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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד ניסן, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה אברהם חנוך שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום י"ג ניסן, יום ההילולא של כ"ק אדמו"ר הצ"צ וכן קטעי העתונים, 

ובטח ישנה רשימה מאלו ששלחו להם מצה שמורה למען לעמוד עמהם בקישור בענינים של התעוררות גם 

במשך השנה ולא לחכות עד ערב פסח הבע"ל...

אף שאינו מזכיר עד"ז תקותי שראה החומר ע"ד חב"ד שנכנס בהאנתולוגיא בכדי שיצאו הדברים 

מתוקנים כפי האפשרי...

במ"ש אודות הספר על הפסיכולוגיא, פרטי הדברים יודע הרד"ח שי' כיון שעמו נדבר ומ"ש אודות 

מראי מקומות הדרושים, ישתמש במפתח הענינים דתו"א דרך מצותיך וכו' וימים אלו תקותי יו"ל מפתח 

הענינים ללקו"ת שכל הנ"ל יספיק די חומר לא רק לספר אחד אלא לכו"כ.

אקוה לידיעות מפורטות אודות כינוס המל"ח בכפר חב"ד וכן על המסיבה שלאחרי' בכפר חב"ד 

וכן בת"א, ובכל זה הרי כל המרבה ומפרט ה"ז משובח.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

מהנכון הי' לסדר אם אין הוצאות וקישוים בדבר שישלח להספרי' כאן את כל המכ"ע דאה"ק ת"ו 

המופיעים ביום ועש"ק שכפי השמועה יש בהם תוכן מענין קיים.
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ÈÓÈkנפלאֹות אראּנּו מצרים מארץ 1צאתוצרי , ƒ≈ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
העתידה הּגאּלה מדּמה ׁשהּכתּוב מה ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֻלהבין
למעלה ּתהיה העתידה הּגאּלה הרי מצרים, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֻֻלגאּלת
ּבפסּוק ׁשּכתּוב ּוכמֹו מצרים, ּגאּלת מאׁשר יֹותר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻהרּבה
ׁשל ּבאפן יהיה העתידה ּדגאּלה ׁשהּגּלּוי ּגּופא ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹֻזה

מצרים יציאת לגּבי ׁשּכתּוב2נפלאֹות מה עלּֿפי ּובפרט , ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָ
זה ּפסּוק על לעׂשֹות3ּבילקּוט עתיד ׁשאני ּוגבּורֹות נּסים , ְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָ

נפלאֹות, אראּנּו ּדכתיב להאבֹות, הראיתי לא הּבנים ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹעם
אֹומר הּוא ואםּֿכן4וכן לבּדֹו, ּגדֹולֹות נפלאֹות לעֹוׂשה ְְְְְְִִֵֵֵֵַָ

מצרים. לגאּלת העתידה הּגאּלה הּכתּוב מדּמה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֻֻאי
ּבּזהר ּׁשּכתּוב מה להבין צרי מֹורי5ועֹוד כ"ק ּומביאֹו , ְְְִִִִֶַַַָָָֹ

ּדפסח ּבהּמאמר אדמֹו"ר לׁשֹון6וחמי ּכימי הּלׁשֹון ּדּיּוק , ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָ
ׁשּמּזה נפקּו, זמנא ּבחד ּדהא ליּה, מּבעי ּכיֹום ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָרּבים,
גו' ּכימי נאמר (ׁשעליה העתידה הּגאּלה ׁשּגם ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻמּובן
יקׁשה, ולכאֹורה ּכזה, ּבאפן ּתהיה נפלאֹות) ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָֹֻאראּנּו

לעיל נתּבאר להיֹותֹו7ׁשהרי היא ּדמׁשיח ׁשהּמעלה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּבחינת את ׁשּיגּלה הּוא וענינֹו הּכללית, יחידה ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָּבחינת
הּוא ה'ּיחידה' ענין והרי יׂשראל, ּבכל ׁשּבּנפׁש' ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָה'ּיחידה
אראּנּו גֹו' ּכימי אֹומרֹו מהּו ואםּֿכן הרּבים, ענין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהפ

לׁשֹון ּדייקא, ימי רּבים.נפלאֹות, ְְְְִִֵַַָָ
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לבוא. העתידה הגאולה אודות מדובר זה במאמר

אודות מדובר ה') – א' (סעיפים הראשון בחלקו חלקים, שני ישנם זה במאמר

ביציאת שהייתה הראשונה הגאולה לעומת יתירה במעלה תהיה זו שגאולה כך

ישנו כך עם ביחד אך ממצרים ביציאה קשורות הגאולות כל אחד מצד מצרים.

העתידה בגאולה הקיים החידוש

משתקפת זו נקודה דווקא.

מאורעות שני שבין בהבדל

הגאולות, בשתי הקשורים דומים

סוף ים קריעת בין ההבדל

ממצרים ביציאה שהתרחשה

שתתרחש הנהר בקיעת לעומת

השלימה. בגאולה

מדובר המאמר של השני בחלקו

האדם עבודת של מעלתה אודות

אשר הגלות בחשכת הנעשית

לנפלאות להביא בכוחה דווקא

שבגאולה.

למאמר בהמשך נאמר זה מאמר

ישכיל 'הנה המתחיל דיבור

של אחרון ביום שנאמר עבדי'

פסח.

נאמר העתידה הגאולה אודות
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

ÈÓÈkנפלאֹות אראּנּו מצרים מארץ 1צאתוצרי , ƒ≈ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
העתידה הּגאּלה מדּמה ׁשהּכתּוב מה ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֻלהבין
למעלה ּתהיה העתידה הּגאּלה הרי מצרים, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֻֻלגאּלת
ּבפסּוק ׁשּכתּוב ּוכמֹו מצרים, ּגאּלת מאׁשר יֹותר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻהרּבה
ׁשל ּבאפן יהיה העתידה ּדגאּלה ׁשהּגּלּוי ּגּופא ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹֻזה

מצרים יציאת לגּבי ׁשּכתּוב2נפלאֹות מה עלּֿפי ּובפרט , ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָ
זה ּפסּוק על לעׂשֹות3ּבילקּוט עתיד ׁשאני ּוגבּורֹות נּסים , ְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָ

נפלאֹות, אראּנּו ּדכתיב להאבֹות, הראיתי לא הּבנים ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹעם
אֹומר הּוא ואםּֿכן4וכן לבּדֹו, ּגדֹולֹות נפלאֹות לעֹוׂשה ְְְְְְִִֵֵֵֵַָ

מצרים. לגאּלת העתידה הּגאּלה הּכתּוב מדּמה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֻֻאי
ּבּזהר ּׁשּכתּוב מה להבין צרי מֹורי5ועֹוד כ"ק ּומביאֹו , ְְְִִִִֶַַַָָָֹ

ּדפסח ּבהּמאמר אדמֹו"ר לׁשֹון6וחמי ּכימי הּלׁשֹון ּדּיּוק , ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָ
ׁשּמּזה נפקּו, זמנא ּבחד ּדהא ליּה, מּבעי ּכיֹום ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָרּבים,
גו' ּכימי נאמר (ׁשעליה העתידה הּגאּלה ׁשּגם ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻמּובן
יקׁשה, ולכאֹורה ּכזה, ּבאפן ּתהיה נפלאֹות) ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָֹֻאראּנּו

לעיל נתּבאר להיֹותֹו7ׁשהרי היא ּדמׁשיח ׁשהּמעלה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּבחינת את ׁשּיגּלה הּוא וענינֹו הּכללית, יחידה ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָּבחינת
הּוא ה'ּיחידה' ענין והרי יׂשראל, ּבכל ׁשּבּנפׁש' ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָה'ּיחידה
אראּנּו גֹו' ּכימי אֹומרֹו מהּו ואםּֿכן הרּבים, ענין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהפ

לׁשֹון ּדייקא, ימי רּבים.נפלאֹות, ְְְְִִֵַַָָ
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לבוא. העתידה הגאולה אודות מדובר זה במאמר

אודות מדובר ה') – א' (סעיפים הראשון בחלקו חלקים, שני ישנם זה במאמר

ביציאת שהייתה הראשונה הגאולה לעומת יתירה במעלה תהיה זו שגאולה כך

ישנו כך עם ביחד אך ממצרים ביציאה קשורות הגאולות כל אחד מצד מצרים.

העתידה בגאולה הקיים החידוש

משתקפת זו נקודה דווקא.

מאורעות שני שבין בהבדל

הגאולות, בשתי הקשורים דומים

סוף ים קריעת בין ההבדל

ממצרים ביציאה שהתרחשה

שתתרחש הנהר בקיעת לעומת

השלימה. בגאולה

מדובר המאמר של השני בחלקו

האדם עבודת של מעלתה אודות

אשר הגלות בחשכת הנעשית

לנפלאות להביא בכוחה דווקא

שבגאולה.

למאמר בהמשך נאמר זה מאמר

ישכיל 'הנה המתחיל דיבור

של אחרון ביום שנאמר עבדי'

פסח.

נאמר העתידה הגאולה אודות

ı¯‡Óבנביא E˙‡ˆ ÈÓÈkƒ≈≈¿≈∆∆
˙B‡ÏÙ� ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆÓ1 ƒ¿«ƒ«¿∆ƒ¿»
אשר הנפלאות בדוגמת כלומר

כך מצרים ביציאת התחוללו

להראות עתיד הוא ברוך הקדוש

Ó‰לנו, ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ«
‰n„Ó ·e˙k‰Lאת ∆«»¿«∆

˙l‡‚Ï ‰„È˙Ú‰ ‰l‡b‰«¿À»»¬ƒ»ƒ¿À«
,ÌÈ¯ˆÓש בזמן ‰¯Èבו ƒ¿«ƒ¬≈

‰È‰z ‰„È˙Ú‰ ‰l‡b‰«¿À»»¬ƒ»ƒ¿∆
¯˙BÈ ‰a¯‰ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«¿≈≈

‡Ùeb ‰Ê ˜eÒÙa ·e˙kL BÓÎe ,ÌÈ¯ˆÓ ˙l‡b ¯L‡Ó(עצמו=) ≈«∆¿À«ƒ¿«ƒ¿∆»¿»∆»
˙B‡ÏÙ� ÏL ÔÙ‡a ‰È‰È ‰„È˙Ú‰ ‰l‡‚c Èelb‰LאפילוÈa‚Ï ∆«ƒƒ¿À»»¬ƒ»ƒ¿∆¿…∆∆ƒ¿»¿«≈

ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ2·e˙kL ‰Ó ÈtŒÏÚ Ë¯Ù·e Ëe˜ÏÈaבמדרש, ¿ƒ«ƒ¿«ƒƒ¿»«ƒ«∆»¿«¿
Ê‰שמעוני ˜eÒt ÏÚ3,הוא ברוך הקדוש È�‡Lאומר ˙B¯e·‚e ÌÈq� «»∆ƒƒ¿∆¬ƒ

ÌÈ�a‰ ÌÚ ˙BNÚÏ „È˙Úהשלימה B·‡‰Ï˙בגאולה È˙È‡¯‰ ‡Ï »ƒ«¬ƒ«»ƒ…∆¿≈ƒ¿»»
ממצרים È˙Îc·ביציאתם שכתוב), ÔÎÂ(=כמו ,'˙B‡ÏÙ� ep‡¯‡' ƒ¿ƒ«¿∆ƒ¿»¿≈

¯ÓB‡ ‡e‰4בתהלים'Bc·Ï ˙BÏB„b ˙B‡ÏÙ� ‰NBÚÏ'דברי כאן עד ≈¿≈ƒ¿»¿¿«
ÔkŒÌ‡Âהמדרש מובן, ‰e˙k·אינו ‰n„Ó CÈ‡את‰l‡b‰ ¿ƒ≈≈¿«∆«»«¿À»

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ „BÚÂ .ÌÈ¯ˆÓ ˙l‡‚Ï ‰„È˙Ú‰יסוד e˙kM·על ‰Ó »¬ƒ»ƒ¿À«ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿»ƒ«∆»
¯‰fa5ÁÒÙc ¯Ó‡n‰a ¯"BÓ„‡ ÈÓÁÂ È¯BÓ ˜"Î B‡È·Óe ,6, «…«¿ƒƒ¿»ƒ«¿¿««¬»¿∆«

‰ÔBLlאודות ˜eicבמילה הפסוק שמילה'ÈÓÈk'של בכך הוא הדיוק ƒ«»ƒ≈
ב היא ¯ÌÈa,זו ÔBLÏיחיד בלשון להשתמש לו שהיה בזמן 'ÌBÈk'בו ¿«ƒ¿

dÈÏ ÈÚaÓ(להיכתב לו, צריך היה �e˜Ù(='כיום' ‡�ÓÊ „Áa ‡‰c , ƒ»≈≈¿»¿«ƒ¿»»¿
ממצרים) יצאו אחד ביום כלומר יצאו, אחד בזמן לכך,(=שהרי הסיבה אלא

של הרוחנית במשמעותה נעוצה

דרגות בה יש אשר מצרים יציאת

שלמרות כך רבים ושלבים

ביום היתה הראשונה שהיציאה

בכך להמשיך צורך יש אך אחד

ויום יום Ô·eÓבכל ‰fnL∆ƒ∆»
‰„È˙Ú‰ ‰l‡b‰ ÌbL∆««¿À»»¬ƒ»

¯Ó‡� ‰ÈÏÚL)זה בפסוק ∆»∆»∆¡«
מצרים, ליציאת דומה שהיא

‡¯‡epכאמור 'Â‚ ÈÓÈkƒ≈«¿∆
ÔÙ‡a ‰È‰z (˙B‡ÏÙ�ƒ¿»ƒ¿∆¿…∆
‰L˜È ‰¯B‡ÎÏÂ ,‰Êk»∆¿ƒ¿»À¿∆
מהותה עם מתאים זה כיצד

העתידה הגאולה של ,הפנימית
ÏÈÚÏ ¯‡a˙� È¯‰L7 ∆¬≈ƒ¿»≈¿≈
עבדי' ישכיל 'הנה במאמר

ÁÈLÓc ‰ÏÚn‰Lלעומת ∆««¬»¿»ƒ«
אפילו לו, שקדמו הצדיקים כל

הגואל רבינו משה לעומת

B˙BÈ‰Ïהראשון, ‡È‰ƒƒ¿
,'˙ÈÏÏk‰ ‰„ÈÁÈ' ˙�ÈÁa¿ƒ«¿ƒ»«¿»ƒ
˙‡ ‰l‚iL ‡e‰ B�È�ÚÂ¿ƒ¿»∆¿«∆∆
'LÙpaL ‰„ÈÁi'‰ ˙�ÈÁa¿ƒ««¿ƒ»∆«∆∆

Ï‡¯NÈ ÏÎaהינו 'יחידה' ¿»ƒ¿»≈
עליונה היותר הדרגה של השם

דרגה של מעלתה האדם, שבנפש

היותר הדרגות לעומת זו

דרגת מבחינת היא תחתונות

יהודי בין הנוצרת ההתאחדות

מתוך נעשית הוא ברוך לקדוש יהודי של התקרבותו כאשר הוא. ברוך לקדוש

משל מציאות ישנה ליהודי בה כזו במסגרת זה הרי תחתונות היותר הדרגות

הנבדלת מציאות עדיין היא אך בבורא לדבוק ומשתוקקת הרוצה עצמו

נשמת זה במקום היחידה, דרגת אודות מדובר כאשר הבורא. של ממציאותו

אחת מציאות הם אלא שונים דברים שני אינם הוא ברוך והקדוש היהודי

‰¯ÌÈaממש ÔÈ�Ú CÙ‰ ‡e‰ '‰„ÈÁi'‰ ÔÈ�Ú È¯‰Â של, בהתגלותה «¬≈ƒ¿««¿ƒ»≈∆ƒ¿«»«ƒ
אחד שהכל כיוון ל'ריבוי' מקום אין שגאולה,היחידה מובן האמור פי על

שונות ודרגות בשלבים כרוכה איננה היחידה דרגת של בהתגלותה הקשורה

אחד הכל מלכתחילה זה שבמקום מובןÔkŒÌ‡Âכיוון ‡B¯ÓBאינו e‰Ó ¿ƒ≈«¿
.ÌÈa¯ ÔBLÏ ,‡˜ÈÈc ÈÓÈ ,'˙B‡ÏÙ� ep‡¯‡ 'B‚ ÈÓÈk'ƒ≈«¿∆ƒ¿»¿≈«¿»¿«ƒ
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לעילÔ·eÈÂב) ׁשּנתּבאר מה הענין7ּבהקּדם ּכללּות ¿»ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָ
לגאּלת ּדֹומה ּתהיה העתידה ְְְֲִִִֶֶַַָָָָֻֻׁשהּגאּלה
סּוף, ים קריעת היתה מצרים ׁשּבגאּלת ּדכׁשם ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָֻמצרים,
נמׁש ּומּזה למעלה, הּפרסא ּבקיעת ׁשהיתה לפי ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָוהינּו
לעתיד ּגם יהיה כן ּכמֹו הּנה סּוף, ים קריעת למּטה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָּגם

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּפרסא, אּלא8ּבקיעת הּנהר. על ידֹו והניף ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
הּתחּתֹונה, הּפרסא ּבקיעת היתה מצרים ְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָׁשּביציאת
ּוכמֹו עליֹונה. הּיֹותר הּפרסא ּבקיעת ּתהיה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָּולעתיד
הּמלכּות, ּבקיעת ענין הּוא סּוף ים ׁשּקריעת ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָׁשּנתּבאר
ּדספירת העלם ּבקיעת ענין הּוא ּדלעתיד הּנהר ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָּובקיעת
אצילּות ּבין ממּצע היא הּמלכּות ספירת ּדהּנה, ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָֻהּבינה.
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היא·) 'מצרים' של משמעותה ממצרים. היציאה היא גאולה כל של מהותה

'ÌÈ¯ˆÈÓישנם המרחב. אל המיצר מן ה'מיצרים', מן היציאה פירושה גאולה ,' ≈»ƒִֵָ

יתכן מסויים ממיצר היציאה שנעשתה לאחר שגם כך מיצר, של שונים רבדים

ושל הזה העולם של מציאותו מהם. יצאו טרם אשר נוספים מיצרים וקיימים

במיצרים קשורה העולמות כל

בעצם כולם העולמות שונים.

ומידה גבול בעלי הינם הווייתם

בעל בלתי שהינו הבורא לעומת

כולם העולמות כלומר גבול,

לעומת 'מיצר' בבחינת ֵַהינם

הבורא. של סוף האין 'מרחב'

גם קיימת עצמם העולמות בתוך

ב החלוקה למרחב,כן מיצר ין

העולמות בין החלוקה שזו

מיצר בבחינת שהם התחתונים

המיצרים העליונים. לעומת

של מקיומה נובעים השונים

כלומר ·ÔÂ˘Ï'מחיצה', '‡Ò¯Ù'

˙ÈÓ¯‡היא אשר התחתונים לבין העליונים בין העמיד הוא ברוך הקדוש אשר ,

בין המבדילה יותר עליונה 'פרסא' קיימת כן כמו ביניהם. ההבדל את יוצרת

כולם. העולמות לבין הוא ברוך סוף אין אור של מוגבלת הבלתי רוממותו

השונות. הפרסאות בבקיעת כרוכה גאולה

ה'פרסא' בדרגת נעוץ העתידה הגאולה לבין הראשונה הגאולה בין ההבדל

התחתונים בין המבדילה ה'פרסא' בקיעת הייתה הראשונה בגאולה הנבקעת.

העולמות בין המבדילה ה'פרסא' בקיעת תהיה העתידה בגאולה אך לעליונים

עולמות שלושת הינם התחתונים עולמות גבול. הבלי סוף אין אור לבין כולם

העליונים. בבחינת הוא אשר ה'אצילות' עולם לעומת ה'נבראים'

הוא הראשונה בגאולה החשובים המאורעות אחד מדוע מובן האמור פי על

כנאמר הנהר בקיעת העתידה בגאולה תהיה לה בדומה אשר סוף, ים קריעת

הצורך מקרא של פשוטו מבחינת והּכהּו". הנהר... על ידו "והניף הנביא ִָבדברי

והצורך ישראל. בני אחר הרודפים וחילו מפרעה ההצלה הוא סוף ים ֹבקריעת

לקיבוץ המעבר דרך את לסלול מנת על הוא פרת, נהר הנהר, בבקיעת לעתיד

מאורעות של הפנימית המשמעות אך אשור. במדינת בצפון הנמצאות הגלויות

המתרחשת הפרסא בקיעת הזה בעולם ומתגלה משתקפת בהם אשר היא אלה

כולם. בעולמות

הים קריעת משמעות הים: קריעת לביו הפרסא בקיעת בין הקשר הסברת

והיבשה. הים התאחדות כלומר ליבשה" ים "הפך הפסוק כלשון היא והנהר

המציאות את המסמל הים לעומת הגלויה המציאות את מסמלת היבשה

מה וכל ביבשה יש בים שיש מה "כל אומרים חז"ל יותר: בעומק הנסתרת.

ביבשה הנמצאים לבין בים הקיימים היצורים בין ההבדל בים" יש ביבשה שיש

חיותם. את מקבלים הם ממנו אשר במקור קשורים הם כמה כדי עד הוא

ביבשה הנמצאים היצורים נתהוו ממנו המקור אשר נאמר בראשית בפרשת

המים. הוא בים הנמצאים היצורים נתהוו ממנו אשר והמקור האדמה, הוא

מחוצה אלא בתוכה אינם אך מהאדמה נתהוו הם ביבשה הנמצאים היצורים

הינם שבים היצורים זאת לעומת של·˙ÍÂלה. מציאותם כלומר המים.

שהדבר כך כדי עד במקורם כלולים שהם כיוון נסתרת הינה שבים היצורים

היצורים של מציאותם כן שאין מה עליהם המכסים המים רק הוא לעין הנראה

נפר שהם כיוון גלויה הינה שמציאותםשביבשה כך למקורם מחוץ והם דים

הדברים עצמה. בפני נראית

ההבדל את מבטאים האמורים

עולמות לבין האצילות עולם בין

של חיותם מקור ה'נבראים'.

הבלתי אורו הוא כולם העולמות

הוא. ברוך הקדוש של גבול בעל

שבו הפרטים וכל האצילות עולם

שהאור כיוון הים בדוגמת הם

גלוי, הוא אותם המחיה האלוקי

איננה שלהם שמציאותם כך

עצמו בפני כדבר ונראית ניכרת

ו'שקועים' 'טבועים' הם אלא

סוף אין אור שהוא חיותם במקור

מציאותם זאת לעומת הוא. ברוך

מהם מסתתר האלוקי שהאור כיוון היבשה בדוגמת היא ה'נבראים' עולמות של

ליבשה הים בין ההבדל עצמו. בפני כדבר מציאותם את מרגישים שהם כך

היכן עד ליבשה, הים בין קבע הוא ברוך שהקדוש הגבול ידי על מתאפשר

עולם בין ההבדל כן כמו היבשה. מציאות תתחיל והיכן הים מציאות תתפשט

האלוקי האור על המסתירה במחיצה כרוך ה'נבראים' עולמות לבין האצילות

פירושה הים קריעת ה'נבראים'. לבין בינו מבדילה ובכך באצילות המאיר

זה. גבול של ביטולו

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL ‰Ó Ìc˜‰a Ô·eÈÂ7אודות עבדי" ישכיל "הנה במאמר ¿»¿∆¿≈«∆ƒ¿»≈¿≈
,ÌÈ¯ˆÓ ˙l‡‚Ï ‰ÓBc ‰È‰z ‰„È˙Ú‰ ‰l‡b‰L ÔÈ�Ú‰ ˙eÏÏk¿»»ƒ¿»∆«¿À»»¬ƒ»ƒ¿∆»ƒ¿À«ƒ¿«ƒ

בכך מתבטא זה ÌÈדבר ˙ÚÈ¯˜ ‰˙È‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙l‡‚aL ÌLÎcƒ¿≈∆ƒ¿À«ƒ¿«ƒ»¿»¿ƒ««
e�È‰Â ,ÛeÒ‰ÏÚÓÏ ‡Ò¯t‰ ˙ÚÈ˜a ‰˙È‰L ÈÙÏבעולמות ¿«¿¿ƒ∆»¿»¿ƒ«««¿»¿«¿»

�CLÓהעליונים ‰fÓe hÓÏ‰ונהיה, Ìbשל ÌÈהמאורע ˙ÚÈ¯˜ ƒ∆ƒ¿««¿«»¿ƒ««
„È˙ÚÏ Ìb ‰È‰È ÔÎ BÓk ‰p‰ ,ÛeÒמשיח ‰Ò¯t‡בביאת ˙ÚÈ˜a ƒ≈¿≈ƒ¿∆«∆»ƒ¿ƒ«««¿»
בעולמנו למטה כן גם ותתגלה e˙kL·ותתבטא BÓk אודות8, בנבואה ¿∆»

העתידה ‰p‰¯הגאולה ÏÚ B„È ÛÈ�‰Â"נחלים לשבעה והּכהּו שני".... ¿≈ƒ»««»»ִָ

לזה זה דומים אלה ÚÈ˜a˙‡מאורעות ‰˙È‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaL ‡l∆»∆ƒƒ«ƒ¿«ƒ»¿»¿ƒ«
¯˙Bi‰ ‡Ò¯t‰ ˙ÚÈ˜a ‰È‰z „È˙ÚÏe ,‰�BzÁz‰ ‡Ò¯t‰««¿»««¿»¿»ƒƒ¿∆¿ƒ«««¿»«≈

¯‡a˙pL BÓÎe .‰�BÈÏÚ"עבדי ישכיל "הנה ÌÈבמאמר ˙ÚÈ¯wL ∆¿»¿∆ƒ¿»≈∆¿ƒ««
˙ÚÈ˜a ÔÈ�Ú ‡e‰ ÛeÒבספירת הקשורה שהינה‰eÎÏn˙הפרסא ƒ¿«¿ƒ«««¿

בין עומדת היא אשר האצילות שבעולם הספירות מבין התחתונה הספירה

ה'נבראים' עולמות לבין האצילות eעולם זאת, ‰p‰¯לעומת ˙ÚÈ˜·¿ƒ««»»
˙ÚÈ˜a ÔÈ�Ú ‡e‰ „È˙ÚÏcהÌÏÚ‰של במציאותה הקשור והמיצר ƒ¿»ƒƒ¿«¿ƒ«∆¿≈

‰Èa�‰הפרסא ˙¯ÈÙÒcהן אשר עליונות היותר הספירות מבין היא אשר ƒ¿ƒ««ƒ»
אין אור לבין האצילות עולם בין האצילות, עולם של העליון בקצהו עומדות

מעלה שלמעלה גבול הבלי הדברים:.סוף ÈÙÒ¯˙הסברת ,‰p‰c¿ƒ≈¿ƒ«
˙eÎÏn‰,האצילות בעולם המאירות הספירות עשר מבין התחתונה להיותה ««¿
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f"iyz'd ,xii` ycegd mikxan ,miyecw zyxt zay

ב' יׁש ממּצע ׁשּבכל ּוכׁשם ְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָֻלבריאהֿיצירהֿעׂשּיה,
מדרגֹות, ב' ּדמלכּות ּבהּמּמּצע ּגם יׁש כן ּכמֹו ְְְְְְְֵֵֵֵַַַַַָֻמדרגֹות,
הּמלכּות וחיצֹונּיּות ים, ּבׁשם הּנקראת הּמלכּות ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָּפנימּיּות
ּכֹונסת הּמלכּות ּפנימּיּות ּדבחינת ארץ. ּבׁשם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַהּנקראת
ּבבחינת ׁשהם ּדאצילּות האֹורֹות ּכל ּבתֹוכּה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָואֹוספת
לחּוץ, יתּגּלּו ׁשּלא עליהם ּומסּתרת ּומעלמת ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹּבליּֿגבּול,
וׁשרׁש מקֹור הּמלכּות חיצֹונּיּות נעׂשית ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָֹועלֿידיֿזה
מלכּות. ׁשּבבחינת הּפרסא העלם ענין וזהּו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָלּנבראים.
ׁשהּפנימּיּות ממּצע, ּבחינת ּבכל יֹותר למעלה הּוא ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻוכן
ׁשּלא ׁשּלמעלה האֹורֹות על להעלים ענינּה ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֻׁשּבהּמּמּצע
מקֹור הּממּצע חיצֹונּיּות נעׂשית ועלֿידיֿזה לחּוץ, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֻיתּגּלּו
סּוף, ים קריעת ענין וזהּו מּמּנה. ׁשּלמּטה למה ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָלהׁשּפיע

ׁשּכתּוב ּדאצילּות9ּכמֹו החּבּור ׁשּנעׂשה ליּבׁשה, ים הפ ְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָ
ּובדר העלאה ּבדר אֹופּנים, ּבב' ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָּובריאהֿיצירהֿעׂשּיה

הּזהר ּכׁשיטת האריז"ל10המׁשכה, אּלא11וׁשיטת . ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָֹ
ּולעתיד ּתחּתֹונה, הּיֹותר הּבקיעה היתה סּוף ים ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָׁשּקריעת
הּיֹותר הּפרסא ּבקיעת ענין ׁשהּוא הּנהר ּבקיעת ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָּתהיה
ּבדר ּומּטה, ּדמעלה החּבּור יהיה ועלֿידיֿזה ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָעליֹונה,

המׁשכה. ּובדר ְְֲֶֶַַָָָָהעלאה

ּפרסאֹותÔÈ�Ú‰Âג) מיני ג' יׁש ּבכללּות ּדהּנה .12הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְִִִֵֵֵַָָ
ג' ּבֹו ׁשּיׁש למּטה ּבאדם ְְֵֶֶֶַַָָָָָָועלּֿדרֿמׁשל
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ו.9) סו, ב.10)תהלים מח, יב.11)ח"ב דרוש העומר ספירת ענין הכוונות שער פ"ז. המצות חג שער האמונה12)פע"ח שער ראה

ואילך. פס"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

בריאה לעולמות האצילות מעולם ויורד האלוקי האור מצטמצם ידה על אשר

לכן ועשיה, כ‰È‡יצירה Œ‰‡È¯·Ïמשמשת ˙eÏÈˆ‡ ÔÈa ÚvÓÓ ƒ¿À»≈¬ƒƒ¿ƒ»
ÚvÓÓ ÏÎaL ÌLÎe ,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈומטה מעלה בין בוLÈהעומד ¿ƒ»¬ƒ»¿≈∆¿»¿À»≈

˙B‚¯„Ó הממוצע·' של העליון החלק ישנו בו, הקיימים חלקים שני שהינם «¿≈
שלמעלה בדבר קשור הוא בו

בו התחתון החלק וישנו ממנו

ממנו שלמטה בדבר קשור ,הוא
Úvnn‰a Ìb LÈ ÔÎ BÓk¿≈≈«¿«¿À»
לתחתונים אצילות בין העומד

עניינה שזו ¿»¿eÎÏÓ'c˙',יותר,
בה B‚¯„Ó˙,קיימים '·«¿≈

היא העליונה eiÓÈ�t¿ƒƒ˙הדרגה
ÌLa ˙‡¯˜p‰ ˙eÎÏn‰««¿«ƒ¿≈¿≈

Â ,ÌÈהיא התחתונה הדרגה »¿
Ïn‰ ˙ei�BˆÈÁ˙eÎ ƒƒ««¿

.ı¯‡ ÌLa ˙‡¯˜p‰«ƒ¿≈¿≈∆∆
˙eÎÏn‰ ˙eiÓÈ�t ˙�ÈÁ·cƒ¿ƒ«¿ƒƒ««¿
dÎB˙a ˙ÙÒB‡Â ˙Ò�Bk∆∆¿∆∆¿»
˙eÏÈˆ‡c ˙B¯B‡‰ Ïk»»«¬ƒ
,Ïe·bŒÈÏa ˙�ÈÁ·a Ì‰L∆≈ƒ¿ƒ«¿ƒ¿
Ì‰ÈÏÚ ˙¯zÒÓe ˙ÓÏÚÓe«¬∆∆«¿∆∆¬≈∆

ıeÁÏ elb˙È ‡lLכלפי ∆…ƒ¿««
שאינו הים גבול בדוגמת מטה,

הים התפשטות את מאפשר

היבשה ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰בתחום ,¿«¿≈∆
ספירת של שבחיצוניותה

שבעולם האלוקי האור המלכות,

בהתגלות מאיר איננו האצילות

מצומצם באופן ≈¬»�ÈNÚ˙אלא
¯B˜Ó ˙eÎÏn‰ ˙ei�BˆÈÁƒƒ««¿»

Ï L¯LÂה ÔÈ�Úעולמות e‰ÊÂ .ÌÈ‡¯·pהÌÏÚ‰שיוצרת וההסתר ¿…∆«ƒ¿»ƒ¿∆ƒ¿«∆¿≈
˙�ÈÁa ÏÎa ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÔÎÂ .˙eÎÏÓ ˙�ÈÁ·aL ‡Ò¯t‰««¿»∆ƒ¿ƒ««¿¿≈¿«¿»≈¿»¿ƒ«
˙B¯B‡‰ ÏÚ ÌÈÏÚ‰Ï d�È�Ú Úvnn‰aL ˙eiÓÈ�t‰L ,ÚvÓÓ¿À»∆«¿ƒƒ∆¿«¿À»ƒ¿»»¿«¬ƒ«»

‰ÏÚÓlLממנוıeÁÏ elb˙È ‡lLמטה ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰כלפי שמאיר, ∆¿«¿»∆…ƒ¿««¿«¿≈∆
יותר מצומצם ÓÏ‰אור ÚÈtL‰Ï ¯B˜Ó ÚvÓn‰ ˙ei�BˆÈÁ ˙ÈNÚ�«¬≈ƒƒ«¿À»»¿«¿ƒ«¿«

·e˙kL BÓk ,ÛeÒ ÌÈ ˙ÚÈ¯˜ ÔÈ�Ú e‰ÊÂ .‰pnÓ ‰hÓlL9 ∆¿«»ƒ∆»¿∆ƒ¿«¿ƒ««¿∆»
,'‰LaÈÏ ÌÈ CÙ‰'האמורים הצמצומים ביטול NÚpL‰כלומר »«»¿«»»∆«¬»

‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·e ˙eÏÈˆ‡c ¯eaÁ‰נעשה זה a·'וחיבור «ƒ«¬ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿
,ÌÈpÙB‡הוא אחד ‰ÏÚ‡‰אופן C¯„aשל עלייתם נעשית כלומר «ƒ¿∆∆«¬»»

המוחלטת התבטלותם תוך האצילות עולם של הדביקות לדרגת הנבראים

eהוא השני ‰ÎLÓ‰האופן C¯„·ירידת נעשית כלומר מטה כלפי וירידה ¿∆∆«¿»»
שלהם מציאותם בתוך אשר התחתונים, של מציאותם לתוך האצילות עולם

האצילות בעולם המאירה האחדות דרגת עליית,תאיר ידי על העולמות חיבור

הינו למעלה ‰f‰¯התחתונים ˙ËÈLk10,סוף ים קריעת מהות בהסברת ¿ƒ««…«
Âלמטה האצילות ירידת ידי על העולמות כחיבור ‰‡¯Ï"ÊÈהינו ˙ËÈL11 ¿ƒ«»¬ƒ«

הבא בסעיף פירוט ביתר תהיה אלה חיבור אופני שני ‡l‡הסברת .∆»
„È˙ÚÏe ,‰�BzÁz ¯˙Bi‰ ‰ÚÈ˜a‰ ‰˙È‰ ÛeÒ ÌÈ ˙ÚÈ¯wL∆¿ƒ««»¿»«¿ƒ»«≈«¿»¿»ƒ
¯‰p‰ ˙ÚÈ˜a ‰È‰zƒ¿∆¿ƒ««»»
˙ÚÈ˜a ÔÈ�Ú ‡e‰L∆ƒ¿«¿ƒ«
‰�BÈÏÚ ¯˙Bi‰ ‡Ò¯t‰««¿»«≈∆¿»
כולם העולמות בין המבדילה

הוא ברוך הבורא ŒÏÚÂלבין ,¿«
¯eaÁ‰ ‰È‰È ‰ÊŒÈ„È¿≈∆ƒ¿∆«ƒ

‰hÓe ‰ÏÚÓcזו בבחינה ¿«¿»«»
בשם כן גם נקרא האצילות עולם

שרוממותו הבורא לעומת ַָמּטה

מעלה מעלה זה,היא וחיבור

האופנים בכל כן גם ∆∆¿C¯„aיהיה
.‰ÎLÓ‰ C¯„·e ‰‡ÏÚ‰«¬»»¿∆∆«¿»»

הבאים‚) הסעיפים בשני

הפרסאות של מהותם מבוארת

ידי על ובקיעתן, השונות

הפרטים כל בו באופן התבוננות

של בנפשו קיימים האמורים

השונות הפרסאות תחילה האדם.

מכן ולאחר כללי באופן מוזכרות

יותר. בפירוט מבוארות

‰p‰c ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ≈
È�ÈÓ '‚ LÈ ˙eÏÏÎaƒ¿»≈ƒ≈

˙B‡Ò¯t12. «¿»
שלושה קיימים האדם בנפש

החיצוני הרובד כלליים. רבדים

בהתייחסותה הקשור הרובד הינו

קשור האמצעי הרובד מולה. העומד הזולת אל לה, שמחוצה מה אל הנפש של

של עצמותה הינו הפנימי הרובד עצמה. לבין בינה הנפש של בהתגלותה

בעיקר קשור הראשון הרובד שתהיה. התגלות מכל למעלה היא אשר הנשמה

בליבו המתרחש את לזולת מגלה האדם ידו שעל כיוון האדם של הדיבור בכח

האדם של שכלו שהם הנפש כוחות בעשר קשור האמצעי הרובד פנימה.

הרובד עצמו. לבין בינו האדם נפש של התגלותה מאירה בהם אשר ורגשותיו

הנעלמ בכוחותיה הנשמה, של בעצמיותה קשור למעלההפנימי הם אשר ים,

מחיצה קיימת השונים הרבדים בין האדם. של הגלויים ורגשותיו משכלו

בחיצוניותה. יאירו לא הנפש של בפנימיותה המאירים שהדברים לכך הגורמת

מצליח שהוא כך השונות במחיצות בקיעה ומתרחשת זוכה האדם לעיתים

בשכלו לקלוט מצליח הוא כן וכמו ליבו רגשות עוצמת כל את בדיבורו לגלות

הנשמה. של הנעלמים בכוחותיה הקיים את ורגשותיו
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ז f"iyz'd ,xii` ycegd mikxan ,miyecw zyxt zay

ב' יׁש ממּצע ׁשּבכל ּוכׁשם ְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָֻלבריאהֿיצירהֿעׂשּיה,
מדרגֹות, ב' ּדמלכּות ּבהּמּמּצע ּגם יׁש כן ּכמֹו ְְְְְְְֵֵֵֵַַַַַָֻמדרגֹות,
הּמלכּות וחיצֹונּיּות ים, ּבׁשם הּנקראת הּמלכּות ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָּפנימּיּות
ּכֹונסת הּמלכּות ּפנימּיּות ּדבחינת ארץ. ּבׁשם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַהּנקראת
ּבבחינת ׁשהם ּדאצילּות האֹורֹות ּכל ּבתֹוכּה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָואֹוספת
לחּוץ, יתּגּלּו ׁשּלא עליהם ּומסּתרת ּומעלמת ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹּבליּֿגבּול,
וׁשרׁש מקֹור הּמלכּות חיצֹונּיּות נעׂשית ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָֹועלֿידיֿזה
מלכּות. ׁשּבבחינת הּפרסא העלם ענין וזהּו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָלּנבראים.
ׁשהּפנימּיּות ממּצע, ּבחינת ּבכל יֹותר למעלה הּוא ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻוכן
ׁשּלא ׁשּלמעלה האֹורֹות על להעלים ענינּה ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֻׁשּבהּמּמּצע
מקֹור הּממּצע חיצֹונּיּות נעׂשית ועלֿידיֿזה לחּוץ, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֻיתּגּלּו
סּוף, ים קריעת ענין וזהּו מּמּנה. ׁשּלמּטה למה ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָלהׁשּפיע

ׁשּכתּוב ּדאצילּות9ּכמֹו החּבּור ׁשּנעׂשה ליּבׁשה, ים הפ ְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָ
ּובדר העלאה ּבדר אֹופּנים, ּבב' ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָּובריאהֿיצירהֿעׂשּיה

הּזהר ּכׁשיטת האריז"ל10המׁשכה, אּלא11וׁשיטת . ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָֹ
ּולעתיד ּתחּתֹונה, הּיֹותר הּבקיעה היתה סּוף ים ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָׁשּקריעת
הּיֹותר הּפרסא ּבקיעת ענין ׁשהּוא הּנהר ּבקיעת ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָּתהיה
ּבדר ּומּטה, ּדמעלה החּבּור יהיה ועלֿידיֿזה ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָעליֹונה,

המׁשכה. ּובדר ְְֲֶֶַַָָָָהעלאה

ּפרסאֹותÔÈ�Ú‰Âג) מיני ג' יׁש ּבכללּות ּדהּנה .12הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְִִִֵֵֵַָָ
ג' ּבֹו ׁשּיׁש למּטה ּבאדם ְְֵֶֶֶַַָָָָָָועלּֿדרֿמׁשל
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ו.9) סו, ב.10)תהלים מח, יב.11)ח"ב דרוש העומר ספירת ענין הכוונות שער פ"ז. המצות חג שער האמונה12)פע"ח שער ראה

ואילך. פס"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

בריאה לעולמות האצילות מעולם ויורד האלוקי האור מצטמצם ידה על אשר

לכן ועשיה, כ‰È‡יצירה Œ‰‡È¯·Ïמשמשת ˙eÏÈˆ‡ ÔÈa ÚvÓÓ ƒ¿À»≈¬ƒƒ¿ƒ»
ÚvÓÓ ÏÎaL ÌLÎe ,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈומטה מעלה בין בוLÈהעומד ¿ƒ»¬ƒ»¿≈∆¿»¿À»≈

˙B‚¯„Ó הממוצע·' של העליון החלק ישנו בו, הקיימים חלקים שני שהינם «¿≈
שלמעלה בדבר קשור הוא בו

בו התחתון החלק וישנו ממנו

ממנו שלמטה בדבר קשור ,הוא
Úvnn‰a Ìb LÈ ÔÎ BÓk¿≈≈«¿«¿À»
לתחתונים אצילות בין העומד

עניינה שזו ¿»¿eÎÏÓ'c˙',יותר,
בה B‚¯„Ó˙,קיימים '·«¿≈

היא העליונה eiÓÈ�t¿ƒƒ˙הדרגה
ÌLa ˙‡¯˜p‰ ˙eÎÏn‰««¿«ƒ¿≈¿≈

Â ,ÌÈהיא התחתונה הדרגה »¿
Ïn‰ ˙ei�BˆÈÁ˙eÎ ƒƒ««¿

.ı¯‡ ÌLa ˙‡¯˜p‰«ƒ¿≈¿≈∆∆
˙eÎÏn‰ ˙eiÓÈ�t ˙�ÈÁ·cƒ¿ƒ«¿ƒƒ««¿
dÎB˙a ˙ÙÒB‡Â ˙Ò�Bk∆∆¿∆∆¿»
˙eÏÈˆ‡c ˙B¯B‡‰ Ïk»»«¬ƒ
,Ïe·bŒÈÏa ˙�ÈÁ·a Ì‰L∆≈ƒ¿ƒ«¿ƒ¿
Ì‰ÈÏÚ ˙¯zÒÓe ˙ÓÏÚÓe«¬∆∆«¿∆∆¬≈∆

ıeÁÏ elb˙È ‡lLכלפי ∆…ƒ¿««
שאינו הים גבול בדוגמת מטה,

הים התפשטות את מאפשר

היבשה ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰בתחום ,¿«¿≈∆
ספירת של שבחיצוניותה

שבעולם האלוקי האור המלכות,

בהתגלות מאיר איננו האצילות

מצומצם באופן ≈¬»�ÈNÚ˙אלא
¯B˜Ó ˙eÎÏn‰ ˙ei�BˆÈÁƒƒ««¿»

Ï L¯LÂה ÔÈ�Úעולמות e‰ÊÂ .ÌÈ‡¯·pהÌÏÚ‰שיוצרת וההסתר ¿…∆«ƒ¿»ƒ¿∆ƒ¿«∆¿≈
˙�ÈÁa ÏÎa ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÔÎÂ .˙eÎÏÓ ˙�ÈÁ·aL ‡Ò¯t‰««¿»∆ƒ¿ƒ««¿¿≈¿«¿»≈¿»¿ƒ«
˙B¯B‡‰ ÏÚ ÌÈÏÚ‰Ï d�È�Ú Úvnn‰aL ˙eiÓÈ�t‰L ,ÚvÓÓ¿À»∆«¿ƒƒ∆¿«¿À»ƒ¿»»¿«¬ƒ«»

‰ÏÚÓlLממנוıeÁÏ elb˙È ‡lLמטה ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰כלפי שמאיר, ∆¿«¿»∆…ƒ¿««¿«¿≈∆
יותר מצומצם ÓÏ‰אור ÚÈtL‰Ï ¯B˜Ó ÚvÓn‰ ˙ei�BˆÈÁ ˙ÈNÚ�«¬≈ƒƒ«¿À»»¿«¿ƒ«¿«

·e˙kL BÓk ,ÛeÒ ÌÈ ˙ÚÈ¯˜ ÔÈ�Ú e‰ÊÂ .‰pnÓ ‰hÓlL9 ∆¿«»ƒ∆»¿∆ƒ¿«¿ƒ««¿∆»
,'‰LaÈÏ ÌÈ CÙ‰'האמורים הצמצומים ביטול NÚpL‰כלומר »«»¿«»»∆«¬»

‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·e ˙eÏÈˆ‡c ¯eaÁ‰נעשה זה a·'וחיבור «ƒ«¬ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿
,ÌÈpÙB‡הוא אחד ‰ÏÚ‡‰אופן C¯„aשל עלייתם נעשית כלומר «ƒ¿∆∆«¬»»

המוחלטת התבטלותם תוך האצילות עולם של הדביקות לדרגת הנבראים

eהוא השני ‰ÎLÓ‰האופן C¯„·ירידת נעשית כלומר מטה כלפי וירידה ¿∆∆«¿»»
שלהם מציאותם בתוך אשר התחתונים, של מציאותם לתוך האצילות עולם

האצילות בעולם המאירה האחדות דרגת עליית,תאיר ידי על העולמות חיבור

הינו למעלה ‰f‰¯התחתונים ˙ËÈLk10,סוף ים קריעת מהות בהסברת ¿ƒ««…«
Âלמטה האצילות ירידת ידי על העולמות כחיבור ‰‡¯Ï"ÊÈהינו ˙ËÈL11 ¿ƒ«»¬ƒ«

הבא בסעיף פירוט ביתר תהיה אלה חיבור אופני שני ‡l‡הסברת .∆»
„È˙ÚÏe ,‰�BzÁz ¯˙Bi‰ ‰ÚÈ˜a‰ ‰˙È‰ ÛeÒ ÌÈ ˙ÚÈ¯wL∆¿ƒ««»¿»«¿ƒ»«≈«¿»¿»ƒ
¯‰p‰ ˙ÚÈ˜a ‰È‰zƒ¿∆¿ƒ««»»
˙ÚÈ˜a ÔÈ�Ú ‡e‰L∆ƒ¿«¿ƒ«
‰�BÈÏÚ ¯˙Bi‰ ‡Ò¯t‰««¿»«≈∆¿»
כולם העולמות בין המבדילה

הוא ברוך הבורא ŒÏÚÂלבין ,¿«
¯eaÁ‰ ‰È‰È ‰ÊŒÈ„È¿≈∆ƒ¿∆«ƒ

‰hÓe ‰ÏÚÓcזו בבחינה ¿«¿»«»
בשם כן גם נקרא האצילות עולם

שרוממותו הבורא לעומת ַָמּטה

מעלה מעלה זה,היא וחיבור

האופנים בכל כן גם ∆∆¿C¯„aיהיה
.‰ÎLÓ‰ C¯„·e ‰‡ÏÚ‰«¬»»¿∆∆«¿»»

הבאים‚) הסעיפים בשני

הפרסאות של מהותם מבוארת

ידי על ובקיעתן, השונות

הפרטים כל בו באופן התבוננות

של בנפשו קיימים האמורים

השונות הפרסאות תחילה האדם.

מכן ולאחר כללי באופן מוזכרות

יותר. בפירוט מבוארות

‰p‰c ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ≈
È�ÈÓ '‚ LÈ ˙eÏÏÎaƒ¿»≈ƒ≈

˙B‡Ò¯t12. «¿»
שלושה קיימים האדם בנפש

החיצוני הרובד כלליים. רבדים

בהתייחסותה הקשור הרובד הינו

קשור האמצעי הרובד מולה. העומד הזולת אל לה, שמחוצה מה אל הנפש של

של עצמותה הינו הפנימי הרובד עצמה. לבין בינה הנפש של בהתגלותה

בעיקר קשור הראשון הרובד שתהיה. התגלות מכל למעלה היא אשר הנשמה

בליבו המתרחש את לזולת מגלה האדם ידו שעל כיוון האדם של הדיבור בכח

האדם של שכלו שהם הנפש כוחות בעשר קשור האמצעי הרובד פנימה.

הרובד עצמו. לבין בינו האדם נפש של התגלותה מאירה בהם אשר ורגשותיו

הנעלמ בכוחותיה הנשמה, של בעצמיותה קשור למעלההפנימי הם אשר ים,

מחיצה קיימת השונים הרבדים בין האדם. של הגלויים ורגשותיו משכלו

בחיצוניותה. יאירו לא הנפש של בפנימיותה המאירים שהדברים לכך הגורמת

מצליח שהוא כך השונות במחיצות בקיעה ומתרחשת זוכה האדם לעיתים

בשכלו לקלוט מצליח הוא כן וכמו ליבו רגשות עוצמת כל את בדיבורו לגלות

הנשמה. של הנעלמים בכוחותיה הקיים את ורגשותיו
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mixvnח ux`n jz`v inik

ׁשּבחזה הּמצר ּבחינת היא הא' ּפרסא ּפרסאֹות. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמיני
יׁש כן (ּוכמֹו הּדּבּור לקֹול הּמּדֹות ּבין הּמפסיק ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַהּלב
אברי ּבין הּמפסיק הּכבד חצר האדם ׁשל הּגׁשמי ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָּבּגּוף
מצר היא הב' ּופרסא והּמעׂשה). העּכּול לאברי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָהּנׁשימה
היא הג' ּופרסא להּמּדֹות. הּמֹוחין ּבין הּמפסיק ְְְִִִִֵַַַַַַַָָהּגרֹון

מֹוחא על ּדחפיא קרּומא למעלה13ּבחינת ּבין הּמפסיק , ְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָ
להּׂשכל. מהּׂשכל למעלה ּבין היינּו להּמֹוחין, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָמהּמֹוחין

¯e‡·eהּפרסא הפסק ענין הּנה יֹותר, ּבפרטּיּות הענין ≈ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
הם הּמּדֹות ׁשּכאׁשר הּוא, לדּבּור הּמּדֹות ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַׁשּבין
ּכפי ׁשהּמּדֹות לפי ּכלל, לדּבר יכֹול אינֹו אזי ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָּבתקּפם
ּבהּדּבּור, ּכלל להתּגּלֹות יכֹולים אינם ּבתקּפם ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָׁשהם
מּזה, ויתירה מבלּבל. הּדּבּור יהיה אזי ידּבר, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻוכאׁשר
ׁשהם ּכפי הּמּדֹות מתּגּלים ׁשּבהּדּבּור ּבלבד זֹו ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַֹׁשּלא
ׁשהם ּכפי הּמּדֹות עצם לא אבל ּדוקא, ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹּבחליׁשּות
הּדּבּור ׁשּלפעמים רֹואים, אנּו זאת עֹוד הּנה ְְְִִִִִֵֶַָָָָֹּבתקּפם,

ׁשּכתּוב ּכמֹו ולחּוץ, הּׂשפה מן ּובׂשפתיו14הּוא ּבפיו ְְְְִִִֶַַָָָָָ
ּוכתיב מּמּני. רחק ולּבֹו ּבפיהם15ּכּבדּוני ויפּתּוהּו ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָ

אין ּכזה ׁשּבדּבּור עּמֹו, נכֹון לא ולּבם לֹו יכּזבּו ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹּובלׁשֹונם
ּדּבּור ׁשּכל ׁשּבהכרח ּדהגם והינּו, ּכלל. הּמּדֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָּגּלּוי
עֹומד הּוא ּדכאׁשר ּבהּמּדֹות, וסּבה ׁשרׁש איזה לֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹיהיה
אהבה, ּדברי מדּבר אזי וחסד אהבה ׁשל ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבתנּועה
ׁשל מציאּות יׁש מּכלֿמקֹום, הּמּדֹות, ּבׁשאר ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָועלּֿדרֿזה
העלם מּצד הּוא זה ׁשּכל ולחּוץ, הּׂשפה מן ׁשהּוא ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּדּבּור
יּובן ועלּֿדרֿזה להּדּבּור. הּמּדֹות ּבין הּמפסקת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָהּפרסא
ּוספירת הּמּדֹות ּבין הּמפסקת ּפרסא ׁשּיׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָלמעלה,
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˜ÈÒÙn‰ ·l‰ ‰ÊÁaL ¯ˆn‰ ˙�ÈÁa ‡È‰ '‡‰ ‡Ò¯tוחוצץ «¿»»ƒ¿ƒ««≈«∆¿»∆«≈««¿ƒ
˙Bcn‰ ÔÈaהאדם של שבליבו (ביןÏ(=רגׁשֹות) ¯eac‰ ÏB˜,כאמור ≈«ƒְָ¿«ƒ

לה. שמחוצה מה אל הנפש של היציאה היא החיצוני הרובד של מהותו

לה, שחּוצה כמציאות כן גם נחשבת האדם גוף של חומריותו הנפש, מבחינת

הקשורים הנפש כוחות לכן

שהם הגוף של החומרי בקיומו

במערכת הפועלים הכוחות

של התחתון ובחלקו העיכול

לרובד כן גם שייכים הגוף

כוחות לעומת שלה החיצוני

העליון בחלקו הנמצאים הנפש

האדם של ובליבו במוחו

הנפש של בהתגלותה הקשורים

LÈכשלעצמה. ÔÎ BÓÎe¿≈≈
Ì„‡‰ ÏL ÈÓLb‰ Ûeba«««¿ƒ∆»»»

'„·k‰ ¯ˆÁ',סרעפת=) ¬««»≈
חז"ל) וחוצץ‰ÈÒÙn˜בלשון ««¿ƒ

È¯·‡Ï ‰ÓÈLp‰ È¯·‡ ÔÈa≈≈¿≈«¿ƒ»¿≈¿≈
.(‰NÚn‰Â ÏekÚ‰»ƒ¿««¬∆
¯ˆÓ ‡È‰ '·‰ ‡Ò¯Ùe«¿»«ƒ≈«

˜ÈÒÙn‰ ÔB¯b‰וחוצץÔÈa «»««¿ƒ≈
˙Bcn‰Ï ÔÈÁBn‰והרגׁשֹות «ƒ¿«ƒְָ

‰È‡שבלב '‚‰ ‡Ò¯Ùe .«¿»«ƒ
‡ÈÙÁc ‡Óe¯˜' ˙�ÈÁa¿ƒ«¿»¿«¿»

'‡ÁBÓ ÏÚ13החופה (=קרום «»
המוח) ‰ÈÒÙn˜על וחוצץ, ««¿ƒ

ÔÈaשהם הנעלמים הכוחות ≈
ÈÁBn‰Ó ‰ÏÚÓÏÏ Ôבין ¿«¿»≈«ƒ¿

ÔÈa e�ÈÈ‰ ,ÔÈÁBn‰«ƒ«¿≈
.ÏÎO‰Ï ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«≈∆¿«≈∆
בפירוט מבוארת זה בסעיף

התחתונה הפרסא של מהותה

המתבטאת האדם של שבנפשו

לבין ליבו בין הקיים במיצר

דיבורו.

ÔÈ�Ú ‰p‰ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ùa ÔÈ�Ú‰ ¯e‡·eה˜ÒÙ‰ידי על הנגרם ≈»ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈ƒ≈ƒ¿«∆¿≈
˙Bcn‰ ÔÈaL ‡Ò¯t‰שבלב‡e‰ ¯ea„Ïהאדם שעל בכך מתבטא ««¿»∆≈«ƒ¿ƒ

בדיבור לבטאם שיוכל מנת על רגשותיו את ולהפחית L‡kL¯לצמצם ,∆«¬∆
˙Bcn‰אדם של Ìt˜˙aשבליבו Ì‰כאשר כגון עוצמתם ובמלוא «ƒ≈¿»¿»

גדול בתוקף בוערת לחבירו ÈÙÏהאהבה ,ÏÏk ¯a„Ï ÏBÎÈ B�È‡ ÈÊ‡¬«≈»¿«≈¿»¿ƒ
Ìt˜˙a Ì‰L ÈÙk ˙Bcn‰Lעוצמתם ÌÈÏBÎÈובמלוא Ì�È‡ ∆«ƒ¿ƒ∆≈¿»¿»≈»¿ƒ

¯a„È ¯L‡ÎÂ ,¯eac‰a ÏÏk ˙Blb˙‰Ïזה È‰È‰במצב ÈÊ‡ , ¿ƒ¿«¿»¿«ƒ¿«¬∆¿«≈¬«ƒ¿∆
,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂ .ÏaÏ·Ó ¯eac‰הדיבור לבין הלב בין הקיים ההפסק «ƒ¿À¿»ƒ≈»ƒ∆

כך כדי עד ÈÙkהוא ˙Bcn‰ ÌÈlb˙Ó ¯eac‰aL „·Ïa BÊ ‡lL∆…ƒ¿«∆¿«ƒƒ¿«ƒ«ƒ¿ƒ

Ì‰L ÈÙk ˙Bcn‰ ÌˆÚ ‡Ï Ï·‡ ,‡˜Âc ˙eLÈÏÁa Ì‰L∆≈«¬ƒ«¿»¬»…∆∆«ƒ¿ƒ∆≈
,ÌÈ‡B¯ e�‡ ˙‡Ê „BÚ ‰p‰ ,Ìt˜˙aללא דיבור של מציאות שתתכן ¿»¿»ƒ≈…»ƒ

כלל ללב BÓkחיבור ,ıeÁÏÂ ‰ÙO‰ ÔÓ ‡e‰ ¯eac‰ ÌÈÓÚÙlL∆ƒ¿»ƒ«ƒƒ«»»¿«¿
·e˙kL14'ÈpnÓ ˜Á¯ BaÏÂ È�e„ak ÂÈ˙ÙN·e ÂÈÙa'יתכן כלומר ∆»¿ƒƒ¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ»«ƒ∆ƒ

הקדוש את יכבד האדם בו מצב

ליבו אך בתפילה בפיו הוא ברוך

מכך eרחוק לכך. בדומה

·È˙Î15Ì‰ÈÙa e‰ezÙÈÂ' ¿ƒ«¿«¿ƒ∆
ÌaÏÂ BÏ e·fÎÈ Ì�BLÏ·eƒ¿»¿«¿¿ƒ»

'BnÚ ÔBÎ� ‡Ïכלומר …»ƒ
לקדוש האדם של הבטחותיו

להיחשב יכולות הוא ברוך

אינו שבליבו כיוון כזב כדברי

‡ÔÈכנה ‰Êk ¯ea„aL ,∆¿ƒ»∆≈
,e�È‰Â .ÏÏk ˙Bcn‰ Èelbƒ«ƒ¿»¿«¿

cÏkL Á¯Î‰aL Ì‚‰«¬«∆¿∆¿≈«∆»
L¯L ‰ÊÈ‡ BÏ ‰È‰È ¯eacƒƒ¿∆≈∆…∆

‰aÒÂהנעוצה˙Bcn‰a ¿ƒ»¿«ƒ
האדם דיבורשבלב כל שהרי

קירוב של שהוא, כל רגש מבטא

ריחוק של ‰e‡או ¯L‡Îc ,¿«¬∆
‰Úe�˙a „ÓBÚנפשיתÏL ≈ƒ¿»∆

¯a„Ó ÈÊ‡ „ÒÁÂ ‰·‰‡«¬»¿∆∆¬«¿«≈
ŒC¯cŒÏÚÂ ,‰·‰‡ È¯·cƒ¿≈«¬»¿«∆∆
ŒÏkÓ ,˙Bcn‰ ¯‡La ‰Ê∆ƒ¿»«ƒƒ»
ÏL ˙e‡ÈˆÓ LÈ ,ÌB˜Ó»≈¿ƒ∆
‰ÙO‰ ÔÓ ‡e‰L ¯eacƒ∆ƒ«»»
‡e‰ ‰Ê ÏkL ,ıeÁÏÂ¿«∆»∆

„vÓהÌÏÚ‰ידי על הנגרם ƒ«∆¿≈
ÔÈa ˙˜ÒÙn‰ ‡Ò¯t‰««¿»««¿∆∆≈

˙Bcn‰שבלבÏבין.¯eac‰ «ƒ¿«ƒ
משמעותה אודות מדובר כאן עד

האדם של בנפשו זו פרסא של

Ô·eÈ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂאודות ¿«∆∆∆»
הוא ברוך הקדוש של בהתגלותו הקשורה «¿»¿ÏÚÓÏ‰,הפרסא

הקדוש של התגלותו בין המבדילה לפרסא כמשל משמשים האמורים הדברים

תחתונים. היותר בעולמות להאיר הירידה לבין האצילות בעולם הוא ברוך

נקרא האצילות עולם הוא: התחתונים עולמות לבין האצילות עולם בין ההבדל

ולכן האלוקי האור עם מאוחדת שמציאותו כיוון האחדות' 'עולם בשם

עם מאוחדים שהינם האדם של ורגשותיו שכלו מציאות בדוגמת היא מציאותו

עצמם את מרגישים התחתונים עולמות זאת לעומת בהם. המתגלה הנפש

אליהם האצילות מעולם שהירידה כך האלוקי מהאור נפרדת מציאות כבעלי

שבאדם הדיבור כח ממנה. הנפרד הזולת אל הנפש של היציאה בדוגמת היא

משמש לה שחוצה המציאות אל מהנפש היציאה נעשית באמצעותו אשר
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f"iyz'd ,xii` ycegd mikxan ,miyecw zyxt zay

העלם הּמלכּות ּבספירת נעׂשה ׁשעלֿידיֿזה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַהּמלכּות,
אלקּות ּגּלּוי ּבּה מאיר ׁשאינֹו ּבלבד זֹו ׁשּלא ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַָֹֹוהסּתר,
העלם ׁשּמּצד זאת, עֹוד אּלא ראׁשֹונֹות, הג' ְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹׁשּמּצד
הז' ׁשּמּצד אלקּות הּגּלּוי ּגם ּבּה מאיר אינֹו ְֱִִִֵֵֶַַַַַַָָֹהּפרסא
העלם ּבּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה נעׂשה זה ּומּצד ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּתחּתֹונֹות,
ׁשהּוא סּוף, ים קריעת ענין היה זה ועל לגמרי. ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָוהסּתר
ׁשהּמּדֹות ּומלכּות, זעירֿאנּפין ׁשּבין הּפרסא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָּבקיעת
נעׂשה ועלֿידיֿזה ּבמלכּות, מאירים יהיּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַּדזעירֿאנּפין
האֹופּנים, ּבב' ּובריאהֿיצירהֿעׂשּיה ּדאצילּות ְְְֲֲִִִִִִַַַָָָָהחּבּור

ׁשּכתּוב מה ׁשּזהּו המׁשכה, ּובדר העלאה ׁשּׁשם16ּבדר ְְְֲֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ׁשּבחינת היינּו, ליׂשראל, עדּות י"ה ׁשבטי ׁשבטים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָעלּו
ּבאצילּות, מתעּלים ׁשּבבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ּבקר ְְְֲֲִִִִִִִֶַַָָָָָי"ב
לבריאהֿיצירהֿ מאצילּות ההמׁשכה ענין יׁשנֹו כן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָּוכמֹו

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּים17עׂשּיה, ּבתֹו יׂשראל ּבני וּיבֹואּו ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָ
הּים ּבתֹו ׁשהם ּכמֹו ּדאצילּות ׁשהּנׁשמֹות ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָּבּיּבׁשה,
ועלֿ לבריאהֿיצירהֿעׂשּיה. לּיּבׁשה יֹורדֹות ְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָָָּבאצילּות,
ּבב' ודּבּור ּדמּדֹות החּבּור ּבאדם, למּטה ּגם יׁש ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָּדרֿזה
אפן יׁשנֹו המׁשכה. ּובדר העלאה ּבדר ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹהאֹופּנים,
ׁשהּמּדֹות למּטה, מּלמעלה המׁשכה ּבדר ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָהחּבּור

ּכמאמר ּבהּדּבּור, הּלב18נמׁשכֹות מן הּיֹוצאים ּדברים ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָ
הּוא הּלב מן הּיֹוצאים ּדברים ּדפרּוׁש הּלב, אל ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָנכנסים
ׁשהם ּכמֹו ׁשהּמּדֹות והינּו עצמֹו, הּלב מן נמׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשהּדּבּור
החּבּור אפן ויׁשנֹו הּדּבּור. ּבקֹול מאירים הם ּכ ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹּבהּלב,
ּכמֹו ׁשּזהּו למעלה, מּלמּטה העלאה ּבדר ודּבּור ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָּדמּדֹות
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ט f"iyz'd ,xii` ycegd mikxan ,miyecw zyxt zay

העלם הּמלכּות ּבספירת נעׂשה ׁשעלֿידיֿזה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַהּמלכּות,
אלקּות ּגּלּוי ּבּה מאיר ׁשאינֹו ּבלבד זֹו ׁשּלא ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַָֹֹוהסּתר,
העלם ׁשּמּצד זאת, עֹוד אּלא ראׁשֹונֹות, הג' ְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹׁשּמּצד
הז' ׁשּמּצד אלקּות הּגּלּוי ּגם ּבּה מאיר אינֹו ְֱִִִֵֵֶַַַַַַָָֹהּפרסא
העלם ּבּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה נעׂשה זה ּומּצד ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּתחּתֹונֹות,
ׁשהּוא סּוף, ים קריעת ענין היה זה ועל לגמרי. ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָוהסּתר
ׁשהּמּדֹות ּומלכּות, זעירֿאנּפין ׁשּבין הּפרסא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָּבקיעת
נעׂשה ועלֿידיֿזה ּבמלכּות, מאירים יהיּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַּדזעירֿאנּפין
האֹופּנים, ּבב' ּובריאהֿיצירהֿעׂשּיה ּדאצילּות ְְְֲֲִִִִִִַַַָָָָהחּבּור

ׁשּכתּוב מה ׁשּזהּו המׁשכה, ּובדר העלאה ׁשּׁשם16ּבדר ְְְֲֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ׁשּבחינת היינּו, ליׂשראל, עדּות י"ה ׁשבטי ׁשבטים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָעלּו
ּבאצילּות, מתעּלים ׁשּבבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ּבקר ְְְֲֲִִִִִִִֶַַָָָָָי"ב
לבריאהֿיצירהֿ מאצילּות ההמׁשכה ענין יׁשנֹו כן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָּוכמֹו

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּים17עׂשּיה, ּבתֹו יׂשראל ּבני וּיבֹואּו ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָ
הּים ּבתֹו ׁשהם ּכמֹו ּדאצילּות ׁשהּנׁשמֹות ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָּבּיּבׁשה,
ועלֿ לבריאהֿיצירהֿעׂשּיה. לּיּבׁשה יֹורדֹות ְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָָָּבאצילּות,
ּבב' ודּבּור ּדמּדֹות החּבּור ּבאדם, למּטה ּגם יׁש ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָּדרֿזה
אפן יׁשנֹו המׁשכה. ּובדר העלאה ּבדר ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹהאֹופּנים,
ׁשהּמּדֹות למּטה, מּלמעלה המׁשכה ּבדר ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָהחּבּור

ּכמאמר ּבהּדּבּור, הּלב18נמׁשכֹות מן הּיֹוצאים ּדברים ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָ
הּוא הּלב מן הּיֹוצאים ּדברים ּדפרּוׁש הּלב, אל ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָנכנסים
ׁשהם ּכמֹו ׁשהּמּדֹות והינּו עצמֹו, הּלב מן נמׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשהּדּבּור
החּבּור אפן ויׁשנֹו הּדּבּור. ּבקֹול מאירים הם ּכ ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹּבהּלב,
ּכמֹו ׁשּזהּו למעלה, מּלמּטה העלאה ּבדר ודּבּור ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָּדמּדֹות
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‰ÎLÓ‰למטה ממעלה העלייה,וירידה ידי על הנעשה חיבור ישנו כלומר «¿»»
האצילות L·e˙kLלעולם ‰Ó e‰f16ÈË·L ÌÈË·L eÏÚ ÌML' ∆∆«∆»∆»»¿»ƒƒ¿≈

,'Ï‡¯NÈÏ ˙e„Ú ‰"Èעשר שנים של לרגל העלייה אודות מדבר זה פסוק ≈¿ƒ¿»≈
עולם אל למעלה עלייתם על רומזת זו עלייה המקדש. לבית השבטים

iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·aL‰האצילות. '¯˜a ·"È' ˙�ÈÁaL ,e�ÈÈ‰«¿∆¿ƒ«»»∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
רומזים כן וכמו הקודש' ו'חיות 'בהמות' בשם הנקראים המלאכים על הרומזים

מעלת גודל לעומת 'בהמות' בשם הנקראים ישראל שבטי נשמות דרגת על

הם הרי האצילות, לעולם השייכות ויעקב יצחק אברהם האבות נשמות

B�LÈ ÔÎ BÓÎe ,˙eÏÈˆ‡a ÌÈlÚ˙Óהעולמות חיבור של נוסף אופן ƒ¿«ƒ«¬ƒ¿≈∆¿
‰‰ÎLÓ‰שהוא ÔÈ�Úוהירידה‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·Ï ˙eÏÈˆ‡Ó ƒ¿«««¿»»≈¬ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

שבעולם האחדות שדרגת כך

עוצמתה במלוא תאיר האצילות

התחתונים BÓkבעולמות ,¿
·e˙kL17ים קריעת אודות ∆»

Ï‡¯NÈסוף È�a e‡B·iÂ'«»¿≈ƒ¿»≈
,'‰Laia Ìi‰ CB˙aמבאר ¿«»««»»

מבחינת אשר האריז"ל כך על

ישראל בני כל של נשמתם שורש

האצילות מעולם לקוחים הם הרי

ב', סעיף בתחילת כאמור הנקרא,

משמעות זה לפי 'ים'. בשם

היא «¿»∆BÓLp‰L˙הפסוק
˙eÏÈˆ‡cשתצטמצם מבלי «¬ƒ

אלא הרוחנית, ¿BÓkדרגתם
'Ìi‰' CB˙a Ì‰L∆≈¿«»

,˙eÏÈˆ‡aהן B„¯BÈ˙כך »¬ƒ¿
'‰Lai'ÏכלומרŒ‰‡È¯·Ï ««»»ƒ¿ƒ»

.‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»
Âסוף ים קריעת שמתרחשת ¿כשם

התחברותם שזו כולם, בעולמות

האופנים »ŒÏÚהאמוריםבכל
‰hÓÏ Ìb LÈ ‰ÊŒC¯c∆∆∆≈«¿«»
˙BcÓc ¯eaÁ‰ ,Ì„‡a»»»«ƒ¿ƒ

,ÌÈpÙB‡‰ '·a ¯ea„Âאופן ¿ƒ¿»«ƒ
הוא ‰ÏÚ‡‰אחד C¯„a¿∆∆«¬»»

למעלה מלמטה אופןeועלייה

‰ÎLÓ‰הואנוסף C¯„·¿∆∆«¿»»
למטה מלמעלה הסברת.וירידה

‡ÔÙהדברים: B�LÈנעשה בו ∆¿…∆
C¯„a ¯eaÁ‰של‰ÎLÓ‰וירידה,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓכלומר «ƒ¿∆∆«¿»»ƒ¿«¿»¿«»

˙Bcn‰L,עוצמתם במלוא שהם כפי פנימה, האדם של שבליבו ורגשותיו ∆«ƒ
˙BÎLÓ�ומתגלות¯Ó‡Ók ,¯eac‰a18חז"לÌÈ‡ˆBi‰ ÌÈ¯·c' ƒ¿»¿«ƒ¿«¬»¿»ƒ«¿ƒ
·l‰ ÔÓ(המדבר האדם ‰l·(של Ï‡ ÌÈÒ�Î�(השומע האדם ',(של ƒ«≈ƒ¿»ƒ∆«≈
Le¯ÙcהביטויCLÓ� ¯eac‰L ‡e‰ '·l‰ ÔÓ ÌÈ‡ˆBi‰ ÌÈ¯·c' ¿≈¿»ƒ«¿ƒƒ«≈∆«ƒƒ¿»

BÓˆÚונובע ·l‰ ÔÓביניהם מחיצה Bcn‰L˙ללא e�È‰Â ורגשות, ƒ«≈«¿¿«¿∆«ƒ
אלא הצטמצמותם, מבלי l‰a·האדם, Ì‰L BÓkעוצמתם Ckבמלוא , ¿∆≈¿«≈»
¯eac‰ ÏB˜a ÌÈ¯È‡Ó Ì‰בלב ממקומו יוצא הרגׁש זה באופן כלומר ≈¿ƒƒ¿«ƒֶֶַ

בדיבור ומשתפך ‡ÔÙויורד B�LÈÂ בו. נוסף BcÓc˙חיבור ¯eaÁ‰ ¿∆¿…∆«ƒ¿ƒ
¯ea„ÂנעשהC¯„aשל,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰שרגש זה אין ¿ƒ¿∆∆«¬»»ƒ¿«»¿«¿»
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mixvnי ux`n jz`v inik

ּבחׁשאי הּדּבּור,19צלֹותא ּבאֹותּיֹות מדּבר ׁשהּוא ּדאף , ְְְְֲִִֵֶַַַַַָ
לפי ּכלל, ּדּבּור ּבׁשם עֹולה זה אין ְְְִִִֵֵֶֶָָָמּכלֿמקֹום,

ּבהּמּדֹות. ונכללֹות עֹולֹות הם ְְְִִִֵֶַָָׁשהאֹותּיֹות

הּמֹוחיןÊŒC¯cŒÏÚÂ‰ד) ׁשּבין הּפרסא ענין ּכן ּגם יּובן ¿«∆∆∆ְְִִֵֵֶַַַַַָָ
מכריח ׂשכל ּכל ּדהּנה, ְְְִִִֵֵֶַַַָוהּמּדֹות.
ׁשּלפעמים רֹואים אנּו ּומּכלֿמקֹום מּדֹות, מּמּנּו ְְִִִִִִִֶֶֶֶָָָָׁשּיהיה
מּכלֿמקֹום, הוי', ּבגדּלת ּבׂשכלֹו מתּבֹונן ּכאׁשר ּגם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻהּנה
הוי' את ואהבּת לידי ׁשּיבֹוא להּלב נמׁש זה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאין

לזה20אלקי והּטעם ה'. ליראת ּבנֹוגע ועלּֿדרֿזה , ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹ
וׁשט ּפרעה, ׂשרי ג' ּבֹו ׁשּיׁש הּגרֹון, מצר ׁשּיׁשנֹו לפי ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהּוא

ּוורידין מׁשּקע21קנה ׁשהּוא ּבזה, הענין ּוכללּות , ְְְְִִִֶֶֶָָָָָָֻ
הּקנה, ּבענין אם הּוׁשט, ּבענין אם הּזה, עֹולם ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָּבתאוֹות
אֹור' ּב'תֹורה ענינם ּפרטי ּכּמבאר הּורידין, ּבענין ,22אם ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֹ

ּבׂשכלֹו, מתּבֹונן ּכאׁשר ּגם הּנה הּגרֹון, מצר ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָּומּצד
מּזה, ויתירה ׁשּבּלב. מּדֹות מּזה נעׂשים אין ֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמּכלֿמקֹום,
ההתּבֹוננּות, עלֿידי ׁשּבּלב מּדֹות מתעֹוררים ּכאׁשר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַׁשּגם
הּׂשכל אֹור ּבּלב מאיר אינֹו הרי אז ּגם הּנה ֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָמּכלֿמקֹום,
ׁשהּוא הּׂשכל ׁשּמּצד והינּו, ּבּמח. ׁשהּוא ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַֹּכמֹו
ּבמרחב להיֹות צריכֹות הּמּדֹות ּגם היּו ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָּבהתרחבּות,

ּבא ּכׁשמתעֹורר ּגם הּנה הּגרֹון, מצר מּצד א הבה,יֹותר, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ
,מאד ּדבכל האהבה ּבחינת זה ׁשאין ּבלבד זֹו לא ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהרי
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א.19) רי, ד.20)זח"א ו, וישב.21)ואתחנן פ' להאריז"ל ל"ת ג.22)ראה קב, ב. נח,
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הוא הלב שבתוך אלא במקומו נשאר הלב רגש בדיבור, ומשתפך יורד הלב

הנפש כוחות גדותיו, על עולה שהוא כך כדי עד ויותר יותר ומתעצם גדל

שתחילה האדם של שדיבוריו בכך מתבטא זה דבר בפניו. ומתבטלים בו חשים

המאיר האור בפני ומתבטלים 'נמסים' הם הרי רם בקול וממלאנאמרו בלב

יותר ונאמרים כולו האדם את

בלחש BÓkויותר e‰fL∆∆¿
'שמונה תפילת אודות שנאמר

È‡LÁa'עשרה' ‡˙BÏˆ'19 ¿»«¬«
ובלחש) בחשאי (=תפילה

הבורא מול האדם של עמידתו

מוחלטת התבטלות מתוך

ואותיות ליבו, את ממלאה

בתוך היו כאילו נאמרות התפילה

פנימה e‰L‡ליבו Û‡c ,¿«∆
¯eac‰ ˙Bi˙B‡a ¯a„Ó¿«≈¿ƒ«ƒ
חיבור זה אין כן לא אם שהרי

לדיבור הלב «ŒÏkÓƒאך,בין
ÔÈ‡ ,ÌB˜Óדיבור‰ÏBÚ ‰Ê »≈∆∆

ÏÏk,ונחשב ¯eac ÌLa¿≈ƒ¿»
˙Bi˙B‡‰L ÈÙÏאינם ¿ƒ∆»ƒ

מבחינת אלא כלל מורגשות

BÏBÚ˙תחושתם Ì‰≈
.˙Bcn‰a ˙BÏÏÎ�Â¿ƒ¿»¿«ƒ

בקיעת„) אודות דובר כאן עד

רגשותיו בין המבדילה הפרסא

הדיבור לבין שבליבו האדם של

הפרסא לבקיעת כמשל שבפיו

האצילות עולם בין המבדילה

בסעיף ה'נבראים', עולמות לבין

הפרסאות אודות מדובר זה

האדם של שבמוחו השכל בין המבדילה הפרסא אודות תחילה יותר, העליונות

לבין האדם של שכלו בין המבדילה הפרסא אודות מכן ולאחר ליבו, לבין

מהשכל. למעלה שהינם הנעלמים כוחותיו

L ‡Ò¯t‰ ÔÈ�Ú Ôk Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂוחוצצת ÔÈaמבדילה ¿«∆∆∆»«≈ƒ¿«««¿»∆≈
ÔÈÁBn‰והשכלÂבין˙Bcn‰שבלב,‰p‰c שכל. להיות אמור היה «ƒ¿«ƒ¿ƒ≈

שהרי הלב, רגש את תעורר אדם של במוחו המאירה שלÏkהבנה רעיון סוג »
‰È‰iL ÁÈ¯ÎÓ ÏÎNנגזרepnÓשל מסויים ישנהBcÓ˙סוג ורגש, ≈∆«¿ƒ«∆ƒ¿∆ƒ∆ƒ

יראה ממנה נגזרת אשר תובנה וישנה אהבה ממנה נגזרת אשר שכלית ,תובנה
¯L‡k Ìb ‰p‰ ÌÈÓÚÙlL ÌÈ‡B¯ e�‡ ÌB˜ÓŒÏkÓeהאדם ƒ»»»ƒ∆ƒ¿»ƒƒ≈««¬∆

'ÈÂ‰ ˙l„‚a BÏÎNa Ô�Ba˙Óלהתעורר אמורה היתה כך מתוך אשר ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿À«¬»»
לה' אהבה �CLÓבליבו ‰Ê ÔÈ‡ ,ÌB˜ÓŒÏkÓ מהמוח, l‰Ï·ויורד ƒ»»≈∆ƒ¿»¿«≈

'EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ˙‡ z·‰‡Â' È„ÈÏ ‡B·iL20Ú‚B�a ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ , ∆»ƒ≈¿»«¿»≈¬»»¡…∆¿«∆∆∆¿≈«
Ïשל ‰'התעוררות ˙‡¯Èשהוא למרות האדם לב את ממלאה איננה אשר ¿ƒ¿«

המתאימה בהתבוננות בשכלו B�LiLמתבונן ÈÙÏ ‡e‰ ‰ÊÏ ÌÚh‰Â .¿«««¿∆¿ƒ∆∆¿
,'ÔB¯b‰ ¯ˆÓ'שישנו כשם הנפש, כוחות מבנה את משקף האדם גוף מבנה ≈««»

הרגש. לבין השכל בין 'מיצר' ישנו כך ללב המוח בין המפריד ≈∆LiL'גרון'
Baרמוזים הם אשר והרגש השכל התחברות את המעכבים גורמים שלושה

Ú¯t‰(=שלושת)‚'ב È¯N»≈«¿…
מרכיבות 'פרעה' המילה אותיות

מסמל פרעה 'הערף', המילה ֶֹאת

אוחז כביכול אשר הכוח את

את ומונע האדם של בעורפו

אל במוח המאיר האור ירידת

הינם,הלב פרעה שרי שלושת

של במציאות ∆∆ËLÂ,משתקפים
ÔÈ„È¯Âe21הנשימה˜�‰ »∆¿ƒƒ

בגרון eÏÏÎe˙הנמצאים ,¿»
‰Êa ÔÈ�Ú‰מתבטאת במה »ƒ¿»»∆

פרעה' 'שרי של זה,יכולתם הרי

לכך גורמים שהם ידי על

LהאדםÚwLÓ ‡e‰ ∆¿À»
Ì‡ ,‰f‰ ÌÏBÚ ˙BÂ‡˙a¿«¬»«∆ƒ

הקשורותÔÈ�Úaזה התאוות ¿ƒ¿«
של הרוחנית ∆∆»‰ËLeבמשמעותו

הדיבור היא מהן אחת אשר

בט אינםבדיבורים אשר לים

ה' בעבודת לתועלת ,מביאים
התאוותÔÈ�Úaזה‡Ìו ƒ¿ƒ¿«

הרוחנית במשמעותו הקשורות

ההתענגות‰w�‰של שהינן «»∆
הזה עולם Ì‡ƒו,בתענוגי

הקשורותÔÈ�Úaזה התאוות ¿ƒ¿«
של הרוחנית במשמעותן

ÔÈ„È¯e‰התאווה אש של הרתיחה B˙'a¯‰שזו Ì�È�Ú ÈË¯t ¯‡·nk , «¿ƒƒ«¿…»¿»≈ƒ¿»»¿»
'¯B‡22,BÏÎNa Ô�Ba˙Ó ¯L‡k Ìb ‰p‰ ,ÔB¯b‰ ¯ˆÓ „vÓe ,ƒ«≈««»ƒ≈««¬∆ƒ¿≈¿ƒ¿

ÌÈNÚ� ÔÈ‡ ,ÌB˜ÓŒÏkÓומתעוררים˙BcÓ ‰fÓורגש.·laL ƒ»»≈«¬ƒƒ∆ƒ∆«≈
,‰fÓ ‰¯È˙ÈÂבכך מתבטאת הגרון מיצר של L‡k¯נוכחותו ÌbL ƒ≈»ƒ∆∆««¬∆

,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,˙e��Ba˙‰‰ È„ÈŒÏÚ ·laL ˙BcÓ ÌÈ¯¯BÚ˙Óƒ¿¿ƒƒ∆«≈«¿≈«ƒ¿¿ƒ»»
‡e‰L BÓk ÏÎO‰ ¯B‡ ·la ¯È‡Ó B�È‡ È¯‰ Ê‡ Ìb ‰p‰האיר ƒ≈«»¬≈≈≈ƒ«≈«≈∆¿∆

„vnL ,e�È‰Â .Ánaב‰ומבחינת מאיר שהוא כמו e‰L‡אור ,ÏÎO «…«¿«¿∆ƒ««≈∆∆
מההבנהe·Á¯˙‰a˙מאיר בשכלו ומתענג היטב מבין האדם שהרי גדולה ¿ƒ¿«¬

שקוע הוא לכאורה,בה ‰Bcn˙הרי Ìb eÈ‰שבלב ˆ¯BÎÈ˙והרגש »««ƒ¿ƒ
˙BÈ‰Ïמאירות·Á¯Óa,כולה הנפש את ולמלא שהםBÈ˙¯גדול מכפי ƒ¿¿∆¿»≈

vÓ„עתה C‡ BÚ˙ÓLk¯¯ובגלל, Ìb ‰p‰ ,ÔB¯b‰ ¯ˆÓהאדם «ƒ«≈««»ƒ≈«¿∆ƒ¿≈
Êבליבו ÔÈ‡L „·Ïa BÊ ‡Ï È¯‰ ,‰·‰‡a‰·‰‡‰ ˙�ÈÁa ‰ ¿«¬»¬≈…ƒ¿«∆≈∆¿ƒ«»«¬»

'E„‡Ó ÏÎ·'cשל הראשונה בפרשה ביותר. העליונה האהבה דרגת שזו ƒ¿»¿…∆
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f"iyz'd ,xii` ycegd mikxan ,miyecw zyxt zay

אפּלּו ׁשאינּה אּלא ,נפׁש ּבכל ּדבחינת האהבה לא ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹוגם
לבב ּבכל ּדבחינת רק23האהבה היא האהבה וכל , ְְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָָָ

ּבׁשם נקראֹות אינן ׁשהּמּדֹות ועד ּבלבד, לפעל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹּבהּנֹוגע
ּבלבד. טבעּיֹות מּדֹות ּבׁשם אם ּכי ׂשכלּיֹות, ְְְְִִִִִִִִִֵַמּדֹות
מאיר אינֹו ּבּמח ׁשהּוא ּכמֹו הּׂשכל ׁשאֹור היינּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּובכללּות
מּפעּלת ׁשּזהּו למהּות, מּמהּות ּובא מׁשּתּנה אּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֻּבּלב,
הּגרֹון ּדמיצר ההעלם ּפֹועל ׁשּלפעמים ועד הּגרֹון, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמצר

ּכלל. הּמּדֹות התעֹוררּות ּתהיה ְְְְִִִֶֶַָֹׁשּלא

ÏÚÂּכמֹו לעתידֿלבא, הּנהר ּדבקיעת הענין הּוא זה ¿«ְְְִִִִֶֶַַָָָָָָֹ
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ה.23) ו, ואתחנן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

אלוקיך ה' את "ואהבת לה': אהבה של דרגות שלוש מוזכרות שמע קריאת

בתורת מבואר מאדך' 'ובכל המלים על מאדך", ובכל נפשך בכל לבבך בכל

בה באהבה מדובר כלומר גבול' 'בלי הינו 'מאד' המילה שפירוש החסידות

בה' דביקות אודות רצונותיו גם לגמרי, ומרצונותיו ממגבלותיו יוצא האדם

קשורים הם שגם כיוון מתבטלים

דבר להשיג ברצונה אשר בישותו

איננו האדם זו אהבה בדרגת מה,

שברצונו מה אודות חושב

היא תשוקתו כל אלא להשיג

של במציאותו לגמרי 'להישאב'

שהדבר כך הוא, ברוך הקדוש

הוא בעיניו החשוב היחיד

ה' רצון Ï‡שיתמלא Ì‚Â ,¿«…
ÏÎa' ˙�ÈÁ·c ‰·‰‡‰»«¬»ƒ¿ƒ«¿»

'ELÙ�'נפשך 'בכל המלים על «¿¿
את נוטל "אפילו חז"ל: אומרים

בה' דביקות להשיג רוצה האדם בה כזו ה' באהבת מדובר כלומר נפשך"

יותר תחתונה הינה זו אהבה דרגת לחיים, ואהבתו רצונו מאשר יתירה במידה

מה דבר להשיג האדם של ברצונו כרוכה זו שאהבה d�È‡Lכיוון ‡l‡ ,∆»∆≈»
'E··Ï ÏÎa' ˙�ÈÁ·c ‰·‰‡‰ elÙ‡23'לבבך 'בכל המלים על ¬ƒ»«¬»ƒ¿ƒ«¿»¿»¿

הרע היצר גם אשר ה' באהבת מדובר כלומר "יצרי "ּבׁשני חז"ל: ְְִֵֶָאומרים

שהקדוש בכך חש האדם כאשר החיים אהבת על מבוססת זו אהבה לה, שותף

החיים מקור הינו הוא ‰‡‰·‰ברוך ÏÎÂ בליבו, לעורר מצליח שהאדם ¿»»«¬»
ממעלת בה אין זה מסוג 'אהבה' אשר אהבה אצלו שתהיה הרצון רק הינה

מעלתה כל אלא והלב Ú‚Bp‰aהרגׁש ˜¯ ‡È‰לתוצאותיה„·Ïa ÏÚÙÏ ֶֶƒ«¿«≈«¿…«ƒ¿«
בהתאם להתנהג מחליט הוא לאהוב, הוא האדם של שרצונו כך בעקבות

מבקש הוא אותה האהבה אותה של ÚÂ„לדרישותיה בלב, ניכרת לא כך כדי ¿«
במוח המאירה מתוכןBcn‰L˙ההתבוננות אשר ה' ויראת ה' אהבת ורגש ∆«ƒ

ומצוות התורה בקיום פועל 'BcÓ˙האדם ÌLa ˙B‡¯˜� Ô�È‡≈»ƒ¿»¿≈ƒ
ÏÎN'˙Biבשכלו שהיתה ההתבוננות של תוצאה אינן ‡Ìכלומר Èk הן, ƒ¿ƒƒƒ
Ïa·„נקראות '˙BiÚ·Ë ˙BcÓ' ÌLaהטבעי ברגש מדובר כלומר ¿≈ƒƒ¿ƒƒ¿«

ביטוי לידי בא והוא לגמרי נסתר הינו זה רגש יהודי, של בליבו הטבוע

איננו כאשר גם פשוטה אמונה מתוך ומצוות תורה לקיים היהודי של ביכולתו

בלב דבר eÏÏÎ·e˙מרגיש עד. הסעיף מתחילת האמורים הדברים כוונת ƒ¿»
la·,כאן ¯È‡Ó B�È‡ Ána ‡e‰L BÓk ÏÎO‰ ¯B‡L e�ÈÈ‰«¿∆«≈∆¿∆«…«≈≈ƒ«≈
‡l‡הוא בו האופן באותו זה אין הרי בלב מאיר השכל אור כאשר אפילו ∆»

הוא שהרי במוח e‰nÓ˙האיר ‡·e ‰pzLÓאחת˙e‰ÓÏ,אחרת ƒ¿«∆»ƒ«¿«
הרגש בעולם הקשורה למהות והשכל המוחין במעלת הקשורה עליונה ממהות

יותר ולמטה נמוך שהינו ‰ÔB¯bוהלב ¯ˆÓ ˙lÚtÓ e‰fL הוא, אשר ∆∆ƒ¿À«≈««»
לעולם המעבר את לאפשר מנת על השכל, אור העליון, האור על מעלים

בלב הנמצא ממנו, ÈÓcˆ¯שלמטה ÌÏÚ‰‰ ÏÚBt ÌÈÓÚÙlL „ÚÂ ,¿«∆ƒ¿»ƒ≈«∆¿≈¿≈«
.ÏÏk ˙Bcn‰ ˙e¯¯BÚ˙‰ ‰È‰z ‡lL ÔB¯b‰«»∆…ƒ¿∆ƒ¿¿«ƒ¿»

שבעולם עליונות היותר הספירות בין המבדילה פרסא קיימת לכך בדומה

יותר. התחתונות לבין האצילות

קשור כולם מבין הפנימי הרובד שונים, רבדים קיימים האדם בנפש כאמור,

של ביכולתה זה, ברובד הנפש. של ובעצמיותה הנפש של הנעלמים בכוחותיה

זאת לעומת סופיותו. באין ממש, באמיתיותו שהוא כפי דבר כל לקלוט הנפש

מידה בעלי הם אשר האדם של הגלויים בכוחות קשור חיצוני היותר הרובד

אלה מכוחות אחד כל וגבול,

מסויימת, בתבנית 'מצטייר'

ורגשותיו שכלו של התבנית

יכולת האדם. של הגלויים

הגלויים הכוחות של הקליטה

מוגבלת הבלתי באמיתיותו איננה

הגלוי שכלו כאשר רק דבר, של

דבר להכניס מצליח האדם של

בעלות הגדרות לתוך מסויים

כמו קולטו, הוא אזי ומידה גבול

האדם של הגלויים רגשותיו כן

מסויים מדבר התרגשותם הרי

האדם. של המוגבלת למציאותו הקשורה נקודה בו שמצאו לאחר רק הינה

אח כוח בין הקיים השוני גם היא זו השוניתבנית אחר, כוח לבין בנפש ד

הדברים בה הצורה לבין בשכל ומאירים נתפסים הדברים בה הצורה בין הקיים

הפרסא של להימצאותה מקום הנותן הוא זה שוני בלב. ומאירים נתפסים

יותר בכוח גם ויאיר שירד בנפש, עליון בכוח המאיר מהאור המונעת והמחיצה

תחתון.

בחיצוניותם, רק זה הרי ומידה גבול בעלי הגלויים הכוחות של היותם אמנם,

הגלויים הנפש מכוחות כוח בכל כלומר עצמה. מהנפש מגיעים הם גם שהרי

מוגבל הינו חיצוניותו שמבחינת בזמן בו פנימיותו, וישנה חיצוניותו ישנה

כך הנפש של בפנימיותה נוגע הוא פנימיותו מבחינת הרי מדודה, תבנית ובעל

כולם. הכוחות של בפנימיותם קשור הוא זה שבמקום

לבין הנפש פנימיות בין המבדילה הכללית הפרסא נבקעת שכאשר מובן מכך

כולם. הפרסאות כל נבקעים ממילא בדרך אזי חיצוניותה,

לעומת האדם, של הגלוי השכל הינו הבינה כוח הרי הנפש, כוחות מבחינת

של מפנימיותה מאיר שבו כך והשגה מתפיסה למעלה הוא אשר החכמה כוח

הינה שבלב למידות השכל בין המבדילה שהפרסא מובן זה פי על הנפש.

כללות בין המבדילה והפרסא למידות, הבינה ספירת בין המבדילה הפרסא

זו הרי השכל, שמעל מה לבין השכל בין הנעלמים, לבין הגלויים הכוחות

שמעליה. החכמה כוח לבין הבינה ספירת בין המבדילה הפרסא

למרות בעולם, הוא ברוך הקדוש של התגלותו אודות מדובר כאשר כן כמו

האור מאיר בהם השונות הדרגות בין המבדילות שונות פרסאות שישנם

בין המבדילה עליונה היותר הפרסא בקיעת ידי שעל הרי כולו, בעולם האלוקי

כולם הפרסאות ממילא נבקעות הוא, ברוך סוף אין אור לבין האצילות עולם

עם מטה מטה עד מעלה ממעלה השונות הדרגות כל של ההתחברות ונעשית

למרות כולה המציאות של הפנימית במהות קשורה זו התגלות סוף, אין אור

שלה מציאותה גם שבפנימיותה כיוון ומידה, גבול בעלת הינה שבחיצוניותה

הוא. ברוך הבורא הוא מקורה הרי

·e˙kL BÓk ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ¯‰p‰ ˙ÚÈ˜·c ÔÈ�Ú‰ ‡e‰ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ««»»∆»ƒ»…¿∆»
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יי f"iyz'd ,xii` ycegd mikxan ,miyecw zyxt zay

אפּלּו ׁשאינּה אּלא ,נפׁש ּבכל ּדבחינת האהבה לא ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹוגם
לבב ּבכל ּדבחינת רק23האהבה היא האהבה וכל , ְְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָָָ

ּבׁשם נקראֹות אינן ׁשהּמּדֹות ועד ּבלבד, לפעל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹּבהּנֹוגע
ּבלבד. טבעּיֹות מּדֹות ּבׁשם אם ּכי ׂשכלּיֹות, ְְְְִִִִִִִִִֵַמּדֹות
מאיר אינֹו ּבּמח ׁשהּוא ּכמֹו הּׂשכל ׁשאֹור היינּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּובכללּות
מּפעּלת ׁשּזהּו למהּות, מּמהּות ּובא מׁשּתּנה אּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֻּבּלב,
הּגרֹון ּדמיצר ההעלם ּפֹועל ׁשּלפעמים ועד הּגרֹון, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמצר

ּכלל. הּמּדֹות התעֹוררּות ּתהיה ְְְְִִִֶֶַָֹׁשּלא

ÏÚÂּכמֹו לעתידֿלבא, הּנהר ּדבקיעת הענין הּוא זה ¿«ְְְִִִִֶֶַַָָָָָָֹ
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ה.23) ו, ואתחנן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

אלוקיך ה' את "ואהבת לה': אהבה של דרגות שלוש מוזכרות שמע קריאת

בתורת מבואר מאדך' 'ובכל המלים על מאדך", ובכל נפשך בכל לבבך בכל

בה באהבה מדובר כלומר גבול' 'בלי הינו 'מאד' המילה שפירוש החסידות

בה' דביקות אודות רצונותיו גם לגמרי, ומרצונותיו ממגבלותיו יוצא האדם

קשורים הם שגם כיוון מתבטלים

דבר להשיג ברצונה אשר בישותו

איננו האדם זו אהבה בדרגת מה,

שברצונו מה אודות חושב

היא תשוקתו כל אלא להשיג

של במציאותו לגמרי 'להישאב'

שהדבר כך הוא, ברוך הקדוש

הוא בעיניו החשוב היחיד

ה' רצון Ï‡שיתמלא Ì‚Â ,¿«…
ÏÎa' ˙�ÈÁ·c ‰·‰‡‰»«¬»ƒ¿ƒ«¿»

'ELÙ�'נפשך 'בכל המלים על «¿¿
את נוטל "אפילו חז"ל: אומרים

בה' דביקות להשיג רוצה האדם בה כזו ה' באהבת מדובר כלומר נפשך"

יותר תחתונה הינה זו אהבה דרגת לחיים, ואהבתו רצונו מאשר יתירה במידה

מה דבר להשיג האדם של ברצונו כרוכה זו שאהבה d�È‡Lכיוון ‡l‡ ,∆»∆≈»
'E··Ï ÏÎa' ˙�ÈÁ·c ‰·‰‡‰ elÙ‡23'לבבך 'בכל המלים על ¬ƒ»«¬»ƒ¿ƒ«¿»¿»¿

הרע היצר גם אשר ה' באהבת מדובר כלומר "יצרי "ּבׁשני חז"ל: ְְִֵֶָאומרים

שהקדוש בכך חש האדם כאשר החיים אהבת על מבוססת זו אהבה לה, שותף

החיים מקור הינו הוא ‰‡‰·‰ברוך ÏÎÂ בליבו, לעורר מצליח שהאדם ¿»»«¬»
ממעלת בה אין זה מסוג 'אהבה' אשר אהבה אצלו שתהיה הרצון רק הינה

מעלתה כל אלא והלב Ú‚Bp‰aהרגׁש ˜¯ ‡È‰לתוצאותיה„·Ïa ÏÚÙÏ ֶֶƒ«¿«≈«¿…«ƒ¿«
בהתאם להתנהג מחליט הוא לאהוב, הוא האדם של שרצונו כך בעקבות

מבקש הוא אותה האהבה אותה של ÚÂ„לדרישותיה בלב, ניכרת לא כך כדי ¿«
במוח המאירה מתוכןBcn‰L˙ההתבוננות אשר ה' ויראת ה' אהבת ורגש ∆«ƒ

ומצוות התורה בקיום פועל 'BcÓ˙האדם ÌLa ˙B‡¯˜� Ô�È‡≈»ƒ¿»¿≈ƒ
ÏÎN'˙Biבשכלו שהיתה ההתבוננות של תוצאה אינן ‡Ìכלומר Èk הן, ƒ¿ƒƒƒ
Ïa·„נקראות '˙BiÚ·Ë ˙BcÓ' ÌLaהטבעי ברגש מדובר כלומר ¿≈ƒƒ¿ƒƒ¿«

ביטוי לידי בא והוא לגמרי נסתר הינו זה רגש יהודי, של בליבו הטבוע

איננו כאשר גם פשוטה אמונה מתוך ומצוות תורה לקיים היהודי של ביכולתו

בלב דבר eÏÏÎ·e˙מרגיש עד. הסעיף מתחילת האמורים הדברים כוונת ƒ¿»
la·,כאן ¯È‡Ó B�È‡ Ána ‡e‰L BÓk ÏÎO‰ ¯B‡L e�ÈÈ‰«¿∆«≈∆¿∆«…«≈≈ƒ«≈
‡l‡הוא בו האופן באותו זה אין הרי בלב מאיר השכל אור כאשר אפילו ∆»

הוא שהרי במוח e‰nÓ˙האיר ‡·e ‰pzLÓאחת˙e‰ÓÏ,אחרת ƒ¿«∆»ƒ«¿«
הרגש בעולם הקשורה למהות והשכל המוחין במעלת הקשורה עליונה ממהות

יותר ולמטה נמוך שהינו ‰ÔB¯bוהלב ¯ˆÓ ˙lÚtÓ e‰fL הוא, אשר ∆∆ƒ¿À«≈««»
לעולם המעבר את לאפשר מנת על השכל, אור העליון, האור על מעלים

בלב הנמצא ממנו, ÈÓcˆ¯שלמטה ÌÏÚ‰‰ ÏÚBt ÌÈÓÚÙlL „ÚÂ ,¿«∆ƒ¿»ƒ≈«∆¿≈¿≈«
.ÏÏk ˙Bcn‰ ˙e¯¯BÚ˙‰ ‰È‰z ‡lL ÔB¯b‰«»∆…ƒ¿∆ƒ¿¿«ƒ¿»

שבעולם עליונות היותר הספירות בין המבדילה פרסא קיימת לכך בדומה

יותר. התחתונות לבין האצילות

קשור כולם מבין הפנימי הרובד שונים, רבדים קיימים האדם בנפש כאמור,

של ביכולתה זה, ברובד הנפש. של ובעצמיותה הנפש של הנעלמים בכוחותיה

זאת לעומת סופיותו. באין ממש, באמיתיותו שהוא כפי דבר כל לקלוט הנפש

מידה בעלי הם אשר האדם של הגלויים בכוחות קשור חיצוני היותר הרובד

אלה מכוחות אחד כל וגבול,

מסויימת, בתבנית 'מצטייר'

ורגשותיו שכלו של התבנית

יכולת האדם. של הגלויים

הגלויים הכוחות של הקליטה

מוגבלת הבלתי באמיתיותו איננה

הגלוי שכלו כאשר רק דבר, של

דבר להכניס מצליח האדם של

בעלות הגדרות לתוך מסויים

כמו קולטו, הוא אזי ומידה גבול

האדם של הגלויים רגשותיו כן

מסויים מדבר התרגשותם הרי

האדם. של המוגבלת למציאותו הקשורה נקודה בו שמצאו לאחר רק הינה

אח כוח בין הקיים השוני גם היא זו השוניתבנית אחר, כוח לבין בנפש ד

הדברים בה הצורה לבין בשכל ומאירים נתפסים הדברים בה הצורה בין הקיים

הפרסא של להימצאותה מקום הנותן הוא זה שוני בלב. ומאירים נתפסים

יותר בכוח גם ויאיר שירד בנפש, עליון בכוח המאיר מהאור המונעת והמחיצה

תחתון.

בחיצוניותם, רק זה הרי ומידה גבול בעלי הגלויים הכוחות של היותם אמנם,

הגלויים הנפש מכוחות כוח בכל כלומר עצמה. מהנפש מגיעים הם גם שהרי

מוגבל הינו חיצוניותו שמבחינת בזמן בו פנימיותו, וישנה חיצוניותו ישנה

כך הנפש של בפנימיותה נוגע הוא פנימיותו מבחינת הרי מדודה, תבנית ובעל

כולם. הכוחות של בפנימיותם קשור הוא זה שבמקום

לבין הנפש פנימיות בין המבדילה הכללית הפרסא נבקעת שכאשר מובן מכך

כולם. הפרסאות כל נבקעים ממילא בדרך אזי חיצוניותה,

לעומת האדם, של הגלוי השכל הינו הבינה כוח הרי הנפש, כוחות מבחינת

של מפנימיותה מאיר שבו כך והשגה מתפיסה למעלה הוא אשר החכמה כוח

הינה שבלב למידות השכל בין המבדילה שהפרסא מובן זה פי על הנפש.

כללות בין המבדילה והפרסא למידות, הבינה ספירת בין המבדילה הפרסא

זו הרי השכל, שמעל מה לבין השכל בין הנעלמים, לבין הגלויים הכוחות

שמעליה. החכמה כוח לבין הבינה ספירת בין המבדילה הפרסא

למרות בעולם, הוא ברוך הקדוש של התגלותו אודות מדובר כאשר כן כמו

האור מאיר בהם השונות הדרגות בין המבדילות שונות פרסאות שישנם

בין המבדילה עליונה היותר הפרסא בקיעת ידי שעל הרי כולו, בעולם האלוקי

כולם הפרסאות ממילא נבקעות הוא, ברוך סוף אין אור לבין האצילות עולם

עם מטה מטה עד מעלה ממעלה השונות הדרגות כל של ההתחברות ונעשית

למרות כולה המציאות של הפנימית במהות קשורה זו התגלות סוף, אין אור

שלה מציאותה גם שבפנימיותה כיוון ומידה, גבול בעלת הינה שבחיצוניותה

הוא. ברוך הבורא הוא מקורה הרי

·e˙kL BÓk ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ¯‰p‰ ˙ÚÈ˜·c ÔÈ�Ú‰ ‡e‰ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ««»»∆»ƒ»…¿∆»
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mixvnיב ux`n jz`v inik

העלם ּבקיעת ׁשהּוא הּנהר, על ידֹו והניף ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּכתּוב
ּגם הּוא זה ּובכלל והּמּדֹות. הּמֹוחין ׁשּבין ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָהּפרסא
ׁשהּוא מֹוחא, על ּדחפיא ּדקרּומא הּפרסא ְְְְְִִֶַַַַַָָָָּבקיעת
נתּבאר ּדהּנה הּמֹוחין. מן ּולמעלה הּמֹוחין ׁשּבין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָההפסק

הּוא7לעיל ּדנהר ּבארּכה) מקֹומֹות ּבכּמה (ּומבאר ְְְְְֲֵַַָָָָָֹֻ
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבינה, הּוא24ּבחינת עדן מעדן, יֹוצא ונהר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ

וזהּו ּבינה. ּבחינת הּוא מעדן הּיֹוצא ונהר חכמה, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבחינת
ּדבינה, הּפרסא ּבקיעת ענין ׁשהּוא הּנהר, על ידֹו ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָוהניף
ׁשעלֿידיֿזה מֹוחא, על ּדחפיא הּקרּומא העלם ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָהיינּו
הּמלכּות ּבספירת וגם ּבהּמּדֹות, ּגם האֹור ְְְְִִִִֵַַַַַַָמאיר
לאחרי ּכבר ׁשּזהּו ּכיון ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָּובעֹולמֹות
למעלה הּוא האֹור ׁשּכאׁשר ּבזה, והענין סּוף. ים ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָקריעת
לפי והינּו ּבהּמּדֹות, ּגם מאיר הּוא אזי ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָמהּבינה,
החיצֹונּיֹות על רק להעלים יכֹול הּגרֹון ּדמיצר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָׁשההעלם
ּבינה ּדפנימּיּות ּבינה, ּפנימּיּות על לא אבל ְְְֲִִִִִִִִַָָָָֹּדבינה,
ּבקיעת עלֿידי ׁשּמאיר מהּמֹוחין ׁשּלמעלה האֹור ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ(היינּו
הּמּדֹות, ּבפנימּיּות מאיר מֹוחא) על ּדחפיא ְְְְִִִִִֵַַַַָָָהּקרּומא

הּמֹוח ּכמהּות הּוא הּמּדֹות (ׁשּכלּופנימּיּות זה ויּובן ין. ְְְִִִִֶֶַַַָָ
ֿעלּֿדר ּבינה) חיצֹונּיּות על רק הּוא הּגרֹון מצר ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהעלם
ּכמֹו הּׂשכל את להּׂשיג יכֹול אינֹו האדם ׁשּכאׁשר ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמׁשל
ּכמֹו ּומׁשלים, לבּוׁשים ּכּמה עלֿידי ּכיֿאם ְְְְִִִִֵֶַַָָׁשהּוא,

ּכפי25ׁשּכתּוב ּגם הּנה מׁשל, אלפים ׁשלׁשת וידּבר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ּביֹותר. אצלֹו מצמצם הּוא הרי ּבהּמֹוחין, הּוא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָֻׁשהּׂשכל
הּנה הּגרֹון מצר מּצד אזי מצמצם, הּוא הּׂשכל ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻוכאׁשר
ועד ּבצמצּום, יֹותר הּוא הרי ּבהּמּדֹות נמׁש ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָּכאׁשר
יֹותר עֹוד הּוא הרי ּבפעל ּבמעׂשה נמׁש ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּכאׁשר
רק והּוא הּמצוֹות, ּבקּיּום חּיּות ׁשּום לֹו ׁשאין ְְְְְִִִֵֶַַַּבצמצּום,

מלּמדה אנׁשים ׁשּגם26מצות לפי הּוא זה וכל ּבלבד. ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֻ
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י.24) ב, ובכ"מ.25)בראשית ואילך. ג מב, מקץ תו"א וראה יב. ה, יג.26)מלכיםֿא כט, ישעי'
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˙ÚÈ˜a ‡e‰L ,'¯‰p‰ ÏÚ B„È ÛÈ�‰Â'הÌÏÚ‰על הנגרם וההסתר ¿≈ƒ»««»»∆¿ƒ«∆¿≈
ÚÈ˜a˙ידי Ìb ‡e‰ ‰Ê ÏÏÎ·e .˙Bcn‰Â ÔÈÁBn‰ ÔÈaL ‡Ò¯t‰««¿»∆≈«ƒ¿«ƒƒ¿»∆«¿ƒ«

‡Ò¯t‰עליונההי ÁBÓ‡ותר ÏÚ ‡ÈÙÁc ‡Óe¯˜cשחופה (=הקרום ««¿»ƒ¿»¿«¿»«»
המוח) ‰‰ÒÙ˜על ‡e‰L ÔÓוהחציצה, ‰ÏÚÓÏe ÔÈÁBn‰ ÔÈaL ∆«∆¿≈∆≈«ƒ¿«¿»ƒ

¯‡a˙� ‰p‰c .ÔÈÁBn‰«ƒ¿ƒ≈ƒ¿»≈
ÏÈÚÏ7ישכיל 'הנה במאמר ¿≈
nÎa‰עבדי' ¯‡·Óe)¿…»¿«»

'¯‰�'c (‰k¯‡a ˙BÓB˜Ó¿«¬À»¿»»
'מעיין' על‰e‡לעומת משל

'‰�Èa' ˙�ÈÁaהינו הנהר ¿ƒ«ƒ»
האדמה פני על הגלויים המים

אדם יד תפיסת שייכת בהם אשר

מקור שהינו המעיין כן שאין מה

מתחת המים של הנסתר הנביעה

האדמה לכך.לפני ובדומה

הגלוי השכל חלק היא הבינה

קשורה שהיא החכמה לעומת

הנעלם BÓkבשכל ,¿
·e˙kL24‡ˆBÈ ¯‰�Â' ∆»¿»»≈
,'Ô„ÚÓש הרי 'Ô„Ú'וידוע ≈≈∆≈∆

נובע ממנו המעיין שהוא עצמו

'ÓÎÁ‰',הנהר ˙�ÈÁa ‡e‰¿ƒ«»¿»
‡e‰ Ô„ÚÓ ‡ˆBi‰ ¯‰�Â¿»»«≈≈≈∆
e‰ÊÂ .'‰�Èa' ˙�ÈÁa¿ƒ«ƒ»¿∆
שנאמר מה של המשמעות

,'¯‰p‰ ÏÚ B„È ÛÈ�‰Â'¿≈ƒ»««»»
˙ÚÈ˜a ÔÈ�Ú ‡e‰L∆ƒ¿«¿ƒ«
e�ÈÈ‰ ,‰�È·c ‡Ò¯t‰««¿»¿ƒ»«¿
בקיעת אודות רק לא מדובר

המוחין בין המבדילה הפרסא

בקיעת אודות גם אלא למידות

של‰ÌÏÚה וההסתר ∆¿≈
ÏÚ ‡ÈÙÁc ‡Óe¯w‰«¿»¿«¿»«

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,‡ÁBÓזו לא »∆«¿≈∆
שלמעלה האור שדרגת בלבד

אלא במוחין מאירה מהמוחין

זו בקיעה ידי על מזו יתירה

,˙Bcn‰a Ìb ¯B‡‰ ¯È‡Ó≈ƒ»«¿«ƒ
Âמזו eיתירה ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒa Ì‚מטה למטה ·BÓÏBÚ˙גם ¿«ƒ¿ƒ«««¿¿»

È ˙ÚÈ¯˜ È¯Á‡Ï ¯·k e‰fL ÔÂÈk ,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯aÛeÒ Ì ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»≈»∆∆¿»¿«¬≈¿ƒ««
עולמות לבין האצילות עולם שבין המחיצה בקיעת נעשתה כבר בה אשר

Êa‰ה'נבראים' ÔÈ�Ú‰Â ‰‡B¯הוא. ¯L‡kL בנפש, ‰e‡שמתגלה ¿»ƒ¿»»∆∆«¬∆»
ש È‡Ó¯בדרגה ‡e‰ ÈÊ‡ ,‰�Èa‰Ó ‰ÏÚÓÏאלא עצמה בבינה רק לא ¿«¿»≈«ƒ»¬«≈ƒ

ÌÏÚ‰‰L ÈÙÏ e�È‰Â ,˙Bcn‰a ÌbוההסתרÏBÎÈ ÔB¯b‰ ¯ˆÈÓc «¿«ƒ¿«¿¿ƒ∆«∆¿≈¿≈««»»

ÌÈÏÚ‰ÏולהסתירÏÚ ‡Ï Ï·‡ ,‰�È·c ˙Bi�BˆÈÁ‰ ÏÚ ˜¯ ¿«¿ƒ«««ƒƒ¿ƒ»¬»…«
L ¯B‡‰ e�ÈÈ‰) ‰�Èa ˙eiÓÈ�Ùc ,‰�Èa ˙eiÓÈ�tהוא עצמו מצד ¿ƒƒƒ»ƒ¿ƒƒƒ»«¿»∆

ÔÈÁBn‰Ó ‰ÏÚÓlאלא¯È‡nLהמוחין ÚÈ˜a˙בתוך È„ÈŒÏÚ ¿«¿»≈«ƒ∆≈ƒ«¿≈¿ƒ«
¯È‡Ó (‡ÁBÓ ÏÚ ‡ÈÙÁc ‡Óe¯w‰גם,˙Bcn‰ ˙eiÓÈ�Ùa «¿»¿«¿»«»≈ƒƒ¿ƒƒ«ƒ
eשל ‰Bcn˙מהותן ˙eiÓÈ�Ù¿ƒƒ«ƒ

‰ÔÈÁBnהרי ˙e‰Ók ‡e‰¿««ƒ
(ÏkLממש ‰Ê Ô·eÈÂ .¿»∆∆»

‡e‰ ÔB¯b‰ ¯ˆÓ ÌÏÚ‰∆¿≈≈««»
(‰�Èa ˙ei�BˆÈÁ ÏÚ ˜«̄«ƒƒƒ»
¯L‡kL ÏLÓŒC¯cŒÏÚ«∆∆»»∆«¬∆
‚ÈO‰Ï ÏBÎÈ B�È‡ Ì„‡‰»»»≈»¿«ƒ
,‡e‰L BÓk ÏÎO‰ ˙‡∆«≈∆¿∆
‰nk È„ÈŒÏÚ Ì‡ŒÈkƒƒ«¿≈«»
BÓk ,ÌÈÏLÓe ÌÈLe·Ï¿ƒ¿»ƒ¿

·e˙kL25המלך שלמה אודות ∆»
ÌÈÙÏ‡ ˙LÏL ¯a„ÈÂ'«¿«≈¿…∆¬»ƒ

'ÏLÓעומק בגלל כלומר »»
אותה להסביר עליו היה חכמתו

מנת על משלים ריבוי באמצעות

אצל להיקלט תוכל שחכמתו

יותר מצומצם שכל בעלי ,אנשים
‰p‰השכל גם אשר זה במצב ƒ≈

במשל רק ואוחז מבין הינו עצמו

שהוא כמו עצמו בדבר ולא

כן אם לפניÌbבאמיתיותו, «
אפילו הלב, אל ÈÙk¿ƒירידתו

‡e‰ ÏÎO‰Lעדיין ∆«≈∆
‡e‰ È¯‰ ,ÔÈÁBn‰a¿«ƒ¬≈
.¯˙BÈa BÏˆ‡ ÌˆÓˆÓ¿À¿»∆¿¿≈

‰ ¯L‡ÎÂ‡e‰ ÏÎO ¿«¬∆«≈∆
¯ˆÓ „vÓ ÈÊ‡ ,ÌˆÓˆÓ¿À¿»¬«ƒ«≈«

¯L‡k ‰p‰ ÔB¯b‰הוא «»ƒ≈«¬∆
CLÓ�מנת על למטה ויורד ƒ¿»
‰e‡להתגלות È¯‰ ˙Bcn‰a¿«ƒ¬≈

„ÚÂ ,ÌeˆÓˆa ¯˙BÈ≈¿ƒ¿¿«
¯L‡kLתחילה שהאיר האור ∆«¬∆

הוא ובלב ויורד�CLÓבשכל ƒ¿»
להתבטא מנת על יותר למטה

ÏÚÙa ‰NÚÓa,וברגליים בידיים המצוות BÚ„אז‰¯Èבקיום ‡e‰ ¿«¬∆¿…«¬≈
,ÌeˆÓˆa ¯˙BÈאיננה בלב שהאירה המצומצמת החיות שאפילו כך כדי עד ≈¿ƒ¿

כך המעשה, בעולם ‰BÂˆn˙,מאירה Ìei˜a ˙eiÁ ÌeL BÏ ÔÈ‡L∆≈«¿ƒ«ƒ¿
Âאצלו המצוות קיום ¯˜צורת ‡e‰של ‡�ÌÈLבאופן ˙ÂˆÓ' ¿«ƒ¿«¬»ƒ

'‰„nÏÓ26„·Ïaההרגל מתוך רק הנעשות מצוות Ê‰כלומר ÏÎÂ . ¿À»»ƒ¿«¿»∆
אלו צמצומים לכל הסיבה כלומר‰e‡כלומר ראשונה, הכי ÈÙÏ¿ƒהפרסא
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f"iyz'd ,xii` ycegd mikxan ,miyecw zyxt zay

ּבבקיעת אמנם, מצמצם. הּוא ּבהּמֹוחין ּבהיֹותֹו ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֻהּׂשכל
לההעלם מקֹום אין אזי מֹוחא, על ּדחפיא ְְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָהּקרּומא
ּבבחינת הּמּדֹות מתעּלֹות ּובמילא הּגרֹון, ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָּדמיצר
ׁשהם יֹותר, ּולמעלה הּמֹוחין, ּבפנימּיּות ְְְִִִִִֵֵֶַַַָהּמֹוחין,
ּבתענּוג, ׁשהם ּוכפי ּברצֹון, ׁשהם ּכפי להּמּדֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָמתעּלֹות
מתעּלֹות ׁשהם יֹותר, ּולמעלה ,ארי ּבחינת הּוא זה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּכל
היינּו עּתיק, ּופנימּיּות עּתיק ּבבחינת ׁשהם ּכמֹו ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַלהּמּדֹות
למעלה ׁשהּוא ּבמקֹומֹו, ׁשהּוא ּכמֹו עּתיק ְְְְְִִִִִֶֶַַָלפנימּיּות

אּבא ּבפנימּיּות ׁשּנמצא ּכמֹו עּתיק ׁשהּוא27מּפנימּיּות , ְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָ
ּברּוֿהּוא. איןֿסֹוף ּומהּות עצמּות ְְִֵַַַָענין

נפלאֹות,e‰ÊÂה) אראּנּו מצרים מארץ צאת ּכימי ¿∆ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ
הּגאּלה מדּמה ׁשהּכתּוב הענין ְְְְִִֶֶַַַָָָָָֻּדכללּות
הענין יׁשנֹו ׁשּבׁשניהם לפי הּוא מצרים ליציאת ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָהעתידה
נפלאֹות, יהיּו העתידה ּבּגאּולה אמנם הּפרסא. ְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָָּדבקיעת
ענין וזהּו עליֹונה, הּיֹותר הּפרסא ּבקיעת ּגם ׁשּתהיה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָלפי

ׁשּיתּגּלּו ּפלאֹותנפלאֹות, נּו"ן28נּו"ן ּבחינת רק ולא , ְְְְְִִִֶַַַָָֹ
ׁשהם ּכמֹו אּלא הּמלכּות, ּבספירת ׁשהם ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָּפלאֹות
הּנּו"ן ׁשער וגם ּבינה, ׁשערי נּו"ן ענין ׁשהּוא ְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָּבּבינה,
ההּׂשגה עם ּדחכמה האין את ּוליחד לחּבר הּוא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשענינֹו
מֹוחא על ּדחפיא הּקרּומא ּבקיעת ׁשּמּצד והינּו, ְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָּדבינה,
ּולמעלה ּדחכמה, האין עם ּדבינה ההּׂשגה ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָמתיחדת
עּתיק ּבבחינת יֹותר ּולמעלה ,ארי ּבבחינת ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָיֹותר
העתידה הּגאּלה מדּמה ׁשהּכתּוב וזהּו עּתיק. ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֻּופנימּיּות
ׁשּלמעלה האֹור נמׁש ׁשּבׁשניהם לפי מצרים, ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻלגאּלת
הּמפסקת, הּפרסא יׁשנּה ׁשּכאׁשר והינּו, ְְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָמהׁשּתלׁשלּות,
ּבהׁשּתלׁשלּות, ׁשהּוא ּכמֹו האֹור רק נמׁש ְְְְְְֲִִֶַַַָָאזי
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(27.9 ע' תרצ"ו סה"מ ואילך. צה ע' תרס"ו המשך 28.2)ראה שבהערה באוה"ת הובא (בהשמטות). ב רסא, זח"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ÏÎO‰ ÌbLעוד‡e‰ ÔÈÁBn‰a B˙BÈ‰aכבר,Ì�Ó‡ .ÌˆÓˆÓ ∆««≈∆ƒ¿¿«ƒ¿À¿»»¿»
כלומר הראשונה, הפרסא ביטול ידי על אשר מובן האמור »ÚÈ˜·aƒ¿ƒ˙מכל

¯ˆÈÓc ÌÏÚ‰‰Ï ÌB˜Ó ÔÈ‡ ÈÊ‡ ,‡ÁBÓ ÏÚ ‡ÈÙÁc ‡Óe¯w‰«¿»¿«¿»«»¬«≈»¿«∆¿≈¿≈«
ÔÈÁBn‰ ˙�ÈÁ·a ˙Bcn‰ ˙BlÚ˙Ó ‡ÏÈÓ·e ,ÔB¯b‰הן כלומר «»¿≈»ƒ¿««ƒƒ¿ƒ««ƒ

בתוכן להכיל מוכשר כלי נעשות

בדרגת שהוא כפי האור את

ממש הינה,המוחין זו ועלייתן

ÔÈÁBn‰ ˙eiÓÈ�Ùaכלומר ƒ¿ƒƒ«ƒ
ללא במוחין המאיר באור מדובר

צמצום eכל המידות, של עלייתן

גם נעשית «¿»¿ÏÚÓÏ‰לשבלב
˙BlÚ˙Ó Ì‰L ,¯˙BÈ≈∆≈ƒ¿«

שלÏומתחברות הנסתר ¿שורש
הן ׁשאלה עצמן ֵֶֶהמידות

Ì‰L ÈÙk ˙Bcn‰נעוצות «ƒ¿ƒ∆≈
aה שלמעלה¯ˆÔBדרגת ¿»

eמהשכל הן, יותר, למעלה

יותר העוד השורש עם מתחברות

הן שאלה המידות, של עליון

aהמידות Ì‰L ÈÙÎדרגת ¿ƒ∆≈¿
הוא˙e�Ú‚ה התענוג כוח אשר «¬

מהרצון Ê‰אלא,למעלה ÏkL∆»∆
‡e‰למעלה העלייה עדיין

הקשורים והתענוג הרצון לדרגת

'‡¯CÈ'ב ˙�ÈÁa'אנפין 'אריך ¿ƒ«¬ƒ
שבכתר, התחתונה הדרגה זו

של ההתגלות הוא הכתר אשר

בעצמו הוא ברוך סוף אין ,אור
eהמידות של התעלותן אולם

עוד להיות «¿»¿ÏÚÓÏ‰יכולה
˙BlÚ˙Ó Ì‰L ,¯˙BÈ≈∆≈ƒ¿«

Ïשל ומקומם ‰Bcn˙שורשם ¿«ƒ
Ì‰L BÓkבדרגה קשורות ¿∆≈

כלומר שבכתר העליונה

˙�ÈÁ·aדרגתe '˜ÈzÚ'עד ƒ¿ƒ««ƒ
לדרגת היא eiÓÈ�Ù'¿ƒƒ˙שעלייתן
e�ÈÈ‰ ,'˜ÈzÚהיא e‰L‡דרגתÏהעלייה BÓk '˜ÈzÚ ˙eiÓÈ�Ù' «ƒ«¿ƒ¿ƒƒ«ƒ¿∆

BÓB˜ÓaממשÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L BÓkדרגת, '˜ÈzÚ ˙eiÓÈ�t' ƒ¿∆¿«¿»ƒ¿ƒƒ«ƒ¿
‡ˆÓpLהאדם של שכלו בהתחלת הקשורה יותר תחתונה בדרגה ∆ƒ¿»

'‡a‡ ˙eiÓÈ�Ù'a27(החכמה ההתגלות,(=בפנימיות היא העלייה תכלית ƒ¿ƒƒ«»
עתיק' 'פנימיות ÔÈ�Úשל ‡e‰Lשל e‰Óe˙ההתגלות ˙eÓˆÚ ∆ƒ¿««¿«

‡e‰ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡דווקא הרי קץ, אין עד מעלה למעלה היותו עם אשר ≈»
כולה ההווייה של האמיתית המציאות .הוא

e‰ÊÂ כאמור‰) ממצרים לגאולה העתידה הגאולה של 'ÈÓÈkההשוואה ¿∆ƒ≈
ÔÈ�Ú‰ ˙eÏÏÎc ,'˙B‡ÏÙ� ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó E˙‡≈̂¿≈∆∆ƒ¿«ƒ«¿∆ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿»
ÈÙÏ ‡e‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ ‰„È˙Ú‰ ‰l‡b‰ ‰n„Ó ·e˙k‰L∆«»¿«∆«¿À»»¬ƒ»ƒƒ«ƒ¿«ƒ¿ƒ
‰Ïe‡ba Ì�Ó‡ .‡Ò¯t‰ ˙ÚÈ˜·c ÔÈ�Ú‰ B�LÈ Ì‰È�LaL∆ƒ¿≈∆∆¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ«««¿»»¿»«¿»
˙B‡ÏÙ� eÈ‰È ‰„È˙Ú‰»¬ƒ»ƒ¿ƒ¿»
תהיה לעתיד הבקיעה כלומר

לגבי אפילו פלא בבחינת

בגאולה שהייתה הבקיעה

Ìbהראשונה ‰È‰zL ÈÙÏ ,¿ƒ∆ƒ¿∆«
¯˙Bi‰ ‡Ò¯t‰ ˙ÚÈ˜a¿ƒ«««¿»«≈
ÔÈ�Ú e‰ÊÂ ,‰�BÈÏÚ∆¿»¿∆ƒ¿«

,'˙B‡ÏÙ�'זו במילה הרמז ƒ¿»
�Ô"eהוא elb˙iL∆ƒ¿«

˙B‡Ït28הפלאות כלומר ¿»
הנו"ן שער כידוע,שבהתגלות

אשר שערים 49 = מ"ט שישנם

בעצמו סוף מהאין הארה הם

= הנו"ן בשער המתגלה

¯˜מדוברÂהחמישים. ‡Ï ¿…«
B‡Ït˙אודות Ô"e� ˙�ÈÁa¿ƒ«¿»

Ì‰L BÓkמאירות כלל בדרך ¿∆≈
˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒaבצורה ƒ¿ƒ«««¿

להתקבל שיוכלו מנת על מדודה

ה'נבראים' עולמות של בגבול

ממנה ‡l‡שלמטה מדובר, ∆»
Ì‰Lבדרגתם BÓkמתגלות ¿∆≈

Ô"e� ÔÈ�Ú ‡e‰L ,‰�Èaa«ƒ»∆ƒ¿«
Â ,‰�Èa È¯ÚLשמדובר זה אין «¬≈ƒ»¿

שהרי כשלעצמה הבינה בדרגת

במדידה קשורה היא גם סוף סוף

האצילות עולם ישנהשל אלא

Ì‚של ‰Ô"epמעלתו ¯ÚL ««««
B�È�ÚL„ÁÈÏe ¯aÁÏ ‡e‰ ∆ƒ¿»¿«≈¿«≈

הבלתי‰'‡ÔÈ'דרגת‡˙ ∆»«ƒ
‰‰O‚‰מושג ÌÚ ‰ÓÎÁc¿»¿»ƒ««»»

„vnL ,e�È‰Â ,‰�È·c¿ƒ»¿«¿∆ƒ«
‰�È·c ‰‚O‰‰ ˙„ÁÈ˙Ó ‡ÁBÓ ÏÚ ‡ÈÙÁc ‡Óe¯w‰ ˙ÚÈ˜a¿ƒ««¿»¿«¿»«»ƒ¿«∆∆««»»¿ƒ»

e ,‰ÓÎÁc ÔÈ‡‰ ÌÚ'אין' דרגת עם גם היא ÏÚÓÏ‰שהיאההתאחדות ƒ»«ƒ¿»¿»ִַ¿«¿»
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יג f"iyz'd ,xii` ycegd mikxan ,miyecw zyxt zay

ּבבקיעת אמנם, מצמצם. הּוא ּבהּמֹוחין ּבהיֹותֹו ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֻהּׂשכל
לההעלם מקֹום אין אזי מֹוחא, על ּדחפיא ְְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָהּקרּומא
ּבבחינת הּמּדֹות מתעּלֹות ּובמילא הּגרֹון, ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָּדמיצר
ׁשהם יֹותר, ּולמעלה הּמֹוחין, ּבפנימּיּות ְְְִִִִִֵֵֶַַַָהּמֹוחין,
ּבתענּוג, ׁשהם ּוכפי ּברצֹון, ׁשהם ּכפי להּמּדֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָמתעּלֹות
מתעּלֹות ׁשהם יֹותר, ּולמעלה ,ארי ּבחינת הּוא זה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּכל
היינּו עּתיק, ּופנימּיּות עּתיק ּבבחינת ׁשהם ּכמֹו ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַלהּמּדֹות
למעלה ׁשהּוא ּבמקֹומֹו, ׁשהּוא ּכמֹו עּתיק ְְְְְִִִִִֶֶַַָלפנימּיּות

אּבא ּבפנימּיּות ׁשּנמצא ּכמֹו עּתיק ׁשהּוא27מּפנימּיּות , ְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָ
ּברּוֿהּוא. איןֿסֹוף ּומהּות עצמּות ְְִֵַַַָענין

נפלאֹות,e‰ÊÂה) אראּנּו מצרים מארץ צאת ּכימי ¿∆ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ
הּגאּלה מדּמה ׁשהּכתּוב הענין ְְְְִִֶֶַַַָָָָָֻּדכללּות
הענין יׁשנֹו ׁשּבׁשניהם לפי הּוא מצרים ליציאת ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָהעתידה
נפלאֹות, יהיּו העתידה ּבּגאּולה אמנם הּפרסא. ְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָָּדבקיעת
ענין וזהּו עליֹונה, הּיֹותר הּפרסא ּבקיעת ּגם ׁשּתהיה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָלפי

ׁשּיתּגּלּו ּפלאֹותנפלאֹות, נּו"ן28נּו"ן ּבחינת רק ולא , ְְְְְִִִֶַַַָָֹ
ׁשהם ּכמֹו אּלא הּמלכּות, ּבספירת ׁשהם ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָּפלאֹות
הּנּו"ן ׁשער וגם ּבינה, ׁשערי נּו"ן ענין ׁשהּוא ְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָּבּבינה,
ההּׂשגה עם ּדחכמה האין את ּוליחד לחּבר הּוא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשענינֹו
מֹוחא על ּדחפיא הּקרּומא ּבקיעת ׁשּמּצד והינּו, ְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָּדבינה,
ּולמעלה ּדחכמה, האין עם ּדבינה ההּׂשגה ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָמתיחדת
עּתיק ּבבחינת יֹותר ּולמעלה ,ארי ּבבחינת ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָיֹותר
העתידה הּגאּלה מדּמה ׁשהּכתּוב וזהּו עּתיק. ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֻּופנימּיּות
ׁשּלמעלה האֹור נמׁש ׁשּבׁשניהם לפי מצרים, ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻלגאּלת
הּמפסקת, הּפרסא יׁשנּה ׁשּכאׁשר והינּו, ְְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָמהׁשּתלׁשלּות,
ּבהׁשּתלׁשלּות, ׁשהּוא ּכמֹו האֹור רק נמׁש ְְְְְְֲִִֶַַַָָאזי
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ÏÎO‰ ÌbLעוד‡e‰ ÔÈÁBn‰a B˙BÈ‰aכבר,Ì�Ó‡ .ÌˆÓˆÓ ∆««≈∆ƒ¿¿«ƒ¿À¿»»¿»
כלומר הראשונה, הפרסא ביטול ידי על אשר מובן האמור »ÚÈ˜·aƒ¿ƒ˙מכל

¯ˆÈÓc ÌÏÚ‰‰Ï ÌB˜Ó ÔÈ‡ ÈÊ‡ ,‡ÁBÓ ÏÚ ‡ÈÙÁc ‡Óe¯w‰«¿»¿«¿»«»¬«≈»¿«∆¿≈¿≈«
ÔÈÁBn‰ ˙�ÈÁ·a ˙Bcn‰ ˙BlÚ˙Ó ‡ÏÈÓ·e ,ÔB¯b‰הן כלומר «»¿≈»ƒ¿««ƒƒ¿ƒ««ƒ

בתוכן להכיל מוכשר כלי נעשות

בדרגת שהוא כפי האור את

ממש הינה,המוחין זו ועלייתן

ÔÈÁBn‰ ˙eiÓÈ�Ùaכלומר ƒ¿ƒƒ«ƒ
ללא במוחין המאיר באור מדובר

צמצום eכל המידות, של עלייתן

גם נעשית «¿»¿ÏÚÓÏ‰לשבלב
˙BlÚ˙Ó Ì‰L ,¯˙BÈ≈∆≈ƒ¿«

שלÏומתחברות הנסתר ¿שורש
הן ׁשאלה עצמן ֵֶֶהמידות

Ì‰L ÈÙk ˙Bcn‰נעוצות «ƒ¿ƒ∆≈
aה שלמעלה¯ˆÔBדרגת ¿»

eמהשכל הן, יותר, למעלה

יותר העוד השורש עם מתחברות

הן שאלה המידות, של עליון

aהמידות Ì‰L ÈÙÎדרגת ¿ƒ∆≈¿
הוא˙e�Ú‚ה התענוג כוח אשר «¬

מהרצון Ê‰אלא,למעלה ÏkL∆»∆
‡e‰למעלה העלייה עדיין

הקשורים והתענוג הרצון לדרגת

'‡¯CÈ'ב ˙�ÈÁa'אנפין 'אריך ¿ƒ«¬ƒ
שבכתר, התחתונה הדרגה זו

של ההתגלות הוא הכתר אשר

בעצמו הוא ברוך סוף אין ,אור
eהמידות של התעלותן אולם

עוד להיות «¿»¿ÏÚÓÏ‰יכולה
˙BlÚ˙Ó Ì‰L ,¯˙BÈ≈∆≈ƒ¿«

Ïשל ומקומם ‰Bcn˙שורשם ¿«ƒ
Ì‰L BÓkבדרגה קשורות ¿∆≈

כלומר שבכתר העליונה

˙�ÈÁ·aדרגתe '˜ÈzÚ'עד ƒ¿ƒ««ƒ
לדרגת היא eiÓÈ�Ù'¿ƒƒ˙שעלייתן
e�ÈÈ‰ ,'˜ÈzÚהיא e‰L‡דרגתÏהעלייה BÓk '˜ÈzÚ ˙eiÓÈ�Ù' «ƒ«¿ƒ¿ƒƒ«ƒ¿∆

BÓB˜ÓaממשÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L BÓkדרגת, '˜ÈzÚ ˙eiÓÈ�t' ƒ¿∆¿«¿»ƒ¿ƒƒ«ƒ¿
‡ˆÓpLהאדם של שכלו בהתחלת הקשורה יותר תחתונה בדרגה ∆ƒ¿»

'‡a‡ ˙eiÓÈ�Ù'a27(החכמה ההתגלות,(=בפנימיות היא העלייה תכלית ƒ¿ƒƒ«»
עתיק' 'פנימיות ÔÈ�Úשל ‡e‰Lשל e‰Óe˙ההתגלות ˙eÓˆÚ ∆ƒ¿««¿«

‡e‰ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡דווקא הרי קץ, אין עד מעלה למעלה היותו עם אשר ≈»
כולה ההווייה של האמיתית המציאות .הוא

e‰ÊÂ כאמור‰) ממצרים לגאולה העתידה הגאולה של 'ÈÓÈkההשוואה ¿∆ƒ≈
ÔÈ�Ú‰ ˙eÏÏÎc ,'˙B‡ÏÙ� ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó E˙‡≈̂¿≈∆∆ƒ¿«ƒ«¿∆ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿»
ÈÙÏ ‡e‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ ‰„È˙Ú‰ ‰l‡b‰ ‰n„Ó ·e˙k‰L∆«»¿«∆«¿À»»¬ƒ»ƒƒ«ƒ¿«ƒ¿ƒ
‰Ïe‡ba Ì�Ó‡ .‡Ò¯t‰ ˙ÚÈ˜·c ÔÈ�Ú‰ B�LÈ Ì‰È�LaL∆ƒ¿≈∆∆¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ«««¿»»¿»«¿»
˙B‡ÏÙ� eÈ‰È ‰„È˙Ú‰»¬ƒ»ƒ¿ƒ¿»
תהיה לעתיד הבקיעה כלומר

לגבי אפילו פלא בבחינת

בגאולה שהייתה הבקיעה

Ìbהראשונה ‰È‰zL ÈÙÏ ,¿ƒ∆ƒ¿∆«
¯˙Bi‰ ‡Ò¯t‰ ˙ÚÈ˜a¿ƒ«««¿»«≈
ÔÈ�Ú e‰ÊÂ ,‰�BÈÏÚ∆¿»¿∆ƒ¿«

,'˙B‡ÏÙ�'זו במילה הרמז ƒ¿»
�Ô"eהוא elb˙iL∆ƒ¿«

˙B‡Ït28הפלאות כלומר ¿»
הנו"ן שער כידוע,שבהתגלות

אשר שערים 49 = מ"ט שישנם

בעצמו סוף מהאין הארה הם

= הנו"ן בשער המתגלה

¯˜מדוברÂהחמישים. ‡Ï ¿…«
B‡Ït˙אודות Ô"e� ˙�ÈÁa¿ƒ«¿»

Ì‰L BÓkמאירות כלל בדרך ¿∆≈
˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒaבצורה ƒ¿ƒ«««¿

להתקבל שיוכלו מנת על מדודה

ה'נבראים' עולמות של בגבול

ממנה ‡l‡שלמטה מדובר, ∆»
Ì‰Lבדרגתם BÓkמתגלות ¿∆≈

Ô"e� ÔÈ�Ú ‡e‰L ,‰�Èaa«ƒ»∆ƒ¿«
Â ,‰�Èa È¯ÚLשמדובר זה אין «¬≈ƒ»¿

שהרי כשלעצמה הבינה בדרגת

במדידה קשורה היא גם סוף סוף

האצילות עולם ישנהשל אלא

Ì‚של ‰Ô"epמעלתו ¯ÚL ««««
B�È�ÚL„ÁÈÏe ¯aÁÏ ‡e‰ ∆ƒ¿»¿«≈¿«≈

הבלתי‰'‡ÔÈ'דרגת‡˙ ∆»«ƒ
‰‰O‚‰מושג ÌÚ ‰ÓÎÁc¿»¿»ƒ««»»

„vnL ,e�È‰Â ,‰�È·c¿ƒ»¿«¿∆ƒ«
‰�È·c ‰‚O‰‰ ˙„ÁÈ˙Ó ‡ÁBÓ ÏÚ ‡ÈÙÁc ‡Óe¯w‰ ˙ÚÈ˜a¿ƒ««¿»¿«¿»«»ƒ¿«∆∆««»»¿ƒ»
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mixvnיד ux`n jz`v inik

ׁשּלמעלה האֹור נמׁש הּפרסא ּבבקיעת ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָאבל
ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו וזהּו נגאלּו29מהׁשּתלׁשלּות. ּבניסן ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָ

ּבּזהר ואיתא להּגאל, עתידין הּזמן30ּובניסן הּוא ּדניסן ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָֹ
אדמֹו"ר וחמי מֹורי כ"ק ּופרׁש החסד31ּדחסד, ּדענין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ

מלמעלה אתערּותאּֿדלעילא ּבדר האֹור ּגּלּוי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָהּוא
ּכתיב ׁשּבניסן ׁשּזהּו ּובאפן32למּטה, לֹו. ואני לי ּדֹודי ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָֹ

ׁשערי ׁשּבפסח מה ּגם וזהּו ּבפסח, הּגאּלה היתה ְְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻּכזה
נפּתחים מּיעצר33טל לא וטל ּבּגאּלה34, כן ּוכמֹו . ְְְְֲִִִֵַַַַָָָֹֻ
ּכתיב ּוכתיב35ּדלעתיד ,אקּבצ ּגדֹולים אהיה36ּברחמים ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָ

ּבדר ּדחסד הּגּלּוי ּכן ּגם ׁשּיהיה ליׂשראל, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָכטל
מּצד הּוא זה וכל למּטה. מלמעלה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָאתערּותאּֿדלעילא

ׁשע הּפרסא, ׁשּלמעלהּבקיעת האֹור נמׁש לֿידיֿזה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ְְְִֵַמהׁשּתלׁשלּות.

ּבּמדרׁש37הּואÔÈ�Ú‰Âו) איתא ּדהּנה הּפסּוק38, על ¿»ƒ¿»ְְִִִֵַַַָָָ
לבן. לֹו ואני לאב לי הּוא לֹו, ואני לי ְְֲֲִִִִִֵַַָּדֹודי

אבינּו אּתה ּכי ׁשּנאמר לאב, לי הייתי39הּוא ּכי , ְֱִִִִִִֶֶַַָָָָ
לאב יׂשראל40ליׂשראל ּבכֹורי ּבני לבן, לֹו ואני ּבנים41, , ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָ

אלקיכם להוי' יׂשראל42אּתם רֹועה לרֹועה, לי הּוא . ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
יֹוסף ּכּצאן נֹוהג ׁשּנאמר43האזינה לצאן, לֹו ואני ,44 ְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֹֹ

מהּו להבין וצרי אּתם. אדם מרעיתי צאן צאני ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹואּתן
החביבּות ּבער ׁשאינֹו ורֹועה, לצאן ּובן ּדאב ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹהּדמיֹון
לזה, זה ׁשּיכים ּובן אב ׁשהרי ּובן, לאב ורֹועה צאן ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּבין
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f"iyz'd ,xii` ycegd mikxan ,miyecw zyxt zay

מעצמּיּות מלּבׁש ׁשּבּה האב מח מּטּפת נמׁש ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻׁשהּבן
אמרּו ׁשּלכן האב, ׁשּבמח החכמה ּכרעא45ּומהּות ּברא ְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּכּמבאר למעלה, ּובפרט 46ּדאבּוה, ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָֹ
ּופנימּיּות מעצמּיּות ּומקֹורן ׁשרׁשן יׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָׁשּנׁשמֹות
מּמהּותֹו היינּו יֹותר, ּולמעלה מּמׁש, עּלאה ְְְְִִֵַַַַָָָָָָחכמה
חּבּור ּביניהם אין וצאן, רֹועה מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַֹועצמּותֹו.
ּבענין מתחיל ׁשהּכתּוב מּובן אינֹו ואםּֿכן ּכלל. ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָוׁשּיכּות

וצאן. רֹועה ּבענין מסּים ּכ ואחר ּובן, ְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹאב

Ô·eÈÂ,ׁשם הּמדרׁש ּדברי סּיּום ּתחּלה ּבהקּדים ¿»ְְְְְִִִִִֵַַָָָ
מּידֹו, אּלא ּתבעּתי לא ּדבר לי ְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָֹלכׁשּיהיה

מצרים47ׁשּנאמר מל וּימת ההם הרּבים ּבּימים ויהי ְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
אל ׁשועתם וּתעל וּיזעקּו העבֹודה מן יׂשראל ּבני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָוּיאנחּו
לא ּדבר לֹו ּוכׁשּיהיה וגֹו', אלקים וּיׁשמע גֹו' ְְְְֱֱִִִִֶֶַַָָָֹֹֹהאלקים

ׁשּנאמר מּמּני, אּלא יׂשראל48ּתבע עדת ּכל אל ּדּברּו ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
לּבית. ׂשה אבֹות לבית ׂשה איׁש להם ויקחּו גו' ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹלאמר
ּתבעּתי לא ּדבר לי ּכׁשּיהיה ּדבׁשלמא להבין, ְְְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָָָֹוצרי
הם ׁשּנבראים ּדכיון ּבפׁשיטּות, מּובן זה הרי מּידֹו, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָאּלא
גֹו', וּיאנחּו ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבּמצר, ּכׁשהם ּובפרט ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָחסרים,
חסרֹונם. את להם ׁשּיׁשלים מּידֹו, אּלא ּתבעּתי לא ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאזי
מּמּני, אּלא ּתבע לא ּדבר לֹו לכׁשּיהיה ּׁשאֹומר מה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹאבל
הּׁשלמּות, ּתכלית הּוא למעלה ׁשהרי מּובן, ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָאינֹו

ׁשּי49ּכמאמר אי ואםּֿכן ּדכּולהּו, ׁשלימּו הּוא אנּת ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַָ
מה להבין צרי ועֹוד מּידֹו. ּדתבעּתי הענין ְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָלמעלה
גו' יׂשראל עדת ּכל אל ּדּברּו מהּכתּוב ראיה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּמביא
מּכל זה ענין להֹוכיח אפׁשר הרי גֹו', איׁש להם ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָויקחּו
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וש"נ.45) .52 הערה 53 ע' חט"ז לקו"ש וראה רפ"ב. אלם ב.46)יונת יט, כג.47)שה"ש ב, ג.48)שמות יב, תקו"ז49)בא

ע"ב). ריש (יז, בהקדמה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ÊÏ‰בין ‰Ê ÌÈÎiL Ô·e ·‡ È¯‰L ,Ô·e מהותם‡· Lבעצם הרי, »≈∆¬≈»≈«»ƒ∆»∆∆
CLÓ� Ôa‰ונוצר˙thÓהמגיעה Lמהזרע ·‡‰ ÁÓזו טיפה בתוך «≈ƒ¿»ƒƒ«…«»»∆
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טו f"iyz'd ,xii` ycegd mikxan ,miyecw zyxt zay

מעצמּיּות מלּבׁש ׁשּבּה האב מח מּטּפת נמׁש ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻׁשהּבן
אמרּו ׁשּלכן האב, ׁשּבמח החכמה ּכרעא45ּומהּות ּברא ְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּכּמבאר למעלה, ּובפרט 46ּדאבּוה, ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָֹ
ּופנימּיּות מעצמּיּות ּומקֹורן ׁשרׁשן יׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָׁשּנׁשמֹות
מּמהּותֹו היינּו יֹותר, ּולמעלה מּמׁש, עּלאה ְְְְִִֵַַַַָָָָָָחכמה
חּבּור ּביניהם אין וצאן, רֹועה מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַֹועצמּותֹו.
ּבענין מתחיל ׁשהּכתּוב מּובן אינֹו ואםּֿכן ּכלל. ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָוׁשּיכּות

וצאן. רֹועה ּבענין מסּים ּכ ואחר ּובן, ְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹאב

Ô·eÈÂ,ׁשם הּמדרׁש ּדברי סּיּום ּתחּלה ּבהקּדים ¿»ְְְְְִִִִִֵַַָָָ
מּידֹו, אּלא ּתבעּתי לא ּדבר לי ְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָֹלכׁשּיהיה

מצרים47ׁשּנאמר מל וּימת ההם הרּבים ּבּימים ויהי ְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
אל ׁשועתם וּתעל וּיזעקּו העבֹודה מן יׂשראל ּבני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָוּיאנחּו
לא ּדבר לֹו ּוכׁשּיהיה וגֹו', אלקים וּיׁשמע גֹו' ְְְְֱֱִִִִֶֶַַָָָֹֹֹהאלקים

ׁשּנאמר מּמּני, אּלא יׂשראל48ּתבע עדת ּכל אל ּדּברּו ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
לּבית. ׂשה אבֹות לבית ׂשה איׁש להם ויקחּו גו' ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹלאמר
ּתבעּתי לא ּדבר לי ּכׁשּיהיה ּדבׁשלמא להבין, ְְְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָָָֹוצרי
הם ׁשּנבראים ּדכיון ּבפׁשיטּות, מּובן זה הרי מּידֹו, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָאּלא
גֹו', וּיאנחּו ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבּמצר, ּכׁשהם ּובפרט ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָחסרים,
חסרֹונם. את להם ׁשּיׁשלים מּידֹו, אּלא ּתבעּתי לא ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאזי
מּמּני, אּלא ּתבע לא ּדבר לֹו לכׁשּיהיה ּׁשאֹומר מה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹאבל
הּׁשלמּות, ּתכלית הּוא למעלה ׁשהרי מּובן, ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָאינֹו

ׁשּי49ּכמאמר אי ואםּֿכן ּדכּולהּו, ׁשלימּו הּוא אנּת ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַָ
מה להבין צרי ועֹוד מּידֹו. ּדתבעּתי הענין ְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָלמעלה
גו' יׂשראל עדת ּכל אל ּדּברּו מהּכתּוב ראיה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּמביא
מּכל זה ענין להֹוכיח אפׁשר הרי גֹו', איׁש להם ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָויקחּו
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ÈpnÓ ‡l‡ Ú·z ‡Ï ¯·cיבקש הוא מה בדבר צורך לו יהיה כאשר »»…»«∆»ƒ∆ƒ

ישראל מבני דווקא ,אותו
¯Ó‡pL48לקיחת אודות ∆∆¡«

הפסח קרבן בשביל הכבש

ממצרים היציאה ¿»'e¯acלקראת
Ï‡¯NÈ ˙„Ú Ïk Ï‡∆»¬«ƒ¿»≈
Ì‰Ï eÁ˜ÈÂ 'Â‚ ¯Ó‡Ï≈…¿ƒ¿»∆
‰N ˙B·‡ ˙È·Ï ‰N LÈ‡ƒ∆¿≈»∆

'˙ÈaÏשל רצונו כאשר כלומר «»ƒ
פסח בקרבן הוא ברוך הקדוש

ישראל לבני פונה הוא .הרי
ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂדברי את ¿»ƒ¿»ƒ
האמורים ÓÏL·c‡המדרש ,¿ƒ¿»»

ישראל בני של תלותם ֵָ(=מילא)

המתבטאת הוא ברוך בקדוש

ÈÏבאמירתם: ‰È‰iLk'¿∆ƒ¿∆ƒ
‡l‡ ÈzÚ·z ‡Ï ¯·c»»…»«¿ƒ∆»
Ô·eÓ ‰Ê È¯‰ ,'B„iÓƒ»¬≈∆»
ÔÂÈÎc ,˙eËÈLÙaƒ¿ƒ¿≈»

ÌÈ‡¯·pLהווייתם בעצם הרי ∆ƒ¿»ƒ
Ì‰בבחינתÌÈ¯ÒÁכיוון ≈¬≈ƒ

אלא עצמם בכוח אינו שקיומם

את המחדש הבורא של בכוחו

ליש מאין רגע בכל ,מציאותם
eהוא בהם הקיים החסרון

Ì‰Lk Ë¯Ù·נמצאיםaמצב ƒ¿»¿∆≈«
BÓkודֹוחקnˆ¯של , ≈«ַ¿

ÈÊ‡ ,'B‚ eÁ�‡iÂ' ·e˙kL∆»«≈»¿¬«
אומרים הנבראים מדוע מובן

ÈzÚ·zש ‡Ïמבוקשם את …»«¿ƒ
B„iÓ ‡l‡הבורא ,של ∆»ƒ»

˙‡ Ì‰Ï ÌÈÏLiL∆«¿ƒ»∆∆
¯ÓB‡M ‰Ó Ï·‡ .Ì�B¯ÒÁבעצמו הוא ברוך הקדוש אודות המדרש ∆¿»¬»«∆≈

È¯‰L ,Ô·eÓ B�È‡ ,'ÈpnÓ ‡l‡ Ú·z ‡Ï ¯·c BÏ ‰È‰iLÎÏ'ƒ¿∆ƒ¿∆»»…»«∆»ƒ∆ƒ≈»∆¬≈
הבורא Ó‡Ók¯מציאות ,˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎz ‡e‰ ‰ÏÚÓÏ49z�‡' ¿«¿»«¿ƒ«¿≈¿«¬««¿¿

ÏeÎc eÓÈÏL ‡e‰'e‰(הכל שלימות הוא CiL(=אתה CÈ‡ ÔkŒÌ‡Â , ¿ƒ¿¿¿ƒ≈≈«»
B„iÓ'שיהיה ÈzÚ·˙'c ÔÈ�Ú‰ ‰ÏÚÓÏזקוק הוא ברוך שהקדוש כלומר ¿«¿»»ƒ¿»¿»«¿ƒƒ»

מידינו דבר ÔÈ·‰Ïומבקש CÈ¯ˆ „BÚÂ המדרש. È·nL‡בדברי ‰Ó ¿»ƒ¿»ƒ«∆≈ƒ
‰È‡¯ישראל מבני דבריו את מבקש הוא ברוך שהקדוש כך e˙k‰Ó·על ¿»»≈«»

È¯‰ ,'B‚ LÈ‡ Ì‰Ï eÁ˜ÈÂ 'Â‚ Ï‡¯NÈ ˙„Ú Ïk Ï‡ e¯ac'«¿∆»¬«ƒ¿»≈¿ƒ¿»∆ƒ¬≈
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ּכמֹו ּדוקא, יׂשראל לבני נצטּוּו הּמצוֹות ׁשּכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָהּמצוֹות,
ליׂשראל,50ׁשּכתּוב ּומׁשּפטיו חּקיו ליעקב ּדבריו מּגיד ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹֻ

נאמר ׁשעליהם העֹולם אּמֹות ּומׁשּפטים51מהּֿׁשאיןּֿכן ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ
איׁש להם ויקחּו מהּפסּוק היא הראיה ולּמה ידעּום, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָּבל

ּדוקא. ְַָגֹו'

ויקחּוÔÈ�Ú‰Âז) הּפסּוק על ּבּילקּוט איתא ּדהּנה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְְִִִֵַַַַָָ
ׁשּנאמר הּקּב"ה, זה איׁש גֹו', איׁש 52להם ֱִִֶֶֶֶַַָָָ

ּכי ּכתיב לפעמים הלא להבין, וצרי מלחמה. איׁש ְְְְְֲֲִִִִִִִִָָָָָָָֹהוי'
איׁש ולא אנכי אל53אל איׁש לא איׁש54, אֹומרֹו ּומהּו , ְְִִִִֵֵַָֹֹֹ

הּוא, הענין א מלחמה. איׁש הוי' ׁשּנאמר הּקּב"ה ְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָזה
הּוא איׁש ׁשּבחינת ּכפי היינּו איׁש ולא אנכי אל ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָֹֹּדבחינת
הוי' ׁשּכתּוב ּומה אדם, צּיּור ּבבחינת אינֹו ׁשאז ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבהעלם,
ּובא ּבגּלּוי, הּוא איׁש ׁשּבחינת ּכפי היינּו מלחמה ְְְְְִִִִִִֶַַָָָאיׁש
לזמן הּגלּות זמן ּבין ההפרׁש וזהּו 'אדם'. ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָּבצּיּור

ׁשהּוא55הּגאּלה לפי עּבּור, ּבׁשם נקרא הּגלּות ּדזמן , ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֻ
ׁשהּוא לפי לידה, ּבׁשם נקרא הּגאּלה ּוזמן ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֻּבהעלם,
איׁש, ולא אנכי אל נאמר הּגלּות ּבזמן הּנה ְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹּבגּלּוי,

ּולעילא,56ּכמאמר לעילא סליק קּודׁשאּֿבריֿהּוא ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָ
היא לזה והּסּבה כּו', איׁש ּדבחינת הּסּלּוק ענין ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָׁשהּוא
ּכּמים נעׂשה ׁשעלֿידיֿזה למּטה, העבֹודה העּדר 57מּפני ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

גֹו'. ּפנים אל ִִֶַָָהּפנים
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יט.50) קמז, כ.51)תהלים ג.52)שם, טו, ט.53)בשלח יא, יח.54)הושע כג, ואילך.55)בלק א נה, וארא זהר56)תו"א ראה

א. עה, ב. כ, ח"ג א. רי, יט.57)ח"א כז, משלי ע"פ
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ÁÈÎB‰Ï ¯LÙ‡ה ‰BÂˆn˙הÔÈ�Úאת ÏkÓ ‰Êממצוות רק ולא ∆¿»¿ƒ«ƒ¿»∆ƒ»«ƒ¿
פסח קרבן Lהקרבת Âc˜‡,הרי, Ï‡¯NÈ È�·Ï eeËˆ� ˙BÂˆn‰ Ïk ∆»«ƒ¿ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿»≈«¿»
·e˙kL BÓk50'Ï‡¯NÈÏ ÂÈËtLÓe ÂÈwÁ ·˜ÚÈÏ ÂÈ¯·c „ÈbÓ' ¿∆»«ƒ¿»»¿«¬…À»ƒ¿»»¿ƒ¿»≈

לישראל המצוות ומשפטי חוקי את דבריו, את מוסר הוא ברוך הקדוש ,כלומר
˙Bn‡ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈À
¯Ó‡� Ì‰ÈÏÚL ÌÏBÚ‰51 »»∆¬≈∆∆¡«
'ÌeÚ„È Ïa ÌÈËtLÓe'את ƒ¿»ƒ«¿»

יודעים אינם התורה ,משפטי
Âכן ‰¯‡È‰אם ‰nÏלכך ¿»»»¿»»

ברוך הקדוש מוסר דבריו שאת

לישראל eÒt‰Ó˜הוא ‡È‰ƒ≈«»
קרבן לקיחת במצוות העוסק

‡LÈהפסח Ì‰Ï eÁ˜ÈÂ'¿ƒ¿»∆ƒ
.‡˜Âc 'B‚«¿»

‰p‰c ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â (Ê¿»ƒ¿»¿ƒ≈
‡˙È‡(מובא=)Ëe˜Ïia ƒ»««¿
eÁ˜ÈÂשמעוני ˜eÒt‰ ÏÚ««»¿ƒ¿

,'B‚ LÈ‡ Ì‰Ïכך על אומר »∆ƒ
שהמילה LÈ‡'ƒ'המדרש

בפסוק, ‰aw"‰האמורה ‰Ê∆«»»
'א בשם לפעמים ,יש'הנקרא

מה '‰Ó‡pL52'ÈÂ¯בדוגמת ∆∆¡«¬»»
CÈ¯ˆÂ .'‰ÓÁÏÓ LÈ‡ƒƒ¿»»¿»ƒ

ÔÈ·‰Ïהמדרש דברי ,את ¿»ƒ
·È˙k ÌÈÓÚÙÏ ‡Ï‰¬…ƒ¿»ƒ¿ƒ

ÏÂ‡(=כתוב) ÈÎ�‡ Ï‡ Èk'ƒ≈»…ƒ¿…
'LÈ‡53ברוך הקדוש כלומר ƒ

'איש' בבחינת איננו וכמו,הוא

‡Ï'שנאמר LÈ‡ ‡Ï'54, …ƒ≈
eכן ‡B¯ÓBאם e‰Óבמדרש «¿

.‰ÓÁÏÓ LÈ‡ 'ÈÂ‰ ¯Ó‡pL ‰"aw‰ ‰Ê 'LÈ‡'ƒ∆«»»∆∆¡«¬»»ƒƒ¿»»
ספירות, עשר של התבנית זו המציאות, כל של היסוד הדברים: הסברת

הוא ברוך הקדוש של אורו ספירות. מעשר מורכבת עולם כל של מציאותו

לצורך אך זו, מתבנית למעלה שהוא כך גבול בעל בלתי הינו כשלעצמו

אורו את מצמצם הוא ברוך הקדוש העולמות, של המציאות בתוך ההתגלות

ההצטיירות ספירות. עשר של בתבנית כן גם מצטיירת והתגלותו הגדול,

שהיא כיוון 'אדם' ושל 'איש' של בתבנית הצטיירות הינה האמורה בתבנית

הכוחות מעשר הם אף המורכבים האדם של ונפשו גופו למבנה מקבילה

רוממותו מבחינת כשלעצמו הוא ברוך שהקדוש מובן האמור פי על האמורים.

' נאמר כך על שהיא, תבנית מכל למעלה שהינה מוגבלת ‡È˘הבלתי ‡Ïאך ,'

' נאמר כך על העולמות בתוך ההתגלות אודות מדובר מלחמה'.‡È˘‰'כאשר

הדבר משמעות אזי 'איש', בשם נקרא הוא ברוך הקדוש כאשר אחרות: במלים

שאין מה 'אור', של במצב נמצאים שהם כך בעולמות מאירה שהתגלותו היא

איננה שהתגלותו היא הדבר משמעות אזי איש' 'לא בשם נקרא הוא כאשר כן

שהעולמות כך המרומם במקומו וכמוסה גנוזה נשארת היא אלא בעולם מאירה

ב'עלטה'. שרויים נשארים

e�ÈÈ‰ 'LÈ‡ ‡ÏÂ ÈÎ�‡ Ï‡' ˙�ÈÁ·c ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰ C‡מדובר «»ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈»…ƒ¿…ƒ«¿
כזה ÈÁaL�˙במצב ÈÙk¿ƒ∆¿ƒ«

'LÈ‡'האלוקי האור כלומר ƒ
בתוך מאיר כלל שבדרך

אלא בהם מאיר איננו העולמות

Ê‡L ,ÌÏÚ‰a ‡e‰הקדוש ¿∆¿≈∆»
הוא ÈÁ·a�˙ברוך B�È‡≈ƒ¿ƒ«

¯eiˆתבנית '‡„Ì',של ƒ»»
eזאתלעומת·e˙kL ‰Ó«∆»

e�ÈÈ‰ '‰ÓÁÏÓ LÈ‡ 'ÈÂ‰'¬»»ƒƒ¿»»«¿
כזה ÈÁaL�˙במצב ÈÙk¿ƒ∆¿ƒ«

,Èel‚a ‡e‰ 'LÈ‡'כלומר ƒ¿ƒ
העולם בתוך מאיר האלוקי האור

‡·eומתגלה.'Ì„‡' ¯eiˆa »¿ƒ»»
Âאלה מצבים שני בין ¿ההבדל

L¯Ù‰‰ e‰ÊוההבדלÔÈa ∆«∆¿≈≈
ÔÓÊÏ ˙eÏb‰ ÔÓÊ¿««»ƒ¿«

‰l‡b‰55המקדש בית כאשר «¿À»
�˜¯‡קיים ˙eÏb‰ ÔÓÊc ,ƒ¿««»ƒ¿»

'¯eaÚ' ÌLaהעיבור בזמן ¿≈ƒ
האם בבטן מכוסה כך,התינוק

האלוקי האור הגלות בזמן

הוא בעולם להאיר שאמור

'עיבור' e‰L‡בבחינת ÈÙÏ¿ƒ∆
הקדושÌÏÚ‰aכמּוס אצל ¿∆¿≈

מעלה למעלה שהוא הוא ברוך

כולם העולמות eמכל לעומת,

'ÈÏ„‰'זאת ÌLa ‡¯˜� ‰l‡b‰ ÔÓÊשל מציאותו הלידה ברגע ¿««¿À»ƒ¿»¿≈≈»
מתגלה 'לידה',התינוק בבחינת הינו הגאולה זמן Lכך ÈÙÏהאלוקי האור ¿ƒ∆
Èel‚a ‡e‰כולו העולם מציאות �‡Ó¯בתוך ˙eÏb‰ ÔÓÊa ‰p‰ ,'Ï‡ ¿ƒƒ≈ƒ¿««»∆¡«≈

¯Ó‡Ók ,'LÈ‡ ‡ÏÂ ÈÎ�‡56הגלות זמן אודות '˜Œ‡L„eהזוהר »…ƒ¿…ƒ¿«¬»¿»
'‡ÏÈÚÏe ‡ÏÈÚÏ ˜ÈÏÒ ‡e‰ŒCÈ¯aוהסתלק עלה הוא ברוך (=הקדוש ¿ƒ»ƒ¿≈»¿≈»

ולמעלה) Lלמעלה זו, ועלייה הסתלקות של ‰elq˜משמעותה ÔÈ�Ú ‡e‰ ∆ƒ¿««ƒ
'eÎ 'LÈ‡' ˙�ÈÁ·cלמעלה המרומם מקומו אל למעלה חזרה ועלייתה ƒ¿ƒ«ƒ

aq‰Â‰מעלה ‰B·Ú„‰סילוקÏהגורמת, ¯cÚ‰ È�tÓ ‡È‰ ‰Êשל ¿«ƒ»¿∆ƒƒ¿≈∆¿≈»¬»
ישראל הגשמיhÓÏ‰בני הזה פני,בעולם הם כך עבודתם למצב ובהתאם ¿«»

כיוון למעלה �NÚ‰הדברים ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚLבפסוק ÌÈnk'57האמור ∆«¿≈∆«¬»««ƒ
'B‚ ÌÈ�t Ï‡ ÌÈ�t‰של הפנימית המשמעות האדם' אל האדם לב כן «»ƒ∆»ƒ

ל המחזירות מים שבדוגמת היא זה ההשתקפותפסוק את בהם המביטות ִָ»ּפנים
הקדוש של התגלותו שהיא העליון' 'אדם של בהתגלותו כך ּפנים, אותן ִָשל
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Ô·eÈÂּכמֹו הּוא העבֹודה ענין ׁשּכללּות ּבהקּדם ¿»ְְְְְֲִֵֶֶַָָָ
אחד,20ׁשּכתּוב הוי' אלקינּו הוי' יׂשראל ׁשמע ְְֱֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָָֹ

והד' וארץ, רקיעים ז' על מֹורה ׁשהח' הּוא אחד ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָּדפרּוׁש
איןֿסֹוף להא' ּבטלים ׁשהם העֹולם, רּוחֹות ד' על ְְִֵֵֵֶֶַָָָמֹורה

עֹולם ׁשל ליחיד58אּלּופֹו אחד ּבין ההפרׁש ׁשּזהּו ,59, ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
מהּֿׁשאיןּֿכן לגמרי, מהעֹולמֹות למעלה הּוא ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּיחיד
מּכלֿמקֹום ּבמציאּותם, הם ׁשהעֹולמֹות ׁשאף היינּו ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָאחד
על ּגם נֹופל אחד ׁשהּלׁשֹון וכּידּוע לאלקּות, ּבטלים ְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהם

הּמ מהּֿׁשאיןּֿכןאחד ׁשני, יֹום אחד יֹום ּוכמֹו נּוי, ְִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו זה הרי יחיד יחיד,60הּלׁשֹון את ּבנ את ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָ

הוי' גֹו' יׂשראל ׁשמע העבֹודה ענין וזהּו לֹו. ׁשני ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשאין
ּבח' ּכמרּמז העֹולמֹות מציאּות יׁשנּה ּכאׁשר ׁשּגם ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָֻאחד,
אמנם, אחד. להוי' להא', ּבטלים הם מּכלֿמקֹום ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָוד',
מהעֹולמֹות ׁשּלמעלה יחיד ּבבחינת היא העבֹודה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּכאׁשר
והד' הח' את הּוא מפריד ּבעֹולם ּבהיֹותֹו אבל ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָלגמרי,
מהעֹולמֹות, למעלה האלקּות את ׁשּמעלה והינּו, ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמהא',
עלֿידיֿזה הּנה מפריד, הּוא עצמם העֹולמֹות את ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָאבל
סליק ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא ּפנים, אל הּפנים ּכּמים ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָנעׂשה

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּולעילא, ּכי61לעילא ּבניה על מבּכה רחל ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
ּומּצד ּדייקא. אינּנּו ּכי אּלא אינם, ּכי ּכתיב ּדלא ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאינּנּו,
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ב.58) יג, ברכות וראה ג. כג, תזריע לקו"ת ו'. סעיף שם או"ח ודאדה"ז שו"ע סא. סימן או"ח בב"י הובא תו"א59)סמ"ק ראה

ובכ"מ. ב. שם, ב.60)וארא כב, ב.61)וירא כ, ח"ג שם. ח"א זהר וראה יד. לא, ירמי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

למטה ודם הבשר התחתון' 'אדם של עבודתו מצב משתקף הוא כאשר.ברוך

מלמעלה. האלוקית בהתגלות חסר אזי למטה האדם עבודת חסרה

עבודתו מהות אודות מדובר הבא בסעיף כן וכמו זה סעיף של הבא בחלקו

בתוך הוא ברוך הקדוש של התגלותו נגרמת ידה על אשר למטה האדם של

זו עבודה ובהעדר העולמות כל

ההסתלקות חלילה נגרמת

מעלה. למעלה

Ìc˜‰a Ô·eÈÂתמצית הסברת ¿»¿∆¿≈
אדמות עלי האדם עבודת

‰„B·Ú‰ ÔÈ�Ú ˙eÏÏkL∆¿»ƒ¿«»¬»
·e˙kL BÓk ‡e‰20ÚÓL' ¿∆»¿«

'ÈÂ‰ e�È˜Ï‡ 'ÈÂ‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬»»¡…≈¬»»
'„Á‡המילים אמירת משמעות ∆»

של אחדותו גילוי היא אחד ה'

בעולםהקד הוא ברוך ,וש
Le¯Ùcהמילה'„Á‡' ¿≈∆»

'א' האותיות משלושת המורכבת

'ד' L‰'ח' ‡e‰אות'Á ∆«
כלומר שמונה הוא שמספרה

זה הרי אחד ועוד ∆BÓ¯‰שבע
שלÏÚומרמז Ê'מציאותם «

ı¯‡Â(=ׁשבעת) ÌÈÚÈ˜¯ ְִַ¿ƒƒ¿∆∆
העולם מרחב את מבטאים שהם

מטה וכלפי מעלה Â‰כלפי אות, ¿«
‰¯BÓ מציאותםÏÚומרמז„' ∆«

‰ÌÏBÚ„'של ˙BÁe¯»»
מזרח, העולם, ּכיוּוני ִֵ(=ארבעת

ודרום) צפון בחיבור,מערב,

ביטוי לידי בא 'אחד' שבמילה 'א' לאות 'ד' 'ח' מציאותLהאותיות חלקי ∆כל
Ï‰העולם ÌÈÏËa Ì‰ה'‡'אות ה' אור את הנקרא‡ÛBÒŒÔÈהמבטאת ≈¿≈ƒ¿»≈

היותו שם על 'אלף' ÌÏBÚ'בשם ÏL BÙel‡'58, ֲֶ«∆»
במילים כן וכמו אחד' 'ה' במילים לבטא ניתן יחיד הוא ברוך הקדוש היות את

בכך הכרה של עליונה יותר דרגה מבטאת 'יחיד' המילה לכאורה יחיד'. 'ה'

מלבדו עוד ÈÁÈ'Ï„'שאין '„Á‡' ÔÈa L¯Ù‰‰ e‰fL59L המילה, ∆∆«∆¿≈≈∆»¿»ƒ∆
'„ÈÁi'הוא ברוך שהקדוש כך על BÓÏBÚ‰Ó˙מספרת ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ »ƒ¿«¿»≈»»

ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,È¯Ó‚Ïהמילה'„Á‡'אחדות של התגלותה על מספרת ¿«¿≈«∆≈≈∆»
העולמות בתוך דווקא מתבטאת שהיא כפי BÓÏBÚ‰L˙ה' Û‡L e�ÈÈ‰«¿∆«∆»»

ÌB˜ÓŒÏkÓ ,Ì˙e‡ÈˆÓa Ì‰גםÌÈÏËa Ì‰˙e˜Ï‡Ïבטלים הם ≈ƒ¿ƒ»ƒ»»≈¿≈ƒ∆¡…
כולם העולמות את הממלא האלוקי האור Úe„iÎÂבפני המילה, בין שההבדל ¿«»«

נוספת למציאות מקום נותנת 'אחד' שהמילה בכך הוא 'יחיד' למילה 'אחד'

נוספת מציאות כל השוללת 'יחיד' המילה לעומת '‡Á„'מלבדה, ÔBLl‰L∆«»∆»
ÏÙB�ושייךÈe�n‰ „Á‡ ÏÚ Ìbמניית לצורך הוא 'אחד' במילה השימוש ≈««∆»«»

הנוספת המציאות את מאפשר אלא שולל איננו אחד המספר מסויים, מספר

ושלושה שניים מספר BÓÎeשל השבוע, ימי È�L,מניית ÌBÈ „Á‡ ÌBÈ ¿∆»≈ƒ
·e˙kL BÓk ‰Ê È¯‰ '„ÈÁÈ' ÔBLl‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó60בפרשת «∆≈≈«»»ƒ¬≈∆¿∆»

יצחק E„ÈÁÈ',עקדת ˙‡ E�a בנו'‡˙ בשם נקרא אבינו Â„ÈÁÈיצחק ∆ƒ¿∆¿ƒ¿
כיוון אברהם È�Lשל ÔÈ‡L∆≈≈ƒ

.BÏשמצד מובן האמור מתוך

בכך בהכרה מעלה קיימת אחד

הוא שניÈÁÈ„שה' מצד אך

הוא שה' להדגיש בוחרת התורה

„Á‡דווקאÔÈ�Ú e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«
‰„B·Ú‰הכרוכה הפנימית »¬»

בה אשר שמע קריאת באמירת

ההכרה את בלהחדיר עוסקים

מלבדו עוד שאין »¿'ÚÓLבכך
'„Á‡ 'ÈÂ‰ 'B‚ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬»»∆»
להחדיר מהאדם דורשת התורה

רק איננו שה' בכך ההכרה את

גם הוא אלא כלומר,‡Á„יחיד

בכך L‡k¯להכיר ÌbL∆««¬∆
אשר הדרגה אודות מדובר

e‡ÈˆÓ˙מבחינתה d�LÈ∆¿»¿ƒ
a Ên¯Ók ˙BÓÏBÚ‰אותיות »»ƒ¿À»¿
ÌB˜ÓŒÏkÓ ,'„Â 'Áגם ¿ƒ»»

'ÈÂ‰Ï ,'‡‰Ï ÌÈÏËa Ì‰≈¿≈ƒ¿»«¬»»
¯L‡k ,Ì�Ó‡ .„Á‡∆»»¿»«¬∆

‰„B·Ú‰האדם של הפנימית »¬»
אלא האמור באופן È‰ƒ‡איננה

'„ÈÁÈ' ˙�ÈÁ·aכלומר ƒ¿ƒ«»ƒ
בדרגה רק היא האדם של ‡·Ïהכרתו ,È¯Ó‚Ï ˙BÓÏBÚ‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈»»¿«¿≈¬»

מתבטא זה דבר ה', באחדות קשורים העולמות שגם בכך ההכרה אצלו חסרה

אבל העולם עם במגע בא איננו כאשר רק היא לאלוקות האדם ששייכות בכך

,e�È‰Â ,'‡‰Ó '„‰Â 'Á‰ ˙‡ ‡e‰ „È¯ÙÓ ÌÏBÚa B˙BÈ‰aƒ¿»»«¿ƒ∆«¿«≈»¿«¿
Lהוא האדם של BÓÏBÚ‰Ó˙,בגישתו ‰ÏÚÓÏ ˙e˜Ï‡‰ ˙‡ ‰ÏÚn ∆«¬∆∆»¡…¿«¿»≈»»

„È¯ÙÓ ‡e‰ ÌÓˆÚ ˙BÓÏBÚ‰ ˙‡ Ï·‡הוא ברוך ‰p‰מהקדוש , ¬»∆»»«¿»«¿ƒƒ≈
‰NÚ� ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ,מלמעלה הוא ברוך הקדוש של בהתגלותו דומה מצב «¿≈∆«¬∆
לעיל שכאמור ÌÈ�t',כיוון Ï‡ ÌÈ�t‰ ÌÈnk'בזוהר המתואר המצב זה ««ƒ«»ƒ∆»ƒ

‡ÏÈÚÏe ‡ÏÈÚÏ ˜ÈÏÒ ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜cהוא ברוך (=שהקדוש ¿¿»¿ƒ»ƒ¿≈»¿≈»
ולמעלה) למעלה ועולה e˙kL·מסתלק BÓk ,61ÏÚ ‰k·Ó ÏÁ¯' ¿∆»»≈¿«»«

'ep�È‡ Èk ‰È�aבזמן אמנו רחל של בכייתה אודות מדובר זה בפסוק »∆»ƒ≈∆
אדמתם על אינם אשר ישראל, עם בניה, נתונים בו המצב על נאמר,הגלות

בדיוק הוא זה פסוק שלשון בזוהר כך È˙k·על ‡Ïc(כתוב רחל'(=שלא ¿…¿ƒ
בניה על ÈÈc˜‡מבכה 'ep�È‡ Èk' ‡l‡ ,'Ì�È‡ Èkכיוון (=דווקא) ƒ≈»∆»ƒ≈∆«¿»
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Ô·eÈÂּכמֹו הּוא העבֹודה ענין ׁשּכללּות ּבהקּדם ¿»ְְְְְֲִֵֶֶַָָָ
אחד,20ׁשּכתּוב הוי' אלקינּו הוי' יׂשראל ׁשמע ְְֱֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָָֹ

והד' וארץ, רקיעים ז' על מֹורה ׁשהח' הּוא אחד ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָּדפרּוׁש
איןֿסֹוף להא' ּבטלים ׁשהם העֹולם, רּוחֹות ד' על ְְִֵֵֵֶֶַָָָמֹורה

עֹולם ׁשל ליחיד58אּלּופֹו אחד ּבין ההפרׁש ׁשּזהּו ,59, ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
מהּֿׁשאיןּֿכן לגמרי, מהעֹולמֹות למעלה הּוא ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּיחיד
מּכלֿמקֹום ּבמציאּותם, הם ׁשהעֹולמֹות ׁשאף היינּו ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָאחד
על ּגם נֹופל אחד ׁשהּלׁשֹון וכּידּוע לאלקּות, ּבטלים ְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהם

הּמ מהּֿׁשאיןּֿכןאחד ׁשני, יֹום אחד יֹום ּוכמֹו נּוי, ְִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו זה הרי יחיד יחיד,60הּלׁשֹון את ּבנ את ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָ

הוי' גֹו' יׂשראל ׁשמע העבֹודה ענין וזהּו לֹו. ׁשני ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשאין
ּבח' ּכמרּמז העֹולמֹות מציאּות יׁשנּה ּכאׁשר ׁשּגם ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָֻאחד,
אמנם, אחד. להוי' להא', ּבטלים הם מּכלֿמקֹום ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָוד',
מהעֹולמֹות ׁשּלמעלה יחיד ּבבחינת היא העבֹודה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּכאׁשר
והד' הח' את הּוא מפריד ּבעֹולם ּבהיֹותֹו אבל ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָלגמרי,
מהעֹולמֹות, למעלה האלקּות את ׁשּמעלה והינּו, ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמהא',
עלֿידיֿזה הּנה מפריד, הּוא עצמם העֹולמֹות את ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָאבל
סליק ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא ּפנים, אל הּפנים ּכּמים ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָנעׂשה

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּולעילא, ּכי61לעילא ּבניה על מבּכה רחל ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
ּומּצד ּדייקא. אינּנּו ּכי אּלא אינם, ּכי ּכתיב ּדלא ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאינּנּו,
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ובכ"מ. ב. שם, ב.60)וארא כב, ב.61)וירא כ, ח"ג שם. ח"א זהר וראה יד. לא, ירמי'
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למטה ודם הבשר התחתון' 'אדם של עבודתו מצב משתקף הוא כאשר.ברוך

מלמעלה. האלוקית בהתגלות חסר אזי למטה האדם עבודת חסרה

עבודתו מהות אודות מדובר הבא בסעיף כן וכמו זה סעיף של הבא בחלקו

בתוך הוא ברוך הקדוש של התגלותו נגרמת ידה על אשר למטה האדם של

זו עבודה ובהעדר העולמות כל

ההסתלקות חלילה נגרמת

מעלה. למעלה

Ìc˜‰a Ô·eÈÂתמצית הסברת ¿»¿∆¿≈
אדמות עלי האדם עבודת

‰„B·Ú‰ ÔÈ�Ú ˙eÏÏkL∆¿»ƒ¿«»¬»
·e˙kL BÓk ‡e‰20ÚÓL' ¿∆»¿«

'ÈÂ‰ e�È˜Ï‡ 'ÈÂ‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬»»¡…≈¬»»
'„Á‡המילים אמירת משמעות ∆»

של אחדותו גילוי היא אחד ה'

בעולםהקד הוא ברוך ,וש
Le¯Ùcהמילה'„Á‡' ¿≈∆»

'א' האותיות משלושת המורכבת

'ד' L‰'ח' ‡e‰אות'Á ∆«
כלומר שמונה הוא שמספרה

זה הרי אחד ועוד ∆BÓ¯‰שבע
שלÏÚומרמז Ê'מציאותם «

ı¯‡Â(=ׁשבעת) ÌÈÚÈ˜¯ ְִַ¿ƒƒ¿∆∆
העולם מרחב את מבטאים שהם

מטה וכלפי מעלה Â‰כלפי אות, ¿«
‰¯BÓ מציאותםÏÚומרמז„' ∆«

‰ÌÏBÚ„'של ˙BÁe¯»»
מזרח, העולם, ּכיוּוני ִֵ(=ארבעת

ודרום) צפון בחיבור,מערב,

ביטוי לידי בא 'אחד' שבמילה 'א' לאות 'ד' 'ח' מציאותLהאותיות חלקי ∆כל
Ï‰העולם ÌÈÏËa Ì‰ה'‡'אות ה' אור את הנקרא‡ÛBÒŒÔÈהמבטאת ≈¿≈ƒ¿»≈

היותו שם על 'אלף' ÌÏBÚ'בשם ÏL BÙel‡'58, ֲֶ«∆»
במילים כן וכמו אחד' 'ה' במילים לבטא ניתן יחיד הוא ברוך הקדוש היות את

בכך הכרה של עליונה יותר דרגה מבטאת 'יחיד' המילה לכאורה יחיד'. 'ה'

מלבדו עוד ÈÁÈ'Ï„'שאין '„Á‡' ÔÈa L¯Ù‰‰ e‰fL59L המילה, ∆∆«∆¿≈≈∆»¿»ƒ∆
'„ÈÁi'הוא ברוך שהקדוש כך על BÓÏBÚ‰Ó˙מספרת ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ »ƒ¿«¿»≈»»

ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,È¯Ó‚Ïהמילה'„Á‡'אחדות של התגלותה על מספרת ¿«¿≈«∆≈≈∆»
העולמות בתוך דווקא מתבטאת שהיא כפי BÓÏBÚ‰L˙ה' Û‡L e�ÈÈ‰«¿∆«∆»»

ÌB˜ÓŒÏkÓ ,Ì˙e‡ÈˆÓa Ì‰גםÌÈÏËa Ì‰˙e˜Ï‡Ïבטלים הם ≈ƒ¿ƒ»ƒ»»≈¿≈ƒ∆¡…
כולם העולמות את הממלא האלוקי האור Úe„iÎÂבפני המילה, בין שההבדל ¿«»«

נוספת למציאות מקום נותנת 'אחד' שהמילה בכך הוא 'יחיד' למילה 'אחד'

נוספת מציאות כל השוללת 'יחיד' המילה לעומת '‡Á„'מלבדה, ÔBLl‰L∆«»∆»
ÏÙB�ושייךÈe�n‰ „Á‡ ÏÚ Ìbמניית לצורך הוא 'אחד' במילה השימוש ≈««∆»«»

הנוספת המציאות את מאפשר אלא שולל איננו אחד המספר מסויים, מספר

ושלושה שניים מספר BÓÎeשל השבוע, ימי È�L,מניית ÌBÈ „Á‡ ÌBÈ ¿∆»≈ƒ
·e˙kL BÓk ‰Ê È¯‰ '„ÈÁÈ' ÔBLl‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó60בפרשת «∆≈≈«»»ƒ¬≈∆¿∆»

יצחק E„ÈÁÈ',עקדת ˙‡ E�a בנו'‡˙ בשם נקרא אבינו Â„ÈÁÈיצחק ∆ƒ¿∆¿ƒ¿
כיוון אברהם È�Lשל ÔÈ‡L∆≈≈ƒ

.BÏשמצד מובן האמור מתוך

בכך בהכרה מעלה קיימת אחד

הוא שניÈÁÈ„שה' מצד אך

הוא שה' להדגיש בוחרת התורה

„Á‡דווקאÔÈ�Ú e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«
‰„B·Ú‰הכרוכה הפנימית »¬»

בה אשר שמע קריאת באמירת

ההכרה את בלהחדיר עוסקים

מלבדו עוד שאין »¿'ÚÓLבכך
'„Á‡ 'ÈÂ‰ 'B‚ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬»»∆»
להחדיר מהאדם דורשת התורה

רק איננו שה' בכך ההכרה את

גם הוא אלא כלומר,‡Á„יחיד

בכך L‡k¯להכיר ÌbL∆««¬∆
אשר הדרגה אודות מדובר

e‡ÈˆÓ˙מבחינתה d�LÈ∆¿»¿ƒ
a Ên¯Ók ˙BÓÏBÚ‰אותיות »»ƒ¿À»¿
ÌB˜ÓŒÏkÓ ,'„Â 'Áגם ¿ƒ»»

'ÈÂ‰Ï ,'‡‰Ï ÌÈÏËa Ì‰≈¿≈ƒ¿»«¬»»
¯L‡k ,Ì�Ó‡ .„Á‡∆»»¿»«¬∆

‰„B·Ú‰האדם של הפנימית »¬»
אלא האמור באופן È‰ƒ‡איננה

'„ÈÁÈ' ˙�ÈÁ·aכלומר ƒ¿ƒ«»ƒ
בדרגה רק היא האדם של ‡·Ïהכרתו ,È¯Ó‚Ï ˙BÓÏBÚ‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈»»¿«¿≈¬»

מתבטא זה דבר ה', באחדות קשורים העולמות שגם בכך ההכרה אצלו חסרה

אבל העולם עם במגע בא איננו כאשר רק היא לאלוקות האדם ששייכות בכך

,e�È‰Â ,'‡‰Ó '„‰Â 'Á‰ ˙‡ ‡e‰ „È¯ÙÓ ÌÏBÚa B˙BÈ‰aƒ¿»»«¿ƒ∆«¿«≈»¿«¿
Lהוא האדם של BÓÏBÚ‰Ó˙,בגישתו ‰ÏÚÓÏ ˙e˜Ï‡‰ ˙‡ ‰ÏÚn ∆«¬∆∆»¡…¿«¿»≈»»

„È¯ÙÓ ‡e‰ ÌÓˆÚ ˙BÓÏBÚ‰ ˙‡ Ï·‡הוא ברוך ‰p‰מהקדוש , ¬»∆»»«¿»«¿ƒƒ≈
‰NÚ� ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ,מלמעלה הוא ברוך הקדוש של בהתגלותו דומה מצב «¿≈∆«¬∆
לעיל שכאמור ÌÈ�t',כיוון Ï‡ ÌÈ�t‰ ÌÈnk'בזוהר המתואר המצב זה ««ƒ«»ƒ∆»ƒ

‡ÏÈÚÏe ‡ÏÈÚÏ ˜ÈÏÒ ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜cהוא ברוך (=שהקדוש ¿¿»¿ƒ»ƒ¿≈»¿≈»
ולמעלה) למעלה ועולה e˙kL·מסתלק BÓk ,61ÏÚ ‰k·Ó ÏÁ¯' ¿∆»»≈¿«»«

'ep�È‡ Èk ‰È�aבזמן אמנו רחל של בכייתה אודות מדובר זה בפסוק »∆»ƒ≈∆
אדמתם על אינם אשר ישראל, עם בניה, נתונים בו המצב על נאמר,הגלות

בדיוק הוא זה פסוק שלשון בזוהר כך È˙k·על ‡Ïc(כתוב רחל'(=שלא ¿…¿ƒ
בניה על ÈÈc˜‡מבכה 'ep�È‡ Èk' ‡l‡ ,'Ì�È‡ Èkכיוון (=דווקא) ƒ≈»∆»ƒ≈∆«¿»
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mixvnיח ux`n jz`v inik

נּכר ׁשּלא למּטה, ּגם העלם נעׂשה למעלה, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹההעלם
ׁשּתהיה ּובכדי הּגלּות. ענין ׁשּזהּו ּדיׂשראל, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּמעלה
איׁש, להם ויקחּו הּוא העבֹודה ּתחּלת הּנה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֻהּגאּלה,
להמׁשי צרי איׁש, ולא אנכי אל ׁשּמּבחינת ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹֹהיינּו,
העבֹודה עלֿידי נעׂשה זה וענין ּדוקא. איׁש ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבבחינת
הּספירֹות ּכל ּבנין עֹוׂשים ׁשעלֿידיֿזה ּדוקא, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָּדאחד
עלֿידי והינּו אדם, צּיּור ּבבחינת מתלּבׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּיהיה
לאּֿתעׂשה, מצוֹות ושס"ה מצוֹותֿעׂשה ּדרמ"ח ְְְְֲֲֲִִֵֶַָָֹהעבֹודה

ׁשּלמעלה ּגידים ושס"ה אברים רמ"ח ׁשעל62ֿׁשהם , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ
ּומאיר אדם, צּיּור ּבבחינת ההתלּבׁשּות נעׂשה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָידיֿזה

הּגאּלה. ענין נעׂשה ועלֿידיֿזה ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָֻלמּטה,

Ì�Ó‡הּנה איׁש, להם ּדויקחּו העבֹודה לפעל ּבכדי »¿»ְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָֹ
ׁשעלֿזה והינּו, מלחמה, איׁש הוי' נאמר ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָעלֿזה
להמׁשי רֹוצים יׂשראל ּכאׁשר ּדהּנה, לּמלחמה. ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָצרי
ׁשּקּודׁשאּֿבריֿהּוא ּכפי איׁש, ולא אנכי אל ְְְְְִִִִִִֵֶַָָֹֹמּבחינת

ּבגּלּוי,סל איׁש ּבבחינת ימׁש ׁשּמּׁשם ּולעילא, לעילא יק ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֻ
ׁשל הּקטרּוג יׁשנֹו אזי ּומצוֹות, ּדתֹורה העבֹודה ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָעלֿידי
האט ׁשּיכּות א פאר וואס ואֹומרת המקטרגת הּדין ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָמּדת
הּוא יּוכל לעילא, ׁשּסליק ּכפי ׁשהאלקּות אלקּות, צּו ְְֱֱִִֵֶֶֶַָָָֹֹער
והּללּו עבֹודהֿזרה עֹובדי הּללּו והרי למּטה, ְְְְְֲֲִֵֵַַַַַָָָָָָלהמׁשי

עבֹודהֿזרה להתקּׁשר63עֹובדי ּביכלּתֹו אי ואםּֿכן , ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָ
הּמצוה ענין (ׁשּזהּו ּומצוֹות הּתֹורה עלֿידי ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּבאלקּות

צותא ּכאׁשר64מּלׁשֹון הּגאּלה, ּבזמן ּדבׁשלמא והינּו, .( ְְְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֻ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

ב.62) קע, זח"א וראה א). (עד, ת"ל תקו"ז שם,63)ראה בשלח ראובני ילקוט כח. יד, בשלח מכילתא ע"ב. ריש קע, זח"ב ראה

ספמ"ט.64)כז. תשמ"ב) (קה"ת, קמא מהדורא תניא ג. מה, בחוקותי לקו"ת
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הוא, ברוך הקדוש כלפי גם אלא ישראל כלפי רק לא מוסבת 'איננו' שהמילה

ש כך על היא אמנו רחל של חזרה‰Â‡בכייתה בעולמות התגלותו איננו,

מעלה למעלה המרומם למקומו vÓe„ועלתה של. המצב ‰‰ÌÏÚובגלל ƒ««∆¿≈
העליונות בספירות האלוקית להתגלות הקשור �NÚ‰בכל ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»«¬∆

מכ שלכתוצאה מצב ≈¿∆‰ÌÏÚך
hÓÏ‰וחושך Ìbבעולם «¿«»
ניכרת,הגשמי שלא כשם

הוא ברוך הקדוש של הימצאותו

הרי �k¯בעולמות ‡lL∆…ƒ»
הזה «¬»»‰ÏÚn‰בעולם

,Ï‡¯NÈcכך בעקבות ¿ƒ¿»≈
אומות של שליטתם מתאפשרת

ישראל בני ויציאת העולם

ÔÈ�Úמאדמתם e‰fL∆∆ƒ¿«
‰È‰zL È„Î·e .˙eÏb‰«»ƒ¿≈∆ƒ¿∆
˙lÁz ‰p‰ ,‰l‡b‰«¿À»ƒ≈¿ƒ«

‰„B·Ú‰מהאדם הנדרשת »¬»
‡e‰במילים המרומזת העבודה

e�ÈÈ‰ ,'LÈ‡ Ì‰Ï eÁ˜ÈÂ'¿ƒ¿»∆ƒ«¿
nLשב המרומם ÈÁa�˙המקום ∆ƒ¿ƒ«

,'LÈ‡ ‡ÏÂ ÈÎ�‡ Ï‡'≈»…ƒ¿…ƒ
CÈ¯ˆעבודתו ידי על האדם »ƒ

ולגרוםCÈLÓ‰Ïהפנימית ¿«¿ƒ
להאיר ירד האלוקי שהאור לכך

המציאות »ÈÁ·aƒ¿ƒ�˙בתוך
‰Ê ÔÈ�ÚÂ .‡˜Âc 'LÈ‡'ƒ«¿»¿ƒ¿»∆
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚ�«¬∆«¿≈»¬»
שמבחינתו בכך למטה האדם של

נפרדת איננה העולם מציאות

ברוך הקדוש אלא ה' מאחדות

הדרגה שזו בה גם מתגלה הוא

ŒÈ„ÈŒÏÚL ,‡˜Âc „Á‡c¿∆»«¿»∆«¿≈
ÌÈNBÚ ‰Êשאור העליונות הספירות של במציאות למעלה גם יהיה שכך ∆ƒ

נגרם כלומר בהם, ויאיר ירד הוא ברוך סוף ‰B¯ÈÙq˙אין Ïk ÔÈ�aƒ¿»»«¿ƒ
מהם למעלה הוא עצמו מצד אשר האלוקי שהאור היא זו בנייה משמעות

LaÏ˙Ó ‰È‰iLומתגלהÈ„ÈŒÏÚ e�È‰Â ,Ì„‡ ¯eiˆ ˙�ÈÁ·a ∆ƒ¿∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒ«ƒ»»¿«¿«¿≈
‰„B·Ú‰המצוות בקיום הקשורה האדם Á"Ó¯c(248=)Œ˙BÂˆÓשל »¬»¿ƒ¿

‰"Ò˘Â ‰NÚ(365=)Ì‰L ,‰NÚzŒ‡Ï ˙BÂˆÓכנגד מכוונים ¬≈¿ƒ¿…«¬∆∆≈
בתוכו מכיל הוא אשר העליונות הספירות של Á"Ó¯(248=)המבנה

‰"Ò˘Â ÌÈ¯·‡(365=)ÌÈ„Èbרוחניים‰ÏÚÓlL62ŒÈ„ÈŒÏÚL , ≈»ƒ¿ƒƒ∆¿«¿»∆«¿≈
˙eLaÏ˙‰‰ ‰NÚ� ‰Êסוף אין אור eשל ,Ì„‡ ¯eiˆ ˙�ÈÁ·aעל ∆«¬∆«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«ƒ»»
למעלה בספירות הארתו גםÈ‡Ó¯ידי כולם, בעולמות כך hÓÏ‰,מתוך ≈ƒ¿«»

.‰l‡b‰ ÔÈ�Ú ‰NÚ� ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«¬∆ƒ¿««¿À»

ÏÚÙÏ È„Îa Ì�Ó‡שתצליח‰p‰ ,'LÈ‡ Ì‰Ï eÁ˜ÈÂ'c ‰„B·Ú‰ »¿»ƒ¿≈ƒ¿…»¬»ƒ¿ƒ¿»∆ƒƒ≈
CÈ¯ˆ ‰ÊŒÏÚL ,e�È‰Â ,'‰ÓÁÏÓ LÈ‡ 'ÈÂ‰' ¯Ó‡� ‰ÊŒÏÚ«∆∆¡«¬»»ƒƒ¿»»¿«¿∆«∆»ƒ

CÈLÓ‰Ï ÌÈˆB¯ Ï‡¯NÈ ¯L‡k ,‰p‰c .‰ÓÁÏnÏאת ולהוריד ¿ƒ¿»»¿ƒ≈«¬∆ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ
כלומר רוממותו ממקום שירד האלוקי, ÏÂ‡האור ÈÎ�‡ Ï‡' ˙�ÈÁaÓ ֵֵƒ¿ƒ«≈»…ƒ¿…

,'LÈ‡היא זו ירידה אשר ƒ
שהוא כפי האלוקי האור התגלות

רוממותו ÈÙk¿ƒבכל
‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„ewL∆¿»¿ƒ

,‡ÏÈÚÏe ‡ÏÈÚÏ ˜ÈÏÒ»ƒ¿≈»¿≈»
תהיה למטה שהירידה ומבלי

האור עוצמת בהקטנת כרוכה

העליוןÌMnLאלא ממקומו ∆ƒ»
CLÓÈעוצמתו במלוא וירד À¿«

המציאות בתוך כך ויאיר

,Èel‚a 'LÈ‡' ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ
‰¯B˙c ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»¬»¿»

,˙BÂˆÓeשל רצונו זה כאשר ƒ¿
‰e¯Ëw‚היהודי B�LÈ ÈÊ‡¬«∆¿«ƒ¿

˙‚¯Ë˜Ó‰ ÔÈc‰ ˙cÓ ÏL∆ƒ««ƒ«¿«¿∆∆
‡ ¯‡Ù Ò‡ÂÂ' ˙¯ÓB‡Â¿∆∆»««
eˆ ¯Ú Ë‡‰ ˙eÎiL«»»∆

'!?˙e˜Ï‡יש שייכות (=איזו ¡…
היא טוענת לאלוקות?!) לו

וגסותו פחיתותו לגודל שהאדם

באלוקות 'לגעת' ראוי ,איננו
דרגת אודות מדובר כאשר בפרט

למעלה הוא אשר האלוקי האור

אין שלגביו כך כולם מהעולמות

כך כלל נחשבת האדם מציאות

יתכן כיצד מובן ∆דרגתLשאינו
˜Ï‡‰˜ÈÏqL ÈÙk ˙e »¡…¿ƒ∆»ƒ
‡ÏÈÚÏלמעלה שעלה (=כפי ¿≈»

‰e‡מעלה) ÏÎeÈ השפל, החושךhÓÏ‰,ולהורידCÈLÓ‰Ïהאדם «¿«¿ƒ¿«»
מה לטעון שניתן כך כדי עד כך כל גדול הינו מישראל אדם נתון בו הרוחני

אחר, אחד כל כלפי מידתÈ¯‰Âיתרונו של טענתה את המתאר המדרש כלשון «¬≈
מצרים ביציאת È„·BÚהדין eÏl‰Â ‰¯ÊŒ‰„B·Ú È„·BÚ eÏl‰«»¿≈¬»»»¿«»¿≈

‰¯ÊŒ‰„B·Ú63˙e˜Ï‡a ¯M˜˙‰Ï BzÏÎÈa CÈ‡ ÔkŒÌ‡Â , ¬»»»¿ƒ≈≈ƒ»¿¿ƒ¿«≈∆¡…
) ˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚבזמן ‰Âˆn‰,בו ÔÈ�Ú e‰fLלגרום «¿≈«»ƒ¿∆∆ƒ¿««ƒ¿»

המילה שפירוש בכך כרמוז הוא, ברוך הקדוש עם המקיימה האדם של לחיבור

הוא 'ˆÂ˙‡''מצוה' ÔBLlÓ64בין וחיבור צוותא של מצב גרימת כלומר ƒ¿«¿»
המצווה לבין e�È‰Âהמצּווה של). עבודתו כלפי דווקא מתעוררת זו טענה ְְֶֶַ¿«¿
הגלות בזמן ÓÏL·c‡היהודי ‰l‡b‰(=מילא), ÔÓÊaשבית בזמן ¿ƒ¿»»ֵָƒ¿««¿À»
קיים היה L‡k¯המקדש האור, מבחינת אשר כזה במצב הוא העולם «¬∆
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f"iyz'd ,xii` ycegd mikxan ,miyecw zyxt zay

אין אזי אדם, צּיּור ּבבחינת ההתלּבׁשּות ענין ּכבר ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָיׁשנֹו
ּכאׁשר הּגלּות, ּבזמן אבל ,ּכ ּכל מקטרגת הּדין ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָמּדת
צרי ּומּׁשם ּולעילא, לעילא סליק ְְְְִִִִֵֵָָָָָָקּודׁשאּֿבריֿהּוא
איזה הּמקטרגים ּתֹובעים אזי איׁש, ּבבחינת ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַלהמׁשי
ׁשּלמעלה הּקטרּוגים ּומּצד לאלקּות. לֹו יׁש ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָֹׁשּיכּות
הּתֹורה קּיּום על ועּכּובים מניעֹות למּטה ּגם ְְְֲִִִִֶַַַַַָָנעׂשה
ללחם ׁשּצרי מלחמה, איׁש הוי' נאמר ועלֿזה ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹּומצוֹות.
ּולהתחּזק ועּכּובים, והּמניעֹות הּמקטרגים ּכל ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָּכנגד

איׁש. להם ּדויקחּו ּבאפן ּומצוֹות, הּתֹורה ְְְְְִִִִִֶֶַָָֹּבקּיּום

ּדמסירּותֿנפׁש,p‰Â‰ח) הּכח הּוא ּכנגּדם ללחם הּכח ¿ƒ≈ְְְְִִִֶֶֶַַַַָֹֹֹ
לבית ׂשה איׁש להם ויקחּו אֹומרֹו ְְְְְִִֵֶֶֶָוזהּו
הּוא איׁש להם ויקחּו ׁשּיהיה לפעל ּדבכדי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָֹאבֹות,
העקדה, נסיֹון על קאי ּדׂשה אבֹות, לבית ׂשה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָעלֿידי

ׁשּכתּוב זה65ּכמֹו ׁשּנּסיֹון גֹו', הּׂשה לֹו יראה אלקים ְְֱִִִֶֶֶֶֶַָָֹ
(יצחק), הּנעקד אצל והן (אברהם) העֹוקד אצל הן ְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהיה
ּכח את יׂשראל לכל הנחילּו נפׁשם, ׁשּמסרּו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹועלֿידיֿזה

מ ּבירּוׁשה לנּו ׁשּיׁש ענין66אבֹותינּוהמסירּותֿנפׁש וזהּו , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
הּׂשה, ּבתכּונת ּכן ּגם מרּמז זה וענין אבֹות. לבית ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻׂשה
ּגייט (ער אֹותֹו ׁשּמֹוליכים היכן ׁשהֹול הּׂשה ִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָׁשּטבע
ׁשּזהּו הּמציאּות, ּבבּטּול אים), פירט מען וּואהין ְְְִִִִִֶֶֶַָָנאך
הּמסירּותֿנפׁש וכח על. וקּבלת המסירּותֿנפׁש ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָֹֹענין
ּבפעל ּומצוֹות הּתֹורה ּבקּיּום להמׁשי צרי ְְְְְִִִִֶַַַַָָָֹהּלזה
ׁשּזהּו ּבתחּתֹונים, ּדירה יתּבר לֹו לעׂשֹות ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָמּמׁש,
רּבֹותינּו מאמר עלּֿדר ּדוקא, ּבית לּבית, ׂשה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָׁשּמסּים

ׂשדה67ז"ל ׁשּקראֹו ּכיצחק ולא הר ׁשּקראֹו ּכאברהם ְְְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָֹֹלא
ׁשלמה מּטתֹו היתה ּדיעקב ּבית, ׁשּקראֹו ּכיעקב ,68אּלא ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
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‡„Ìהאלוקי ¯eiˆ ˙�ÈÁ·a ˙eLaÏ˙‰‰ ÔÈ�Ú ¯·k B�LÈכלומר ∆¿¿»ƒ¿««ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«ƒ»»
של לחשיבותה מקום נתינת יש כלפיה אשר זו לדרגה ירד כבר האלוקי ַָהאור

האדם ÔÓÊaעבודת Ï·‡ ,Ck Ïk ˙‚¯Ë˜Ó ÔÈc‰ ˙cÓ ÔÈ‡ ÈÊ‡ ,¬«≈ƒ««ƒ¿«¿∆∆»»¬»ƒ¿«
¯L‡k ,˙eÏb‰מהמקום הוא בעולם הוא ברוך הקדוש של הימצאותו אופן «»«¬∆

נאמר ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜'¿»¿ƒעליו
‡ÏÈÚÏ ˜ÈÏÒ ‡e‰»ƒ¿≈»

'‡ÏÈÚÏeמבחינתו אשר מקום ¿≈»
בהיותו בפרט האדם, עבודת

נחשבת איננה ונחות, שפל

האדם,למאומה על זה במקום

ˆ¯CÈהואÌMÓe'לגעת' ƒ»»ƒ
CÈLÓ‰Ïהאור את ולהוריד ¿«¿ƒ

עוצמתו בכל שיתגלה האלוקי

העולמות בתוך ידילמטה על

'‡LÈ',התלבשותו ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ
ÌÈ‚¯Ë˜n‰ ÌÈÚ·Bz ÈÊ‡¬«¿ƒ«¿«¿¿ƒ

למעלה ∆≈‡ÊÈ‰הרוחניים
.˙e˜Ï‡Ï BÏ LÈ ˙eÎiL«»≈∆¡…
ÌÈ‚e¯Ëw‰ „vÓeƒ««ƒ¿ƒ

Ìb ‰NÚ� ‰ÏÚÓlLבעולם ∆¿«¿»«¬»«
BÚÈ�Ó˙שלנו ‰hÓÏ¿«»¿ƒ

ÌÈ·ekÚÂהמקשיםÌei˜ ÏÚ ¿ƒƒ«ƒ
‰ÊŒÏÚÂ .˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰«»ƒ¿¿«∆
LÈ‡ 'ÈÂ‰' ¯Ó‡�∆¡«¬»»ƒ

,'‰ÓÁÏÓכאשר כלומר ƒ¿»»
מנת על לעבודתו ניגש האדם

בבחינת יהיה שה' לכך לגרום

ב'מלחמה' צורך ישנו אזי 'איש'

Ïk „‚�k ÌÁÏÏ CÈ¯vL∆»ƒƒ¿…¿∆∆»
˙BÚÈ�n‰Â ÌÈ‚¯Ë˜n‰«¿«¿¿ƒ¿«¿ƒ

,ÌÈ·ekÚÂדורשת זו מלחמה ¿ƒƒ
מהם להתרשם לא מהאדם

‰¯Bz‰ Ìei˜a ˜fÁ˙‰Ïe¿ƒ¿«≈¿ƒ«»
eÁ˜ÈÂ'c ÔÙ‡a ,˙BÂˆÓeƒ¿¿…∆ƒ¿ƒ¿

'LÈ‡ Ì‰Ïחדור הוא כלומר »∆ƒ
כולו העולם בכל ה' אחדות החדרת שהיא העבודה .במטרת

Ák‰ ‰p‰Â (Áניתן ידו על ‰Ákאשר ‡e‰ Ìc‚�k ÌÁÏÏ ¿ƒ≈«…«ƒ¿…¿∆¿»«…«
,LÙ�Œ˙e¯ÈÒÓcהמוזכרות אבות' לבית 'שה במילים מרומז זה דבר ƒ¿ƒ∆∆

הפסוק ‡·B˙',בהמשך ˙È·Ï ‰N LÈ‡ Ì‰Ï eÁ˜ÈÂ' B¯ÓB‡ e‰ÊÂ¿∆¿¿ƒ¿»∆ƒ∆¿≈»
מרומז È„ÈŒÏÚבכך ‡e‰ 'LÈ‡ Ì‰Ï eÁ˜ÈÂ' ‰È‰iL ÏÚÙÏ È„Î·c¿ƒ¿≈ƒ¿…∆ƒ¿∆¿ƒ¿»∆ƒ«¿≈

במילים הרמוז ˜‡Èהעניין '‰N'c ,'˙B·‡ ˙È·Ï ‰N'ורומז (=מוסב) ∆¿≈»¿∆»≈
‰„˜Ú‰ ÔBÈÒ� ÏÚאבינו יצחק e˙kL·של BÓk העקדה65, בפרשת «ƒ¿»¬≈»¿∆»

È ÌÈ˜Ï‡''B‚ ‰O‰ BÏ נפשו¯‡‰ את המוסר כׂשה נחשב אבינו יצחק ¡…ƒƒ¿∆«∆ֶ

לה' המזבח גבי (על „˜BÚ‰ Ïˆ‡ Ô‰ ‰È‰ ‰Ê ÔBÈqpL אצל, כלומר ∆ƒ»∆»»≈≈∆»≈

Ì‰¯·‡'לה יחידו בנו את מסר שהוא בכך ‰Úp˜„אבינו Ïˆ‡ Ô‰Â ( «¿»»¿≈≈∆«∆¡«
לעקידהÁˆÈ˜כלומר( עצמו את נתן שהוא בכך ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰אבינו ,( ƒ¿»¿«¿≈∆

,ÌLÙ� e¯ÒnLהם כך לצאצאיהם בירושה עוברות ההורים שתכונות כשם ∆»¿«¿»
e�Ï LiL LÙ�Œ˙e¯ÈÒÓ‰ Ák ˙‡ Ï‡¯NÈ ÏÎÏ eÏÈÁ�‰ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»≈∆…««¿ƒ∆∆∆≈»
e�È˙B·‡Ó ‰Le¯Èa66, ƒ»≈¬≈

ÔÈ�Ú e‰ÊÂבמילים הרמוז ¿∆ƒ¿«
'˙B·‡ ˙È·Ï ‰N'כלומר ∆¿≈»

מבית שקיבלנו הׂשה ֶתכונת

Ê‰אבותינו ÔÈ�ÚÂ תכונת. של ¿ƒ¿»∆
נפש Ôkהמסירות Ìb Ên¯Ó¿À»«≈

,‰O‰ ˙�eÎ˙aשאנו כפי ƒ¿««∆
‰O‰רואים Ú·hLהוא ∆∆««∆

שלו שרצונו לאן הולך שאינו

אלא אותו ≈∆CÏB‰Lמוביל
B˙B‡ ÌÈÎÈÏBnL ÔÎÈ‰≈»∆ƒƒ
ÔÈ‰‡eÂ Í‡� ËÈÈb ¯Ú')∆≈»»ƒ

'ÌÈ‡ Ë¯ÈÙ ÔÚÓהוא=) ∆ƒ¿ƒ
אותו שמנהיגים להיכן ),הולך

ששכנעו לאחר איננה זו הליכה

מתוך אלא לו והסבירו אותו

המוחלטת, Ïeh·a¿ƒהתבטלותו
˙e‡Èˆn‰שלוÔÈ�Ú e‰fL , «¿ƒ∆∆ƒ¿«

LÙ�Œ˙e¯ÈÒÓ‰האמיתית «¿ƒ∆∆
ÏÚ ˙Ïa˜Âבאופן האדון ¿«»«…

‰Œ˙e¯ÈÒnאמיתי ÁÎÂ .¿…««¿ƒ
‰Êl‰ LÙ�בנפשו הנמצא ∆∆«»∆

ישראל מבני אחד כל של פנימה

CÈLÓ‰Ï CÈ¯ˆולגלותו »ƒ¿«¿ƒ
ביטוי לו Ìei˜a¿ƒולתת

ÏÚÙa ˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰«»ƒ¿¿…«
LnÓמקיימם שהאדם בכך «»

המוחלטת התבטלותו מתוך

ומתוך הוא ברוך הקדוש כלפי

את לעשות נפשו רצוןמסירות

הוא,ה' מהאדם ה' רצון אשר

‰¯Èc C¯a˙È BÏ ˙BNÚÏדווקאaה הנבראים של ˙ÌÈ�BzÁ,מציאותם «¬ƒ¿»≈ƒ»¿«¿ƒ
ÌiÒnL e‰fL'בית' במילה הפסוק ÈaÏ˙'את ‰N'מסירות כלומר ∆∆∆¿«≈∆«»ƒ
ה' בדוגמת ה'N‰הנפש לעשיית עצמו את רותם יהודי בו האופן הינה '˙È·' ∆

במילה,לה' רמוזה בתחתונים להיעשות האמורה Âc˜‡,הדירה '˙Èa'«ƒ«¿»
Ï"Ê e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ó C¯cŒÏÚ67בנביא נקרא המקדש שבית כך אודות «∆∆«¬««≈

' דווקא·È˙בשם 'B‡¯wL Ì‰¯·‡k ‡Ïבשם המקדש '‰¯'למקום …¿«¿»»∆¿»«
B‡¯wL ˜ÁˆÈk ‡ÏÂבשם·˜ÚÈk ‡l‡ '‰„N'דווקאB‡¯wL ¿…¿ƒ¿»∆¿»»∆∆»¿«¬…∆¿»

לה''Èa˙',בשם הדירה בעשיית השלימות היתה יעקב שאצל כיוון «ƒ
לבין רוחניותו בין פירוד אצלו היה שלא בכך מתבטא זה דבר בתחתונים,
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יט f"iyz'd ,xii` ycegd mikxan ,miyecw zyxt zay

אין אזי אדם, צּיּור ּבבחינת ההתלּבׁשּות ענין ּכבר ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָיׁשנֹו
ּכאׁשר הּגלּות, ּבזמן אבל ,ּכ ּכל מקטרגת הּדין ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָמּדת
צרי ּומּׁשם ּולעילא, לעילא סליק ְְְְִִִִֵֵָָָָָָקּודׁשאּֿבריֿהּוא
איזה הּמקטרגים ּתֹובעים אזי איׁש, ּבבחינת ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַלהמׁשי
ׁשּלמעלה הּקטרּוגים ּומּצד לאלקּות. לֹו יׁש ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָֹׁשּיכּות
הּתֹורה קּיּום על ועּכּובים מניעֹות למּטה ּגם ְְְֲִִִִֶַַַַַָָנעׂשה
ללחם ׁשּצרי מלחמה, איׁש הוי' נאמר ועלֿזה ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹּומצוֹות.
ּולהתחּזק ועּכּובים, והּמניעֹות הּמקטרגים ּכל ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָּכנגד

איׁש. להם ּדויקחּו ּבאפן ּומצוֹות, הּתֹורה ְְְְְִִִִִֶֶַָָֹּבקּיּום

ּדמסירּותֿנפׁש,p‰Â‰ח) הּכח הּוא ּכנגּדם ללחם הּכח ¿ƒ≈ְְְְִִִֶֶֶַַַַָֹֹֹ
לבית ׂשה איׁש להם ויקחּו אֹומרֹו ְְְְְִִֵֶֶֶָוזהּו
הּוא איׁש להם ויקחּו ׁשּיהיה לפעל ּדבכדי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָֹאבֹות,
העקדה, נסיֹון על קאי ּדׂשה אבֹות, לבית ׂשה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָעלֿידי

ׁשּכתּוב זה65ּכמֹו ׁשּנּסיֹון גֹו', הּׂשה לֹו יראה אלקים ְְֱִִִֶֶֶֶֶַָָֹ
(יצחק), הּנעקד אצל והן (אברהם) העֹוקד אצל הן ְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהיה
ּכח את יׂשראל לכל הנחילּו נפׁשם, ׁשּמסרּו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹועלֿידיֿזה

מ ּבירּוׁשה לנּו ׁשּיׁש ענין66אבֹותינּוהמסירּותֿנפׁש וזהּו , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
הּׂשה, ּבתכּונת ּכן ּגם מרּמז זה וענין אבֹות. לבית ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻׂשה
ּגייט (ער אֹותֹו ׁשּמֹוליכים היכן ׁשהֹול הּׂשה ִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָׁשּטבע
ׁשּזהּו הּמציאּות, ּבבּטּול אים), פירט מען וּואהין ְְְִִִִִֶֶֶַָָנאך
הּמסירּותֿנפׁש וכח על. וקּבלת המסירּותֿנפׁש ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָֹֹענין
ּבפעל ּומצוֹות הּתֹורה ּבקּיּום להמׁשי צרי ְְְְְִִִִֶַַַַָָָֹהּלזה
ׁשּזהּו ּבתחּתֹונים, ּדירה יתּבר לֹו לעׂשֹות ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָמּמׁש,
רּבֹותינּו מאמר עלּֿדר ּדוקא, ּבית לּבית, ׂשה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָׁשּמסּים

ׂשדה67ז"ל ׁשּקראֹו ּכיצחק ולא הר ׁשּקראֹו ּכאברהם ְְְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָֹֹלא
ׁשלמה מּטתֹו היתה ּדיעקב ּבית, ׁשּקראֹו ּכיעקב ,68אּלא ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
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‡„Ìהאלוקי ¯eiˆ ˙�ÈÁ·a ˙eLaÏ˙‰‰ ÔÈ�Ú ¯·k B�LÈכלומר ∆¿¿»ƒ¿««ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«ƒ»»
של לחשיבותה מקום נתינת יש כלפיה אשר זו לדרגה ירד כבר האלוקי ַָהאור

האדם ÔÓÊaעבודת Ï·‡ ,Ck Ïk ˙‚¯Ë˜Ó ÔÈc‰ ˙cÓ ÔÈ‡ ÈÊ‡ ,¬«≈ƒ««ƒ¿«¿∆∆»»¬»ƒ¿«
¯L‡k ,˙eÏb‰מהמקום הוא בעולם הוא ברוך הקדוש של הימצאותו אופן «»«¬∆

נאמר ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜'¿»¿ƒעליו
‡ÏÈÚÏ ˜ÈÏÒ ‡e‰»ƒ¿≈»

'‡ÏÈÚÏeמבחינתו אשר מקום ¿≈»
בהיותו בפרט האדם, עבודת

נחשבת איננה ונחות, שפל

האדם,למאומה על זה במקום

ˆ¯CÈהואÌMÓe'לגעת' ƒ»»ƒ
CÈLÓ‰Ïהאור את ולהוריד ¿«¿ƒ

עוצמתו בכל שיתגלה האלוקי

העולמות בתוך ידילמטה על

'‡LÈ',התלבשותו ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ
ÌÈ‚¯Ë˜n‰ ÌÈÚ·Bz ÈÊ‡¬«¿ƒ«¿«¿¿ƒ

למעלה ∆≈‡ÊÈ‰הרוחניים
.˙e˜Ï‡Ï BÏ LÈ ˙eÎiL«»≈∆¡…
ÌÈ‚e¯Ëw‰ „vÓeƒ««ƒ¿ƒ

Ìb ‰NÚ� ‰ÏÚÓlLבעולם ∆¿«¿»«¬»«
BÚÈ�Ó˙שלנו ‰hÓÏ¿«»¿ƒ

ÌÈ·ekÚÂהמקשיםÌei˜ ÏÚ ¿ƒƒ«ƒ
‰ÊŒÏÚÂ .˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰«»ƒ¿¿«∆
LÈ‡ 'ÈÂ‰' ¯Ó‡�∆¡«¬»»ƒ

,'‰ÓÁÏÓכאשר כלומר ƒ¿»»
מנת על לעבודתו ניגש האדם

בבחינת יהיה שה' לכך לגרום

ב'מלחמה' צורך ישנו אזי 'איש'

Ïk „‚�k ÌÁÏÏ CÈ¯vL∆»ƒƒ¿…¿∆∆»
˙BÚÈ�n‰Â ÌÈ‚¯Ë˜n‰«¿«¿¿ƒ¿«¿ƒ

,ÌÈ·ekÚÂדורשת זו מלחמה ¿ƒƒ
מהם להתרשם לא מהאדם

‰¯Bz‰ Ìei˜a ˜fÁ˙‰Ïe¿ƒ¿«≈¿ƒ«»
eÁ˜ÈÂ'c ÔÙ‡a ,˙BÂˆÓeƒ¿¿…∆ƒ¿ƒ¿

'LÈ‡ Ì‰Ïחדור הוא כלומר »∆ƒ
כולו העולם בכל ה' אחדות החדרת שהיא העבודה .במטרת

Ák‰ ‰p‰Â (Áניתן ידו על ‰Ákאשר ‡e‰ Ìc‚�k ÌÁÏÏ ¿ƒ≈«…«ƒ¿…¿∆¿»«…«
,LÙ�Œ˙e¯ÈÒÓcהמוזכרות אבות' לבית 'שה במילים מרומז זה דבר ƒ¿ƒ∆∆

הפסוק ‡·B˙',בהמשך ˙È·Ï ‰N LÈ‡ Ì‰Ï eÁ˜ÈÂ' B¯ÓB‡ e‰ÊÂ¿∆¿¿ƒ¿»∆ƒ∆¿≈»
מרומז È„ÈŒÏÚבכך ‡e‰ 'LÈ‡ Ì‰Ï eÁ˜ÈÂ' ‰È‰iL ÏÚÙÏ È„Î·c¿ƒ¿≈ƒ¿…∆ƒ¿∆¿ƒ¿»∆ƒ«¿≈

במילים הרמוז ˜‡Èהעניין '‰N'c ,'˙B·‡ ˙È·Ï ‰N'ורומז (=מוסב) ∆¿≈»¿∆»≈
‰„˜Ú‰ ÔBÈÒ� ÏÚאבינו יצחק e˙kL·של BÓk העקדה65, בפרשת «ƒ¿»¬≈»¿∆»

È ÌÈ˜Ï‡''B‚ ‰O‰ BÏ נפשו¯‡‰ את המוסר כׂשה נחשב אבינו יצחק ¡…ƒƒ¿∆«∆ֶ

לה' המזבח גבי (על „˜BÚ‰ Ïˆ‡ Ô‰ ‰È‰ ‰Ê ÔBÈqpL אצל, כלומר ∆ƒ»∆»»≈≈∆»≈

Ì‰¯·‡'לה יחידו בנו את מסר שהוא בכך ‰Úp˜„אבינו Ïˆ‡ Ô‰Â ( «¿»»¿≈≈∆«∆¡«
לעקידהÁˆÈ˜כלומר( עצמו את נתן שהוא בכך ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰אבינו ,( ƒ¿»¿«¿≈∆

,ÌLÙ� e¯ÒnLהם כך לצאצאיהם בירושה עוברות ההורים שתכונות כשם ∆»¿«¿»
e�Ï LiL LÙ�Œ˙e¯ÈÒÓ‰ Ák ˙‡ Ï‡¯NÈ ÏÎÏ eÏÈÁ�‰ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»≈∆…««¿ƒ∆∆∆≈»
e�È˙B·‡Ó ‰Le¯Èa66, ƒ»≈¬≈

ÔÈ�Ú e‰ÊÂבמילים הרמוז ¿∆ƒ¿«
'˙B·‡ ˙È·Ï ‰N'כלומר ∆¿≈»

מבית שקיבלנו הׂשה ֶתכונת

Ê‰אבותינו ÔÈ�ÚÂ תכונת. של ¿ƒ¿»∆
נפש Ôkהמסירות Ìb Ên¯Ó¿À»«≈

,‰O‰ ˙�eÎ˙aשאנו כפי ƒ¿««∆
‰O‰רואים Ú·hLהוא ∆∆««∆

שלו שרצונו לאן הולך שאינו

אלא אותו ≈∆CÏB‰Lמוביל
B˙B‡ ÌÈÎÈÏBnL ÔÎÈ‰≈»∆ƒƒ
ÔÈ‰‡eÂ Í‡� ËÈÈb ¯Ú')∆≈»»ƒ

'ÌÈ‡ Ë¯ÈÙ ÔÚÓהוא=) ∆ƒ¿ƒ
אותו שמנהיגים להיכן ),הולך

ששכנעו לאחר איננה זו הליכה

מתוך אלא לו והסבירו אותו

המוחלטת, Ïeh·a¿ƒהתבטלותו
˙e‡Èˆn‰שלוÔÈ�Ú e‰fL , «¿ƒ∆∆ƒ¿«

LÙ�Œ˙e¯ÈÒÓ‰האמיתית «¿ƒ∆∆
ÏÚ ˙Ïa˜Âבאופן האדון ¿«»«…

‰Œ˙e¯ÈÒnאמיתי ÁÎÂ .¿…««¿ƒ
‰Êl‰ LÙ�בנפשו הנמצא ∆∆«»∆

ישראל מבני אחד כל של פנימה

CÈLÓ‰Ï CÈ¯ˆולגלותו »ƒ¿«¿ƒ
ביטוי לו Ìei˜a¿ƒולתת

ÏÚÙa ˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰«»ƒ¿¿…«
LnÓמקיימם שהאדם בכך «»

המוחלטת התבטלותו מתוך

ומתוך הוא ברוך הקדוש כלפי

את לעשות נפשו רצוןמסירות

הוא,ה' מהאדם ה' רצון אשר

‰¯Èc C¯a˙È BÏ ˙BNÚÏדווקאaה הנבראים של ˙ÌÈ�BzÁ,מציאותם «¬ƒ¿»≈ƒ»¿«¿ƒ
ÌiÒnL e‰fL'בית' במילה הפסוק ÈaÏ˙'את ‰N'מסירות כלומר ∆∆∆¿«≈∆«»ƒ
ה' בדוגמת ה'N‰הנפש לעשיית עצמו את רותם יהודי בו האופן הינה '˙È·' ∆

במילה,לה' רמוזה בתחתונים להיעשות האמורה Âc˜‡,הדירה '˙Èa'«ƒ«¿»
Ï"Ê e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ó C¯cŒÏÚ67בנביא נקרא המקדש שבית כך אודות «∆∆«¬««≈

' דווקא·È˙בשם 'B‡¯wL Ì‰¯·‡k ‡Ïבשם המקדש '‰¯'למקום …¿«¿»»∆¿»«
B‡¯wL ˜ÁˆÈk ‡ÏÂבשם·˜ÚÈk ‡l‡ '‰„N'דווקאB‡¯wL ¿…¿ƒ¿»∆¿»»∆∆»¿«¬…∆¿»

לה''Èa˙',בשם הדירה בעשיית השלימות היתה יעקב שאצל כיוון «ƒ
לבין רוחניותו בין פירוד אצלו היה שלא בכך מתבטא זה דבר בתחתונים,
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mixvnכ ux`n jz`v inik

אדם ּכתפארת ,יתּבר לֹו ּדירה למּטה לעׂשֹות ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשענינֹו
ּבית ויקחּו69לׁשבת הּוא הּגאּלה ענין ׁשהתחלת וזהּו . ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֻ

ׁשהעבֹודה היינּו, לּבית, ׂשה אבֹות לבית ׂשה איׁש ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָלהם
אדם ּבצּיּור ההתלּבׁשּות ׁשּתהיה איׁש, להם ויקחּו ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָהיא
הּמסירּותֿנפׁש ּכח עלֿידי והּוא למּטה, הּגּלּוי ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֻׁשּימׁש
קל ּגם ּדהּנה, מּיׂשראל, ואחד אחד ּבכל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּיׁשנֹו
להפרידֹו ׁשרֹוצה ענין איזה ׁשּיׁשנֹו ּכׁשּמרּגיׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָׁשּבּקּלים,
הׁשם קּדּוׁש על ּבפעל נפׁשֹו מֹוסר הּוא אזי ,66מאלקּות, ְְֱֲִֵֵֵַַַַַֹֹ

איזה ׁשּתֹובעת הּדין ּדמּדת הּקטרּוג יׁשנֹו ּכאׁשר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָולכן,
להפרידֹו ׁשרֹוצים מרּגיׁש ׁשאז לאלקּות, לֹו יׁש ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּיכּות
ענין ׁשּזהּו הּמסירּותֿנפׁש, ּבכח מתעֹורר הּוא אזי ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַֹכּו',
ּבּמדרׁש ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו מה ּגם וזהּו לּבית. 70ׂשה ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

הּפסּוק חדׁש71על האביב, ּבחדׁש יֹוצאים אּתם הּיֹום ְְִִֶֶֶַַַַָָָֹֹ
הּוא וכן כּו', צּנה ולא חּמה לא לכם, ּכׁשר ְְִֵֵֶֶַָָָָֹֹׁשהּוא

ּבּכֹו72אֹומר אסירים מֹוציא ּביתה יחידים ׁשרֹותמֹוׁשיב ְְֲִִִִִִֵַַָָ
ׁשּכתּוב ּבמה הּפׁשּוט ּדהּפרּוׁש ּכׁשר, ׁשהּוא חדׁש ְְֵֵֶֶֶַַַָָָֹכּו',
מּקדם ׁשהיּו ׁשּיׂשראל הּוא, ּביתה' יחידים ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹ'מֹוׁשיב
ׁשּזה ּכאחד, ּכּלם נעׂשּו עצמֹו, ּבפני אחד ּכל ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻיחידים,

הּתֹורה וקּבלת ּתֹורה למּתן הכנה והּפרּוׁש73היה . ְְְֲֵַַַַַַָָָָָָָ
על קאי ׁשּיחידים הּוא, ּביתה' יחידים ּב'מֹוׁשיב ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָהּפנימי
ׁשּבּנפׁש, ויחידה עֹולם ׁשל יחידֹו ויׂשראל, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהּקּב"ה
ּדנׁשמֹות והאיחּוד ההתקּׁשרּות ענין הּוא יחידים ְְְְְְִִִִִִִַַַָָּומֹוׁשיב
קּיּום היינּו 'ּביתה', עלֿידי נעׂשה זה ׁשענין הּקּב"ה, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָעם
אדם ּכתפארת ,יתּבר לֹו הּדירה ועׂשּיית ּומצוֹות ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּתֹורה
אסירים ּדמֹוציא ּבזמן היה זה וכל ּבית. ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָלׁשבת
יהיה ׁשהּקּב"ה הּוא הּגאּלה ׁשענין ּכּנ"ל ְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָֻּבּכֹוׁשרֹות,
ּדירה ׁשּתהיה למּטה, ּגם הּגּלּוי ׁשּימׁש עד אדם' ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻּב'צּיּור
מּמּני, אּלא ּתבע לא ּדבר לֹו ּכׁשּיהיה וזהּו ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹּבתחּתֹונים.
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כל אלא פסול נמצא לא הגשמי בזרעו עימו, הקשורים הגשמיים הדברים

חז"ל כדברי כשרים ÓÏL‰צאצאיו B˙hÓ ‰˙È‰ ·˜ÚÈc68לעומת ¿«¬…»¿»ƒ»¿≈»
ועשיו ישמעאל יצאו הגשמי שמזרעם ויצחק מודגשת,אברהם יעקב אצל לכן

לה' הבית C¯a˙È,הואB�È�ÚLעשיית BÏ ‰¯Èc ‰hÓÏ ˙BNÚÏ ∆ƒ¿»«¬¿«»ƒ»ƒ¿»≈
הדר האדם אשר כזו דירה

במלוא בה נמצא בתוכה

כנאמר ∆∆¿Ù˙k'¿ƒ‡¯˙התגלותו
'˙Èa ˙·LÏ Ì„‡69בית »»»∆∆«ƒ

תפארתו אשר כזה הוא אמיתי

בו מתגלה האדם e‰ÊÂשל .¿∆
‰l‡b‰ ÔÈ�Ú ˙ÏÁ˙‰L∆«¿»«ƒ¿««¿À»
תחילת היא אשר ממצרים

כולן ה'‰e‡הגאולות בציווי

משה ‡LÈאל Ì‰Ï eÁ˜ÈÂ'¿ƒ¿»∆ƒ
‰N ˙B·‡ ˙È·Ï ‰N∆¿≈»∆
‰„B·Ú‰L ,e�ÈÈ‰ ,'˙ÈaÏ«»ƒ«¿∆»¬»
את להביא מנת על הנדרשת

Ì‰Ïהגאולה eÁ˜ÈÂ' ‡È‰ƒ¿ƒ¿»∆
,'LÈ‡לכך לגרום כאמור ƒ

˙eLaÏ˙‰‰ ‰È‰zLשל ∆ƒ¿∆«ƒ¿«¿
כשלעצמו אשר האלוקי האור

מעלה, למעלה eiˆa¿ƒ¯הוא
L Ì„‡זה ידי CLÓiעל »»∆À¿«

‡e‰Â ,‰hÓÏ Èelb‰כאמור «ƒ¿«»¿
Œ˙e¯ÈÒn‰ Ák È„ÈŒÏÚ«¿≈…««¿ƒ
„Á‡ ÏÎa B�LiL LÙ�∆∆∆∆¿¿»∆»
,‰p‰c ,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â¿∆»ƒƒ¿»≈¿ƒ≈

Ìbבשפלות הנמצא יהודי «
נקרא שהוא כך כדי עד רוחנית

ÌÈlwaL,בשם Ï˜גם הרי «∆««ƒ
B�LiLהוא LÈb¯nLk¿∆«¿ƒ∆∆¿

‰ˆB¯L ÔÈ�Ú ‰ÊÈ‡≈∆ƒ¿»∆∆
ÈÊ‡ ,˙e˜Ï‡Ó B„È¯Ù‰Ï¿«¿ƒ≈¡…¬«
ÏÚÙa BLÙ� ¯ÒBÓ ‡e‰≈«¿¿…«

ÌL‰ Lec˜ ÏÚ66,ÔÎÏÂ , «ƒ«≈¿»≈
כאשר גם כלל שבדרך למרות

עדיין ומצוות תורה מקיים הוא

אך רוחנית בתרדמה שרוי הוא

¯L‡kש לו ‡ÊÈ‰אומרים ˙Ú·BzL ÔÈc‰ ˙cÓc ‚e¯Ëw‰ B�LÈ «¬∆∆¿«ƒ¿¿ƒ««ƒ∆««≈∆
Ê‡L ,!?˙e˜Ï‡Ï BÏ LÈ ˙eÎiLהואB„È¯Ù‰Ï ÌÈˆB¯L LÈb¯Ó «»≈∆¡…∆»«¿ƒ∆ƒ¿«¿ƒ

‰N' ÔÈ�Ú e‰fL ,LÙ�Œ˙e¯ÈÒn‰ ÁÎa ¯¯BÚ˙Ó ‡e‰ ÈÊ‡ ,'eÎ¬«ƒ¿≈¿…««¿ƒ∆∆∆∆ƒ¿«∆
.'˙ÈaÏ«»ƒ

L¯„na Ï"Ê e�È˙Ba¯ e¯Ó‡L ‰Ó Ìb e‰ÊÂ70˜eÒt‰ ÏÚ71 ¿∆««∆»¿«≈«ƒ¿»««»

,ÌÎÏ ¯Lk ‡e‰L L„Á ,'·È·‡‰ L„Áa ÌÈ‡ˆBÈ Ìz‡ ÌBi‰'««∆¿ƒ¿…∆»»ƒ…∆∆»≈»∆
¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ ,'eÎ ‰pˆ ‡ÏÂ ‰nÁ ‡Ï72ÌÈ„ÈÁÈ ·ÈLBÓ' …«»¿…ƒ»¿≈≈ƒ¿ƒƒ

È¯ÈÒ‡ ‡ÈˆBÓ ‰˙Èa,'eÎ ˙B¯LBka Ìמוציא הוא ברוך הקדוש כלומר «¿»ƒ¬ƒƒ«»
'כושרות' בשם הנקרא בחודש ממצרים האסירים Lk¯,את ‡e‰L L„Á…∆∆»≈

‰Óa ËeLt‰ Le¯t‰c¿«≈«»¿«
ÌÈ„ÈÁÈ ·ÈLBÓ' ·e˙kL∆»ƒ¿ƒƒ
Ï‡¯NiL ,‡e‰ '‰˙Èa«¿»∆ƒ¿»≈
Ïk ,ÌÈ„ÈÁÈ Ì„wÓ eÈ‰L∆»ƒ…∆¿ƒƒ»

,BÓˆÚ È�Ùa „Á‡ידי על ∆»ƒ¿≈«¿
ממצרים Ìlkהיציאה eNÚ�«¬À»
L ,„Á‡kאחדותם‰È‰ ‰f ¿∆»∆∆»»

˙Ïa˜Â ‰¯Bz ÔzÓÏ ‰�Î‰¬»»¿««»¿«»«
‰¯Bz‰73Le¯t‰Â . «»¿«≈

ÌÈ„ÈÁÈ ·ÈLBÓ'a ÈÓÈ�t‰«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒƒ
L ,‡e‰ '‰˙Èaהמילה «¿»∆

È‡˜ 'ÌÈ„ÈÁi'(מוסבת=) ¿ƒƒ»≈
,Ï‡¯NÈÂ ‰"aw‰ ÏÚ««»»¿ƒ¿»≈
בשם נקרא הוא ברוך הקדוש

Âיחידֹו ÌÏBÚ ÏLפנימיות ְִ∆»ƒ
נקראת יהודי כל של נשמתו

LÙpaL,בשם ‰„ÈÁÈƒ»∆«∆∆
eהמילים ÈLBÓ'ƒ·משמעות

ÔÈ�Ú ‡e‰ 'ÌÈ„ÈÁÈ¿ƒƒƒ¿«
„eÁÈ‡‰Â ˙e¯M˜˙‰‰«ƒ¿«¿¿»ƒ

˙BÓL�cישראלÌÚ ƒ¿»ƒ
‰NÚ� ‰Ê ÔÈ�ÚL ,‰"aw‰«»»∆ƒ¿»∆«¬∆

È„ÈŒÏÚהכרוכה העבודה «¿≈
‰e�ÈÈבעשיית ,'‰˙Èa'«¿»«¿

˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰ Ìeiƒ̃«»ƒ¿
BÏ ‰¯Èc‰ ˙ÈiNÚÂ«¬ƒ««ƒ»
Ì„‡ ˙¯‡Ù˙k ,C¯a˙Èƒ¿»≈¿ƒ¿∆∆»»
‰È‰ ‰Ê ÏÎÂ .˙Èa ˙·LÏ»∆∆«ƒ¿»∆»»
ÌÈ¯ÈÒ‡ ‡ÈˆBÓc ÔÓÊaƒ¿«¿ƒ¬ƒƒ

,˙B¯LBkaמשמעות כלומר «»
של תכליתה שכל היא זה פסוק

ממצרים ה'אסירים' הוצאת

בשם הנקרא ניסן בחודש

לגרום מנת על היא 'כושרות'

ב'ביתה' 'יחידים' בשם הנקראים וישראל הוא ברוך הקדוש »»Ï"pkלחיבור
CLÓiL „Ú 'Ì„‡ ¯eiˆ'a ‰È‰È ‰"aw‰L ‡e‰ ‰l‡b‰ ÔÈ�ÚL∆ƒ¿««¿À»∆«»»ƒ¿∆¿ƒ»»«∆À¿«

.ÌÈ�BzÁ˙a ‰¯Èc ‰È‰zL ,‰hÓÏ Ìb Èelb‰«ƒ«¿«»∆ƒ¿∆ƒ»¿«¿ƒ
ידי על בתחתונים דירתו שתהיה הוא ברוך הקדוש של שרצונו האמור פי על

של בעבודתם תלוייה זו שהתגלות האמור פי ועל מטה, למטה התגלותו
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יהיה לא ׁשּקּודׁשאּֿבריֿהּוא הּוא ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹׁשהּתביעה
ּבהתּגּלּות יהיה אּלא ּולעילא, לעילא סליק ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבבחינת
ׁשּיׂשראל לפי והינּו מּמּני, אּלא ּתבע לא זה וענין ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלמּטה,
איׁש. להם ויקחּו ׁשּיהיה ּפֹועלים עבֹודתם ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָעלֿידי

לגּביp‰Â‰ט) הּגלּות ּבזמן מעלה ׁשּיׁש מּובן זה מּכל ¿ƒ≈ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
קּודׁשאֿ הּגלּות ׁשּבזמן ּדכיון הּגאּלה, ְְְְְִֵֶַַַַָָָָֻזמן
ּבחינת ׁשּגם היא והעבֹודה לעילא, סליק ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָּבריֿהּוא
מּובן, הרי למּטה, ימׁש לעילא ׁשּסליק ּכפי ְְְְֱֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֻהאלקּות
יכֹולים ׁשּלכן ּביֹותר, נעלים ּכחֹות יׁשנם הּגלּות ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּבזמן
לעילא סליק ׁשּקּודׁשאּֿבריֿהּוא להּבחינה ּגם ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָלהּגיע
הּמסירּותֿנפׁש, ּכח מעלת ענין והּוא למּטה. ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָֹּולהמׁשיכֹו
הּגלּות, ּבזמן ּכדבעי אינם הּנעלים ׁשהּכחֹות ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹּדאף
ּבזמן יֹותר ּבתקף הּוא הּמסירּותֿנפׁש ּכח ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹמּכלֿמקֹום,

ּדוקא .74הּגלּות ְַַָָ

‰ÊŒÈtŒÏÚÂלאב לי הּוא ׁשּמתחיל הּמדרׁש, מאמר יּובן ¿«ƒ∆ְְְֲִִִֶַַַַָָָ
לי הּוא אֹומר ואחרּֿכ לבן, לֹו ְְֲִִֵֵַַַָואני
ב' על קאי אּלּו ענינים שּב' לצאן, לֹו ואני ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹלרֹועה
ּכיון הּגאּלה, ּבזמן הּגאּלה. ּוזמן הּגלּות זמן ְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָֻֻזמּנים,
הּדבקּות ּבגלּוי נראה אזי ּבגּלּוי, הּוא ְְְְֱֲִִֵֶֶַַָָֹׁשהאלקּות
מהּֿׁשאיןֿ ּובן. אב ּכמֹו ׁשהם ּבהּקּב"ה יׂשראל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּדנׁשמֹות
הּדבקּות אזי ּבהעלם, הּוא ׁשהאלקּות הּגלּות, ּבזמן ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּכן
ּכמֹו רק והם ּבגּלּוי, אינּה ּבהּקּב"ה יׂשראל ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָּדנׁשמֹות
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ח"ג74) קונטרסים (סה"מ ואילך ס"ב תרפ"ה ואילך), קפז ע' תרמ"ח (סה"מ תרמ"ח בטרוניא בא הקב"ה אין ד"ה בארוכה ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

בסעיף לעיל המוזכר במדרש חז"ל של לשונם מובנת הזה, בעולם ו'ישראל

ישראל. בני של לעבודתם כביכול זקוק הוא ברוך שהקדוש משמע ממנו אשר

e‰ÊÂהוא ברוך הקדוש כלפי ישראל בני דברי אודות חז"ל בדברי הביאור ¿∆
‰ÏÚÓlL ‰ÚÈ·z‰L ,'ÈpnÓ ‡l‡ Ú·z ‡Ï ¯·c BÏ ‰È‰iLk'¿∆ƒ¿∆»»…»«∆»ƒ∆ƒ∆«¿ƒ»∆¿«¿»

ישראל לכך‰e‡מבני שיגרמו

‡Ï ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„ewL∆¿»¿ƒ…
˜ÈÏÒ' ˙�ÈÁ·a ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿ƒ«»ƒ

'‡ÏÈÚÏe ‡ÏÈÚÏעלה=) ¿≈»¿≈»
מעלה) È‰È‰למעלה ‡l‡ ,∆»ƒ¿∆

ÔÈ�ÚÂ ,‰hÓÏ ˙elb˙‰a¿ƒ¿«¿«»¿ƒ¿»
,ÈpnÓ ‡l‡ Ú·z ‡Ï ‰Ê∆…»«∆»ƒ∆ƒ

L ÈÙÏ e�È‰ÂדווקאÏ‡¯Ni ¿«¿¿ƒ∆ƒ¿»≈
ÌÈÏÚBt Ì˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬»»¬ƒ

לכך 'eÁ˜ÈÂוגורמים ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿ƒ¿
.'LÈ‡ Ì‰Ï»∆ƒ

Ô·eÓ ‰Ê ÏkÓ ‰p‰Â (Ë¿ƒ≈ƒ»∆»
‰ÏÚÓ LiLהאדם בעבודת ∆≈«¬»

Èa‚Ïהנעשית ˙eÏb‰ ÔÓÊaƒ¿««»¿«≈
ב הנעשית האדם »¿ÔÓÊעבודת

ÔÓÊaL ÔÂÈÎc ,‰l‡b‰«¿À»¿≈»∆ƒ¿«
˙eÏb‰בכל הוא ה' אור «»

ממציאות למעלה רוממותו

ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜'¿»¿ƒהעולמות
'‡ÏÈÚÏ ˜ÈÏÒ ‡e‰»ƒ¿≈»
עולה הוא ברוך (=הקדוש

B·Ú‰Â„‰למעלה) הנדרשת, ¿»¬»
לכך‰È‡אז ÌbLלגרום ƒ∆«

ו דרגת ‰‡e˜Ï˙אותה ˙�ÈÁa¿ƒ«»¡…
ÈÙk,רוממותה במלוא שהיא ¿ƒ
שלLכפי במצב ÈÏq˜היא ∆»ƒ

‡ÏÈÚÏהיא תוקפה בכל כך ¿≈»
ו העולמות לתוך האלוקיCLÓÈתרד מהאדםhÓÏ‰,האור הדרישה זו אם À¿«¿«»

ÔÎlL ,¯˙BÈa ÌÈÏÚ� ˙BÁk Ì�LÈ ˙eÏb‰ ÔÓÊaL ,Ô·eÓ È¯‰¬≈»∆ƒ¿««»∆¿»…«¬ƒ¿≈∆»≈
‰�ÈÁa‰Ï Ìb ÚÈb‰Ï ÌÈÏBÎÈבאותו 'לגעת' מעלה, שלמעלה ולדרגה ¿ƒ¿«ƒ««¿«¿ƒ»

eמקום ‡ÏÈÚÏ ˜ÈÏÒ ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„ewLמשםBÎÈLÓ‰Ï ∆¿»¿ƒ»ƒ¿≈»¿«¿ƒ
«»¿hÓÏ‰.ולהורידו

הרבדים בנפש. שונים ברבדים קשורים האדם בנפש הקיימים השונים הכוחות

הקדוש של בהתגלותו השונים האופנים בדוגמת הינם בנפש הקיימים השונים

זו האחד כלליים, אופנים שני ישנם זו שבהתגלות כשם בעולמות. הוא ברוך

'איש' של בתבנית וגבול, מידה של בתבנית מצטייר שהוא כפי ה' אור התגלות

יותר העליון והאופן העולמות, של המציאות בתוך התגלותו לצורך ו'אדם'

עד מעלה למעלה רוממותו בכל שהוא כפי האלוקי האור של ההתגלות הוא

של הגלויים בכוחות הקשור החיצוני הרובד ישנו האדם בנפש גם כך קץ, אין

היותר הרובד לעומת מוגבלים, הינם אלה כוחות אשר ורגשותיו, ׂשכלֹו ְִהאדם,

הנעלמים. וכוחותיה הנפש של בעצמותה הקשור פנימי

Âהגלות בזמן דווקא הניתנים המיוחדים Ákהכוחות ˙ÏÚÓ ÔÈ�Ú ‡e‰ ¿ƒ¿««¬«…«
,LÙ�Œ˙e¯ÈÒn‰הנעלמים מהכוחות נובע נפש המסירות כוח אשר «¿ƒ∆∆

הנפש. של בעצמותה BÁk‰L˙הקשורים Û‡cהגלוייםÌÈÏÚp‰של ¿«∆«…««¬ƒ
ורגשותיו ׂשכלו שהינם ְִהאדם

ÈÚ·„k Ì�È‡(כראוי=) ≈»ƒ¿»≈
,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,˙eÏb‰ ÔÓÊaƒ¿««»ƒ»»

אודות מדובר »…Ákכאשר
LÙ�Œ˙e¯ÈÒn‰הרי‡e‰ «¿ƒ∆∆

˙eÏb‰ ÔÓÊa ¯˙BÈ Û˜˙a¿…∆≈ƒ¿««»
‡˜Âc74. «¿»

הובאו ו' סעיף בתחילת

ישראל בני דברי מהמדרש

שבינם האהבה את המתארים

אשר הוא, ברוך הקדוש לבין

האהבה בדוגמת היא זו אהבה

בין כן וכמו לבנו אב בין הקיימת

פי על כעת, לצאנו. רועה

אודות האמורים הדברים

הקיימת המיוחדת העבודה

כיצד יובן הגלות, בזמן דווקא

סוגי שני אחד ברצף להזכיר ניתן

כך כל לכאורה אשר אהבה

מזה. זה רחוקים

¯Ó‡Ó Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«¬«
Á˙nL ,L¯„n‰ÏÈבאמירה «ƒ¿»∆«¿ƒ

BÏ È�‡Â ·‡Ï ÈÏ ‡e‰'ƒ¿»«¬ƒ
¯ÓB‡ CkŒ¯Á‡Â ,'Ô·Ï¿≈¿««»≈
BÏ È�‡Â ‰ÚB¯Ï ÈÏ ‡e‰'ƒ¿∆«¬ƒ

ÌÈ�È�Ú 'a˘ ,'Ô‡ˆÏוסוגי ¿…∆ƒ¿»ƒ
˜‡Èאהבה el‡(מוסבים=) ≈»≈

ÌÈpÓÊ '· ÏÚשונות ÔÓÊaותקופות .‰l‡b‰ ÔÓÊe ˙eÏb‰ ÔÓÊ , «¿«ƒ¿««»¿««¿À»ƒ¿«
Èel‚a ‡e‰ ˙e˜Ï‡‰L ÔÂÈk ,‰l‡b‰אור מאיר כן וכמו כולו בעולם «¿À»≈»∆»¡…¿ƒ

ובליבם במוחם ישראל, בנשמות ‰e˜·c˙ה' ÈeÏ‚a ‰‡¯� ÈÊ‡ ,¬«ƒ¿∆¿»«¿≈
Ô·e ·‡ BÓk Ì‰L ‰"aw‰a Ï‡¯NÈ ˙BÓL�cששכלו כשם ¿ƒ¿ƒ¿»≈¿«»»∆≈¿»≈

היא האבא של אהבתו האבא, של ורגשותיו לשכלו תואמים הבן של ורגשותיו

בני אצל זה דרך על הבן, של רצונו הוא האבא של רצונו הבן, של אהבתו

בעולמות שלמעלה כשם קיים, המקדש שבית בזמן הוא ברוך והקדוש ישראל

וליבם במוחם מאיר כך מלבדו עוד אין אשר האלוקית האמת גלוייה העליונים

הוא ברוך לקדוש רק הם ורצונם אהבתם וכל למטה ישראל בני .של
ÌÏÚ‰a ‡e‰ ˙e˜Ï‡‰L ,˙eÏb‰ ÔÓÊa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óובהסתתרות «∆≈≈ƒ¿««»∆»¡…¿∆¿≈

האדם של הגלויים בכוחותיו מאיר אינו האלוקי האור כן וכמו מסביב ,בעולם
Â ,Èel‚a d�È‡ ‰"aw‰a Ï‡¯NÈ ˙BÓL�c ˙e˜·c‰ ÈÊ‡במצב ¬««¿≈¿ƒ¿ƒ¿»≈¿«»»≈»¿ƒ¿

וישראל הוא ברוך הקדוש Ô‡ˆÂזה ‰ÚB¯ BÓk ˜¯ Ì‰אין לצאן אשר ≈«¿∆¿…
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כי f"iyz'd ,xii` ycegd mikxan ,miyecw zyxt zay

יהיה לא ׁשּקּודׁשאּֿבריֿהּוא הּוא ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹׁשהּתביעה
ּבהתּגּלּות יהיה אּלא ּולעילא, לעילא סליק ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבבחינת
ׁשּיׂשראל לפי והינּו מּמּני, אּלא ּתבע לא זה וענין ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלמּטה,
איׁש. להם ויקחּו ׁשּיהיה ּפֹועלים עבֹודתם ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָעלֿידי

לגּביp‰Â‰ט) הּגלּות ּבזמן מעלה ׁשּיׁש מּובן זה מּכל ¿ƒ≈ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
קּודׁשאֿ הּגלּות ׁשּבזמן ּדכיון הּגאּלה, ְְְְְִֵֶַַַַָָָָֻזמן
ּבחינת ׁשּגם היא והעבֹודה לעילא, סליק ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָּבריֿהּוא
מּובן, הרי למּטה, ימׁש לעילא ׁשּסליק ּכפי ְְְְֱֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֻהאלקּות
יכֹולים ׁשּלכן ּביֹותר, נעלים ּכחֹות יׁשנם הּגלּות ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּבזמן
לעילא סליק ׁשּקּודׁשאּֿבריֿהּוא להּבחינה ּגם ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָלהּגיע
הּמסירּותֿנפׁש, ּכח מעלת ענין והּוא למּטה. ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָֹּולהמׁשיכֹו
הּגלּות, ּבזמן ּכדבעי אינם הּנעלים ׁשהּכחֹות ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹּדאף
ּבזמן יֹותר ּבתקף הּוא הּמסירּותֿנפׁש ּכח ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹמּכלֿמקֹום,

ּדוקא .74הּגלּות ְַַָָ

‰ÊŒÈtŒÏÚÂלאב לי הּוא ׁשּמתחיל הּמדרׁש, מאמר יּובן ¿«ƒ∆ְְְֲִִִֶַַַַָָָ
לי הּוא אֹומר ואחרּֿכ לבן, לֹו ְְֲִִֵֵַַַָואני
ב' על קאי אּלּו ענינים שּב' לצאן, לֹו ואני ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹלרֹועה
ּכיון הּגאּלה, ּבזמן הּגאּלה. ּוזמן הּגלּות זמן ְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָֻֻזמּנים,
הּדבקּות ּבגלּוי נראה אזי ּבגּלּוי, הּוא ְְְְֱֲִִֵֶֶַַָָֹׁשהאלקּות
מהּֿׁשאיןֿ ּובן. אב ּכמֹו ׁשהם ּבהּקּב"ה יׂשראל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּדנׁשמֹות
הּדבקּות אזי ּבהעלם, הּוא ׁשהאלקּות הּגלּות, ּבזמן ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּכן
ּכמֹו רק והם ּבגּלּוי, אינּה ּבהּקּב"ה יׂשראל ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָּדנׁשמֹות
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ח"ג74) קונטרסים (סה"מ ואילך ס"ב תרפ"ה ואילך), קפז ע' תרמ"ח (סה"מ תרמ"ח בטרוניא בא הקב"ה אין ד"ה בארוכה ראה
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בסעיף לעיל המוזכר במדרש חז"ל של לשונם מובנת הזה, בעולם ו'ישראל

ישראל. בני של לעבודתם כביכול זקוק הוא ברוך שהקדוש משמע ממנו אשר

e‰ÊÂהוא ברוך הקדוש כלפי ישראל בני דברי אודות חז"ל בדברי הביאור ¿∆
‰ÏÚÓlL ‰ÚÈ·z‰L ,'ÈpnÓ ‡l‡ Ú·z ‡Ï ¯·c BÏ ‰È‰iLk'¿∆ƒ¿∆»»…»«∆»ƒ∆ƒ∆«¿ƒ»∆¿«¿»

ישראל לכך‰e‡מבני שיגרמו

‡Ï ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„ewL∆¿»¿ƒ…
˜ÈÏÒ' ˙�ÈÁ·a ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿ƒ«»ƒ

'‡ÏÈÚÏe ‡ÏÈÚÏעלה=) ¿≈»¿≈»
מעלה) È‰È‰למעלה ‡l‡ ,∆»ƒ¿∆

ÔÈ�ÚÂ ,‰hÓÏ ˙elb˙‰a¿ƒ¿«¿«»¿ƒ¿»
,ÈpnÓ ‡l‡ Ú·z ‡Ï ‰Ê∆…»«∆»ƒ∆ƒ

L ÈÙÏ e�È‰ÂדווקאÏ‡¯Ni ¿«¿¿ƒ∆ƒ¿»≈
ÌÈÏÚBt Ì˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬»»¬ƒ

לכך 'eÁ˜ÈÂוגורמים ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿ƒ¿
.'LÈ‡ Ì‰Ï»∆ƒ

Ô·eÓ ‰Ê ÏkÓ ‰p‰Â (Ë¿ƒ≈ƒ»∆»
‰ÏÚÓ LiLהאדם בעבודת ∆≈«¬»

Èa‚Ïהנעשית ˙eÏb‰ ÔÓÊaƒ¿««»¿«≈
ב הנעשית האדם »¿ÔÓÊעבודת

ÔÓÊaL ÔÂÈÎc ,‰l‡b‰«¿À»¿≈»∆ƒ¿«
˙eÏb‰בכל הוא ה' אור «»

ממציאות למעלה רוממותו

ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜'¿»¿ƒהעולמות
'‡ÏÈÚÏ ˜ÈÏÒ ‡e‰»ƒ¿≈»
עולה הוא ברוך (=הקדוש

B·Ú‰Â„‰למעלה) הנדרשת, ¿»¬»
לכך‰È‡אז ÌbLלגרום ƒ∆«

ו דרגת ‰‡e˜Ï˙אותה ˙�ÈÁa¿ƒ«»¡…
ÈÙk,רוממותה במלוא שהיא ¿ƒ
שלLכפי במצב ÈÏq˜היא ∆»ƒ

‡ÏÈÚÏהיא תוקפה בכל כך ¿≈»
ו העולמות לתוך האלוקיCLÓÈתרד מהאדםhÓÏ‰,האור הדרישה זו אם À¿«¿«»

ÔÎlL ,¯˙BÈa ÌÈÏÚ� ˙BÁk Ì�LÈ ˙eÏb‰ ÔÓÊaL ,Ô·eÓ È¯‰¬≈»∆ƒ¿««»∆¿»…«¬ƒ¿≈∆»≈
‰�ÈÁa‰Ï Ìb ÚÈb‰Ï ÌÈÏBÎÈבאותו 'לגעת' מעלה, שלמעלה ולדרגה ¿ƒ¿«ƒ««¿«¿ƒ»

eמקום ‡ÏÈÚÏ ˜ÈÏÒ ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„ewLמשםBÎÈLÓ‰Ï ∆¿»¿ƒ»ƒ¿≈»¿«¿ƒ
«»¿hÓÏ‰.ולהורידו

הרבדים בנפש. שונים ברבדים קשורים האדם בנפש הקיימים השונים הכוחות

הקדוש של בהתגלותו השונים האופנים בדוגמת הינם בנפש הקיימים השונים

זו האחד כלליים, אופנים שני ישנם זו שבהתגלות כשם בעולמות. הוא ברוך

'איש' של בתבנית וגבול, מידה של בתבנית מצטייר שהוא כפי ה' אור התגלות

יותר העליון והאופן העולמות, של המציאות בתוך התגלותו לצורך ו'אדם'

עד מעלה למעלה רוממותו בכל שהוא כפי האלוקי האור של ההתגלות הוא

של הגלויים בכוחות הקשור החיצוני הרובד ישנו האדם בנפש גם כך קץ, אין

היותר הרובד לעומת מוגבלים, הינם אלה כוחות אשר ורגשותיו, ׂשכלֹו ְִהאדם,

הנעלמים. וכוחותיה הנפש של בעצמותה הקשור פנימי

Âהגלות בזמן דווקא הניתנים המיוחדים Ákהכוחות ˙ÏÚÓ ÔÈ�Ú ‡e‰ ¿ƒ¿««¬«…«
,LÙ�Œ˙e¯ÈÒn‰הנעלמים מהכוחות נובע נפש המסירות כוח אשר «¿ƒ∆∆

הנפש. של בעצמותה BÁk‰L˙הקשורים Û‡cהגלוייםÌÈÏÚp‰של ¿«∆«…««¬ƒ
ורגשותיו ׂשכלו שהינם ְִהאדם

ÈÚ·„k Ì�È‡(כראוי=) ≈»ƒ¿»≈
,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,˙eÏb‰ ÔÓÊaƒ¿««»ƒ»»

אודות מדובר »…Ákכאשר
LÙ�Œ˙e¯ÈÒn‰הרי‡e‰ «¿ƒ∆∆

˙eÏb‰ ÔÓÊa ¯˙BÈ Û˜˙a¿…∆≈ƒ¿««»
‡˜Âc74. «¿»

הובאו ו' סעיף בתחילת

ישראל בני דברי מהמדרש

שבינם האהבה את המתארים

אשר הוא, ברוך הקדוש לבין

האהבה בדוגמת היא זו אהבה

בין כן וכמו לבנו אב בין הקיימת

פי על כעת, לצאנו. רועה

אודות האמורים הדברים

הקיימת המיוחדת העבודה

כיצד יובן הגלות, בזמן דווקא

סוגי שני אחד ברצף להזכיר ניתן

כך כל לכאורה אשר אהבה

מזה. זה רחוקים

¯Ó‡Ó Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«¬«
Á˙nL ,L¯„n‰ÏÈבאמירה «ƒ¿»∆«¿ƒ

BÏ È�‡Â ·‡Ï ÈÏ ‡e‰'ƒ¿»«¬ƒ
¯ÓB‡ CkŒ¯Á‡Â ,'Ô·Ï¿≈¿««»≈
BÏ È�‡Â ‰ÚB¯Ï ÈÏ ‡e‰'ƒ¿∆«¬ƒ

ÌÈ�È�Ú 'a˘ ,'Ô‡ˆÏוסוגי ¿…∆ƒ¿»ƒ
˜‡Èאהבה el‡(מוסבים=) ≈»≈

ÌÈpÓÊ '· ÏÚשונות ÔÓÊaותקופות .‰l‡b‰ ÔÓÊe ˙eÏb‰ ÔÓÊ , «¿«ƒ¿««»¿««¿À»ƒ¿«
Èel‚a ‡e‰ ˙e˜Ï‡‰L ÔÂÈk ,‰l‡b‰אור מאיר כן וכמו כולו בעולם «¿À»≈»∆»¡…¿ƒ

ובליבם במוחם ישראל, בנשמות ‰e˜·c˙ה' ÈeÏ‚a ‰‡¯� ÈÊ‡ ,¬«ƒ¿∆¿»«¿≈
Ô·e ·‡ BÓk Ì‰L ‰"aw‰a Ï‡¯NÈ ˙BÓL�cששכלו כשם ¿ƒ¿ƒ¿»≈¿«»»∆≈¿»≈

היא האבא של אהבתו האבא, של ורגשותיו לשכלו תואמים הבן של ורגשותיו

בני אצל זה דרך על הבן, של רצונו הוא האבא של רצונו הבן, של אהבתו

בעולמות שלמעלה כשם קיים, המקדש שבית בזמן הוא ברוך והקדוש ישראל

וליבם במוחם מאיר כך מלבדו עוד אין אשר האלוקית האמת גלוייה העליונים

הוא ברוך לקדוש רק הם ורצונם אהבתם וכל למטה ישראל בני .של
ÌÏÚ‰a ‡e‰ ˙e˜Ï‡‰L ,˙eÏb‰ ÔÓÊa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óובהסתתרות «∆≈≈ƒ¿««»∆»¡…¿∆¿≈

האדם של הגלויים בכוחותיו מאיר אינו האלוקי האור כן וכמו מסביב ,בעולם
Â ,Èel‚a d�È‡ ‰"aw‰a Ï‡¯NÈ ˙BÓL�c ˙e˜·c‰ ÈÊ‡במצב ¬««¿≈¿ƒ¿ƒ¿»≈¿«»»≈»¿ƒ¿

וישראל הוא ברוך הקדוש Ô‡ˆÂזה ‰ÚB¯ BÓk ˜¯ Ì‰אין לצאן אשר ≈«¿∆¿…
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mixvnכב ux`n jz`v inik

יׂשראל ּדנׁשמֹות הּדבקּות הּנה ּבאמת אמנם וצאן. ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹרֹועה
יֹותר למעלה היא וצאן, ּכרֹועה הּגלּות, ּבזמן ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹּבהּקּב"ה
לפי והינּו ּובן. ּכאב הּבית, ׁשּבזמן ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָמהּדבקּות
ׁשהאלקּות ּכפי היא הּבית ּבזמן ׁשּממׁשיכים ְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשההמׁשכה
ּדתֹורה העבֹודה עלֿידי והּוא אדם, ּבצּיּור ּכבר ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָמתלּבׁש
הּגלּות, ּבזמן מהּֿׁשאיןּֿכן ּפנימּיים, ּבכחֹות ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָֹּומצוֹות
ֿקּודׁשאּֿברי ּבחינת ממׁשיכים העבֹודה עלֿידי ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָהּנה
העבֹודה עלֿידי והּוא לעילא, ׁשּסליק ּכפי ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָהּוא
ּדמסירּותֿ העבֹודה ׁשּזֹוהי ּפנימּיים, מּכחֹות ְְְְֲִִִִִִִֶֶַָָָֹׁשּלמעלה
מּובן, ועלּֿפיֿזה ׁשּבּנפׁש. יחידה ּבחינת מּצד ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָנפׁש
הּוא הּצאן ּדענין וצאן, רֹועה ׁשל ְְְְִִֶֶֶַַַַָֹֹׁשההתקּׁשרּות
יֹותר למעלה היא ּכּנ"ל, על וקּבלת ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹמסירּותֿנפׁש
מה עלּֿפי ּביֹותר זה ויּובן ּובן. אב ׁשל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָמההתקּׁשרּות

ּורבּיה ּפרּיה ּבמצות רק75ׁשּנתּבאר הּוא ּובן אב ּדענין , ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
הם ּוב"ן מ"ה ּבחינת הּנה ׁשּבאצילּות לפי ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַּבאצילּות,
לא מאצילּות למעלה מהּֿׁשאיןּֿכן ונּוקבא, ּדדכר ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹּבאפן
ּכמֹו ּובן, אב ּבחינת ׁשם אין ואםּֿכן זה, ענין ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָׁשּי

ּדרֹועה76ׁשּכתּוב הּדבקּות אמנם, לֹו. אין אח ּבן וגם ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָ
ׁשעלֿידי לפי מאצילּות, למעלה ּגם מּגעת ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹוצאן

לבחי מּגיעים קּודׁשאּֿבריֿהּואהּמסירּותֿנפׁש נת ְְְְִִִִִִֶֶַַַָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ואילך. רצב ע' תרפ"ד (סה"מ ואילך סי"ב ה'תש"ט) ישנה אני (וד"ה תרפ"ד משכני ד"ה ואילך). רנח ע' תרפ"ה סה"מ קכ. ע'

ועוד. בתחלתו. אידיש בסה"מ בטרוניא בא הקב"ה אין ד"ה ואילך). 119 ע' א).75)ה'תש"ט ד, א. (ג, פו"ר מצות להצ"צ סהמ"צ

ח.76) ד, קהלת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

בזמן ישראל נשמות של עבודתם כך הרועה, של ורגשותיו לשכלו שייכות כל

עול קבלת מתוך אלא הלב והרגשת השכל השגת מתוך נעשית איננה הגלות

הרועה אחר הבנתו ללא ההולך הצאן בדוגמת פשוטה שמים ‡Ì�Óמלכות .»¿»
,˙eÏb‰ ÔÓÊa ‰"aw‰a Ï‡¯NÈ ˙BÓL�c ˙e˜·c‰ ‰p‰ ˙Ó‡a∆¡∆ƒ≈«¿≈¿ƒ¿ƒ¿»≈¿«»»ƒ¿««»

‡È‰ ,Ô‡ˆÂ ‰ÚB¯k¿∆»…ƒ
˙e˜·c‰Ó ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈≈«¿≈

˙Èa‰ ÔÓÊaLשבית בזמן ∆ƒ¿«««ƒ
קיים היה שאז,המקדש למרות

הייתה ביניהם «¿k‡·הדביקות
L ÈÙÏ e�È‰Â .Ô·eדרגת ≈¿«¿¿ƒ∆

‰ÎLÓ‰‰וההתגלות ««¿»»
ÌÈÎÈLÓnL∆«¿ƒƒהאלוקית

ידי על ישראל בני ומגלים

הנעשית ‰Èa˙עבודתם ÔÓÊaƒ¿«««ƒ
שהיא כפי האלוקות דרגת איננה

מעלה למעלה רוממותה בכל

האלוקות‰È‡אלא ÈÙkדרגת ƒ¿ƒ
˙e˜Ï‡‰Lמצטמצם ∆»¡…

eiˆa¯ו ¯·k LaÏ˙Óƒ¿«≈¿»¿ƒ
Â ,Ì„‡זו ŒÏÚוהתגלות ‡e‰ »»¿«

‰¯B˙c ‰„B·Ú‰ È„È¿≈»¬»¿»
˙BÂˆÓeהקשורה˙BÁÎa ƒ¿¿…
ÌÈiÓÈ�tשהם האדם של ¿ƒƒƒ

אשר הגלויים ורגשותיו שכלו

בנפש הגלוי הרובד כאמור

של הגלוי ברובד 'נוגע' האדם

האלוקית Œ‰Óההתגלות ,«
,˙eÏb‰ ÔÓÊa ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈ƒ¿««»
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈»¬»

אזהנעשית אתÌÈÎÈLÓÓדווקא העולם לתוך ודרגתÈÁa�˙ומורידים «¿ƒƒ¿ƒ«
של ÏÈÚÏ‡התגלותו ˜ÈÏqL ÈÙk ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜כפי כלומר ¿»¿ƒ¿ƒ∆»ƒ¿≈»

מטה למטה ויתגלה ירד הוא כך מעלה למעלה רוממותו בכל e‰Â‡שהוא ,¿
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚהנפש של הנעלמים מכוחותיה ÏÚÓlL‰הנובעת «¿≈»¬»∆¿«¿»
ÌÈiÓÈ�t ˙BÁkÓהאדם של הגלויים ורגשותיו בשכלו È‰BfLהקשורים , ƒ…¿ƒƒƒ∆ƒ

LÙ�Œ˙e¯ÈÒÓc ‰„B·Ú‰הנובעת„vÓו 'ÈÁÈ„‰'דרגת ˙�ÈÁa »¬»ƒ¿ƒ∆∆ƒ«¿ƒ«¿ƒ»
LÙpaLשבנפש הנסתר הרובד כאמור אשר הנפש, של עצמותה שזוהי ∆«∆∆

הוא ברוך הקדוש של בעצמותו 'נוגע' Ô·eÓ,האדם ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ .¿«ƒ∆»
Œ˙e¯ÈÒÓ ‡e‰ Ô‡v‰ ÔÈ�Úc ,Ô‡ˆÂ ‰ÚB¯ ÏL ˙e¯M˜˙‰‰L∆«ƒ¿«¿∆∆»…¿ƒ¿««…¿ƒ

Ï"pk ÏÚ ˙Ïa˜Â LÙ�'ח BÈ˙¯בסעיף ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ , ∆∆¿«»«…««ƒ¿«¿»≈
Ô·e ·‡ ÏL ˙e¯M˜˙‰‰Óה הכוחות שמבחינת שלמרות גלוייםכיוון ≈«ƒ¿«¿∆»≈

הינה פשוטה עול בקבלת המתבטאת נפש במסירות הכרוכה עבודה האדם של

היא דווקא אך הלב, והתפעלות המוח הבנת מתוך הנעשית מעבודה למטה

הנפש של מעצמותה Âנובעת ובן. אב בדוגמת שהוא הקשר אשר זו ¿נקודה
הספירות של התבנית דרך בהצטמצמות המאיר ה' באור רק 'נוגע' הוא

aהעליונות ¯‡a˙pL ‰Ó ÈtŒÏÚ ¯˙BÈa ‰Ê Ô·eÈהמצוות טעמי ספר »∆¿≈«ƒ«∆ƒ¿»≈¿
כ"ק של מצוותיך') ('דרך

אודות צדק' ה'צמח אדמו"ר

‰i·¯e ‰i¯t ˙ÂˆÓ75,האב ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»
נפרדות דמויות שתי הינם ובנו

גדולה ביניהם האהבה אשר

הבן של היווצרותו לפני ביותר.

של מתוכו חלק היה הוא כאשר

הייתה לא אז הרי האבא

כלומר זו. לאהבה משמעות

האהבה שייכת בה המסגרת

יש כאשר רק היא לבנו אב שבין

שכבר מציאויות לשתי מקום

אהבת כן כמו מזו. זו הובדלו

בתבנית אלינו הוא ברוך הקדוש

במסגרת רק היא לבנו אב אהבת

הקשורה האלוקית ההתגלות

הספירות עשר של בתבנית

למעלה ולא האצילות שבעולם

‰e‡יותר. Ô·e ·‡ ÔÈ�Úc¿ƒ¿«»≈
˙eÏÈˆ‡a למעלה¯˜ ולא ««¬ƒ

‰p‰יותר ˙eÏÈˆ‡aL ÈÙÏ ,¿ƒ∆«¬ƒƒ≈
'Ô"·'e '‰"Ó' ˙�ÈÁa¿ƒ«
המוזכרים ו'בן' 'מה' המושגים

בכל קיימים האריז"ל בכתבי

ה'מ"ה' שהיא, דרגה ובכל עולם

המשפיעוה'ב"ן' הוא ה'מ"ה' ודרגה, דרגה שבכל והמקבל המשפיע הם

ברוך סוף אין באור כלומר האצילות, מעולם למעלה המקבל. הוא וה'ב"ן'

אחת מציאות בבחינת הם וה'ב"ן' ה'מ"ה' ממש, אחת באחדות קיים הכל הוא

האצילות בעולם אך e�Â˜·‡ממש ¯Î„c ÔÙ‡a Ì‰(ונקבה (=זכר ≈¿…∆ƒ¿«¿¿»
שונות מציאויות שתי בבחינת הם ÏÚÓÏ‰כלומר ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,«∆≈≈¿«¿»
ÔkŒÌ‡Â ,‰Ê ÔÈ�Ú CiL ‡Ï ˙eÏÈˆ‡Óלכך ÌLשייך‡ÔÈבדומה ≈¬ƒ…«»ƒ¿»∆¿ƒ≈≈»

כן e˙kL·גם BÓk ,Ô·e ·‡ ˙�ÈÁa76הוא ברוך הקדוש 'Ì‚Âאודות ¿ƒ«»≈¿∆»¿«
˙e˜·c‰ ,Ì�Ó‡ .'BÏ ÔÈ‡ Á‡ Ôaהוא ברוך בקדוש ישראל בני של ≈»≈»¿»«¿≈

ÚbÓ˙בדוגמה Ô‡ˆÂ ‰ÚB¯c'ו'נוגעת˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓÏ Ìbלמרות ¿∆»…««««¿«¿»≈¬ƒ
אלא שונות מציאויות בשתי שמדובר בלבד זו לא וצאן רועה של זו שבמסגרת

בלבד כחיצוני נראה ביניהם הקשר אשר במציאויות מדובר מזו אלא,יתירה

LÙ�Œ˙e¯ÈÒn‰ È„ÈŒÏÚL ÈÙÏהרועה אחר הצאן של הליכתו בדוגמת ¿ƒ∆«¿≈«¿ƒ∆∆
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f"iyz'd ,xii` ycegd mikxan ,miyecw zyxt zay

ׁשעלֿידיֿזה למּטה, להמׁשיכֹו ּופֹועלים לעילא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָדסליק
ּבּכֹוׁשרֹות, אסירים מֹוציא ענין וזהּו הּגאּלה. ענין ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָֻנעׂשה

וׁשירה ּבכּיה מּלׁשֹון הּוא ׁשּמּקדם77ּבּכֹוׁשרֹות ׁשּזה , ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָֹ
ענין ׁשהּוא וּיזעקּו, העבֹודה מן יׂשראל ּבני וּיאנחּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּכתיב
גֹו' יׂשראל ּובני מׁשה יׁשיר אז ּכ ואחר ,78הּבכּיה, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

ּכתיב העתידה ּבּגאּלה ּגם כן ּוכמֹו הּים. ּבבכי79ׁשירת ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָֻ
ּתהיה ּכ ואחר ּגדֹולים, יּסּורים ענין ׁשהּוא ְְְְִִִִִֶֶַַַָָיבֹואּו,

חדׁש ּדׁשיר ׁשל80הּׁשירה הּגּלּוי ׁשּיהיה ׁשּבכדי והינּו . ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
ּובּטּול מסירּותֿנפׁש ּתחּלה להיֹות צרי ְְְְִִִִִֶֶַָָָֻהּגאּלה,
אחר זֹוכים ועלֿידיֿזה הּבכּיה, ענין ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָּבמציאּות,

להּגאּלה. ְְַָָֻּכ

ׁשּבֹוe‰ÊÂיו"ד) ניסן, חדׁש על ּדקאי לֹו, ואני לי ּדֹודי ¿∆ְֲִִִִֵֶֶַַָָֹ
זמן הּוא ּדניסן להּגאל, עתידין ּובֹו ְְְְֲֲִִִִִֵַָָנגאלּו
ׁשּלמעלה הּגּלּוי והּוא אתערּותאּֿדלעילא, ּבדר ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָהחסד
סליק ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא הּגּלּוי ּדהינּו ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָמהׁשּתלׁשלּות,
ּבקיעת מּצד הּוא זה וענין למּטה, ׁשּיאיר ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָלעילא
ׁשּלמעלה האֹור ּגּלּוי יהיה ׁשעלֿידיֿזה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּפרסא,
אראּנּו מצרים מארץ צאת ּכימי וזהּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַמהׁשּתלׁשלּות.
ׁשּלמעלה האֹור ּגּלּוי ׁשּיהיה ׁשוים ׁשניהם ּדבזה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָנפלאֹות,
הּנפלאֹות, ּגּלּוי ּגם יהיה ׁשּלעתיד אּלא ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָמהׁשּתלׁשלּות.
ׁשּתהיה ּכּנ"ל עליֹונה, הּיֹותר הּפרסא ּבקיעת ׁשּתהיה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָלפי
מאצילּות, ׁשּלמעלה האֹור יאיר ולכן הּבינה, ּבקיעת ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּגם

לעיל ׁשּנתּבאר אצלֹו7ּוכמֹו ׁשּתתּגּלה הּוא הּמׁשיח ּדענין ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
ּב יגּלה והּוא הּכללית הּיחידה הּיחידהּבחינת חינת ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָ

יׂשראל לכל ללּמד יּוכל ולכן יׂשראל, ּכל אצל ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּבּנפׁש
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יא.77) בא תנחומא א. פ"ח, ויק"ר ד. פס"ח, א.78)ב"ר טו, ח.79)בשלח לא, א.80)ירמי' טו, בשלח מכילתא
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˙�ÈÁ·Ï ÌÈÚÈbÓודרגת‡ÏÈÚÏ ˜ÈÏÒ„ ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜ «ƒƒƒ¿ƒ«¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈»
BÎÈLÓ‰Ï ÌÈÏÚBÙeולהורידוÔÈ�Ú ‰NÚ� ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,‰hÓÏ ¬ƒ¿«¿ƒ¿«»∆«¿≈∆«¬∆ƒ¿«

.‰l‡b‰«¿À»
Âאת המביאה זו היא הגלות בחושך הנעשית העבודה דווקא אשר זו ¿נקודה

שתהיה הנעלה ההתגלות

'ÈˆBÓ‡בגאולה ÔÈ�Ú e‰Ê∆ƒ¿«ƒ
,'˙B¯LBka ÌÈ¯ÈÒ‡המילה ¬ƒƒ«»

ÔBLlÓ ‡e‰ '˙B¯LBka'«»ƒ¿
שתי את בתוכה כוללת זו מילה

ÈLÂ¯‰המילים ‰iÎa77, ¿ƒ»¿ƒ»
·È˙k Ì„wnL ‰fL∆∆∆ƒ…∆¿ƒ
הגלות קושי אודות (=כתוב)

È�aבמצרים eÁ�‡iÂ'«≈»¿¿≈
‰„B·Ú‰ ÔÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»¬»
ÔÈ�Ú ‡e‰L ,'e˜ÚÊiÂ«ƒ¿»∆ƒ¿«

‰iÎa‰היגיעה את המבטאת «¿ƒ»
שבזמן בעבודה הנדרשת הגדולה

Ckהגלות ¯Á‡Â כתוב,, ¿««»
לאחר ממצרים לגאולה בהמשך

סוף ים ÈLÈ¯קריעת Ê‡'»»ƒ
'B‚ Ï‡¯NÈ È�·e ‰LÓ78, …∆¿≈ƒ¿»≈

Ìi‰ ˙¯ÈLהשירה שזו ƒ««»
הכרוכה השמחה את המבטאת

שבגאולה האלוקית בהתגלות

העבודה בעקבות שבאה

הגלות קושי תחת שנעשתה

Ìbבמצרים ÔÎ BÓÎe .¿≈«
‡ba‰„È˙Ú‰ ‰lעל לבוא «¿À»»¬ƒ»

אחד מצד צדקינו משיח ידי

·È˙k79(כתוב=)ÈÎ·a' ¿ƒƒ¿ƒ
ÔÈ�Ú ‡e‰L ,'e‡B·È»∆ƒ¿«

ÌÈÏB„b ÌÈ¯eqÈלידי הבאים ƒƒ¿ƒ
הכרוכה נפש בעגמת ביטוי

הנצבים הקשיים מול בעמידה

הגלות זמן בסוף האדם ,בפני
L„Á ¯ÈLc ‰¯ÈM‰ ‰È‰z Ck ¯Á‡Â80‰È‰iL È„ÎaL e�È‰Â . ¿««»ƒ¿∆«ƒ»¿ƒ»»¿«¿∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆

Èelb‰האלוקי‰l‡b‰ ÏLהשלימה‰lÁz ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ , «ƒ∆«¿À»»ƒƒ¿¿ƒ»
˙e‡ÈˆÓa Ïeh·e LÙ�Œ˙e¯ÈÒÓבכל האדם של ישותו ביטול כלומר ¿ƒ∆∆ƒƒ¿ƒ

מציאותו Ckחלקי ¯Á‡ ÌÈÎBÊ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,‰iÎa‰ ÔÈ�Ú ‡e‰L ,∆ƒ¿««¿ƒ»¿«¿≈∆ƒ««»
.‰l‡b‰Ï¿«¿À»

e‰ÊÂ („"ÂÈהפסוק È‡˜cמשמעות ,'BÏ È�‡Â ÈÏ È„Bc'(שמוסב=) ¿∆ƒƒ«¬ƒ¿»≈
‡e‰ ÔÒÈ�c ,Ï‡b‰Ï ÔÈ„È˙Ú B·e eÏ‡‚� BaL ,ÔÒÈ� L„Á ÏÚ«…∆ƒ»∆ƒ¿¬¬ƒƒ¿ƒ»≈¿ƒ»
‰ÏÚÓlL Èelb‰ ‡e‰Â ,‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ C¯„a „ÒÁ‰ ÔÓÊ¿««∆∆¿∆∆ƒ¿¬»ƒ¿≈»¿«ƒ∆¿«¿»

‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜c Èelb‰ e�È‰c ,˙eÏLÏzL‰Óכזה באופן ≈ƒ¿«¿¿¿«¿«ƒ¿¿»¿ƒ

האלוקי האור אודות מדובר יהיה אחד מצד המעלות כל זו בהתגלות שיהיו

שהוא ÏÈÚÏ‡כפי ˜ÈÏÒרוממותו בכל שהוא כפי כלומר למעלה) (=עלה »ƒ¿≈»
אלא מעלה למעלה נשאר איננו שני זהhÓÏ‰גםÈ‡i¯כךLומצד באופן ∆»ƒ¿«»

È‰È‰ממש ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,‡Ò¯t‰ ˙ÚÈ˜a „vÓ ‡e‰ ‰Ê ÔÈ�ÚÂ ,¿ƒ¿»∆ƒ«¿ƒ«««¿»∆«¿≈∆ƒ¿∆
‰ÏÚÓlL ¯B‡‰ Èelbƒ»∆¿«¿»

e‰ÊÂ .˙eÏLÏzL‰Óכאמור ≈ƒ¿«¿¿¿∆
הגאולה השוואת של משמעותה

ממצרים לגאולה העתידה

ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÈÓÈk'ƒ≈≈¿≈∆∆
‡ÏÙ� ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆÓ,'˙B ƒ¿«ƒ«¿∆ƒ¿»

ÌÈÂL Ì‰È�L ‰Ê·c¿»∆¿≈∆»ƒ
¯B‡‰ Èelb ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ»
.˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
Ìb ‰È‰È „È˙ÚlL ‡l‡∆»∆¿»ƒƒ¿∆«
ÈÙÏ ,˙B‡ÏÙp‰ Èelbƒ«ƒ¿»¿ƒ
‡Ò¯t‰ ˙ÚÈ˜a ‰È‰zL∆ƒ¿∆¿ƒ«««¿»
Ï"pk ,‰�BÈÏÚ ¯˙Bi‰«≈∆¿»««
˙ÚÈ˜a Ìb ‰È‰zL∆ƒ¿∆«¿ƒ«
¯B‡‰ ¯È‡È ÔÎÏÂ ,‰�Èa‰«ƒ»¿»≈»ƒ»
,˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈¬ƒ

הבלי סוף אין אור של זו התגלות

נעוצה כולו בעולם שתאיר גבול

של בדרגתן שתהיה בעלייה

הדרגות כאמור ישראל. נשמות

הקדוש של בהתגלותו השונות

בדרגות משתקפות הוא ברוך

של בהתגלותה הקיימות השונות

ישראל, בני אצל הנשמה

שלמעלה האור של ההתגלות

ולמעלה האצילות מעולם

קשורה כולם מהעולמות

הנשמה עצם של בהתגלותה

של הגלויים מכוחותיו שלמעלה

מבחינת א' בסעיף כאמור האדם,

זו הנשמה של השונות הדרגות

ה'יחידה' דרגת ÏÈÚÏהיא ¯‡a˙pL BÓÎe7"עבדי ישכיל "הנה במאמר ¿∆ƒ¿»≈¿≈
'˙ÈÏÏk‰ ‰„ÈÁi'‰ ˙�ÈÁa BÏˆ‡ ‰lb˙zL ‡e‰ ÁÈLn‰ ÔÈ�Úc¿ƒ¿««»ƒ«∆ƒ¿«∆∆¿¿ƒ««¿ƒ»«¿»ƒ

‰l‚È ‡e‰Âאת,Ï‡¯NÈ Ïk Ïˆ‡ 'LÙpaL ‰„ÈÁi'‰ ˙�ÈÁa ¿¿«∆¿ƒ««¿ƒ»∆«∆∆≈∆»ƒ¿»≈
והקדוש התורה ישראל, בזה: זה הקשורים דברים שלושה שישנם בזוהר נאמר

באמצעות הוא הנשמות של כן וכמו הוא ברוך הקדוש של התגלותו הוא. ברוך

בקבלת היתה ממצרים בגאולה האלוקית ההתגלות של שלמותה לכן התורה.

שתהיה העליונה המעלה כן וכמו רבינו משה ידי על סיני הר במעמד התורה

של בהתגלותה קשורה העתידה בגאולה הוא ברוך סוף אין אור של בהתגלותו

אותה של פנימיותה הינה זו חדשה' 'תורה צדקנו. משיח ידי על חדשה' 'תורה
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ׁשעלֿידיֿזה למּטה, להמׁשיכֹו ּופֹועלים לעילא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָדסליק
ּבּכֹוׁשרֹות, אסירים מֹוציא ענין וזהּו הּגאּלה. ענין ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָֻנעׂשה

וׁשירה ּבכּיה מּלׁשֹון הּוא ׁשּמּקדם77ּבּכֹוׁשרֹות ׁשּזה , ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָֹ
ענין ׁשהּוא וּיזעקּו, העבֹודה מן יׂשראל ּבני וּיאנחּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּכתיב
גֹו' יׂשראל ּובני מׁשה יׁשיר אז ּכ ואחר ,78הּבכּיה, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

ּכתיב העתידה ּבּגאּלה ּגם כן ּוכמֹו הּים. ּבבכי79ׁשירת ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָֻ
ּתהיה ּכ ואחר ּגדֹולים, יּסּורים ענין ׁשהּוא ְְְְִִִִִֶֶַַַָָיבֹואּו,

חדׁש ּדׁשיר ׁשל80הּׁשירה הּגּלּוי ׁשּיהיה ׁשּבכדי והינּו . ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
ּובּטּול מסירּותֿנפׁש ּתחּלה להיֹות צרי ְְְְִִִִִֶֶַָָָֻהּגאּלה,
אחר זֹוכים ועלֿידיֿזה הּבכּיה, ענין ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָּבמציאּות,

להּגאּלה. ְְַָָֻּכ

ׁשּבֹוe‰ÊÂיו"ד) ניסן, חדׁש על ּדקאי לֹו, ואני לי ּדֹודי ¿∆ְֲִִִִֵֶֶַַָָֹ
זמן הּוא ּדניסן להּגאל, עתידין ּובֹו ְְְְֲֲִִִִִֵַָָנגאלּו
ׁשּלמעלה הּגּלּוי והּוא אתערּותאּֿדלעילא, ּבדר ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָהחסד
סליק ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא הּגּלּוי ּדהינּו ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָמהׁשּתלׁשלּות,
ּבקיעת מּצד הּוא זה וענין למּטה, ׁשּיאיר ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָלעילא
ׁשּלמעלה האֹור ּגּלּוי יהיה ׁשעלֿידיֿזה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּפרסא,
אראּנּו מצרים מארץ צאת ּכימי וזהּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַמהׁשּתלׁשלּות.
ׁשּלמעלה האֹור ּגּלּוי ׁשּיהיה ׁשוים ׁשניהם ּדבזה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָנפלאֹות,
הּנפלאֹות, ּגּלּוי ּגם יהיה ׁשּלעתיד אּלא ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָמהׁשּתלׁשלּות.
ׁשּתהיה ּכּנ"ל עליֹונה, הּיֹותר הּפרסא ּבקיעת ׁשּתהיה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָלפי
מאצילּות, ׁשּלמעלה האֹור יאיר ולכן הּבינה, ּבקיעת ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּגם

לעיל ׁשּנתּבאר אצלֹו7ּוכמֹו ׁשּתתּגּלה הּוא הּמׁשיח ּדענין ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
ּב יגּלה והּוא הּכללית הּיחידה הּיחידהּבחינת חינת ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָ

יׂשראל לכל ללּמד יּוכל ולכן יׂשראל, ּכל אצל ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּבּנפׁש
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יא.77) בא תנחומא א. פ"ח, ויק"ר ד. פס"ח, א.78)ב"ר טו, ח.79)בשלח לא, א.80)ירמי' טו, בשלח מכילתא
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˙�ÈÁ·Ï ÌÈÚÈbÓודרגת‡ÏÈÚÏ ˜ÈÏÒ„ ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜ «ƒƒƒ¿ƒ«¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈»
BÎÈLÓ‰Ï ÌÈÏÚBÙeולהורידוÔÈ�Ú ‰NÚ� ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,‰hÓÏ ¬ƒ¿«¿ƒ¿«»∆«¿≈∆«¬∆ƒ¿«

.‰l‡b‰«¿À»
Âאת המביאה זו היא הגלות בחושך הנעשית העבודה דווקא אשר זו ¿נקודה

שתהיה הנעלה ההתגלות

'ÈˆBÓ‡בגאולה ÔÈ�Ú e‰Ê∆ƒ¿«ƒ
,'˙B¯LBka ÌÈ¯ÈÒ‡המילה ¬ƒƒ«»

ÔBLlÓ ‡e‰ '˙B¯LBka'«»ƒ¿
שתי את בתוכה כוללת זו מילה

ÈLÂ¯‰המילים ‰iÎa77, ¿ƒ»¿ƒ»
·È˙k Ì„wnL ‰fL∆∆∆ƒ…∆¿ƒ
הגלות קושי אודות (=כתוב)

È�aבמצרים eÁ�‡iÂ'«≈»¿¿≈
‰„B·Ú‰ ÔÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»¬»
ÔÈ�Ú ‡e‰L ,'e˜ÚÊiÂ«ƒ¿»∆ƒ¿«

‰iÎa‰היגיעה את המבטאת «¿ƒ»
שבזמן בעבודה הנדרשת הגדולה

Ckהגלות ¯Á‡Â כתוב,, ¿««»
לאחר ממצרים לגאולה בהמשך

סוף ים ÈLÈ¯קריעת Ê‡'»»ƒ
'B‚ Ï‡¯NÈ È�·e ‰LÓ78, …∆¿≈ƒ¿»≈

Ìi‰ ˙¯ÈLהשירה שזו ƒ««»
הכרוכה השמחה את המבטאת

שבגאולה האלוקית בהתגלות

העבודה בעקבות שבאה

הגלות קושי תחת שנעשתה

Ìbבמצרים ÔÎ BÓÎe .¿≈«
‡ba‰„È˙Ú‰ ‰lעל לבוא «¿À»»¬ƒ»

אחד מצד צדקינו משיח ידי

·È˙k79(כתוב=)ÈÎ·a' ¿ƒƒ¿ƒ
ÔÈ�Ú ‡e‰L ,'e‡B·È»∆ƒ¿«

ÌÈÏB„b ÌÈ¯eqÈלידי הבאים ƒƒ¿ƒ
הכרוכה נפש בעגמת ביטוי

הנצבים הקשיים מול בעמידה

הגלות זמן בסוף האדם ,בפני
L„Á ¯ÈLc ‰¯ÈM‰ ‰È‰z Ck ¯Á‡Â80‰È‰iL È„ÎaL e�È‰Â . ¿««»ƒ¿∆«ƒ»¿ƒ»»¿«¿∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆

Èelb‰האלוקי‰l‡b‰ ÏLהשלימה‰lÁz ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ , «ƒ∆«¿À»»ƒƒ¿¿ƒ»
˙e‡ÈˆÓa Ïeh·e LÙ�Œ˙e¯ÈÒÓבכל האדם של ישותו ביטול כלומר ¿ƒ∆∆ƒƒ¿ƒ

מציאותו Ckחלקי ¯Á‡ ÌÈÎBÊ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,‰iÎa‰ ÔÈ�Ú ‡e‰L ,∆ƒ¿««¿ƒ»¿«¿≈∆ƒ««»
.‰l‡b‰Ï¿«¿À»

e‰ÊÂ („"ÂÈהפסוק È‡˜cמשמעות ,'BÏ È�‡Â ÈÏ È„Bc'(שמוסב=) ¿∆ƒƒ«¬ƒ¿»≈
‡e‰ ÔÒÈ�c ,Ï‡b‰Ï ÔÈ„È˙Ú B·e eÏ‡‚� BaL ,ÔÒÈ� L„Á ÏÚ«…∆ƒ»∆ƒ¿¬¬ƒƒ¿ƒ»≈¿ƒ»
‰ÏÚÓlL Èelb‰ ‡e‰Â ,‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ C¯„a „ÒÁ‰ ÔÓÊ¿««∆∆¿∆∆ƒ¿¬»ƒ¿≈»¿«ƒ∆¿«¿»

‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜c Èelb‰ e�È‰c ,˙eÏLÏzL‰Óכזה באופן ≈ƒ¿«¿¿¿«¿«ƒ¿¿»¿ƒ

האלוקי האור אודות מדובר יהיה אחד מצד המעלות כל זו בהתגלות שיהיו

שהוא ÏÈÚÏ‡כפי ˜ÈÏÒרוממותו בכל שהוא כפי כלומר למעלה) (=עלה »ƒ¿≈»
אלא מעלה למעלה נשאר איננו שני זהhÓÏ‰גםÈ‡i¯כךLומצד באופן ∆»ƒ¿«»

È‰È‰ממש ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,‡Ò¯t‰ ˙ÚÈ˜a „vÓ ‡e‰ ‰Ê ÔÈ�ÚÂ ,¿ƒ¿»∆ƒ«¿ƒ«««¿»∆«¿≈∆ƒ¿∆
‰ÏÚÓlL ¯B‡‰ Èelbƒ»∆¿«¿»

e‰ÊÂ .˙eÏLÏzL‰Óכאמור ≈ƒ¿«¿¿¿∆
הגאולה השוואת של משמעותה

ממצרים לגאולה העתידה

ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÈÓÈk'ƒ≈≈¿≈∆∆
‡ÏÙ� ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆÓ,'˙B ƒ¿«ƒ«¿∆ƒ¿»

ÌÈÂL Ì‰È�L ‰Ê·c¿»∆¿≈∆»ƒ
¯B‡‰ Èelb ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ»
.˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
Ìb ‰È‰È „È˙ÚlL ‡l‡∆»∆¿»ƒƒ¿∆«
ÈÙÏ ,˙B‡ÏÙp‰ Èelbƒ«ƒ¿»¿ƒ
‡Ò¯t‰ ˙ÚÈ˜a ‰È‰zL∆ƒ¿∆¿ƒ«««¿»
Ï"pk ,‰�BÈÏÚ ¯˙Bi‰«≈∆¿»««
˙ÚÈ˜a Ìb ‰È‰zL∆ƒ¿∆«¿ƒ«
¯B‡‰ ¯È‡È ÔÎÏÂ ,‰�Èa‰«ƒ»¿»≈»ƒ»
,˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈¬ƒ

הבלי סוף אין אור של זו התגלות

נעוצה כולו בעולם שתאיר גבול

של בדרגתן שתהיה בעלייה

הדרגות כאמור ישראל. נשמות

הקדוש של בהתגלותו השונות

בדרגות משתקפות הוא ברוך

של בהתגלותה הקיימות השונות

ישראל, בני אצל הנשמה

שלמעלה האור של ההתגלות

ולמעלה האצילות מעולם

קשורה כולם מהעולמות

הנשמה עצם של בהתגלותה

של הגלויים מכוחותיו שלמעלה

מבחינת א' בסעיף כאמור האדם,

זו הנשמה של השונות הדרגות

ה'יחידה' דרגת ÏÈÚÏהיא ¯‡a˙pL BÓÎe7"עבדי ישכיל "הנה במאמר ¿∆ƒ¿»≈¿≈
'˙ÈÏÏk‰ ‰„ÈÁi'‰ ˙�ÈÁa BÏˆ‡ ‰lb˙zL ‡e‰ ÁÈLn‰ ÔÈ�Úc¿ƒ¿««»ƒ«∆ƒ¿«∆∆¿¿ƒ««¿ƒ»«¿»ƒ

‰l‚È ‡e‰Âאת,Ï‡¯NÈ Ïk Ïˆ‡ 'LÙpaL ‰„ÈÁi'‰ ˙�ÈÁa ¿¿«∆¿ƒ««¿ƒ»∆«∆∆≈∆»ƒ¿»≈
והקדוש התורה ישראל, בזה: זה הקשורים דברים שלושה שישנם בזוהר נאמר

באמצעות הוא הנשמות של כן וכמו הוא ברוך הקדוש של התגלותו הוא. ברוך

בקבלת היתה ממצרים בגאולה האלוקית ההתגלות של שלמותה לכן התורה.

שתהיה העליונה המעלה כן וכמו רבינו משה ידי על סיני הר במעמד התורה

של בהתגלותה קשורה העתידה בגאולה הוא ברוך סוף אין אור של בהתגלותו

אותה של פנימיותה הינה זו חדשה' 'תורה צדקנו. משיח ידי על חדשה' 'תורה
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mixvnכד ux`n jz`v inik

יהיה ׁשּבּנפׁש יחידה ּבחינת ׁשּמּצד לפי אחד, ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָּברגע
ּברגע ּגם לקּבל אפׁשר ּובראיה ראּיה, ּבדר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּלּמּוד
ּדיציאת מהּגּלּוי הרּבה למעלה הּוא זה ׁשּכל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאחד,

ְִִַמצרים.

e‰ÊÂּבּילקּוט ׁשּכתּוב ּכמֹו נפלאֹות, אראּנּו ּכן 3ּגם ¿∆ְְְְִֵֶֶַַַַָָ
לבּדֹו. ּגדֹולֹות נפלאֹות לעֹוׂשה ּבחינת ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָׁשּיתּגּלה
ּדבר יׁש לבּדֹו ּגדֹולֹות נפלאֹות לעֹוׂשה ּבּפסּוק ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָּדהּנה,
נּסים, יׁשנם הּגלּות ּבזמן ׁשּגם מבאר ּדלפעמים ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָֹוהּפּוכֹו.

ּבנּסֹו מּכיר הּנס ּבעל ׁשאין לעֹוׂשה81אּלא נאמר ועלֿזה , ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ
את יֹודע לבּדֹו יתּבר הּוא ׁשרק לבּדֹו, ּגדֹולֹות ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָנפלאֹות

ּגדֹולֹות82הּנפלאֹות נפלאֹות לעֹוׂשה ענין מבאר וכאן . ְְְְְְְִִִֵַַָָָָֹ
הרי ּדבאמת ּבזה, והענין העתידה. הּגאּלה על ְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻלבּדֹו
הם אֹותם, יֹודע לבּדֹו הּוא ׁשרק הּגלּות ׁשּבזמן ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהּנּסים
ׁשהם אּלא הּבית, ׁשּבזמן מהּנּסים ּבמדרגה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָלמעלה
ּבענין ט) (סעיף לעיל ׁשּנתּבאר ועלּֿדר] ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָּבהעלם
ּובן אב מעלת על הּגלּות ׁשּבזמן וצאן ּדרֹועה ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָָֹהּמעלה
ׁשהּנּסים והינּו, ּבהעלם]. ׁשהּוא אּלא הּבית, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָׁשּבזמן
מהּֿׁשאיןּֿכן הּטבע, ׁשּדּוד ׁשל ּבאפן הם הּבית ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹׁשּבזמן
והם ּבטבע, מלּבׁשים הם הרי הּגלּות ׁשּבזמן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻהּנּסים
הם אּלּו ׁשּנּסים ּדכיון והינּו, הּטבע, ּבלבּוׁשי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻמסּתרים
אמנם לקּבלם. אפׁשר ׁשאי ּבהעלם, הם לכן יֹותר, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָנעלים
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שבתורה הנגלה החלק בעיקר ניתן סיני בהר סיני, הר במעמד שניתנה תורה

התורה של בפנימיותה וסודותיה. פנימיותה בשלמות תתגלה לבוא ולעתיד

כאמור שבתורה'. ה'יחידה דרגת את יגלה משיח שונות, דרגות כן גם ישנן

באופן איננו אלוקות עם האדם של הקשר היחידה, דרגת מבחינת א', בסעיף

בין קשר אודות שמדובר כזה

דבר הינם אלא שונים דברים שני

דרגת מבחינת כן כמו ממש. אחד

היהודי הרי שבתורה' ה'יחידה

ממש. אחד דבר הינם והתורה

בצורת ביטוי לידי בא זה דבר

כלל בדרך האדם, של הלימוד

ידי על הוא התורה סודות לימוד

‰ÚÈÓ˘האדם ,ÚÓÂ˘אודות

אותם רואה איננו אך הדברים

מתעצם איננו גם לכן בעצמם,

בדרגת זאת לעומת עימם.

את רואה האדם ה'יחידה'

כרוך זה דבר עצמם, הדברים

התורה. עם בהתעצמותו

מלך בו באופן גם קשור זה דבר

את כולם את ילּמד ְֵֵהמשיח

אדם היותו עם אשר התורה,

בעצמו ילּמד הוא בלבד, ְֵַאחד

ישראל בני את כולו, העם את

מתקופת כולם הדורות שבכל

שהרי הדורות כל סוף עד האבות

המתים. בתחיית יקומו כולם

ÏÎÏ „nÏÏ ÏÎeÈ ÔÎÏÂ¿»≈«¿«≈¿»
ÈÙÏ ,„Á‡ Ú‚¯a Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿∆«∆»¿ƒ
‰„ÈÁÈ' ˙�ÈÁa „vnL∆ƒ«¿ƒ«¿ƒ»

„enl‰ ‰È‰È 'LÙpaLאלא 'שמיעה', באמצעות עתה, עד שהוא כפי לא ∆«∆∆ƒ¿∆«ƒ
C¯„aשל„Á‡ Ú‚¯a Ìb Ïa˜Ï ¯LÙ‡ '‰È‡¯'·e ,'‰i‡¯'וכמו ¿∆∆¿ƒ»ƒ¿ƒ»∆¿»¿«≈«¿∆«∆»

כאחד כולם לקבל יכולים Èelb‰Óכן ‰a¯‰ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‰Ê ÏkL ,∆»∆¿«¿»«¿≈≈«ƒ
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈcרבינו למשה הראה הוא ברוך הקדוש סיני הר במעמד ƒƒ«ƒ¿«ƒ

אודותם משה מפי שמעו ישראל ובני שבדברים, ה'סוד' את ההר על .בעומדו
ממצרים ביציאה אשר העתידה הגאולה לעומת ממצרים הגאולה בין ההבדל

הבלי סוף אין אור לבין האצילות עולם בין המבדילה הפרסא נשארה עדיין

ביטוי לידי בא זה הרי זו, פרסא גם תיבקע בה העתידה הגאולה לעומת גבול

האמורות. מהגאולות אחת בכל הניסים התרחשות באופן גם

'˙B‡ÏÙ� ep‡¯‡' Ôk Ìb e‰ÊÂאלה 'נפלאות' של הפשוטה המשמעות ¿∆«≈«¿∆ƒ¿»
העתידה בגאולה שיתרחשו הניסים מיוחדת,הן מעלה תהיה אלה בנפלאות

Ëe˜Ïia ·e˙kL BÓkהוא3שמעוני ברוך שהקדוש הנפלאות שאודות ¿∆»««¿

כלומר לבדו', גדולות נפלאות 'לעושה נאמר העתידה בגאולה ∆»¿lb˙iL∆ƒ‰יראה
˙�ÈÁaבפסוק דווקא הרמוזים BÏB„b˙הניסים ˙B‡ÏÙ� ‰NBÚÏ' ¿ƒ«¿≈ƒ¿»¿
.'Bc·Ï:הדברים aהסברת ,‰p‰cה של 'NBÚÏ‰משמעותו ˜eÒt ¿«¿ƒ≈«»¿∆

¯‡·Ó ÌÈÓÚÙÏc .BÎet‰Â ¯·c LÈ 'Bc·Ï ˙BÏB„b ˙B‡ÏÙ�ƒ¿»¿¿«≈»»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿…»
הניסים אודות בו שמדובר

הגלות בחשכת המתרחשים

Ì�LÈ ˙eÏb‰ ÔÓÊa ÌbL∆«ƒ¿««»∆¿»
ÏÚa ÔÈ‡L ‡l‡ ,ÌÈq�ƒƒ∆»∆≈««

Bq�a ¯ÈkÓ Òp‰81האדם «≈«ƒ¿ƒ
אינו הנס התחולל בשבילו אשר

בו �‡Ó¯מבחין ‰ÊŒÏÚÂ ,¿«∆∆¡«
˙BÏB„b ˙B‡ÏÙ� ‰NBÚÏ'¿≈ƒ¿»¿
C¯a˙È ‡e‰ ˜¯L ,'Bc·Ï¿«∆«ƒ¿»≈
˙‡ Ú„BÈ Bc·Ï¿«≈«∆

˙B‡ÏÙp‰82Â Ô‡Îאילו. «ƒ¿»¿»
¯‡·ÓהÔÈ�Úשל‰NBÚÏ' ¿…»ƒ¿«¿≈

'Bc·Ï ˙BÏB„b ˙B‡ÏÙ�ƒ¿»¿¿«
ÏÚניסי.‰„È˙Ú‰ ‰l‡b‰ ««¿À»»¬ƒ»

בין סתירה אין באמת אך

Êa‰,הדברים ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»»∆
ÌÈqp‰ È¯‰ ˙Ó‡·c¿∆¡∆¬≈«ƒƒ

Lמתרחשים˙eÏb‰ ÔÓÊa ∆ƒ¿««»
Ú„BÈ Bc·Ï ‡e‰ ˜¯L∆«¿«≈«
‰ÏÚÓÏ Ì‰ ,Ì˙B‡»≈¿«¿»
ÌÈqp‰Ó ‰‚¯„Óa¿«¿≈»≈«ƒƒ

Lבעברהתרחשו˙Èa‰ ÔÓÊa ∆ƒ¿«««ƒ
קיים היה המקדש שבית ,בזמן

ÌÏÚ‰a Ì‰L ‡l‡הניסים ∆»∆≈¿∆¿≈
גלויים שדווקא[Âאינם זה ¿עקרון

נפלאות מעלות ישנן הגלות בזמן

זה הרי גלויות, שאינן Ë)אלא ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL C¯cŒÏÚ«∆∆∆ƒ¿»≈¿≈¿ƒ
L Ô‡ˆÂ ‰ÚB¯c ‰ÏÚn‰ ÔÈ�Úaדווקא ÏÚקיימת ˙eÏb‰ ÔÓÊa ¿ƒ¿«««¬»¿∆¿…∆ƒ¿««»«

שלÏÚÓ˙לעומת Lהאהבה Ô·e ‰Èa˙מורגשת‡· ÔÓÊaשבית בזמן «¬«»≈∆ƒ¿«««ƒ
קיים היה a‰המקדש ‡e‰L ‡l‡ ,.[ÌÏÚשבית בזמן שהיו הניסים מדוע ∆»∆¿∆¿≈

הגלות בחשכת המתרחשים הניסים לעומת גלויים ניסים הם קיים היה המקדש

נסתרים ÌÈqp‰Lשהם ,e�È‰ÂהגלוייםÏL ÔÙ‡a Ì‰ ˙Èa‰ ÔÓÊaL ¿«¿∆«ƒƒ∆ƒ¿«««ƒ≈¿…∆∆
Ú·h‰ „ecL(הטבע כזה(=ביטול באופן היא אלה ניסים של התרחשותם ƒ«∆«

ניכרת שהתרחשותם ניסים אלה ולכן משתנים העולם טבע וסדרי ,שחוקי
ÌÈLaÏÓ Ì‰ È¯‰ ˙eÏb‰ ÔÓÊaL ÌÈqp‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«ƒƒ∆ƒ¿««»¬≈≈¿À»ƒ

הaומסתתרים מסגרת היוצאÚ·Ëתוך כדבר נראים אינם ולכן העולם של ¿∆«
‡elדופן ÌÈqpL ÔÂÈÎc ,e�È‰Â ,Ú·h‰ ÈLe·Ïa ÌÈ¯zÒÓ Ì‰Â ,¿≈À¿»ƒƒ¿≈«∆«¿«¿¿≈»∆ƒƒ≈

ÌÏa˜Ï ¯LÙ‡ È‡L ,ÌÏÚ‰a Ì‰ ÔÎÏ ,¯˙BÈ ÌÈÏÚ� Ì‰≈«¬ƒ≈»≈≈¿∆¿≈∆ƒ∆¿»¿«¿»
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f"iyz'd ,xii` ycegd mikxan ,miyecw zyxt zay

מּכחֹות ׁשּלמעלה ּדמסירּותֿנפׁש העבֹודה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹעלֿידי
מהׁשּתלׁשלּות ׁשּלמעלה הּנּסים ּגם יתּגּלּו ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָּפנימּיים,
ׁשעלֿידי והינּו, ּבגּלּוי, ׁשּיבֹואּו אפׁשר אי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשעּתה
מּמׁש העצמּות ּגּלּוי ּיתּגּלה ּדמסירּותֿנפׁש ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָהעבֹודה
ּוכמֹו מצרים, ּביציאת ׁשהיה מהּגּלּוי יֹותר נעלה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּבאפן

לעיל ׁשהיה83ׁשּנתּבאר ּובעצמֹו ּדבכבֹודֹו הּגּלּוי ׁשּגם ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
לעתיד מהּֿׁשאיןּֿכן ל'קוין', ּכן ּגם ׁשּי מצרים ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָּביציאת
הּנּסים ּגם אז יתּגּלּו ולכן מּמׁש, העצמּות ּגּלּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָיהיה
וזהּו לבּדֹו, ּגדֹולֹות נפלאֹות לעֹוׂשה ּבבחינת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָׁשהם
יהיּו אּלּו נפלאֹות ׁשּגם נפלאֹות, אראּנּו יהיה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּלעתיד
העבֹודה עלֿידי נעׂשה זה וענין (אראּנּו). ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָּבגּלּוי
מצרים, מארץ צאת ּכימי אֹומרֹו ׁשּזהּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַּדמסירּותֿנפׁש,
ׁשּנמצאים ׁשאף ּבאפן היא ׁשהעבֹודה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשעלֿידיֿזה
ּבמסירּותֿנפׁש, עֹומדים מּכלֿמקֹום ּוגבּולים, ְְְְִִִִִִִֶֶָָָּבמצרים
הּטבע ּבלבּוׁשי היינּו ׁשּבּמיצר, הּנפלאֹות מתּגּלים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָאזי

מּמׁש. העצמּות ּגּלּוי יהיה למּטה ׁשּגם ְְְִִֶֶַַַַָָָָּגּופא,
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גלויה בצורה LÙ�Œ˙e¯ÈÒÓcולהכילם ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ Ì�Ó‡ .»¿»«¿≈»¬»ƒ¿ƒ∆∆
,ÌÈiÓÈ�t ˙BÁkÓ ‰ÏÚÓlLזה ידי ‰ÌÈqpעל Ìb elb˙È ∆¿«¿»ƒ…¿ƒƒƒƒ¿«««ƒƒ

,Èel‚a e‡B·iL ¯LÙ‡ È‡ ‰zÚL ˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿∆«»ƒ∆¿»∆»¿ƒ
Èelb ‰lb˙i LÙ�Œ˙e¯ÈÒÓc ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚL ,e�È‰Â¿«¿∆«¿≈»¬»ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿«∆ƒ

ÔÙ‡a LnÓ ˙eÓˆÚ‰»«¿«»¿…∆
‰È‰L Èelb‰Ó ¯˙BÈ ‰ÏÚ�«¬∆≈≈«ƒ∆»»
BÓÎe ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaƒƒ«ƒ¿«ƒ¿

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL83במאמר ∆ƒ¿»≈¿≈
שנאמר הלילה" בחצי "ויהי

פסח של שני »∆ÌbLבליל
Èelb‰בשעת שהיה האלוקי «ƒ

כלשון אשר מצרים יציאת

של ההתגלות זו היתה ההגדה

בכבודו הוא ברוך 'הקדוש

זה גילוי גם אך ובעצמו'

‰È‰L 'BÓˆÚ·e B„B·Î·'c¿ƒ¿¿«¿∆»»
Ìb CiL ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaƒƒ«ƒ¿«ƒ«»«

'ÔÈÂ˜'Ï Ôkלמדידה כלומר ≈¿«ƒ
את המתארים ה'קוים' של

העליונות, הספירות של התבנית

רומזות ו'עצמו' 'בכבודו' המילים

ו'תפארת' 'מלכות' ספירות ,על
„È˙ÚÏ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈∆»ƒ
˙eÓˆÚ‰ Èelb ‰È‰Èƒ¿∆ƒ»«¿

‰NBÚÏ' ˙�ÈÁ·a Ì‰L ÌÈqp‰ Ìb Ê‡ elb˙È ÔÎÏÂ ,LnÓ«»¿»≈ƒ¿«»««ƒƒ∆≈ƒ¿ƒ«¿≈
e‰ÊÂ ,'Bc·Ï ˙BÏB„b ˙B‡ÏÙ�,הפסוק בלשון È‰È‰הדיוק „È˙ÚlL ƒ¿»¿¿«¿∆∆∆»ƒƒ¿∆

'˙B‡ÏÙ� ep‡¯‡'בעצם כך כל לא הוא לבוא לעתיד שיהיה הפלא כלומר «¿∆ƒ¿»
יהיו שהן בכך אלא הנפלאות Â‡¯�eÈ‰È˙התרחשות el‡ ˙B‡ÏÙ� ÌbL ,∆«ƒ¿»≈ƒ¿

Œ˙e¯ÈÒÓc ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚ� ‰Ê ÔÈ�ÚÂ .(ep‡¯‡) Èel‚a¿ƒ«¿∆¿ƒ¿»∆«¬∆«¿≈»¬»ƒ¿ƒ
,LÙ�כך על המאמר בתחילת המוזכרת הראשונה הקושיא מתורצת כעת ∆∆

כן גם קשורה העתידה שהגאולה

בזמן בו 'ימים' של בתהליך

אמורה היא מעלתה גודל שמצד

שהיא זמן של בנקודה להתבטא

לחלקים מהתחלקות למעלה

E˙‡ˆ ÈÓÈk' B¯ÓB‡ e‰fL∆∆¿ƒ≈≈¿
,'ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Óלכך ההסבר ≈∆∆ƒ¿«ƒ

בעצמה הגאולה ביאת שאכן הוא

הינה צדקנו משיח ידי על

אחד ברגע שקשורה התרחשות

הינם בפסוק המוזכרים והימים

לגאולה שקודמים הימים

היא שמכוחם הימים בעצמה,

∆≈¿»∆ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰באה
‰„B·Ú‰Lבוא לפני הנעשית ∆»¬»

Û‡Lהגאולה ÔÙ‡a ‡È‰ƒ¿…∆∆«
ÌÈ¯ˆÓa ÌÈ‡ˆÓpL∆ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ
ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ÌÈÏe·‚e¿ƒƒ»»
,LÙ�Œ˙e¯ÈÒÓa ÌÈ„ÓBÚ¿ƒƒ¿ƒ∆∆
˙B‡ÏÙp‰ ÌÈlb˙Ó ÈÊ‡¬«ƒ¿«ƒ«ƒ¿»

Lחבויים‡Ùeb Ú·h‰ ÈLe·Ïa e�ÈÈ‰ ,¯ˆÈna(עצמם=)ÌbL , ∆«≈««¿ƒ¿≈«∆«»∆«
.LnÓ ˙eÓˆÚ‰ Èelb ‰È‰È ‰hÓÏ¿«»ƒ¿∆ƒ»«¿«»
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כה f"iyz'd ,xii` ycegd mikxan ,miyecw zyxt zay

מּכחֹות ׁשּלמעלה ּדמסירּותֿנפׁש העבֹודה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹעלֿידי
מהׁשּתלׁשלּות ׁשּלמעלה הּנּסים ּגם יתּגּלּו ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָּפנימּיים,
ׁשעלֿידי והינּו, ּבגּלּוי, ׁשּיבֹואּו אפׁשר אי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשעּתה
מּמׁש העצמּות ּגּלּוי ּיתּגּלה ּדמסירּותֿנפׁש ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָהעבֹודה
ּוכמֹו מצרים, ּביציאת ׁשהיה מהּגּלּוי יֹותר נעלה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּבאפן

לעיל ׁשהיה83ׁשּנתּבאר ּובעצמֹו ּדבכבֹודֹו הּגּלּוי ׁשּגם ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
לעתיד מהּֿׁשאיןּֿכן ל'קוין', ּכן ּגם ׁשּי מצרים ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָּביציאת
הּנּסים ּגם אז יתּגּלּו ולכן מּמׁש, העצמּות ּגּלּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָיהיה
וזהּו לבּדֹו, ּגדֹולֹות נפלאֹות לעֹוׂשה ּבבחינת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָׁשהם
יהיּו אּלּו נפלאֹות ׁשּגם נפלאֹות, אראּנּו יהיה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּלעתיד
העבֹודה עלֿידי נעׂשה זה וענין (אראּנּו). ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָּבגּלּוי
מצרים, מארץ צאת ּכימי אֹומרֹו ׁשּזהּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַּדמסירּותֿנפׁש,
ׁשּנמצאים ׁשאף ּבאפן היא ׁשהעבֹודה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשעלֿידיֿזה
ּבמסירּותֿנפׁש, עֹומדים מּכלֿמקֹום ּוגבּולים, ְְְְִִִִִִִֶֶָָָּבמצרים
הּטבע ּבלבּוׁשי היינּו ׁשּבּמיצר, הּנפלאֹות מתּגּלים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָאזי

מּמׁש. העצמּות ּגּלּוי יהיה למּטה ׁשּגם ְְְִִֶֶַַַַָָָָּגּופא,
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כו

.f"iyz'd ,xii` ycegd mikxan ,miyecw zyxt zay zgiy .c"qa

מוגה בלתי

גאלתנו"]. "ממצרים שעמדה", "והיא עמך", אנו "כי הניגונים לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

"זמן‡ הוא עצמו פסח רק לא דבר, של לאמיתו אבל, הפסח. חג על בפשטות קאי חרותנו" ד"זמן הענין .

ניסן. חודש כל גם אלא חרותנו",
הידוע המדרש מלשון – לזה להם1והראיה במדרשyceg"קבע נקרא ניסן חודש שכל ונמצא, גאולה", של

גאולה". של "חודש בשם

תחנון אומרים אין ניסן שבחודש ישראל למנהג הטעם בימים2וזהו גם אלא טובים, וימים בשבתות רק לא –
טובים, וימים לשבתות בערך החול" "ימי שהם

בשל"ה וכדאיתא חיים'3– אלקים ב'דברי והובא הפסוק4, על ימי5, שכל חדשים", ראש לכם הזה "החודש
חודש ימי בכל נפעלים חודש, ראש בכל הנפעלים הענינים שאותם דהיינו חודש", "ראש בבחינת הם ניסן חודש

– ניסן

חרותנו". "זמן הם ניסן חודש ימי שכל לפי והיינו,

ממקומה" זזה לא ש"קדושה כידוע – בזה תמידי6והענין באופן הפסח שבחג הגאולה נמשכת זה שמצד ,7,

גאולה. של חודש הוא עצמו מצד שגם ניסן, בחודש ובפרט

הימים· אפילו ניסן, חודש ימי בכל אמורים הדברים ואם .mcewyשכן עלֿאחתֿכמהֿוכמה – הפסח חג
הבאים בימים בפסחixg`lהוא נמשך הגאולה ענין (שהרי בפועל דפסח הגאולה היתה שכבר דכיון הפסח, חג

כידוע ושנה, שנה הפסוק8בכל את9בפירוש החדיר הפסח שחג בודאי הרי ונעשים"), נזכרים האלה "והימים
הפסח. שלאחרי בימים גם הגאולה ענין

העומר: ספירת מצות – ענין עוד ניתוסף אלו שבימים ובפרט

התורה וקבלת תורה למתן הכנה להיותה עיקרית, מצוה היא העומר רק10ספירת לא נוגע התורה ענין והרי ,
ז"ל רבותינו כמאמר העולם, בריאת11לבריאת שתכלית היינו, ראשית", שנקראת התורה "בשביל "בראשית",

אורייתא עלֿידי הוא חד" כולא וקודשאֿבריךֿהוא ד"ישראל הענין כי, ישראל, לבני גם אלא התורה, היא .12העולם

למנין מצטרף הנמנה יום שכל באופן אלא מסתלק, הנמנה שהיום באופן אינו העומר ספירת של הענין והרי
במספר אינו העומר דספירת הנוסח שלכן – חדשה המשכה בו וניתוסף כבר, הקיימים ("יוםixeciqdהימים

במספר אלא שלישי"), "יום ומצטרףllekdשני", ניתוסף יום שכל כיון וכו'), ימים" "שלשה ימים", שני ("היום
שלפניו .13לימים

חרותנו". ד"זמן הענין אלו בימים נפעל בוודאי – אלו ענינים כל ומצד

טומאה שערי במ"ט השקועים אלו שאפילו לדעת, צריכים שכן, ולהיגאל.14וכיון משם לצאת בכוחם יש ,

בפועל:‚ לעבודה בנוגע ההוראה .

דחודש15מצינו המעלה ישנה – גופא הקיץ בימי החורף; מבימי יותר קלה היא העבודה בכלל, הקיץ שבימי
הפסח. לאחר כבר שהוא זה, דזמן המעלה – גופא ובניסן הגאולה; חודש ניסן,
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כידוע הפסח, דחג בשבוע כשעומדים מיוחדת מעלה ישנה – גופא הענינים16ובזה כל כולל השבת שיום
ועלֿידיֿזה למעלה, מלמטה עליה של ענין שזהו בשבת, ונכללים עולים אלו ענינים שכל שעבר, השבוע דימי

רוח" ואייתי רוח אמשיך יותר,17"רוח נעלית המשכה כך ואחר ההעלאה, אופן שלפי המשכה תחלה –

מתברכין "מיניה שהרי שלאחריֿזה, השבוע ימי כל על למטה מלמעלה בדרך זה ענין נמשך – השבת ומיום
יומין" החודש,18כולהו ימי כל על גם נמשך זה הרי מברכין, שבת היא זו ששבת וכיון ,

דספירת העבודה עלֿידי ולהתכונן וגבולים, המיצרים מכל לצאת – וגאולה חירות של הכח שישנו והיינו,
ובפנימיות. בשמחה התורה את לקבל התורה, לקבלת העומר

***

גו'.„ צאתך כימי המתחיל' 'דיבור מאמר ואמר לנגן צוה .

***

עתה.‰ ישתו פסח, של באחרון כוסות ד' שתו שלא אלו הרי פסח, של לאחרון המשך היא זו שהתוועדות כיון .
שליט"א:] אדמו"ר כ"ק אמר יין, לשתות לו קשה שהיה המסובים, [לאחד

פנאי לו היה לא – אדמו"ר וחמי מורי כ"ק אמנם, פעמים. ג' מרק לאכול יש הכיפורים יום שבערב מצינו
והיה מרק, מעט עוד בצלחתו מוסיפים והיו אחת, כף אוכל היה ולכן מרק, פעמים ג' לאכול הכיפורים יום בערב
שלישית לצלחת לו נחשב והיה בצלחתו, מוסיפים היו ושוב כף, עוד אוכל היה ואז שניה, לצלחת לו .19נחשב

כן]. לנהוג אפשר פסח של דאחרון כוסות הד' בענין שגם שליט"א, אדמו"ר כ"ק [וסיים

***

Â"חב"ד אגודת "צעירי כאן נוסד שנתיים לפני "להתיישב20. מתחילים ה"זקנים", כמו נעשו – הזמן ובמשך ,
וכו'. ישנים זיין"), מיישב ("זיך בדעתם"

נעוריך" "חדש להיות גידול21צריך של ענין זה אין – כדבעי זה זמן ניצלו ולא זמן, משך שעובר לאחר כי, .
יותר. ועוד ההתייסדות, בתחילת כמו נעוריך", "חדש שיהיה צורך יש ולכן כלל,

לא וגם עתה, עד שפעלו בענינים להסתפק אין זיין"). מוסיף איין אין ("האלטן תמידי באופן להוסיף ַיש
בקביעות. להוסיף יש אלא הנ"ל, בענינים שממשיכים בכך להסתפק

Êהגמרא דברי את לבאר יש עלֿפיֿזה הגמרא,22. זאת אומרת מה לשם דלכאורה, – כו'" שאין יום לך "אין
הארצן")?! אויפן שווער אידן א ("מאכן ישראל של לבם על להכביד היא הגמרא כוונת ַַַוכי

בדבר טעמים שני :23אלא

ב שנקבע ענין לסבול.א) יותר קל תורה של וענין ענין"), תורה'דיקער ("א תורני ענין נעשה ַגמרא,

כחות שניתוסף דהיינו כו'", שאין יום לך ש"אין דמכיון – להתנהג צריכים כיצד הוראה זוהי ב)
בעניני תמידי באופן להוסיף צריכים אלא עתה, עד שהיו בענינים להסתפק אסור בקדושה גם הרי ב'לעומתֿזה',

ד'לעומתֿזה'. בכוחות להלחם כדי הכח יהיה ועלֿידיֿזה קדושה,

לגמרי. במלחמה הצורך את יחסכו בקדושה, כחות שיוסיפו שעלֿידיֿזה – מזה ויתרה

האריז"ל פירוש הפסוק24ועלֿדרך היהודי25על חרפת המכה "שכשרואה בחרפה", ישבע לחי למכהו "יתן
בעניננו, ועלֿדרךֿזה יכהו". לא ואז שקבל בחרפה וישבע צמאונו ירוה אז ההכאה לקבל הלחי לו שהזמין

ד'לעומתֿזה'. בכוחות כלל להלחם צורך יהיה לא בקדושה, נוספים כחות תמיד מכינים שכאשר
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ס"ע19) תרצ"ז (סה"ש ס"ו תרצ"ז יוהכ"פ מוצאי שיחת ראה

רסה. ע' ח"א תשנ"ג) (קה"ת במסיבו המלך ס' גם וראה .(156
וש"נ.20) .(64 ע' שם (תו"מ סט"ו הנ"ל שמיני ש"פ שיחת ראה

ה.21) קג, תהלים – הכתוב לשון ע"ד
א.22) מט, א. מח, סוטה ראה
ואילך),23) קט ס"ע שם (אג"ק זו שנה אייר ד' מכתב גם ראה

שם. בהערות ובהנסמן
עה"פ.24) להאריז"ל ל"ת
ל.25) ג, איכה
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כידוע הפסח, דחג בשבוע כשעומדים מיוחדת מעלה ישנה – גופא הענינים16ובזה כל כולל השבת שיום
ועלֿידיֿזה למעלה, מלמטה עליה של ענין שזהו בשבת, ונכללים עולים אלו ענינים שכל שעבר, השבוע דימי

רוח" ואייתי רוח אמשיך יותר,17"רוח נעלית המשכה כך ואחר ההעלאה, אופן שלפי המשכה תחלה –

מתברכין "מיניה שהרי שלאחריֿזה, השבוע ימי כל על למטה מלמעלה בדרך זה ענין נמשך – השבת ומיום
יומין" החודש,18כולהו ימי כל על גם נמשך זה הרי מברכין, שבת היא זו ששבת וכיון ,

דספירת העבודה עלֿידי ולהתכונן וגבולים, המיצרים מכל לצאת – וגאולה חירות של הכח שישנו והיינו,
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***

גו'.„ צאתך כימי המתחיל' 'דיבור מאמר ואמר לנגן צוה .

***
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והיה מרק, מעט עוד בצלחתו מוסיפים והיו אחת, כף אוכל היה ולכן מרק, פעמים ג' לאכול הכיפורים יום בערב
שלישית לצלחת לו נחשב והיה בצלחתו, מוסיפים היו ושוב כף, עוד אוכל היה ואז שניה, לצלחת לו .19נחשב

כן]. לנהוג אפשר פסח של דאחרון כוסות הד' בענין שגם שליט"א, אדמו"ר כ"ק [וסיים

***

Â"חב"ד אגודת "צעירי כאן נוסד שנתיים לפני "להתיישב20. מתחילים ה"זקנים", כמו נעשו – הזמן ובמשך ,
וכו'. ישנים זיין"), מיישב ("זיך בדעתם"

נעוריך" "חדש להיות גידול21צריך של ענין זה אין – כדבעי זה זמן ניצלו ולא זמן, משך שעובר לאחר כי, .
יותר. ועוד ההתייסדות, בתחילת כמו נעוריך", "חדש שיהיה צורך יש ולכן כלל,
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Êהגמרא דברי את לבאר יש עלֿפיֿזה הגמרא,22. זאת אומרת מה לשם דלכאורה, – כו'" שאין יום לך "אין
הארצן")?! אויפן שווער אידן א ("מאכן ישראל של לבם על להכביד היא הגמרא כוונת ַַַוכי
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ד'לעומתֿזה'. בכוחות להלחם כדי הכח יהיה ועלֿידיֿזה קדושה,
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למכה רפואה הקדמת בבחינת הוא זה אלא26ענין "רפואה", של ענין אפילו זה אין דבר, של ולאמיתו .
מעיקרו" הנדר את עוקר ש"חכם מלכתחילה27עלֿדרך חלים לא אזי בקדושה, הכוחות הוספת שעלֿידי דהיינו ,

ד'לעומתֿזה'. הענינים

בתנועה ולעמוד כלל, ועיכובים ממניעות להתפעל שלא מנת על כוחות ומוסיפים מתכוננים שכאשר והיינו,
בכח. נפש במסירות חובה ידי יוצאים אלא בפועל, נפש מסירות לידי לבוא יצטרכו לא אזי – נפש מסירות של

לדבר: דוגמא

אדמו"ר מו"ח מכ"ק פתגם בשעת28ישנו אם אפילו הרי לצדקה, מסויים סכום לתת מחליט אדם שכאשר ,

וייתכן הכסף, את לקחת יוכל שמהם צינורות שום רואה אינו מעשהzn`ayמעשה בשעת לזה צינורות לו אין
משאלות למלא שיוכל כדי חדשים, ומקורות צינורות מלמעלה נפתחים ההחלטה, עצם עלֿידי אףֿעלֿפיֿכן, –

לטובה. לבבו

צדקה בשם נקראות המצוות שכל המצוות29וכיון בכל הוא כן כמו הצדקה, במצות הוא זה שענין כשם הרי ,

וכנ"ל, ועיכובים. המניעות כל את ומסלקים מלמעלה, כח לו נותנים אזי מצוה, לקיים מחליט שאדם שבשעה –

ה'לעומתֿזה'. שמצד ועיכובים המניעות כל ממילא בדרך מתבטלים בקדושה, הכח הוספת שעלֿידי

ורבו" "פרו מצות – בתורה הראשונה למצוה בנוגע גם מובן :30ומזה

הזקן אדמו"ר בשם לבנים.31מובא סגולה הם ויראה שאהבה

ואינו ויראה, לאהבה עתה שייך אינו אם אף הרי – בפועל לקיומה כח נותנת ההחלטה שעצם הנ"ל, ועלֿפי
לבבו משאלות הקב"ה ימלא ועלֿידיֿזה זה, ענין ילמד מכלֿמקום, לזה, המביאה להתבוננות אפילו שייך

כידוע הוי', שם מאיר שעלֿידיֿזה בגשמיות, – והעיקר ברוחניות, ובת בן לו שיומשכו ואם32לטובה, שאב ,

ו"ה אותיות הם ובת ובן י"ה, אותיות .33הם

***

Áאיתא למשיח בנוגע דמשיח.34. העיקריים מהענינים אחד זהו אלא בעלמא, סימן סתם זה ואין ודאין". ש"מורח
בגמרא מצינו לבואו34ולכן שמצפים זה הוא שהוא סברו התנאים גדולי שאפילו כוזיבא, בר לשמעון ,35בנוגע

אף שאינו, בוודאות ידעו אזי בו, חסר זה שענין וראו ודאין", ד"מורח בענין שבחנוהו בשעה ואףֿעלֿפיֿכן,
בו. היו המעלות שאר שכל

ודאין"? ד"מורח הענין כך כל נוגע מדוע ביאור: צריך ולכאורה

בתנ"ך שנאמר אמת "והריחו36הן אלא יוכיח", אזניו למשמע ולא ישפוט עיניו למראה ש"לא משיח על
הענינים כל ישנם אם גם – שבלעדיו ביותר, שנוגע עיקרי הוא זה ענין במה אבל ודאין", "דמורח הוי'", ביראת

כלום? ולא זה אין – האחרים

היה ואףֿעלֿפיֿכן אזניהם, ולמשמע עיניהם למראה דינים ודנו הגזית, בלשכת ישבו שהסנהדרין מצינו והרי
דין בפירוש ezin`lזה zn`גם פסקו כך למטה, פסקו שהם שכפי כמותם", שהלכה עמם ד"והוי' ובאופן ,

אזניהם! ולמשמע עיניהם למראה רק היה שהפסקֿדין אףֿעלֿפי למעלה,

דוקא? ודאין" ד"מורח באופן יהיה דמשיח שהמשפט ההכרח מהו כן, ואם

Ë:הענין וביאור .
בזהר –37איתא הנקבים ב' שהם מדריגות, ב' ישנם גופא ובזה החיּות. עצם הוא שבחוטם שהריח ,
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ב.26) יג, מגילה ראה
רע"ב.27) עד, כתובות
גם28) וראה ואילך. תקיג ס"ע ח"ח מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה

שם. בהערות ובהנסמן שסא), ס"ע חכ"א (אג"ק זו שנה אייר כ' מכתב
וש"נ. .114 ע' חט"ו תו"מ ואילך. 105 ע' חכ"ז לקו"ש

מלוקט29) סה"מ ג. כג, ראה פ' לקו"ת ג. מב, מקץ תו"א ראה
וש"נ. רח. ע' ח"א

א.30) לח, שה"ש לקו"ת וראה כח. א, בראשית

וש"נ.31) ואילך. תס ע' הקצרים אדה"ז מאמרי ראה
הש"ס32) לקוטי ב. רסד, זח"א ב.ראה סא, ליבמות להאריז"ל
ואילך).33) 216 ע' (לעיל ואילך ס"ד תזריע ש"פ שיחת גם ראה
ב.34) צג, סנהדרין
ה"ג.35) פי"א מלכים הל' רמב"ם ראה
ג.36) יא, ישעי'
ע'37) ח"ג (תו"מ תשי"א והניף ד"ה וראה (באד"ר). ב קל, ח"ג

וש"נ. .(32

f"iyz'd ,xii` ycegd mikxan ,miyecw zyxt zay zgiy

וזוהי ממש. החיּות עצם הוא השמאלי והנקב השמאלי, והנקב הימני הנקב שבחוטם, – הזהר בלשון "פרדשקא"
שבמשיח. ודאין" ד"מורח המדריגה

בחסידות בבחינת38ומבואר שהם הקרבנות, ריח בין החילוק עלֿדרך הוא ה"פרדשקא" שני בין שהחילוק ,

השמאלי. נקב בבחינת שהוא הכיפורים, דיום הקטורת ובפרט הקטורת, לריח הימני, נקב

בעבודה: והענין

עבודה הוא הקרבנות xzeiaענין zilrpבהמשך ובפרט מאמרים, וכמה בכמה אדמו"ר מו"ח כ"ק שמבאר כפי ,
דאיןֿסוף"39ההסתלקות רזא עד עולה דקורבנא ש"רזא הקרבנות, ענין במעלת קירוב40, ענין הם וקרבנות ,

והחושים הכיפורים,41הכוחות דיום הקטורת למעלת ובפרט הקטורת, למעלת מגעת מעלתם אין ואףֿעלֿפיֿכן, .
הדקה" מן "דקה הקטורת היתה שאז בשנה, אחת .42פעם

לקטורת קרבנות בין החילוק :43וביאור

דוקא הטהור ממין להיות צריך שהקרבן ההגבלה על נוסף הגבלות: וכמה כמה ישנם – הקרבנות הרי44בענין ,
הבהמה" "מן להיות הקרבן צריך – גופא הטהור הגבלות.45במין כמה ישנם גופא הבהמה במין וגם החיה, מן ולא ,

באופן דוקא הוא הסדר ואדרבה, הטמא, מן גם להיות שיכולה אלו, הגבלות כל אין – בקטורת מהֿשאיןֿכן
טמא מין שהוא "מור", הוא הקטורת מסממני שאחד לקדושה.46זה, להפוך צריכים גופא זה ומין ,

ופועלים טמא, מין אפילו שנוטלים – הקטורת וריח השמאלי נקב בדוגמת – ודאין" ד"מורח הענין תוכן וזהו
לקדושה. ועליה בירור בו

È:דוקא המשיח ביאת שלפני לזמן שייכת – זו ועבודה .
(כפי הבירורים בעבודת מסודר בסדר לילך אפשר היה אז זו. לעבודה זקוקים היו לא – הראשונים בדורות

כו' בבבל המובחרים את שהשאירו עזרא, בימי לברור47שמצינו יכולים היו זמן, די עדיין שהיה דכיון ,(

למראה הסנהדרין דיני היו ולכן ודעת. טעם שעלֿפי בחשבון ובהגבלה, מסודר בסדר זיך") ַַ("פאנאנדערקלייבן
בלבד. אזניהם ולמשמע עיניהם

כתלנו" אחר עומד זה ש"הנה עתה, –48מהֿשאיןֿכן הבירורים עבודת את שנסיים עד לעבודתנו, וממתין ,
נשמתוֿעדן (מוהרש"ב) אדמו"ר כ"ק שכתב וכמו כו', מסודר בסדר לברור זמן מה49אין יודעים אנו ש"אין ,

מה" עד יודע אתנו גו' ("אין רחוק ומה אנחנו50קרוב ולכן . . הבירורים באופני והדרגה סדר עתה יש שלא ..(

– שכלנו עלֿפי רחוק או שקרוב מה לברר בפרט, הזה בזמן רשאים, אין וגם יכולים אנו אין מצדנו
לידו" אנה ("והוי' תיקון שצריך מוצאים שאנו מה אם כי – זיך להשתדל51פאנאנדערקלייבען אנחנו צריכים ( ַַ

חשבונות. שום בלי עצומות", בכוחות

לעשות יכול ממנו פחות שהוא מי שגם כיון ענינו, אינו פלוני שדבר – חשבונות לעשות הזמן זה אין עתה
טוען – הקברות" בבית "אבידה שנמצאת בשעה אבל דוקא... יותר נעלים בענינים לעסוק ענינו הוא ואילו זאת,

"זקן שהוא או גדול", "כהן שהוא כבודו"!...52הוא לפי ואינה

כדי בו ועוסק ה"מור", את נוטל עצמו שהכהןֿגדול – הקטורת עבודת זמן הוא שעתה לו, אומרים כך על
לקדושה. להפכו
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ועוד.38) פרכ"ב. ח"א תער"ב המשך ראה
פי"ח39) .(113 ע' ה'שי"ת (סה"מ פ"ב ה'שי"ת לגני באתי המשך

.(153 ע' (שם
ב.40) כו, ח"ג א. רלט, ח"ב זהר ראה
במסכת41) של"ה רע"א. ה, זח"ג (קט). מו סי' הבהיר ספר ראה

ט. א, ויקרא ורמב"ן בחיי פ"ה. התפלה שער פע"ח ב. ריא, שלו תענית
(במשנה).42) ב מג, יומא
וש"נ.43) קכג. ע' ח"ב מלוקט סה"מ גם ראה
ה"י.44) פ"ב מזבח איסורי הל' רמב"ם ואילך. ב ה, מנחות ראה

ה"ט. פ"ה

ב.45) א, ויקרא
שם.46) הראב"ד ובהשגת ה"ג פ"א המקדש כלי הל' רמב"ם ראה

ובכ"מ. ד. כב, נשא לקו"ת א. צט, מג"א תו"א
וש"נ.47) ובפרש"י. ב סט, קידושין ראה
ט.48) ב, שה"ש
ומעין49) לקונטרס ב"מבוא" (נעתק וש"נ רסו. ע' ח"א שלו אג"ק
.(22 ע'
ט.50) עד, תהלים
יג.51) כא, משפטים
וש"נ.52) ב. יט, ברכות ראה



כט f"iyz'd ,xii` ycegd mikxan ,miyecw zyxt zay zgiy

וזוהי ממש. החיּות עצם הוא השמאלי והנקב השמאלי, והנקב הימני הנקב שבחוטם, – הזהר בלשון "פרדשקא"
שבמשיח. ודאין" ד"מורח המדריגה

בחסידות בבחינת38ומבואר שהם הקרבנות, ריח בין החילוק עלֿדרך הוא ה"פרדשקא" שני בין שהחילוק ,

השמאלי. נקב בבחינת שהוא הכיפורים, דיום הקטורת ובפרט הקטורת, לריח הימני, נקב

בעבודה: והענין

עבודה הוא הקרבנות xzeiaענין zilrpבהמשך ובפרט מאמרים, וכמה בכמה אדמו"ר מו"ח כ"ק שמבאר כפי ,
דאיןֿסוף"39ההסתלקות רזא עד עולה דקורבנא ש"רזא הקרבנות, ענין במעלת קירוב40, ענין הם וקרבנות ,

והחושים הכיפורים,41הכוחות דיום הקטורת למעלת ובפרט הקטורת, למעלת מגעת מעלתם אין ואףֿעלֿפיֿכן, .
הדקה" מן "דקה הקטורת היתה שאז בשנה, אחת .42פעם

לקטורת קרבנות בין החילוק :43וביאור

דוקא הטהור ממין להיות צריך שהקרבן ההגבלה על נוסף הגבלות: וכמה כמה ישנם – הקרבנות הרי44בענין ,
הבהמה" "מן להיות הקרבן צריך – גופא הטהור הגבלות.45במין כמה ישנם גופא הבהמה במין וגם החיה, מן ולא ,

באופן דוקא הוא הסדר ואדרבה, הטמא, מן גם להיות שיכולה אלו, הגבלות כל אין – בקטורת מהֿשאיןֿכן
טמא מין שהוא "מור", הוא הקטורת מסממני שאחד לקדושה.46זה, להפוך צריכים גופא זה ומין ,

ופועלים טמא, מין אפילו שנוטלים – הקטורת וריח השמאלי נקב בדוגמת – ודאין" ד"מורח הענין תוכן וזהו
לקדושה. ועליה בירור בו

È:דוקא המשיח ביאת שלפני לזמן שייכת – זו ועבודה .
(כפי הבירורים בעבודת מסודר בסדר לילך אפשר היה אז זו. לעבודה זקוקים היו לא – הראשונים בדורות

כו' בבבל המובחרים את שהשאירו עזרא, בימי לברור47שמצינו יכולים היו זמן, די עדיין שהיה דכיון ,(

למראה הסנהדרין דיני היו ולכן ודעת. טעם שעלֿפי בחשבון ובהגבלה, מסודר בסדר זיך") ַַ("פאנאנדערקלייבן
בלבד. אזניהם ולמשמע עיניהם

כתלנו" אחר עומד זה ש"הנה עתה, –48מהֿשאיןֿכן הבירורים עבודת את שנסיים עד לעבודתנו, וממתין ,
נשמתוֿעדן (מוהרש"ב) אדמו"ר כ"ק שכתב וכמו כו', מסודר בסדר לברור זמן מה49אין יודעים אנו ש"אין ,

מה" עד יודע אתנו גו' ("אין רחוק ומה אנחנו50קרוב ולכן . . הבירורים באופני והדרגה סדר עתה יש שלא ..(

– שכלנו עלֿפי רחוק או שקרוב מה לברר בפרט, הזה בזמן רשאים, אין וגם יכולים אנו אין מצדנו
לידו" אנה ("והוי' תיקון שצריך מוצאים שאנו מה אם כי – זיך להשתדל51פאנאנדערקלייבען אנחנו צריכים ( ַַ

חשבונות. שום בלי עצומות", בכוחות

לעשות יכול ממנו פחות שהוא מי שגם כיון ענינו, אינו פלוני שדבר – חשבונות לעשות הזמן זה אין עתה
טוען – הקברות" בבית "אבידה שנמצאת בשעה אבל דוקא... יותר נעלים בענינים לעסוק ענינו הוא ואילו זאת,

"זקן שהוא או גדול", "כהן שהוא כבודו"!...52הוא לפי ואינה

כדי בו ועוסק ה"מור", את נוטל עצמו שהכהןֿגדול – הקטורת עבודת זמן הוא שעתה לו, אומרים כך על
לקדושה. להפכו
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ועוד.38) פרכ"ב. ח"א תער"ב המשך ראה
פי"ח39) .(113 ע' ה'שי"ת (סה"מ פ"ב ה'שי"ת לגני באתי המשך

.(153 ע' (שם
ב.40) כו, ח"ג א. רלט, ח"ב זהר ראה
במסכת41) של"ה רע"א. ה, זח"ג (קט). מו סי' הבהיר ספר ראה

ט. א, ויקרא ורמב"ן בחיי פ"ה. התפלה שער פע"ח ב. ריא, שלו תענית
(במשנה).42) ב מג, יומא
וש"נ.43) קכג. ע' ח"ב מלוקט סה"מ גם ראה
ה"י.44) פ"ב מזבח איסורי הל' רמב"ם ואילך. ב ה, מנחות ראה

ה"ט. פ"ה

ב.45) א, ויקרא
שם.46) הראב"ד ובהשגת ה"ג פ"א המקדש כלי הל' רמב"ם ראה

ובכ"מ. ד. כב, נשא לקו"ת א. צט, מג"א תו"א
וש"נ.47) ובפרש"י. ב סט, קידושין ראה
ט.48) ב, שה"ש
ומעין49) לקונטרס ב"מבוא" (נעתק וש"נ רסו. ע' ח"א שלו אג"ק
.(22 ע'
ט.50) עד, תהלים
יג.51) כא, משפטים
וש"נ.52) ב. יט, ברכות ראה



ל

miyecw zyxt zegiy ihewlf"i jxk

הקודש ללשון מתורגם

.‡
"‰¯Â˙· ÏÂ„‚ ÏÏÎ ‰Ê Y ÍÂÓÎ ÍÚ¯Ï ˙·‰‡Â"

הפסוק על מצטט1בפירושו כמוך" לרעך "ואהבת

כהנים" (ב"תורת עקיבא רבי מאמר את כלל2רש"י "זה (

בתורה". גדול

את3המפרשים להראות רוצה עקיבא שרבי מסבירים,

התורה, בכל כללי ענין שהיא ולהדגיש המצוה, חשיבות

הלל של המפורסם לא4כמאמרו לחברך סני "דעלך :

היא זו – לחברך) תעשה לא עליך, ששנוא (=מה תעביד

הוא". פירושא – (=והשאר) ואידך כולה, התורה כל

לא כפשוטו, היא, התורה על רש"י פירוש להבין: צריך

כפי – אלא המצוות, לקיום לעורר שנועד ספרֿמוסר

בעצמו באתי5שרש"י לא "ואני – של`l`מגדיר לפשוטו

מקרא".

"ענינים רש"י מפירוש ללמוד (וצריך) אפשר [אמנם,

יינה6lkaמופלאים" דאורייתא, רזין (ואפילו התורה חלקי

תורה אחד7של לכל למעשה החשובים ענינים ובמיוחד (

יום, ובכל

רש"י בפירוש מילה כל הכרחית ובראשונה בראש אבל

פשוטוֿשלֿמקרא]. את להבין כדי

הקושי מהו זה, עליוweqtaולפי משיב שרש"י ,

גדול כלל זה כמוך.. לרעך "ואהבת המאמר באמצעות

בתורה?"

של שמו את רש"י מציין מדוע להבין יש בעלכך

כאשר רק זאת עושה רש"י שהרי – עקיבא רבי – המאמר

הפירוש להבנת מוסיף רבות).8הדבר פעמים (כמדובר
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ביטוי וכך9ישנו פשוט", והתירוץ טוב "הקושיא

בעניננו:

– כמוך" לרעך "ואהבת הפסוק את כשלומדים

אדם כאהבת "כמוך", להיות צריכה אחר ליהודי שהאהבה

צורך יש מה לשם פשוטה: שאלה מיד מתעוררת – לעצמו

נפרדים ומצוות10בציוויים תקום", "לא גזל, גניבה, על

לחבירו, אדם שבין דומות רבות

כמוך" לרעך "ואהבת מצות את מקיימים כאשר הרי

נמנעים ואדרבה:linn`כראוי, אחר, ליהודי מלהזיק

אף וחסד, טוב לו לעשות שעושיםdze`aמשתדלים מידה

("כמוך") ?11לעצמם

כלל זה – כמוך לרעך "ואהבת היא: כך על התשובה

שמשמעותו, בתורה", לרעךzehytaגדול "ואהבת היא: ,

הוא בתוכוllkכמוך" שכולל ,mihxtכל שהם רבים,

כפי האלה, המצוות כל בתורה כתובות לכן הללו. הציוויים

פעמים12שמוצאים הכלל13מספר את גם מביאה שהתורה ,

מאליהם). המובנים פרטים (ואפילו הפרטים את וגם

כאשר מסתברים אלו דברים לשאול: אפשר אך

לכלל בסמוך מוזכרים פרטים14הפרטים יש בעניננו אבל ,

אפשר וכיצד בתורה, שונים במקומות המפוזרים רבים

לרעך "ואהבת הכלל של כפרטים כתובים שהם לומר

לגמרי? אחר במקום הכתוב כמוך"

אלא רגיל, כלל זה שאין באומרו, רש"י עונה כך על

dxeza"כלל lecbלהיכתב הפרטים צריכים רגיל בכלל ."

"כלל הוא כמוך" לרעך "ואהבת הכלל אבל אליו, בסמוך
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יח.1) יט, פרשתנו

בן2) ממאמר ולהעיר – ז. פכ"ד, ב"ר ה"ד. פ"ט נדרים ירושלמי עה"פ.

זה אדם תולדות ספר "זה לשון) בשינוי שם ב"ר שם. וירושלמי (תו"כ עזאי

החסידות) (ע"ד נתבאר הנ"ל. במקומות מפרשים ראה – מזה" גדול כלל

אֿב. תקצא, ג' כרך בראשית באוה"ת

כאן.3) לרש"י – ועוד שפ"ח הזכרון, ס' רא"ם, ריב"א, ראה

שם.4) מהרש"א חדא"ג וראה א. לא, שבת

כד.5) שם, ח. ג, .n"kaeבראשית

א).6) (קפא, שלו שבועות במס' של"ה

כד.7) ע' יום היום

(8.(47 הערה לקמן (ראה כאן לדוד המשכיל בתי' וצע"ג

והקושיא9) פשוט שהתירוץ (אדה"ז) ("ואמר סע"ג נג, נצבים לקו"ת

טוב").

מנין10) על ולענוש לחייב כו' ונכפלו נאמרו בתורה מצות ש"הרבה ואף

) שבהם" שם,i"yxtלאוין ג. יא, שמיני ו. ו, צו בפרש"י ועד"ז כג. לד, תשא

מוקמינן ולא דרשינן למדרש דאיכא היכא "כל הרי – ועוד) לא. כג, אמור מד.

וראה הפשט. ע"ד גם דכ"ה ופשוט ע"ב). ריש כג, (פסחים יתירי" בלאוי

ועוד. כו). לד, (ותשא יט כג, משפטים פרש"י

רפי"ד.11) אבל הל' רמב"ם רמג. מצוה חינוך – ההלכה ע"ד – ראה

מ"ע רס"ג לסהמ"צ פערלא ברי"פ מהשקו"ט ולהעיר ב. שורש שלו סהמ"צ

ואילך). ג (קמב, יט

וכו'.12) הבאתם וכליו במשכן כמו מאורעות בסיפור רק ולא בציווים

פרש"י בהר.וראה ר"פ

ח.lirlגם13) כב, משפטים לדוגמא: –

בראשית14) מרש"י ולהעיר וש"נ. ב. ו, פסחים ראה – ההלכה ע"ד וגם

כלל). מעצמו מובן אינו ששם (אלא ח ב,

f"iyz'd ,xii` ycegd mikxan ,miyecw zyxt zay zgiy

שבכל הבירור שלאחרי דהיינו הדקה", מן "דקה שהיא הכיפורים, דיום הקטורת מעלת ישנה גופא בקטורת –
אפילו חשבונות, בלא בירור אחד: ענין שניהם בכללות, אבל הכיפורים; יום בערב שני בירור להיות צריך השנה
לשון ועלֿדרך השנה, בכל גם אלא בלבד, הכיפורים דיום בקטורת רק לא היה ה"מור" שהרי הטמא, מן

המור".53הכתוב בשמן חדשים "ששה :

לעיל מהרשע,54וכמדובר גם למטה שהוא מי עם וגם הרשע, הבן עם גם לפעול שצריכים ,

הזאת העבודה "מה ששואל אלא יהדות, עניני אודות עלֿכלֿפנים יודע הרשע שהרי –mkl"55של ולאמיתו .
עליו. שישאל כזו במדה עלֿכלֿפנים לו נוגע הענין כלשהי; שייכות לו שיש מורה ששואל, גופא זה הרי דבר,

מקומות בכמה המבואר אף56ועלֿדרך "שור", בבחינת שהוא שמי ו"עז", "כשב" "שור" הסוגים ג' בענין
שהוא מי מהֿשאיןֿכן לו, נוגע שהענין מורה זה הרי "נגח", שהוא גופא הא מכלֿמקום, נגח", "שור שהוא

כלל. לו נוגע הדבר שאין "עז", בבחינת

כיון כלל, שואלים אינם שאפילו אלו הם – מהרשע גם למטה שהוא החמישי, שהסוג בעניננו, ועלֿדרךֿזה
יהדות. לעניני כלל שייכות שום להם ואין יודעים שאינם לפי להם, נוגע אינו הענין שכל

אדם" נשמת הוי' ש"נר כיון לגמרי, הטמאות קליפות ג' כנגד הוא זה שסוג לעיל, אינו57וכמדובר שבהם
שכתוב כמו נבילה"58מאיר, נעשית עצמה ש"חתיכה ועד ידעך", רשעים .59"נר

הו שמצבם אלו עם גם להתעסק – היא המשיח ביאת לפני הנדרשת העבודה הרי באופןואףֿעלֿפיֿכן, א
ידעך". רשעים ד"נר

‡Èשנאמר ודאין" ד"מורח הענין מצד זה הרי – דוקא המשיח ביאת קודם היא זה באופן שהעבודה והטעם .
יוכיח": אזניו למשמע ולא ישפוט עיניו למראה ולא הוי' ביראת "והריחו במשיח,

הם – אזניו" ו"משמע עיניו" לאdlabd"מראה הגבלות, שום בלי מקום בכל אלקות יגלה – משיח ואילו ,
ב"מראה גו'eipirרק אשר "ארץ – "ipir"בה אלקיך גו'"60הוי' וקדמה ימה ד"ופרצת באופן אלא שום61, בלי ,

בארוכה). (כנ"ל בו לעסוק יש לידו הבא ענין שכל – הנ"ל באופן להיות צריכה למשיח ההכנה גם ולכן הגבלות.

כך כל עצמם השקיעו ביחוד, אדמו"ר מו"ח וכ"ק בכלל, האחרונים בדורות נשיאינו שרבותינו הטעם וזהו
עם שיפעלו והשתדלו פארלייגט") פיל אזוי אויף זיך ועניניםlk("האבן פשוטים אנשים עם גם ישראל, בני ַַָ

יהדות, של בי"ת" ו"אל"ף כפשוטו, בי"ת" "אל"ף עמהם וללמוד פשוטים,

באותה יקרבוהו הזולת, עם בי"ת" "אל"ף בלימוד שמתעסקים בשעה שבה תבעו אלא בכך, הסתפקו ולא
– התורה לפנימיות דהיינו ל"מעין", גם אלא סתם, ל"מים" רק לא שעה

התורה פנימיות שיגלה הוא משיח של שענינו והריlklדכיון גו'", וקדמה ימה "ופרצת הגבלות, שום בלי ,

הגלות" משך זמן כל ועבודתנו "במעשינו תלויים דלעתיד הגילויים בענין62כל להתעסק עתה גם צריכים –

חוצה" מעינותיך הימנו.63ד"יפוצו שחוצה ב"חוצה" גם ולאחריֿזה הפרטי, ב"חוצה" תחלה ;

יביא חוצה" מעינותיך ד"יפוצו והענין ודעת, טעם שעלֿפי והגבלות חשבונות שום ללא זאת לעשות ויש
מר" .64ל"קאתי

גאלתנו"]. "ממצרים זשוריצי", "ניע לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
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יב.53) ב, אסתר
ואילך).54) 259 ע' (לעיל ואילך ס"ז הפסח דחג ב' ליל שיחת
כו.55) יב, בא
ועוד.56) פ"ח. התפלה קונטרס .10 ע' שלום תורת סה"ש ראה
כז.57) כ, משלי
וש"נ.58) .260 ע' ריש לעיל וראה ועוד. ט. יג, שם

וש"נ.59) .223 ע' חי"ב תו"מ וראה א. ק, חולין
יב.60) יא, עקב
יד.61) כח, ויצא
רפל"ז.62) תניא
א.63) ז, תענית וראה טז. ה, משלי
ובכ"מ.64) בתחלתו. טוב שם כתר – דהבעש"ט אגה"ק
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הקודש ללשון מתורגם
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הפסוק על מצטט1בפירושו כמוך" לרעך "ואהבת

כהנים" (ב"תורת עקיבא רבי מאמר את כלל2רש"י "זה (

בתורה". גדול

את3המפרשים להראות רוצה עקיבא שרבי מסבירים,

התורה, בכל כללי ענין שהיא ולהדגיש המצוה, חשיבות

הלל של המפורסם לא4כמאמרו לחברך סני "דעלך :

היא זו – לחברך) תעשה לא עליך, ששנוא (=מה תעביד

הוא". פירושא – (=והשאר) ואידך כולה, התורה כל

לא כפשוטו, היא, התורה על רש"י פירוש להבין: צריך

כפי – אלא המצוות, לקיום לעורר שנועד ספרֿמוסר

בעצמו באתי5שרש"י לא "ואני – של`l`מגדיר לפשוטו

מקרא".

"ענינים רש"י מפירוש ללמוד (וצריך) אפשר [אמנם,

יינה6lkaמופלאים" דאורייתא, רזין (ואפילו התורה חלקי

תורה אחד7של לכל למעשה החשובים ענינים ובמיוחד (

יום, ובכל

רש"י בפירוש מילה כל הכרחית ובראשונה בראש אבל

פשוטוֿשלֿמקרא]. את להבין כדי

הקושי מהו זה, עליוweqtaולפי משיב שרש"י ,

גדול כלל זה כמוך.. לרעך "ואהבת המאמר באמצעות

בתורה?"

של שמו את רש"י מציין מדוע להבין יש בעלכך

כאשר רק זאת עושה רש"י שהרי – עקיבא רבי – המאמר

הפירוש להבנת מוסיף רבות).8הדבר פעמים (כמדובר
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ביטוי וכך9ישנו פשוט", והתירוץ טוב "הקושיא

בעניננו:

– כמוך" לרעך "ואהבת הפסוק את כשלומדים

אדם כאהבת "כמוך", להיות צריכה אחר ליהודי שהאהבה

צורך יש מה לשם פשוטה: שאלה מיד מתעוררת – לעצמו

נפרדים ומצוות10בציוויים תקום", "לא גזל, גניבה, על

לחבירו, אדם שבין דומות רבות

כמוך" לרעך "ואהבת מצות את מקיימים כאשר הרי

נמנעים ואדרבה:linn`כראוי, אחר, ליהודי מלהזיק

אף וחסד, טוב לו לעשות שעושיםdze`aמשתדלים מידה

("כמוך") ?11לעצמם

כלל זה – כמוך לרעך "ואהבת היא: כך על התשובה

שמשמעותו, בתורה", לרעךzehytaגדול "ואהבת היא: ,

הוא בתוכוllkכמוך" שכולל ,mihxtכל שהם רבים,

כפי האלה, המצוות כל בתורה כתובות לכן הללו. הציוויים

פעמים12שמוצאים הכלל13מספר את גם מביאה שהתורה ,

מאליהם). המובנים פרטים (ואפילו הפרטים את וגם

כאשר מסתברים אלו דברים לשאול: אפשר אך

לכלל בסמוך מוזכרים פרטים14הפרטים יש בעניננו אבל ,

אפשר וכיצד בתורה, שונים במקומות המפוזרים רבים

לרעך "ואהבת הכלל של כפרטים כתובים שהם לומר

לגמרי? אחר במקום הכתוב כמוך"

אלא רגיל, כלל זה שאין באומרו, רש"י עונה כך על

dxeza"כלל lecbלהיכתב הפרטים צריכים רגיל בכלל ."

"כלל הוא כמוך" לרעך "ואהבת הכלל אבל אליו, בסמוך
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יח.1) יט, פרשתנו

בן2) ממאמר ולהעיר – ז. פכ"ד, ב"ר ה"ד. פ"ט נדרים ירושלמי עה"פ.

זה אדם תולדות ספר "זה לשון) בשינוי שם ב"ר שם. וירושלמי (תו"כ עזאי

החסידות) (ע"ד נתבאר הנ"ל. במקומות מפרשים ראה – מזה" גדול כלל

אֿב. תקצא, ג' כרך בראשית באוה"ת

כאן.3) לרש"י – ועוד שפ"ח הזכרון, ס' רא"ם, ריב"א, ראה

שם.4) מהרש"א חדא"ג וראה א. לא, שבת

כד.5) שם, ח. ג, .n"kaeבראשית

א).6) (קפא, שלו שבועות במס' של"ה

כד.7) ע' יום היום

(8.(47 הערה לקמן (ראה כאן לדוד המשכיל בתי' וצע"ג

והקושיא9) פשוט שהתירוץ (אדה"ז) ("ואמר סע"ג נג, נצבים לקו"ת

טוב").

מנין10) על ולענוש לחייב כו' ונכפלו נאמרו בתורה מצות ש"הרבה ואף

) שבהם" שם,i"yxtלאוין ג. יא, שמיני ו. ו, צו בפרש"י ועד"ז כג. לד, תשא

מוקמינן ולא דרשינן למדרש דאיכא היכא "כל הרי – ועוד) לא. כג, אמור מד.

וראה הפשט. ע"ד גם דכ"ה ופשוט ע"ב). ריש כג, (פסחים יתירי" בלאוי

ועוד. כו). לד, (ותשא יט כג, משפטים פרש"י

רפי"ד.11) אבל הל' רמב"ם רמג. מצוה חינוך – ההלכה ע"ד – ראה

מ"ע רס"ג לסהמ"צ פערלא ברי"פ מהשקו"ט ולהעיר ב. שורש שלו סהמ"צ

ואילך). ג (קמב, יט

וכו'.12) הבאתם וכליו במשכן כמו מאורעות בסיפור רק ולא בציווים

פרש"י בהר.וראה ר"פ

ח.lirlגם13) כב, משפטים לדוגמא: –

בראשית14) מרש"י ולהעיר וש"נ. ב. ו, פסחים ראה – ההלכה ע"ד וגם

כלל). מעצמו מובן אינו ששם (אלא ח ב,

f"iyz'd ,xii` ycegd mikxan ,miyecw zyxt zay zgiy

שבכל הבירור שלאחרי דהיינו הדקה", מן "דקה שהיא הכיפורים, דיום הקטורת מעלת ישנה גופא בקטורת –
אפילו חשבונות, בלא בירור אחד: ענין שניהם בכללות, אבל הכיפורים; יום בערב שני בירור להיות צריך השנה
לשון ועלֿדרך השנה, בכל גם אלא בלבד, הכיפורים דיום בקטורת רק לא היה ה"מור" שהרי הטמא, מן

המור".53הכתוב בשמן חדשים "ששה :

לעיל מהרשע,54וכמדובר גם למטה שהוא מי עם וגם הרשע, הבן עם גם לפעול שצריכים ,

הזאת העבודה "מה ששואל אלא יהדות, עניני אודות עלֿכלֿפנים יודע הרשע שהרי –mkl"55של ולאמיתו .
עליו. שישאל כזו במדה עלֿכלֿפנים לו נוגע הענין כלשהי; שייכות לו שיש מורה ששואל, גופא זה הרי דבר,

מקומות בכמה המבואר אף56ועלֿדרך "שור", בבחינת שהוא שמי ו"עז", "כשב" "שור" הסוגים ג' בענין
שהוא מי מהֿשאיןֿכן לו, נוגע שהענין מורה זה הרי "נגח", שהוא גופא הא מכלֿמקום, נגח", "שור שהוא

כלל. לו נוגע הדבר שאין "עז", בבחינת

כיון כלל, שואלים אינם שאפילו אלו הם – מהרשע גם למטה שהוא החמישי, שהסוג בעניננו, ועלֿדרךֿזה
יהדות. לעניני כלל שייכות שום להם ואין יודעים שאינם לפי להם, נוגע אינו הענין שכל

אדם" נשמת הוי' ש"נר כיון לגמרי, הטמאות קליפות ג' כנגד הוא זה שסוג לעיל, אינו57וכמדובר שבהם
שכתוב כמו נבילה"58מאיר, נעשית עצמה ש"חתיכה ועד ידעך", רשעים .59"נר

הו שמצבם אלו עם גם להתעסק – היא המשיח ביאת לפני הנדרשת העבודה הרי באופןואףֿעלֿפיֿכן, א
ידעך". רשעים ד"נר

‡Èשנאמר ודאין" ד"מורח הענין מצד זה הרי – דוקא המשיח ביאת קודם היא זה באופן שהעבודה והטעם .
יוכיח": אזניו למשמע ולא ישפוט עיניו למראה ולא הוי' ביראת "והריחו במשיח,

הם – אזניו" ו"משמע עיניו" לאdlabd"מראה הגבלות, שום בלי מקום בכל אלקות יגלה – משיח ואילו ,
ב"מראה גו'eipirרק אשר "ארץ – "ipir"בה אלקיך גו'"60הוי' וקדמה ימה ד"ופרצת באופן אלא שום61, בלי ,

בארוכה). (כנ"ל בו לעסוק יש לידו הבא ענין שכל – הנ"ל באופן להיות צריכה למשיח ההכנה גם ולכן הגבלות.

כך כל עצמם השקיעו ביחוד, אדמו"ר מו"ח וכ"ק בכלל, האחרונים בדורות נשיאינו שרבותינו הטעם וזהו
עם שיפעלו והשתדלו פארלייגט") פיל אזוי אויף זיך ועניניםlk("האבן פשוטים אנשים עם גם ישראל, בני ַַָ

יהדות, של בי"ת" ו"אל"ף כפשוטו, בי"ת" "אל"ף עמהם וללמוד פשוטים,

באותה יקרבוהו הזולת, עם בי"ת" "אל"ף בלימוד שמתעסקים בשעה שבה תבעו אלא בכך, הסתפקו ולא
– התורה לפנימיות דהיינו ל"מעין", גם אלא סתם, ל"מים" רק לא שעה

התורה פנימיות שיגלה הוא משיח של שענינו והריlklדכיון גו'", וקדמה ימה "ופרצת הגבלות, שום בלי ,

הגלות" משך זמן כל ועבודתנו "במעשינו תלויים דלעתיד הגילויים בענין62כל להתעסק עתה גם צריכים –

חוצה" מעינותיך הימנו.63ד"יפוצו שחוצה ב"חוצה" גם ולאחריֿזה הפרטי, ב"חוצה" תחלה ;

יביא חוצה" מעינותיך ד"יפוצו והענין ודעת, טעם שעלֿפי והגבלות חשבונות שום ללא זאת לעשות ויש
מר" .64ל"קאתי

גאלתנו"]. "ממצרים זשוריצי", "ניע לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***
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יב.53) ב, אסתר
ואילך).54) 259 ע' (לעיל ואילך ס"ז הפסח דחג ב' ליל שיחת
כו.55) יב, בא
ועוד.56) פ"ח. התפלה קונטרס .10 ע' שלום תורת סה"ש ראה
כז.57) כ, משלי
וש"נ.58) .260 ע' ריש לעיל וראה ועוד. ט. יג, שם

וש"נ.59) .223 ע' חי"ב תו"מ וראה א. ק, חולין
יב.60) יא, עקב
יד.61) כח, ויצא
רפל"ז.62) תניא
א.63) ז, תענית וראה טז. ה, משלי
ובכ"מ.64) בתחלתו. טוב שם כתר – דהבעש"ט אגה"ק
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lecbפרטים הכולל ,"miaxשהם פרטים אף וביניהם ,

זאת וכל "כללים", איןdxezaעצמם ולכן התורה, בכל –

לכלל. בסמוך יכתבו הפרטים שכל ואיֿאפשר צורך,

.‚
?·ÏÏ ¯ÂÒÓ‰ ¯·„ Y "˙·‰‡Â"

להבין, המפורסמתdneca15וצריך כיצד16לקושיה :

לא אך במעשיו, שולט אדם שבלב? רגש על ציווי ייתכן

על לצוות אפשר וכיצד רגשותיו, על לשלוט יכול אחד כל

lk,יהודי עוד בלבו לאהוב לפיlkeיהודי [שהרי יהודי

hytdהיא ב"רעך" הכוונה ,lklהגבלה17יהודי ללא ,

סתם אהבה רגש על אינו והציווי אלא18כלֿשהיא]? ,

"כמוך"

המפרשים (כשאלת ייתכן, כיצד יהודי19– כל שאצל ,(

" לזולתו אהבה הרמב"ןjenkתהיה וכלשון יקבל20", "לא :

נפשו"? את כאהבתו חבירו את שיאהוב האדם לב

לכן קודם פסוקים מספר ש"21ב) רש"י, דברlkמפרש

בו נאמר אדם.. של ללבו והואהמסור מאלקיך", ויראת

יותר מאוחר פעמים מספר כך מדוע22מפרש תמוה, זה לפי .

כמוך" לרעך "ואהבת דבר23במצות היא האהבה (א) אשר ,

"כמוך", להיות צריכה האהבה כאשר במיוחד (ב) שבלב,

– אדם של ללבו מסור ודאי זו`oiשזה אזהרה ?!24קיימת

.„
Â˘Â¯ÈÙ· Ï"�‰ ˙ÂÏ‡˘‰ ÏÚ ‰�ÂÚ È"˘¯

לרעך ש"ואהבת בפרשו רש"י עונה אלו שאלות על

הוא רביllkכמוך" המאמר, בעל של שמו ציון ועלֿידי

הראשונה): השאלה על לתשובה רומז הוא (שבכך עקיבא
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דהבן15) החינוך (ועיקר) מתוכן שהרי (כ"כ), קושיא אינה הפשט ע"ד

השם, אהבת בכלל, ובנ"א הוריו אהבת זה): לגיל קודם – (וגם למקרא חמש

וכו'. התומ"צ אהבת

בתחלתו,16) בערכו הערכיםֿחב"ד ס' (ראה ה'** לאהבת ).p"yeבנוגע

(והדרך הטעם עצמו בכתוב מפורש – ה) ו, (ואתחנן ה"א את ואהבת

(הוא) ש)"ה' שיתבונן (ע"י – לאהבתו מצרים`jiwlלבוא) מארץ (שהוציאו "

ולהעיר – ב).i"yxtnוגו' כ, יתרו עה"פ

טעם לפרש מבלי כמוך" לרעך "ואהבת בקרא שסתם בנדו"ד משא"כ

והסברה.

שהמדובר – וכיו"ב יז) פסוק (לעיל בלבבך" אחיך את תשנא "לא ושאני

'idz `lyמדת שעל (9 ע' תרצ"ט (סה"מ מהמבואר ולהעיר בלב. (מדה) שנאה

הציווי. ענין שייך היראה

(כפי'17) בתומ"צ רעך היינו ד"רעך" החידוש פי' לא רש"י שהרי

את תשנא ב"לא ועד"ז :(38 ובהערה לקמן. שנסמנו מקומות עה"פ: הרשב"ם

– (בהשלם סל"ט יראים (ראה בתומ"צ אחיך על דקאי רש"י פי' לא אחיך"

ג"כ וכדמוכח ועוד). עה"פ. (ואוה"ח) ביל"ש הובא ספי"ח תדבא"ר סקצ"ה).

ממצות זה") ("את נתמעט מסית שרק עה"פ)) (מספרי ט (יג, ראה מפרש"י

פל"ב. לתניא הצ"צ כו' לקוטי וראה כמוך. לרעך ואהבת

(ורשע בתומ"צ רעך פירושו כמוך" לרעך ש"ואהבת י"א ההלכה ע"ד

דעות להל' הג"מ ט. עשין סמ"ג – ב) קיג, פסחים – לשנאותו מצוה או מותר

ועוד. סרכ"ד). – (בהשלם סל"ח יראים שם**. אבל הל' רמב"ם וראה ה"ג. פ"ו

הרי"פ רמד. מצוה מצות תרי"ג שיק (מהר"ם באחרונים העירו כבר אבל

מה, (סנה' שלמדין מהא ואילך) ד קמג, שם לרעךפערלא מואהבת וש"נ) א.

וכמפורש מיתה), (המחוייב רשע גם שכולל היינו יפה, מיתה לו ברור – כמוך

ואפילו ישראל משמע רעך דכתיב היכא "וכל ב): נב, (שם ***ryxברמ"ה

ורק כנ"ל.ziqnכו'": גו', ואהבת ממצות בפירוש נתמעט

מהלשון שנתמעט מפני לא הוא רשע לשנוא שמצוה שהא מזה ומוכח

ציוויjrxlואהבת הוא כ"א שהובאr"taכמוך רע" שנאת ה' "יראת (מהפסוק

לרעך רק הוא הפרטים בכל גו' שואהבת – (ובמילא רשע לשנוא שם) בפסחים

לשנאותם "שמצוה אלה דגם לב פרק בתניא מוכח וכן mad`lבתומ"צ). devn

k"bשהביאו הנ"ל פסוק על בעיקר סמכו הנ"ל פוסקים גם [ואולי ע"ש .****"

ואכ"מ. .38 הערה לקמן וראה שם]. מפסחים ויראים) (סמ"ג

שמפרשו18) משמע רש"י ומדשתק יד), כ, (יתרו תחמוד" מ"לא להעיר

(קה"ת הגש"פ ראה – ההלכה ע"ד שם). ובחיי ראב"ע (וראה כפשוטו

בהערה. עתר ע' .p"yeתשמ"וֿז)

(לפרש"י)19) המהרי"ק ופי' חי' חזקוני, רזא, פענח יז), (פסוק רמב"ן

ועוד. כאן.

רק בזה והכוונה כפשוטו, אינו כמוך לרעך דואהבת תי' הנ"ל במפרשים

זקנים),ziiyrלענין (הדר רבעה"ת ראב"ע, גם וראה וכיו"ב. לחבירו טובה

ועוד, שם. שבת מהרש"א חדא"ג כאן. ועוד מלבי"ם

ראה אבל כפשוטו, כמוך לרעך ואהבת שמפרש מוכח רש"י מדסתם אבל

דעות הל' רו), (מ"ע בסהמ"צ הרמב"ם לשון פשטות מובן וכן בפנים. לקמן

ועוד. שם. אדה"ז שו"ע שם,

שם.20)

יד.21) פסוק

לו.22) שם, יז. כה, בהר לב. פסוק מג.לקמן שם,

המדובר23) הנ"ל שבמקומות להעיר כוונתdlertaאבל ברורה שאין

אחיך את תשנא ב"לא גם והרי – כו' לטוב אם נאמרjaalaהעושה לא "

.27 הערה לקמן וראה מאלקיך". "ויראת

בו24) נאמר ללב המסור דבר כל ה', "אני כאן: טוב לקח ממדרש להעיר

אבל – ה'" וארא,i"yxtaאני ר"פ רש"י (וראה זה נזכר ולהעירn"kaeלא .(

הוצאתי. אשר ד"ה לו פסוק לקמן מרש"י

dpd ,zeppeazdd zecleze `vei lret jxca dad`d d`a f`c ,zeppeazd lr `ed ieeivdc l"f [owfd] *epax xn` 'd zad`ay oeikne :[` ,gtw] dn 'r 'c 'eg minzdn xirdl (*

.exiag zlrna zeppeazdd aih ici lr d`ay l`xyi zad`a mb `ed okc ,aiign `ixad lkyd

xirdl la` (**enewnay(b"d e"t zerc 'ld)mzqz` aed`l" m"anxdl`xyin `"e`kmc` ipa lk" ± cid xtq yixa zevnd oipna f"cre) "etebkzixa ipa.dxcbd lk ila ± ("

illk ik`ln ci) k"g` ly dfn `le dfl mcewd `"wna y"n lr (wx) jneq m"anxdy recie ± (oteqa) gvex 'lda `"k (zerc 'lda) enewna azk `l ryx `epyl devny f"be

.(e ze` 'ek m"anxd

z` aed`l mc` lk lr devn"y wx `iad (d"q e"pwq g"e`) r"eya f"dc` f"cre`"e`k,"etebkhinyden"ega wxe) ryx `le v"neza jrx `wec `edy (my `"bna `aend)

.(ryx `epyl devnc `iad h"q 'ek mikxc ixaer 'ld

oeyl jrx yxtl yie" my d"nxa 'ad 'itn xirdle (***mirx."'ek jay

t"ixd d`xe ."jaala jig` z` `pyz `l xn`py `ede aihdl el xyt`y dn lka exiagl aihdln ezrpen mc` z`py `dz `l mlerl" (` ,dr) `nei ixi`nn xirdl (****

.a ,anw my `lxrt

.408 'r myl zexrdae ,dad` zevn oiadl d"c :v"vdl v"ndql zetqed k"b d`xe (*
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שקיומו מובן, כלל, הוא "ואהבת..." אם dyrnlא)

קיום עלֿידי בסמוךmihxtd25הוא שמוזכר ממה החל ,

כן: ולפני תקום... לא תשנא... לא רכיל... תלך לא לכך:

תגנובו..., לא

שב"ואהבת מובן וכך –jenkלענינים היא הכוונה "

עליהם, לצוות שאפשר

שהכוונה26ושם מובן ומכך מאלקיך", "ויראת נאמר

"ויראת" של הענין להם שקשור הפרטים לשאר גם .27היא

חברך" לחיי קודמים ש"חייך סובר עקיבא רבי .28ב)

כי ממש, לשויון הכוונה אין שב"כמוך" יוצא, לפיֿזה

קודמים" .29"חייך

oeincdזהו s"kk30מסוים בפרט שויון –31.

הפשט בדרך כך הוא "כמוך" המילה כפי32פירוש

כפרעה" "כמוך i"yx,33שלפניֿכן, yxitבעיני אתה "חשוב

לגבי "בעיני". רק אלא כפרעה, בדיוק איננו יוסף כמלך".

mixg`איש ירים לא "ובלעדיך – כפרעה בדיוק הוא יוסף

ידו..." –34את עצמו לפרעה נוגע הדבר כאשר אבל .

" אז ,35ממך"`lcb"הכסא",

נוגע הענין אין עוד כל בעניננו: צריכהjiiglוכך ,

" להיות לרעך בדיוקjenkהאהבה למענו לעשות וצריך ,"

של (כבמקרה לחייך הענין נוגע כאשר אבל למענך. כמו

מים, של קיתון מהן אחד וביד בדרך מהלכין שהיו "שניים

לחיי קודמים "חייך – אז הרי מתים..."), שניהם שותין אם

חברך".
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"חלקים": אינם עדיין הדברים

" עודjiigאמנם, כל אך – במקרה`oiקודמים" מדובר

חברו את לאהוב יהודי כל יכול אז האם ל"חייך", שנוגע

"כמוך" עצמו, ?36כאהבת

להיות צריך "כמוך" אהבה של זה רגש מכך: יותר

– ואשרlkl"לרעך" ר"ל, עבירה שעבר למי גם יהודי,

להענישו? שיש קובעת אמת תורת

שאלה מאמרefגם עלֿידי aiwr`נענית iaxחביבין" –

שנקראו מובן,37למקום"mipaישראל שמכך ,lkyהיהודים

אחר יהודי לאהוב שאפשר ומובן, ממש". "אחים הם

"כמוך".

אחיו, הוא שהאחר ויחוש בכך, היהודי יתבונן כאשר

אצלו אחים.linn`יתעורר אהבת כלפיו, אהבה של רגש

להיות זו אהבה יכולה מצב38יהודיlklולכן בכל ,

כי שאמרlkשהוא, כפי למקום, בנים תמיד הם ישראל

`aiwr iax39ישראל כאשר שאפילו הרשע, לטורנוסרופוס

על שכעס כ"מלך... הוא שהקדושֿברוךֿהוא במצב הם

בנים". קרויין "אנן אז גם בנו",

.Â
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רש"י רומז עקיבא, רבי המאמר, בעל של שמו בציון

נוסף: לענין

כמוך" לרעך "ואהבת אם לשאול: עשוי ממולח תלמיד

מדוע כולה, בתורה כללי ענין בתורה", גדול "כלל הוא

לאחר כלֿכך רב זמן קדושים, בפרשת עתה, רק נאמר הוא

המשכן? והקמת תורה מתן

דעת לפי aiwr`אלא, iaxלשיטתו כי שאלה, זאת אין

בסיני" נאמרו ופרטות כי40"כללות בפרשתנו כתוב והענין ,

נשנו". מועד "באוהל

נאמר כבר כמוך" לרעך "ואהבת שהכלל אפוא, ויוצא
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פי'25) וראה כו'. הן ואלו תשמורו חוקותי את הסמוך: פרש"י ראה

תאהבהו. כן תעשה אם כאן: (הא') החזקוני

(26.22 בהערה הנסמן וראה .21 הערה לעיל נסמן

"ויראת27) לאזהרה זקוק ולכן הרואים את שמרמה – שבעשי' אלה

jiwl`nברגש משא"כ ,"alay?קמ"ל מאי –

א.28) סב, ב"מ

א.29) מה, סנה' ברור תוד"ה הנ"ל. מהרש"א וחדא"ג רמב"ן גם ראה

כאן. לפרש"י חיים מים באר

ויגש.30) ר"פ ורא"ם ראב"ע ראה

בסופו.i"yxtראה31) יו"ד יג, שם כדמותנו. ד"ה כו א, .n"kaeבראשית

במיוחד32) שייכת בזה רע"ק ששיטת בפנים.c"ecplאלא כדלקמן ,

ויגש.33) ר"פ

מד.34) מא, מקץ

מ.35) שם,

בהגה"ה.36) ב סא, של"ה ראה

מי"ד.37) פ"ג אבות

מדעת38) ויטריw"rxלהעיר המחזור כגירסת – ספט"ז דר"נ (אבות

עמך"i"yxc(תלמידו מעשה בעושה כמוך לרעך "ואהבת מי"א) פ"ב לאבות (

את "ושנוא לפנ"ז שם ממ"ש (– ההלכה ע"ד שזהו ע"ז (נוסף אבל –

לסוגים כ"א רשעים, לסתם כוונתו שאין מוכח כו'", והמסיתים האפיקורסין

הא שעל רלח), (מצוה מחינוך ולהעיר כאן. פרשתנו באוה"ח וכ"כ הנ"ל.

מינים על שקאי גו'" אשנא ה' ד"משנאך הכתוב מביא רשע לשנוא שמצוה

.66 ,64 הערות ולקמן 17 הערה לעיל וראה שם). במנ"ח (כמ"ש ואפיקורסים

(ח"א39) הרשב"א שו"ת וראה שם). מהרש"א חדא"ג (וראה א י, ב"ב

האזינו ובספרי הם. בני כו' כך דבין א) לו, (קידושין כר"מ שההלכה סקצ"ד)

א קכח, שבת רע"ק: ממאמרי ולהעיר לר"מ. הודה שר"י משמע ה) (לב,

דרע"ק. חסידותי' ב קי, ובסנה' במשנה, ע"ב ריש צ, ב"ק (וש"נ).

וש"נ.40) ע"ב. ריש ו, חגיגה

ואילך,41) 300 ע' לקמן ראה אבל – ומפרשיו בהר ר"פ מרש"י להעיר

באורך. ע"ש ר"י, לדעת רק) – (או גם היא שם רש"י שכוונת
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שקיומו מובן, כלל, הוא "ואהבת..." אם dyrnlא)

קיום עלֿידי בסמוךmihxtd25הוא שמוזכר ממה החל ,

כן: ולפני תקום... לא תשנא... לא רכיל... תלך לא לכך:

תגנובו..., לא
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עליהם, לצוות שאפשר

שהכוונה26ושם מובן ומכך מאלקיך", "ויראת נאמר

"ויראת" של הענין להם שקשור הפרטים לשאר גם .27היא
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נוגע הענין אין עוד כל בעניננו: צריכהjiiglוכך ,

" להיות לרעך בדיוקjenkהאהבה למענו לעשות וצריך ,"

של (כבמקרה לחייך הענין נוגע כאשר אבל למענך. כמו

מים, של קיתון מהן אחד וביד בדרך מהלכין שהיו "שניים

לחיי קודמים "חייך – אז הרי מתים..."), שניהם שותין אם
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" עודjiigאמנם, כל אך – במקרה`oiקודמים" מדובר

חברו את לאהוב יהודי כל יכול אז האם ל"חייך", שנוגע

"כמוך" עצמו, ?36כאהבת

להיות צריך "כמוך" אהבה של זה רגש מכך: יותר

– ואשרlkl"לרעך" ר"ל, עבירה שעבר למי גם יהודי,

להענישו? שיש קובעת אמת תורת

שאלה מאמרefגם עלֿידי aiwr`נענית iaxחביבין" –
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אחר יהודי לאהוב שאפשר ומובן, ממש". "אחים הם
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אחיו, הוא שהאחר ויחוש בכך, היהודי יתבונן כאשר

אצלו אחים.linn`יתעורר אהבת כלפיו, אהבה של רגש

להיות זו אהבה יכולה מצב38יהודיlklולכן בכל ,

כי שאמרlkשהוא, כפי למקום, בנים תמיד הם ישראל

`aiwr iax39ישראל כאשר שאפילו הרשע, לטורנוסרופוס

על שכעס כ"מלך... הוא שהקדושֿברוךֿהוא במצב הם
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כמוך" לרעך "ואהבת אם לשאול: עשוי ממולח תלמיד

מדוע כולה, בתורה כללי ענין בתורה", גדול "כלל הוא

לאחר כלֿכך רב זמן קדושים, בפרשת עתה, רק נאמר הוא

המשכן? והקמת תורה מתן

דעת לפי aiwr`אלא, iaxלשיטתו כי שאלה, זאת אין

בסיני" נאמרו ופרטות כי40"כללות בפרשתנו כתוב והענין ,

נשנו". מועד "באוהל
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פי'25) וראה כו'. הן ואלו תשמורו חוקותי את הסמוך: פרש"י ראה

תאהבהו. כן תעשה אם כאן: (הא') החזקוני

(26.22 בהערה הנסמן וראה .21 הערה לעיל נסמן

"ויראת27) לאזהרה זקוק ולכן הרואים את שמרמה – שבעשי' אלה

jiwl`nברגש משא"כ ,"alay?קמ"ל מאי –

א.28) סב, ב"מ

א.29) מה, סנה' ברור תוד"ה הנ"ל. מהרש"א וחדא"ג רמב"ן גם ראה

כאן. לפרש"י חיים מים באר

ויגש.30) ר"פ ורא"ם ראב"ע ראה

בסופו.i"yxtראה31) יו"ד יג, שם כדמותנו. ד"ה כו א, .n"kaeבראשית

במיוחד32) שייכת בזה רע"ק ששיטת בפנים.c"ecplאלא כדלקמן ,

ויגש.33) ר"פ

מד.34) מא, מקץ

מ.35) שם,

בהגה"ה.36) ב סא, של"ה ראה

מי"ד.37) פ"ג אבות

מדעת38) ויטריw"rxלהעיר המחזור כגירסת – ספט"ז דר"נ (אבות

עמך"i"yxc(תלמידו מעשה בעושה כמוך לרעך "ואהבת מי"א) פ"ב לאבות (

את "ושנוא לפנ"ז שם ממ"ש (– ההלכה ע"ד שזהו ע"ז (נוסף אבל –

לסוגים כ"א רשעים, לסתם כוונתו שאין מוכח כו'", והמסיתים האפיקורסין

הא שעל רלח), (מצוה מחינוך ולהעיר כאן. פרשתנו באוה"ח וכ"כ הנ"ל.

מינים על שקאי גו'" אשנא ה' ד"משנאך הכתוב מביא רשע לשנוא שמצוה

.66 ,64 הערות ולקמן 17 הערה לעיל וראה שם). במנ"ח (כמ"ש ואפיקורסים

(ח"א39) הרשב"א שו"ת וראה שם). מהרש"א חדא"ג (וראה א י, ב"ב

האזינו ובספרי הם. בני כו' כך דבין א) לו, (קידושין כר"מ שההלכה סקצ"ד)

א קכח, שבת רע"ק: ממאמרי ולהעיר לר"מ. הודה שר"י משמע ה) (לב,

דרע"ק. חסידותי' ב קי, ובסנה' במשנה, ע"ב ריש צ, ב"ק (וש"נ).

וש"נ.40) ע"ב. ריש ו, חגיגה

ואילך,41) 300 ע' לקמן ראה אבל – ומפרשיו בהר ר"פ מרש"י להעיר

באורך. ע"ש ר"י, לדעת רק) – (או גם היא שם רש"י שכוונת
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זה: רש"י שבפירוש תורה" של מ"יינה

מצות מאמרעל א) ביטויים: שני ישנם ישראל אהבת

הלל מאמר ב) בתורה". גדול כלל "זה – עקיבא 42רבי

ואידך כולה התורה כל "זוהי – כן) לפני דורות (מספר

היא". פירושא

"זה בביטוי בפשטות: הוא המאמרים שני בין ההבדל

הוא ישראל שאהבת היא, הכוונה בתורה" גדול `cgכלל

"כלל זהו אמנם התורה. כללlecbמכללי רק אבל, ,"

cg`43..כלל") "כללaבתורה ולא ואילוdתורה" תורה").

ש"זוהי אומר dlekהלל dxezd lk"44אידך" – השאר וכל ,

פירושא". רק) (היא

רבי של מאמרו את דוקא רש"י מביא מדוע מובן בכך

כי ישראלzehytaעקיבא, אהבת "כל`dppiהדברים,

כולה" אדם45התורה שבין מצוות של ה"כלל" רק אלא ,

.46לחברו

רש"י שבפירוש רואים, אף (שהואxnba42`[ולפיכך

"דעלך שבמאמר מפרש הוא הגמרא), שבלימוד הפשט לפי

אהבת למצות הכוונה אין התורה..." כל זוהי לחברך... סני

l`xyi" של פירושו אלא ,jxagl..רעך" הוא תעביד לא

דבריו"edÎjexaÎyecwd`זה על תעבור אל זוהי47, ,zn`a

כולה". התורה "כל

הפירוש "לחברך"ipydולפי שבמילה שם, רש"י של

פירוש שלפי אומר, אכן הוא ממש", "חברך היא הכוונה

dfדוקא לאו כולה" התורה גניבה48"כל "גזילה רק אלא ,

מצוות"].aexeניאוף

חיים" אלקים דברי ואלו "אלו הרי להבין: צריך ,49אך

להיות, להסבירם,ipyyומוכרח וניתן אמת, הם המאמרים

ישראל אהבת אם מובן: ואין הענינים, פנימיות לפי לפחות

שהיא הענין לכאן מוסיף מה כולה", התורה "כל היא

ובמיוחד, מנה)? מאתים בכלל (הרי בתורה" גדול "כלל

לפניֿכן. רבים דורות נאמר הלל של מאמרו כאמור, כאשר,

.Á
‰¯Â˙Ï ·Â¯È˜Ï Ï‡¯˘È ˙·‰‡ ‰¯Â˘˜ ÚÂ„Ó
הלל של מאמרו את להקדים יש זאת להבין :50כדי

הבריות את אוהב שלום... אוהב אהרן של מתלמידיו "הוי

לתורה". ומקרבן

שלום... "אוהב בין הקשר מהו השאלה: מתעוררת

ישראל אהבת לתורה"? "ומקרבן לבין הבריות" את אוהב

חברו טובת את לדרוש היהודי את ולאlkaמעוררת עניניו,

ברוחניות ?51רק

ההסבר קביעת52ידוע למנוע המשנה מתכוונת שבכך

להיות צריך ישראל. אהבת למען ח"ו, בתורה פשרות

אותם שמקרבים באופן הבריות" את dxezd"אוהב l`,

הבריות. רוח אל התורה את להשפיל להיפך, ח"ו, ולא,

רק היא לתורה" ש"ומקרבן יוצא, זה לפי xdf`dאבל

ואילו הבריות". את "אוהב של בענין צדדית והגבלה

המשך הוא לתורה" ש"ומקרבן מובן, הלשון מפשטות

הבריות אהבת – הבריות" את "אוהב של ותוצאה

לתורה. בקירובן מתבטאת

אדמו"ר מצטט שם ל"ב). (פרק התניא מן גם מוכח כך

שלום... אוהב אהרן של מתלמידיו "הוי המאמר את הזקן
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עבותות בחבלי למשכן "צריך של התכלית כלומר,
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א.42) לא, שבת

בזה".43) גדול "כלל גם יש (2 בהערה (כמסומן עזאי בן ולדברי

סק"ג.44) סתקפ"ב או"ח מט"ז להעיר

ע"ד45) דרקeheytדעכ"פ – י"ל וש"ס מקרא כןzeiniptaשל הענין

ישראל, אהבת מצות להצ"צ סהמ"צ לב, פרק בתניא אדה"ז כביאור הוא,

אהבת ע' חב"ד הערכיםֿ ס' (ראה ועוד ואילך, תתלח ע' שופטים אוה"ת

ס"ח, תשל"ו).p"yeישראל (קה"ת ישראל אהבת בקונטרס נעתקו כהנ"ל – .(

ועוד. פ"א. ריע אהבת נתיב להמהר"ל עולם נתיבות וראה

ועוד.46) כאן. לתו"כ וק"א ראב"ד גם ראה

כוונת47) דכ"ה כתבו לדוד) משכיל בשפ"ח. הובא (נח"י רש"י במפרשי

בפירושו גם וצע"ג.z"drרש"י כאן.

כפי'48) רק רש"י הביא זה שפי' מה מובן שגרad'עפ"ז מכיון כי –

כולה התורה לכל היא הלל שכוונת עכצ"ל מצות, תרי"ג כל ע"ע לקבל צריך

ממש.

של הפשוט פי' זה שאין לזה (נוסף כי מספיק, אינו הא' פי' גם [ומ"מ
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שהכוונה להפי' משא"כ חיוב. של בלשון ולא תעביד") לא ("לחברך שלילה

שם]. מהרש"א חדא"ג ראה – כפשוטו לחברך

וש"נ.49) ב. יג, עירובין

מי"ב.50) פ"א אבות

טובה51) לקשר מבלי בגשמיות טובה לעשות הבעש"ט מהנהגת להעיר

.(248 ע' ח"א [המתורגם] לקו"ש (ראה כו' דרוחנית בתנאי זו

(52.213 ע' [המתורגם] חט"ו .24 ע' [המתורגם] ח"ב לקו"ש ראה

(53" אדה"ז לשון יומתק ciqtdעפ"ז `l" הול"ל דלכאורה – "el yiשכר

לתורה", "ומקרבן הוא הבריות" את "אוהב של שהמכוון מכיון כי – כו'"

לא" ש"הן ciqtd.68הו"א הערה לקמן וראה המצוה. שכר

miyecw zyxt zegiyÎihewl

ישראל אהבת ענין על ש"רעך"54שם משום להיות שצריך ,

"icediהוא אשר נשמה, אחדolekבעל ואב מתאימות

נקראו ולכן צריכהlkלכולנה ולכן ממש", אחים ישראל

" אהבה ואף,lklלהיות קטן", ועד למגדול מישראל נפש

המגיד האהבה55כלשון ואם גמור". כצדיק גמור "רשע ,

עצמית אהבה אלא הזולת, של הרוחני מצבו עקב איננה

"ומקרבן של לענין קשורה היא מדוע הנשמה מצד

לתורה"?

.Ë
È„Â‰È‰ Ïˆ‡ ÌÈ�È�Ú‰ È�˘

הוא: לכך ההסבר

חז"ל דברי קדמה56ידועים ישראל של ש"מחשבתן ,

נאמר שני מצד לתורה. מעל ישראל לתורה, וגם דבר", לכל

ואורייתא57ב"זהר" באורייתא מתקשראין ש"ישראל ,

מעל היא שהתורה מובן ומכך הוא", בריך בקודשא

ישראל.

מוסבר מהתורה58עלֿכך נעלים ישראל :myxyaאבל ,

מישראל, התורה נעלית למטה, יורדות כשהנשמות

באמצעות היא הקדושֿברוךֿהוא אל הנשמה והתקשרות

התורה.

הפכיים: ענינים שני ביהודי יש ולכן

מן ישראל נשמות נעלות שבשרשן העובדה מצד

הוא". ישראל שחטא אףֿעלֿפי "ישראל.. הרי התורה,

רבות עבירות ר"ל, עובר, היהודי אם הוא59אפילו אין ,

אל היהודי נשמת התקשרות כי ח"ו, יהודי מלהיות מפסיק

בתורה בעבודתו תלויה איננה הקדושֿברוךֿהוא

.60ובמצוות

" יהודי שכל כך, לידי מביא עצמו זה סופוi`ceaאבל,

daeyz zeyrl"61כיון כי, ולמצוות. לתורה חוזר הוא –

היא הקדושֿברוךֿהוא אל למטה היהודי שהתקשרות

ש"ישראל העצמית המעלה יכולה לא התורה, באמצעות

והיא ומצוות, תורה ללא עצמה, בפני להשאר הוא"

dgxkenובאמצעות והמצוות, התורה קיום לידי להביא

התורה מעל שהיא נשמתו מעלת מתגלה .62זאת

.È
Ï‡¯˘È ˙·‰‡·˘ ÌÈ�È�Ú‰ È�˘

"ואהבת בענין ההפכיים הענינים שני נובעים מכך

כמוך": לרעך

zeinvrב"שורש ישראל כל מאחדות הנובעת האהבה

התורה.63dlrpdנפשם" להגבלות מעל היא התורה, מן

אשר לבריות גם בשווה, ישראל בכל היא האהבה ולפיכך

ועבודתו" ה' מתורת איֿאפשר64"רחוקים זאת, בדרגה כי ,

מתורה הרחוק יהודי לבין צדיק בין אין65להבדיל גם וכך .

קשורה היא אלא הזולת, של לרוחניות מוגבלת זו אהבה

לגשמיותו גם עניניו, של51לכל גשמיות זוהי כי ,icedi.

לבין היהודי של מציאותו שבין הקשר מצד אבל

dxezdמצד" שהיא האהבה (גם ישראל אהבת גם נעשית ,

למצוה התורה) מן ונעלית נפשם", צריךdxezaשורש :

לפי – ולכן התורה, מצוה שכך מפני יהודי לאהוב

לקבוע (ואסור כדלעיל קובעת, שהתורה וסייגים הגבולות

ישנם אשר עד ישראל), אהבת בגלל בתורה פשרות

להיות צריך אליהם שהיחס קובעת, התורה אשר יהודים,

שנאתים..." שנאה "תכלית של .66באופן
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קונט'54) שם, הערכים ס' ישראל, אהבת מצות להצ"צ סהמ"צ גם וראה

הנ"ל. ישראל אהבת

לעיל55) בהערה. 7 ע' הנ"ל קונט' וראה .177 ע' ה'ש"ת בסה"ש הובא

.66 ,65 הערות לקמן .17 הערה

לסופו).56) (קרוב פי"ד תדבא"ר ד. פ"א, ב"ר

א.57) נט, ר"ה קרוב. כי רד"ה נצבים (לקו"ת בדא"ח בכ"מ הובא כן

ד. טז, א.n"kaeשה"ש עג, זח"ג וראה .(

אז58) ד"ה ואילך. א'תג ע' ח"ג פע"ו. תער"ב המשך שם. שה"ש לקו"ת

ואילך. פ"ג ה'ש"ת .n"kaeישיר

רע"א.59) מד, סנהדרין

ובכ"מ.60) א'רנב. ע' שם תער"ב המשך בארוכה ראה

ס"ג.61) פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' ספל"ט. תניא

בכחה62) שלכן מתורה, למעלה (שהיא התשובה ענין גילוי גם שלכן

ע' שם תער"ב (המשך דוקא בתורה הוא – כו') בתורה שנחסר מה למלאות

ועוד). רלה. ע' תרס"ו המשך וראה א'תח.

לב.63) פרק בתניא אדה"ז לשון

הערה64) לקמן וראה הפרק. בסוף שם (תניא והאפיקורסים" "המינים לבד

בסופו, ה' סעיף שם הערכיםֿחב"ד ס' ראה – באלה וגם .(66p"ye.

המגיד65) פתגם שגם (7 ע' ח"ב [המתורגם] (לקו"ש ממשנ"ת להעיר

(=לאהוב גמור צדיק א ווי גמור רשע א האבן "ליב (55 הערה לעיל (נסמן

דאהבת הענין כל אמתית את עדיין מבטא אינו גמור)" צדיק כמו גמור רשע

ואילו לרשע, צדיק בין מדריגות חילוקי שישנם מורה עצמו זה לשון כי ישראל,

כלל. מדריגות חילוקי אין עצמית באהבה

שם.66) תניא א. קטז, שבת כב. קלט, תהלים

מוכרח הוא שבפשטות (אף יומתק (סי"א) בפנים לקמן המבואר וע"פ

סותר ה"ז דלכאורה ובפרט – שם בתניא אדה"ז שהביאו מה הענין) לשלימות

אע"פ ישראל והרי הנשמה, מצד היא ישראל שאהבת לפנ"ז שמבאר למה

מכיון כי – הוא ישראל דוקאielibyשחטא תורה ע"י הוא הנשמה מעלת

אלה הרי שם), להםdwqtpy(כדלקמן ש"אין ועוד לתורה, שייכותם לגמרי

נשמתם מעלת ישראל", באלקי לידי``"tחלק לבוא זה) (דלאielib(במצבם

" רק שהם אליהםmiwegx"כבריות" להיות אא"פ ובמילא – כו'") ה' מתורת

ielibaהנשמה מצד ישראל אהבת

שמביא ענינו הבריות את דאוהב לפנ"ז למ"ש בהמשך בא זה [וענין

בפנים]. כדלקמן לתורה, לומקרבן
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ובכ"מ.60) א'רנב. ע' שם תער"ב המשך בארוכה ראה

ס"ג.61) פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' ספל"ט. תניא

בכחה62) שלכן מתורה, למעלה (שהיא התשובה ענין גילוי גם שלכן

ע' שם תער"ב (המשך דוקא בתורה הוא – כו') בתורה שנחסר מה למלאות

ועוד). רלה. ע' תרס"ו המשך וראה א'תח.

לב.63) פרק בתניא אדה"ז לשון

הערה64) לקמן וראה הפרק. בסוף שם (תניא והאפיקורסים" "המינים לבד

בסופו, ה' סעיף שם הערכיםֿחב"ד ס' ראה – באלה וגם .(66p"ye.

המגיד65) פתגם שגם (7 ע' ח"ב [המתורגם] (לקו"ש ממשנ"ת להעיר

(=לאהוב גמור צדיק א ווי גמור רשע א האבן "ליב (55 הערה לעיל (נסמן

דאהבת הענין כל אמתית את עדיין מבטא אינו גמור)" צדיק כמו גמור רשע

ואילו לרשע, צדיק בין מדריגות חילוקי שישנם מורה עצמו זה לשון כי ישראל,

כלל. מדריגות חילוקי אין עצמית באהבה

שם.66) תניא א. קטז, שבת כב. קלט, תהלים

מוכרח הוא שבפשטות (אף יומתק (סי"א) בפנים לקמן המבואר וע"פ

סותר ה"ז דלכאורה ובפרט – שם בתניא אדה"ז שהביאו מה הענין) לשלימות

אע"פ ישראל והרי הנשמה, מצד היא ישראל שאהבת לפנ"ז שמבאר למה

מכיון כי – הוא ישראל דוקאielibyשחטא תורה ע"י הוא הנשמה מעלת

אלה הרי שם), להםdwqtpy(כדלקמן ש"אין ועוד לתורה, שייכותם לגמרי

נשמתם מעלת ישראל", באלקי לידי``"tחלק לבוא זה) (דלאielib(במצבם

" רק שהם אליהםmiwegx"כבריות" להיות אא"פ ובמילא – כו'") ה' מתורת

ielibaהנשמה מצד ישראל אהבת

שמביא ענינו הבריות את דאוהב לפנ"ז למ"ש בהמשך בא זה [וענין

בפנים]. כדלקמן לתורה, לומקרבן
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"‰¯Â˙Ï
של שהענין בתניא) הזקן (ואדמו"ר הלל מדגיש כך ועל

ועבודתו" ה' מתורת "הרחוקים את – הבריות" את "אוהב

להוביל צריך –mbלמרות לתורה", "ומקרבן לידי

היותם של העצמית ממעלתם נובעת אליהם שהאהבה

כאשר גם הענינים, בכל להם ולעזור לאהבם וצריך יהודים

oi`:"לתורה "ומקרבן של בענין מצליחים

בהיותו העצמית מעלתו עצמו, היהודי שאצל כשם

אינן לתורה, מעל הקדושֿברוךֿהוא אל והתקשרותו יהודי,

לידי אותו מביאות אלא ומצוות, תורה ללא להשאר יכולות

כדלעיל, והמצוות, התורה קיום

ועבודתו". ה' מתורת ל"רחוקים האהבה לגבי גם כך

בהיותם העצמית במעלתם מכיר שהוא מפני שדוקא

מסתפק הוא אין זויהודים, עובדה אלא בלבד, בכך

של ל"יהודים להפכם השתדלות אצלו ".dxezמעוררת

לבוא חייבת ישראל של העצמית המעלה שגם כיון

רחוק הזולת שכאשר יוצא, התורה, באמצעות גילוי לידי

איֿאפשר התורה, האמיתיתyeglמן ובאחדות בשלום

ישראל כל לבין שורש67שבינו מצד ממש "אחים שהם ,

אותם63נפשם" מקשר לתורה", "מקרבן הוא כאשר ודוקא .

אז הקדושֿברוךֿהוא, אל זו ובאמצעות התורה אל

בגלוי שמעל68מורגשת היהודי, של העצמית מעלתו גם

לתורה.

.·È
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אהבת לגבי חז"ל מאמרי לשני ההסבר מובן לפיֿזה

ישראל:

כפי ישראל, אהבת של הכלל על מדבר עקיבא רבי

בגוף נשמה שהוא אחר יהודי כלפי למעשה לקיימו שצריך

התורה של לגבולות בהתאם איֿאפשר69גשמי, ועלֿכך ,

ח"ו, היו זה לפי כי כולה", התורה "כל שזוהי לומר

ישראל אהבת בגלל התורה של הסייגים כל מתבטלים

גדול "כלל רק וזהו התורה), כל דוחה נפש פיקוח (דוגמת:

a.התורה סייגי לפי להתבצע הצריך תורה",

אך למטה, ישראל אהבת על הלל מדבר זאת, לעומת

ש"ישראלmyxylבקשר בדרגה ישראל, encwשל

דרגה69לתורה" ומצד .ef,ישראל למען היא התורה כל הרי

"אחים היותם שמעלתם, וכיון מעלתם. את לגלות כדי

ישראל, אהבת במצות מתגלה נפשם", שורש מצד ממש

הוא". פירושא ואידך כולה התורה כל "זוהי – הרי

(f"kyz miyecw t"y zgiyn)
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גם67) הלל) (ממאמר שם בתניא אדה"ז שהעתיק מה לבאר יש עפ"ז

ובין בינו שלום נעשה לתורה שמקרבן עי"ז כי – שלום" "אוהב התיבות

הגוף". על הנפש ולהעלות ו"להגבי' דלהגביר הענין יהי' אצלם שגם הבריות,

אם68) שגם שמכיון המעלה`epiאלא בהם יש הרי לתורה", "מקרבן

מצות שכר הפסיד לא לא) "(והן לכן, – עכ"פ) (בהעלם בנ"י של העצמית

ריעים". אהבת

י"ל אולי אשר תשל"ז), ח"ש ש"פ (שיחת ממשנ"ת ixg`lyולהעיר

רק לא בזה יש – כו'") הפסיד לא לא (ש"הן זה ענין אדה"ז גילה שכבר

" – השכר הפסד ciqtdשלילת `l"

–dfy" אומר הי' באם el(משא"כ yiפשוט באם רק לומר שייך (שכר)")

– א] טו, נזיר סע"ב. י, ברכות [וראה שכר לו שיש

שמקיים גדול, "ריוח" – גם `f"dcכ"א ieeivאדה"ז עם מתקשרים שעי"ז ,

כו'.

לתורה"69) ד"ומקרבן השייכות תש"מ) יתרו ש"פ (שיחת עפמשנ"ת

של מתלמידיו פה,`oxdל"הוי (תהלים נפגשו" ואמת "חסד כענין שהוא – "

) מהשתל' שלמעלה דאהרן בחסד שגם י), פ"ה, שמו"ר שמצדaxeיא. חסד),

צ"ל ממדוה"ג, למעלה הוא הבריות את דאוהב הענין (שמצדzn`dזה דתורה

– משה)

(זח"ג חסד ענינו הלל כי ורע"ק. להלל המאמרים דב' השייכות לבאר יש

ישראל דאהבת הענין מדגיש ולכן ובכ"מ), בהקדמה. תניא א. רמה, (רע"מ)

שענינו רע"ק משא"כ ה)תורה: מ(מדידות למעלה מנחותdxezכמו"ש (ראה

כללים שד"ח ב. לז, ב"מ (רש"י ב"ש" "משל והי' רע"א), פו, סנה' ב. כט,

שענינם וש"נ) פז. כלל ע' מדגיש`znמע' – ג) מח, שה"ש לקו"ת (ראה

גדול "כלל כמו"ש ישראל דאהבת תורה".aהענין



לז
נוסח הגדה של פסח

קדש ורחץ

רק תיבת ורחץ היא בתוספת אות וא"ו. 
הם  רק  אשר  אלו,  תיבות  בשתי  ישנו  שינוי  ועוד 

נאמרו בלשון ציווי, ולא סיפור.
ראשונות  ג'  על  רומזים  ורחץ  קדש  כי  לומר,  ויש 
דחכמה, קדושה, וד' ראשונות דבינה, טהרה ורחיצה, 
שלא היה בהם פירוד ושבירה, כי לקחם עתיק לחלקו, 

מה שאין כן י"ג בחינות הנשארות מהם. 
וזהו אשר קדש ורחץ באו בוא"ו החיבור, ורק הם 
ולרחוץ  לקדש  שיש  רמזו,  רמז  ציווי:  בלשון  באים 
הבחינות,  י"ג  שאר  את  העליונות  הבחינות  משתי 

הנרמזות בי"ג הסימנים: כרפס . . נרצה1.
)ליקוטים ואגרות עמ' רצט(

לא על ידי מלאך לא על ידי שרף לא על ידי שליח2.

מלאך  )סתם  ביצירה   — מלאך  בבריאה.   — שרף 
הוא ביצירה3(. שליח — בעשיה.

יצירה  הקדמת  דרך  על  לשרף,  מלאך  והקדים 
לבריאה, כמו שכתוב4 יוצר אור ובורא חשך.

)הערות לזהר ב עמ' תסד(

ויקח מצה האמצעית ופורסה לשנים5.

לשנים,  פורסין  גבורה,  לוי,  שכנגד  השניה,  המצה 
כי כל ענין הגבורה הוא לחתוך ולחלק. וכמו שהרקיע, 
למים  מים  בין  הבדיל  גבורה,  השני,  ביום  שנברא 
וכתיב פלג אלקים6,  גימטריא אלקי"ם(.   — )מבדי"ל 
ולכן  והתחלקות,  פילוג  יש  גבורה,  אלקים,  שבשם 
אלקים לשון רבים. ואמרו רז"ל7 אך חלק — אך הוא 

מיעוט8, גבורה, ופעולתו היא לחלק.
היא  כן  כמו  לחלק,  היא  הגבורה  שפעולת  וכשם 

עצמה נחלקת לשתים:
— הוא מספר שתי פעמים חצ"י, להורות  גבור"ה 

1( קטע זה נדפס בהגדה של פסח עם לקוטי טעמים ומנהגים עמ' ז.
2( הגדה של פסח.

3( תניא ריש פל"ט.
4( ישעיה מה, ז.

5( סדר הגדה של פסח.
6( תהלים סה, י.
7( כריתות ז, א.

8( רש"י אמור כג, כז.

 — יח"ץ  היא  והמצה השניה  לשני חצאים.  שנחלקת 
ואות  היא המדה השניה,  וגבורה  גבור"ה.  מספר חצי 
גבורה,  ובלילה,  לשנים.  התחלקות  על  מורה  בי"ת 
כתיב9 ויחלק עליהם לילה. וכן שלל המלחמה, גבורה 
 — נחלק לשנים  גבורה10(,  ידי מלחמה,  על  ניטל  )כי 

חלק ליורדים למלחמה וחלק ליושבים על הכלים11.
)הערות לזהר ב עמ' נד, עמ' סה(

הגדול  . חלק   . ופורסה לשנים  ויקח מצה האמצעית 
יניח לאפיקומן והקטן מניח בין השתי מצות12.

יש שתי בחינות מצה:
א. החלק הקטן, המגולה — שאומרים עליו דברים 

הרבה, את ההגדה.
אין  שעליו   — והנעלם  הצפון  הגדול,  החלק  ב. 

אומרים ודורשים כלום.
על דרך זה בתורה, יש שני חלקים.

דבר  שנקרא  ורבא,  אביי  הוויות  דתורה,  נגלה  א. 
הם  חיים  הרבה,  ואומרים  דורשים  ובנגלה  קטן13. 

למוציאיהם בפה14.
ב. נסתר דתורה, מעשה מרכבה, שנקרא דבר גדול15. 
והוא סוד ומכוסה, דברים שכיסם עתיק יומין16, כבשים 

ללבושך17, ואין דורשים בו.
וכשם שקדמה אכילת החלק הקטן לאכילת החלק 
הגדול, כמו כן צריכים ללמוד נגלה דתורה לפני נסתר 
דתורה, כמאמר18 לעולם ימלא אדם כריסו בש"ס וכו'.

וכשם ששני חלקי המצה הם ממצה אחת, שנחלקה 
לשנים, כמו כן שני חלקי התורה אינם שתי תורות ח"ו, 

רק תורה אחת הנחלקת לשתים.
השבועות  בחג  זוכים  הקטן  החלק  אכילת  ידי  על 
לנגלה דתורה, ועל ידי אכילת החלק הגדול זוכים בחג 

השבועות לנסתר דתורה.
וכנגד שני חלקים אלו הוא שתי הלחם, שנים דוקא.
)ליקוטים ואגרות עמ' רל(

9( לך לך יד, טו.
10( מאורי אור מערכת מלחמה.

11( שמואל א ל, כד.
12( סדר הגדה של פסח.
13( בבא בתרא קלד, א.

14( עירובין נד, א.
15( בבא בתרא שם.
16( פסחים קיט, א.

17( משלי כז, כו. חגיגה יג, א.
18( ראה רמב"ם הלכות יסודי התורה פ"ד הי"ג. 

ליקוטים מתורת לוי יצחק
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יט, ב – דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת 

אלהם קדשים תהיו כי קדוש אני ה' אלקיכם

א. וידבר ה', דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליהם 
למידק  איכא  אלקיכם.  ה'  אני  קדוש  כי  תהיו  קדשים 
כי  אומרו  הוא  טעם  נתינת  מה  גם  לי'.  מיבעי  היו  דקדושים 

קדוש אני ה' וכו'.
צדיקים  עתידין  )עה:(  דב"ב  פ"ה  שאמרו  מה  עם  ויראה 
שיאמרו  צדיקים  עתידין  הקב"ה,  של  שמו  על  שיקראו 
לפניהם קדוש שנאמר )ישעי' מג, ז( כל הנקרא בשמי קדוש 
יאמר לו. משום הכי אומר קדושים תהיו, מאחר שקדוש אני 
אתם  צרכין  ובקדוש,  בשם  אלי  להשוות  עתידין  ואתם  ה' 

ליזהר מאד במדת הקדוש והבן.
יוסף לקח1

ואמרת  ישראל  בני  אל  "דבר  ב(  )יט,  קדושים  בפ'  ב. 
אליהם, קדשים תהיו כי קדוש אני ה' אלקיכם", וידוע דיוקי 
המפרשים, א( מהו כפל הלשון "דבר... ואמרת", ב( מתחלה 
ואו,  מלא  קדוש  ואו,  חסר  קדשים  ג(  אמירה,  ואח"כ  דבר 
מתייחס  אני"  "קדוש  בנ"י,  אל  מתייחס  תהיו"  "קדשים  ד( 

להקב"ה.
ובדרך אפשר יש לפרש דהפסוק מרמז מה שמובא בספר 
מאמר מרדכי פ' פנחס )וכן הובא מהחיד"א, בספרו כסא דוד, 
דרוש ז' לשבת הגדול, ובספר פני דוד פ' תולדות(, מביאים 
אברהם  כמה"ר  בריסק  דק"ק  אב"ד  הגאון  שחלם  חלום 
עפשטין ז"ל בר"ח אדר ה'שע"ה וז"ל חלמתי חלום, שנשאתי 
ג'  אומרים  שאנו  הקדושה,  ענין  לידע  גדולה  בישיבה  ונתתי 
ו, ג(, ואין אנו אומרים ה'  פעמים קדוש קדוש קדוש )ישעי' 

צבאות מלא כל הארץ כבודו עד אחר פעם ג'.
בנינים  ג'  כנגד  הם  קדוש  פעמים  ג'  כי  הטעם  לי  ונתגלה 
דבתי המקדשות, והוא כי בכל פעם שנבנה בהמ"ק הי' הייחוד 
קדושה בזיווג אחד, והקליפה היתה נפרדת כל חד מחברתה, 
ושרשי הקליפות הן ד' מאות איש, שהם עם בית עשו לק"ש 

)עובדי' א, יח(, גימטריא ד' מאות.
וזהו תיבת קדו"ש תיבת ד"ו באמצע שהוא הזווג הקדוש, 
ד"ו פירוש זיווג כמ"ש חז"ל )קידושין מא( טב למיתב טן ד"ן 
ק' בתחלת התיבה,  נפרדין  ותיבת ק"ש שהם הקליפות  וכו' 

וש' בסוף התיבה.
בחיבור  הקדושה  כן  שהי'  הראשון  בית  בנין  נגד  וזהו 
אין  וע"כ  בהמ"ק,  נחרב  בעונינו  ואח"כ  בפירוד,  והקליפה 
מקום ראוי לומר אחר זה "ה' צבאות", ואח"כ פעם ב' קדוש 
כנגד בית שני הי' ג"כ הקדושה בחיבור והקליפה בפירוד כנ"ל, 
יכולים לומר אחר זה ה' צבאות,  ונחרב ג"כ בעונינו ואין אנו 
ובמהרה בימינו בית ג' שיבנה יהי' קיים, ואז ה' צבאות מלא 

כל הארץ כבודו עכל"ה.

1( כל כתבי ר' חיים אבולעפיא. נדפס איזמיר תצ"ד.

וי"ל דזהו מה שרמז לנו הקב"ה בפסוק, קדשים תהיו לשון 
בני  ע"י  דנבנה  ושני,  ראשון  המקדש  דבית  רמז  הוא  רבים, 
וכיון  וכו',  כורש  ובית שני ע"י  אדם, בית ראשון ע"י שלמה, 
היחוד  שלימות  הי'  שלא  וכיון  נחרבו,  סוף  בנ"א  ע"י  שנבנה 
דסוף  ואו,  חסר  קדשים  ע"כ  כנ"ל,  "דו"  באותיות  המרומז 
והבית  יחוד השלם,  הי'  ולא  נחרב הבתי מקדשות אלו,  סוף 
השלישי מרמז במ"ש "קדוש אני", מלא ואו דאז יהי' מלא כל 
הארץ כבודו, ולכן קדוש מלא ואו, ויהי' אותיות "דו" באמצע, 

הזווג הקדוש לעולם בנין נצחי לעולם ועד.
וע"כ מתייחס הבתי מקדשות הא' וב' להאדם, דנבנה ע"י 
בנ"א, ולכן נחרבו, משא"כ הבית השלישי מתייחס אל הקב"ה 
"כי קדוש אני", ויהי' בנין נצחי )עיין רבינו בחיי מ"ש בארות 

דיצחק. תולדות כו, כ(.
וי"ל דזהו כפל הלשון דבר כנגד קדשים תהיו ואמרת כנגד 
קדש אני, עפ"י המבואר דלשון דבר הוא לשון קשה "כמ"ש 
יג(,  )עיין מדרש תנחומא צו  דבר האיש אדוני הארץ קשות 
פרשה  יט  )פרק  במכילתא  כמ"ש  רכה  לשון  הוא  ואמירה 
יעקב, בלשון רכה אמור ראשי  ג( עה"פ כה תאמר לבית  ב, 
לשון  כתוב  נחרב  שבסוף  הראשון  הבית  כנגד  וע"כ  דברים, 
דבר הקשה, ובנין העתיד שיהי' נצחי כתוב לשון רכה, וה' יאר 

עינינו בתורתו הקדושה.
זרע יצחק

יט, ג – איש אמו ואביו תיראו ואת שבתתי 
תשמרו אני ה' אלקיכם

ג. חמשה בני סמכי הוו לי' לאבימי בחיי אביו, וכי הוה אתי 
רבי אבהו קרי אבבא, רהיט ואזל ופתח לי', ואמר, אין אין, עד 
דמטא התם, יומא חד א"ל אשקיין מיא, אדאייתי לי' נמנם, 
אבימי  ודריש  מלתי'  איסתייעא  דאיתער,  עד  לי'  קאי  גחין 

)תהלים עט( מזמור לאסף אלקים בא גוים בנחלתך.
קידושין ל"א ע"ב

הוה  כי  ואפילו הכי  לי' לאבימי בחיי אביו,  הוו  בני סמכי 
קרי ר' אבהו אבבא הי' אבימי רץ ופותח לו ואינו מניח לאחד 

מבניו לילך.
אין אין, אפתח אפתח.

איסתייא מילתא, בעודו גחין לפניו שהבין במדרש מזמור 
לדורשו,  לכן  קודם  בו  מבין  הי'  שלא  תהלים,  שבספר  אחד 
וי"מ שמקרא זה לבדו דרש, מזמור לאסף אלקים באו גויים 
אסף  שאמר  כך  ודרש  לי',  מיבעי  לאסף  קינה  וגו'  בנחלתך 
שבביתו,  ובאבנים  בעצים  חמתו  הקב"ה  שכילה  על  שירה 
ומתוך כך הותיר פליטה בישראל, שאלמלא כך לא נשתייר 
משונאי ישראל שריד וכן הוא אומר כלה ה' את חמתו ויצת 

אש בציון )איכה ד(.
רש"י

miyecwמתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת קדושים  zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'k oey`x meil inei xeriy

ß oqip 'k oey`x mei ß

èé(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)íéLã÷ íäìà zøîàå ìàøNé-éða úãò-ìk-ìà øac©¥º¤¨£©¯§¥«¦§¨¥²§¨«©§¨¬£¥¤−§¦´
:íëéäìà ýåýé éðà LBã÷ ék eéäz¦«§®¦´¨½£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£Ï‡¯NÈŒÈ�a ˙„ÚŒÏkŒÏ‡ ¯ac∑(ת"כ רבה. ּתלּויין(ויקרא ּתֹורה ּגּופי ׁשרב מּפני ּבהקהל זֹו ּפרׁשה ׁשּנאמרה מלּמד «≈∆»¬«¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
eÈ‰z.ּבּה ÌÈL„˜∑,העברה ּומן העריֹות מן ּפרּוׁשים רבה)הוּו אּתה(ויקרא ערוה, ּגדר מֹוצא ׁשאּתה מקֹום ׁשּכל ָ¿…ƒƒ¿ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ

קדּׁשה: כא)מֹוצא מקּדׁשכם";(לקמן ה' "אני – וגֹו'" וחללה זנה מקּדׁשֹו";(שם)"אּׁשה ה' אני זרעֹו... יחּלל "ולא ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹֻ
וגֹו'"(שם) וחללה זנה אּׁשה יהיּו... ."קדׁשים ְְְֲִִִַָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(432 'nr a g"nyz zegiyd xtq)

ּבּה ּתלּויין ּתֹורה ּגּופי ׁשרב ב)מּפני יט, ּופרׁשתנּו.(רש"י נזיקין ּפסחים, מצֹות: ׁשּׁשים המכילֹות ּפרׁשּיֹות ג' ׁשּיׁש רז"ל, אמרּו ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

ׁשהיא ּבלבד זֹו לא ׁשּכן ּבהקהל, נאמרה ּפרׁשתנּו הּתֹורהמכילהודוקא ּדיני רב אּלא רּבים, "קדֹוׁשיםּתלּוייםּדינים הּכללי ּבּצּוּוי ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

לפני ׁשּנאמרּו מצֹות יׁש ּכי ּתֹורה", ּגּופי "ׁשּכל נקט ולא עליו". ּׁשּצּויתיָך מה ּכל ּבעׂשֹותָך קדֹוׁש "היה הרמּב"ם: ּובלׁשֹון ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹּתהיּו".

זה. ּכללי צּוּוי ּבלי ּגם לקּימן ׁשּנּתן ּכרחָך ועל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּפרׁשתנּו,

(â)ýåýé éðà eøîLz éúúaL-úàå eàøéz åéáàå Bnà Léà¦´¦³§¨¦Æ¦½̈§¤©§Ÿ©−¦§®Ÿ£¦−§Ÿ̈¬
:íëéäìà¡«Ÿ¥¤«

i"yx£e‡¯Èz ÂÈ·‡Â Bn‡ LÈ‡∑:ּומדרׁשֹו ּפׁשּוטֹו. זהּו ואּמֹו; אביו ּתיראּו מּכם אחד כט)ּכל קידושין כהנים. לי(תורת אין ƒƒ¿»ƒƒ»ְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָ
אֹומ ּכׁשהּוא מּנין? אּׁשה איׁש, ּבידֹואּלא סּפק ׁשהאיׁש "איׁש"? נאמר לּמה אםּֿכן, ׁשנים. ּכאן הרי "ּתיראּו", ר: ְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

עליה אחרים רׁשּות אּׁשה אבל e‡¯Èz.לעׂשֹות, ÂÈ·‡Â Bn‡∑ירא ׁשהּבן לפניו ׁשּגלּוי לפי לאב, אם הקּדים ּכאן ְֲֲֲִִֵֶַָָָָƒ¿»ƒƒ»ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
מּפני מאביו, יֹותר אּמֹו את מכּבד ׁשהּבן לפניו ׁשּגלּוי לפי לאם, אב הקּדים ּובּכבֹוד, מאּמֹו. יֹותר אביו ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָאת

ּבדברים e¯ÓLz.ׁשּמׁשּדלּתֹו È˙˙aLŒ˙‡Â∑מֹורא על ׁשהזהרּתי אףֿעלּֿפי לֹומר: אב, למֹורא ׁשּבת ׁשמירת סמ ְְְִִֶַַָ¿∆«¿…«ƒ¿…ְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָָָ
הּמצוֹות ּכל ּבׁשאר וכן לֹו, ּתׁשמע אל הּׁשּבת'! את 'חּלל :ל יאמר אם ‡ÌÎÈ‰Ï.אב, '‰ È�‡∑(ה אּתה(יבמות ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ¬ƒ¡…≈∆ַָ

ּדברי. את לבּטל לֹו ּתׁשמע לא לפיכ ּבכבֹודי, חּיבים לו)ואבי קידושין לב. ולא(ב"מ ּבמקֹומֹו, יׁשב לא מֹורא? איזהּו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ
ּומֹוציא מכניס ּומנעיל, מלּביׁש ּומׁשקה, מאכיל ּכבֹוד? ואיזהּו ּדבריו. את יסּתר ולא ּבמקֹומֹו, .ידּבר ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

(ã)íëì eNòú àì äëqî éäìàå íìéìàä-ìà eðôz-ìà©¦§Æ¤¨´¡¦¦½¥«Ÿ¥Æ©¥½̈¬Ÿ©«£−¨¤®
:íëéäìà ýåýé éðà£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÏÈÏ‡‰ŒÏ‡ e�ÙzŒÏ‡∑חׁשּוב(ת"כ)לעבדם הּוא ּכלא – 'אל' לׁשֹון אלילים ..‰ÎqÓ È‰Ï‡Â∑אלילים ּתחּלתן «ƒ¿∆»¡ƒƒְְְְֱִִַָָָֹ≈…≈«≈»ְֱִִִָָ
אלהּות לעׂשֹותן סֹופ אחריהם ּפֹונה אּתה ואם ˙.הם, ‡ÏÌÎÏ eNÚ∑ואם לכם. אחרים ולא לאחרים ּתעׂשּו לא ְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַָָֹ…«¬»∆ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָֹֹ

נאמר ּכבר הרי לכם?! עֹוׂשין אחרים אבל לעצמכם, ּתעׂשּו לא ג)ּתאמר: כ ולא(שמות ׁשּל לא – "ל יהיה "לא : ְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹֹ
אחרים .ׁשל ֲִֵֶ

(ä):eäçaæz íëðöøì ýåýéì íéîìL çáæ eçaæú éëå§¦¯¦§§²¤¬©§¨¦−©«Ÿ̈®¦§«Ÿ§¤−¦§¨ª«

i"yx£'B‚Â eÁaÊ˙ ÈÎÂ∑,הּזה הּזמן ּבתֹו להאכל עלֿמנת אּלא זביחתן ּתהא ׁשּלא ללּמד אּלא זֹו ּפרׁשה נאמרה לא ¿ƒƒ¿¿¿ְְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
נאמר ּכבר הרי אכילה זמן להם לקּבע טז)ׁשאם ז וגֹו'"(לעיל קרּבנֹו זבח נדבה אֹו נדר "ואם :.e‰ÁaÊz ÌÎ�ˆ¯Ï∑ ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹƒ¿…¿∆ƒ¿»À

עליכם ירּצה לא ּפסּול, מחׁשבת עליו ּתחׁשבּו ׁשאם לרצֹון, לכם ׁשּיהא נחתֿרּוח, עלֿמנת ּתהא זביחתֹו ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹּתחּלת
למדּו∑ÌÎ�ˆ¯Ï.לפני ורּבֹותינּו ּפׁשּוטֹו; לפי זהּו יג)אפיצימנט"ו, ׁשּפסּול(חולין ּבקדׁשים לּמתעּסק ׁשּצרי.מּכאן ְַָƒ¿…¿∆ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

לׁשחט .ׁשּיתּכּון ְְִִֵֶַֹ

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÓÈ˙Â¯ב Ï‡¯NÈ È�·„ ‡zL�k Ïk ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«
ÈÈ ‡�‡ LÈc˜ È¯‡ ÔB‰z ÔÈLÈc˜ ÔB‰Ï¿«ƒƒ¿¬≈«ƒ¬»¿»

:ÔBÎ‰Ï‡¡»¬

ÈÂ˙ג ÔÈÏÁc ÔB‰z È‰e·‡ ÔÓe dn‡ ÔÓ ¯·b¿«ƒƒ≈ƒ¬ƒ¿»¬ƒ¿»
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ Ôe¯Ëz ÈÏÈ„ ‡iaL ÈÓBÈ≈««»ƒƒƒ¿¬»¿»¡»¬

Ï‡ד ‡ÎzÓc ÔÏÁ„Â ÔÂÚË ¯˙a Ôe�t˙˙ ‡Ï»ƒ¿¿»««¬»¿«¬»¿«¿»»
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ ÔBÎÏ Ôe„aÚ«̇¿¿¿¬»¿»¡»¬

ÂÚ¯Ï‡ה ÈÈ Ì„˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ� ÔeÒk˙ È¯‡Â«¬≈ƒ¿ƒ¿«¿«»√»¿»¿«¬»
:dpÒkz ÔBÎÏ¿ƒ¿À≈
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(á)íéLã÷ íäìà zøîàå ìàøNé-éða úãò-ìk-ìà øac©¥º¤¨£©¯§¥«¦§¨¥²§¨«©§¨¬£¥¤−§¦´
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i"yx£Ï‡¯NÈŒÈ�a ˙„ÚŒÏkŒÏ‡ ¯ac∑(ת"כ רבה. ּתלּויין(ויקרא ּתֹורה ּגּופי ׁשרב מּפני ּבהקהל זֹו ּפרׁשה ׁשּנאמרה מלּמד «≈∆»¬«¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
eÈ‰z.ּבּה ÌÈL„˜∑,העברה ּומן העריֹות מן ּפרּוׁשים רבה)הוּו אּתה(ויקרא ערוה, ּגדר מֹוצא ׁשאּתה מקֹום ׁשּכל ָ¿…ƒƒ¿ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ

קדּׁשה: כא)מֹוצא מקּדׁשכם";(לקמן ה' "אני – וגֹו'" וחללה זנה מקּדׁשֹו";(שם)"אּׁשה ה' אני זרעֹו... יחּלל "ולא ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹֻ
וגֹו'"(שם) וחללה זנה אּׁשה יהיּו... ."קדׁשים ְְְֲִִִַָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(432 'nr a g"nyz zegiyd xtq)

ּבּה ּתלּויין ּתֹורה ּגּופי ׁשרב ב)מּפני יט, ּופרׁשתנּו.(רש"י נזיקין ּפסחים, מצֹות: ׁשּׁשים המכילֹות ּפרׁשּיֹות ג' ׁשּיׁש רז"ל, אמרּו ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

ׁשהיא ּבלבד זֹו לא ׁשּכן ּבהקהל, נאמרה ּפרׁשתנּו הּתֹורהמכילהודוקא ּדיני רב אּלא רּבים, "קדֹוׁשיםּתלּוייםּדינים הּכללי ּבּצּוּוי ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

לפני ׁשּנאמרּו מצֹות יׁש ּכי ּתֹורה", ּגּופי "ׁשּכל נקט ולא עליו". ּׁשּצּויתיָך מה ּכל ּבעׂשֹותָך קדֹוׁש "היה הרמּב"ם: ּובלׁשֹון ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹּתהיּו".

זה. ּכללי צּוּוי ּבלי ּגם לקּימן ׁשּנּתן ּכרחָך ועל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּפרׁשתנּו,

(â)ýåýé éðà eøîLz éúúaL-úàå eàøéz åéáàå Bnà Léà¦´¦³§¨¦Æ¦½̈§¤©§Ÿ©−¦§®Ÿ£¦−§Ÿ̈¬
:íëéäìà¡«Ÿ¥¤«

i"yx£e‡¯Èz ÂÈ·‡Â Bn‡ LÈ‡∑:ּומדרׁשֹו ּפׁשּוטֹו. זהּו ואּמֹו; אביו ּתיראּו מּכם אחד כט)ּכל קידושין כהנים. לי(תורת אין ƒƒ¿»ƒƒ»ְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָ
אֹומ ּכׁשהּוא מּנין? אּׁשה איׁש, ּבידֹואּלא סּפק ׁשהאיׁש "איׁש"? נאמר לּמה אםּֿכן, ׁשנים. ּכאן הרי "ּתיראּו", ר: ְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

עליה אחרים רׁשּות אּׁשה אבל e‡¯Èz.לעׂשֹות, ÂÈ·‡Â Bn‡∑ירא ׁשהּבן לפניו ׁשּגלּוי לפי לאב, אם הקּדים ּכאן ְֲֲֲִִֵֶַָָָָƒ¿»ƒƒ»ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
מּפני מאביו, יֹותר אּמֹו את מכּבד ׁשהּבן לפניו ׁשּגלּוי לפי לאם, אב הקּדים ּובּכבֹוד, מאּמֹו. יֹותר אביו ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָאת

ּבדברים e¯ÓLz.ׁשּמׁשּדלּתֹו È˙˙aLŒ˙‡Â∑מֹורא על ׁשהזהרּתי אףֿעלּֿפי לֹומר: אב, למֹורא ׁשּבת ׁשמירת סמ ְְְִִֶַַָ¿∆«¿…«ƒ¿…ְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָָָ
הּמצוֹות ּכל ּבׁשאר וכן לֹו, ּתׁשמע אל הּׁשּבת'! את 'חּלל :ל יאמר אם ‡ÌÎÈ‰Ï.אב, '‰ È�‡∑(ה אּתה(יבמות ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ¬ƒ¡…≈∆ַָ

ּדברי. את לבּטל לֹו ּתׁשמע לא לפיכ ּבכבֹודי, חּיבים לו)ואבי קידושין לב. ולא(ב"מ ּבמקֹומֹו, יׁשב לא מֹורא? איזהּו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ
ּומֹוציא מכניס ּומנעיל, מלּביׁש ּומׁשקה, מאכיל ּכבֹוד? ואיזהּו ּדבריו. את יסּתר ולא ּבמקֹומֹו, .ידּבר ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

(ã)íëì eNòú àì äëqî éäìàå íìéìàä-ìà eðôz-ìà©¦§Æ¤¨´¡¦¦½¥«Ÿ¥Æ©¥½̈¬Ÿ©«£−¨¤®
:íëéäìà ýåýé éðà£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÏÈÏ‡‰ŒÏ‡ e�ÙzŒÏ‡∑חׁשּוב(ת"כ)לעבדם הּוא ּכלא – 'אל' לׁשֹון אלילים ..‰ÎqÓ È‰Ï‡Â∑אלילים ּתחּלתן «ƒ¿∆»¡ƒƒְְְְֱִִַָָָֹ≈…≈«≈»ְֱִִִָָ
אלהּות לעׂשֹותן סֹופ אחריהם ּפֹונה אּתה ואם ˙.הם, ‡ÏÌÎÏ eNÚ∑ואם לכם. אחרים ולא לאחרים ּתעׂשּו לא ְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַָָֹ…«¬»∆ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָֹֹ

נאמר ּכבר הרי לכם?! עֹוׂשין אחרים אבל לעצמכם, ּתעׂשּו לא ג)ּתאמר: כ ולא(שמות ׁשּל לא – "ל יהיה "לא : ְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹֹ
אחרים .ׁשל ֲִֵֶ

(ä):eäçaæz íëðöøì ýåýéì íéîìL çáæ eçaæú éëå§¦¯¦§§²¤¬©§¨¦−©«Ÿ̈®¦§«Ÿ§¤−¦§¨ª«

i"yx£'B‚Â eÁaÊ˙ ÈÎÂ∑,הּזה הּזמן ּבתֹו להאכל עלֿמנת אּלא זביחתן ּתהא ׁשּלא ללּמד אּלא זֹו ּפרׁשה נאמרה לא ¿ƒƒ¿¿¿ְְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
נאמר ּכבר הרי אכילה זמן להם לקּבע טז)ׁשאם ז וגֹו'"(לעיל קרּבנֹו זבח נדבה אֹו נדר "ואם :.e‰ÁaÊz ÌÎ�ˆ¯Ï∑ ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹƒ¿…¿∆ƒ¿»À

עליכם ירּצה לא ּפסּול, מחׁשבת עליו ּתחׁשבּו ׁשאם לרצֹון, לכם ׁשּיהא נחתֿרּוח, עלֿמנת ּתהא זביחתֹו ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹּתחּלת
למדּו∑ÌÎ�ˆ¯Ï.לפני ורּבֹותינּו ּפׁשּוטֹו; לפי זהּו יג)אפיצימנט"ו, ׁשּפסּול(חולין ּבקדׁשים לּמתעּסק ׁשּצרי.מּכאן ְַָƒ¿…¿∆ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

לׁשחט .ׁשּיתּכּון ְְִִֵֶַֹ

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÓÈ˙Â¯ב Ï‡¯NÈ È�·„ ‡zL�k Ïk ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«
ÈÈ ‡�‡ LÈc˜ È¯‡ ÔB‰z ÔÈLÈc˜ ÔB‰Ï¿«ƒƒ¿¬≈«ƒ¬»¿»

:ÔBÎ‰Ï‡¡»¬

ÈÂ˙ג ÔÈÏÁc ÔB‰z È‰e·‡ ÔÓe dn‡ ÔÓ ¯·b¿«ƒƒ≈ƒ¬ƒ¿»¬ƒ¿»
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ Ôe¯Ëz ÈÏÈ„ ‡iaL ÈÓBÈ≈««»ƒƒƒ¿¬»¿»¡»¬

Ï‡ד ‡ÎzÓc ÔÏÁ„Â ÔÂÚË ¯˙a Ôe�t˙˙ ‡Ï»ƒ¿¿»««¬»¿«¬»¿«¿»»
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ ÔBÎÏ Ôe„aÚ«̇¿¿¿¬»¿»¡»¬

ÂÚ¯Ï‡ה ÈÈ Ì„˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ� ÔeÒk˙ È¯‡Â«¬≈ƒ¿ƒ¿«¿«»√»¿»¿«¬»
:dpÒkz ÔBÎÏ¿ƒ¿À≈



miyecwמ zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'k oey`x meil inei xeriy

(å)éLéìMä íBé-ãò øúBpäå úøçnîe ìëàé íëçáæ íBéa§¯¦§£¤²¥«¨¥−¦¨«¢¨®§©¨Æ©´©§¦¦½
:óøOé Làä¥−¦¨¥«

i"yx£ÏÎ‡È ÌÎÁ·Ê ÌBÈa∑ּכבר לכם ׁשּקבעּתי זה זמן מנת על ּתׁשחטּוהּו .ּכׁשּתזּבחּוהּו ¿ƒ¿¬∆≈»≈ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

(æ):äöøé àì àeä ìebt éLéìMä íBia ìëàé ìëàä íàå§¦²¥«¨¬Ÿ¥«¨¥−©´©§¦¦®¦¬−¬Ÿ¥«̈¤«
i"yx£'B‚Â ÏÎ‡È ÏÎ‡‰ Ì‡Â∑ּכבר ׁשהרי לזמּנֹו, לחּוץ ענין אינֹו אם ¿ƒ≈»…≈»≈¿ְְְְֲִִִֵֵֶַָָ

ז)נאמר לח(לעיל ענין ּתנהּו וגֹו'", ׁשלמיו מּבׂשרֿזבח יאכל האכל על"ואם ּכרת חּיבים יהיּו יכֹול למקֹומֹו. ּוץ ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
לֹומר ּתלמּוד חּוץ(שם)אכילתֹו? ּבמחׁשבת הּנׁשחט יצא מחברֹו, ולא מּמּנּו ּתּׂשא", עֹונּה מּמּנּו האכלת "והּנפׁש : ְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

ּכמֹו∑Ïebt.למקֹומֹו ד)מתעב, סה ּכליהם"(ישעיה ּפּגלים "ּומרק :. ְִƒְְְְִִֵֶַָֹֻ

(ç)äúøëðå ìlç ýåýé Lã÷-úà-ék àOé Bðåò åéìëàå§«Ÿ§¨Æ£Ÿ´¦½̈¦«¤¬Ÿ¤§Ÿ̈−¦¥®§¦§§¨²
:äénòî àåää Lôpä©¤¬¤©¦−¥«©¤«¨

i"yx£‡OÈ B�BÚ ÂÈÏÎ‡Â∑,למקֹומֹו חּוץ הּנׁשחט על ּכרת ענּוׁש ואינֹו מדּבר, הּכתּוב ּגמּור כא)ּבנֹותר ׁשּכבר(זבחים ¿…¿»¬ƒ»ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ
ׁשוה מּגזרה למדּוהּו ּכרתֹות ּובמּסכת מדּבר. ּגמּור ּבנֹותר וזהּו הּכתּוב. .מעטֹו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

(è)EãN úàt älëú àì íëöøà øéö÷-úà íëøö÷áe§ª§§¤Æ¤§¦´©§§¤½¯Ÿ§©¤²§©¬¨«§−
:èwìú àì Eøéö÷ è÷ìå øö÷ì¦§®Ÿ§¤¬¤§¦«§−¬Ÿ§©¥«

i"yx£E„N ˙‡t ‰lÎ˙ ‡Ï∑ׂשדהּו ּבסֹוף ּפאה ˜ˆE¯È.(ת"כ)ׁשּיּניח Ë˜ÏÂ∑אחת קצירה, ּבׁשעת הּנֹוׁשרים ׁשּבלים …¿«∆¿«»¿ְִֵֵֶַַָָ¿∆∆¿ƒ¿ְְְֳִִִִִַַַַָ
לקט. אינן ׁשלׁש אבל ׁשּתים, ח)אֹו פאה .(ת"כ. ְֲִֵֶֶַָָָֹ

(é)øbìå éðòì èwìú àì Eîøk èøôe ììBòú àì Eîøëå§©§§Æ´Ÿ§¥½¤¬¤©§§−´Ÿ§©¥®¤«¨¦³§©¥Æ
:íëéäìà ýåýé éðà íúà áæòz©«£´ŸŸ½̈£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£ÏÏBÚ˙ ‡Ï∑נטף ולא ּכתף לא לּה ׁשאין ּכל עֹוללת? איזהּו נּכרֹות. והן ׁשּבּה, עֹוללֹות ּתּטל ז)לא Ë¯Ùe.(פאה …¿≈ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹֹֹ∆∆
EÓ¯k∑ּבצירה ּבׁשעת הּנֹוׁשרים ענבים ‡ÌÎÈ‰Ï.ּגרּגרי '‰ È�‡∑,נפׁשֹות אּלא מּכם ּגֹובה ואיני להּפרע. ּדּין «¿¿ְְְְְֲִִִִֵַַַָָ¬ƒ¡…≈∆ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ

כב)ׁשּנאמר וגֹו'"(משלי ריבם יריב ה' ּכי וגֹו'... ּתגזלּֿדל "אל :. ְְְֱִִִִֶֶַַָָָָ

(àé):Búéîòa Léà eøwLú-àìå eLçëú-àìå eáðâz àì−Ÿ¦§®Ÿ§«Ÿ§©«£¬§«Ÿ§©§−¦¬©«£¦«
i"yx£e·�‚z ‡Ï∑ׁשּבעׂשרת תגנב" "לא אבל ממֹון, לגֹונב אזהרה …ƒ¿…ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

ּביתּֿדין מיתת עליו ׁשחּיבין ּדבר מענינֹו, הּלמד ּדבר נפׁשֹות; לגֹונב אזהרה קט)∑eLÁÎ˙Œ‡ÏÂ.הּדּברֹות, לפי(ב"ק ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָ¿…¿«¬ְִ
כב)ׁשּנאמר ה תכחׁשּו"(ויקרא "ולא לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אזהרה ענׁש, למדנּו וחמׁש. קרן מׁשּלם "וכחׁשּֿבּה", :. ְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ

e¯wL˙Œ‡ÏÂ∑ׁשּנאמר לֹומר:(שם)לפי ּתלמּוד מּנין? אזהרה ענׁש, למדנּו וחמׁש. קרן יׁשּלם עלֿׁשקר", "ונׁשּבע : ¿…¿«¿ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹ
תׁשּקרּו" ."ולא ְְְַֹ

[ai-`i]£eÚ·M˙Œ‡ÏÂ e¯wL˙Œ‡ÏÂ eLÁÎ˙Œ‡ÏÂ e·�‚z ‡Ï∑להּׁשבע סֹופ לׁשּקר, סֹופ לכחׁש, סֹופ ּגנבּת, אם …ƒ¿…¿…¿«¬¿…¿«¿¿…ƒ»¿ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָ
.לּׁשקר ֶֶַ

(áé)éäìà íL-úà zìlçå ø÷Mì éîLá eòáMú-àìåE §«Ÿ¦¨«§¬¦§¦−©¨®¤§¦©§¨²¤¥¬¡Ÿ¤−
:ýåýé éðà£¦¬§Ÿ̈«

i"yx£ÈÓL· eÚ·M˙Œ‡ÏÂ∑ׁשּנאמר לפי נאמר? ז)לּמה כ חּיב(שמות יהא לא יכֹול לּׁשוא". אלהי ׁשםֿה' את תּׂשא "לא : ¿…ƒ»¿ƒ¿ƒְְְֱֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ
לי ׁשּיׁש ׁשם ּכל – לּׁשקר" בׁשמי תּׁשבעּו "ולא לֹומר: ּתלמּוד הּכּנּויין? ּכל לרּבֹות מּנין המיחד? ׁשם על .אּלא ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻ

(âé)øéëN úlòt ïéìú-àì ìæâú àìå Eòø-úà ÷Lòú-àìŸ©«£¬Ÿ¤¥«£−§´Ÿ¦§®Ÿ«Ÿ¨¦º§ª©¬¨¦²
:ø÷a-ãò Ezà¦§−©«Ÿ¤

„·˙¯È‰Bו ‡ÓBÈ·e ÏÎ‡˙È ÒÎ�˙È„ ‡ÓBÈa¿»¿ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿»¿«¿ƒ
:„˜BzÈ ‡¯e�a ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈ „Ú ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»««»¿ƒ»»¿»ƒ»

˙ÈÏ˙‡‰ז ‡ÓBÈa ÏÎ‡˙È ‡ÏÎ‡˙‡ Ì‡Â¿ƒƒ¿¬»»ƒ¿¬≈¿»¿ƒ»»
:‡ÂÚ¯Ï È‰È ‡Ï ‡e‰ ˜Á¯Ó¿»»»¿≈¿«¬»

„ÈÈח ‡L„e˜ ˙È È¯‡ Ïa˜È d·BÁ dpÏÎÈÈ„e¿≈¿ƒ≈≈¿«≈¬≈»¿»«¿»
:dÓÚÓ ‡È‰‰ ‡L�‡ ÈˆÈzLÈÂ ÏÁ‡«≈¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ≈««

Ï‡ט ÔBÎÚ¯‡„ ‡„ˆÁ ˙È ÔBÎ„ˆÁÓ·e¿∆¿»¿»¬»»¿«¿¬»
‡Ë˜Ïe „ˆÁÓÏ CÏ˜Á„ ‡˙‡t ÈˆÈL¿̇≈≈»»¿«¿»¿∆¿»¿»»

:ËwÏ˙ ‡Ï C„ˆÁ„«¬»»»¿«≈

˙ËwÏי ‡Ï CÓ¯Î„ ‡¯˙�Â ÏÏÚ˙ ‡Ï CÓ¯ÎÂ¿«¿»»¿»≈¿ƒ¿»¿«¿»»¿«≈
ÈÈ ‡�‡ ÔB‰˙È ˜BaLz È¯Bi‚Ïe ÈÈ�ÚÏ¿«¿≈¿ƒ≈ƒ¿»¿¬»¿»

:ÔBÎ‰Ï‡¡»¬

˙Ôe¯wLיא ‡ÏÂ Ôe·cÎ˙ ‡ÏÂ Ôe·�‚z ‡Ï»ƒ¿¿¿»¿«¿¿»¿«¿
:d¯·Áa L�‡¡«¿«¿≈

È˙יב ÏÁ˙Â ‡¯˜LÏ ÈÓLa ÔeÚ·M˙ ‡ÏÂ¿»ƒ»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿«≈»
:ÈÈ ‡�‡ C‰Ï‡„ ‡ÓL¿»∆¡»»¬»¿»

˙·È˙יג ‡Ï Òp‡˙ ‡ÏÂ C¯·Á ˙È ˜BLÚ˙ ‡Ï»«¬»«¿»¿»¿«≈»¿ƒ
:‡¯Ùˆ „Ú C˙ÂÏ ‡¯È‚‡„ ‡¯‚‡«¿»«¬ƒ»¿»»««¿»

miyecw zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip `"k ipy meil inei xeriy

i"yx£˜LÚ˙Œ‡Ï∑(ת"כ)ׂשכיר ׂשכר הּכֹובׁש הּפעּלה∑ÔÈÏ˙Œ‡Ï.זה על מּוסב נקבה, יֹום∑aŒ„Ú˜¯.לׁשֹון ּבׂשכיר …«¬…ְִֵֶַַָ…»ƒְְְֵַַָָָֻ«…∆ְִִ
אֹומר הּוא אחר ּובמקֹום הּלילה. ּכל ׂשכרֹו ּגּבּוי זמן לפיכ חּמה, מּׁשּׁשקעה ׁשּיציאתֹו מדּבר, טו)הּכתּוב כד :(דברים ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ

הּׁשחר, עּמּוד מּׁשּיעלה ּפעּלתֹו ׁשהׁשלמת לילה, ּבׂשכיר מדּבר הּׁשמׁש", עליו קי)"ולאֿתבֹוא ּגּבּוי(ב"מ זמן לפיכ ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ
מעֹות לבּקׁש עֹונה הּבית, לבעל זמן ּתֹורה ׁשּנתנה לפי הּיֹום; ּכל .ׂשכרֹו ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָ

(ãé)úàøéå ìLëî ïzú àì øeò éðôìå Løç ìl÷ú-àì«Ÿ§©¥´¥¥½§¦§¥´¦¥½¬Ÿ¦¥−¦§®Ÿ§¨¥¬¨
éäìàî:ýåýé éðà E ¥«¡Ÿ¤−£¦¬§Ÿ̈«

i"yx£L¯Á Ïl˜˙Œ‡Ï∑לֹומר ּתלמּוד אדם? ּכל לרּבֹות מּנין חרׁש, אּלא לי כז)אין כב אם(שמות תאר". לא בעּמ" : …¿«≈≈≈ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ
ּבחּיים ׁשאינֹו הּמת, יצא ּבחּיים. ׁשהּוא ּכל אף ּבחּיים, ׁשהּוא מיחד, חרׁש מה "חרׁש"? נאמר לּמה È�ÙÏÂ.(ת"כ)ּכן, ְֱִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֻ¿ƒ¿≈

ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ∑(ת"כ)ל וקח ׂשד מכר ּתאמר: אל לֹו. הֹוגנת ׁשאינּה עצה ּתּתן לא ּבּדבר, הּסּומא לפני ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ
הימּנּו ונֹוטלּה עליו עֹוקף ואּתה EÈ‰Ï‡Ó.חמֹור, ˙‡¯ÈÂ∑ּדעּתֹו אם לידע לּברּיֹות מסּור אינֹו הּזה ׁשהּדבר לפי ְְְֲֵֵֶַָָָָ¿»≈»≈¡…∆ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

"ויראת ּבֹו: נאמר לפיכ נתּכּונּתי, לטֹובה ולֹומר: להּׁשמט ויכֹול לרעה, אֹו לטֹובה זה הּמּכירׁשל ,"מאלהי ְְְְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
"ויראת ּבֹו: נאמר ּבֹו, מּכירֹות הּברּיֹות ׁשאר ואין העֹוׂשהּו אדם ׁשל ללּבֹו הּמסּור ּדבר ּכל וכן .ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָמחׁשבֹותי

"מאלהי. ֱֵֶֹ

ß oqip `"k ipy mei ß

(åè)øcäú àìå ìã-éðô àOú-àì ètLna ìåò eNòú-àìŸ©«£¬¨̧¤Æ©¦§½̈«Ÿ¦¨´§¥½̈§¬Ÿ¤§©−
:Eúéîò ètLz ÷ãöa ìBãâ éðt§¥´¨®§¤−¤¦§¬Ÿ£¦¤«

i"yx£ËtLna ÏÂÚ eNÚ˙Œ‡Ï∑ׁשהעול ותֹועבה, חרם ּומׁשּקץ, ׂשנאּוי עּול, קרּוי הּדין את המקלקל ׁשהּדּין מלּמד …«¬»∆«ƒ¿»ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻ
ׁשּנאמר ּתֹועבה, טז)קרּוי כה עול"(דברים עׂשה ּכל וגֹו' ה' תֹועבת "ּכי ׁשּנאמר.: וחרם, ׁשקץ קרּויה כו)והּתֹועבה ז (שם ְְְְֱֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

וגֹו'" ּתׁשּקצּנּו ׁשּקץ ּכמהּו. חרם והיית אלּֿבית תֹועבה Ï„ŒÈ�Ù."ולאֿתביא ‡O˙Œ‡Ï∑(ת"כ)עני ּתאמר: ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ…ƒ»¿≈»ִֶַָֹֹ
ּבנקּיּות מתּפרנס ונמצא ּבּדין אזּכּנּו לפרנסֹו, חּיב והעׁשיר זה ‚„ÏB.הּוא È�t ¯c‰˙ ‡ÏÂ∑עׁשיר ּתאמר: ׁשּלא ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ¿…∆¿«¿≈»ִֶַָֹֹ

גדֹול" ּפני תהּדר "ולא נאמר: לכ ּבּדבר! יׁש ענׁש ּבבׁשּתֹו? ואראה אבּיׁשּנּו היא זה, הּוא ּגדֹולים ּבן זה, .הּוא ְְְְְְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
E˙ÈÓÚ ËtLz ˜„ˆa∑זכּות לכף חבר את ּדן הוי אחר: ּדבר לב)ּכמׁשמעֹו. .(סנהדרין ¿∆∆ƒ¿…¬ƒ∆ְְְְְֱֲֵֵֵֶַַַָָָָ

(æè)énòa ìéëø Cìú-àìéðà Eòø íc-ìò ãîòú àì E «Ÿ¥¥³¨¦Æ§©¤½¬Ÿ©«£−Ÿ©©´¥¤®£¦−
:ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£ÏÈÎ¯ CÏ˙Œ‡Ï∑מה לרּגל רעיהם ּבבּתי הֹולכים הרע, לׁשֹון ּומסּפרי מדנים מׁשּלחי ׁשּכל עלֿׁשם אֹומר אני …≈≈»ƒְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
לדברי, ּוראיה ּבלע"ז. אשפיימנ"ט רגילה, הֹולכי רכיל', 'הֹולכי נקראים ּבּׁשּוק, לסּפר רע ּיׁשמעּו מה אֹו רע, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָּיראּו

ּוברזל" נחׁשת רכיל "הלכי רכיל", תל "לא 'הליכה': ּבלׁשֹון ּכתּוב ׁשאין 'רכילּות' מצינּו כח)ׁשּלא ו ּוׁשאר(ירמיה ; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֹֹ
הליכה, ּבֹו ּכתּוב אין הרע ה)לׁשֹון קא רעהּו",(תהילים בּסתר ג)"מלׁשני קכ רמּיה",(שם "לׁשֹון ד): יב מדּברת(שם "לׁשֹון : ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ

אחד מּמקֹום ׁשּמֹוצאיהם האֹותּיֹות ׁשּכל ּבגימ"ל, נחלפת ׁשהּכ"ף ּומרּגל, הֹול ׁשהּלׁשֹון אֹומר: אני לכ ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּגדלֹות".
וכן ּבצד"י. וזי"ן ּבלמ"ד, ונּו"ן ּבכ"ף, וקֹו"ף ּבכ"ף, וגימ"ל ּבפ"א, ּבי"ת ּבזֹו; זֹו כח)מתחּלפֹות יט ב "וירּגל(שמואל : ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

וכן רעה, עלי לאמר ּבמרמה רּגל ,"ג)ּבעבּד טו ּכל(תהילים אחר ּומרּגל הּסֹוחר רֹוכל, וכן עלֿלׁשנֹו", רגל "לא : ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
רֹוגל. לׁשֹון 'רֹוכל' נקרא ּבעירֹות, ּתמיד ׁשּמחּזר עלֿׁשם הּנׁשים, ּבהם להתקּׁשט ּבׂשמים הּמֹוכר וכל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָסחֹורה,

ּכמֹו קּורצין", תיכֹול "לא ח)ותרּגּומֹו: ג נראה(דניאל מלּכא". ּבי קרצא ּבּה "אכל יהּודיא"; ּדי קרציהֹון "ואכלּו : ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָֻ
על ּומעמידם מקּימים ׁשּדבריו חּזּוק, ּגמר והּוא הלעטה, ׁשּום ּדבריהם המקּבל ּבבית לאכל מׁשּפטם ׁשהיה ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻּבעיני,

ּבעיניו" "קרץ לׁשֹון קּורצין", "אכילת נקראת: הלעטה ואֹותּה יג)האמת, ו לקרץ(משלי רכיל הֹולכי ּכל ּדר ׁשּכן , ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ
הּׁשֹומעים ׁשאר יבינּו ׁשּלא רכילּותן, ּדברי ולרמז ¯EÚ.ּבעיניהם ÌcŒÏÚ „ÓÚ˙ ‡Ï∑יכֹול ואּתה ּבמיתתֹו לראֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹ…«¬…««≈∆ְְְִִַָָָ

עליו(ת"כ)להּצילֹו ּבאים לסטים אֹו וחּיה ּבּנהר, טֹובע ּכגֹון: ,.'‰ È�‡∑להּפרע ונאמן ׂשכר, לׁשּלם .נאמן ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָ¬ƒְְְֱֱִֵֶֶַַָָָָָ

Ï‡יד ÈÊÁ ‡Ïc Ì„˜e ÚÓL ‡Ïc ËeÏ˙ ‡Ï»¿¿»»«¿»¿»»≈»
:ÈÈ ‡�‡ C‰Ï‡Ó ÏÁ„˙Â ‡Ï˜z ÌÈN¿̇ƒ«¿»¿ƒ¿«≈¡»»¬»¿»

‡Ètטו ·q˙ ‡Ï ‡�È„a ¯˜L Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿¿«¿ƒ»»ƒ««≈
‡ËLe˜a ‡a¯ Èt‡ ¯c‰˙ ‡ÏÂ ‡�kÒÓƒ¿≈»¿»∆¿««≈«»¿¿»

:C¯·ÁÏ d�È„z¿ƒ≈¿«¿»

ÏÚטז Ìe˜˙ ‡Ï CnÚa ÔÈˆ¯e˜ ÏeÎÈ˙ ‡Ï»≈¿ƒ¿«»»¿«
:ÈÈ ‡�‡ C¯·Á„ ‡Óc¿»¿«¿»¬»¿»



מי miyecw zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip `"k ipy meil inei xeriy

i"yx£˜LÚ˙Œ‡Ï∑(ת"כ)ׂשכיר ׂשכר הּכֹובׁש הּפעּלה∑ÔÈÏ˙Œ‡Ï.זה על מּוסב נקבה, יֹום∑aŒ„Ú˜¯.לׁשֹון ּבׂשכיר …«¬…ְִֵֶַַָ…»ƒְְְֵַַָָָֻ«…∆ְִִ
אֹומר הּוא אחר ּובמקֹום הּלילה. ּכל ׂשכרֹו ּגּבּוי זמן לפיכ חּמה, מּׁשּׁשקעה ׁשּיציאתֹו מדּבר, טו)הּכתּוב כד :(דברים ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ

הּׁשחר, עּמּוד מּׁשּיעלה ּפעּלתֹו ׁשהׁשלמת לילה, ּבׂשכיר מדּבר הּׁשמׁש", עליו קי)"ולאֿתבֹוא ּגּבּוי(ב"מ זמן לפיכ ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ
מעֹות לבּקׁש עֹונה הּבית, לבעל זמן ּתֹורה ׁשּנתנה לפי הּיֹום; ּכל .ׂשכרֹו ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָ

(ãé)úàøéå ìLëî ïzú àì øeò éðôìå Løç ìl÷ú-àì«Ÿ§©¥´¥¥½§¦§¥´¦¥½¬Ÿ¦¥−¦§®Ÿ§¨¥¬¨
éäìàî:ýåýé éðà E ¥«¡Ÿ¤−£¦¬§Ÿ̈«

i"yx£L¯Á Ïl˜˙Œ‡Ï∑לֹומר ּתלמּוד אדם? ּכל לרּבֹות מּנין חרׁש, אּלא לי כז)אין כב אם(שמות תאר". לא בעּמ" : …¿«≈≈≈ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ
ּבחּיים ׁשאינֹו הּמת, יצא ּבחּיים. ׁשהּוא ּכל אף ּבחּיים, ׁשהּוא מיחד, חרׁש מה "חרׁש"? נאמר לּמה È�ÙÏÂ.(ת"כ)ּכן, ְֱִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֻ¿ƒ¿≈

ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ∑(ת"כ)ל וקח ׂשד מכר ּתאמר: אל לֹו. הֹוגנת ׁשאינּה עצה ּתּתן לא ּבּדבר, הּסּומא לפני ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ
הימּנּו ונֹוטלּה עליו עֹוקף ואּתה EÈ‰Ï‡Ó.חמֹור, ˙‡¯ÈÂ∑ּדעּתֹו אם לידע לּברּיֹות מסּור אינֹו הּזה ׁשהּדבר לפי ְְְֲֵֵֶַָָָָ¿»≈»≈¡…∆ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

"ויראת ּבֹו: נאמר לפיכ נתּכּונּתי, לטֹובה ולֹומר: להּׁשמט ויכֹול לרעה, אֹו לטֹובה זה הּמּכירׁשל ,"מאלהי ְְְְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
"ויראת ּבֹו: נאמר ּבֹו, מּכירֹות הּברּיֹות ׁשאר ואין העֹוׂשהּו אדם ׁשל ללּבֹו הּמסּור ּדבר ּכל וכן .ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָמחׁשבֹותי

"מאלהי. ֱֵֶֹ

ß oqip `"k ipy mei ß

(åè)øcäú àìå ìã-éðô àOú-àì ètLna ìåò eNòú-àìŸ©«£¬¨̧¤Æ©¦§½̈«Ÿ¦¨´§¥½̈§¬Ÿ¤§©−
:Eúéîò ètLz ÷ãöa ìBãâ éðt§¥´¨®§¤−¤¦§¬Ÿ£¦¤«

i"yx£ËtLna ÏÂÚ eNÚ˙Œ‡Ï∑ׁשהעול ותֹועבה, חרם ּומׁשּקץ, ׂשנאּוי עּול, קרּוי הּדין את המקלקל ׁשהּדּין מלּמד …«¬»∆«ƒ¿»ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻ
ׁשּנאמר ּתֹועבה, טז)קרּוי כה עול"(דברים עׂשה ּכל וגֹו' ה' תֹועבת "ּכי ׁשּנאמר.: וחרם, ׁשקץ קרּויה כו)והּתֹועבה ז (שם ְְְְֱֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

וגֹו'" ּתׁשּקצּנּו ׁשּקץ ּכמהּו. חרם והיית אלּֿבית תֹועבה Ï„ŒÈ�Ù."ולאֿתביא ‡O˙Œ‡Ï∑(ת"כ)עני ּתאמר: ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ…ƒ»¿≈»ִֶַָֹֹ
ּבנקּיּות מתּפרנס ונמצא ּבּדין אזּכּנּו לפרנסֹו, חּיב והעׁשיר זה ‚„ÏB.הּוא È�t ¯c‰˙ ‡ÏÂ∑עׁשיר ּתאמר: ׁשּלא ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ¿…∆¿«¿≈»ִֶַָֹֹ

גדֹול" ּפני תהּדר "ולא נאמר: לכ ּבּדבר! יׁש ענׁש ּבבׁשּתֹו? ואראה אבּיׁשּנּו היא זה, הּוא ּגדֹולים ּבן זה, .הּוא ְְְְְְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
E˙ÈÓÚ ËtLz ˜„ˆa∑זכּות לכף חבר את ּדן הוי אחר: ּדבר לב)ּכמׁשמעֹו. .(סנהדרין ¿∆∆ƒ¿…¬ƒ∆ְְְְְֱֲֵֵֵֶַַַָָָָ

(æè)énòa ìéëø Cìú-àìéðà Eòø íc-ìò ãîòú àì E «Ÿ¥¥³¨¦Æ§©¤½¬Ÿ©«£−Ÿ©©´¥¤®£¦−
:ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£ÏÈÎ¯ CÏ˙Œ‡Ï∑מה לרּגל רעיהם ּבבּתי הֹולכים הרע, לׁשֹון ּומסּפרי מדנים מׁשּלחי ׁשּכל עלֿׁשם אֹומר אני …≈≈»ƒְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
לדברי, ּוראיה ּבלע"ז. אשפיימנ"ט רגילה, הֹולכי רכיל', 'הֹולכי נקראים ּבּׁשּוק, לסּפר רע ּיׁשמעּו מה אֹו רע, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָּיראּו

ּוברזל" נחׁשת רכיל "הלכי רכיל", תל "לא 'הליכה': ּבלׁשֹון ּכתּוב ׁשאין 'רכילּות' מצינּו כח)ׁשּלא ו ּוׁשאר(ירמיה ; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֹֹ
הליכה, ּבֹו ּכתּוב אין הרע ה)לׁשֹון קא רעהּו",(תהילים בּסתר ג)"מלׁשני קכ רמּיה",(שם "לׁשֹון ד): יב מדּברת(שם "לׁשֹון : ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ

אחד מּמקֹום ׁשּמֹוצאיהם האֹותּיֹות ׁשּכל ּבגימ"ל, נחלפת ׁשהּכ"ף ּומרּגל, הֹול ׁשהּלׁשֹון אֹומר: אני לכ ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּגדלֹות".
וכן ּבצד"י. וזי"ן ּבלמ"ד, ונּו"ן ּבכ"ף, וקֹו"ף ּבכ"ף, וגימ"ל ּבפ"א, ּבי"ת ּבזֹו; זֹו כח)מתחּלפֹות יט ב "וירּגל(שמואל : ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

וכן רעה, עלי לאמר ּבמרמה רּגל ,"ג)ּבעבּד טו ּכל(תהילים אחר ּומרּגל הּסֹוחר רֹוכל, וכן עלֿלׁשנֹו", רגל "לא : ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
רֹוגל. לׁשֹון 'רֹוכל' נקרא ּבעירֹות, ּתמיד ׁשּמחּזר עלֿׁשם הּנׁשים, ּבהם להתקּׁשט ּבׂשמים הּמֹוכר וכל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָסחֹורה,

ּכמֹו קּורצין", תיכֹול "לא ח)ותרּגּומֹו: ג נראה(דניאל מלּכא". ּבי קרצא ּבּה "אכל יהּודיא"; ּדי קרציהֹון "ואכלּו : ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָֻ
על ּומעמידם מקּימים ׁשּדבריו חּזּוק, ּגמר והּוא הלעטה, ׁשּום ּדבריהם המקּבל ּבבית לאכל מׁשּפטם ׁשהיה ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻּבעיני,

ּבעיניו" "קרץ לׁשֹון קּורצין", "אכילת נקראת: הלעטה ואֹותּה יג)האמת, ו לקרץ(משלי רכיל הֹולכי ּכל ּדר ׁשּכן , ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ
הּׁשֹומעים ׁשאר יבינּו ׁשּלא רכילּותן, ּדברי ולרמז ¯EÚ.ּבעיניהם ÌcŒÏÚ „ÓÚ˙ ‡Ï∑יכֹול ואּתה ּבמיתתֹו לראֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹ…«¬…««≈∆ְְְִִַָָָ

עליו(ת"כ)להּצילֹו ּבאים לסטים אֹו וחּיה ּבּנהר, טֹובע ּכגֹון: ,.'‰ È�‡∑להּפרע ונאמן ׂשכר, לׁשּלם .נאמן ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָ¬ƒְְְֱֱִֵֶֶַַָָָָָ

Ï‡יד ÈÊÁ ‡Ïc Ì„˜e ÚÓL ‡Ïc ËeÏ˙ ‡Ï»¿¿»»«¿»¿»»≈»
:ÈÈ ‡�‡ C‰Ï‡Ó ÏÁ„˙Â ‡Ï˜z ÌÈN¿̇ƒ«¿»¿ƒ¿«≈¡»»¬»¿»

‡Ètטו ·q˙ ‡Ï ‡�È„a ¯˜L Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿¿«¿ƒ»»ƒ««≈
‡ËLe˜a ‡a¯ Èt‡ ¯c‰˙ ‡ÏÂ ‡�kÒÓƒ¿≈»¿»∆¿««≈«»¿¿»

:C¯·ÁÏ d�È„z¿ƒ≈¿«¿»

ÏÚטז Ìe˜˙ ‡Ï CnÚa ÔÈˆ¯e˜ ÏeÎÈ˙ ‡Ï»≈¿ƒ¿«»»¿«
:ÈÈ ‡�‡ C¯·Á„ ‡Óc¿»¿«¿»¬»¿»



miyecwמב zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip `"k ipy meil inei xeriy

(æé)éçà-úà àðNú-àìEúéîò-úà çéëBz çëBä Eááìa E «Ÿ¦§¨¬¤¨¦−¦§¨¤®¥³©¦̧©Æ¤£¦¤½
:àèç åéìò àOú-àìå§«Ÿ¦¨¬¨−̈¥«§

i"yx£‡ËÁ ÂÈÏÚ ‡O˙Œ‡ÏÂ∑ּברּבים ּפניו את ּתלּבין .לא ¿…ƒ»»»≈¿ְִִֶַַָָָֹ

(çé)EBîk Eòøì záäàå Enò éða-úà øhú-àìå íwú-àì«Ÿ¦³Ÿ§«Ÿ¦ŸÆ¤§¥´©¤½§¨«©§¨¬§¥«£−¨®
:ýåýé éðà£¦−§Ÿ̈«

i"yx£Ìw˙Œ‡Ï∑(כג איני(יומא לֹו: אמר !קרּדּמ הׁשאילני לֹו: אמר למחר לאו. לֹו: אמר !מּגל הׁשאילני לֹו: אמר …ƒ…ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָֻ
לאו. לֹו: אמר !קרּדּמ הׁשאילני לֹו: אמר נטירה? היא ואיזֹו נקימה. היא זֹו – הׁשאלּתני ׁשּלא ּכדר ,ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻמׁשאיל
האיבה ׁשּנֹוטר נטירה, היא זֹו – הׁשאלּתני ׁשּלא ּכמֹות ואיני ,ל הא לֹו: אמר !מּגל הׁשאילני לֹו: אמר ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹלמחר

נֹוקם ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי EBÓk.ּבלּבֹו, EÚ¯Ï z·‰‡Â∑(ת"כ)ּבּתֹורה ּגדֹול ּכלל זה עקיבא: רּבי .אמר ְִִֵֵֶַַ¿»«¿»¿≈¬»ְֲִִֶַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(215 'nr fi zegiy ihewl)

ּבּתֹורה ּגדֹול ּכלל יח)זה יט, הקׁשה:(רש"י לטבעא.לרׁש"י המנּגד ּדבר עצמֹו, את ׁשאֹוהב ּכמֹו רעהּו את לאהב לאדם אפׁשר איְך ְְְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻ

היאבהאדם. ׁשהּמצוה ּומתרץ אֹותן. ּגם ּכֹוללת זֹו מצוה והרי לחברֹו, אדם ׁשּבין הּמצֹות ּבּתֹורה נכּתבּו מּדּוע אתּכלל. הּכֹולל , ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ּדֹורׁשת היא ואין לחברֹו, אדם ׁשּבין הּמצֹות הּללּורגׁשּכל הּמצֹות קּיּום הּכללּבמעׂשהאּלא את הן ּכדרּכּה, מפרטת, והּתֹורה . ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ּפרטיו. את ְְֵֶָָוהן

(èé)EãN íéàìk òéaøú-àì Ezîäa eøîLz éúwç-úà¤ªŸ©»¦§Ÿ ¼¼§¤§§Æ«Ÿ©§¦´©¦§©½¦¨«§−
éìò äìòé àì æðèòL íéàìk ãâáe íéàìk òøæú-àì:E «Ÿ¦§©´¦§¨®¦¤³¤¦§©̧¦Æ©«©§¥½¬Ÿ©«£¤−¨¤«

i"yx£e¯ÓLz È˙wÁŒ˙‡∑לּדבר טעם ׁשאין ,מל ּגזרֹות אּלּו חּקים וגֹו'. ּכלאים תרּביע לא ּבהמּת הן: .ואּלּו ∆À…«ƒ¿…ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻ
ÌÈ‡Ïk „‚·e∑לא יכֹול יחּדו". ּופׁשּתים צמר ׁשעטנז תלּבׁש "לא ׁשּנאמר: לפי נאמר? ואניצילּמה צמר ּגּזי ילּבׁש ∆∆ƒ¿«ƒְְְְְְֱֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

ואֹומר ונּוז. טוּוי ׁשּוע, ׁשהּוא ּדבר "ׁשעטנז". לֹומר: ּתלמּוד הּלבדים? לרּבֹות מּנין "ּבגד". לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָּפׁשּתן?
ּכמֹו: ּבלע"ז, מישטי"ר לחּברֹו. זה עם זה וׁשזּור הּנמלל ּדבר לׁשֹון נּוז יב)אני: ׁשאנּו(מו"ק ּבהֹון', ּדאית לנאזי 'חזין ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ּופׁשּתים צמר מחּברת מנחם: ּפרׁש "ׁשעטנז", ּולׁשֹון פלישטר"א. ּכּמּוׁש, לׁשֹון .מפרׁשים ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

(ë)äçôL àåäå òøæ-úáëL äMà-úà ákLé-ék LéàåÂ§¦Â¦«¦§©̧¤¦¹̈¦§©¤À©§¦³¦§¨Æ
dì-ïzð àì äLôç Bà äúcôð àì äcôäå Léàì úôøçð¤«¡¤´¤§¦½§¨§¥Æ´Ÿ¦§½̈¨¬ª§¨−´Ÿ¦©¨®

:äLtç àì-ék eúîeé àì äéäz úøwa¦¯Ÿ¤¦«§¤²¬Ÿ«§−¦¬Ÿª¨«¨
i"yx£LÈ‡Ï ˙Ù¯Á�∑ּכנענית ּובׁשפחה ּבּמקרא, ּדמיֹון לֹו יֹודע ואיני לאיׁש, ּומיחדת ו)מיעדת ׁשפחה(קידושין ׁשחציּה ∆¡∆∆¿ƒְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ

מדּבר הּכתּוב ּבׁשפחה, ׁשּמּתר עברי לעבד המארסת חֹורין ּבת �cÙ˙‰.וחציּה ‡Ï ‰cÙ‰Â∑,ּפדּויה ואינּה ּפדּויה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ¿»¿≈…ƒ¿»»ְְְֵָָָ
ּבכסף 'ּפדיֹון' לט)ּוסתם גיטין LÙÁ‰.(ת"כ. B‡∑ּבׁשטר.‰È‰z ˙¯wa∑לבּקר ּביתּֿדין על יׁש הּוא. ולא לֹוקה היא ְְְִֶֶָÀ¿»ְִָƒ…∆ƒ¿∆ְְִִֵֵֵַַָֹ

ורּבֹותינּו ּגמּורין. קידּוׁשין קּדּוׁשיה ואין חּפׁשה לא ּכי מיתה, לחּיבֹו ׁשּלא הּדבר, יא)את ׁשּמי(כריתות מּכאן, למדּו ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֻ
הּלֹוקה על קֹורין הּמלקין ׁשהּדּינים ּבקריאה, יהא ּבמלקּות נחֿנט)ׁשהּוא כח וגֹו'...(דברים לעׂשֹות תׁשמר "אםֿלא : ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹ

וגֹו'" אתֿמּכת ה' LtÁ‰.והפלא ‡ÏŒÈk∑(כג אם(מכות הא קּדּוׁשין. קּדּוׁשיה ׁשאין מיתה, עליה חּיב אין לפיכ ְְְְִֶַָֹƒ…À»»ְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
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(àë)ìéà ãòBî ìäà çút-ìà ýåýéì BîLà-úà àéáäå§¥¦³¤£¨Æ©«Ÿ̈½¤¤−©´Ÿ¤¥®¥−
:íLà̈¨«

(áë)Búàhç-ìò ýåýé éðôì íLàä ìéàa ïäkä åéìò øtëå§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹§¥³¨«¨¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½©©¨−
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:CÏÚ ˜qÈ ‡Ï ‡Ê�ËÚL««¿≈»»ƒ«¬»

Ú¯Ê‡כ ˙·ÎL ‡˙z‡ ÌÚ ·ekLÈ È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿««¿»
‡Ï ‡˜¯t˙‡Â ¯·‚Ï ‡„ÈÁ‡ ‡˙Ó‡ ‡È‰Â¿ƒ«¿»¬ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿¿»»»
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:˙¯¯Á˙‡ƒ¿»»«

ÔkLÓכא Ú¯˙Ï ÈÈ Ì„˜ dÓL‡ ˙È È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ»«¿≈√»¿»ƒ¿««¿«
:‡ÓL‡Ï ¯Îc ‡�ÓÊƒ¿»¿««¬»»

˜„Ìכב ‡ÓL‡„ ‡¯Î„a ‡�‰Î È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ««¬ƒ«¬»¿ƒ¿»«¬»»√»
d˙·BÁÓ dÏ ˜·zLÈÂ ·Á Èc d˙·BÁ ÏÚ ÈÈ¿»«¿≈ƒ»¿ƒ¿¿≈≈≈¿≈

:·Á Ècƒ»

eycga yceg icin 'ide cr "i`qk minyd" - yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"

cigiay ,x"enc` inge ixen w"k ici lr mqxtzpy bdpnd reci ,ok it lr s`e .reayd zyxtc dxhtdd `le ,"'eb

dxhtda oixihtn xeaivay ,crend leg zayl rbepa df jxc lre .reayd zyxtc dxhtdd z` mb xnel yi -

."reayd zyxt mr dxeywd dxhtdd z` mb xnel yi - cigia la` ,crend leg zayl zcgeind
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:åéðæàa éúråLå éìB÷ Bìëéäî òîLiå àø÷à éäìà-ìàå ýåýéçõøàä Lrøzå Lrbúéå §Ÿ̈½§¤¡Ÿ©−¤§¨®©¦§©³¥¥«¨¸¦½§©§¨¦−§¨§¨«©¦§¨©³©¦§©¸¨½̈¤
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:çeø-éôðk-ìráé:íé÷çL éár íéî-úøLç úBkñ åéúáéáñ CLç úLiåâéeøra Bcâð dâpî ©©§¥«©©¨¬¤²Ÿ¤§¦«Ÿ¨−ª®©§©©−¦¨¥¬§¨¦«¦−Ÿ©¤§®¨«£−

:Là-éìçbãé:BìB÷ ïzé ïBéìrå ýåýé íéîL-ïî írøéåè:íäiå ÷øa íöéôéå íévç çìLiå ©«£¥¥«©§¥¬¦¨©−¦§Ÿ̈®§¤§−¦¥¬«©¦§©¬¦¦−©§¦¥®¨−̈©¨«Ÿ
æè:Btà çeø úîLpî ýåýé úørâa ìáz úBãñî eìbé íé é÷ôà eàøiåæéíBønî çìLé ©¥«̈¸£¦´¥½̈¦¨−«Ÿ§´¥¥®§©«£©´§Ÿ̈½¦¦§©−¬©©«¦§©¬¦¨−

:íéaø íénî éðLîé éðçwéçé:épnî eöîà ék éàðOî ær éáéàî éðìévéèééãéà íBéa éðîc÷é ¦¨¥®¦©§¥−¦¦©¬¦©¦«©¦¥¾¦¥«Ÿ§¦−¨®¦´§©½¦¬¨«§−¦¤«¦§©§ª−¦§´¥¦®
:éì ïrLî ýåýé éäéåë:éa õôç-ék éðölçé éúà áçønì àöiåàëéú÷ãök ýåýé éðìîâé ©§¦¯§Ÿ̈²¦§−̈¦«©Ÿ¥¬©¤§−̈Ÿ¦®§©§¥−¦¦«¨¥¬¦«¦§§¥¬¦§Ÿ̈−§¦§¨¦®
:éì áéLé éãé øákáë:éäìàî ézrLø àìå ýåýé éëøc ézøîL ékâëécâðì åéètLî-ìë ék §¬Ÿ¨©−¨¦¬¦«¦¬¨©−§¦©§¥´§Ÿ̈®§¬Ÿ¨©−§¦¥«¡Ÿ¨«¦¬¨¦§¨−̈§¤§¦®

:äpnî øeñà-àì åéúwçåãë:éðBrî äønzLàå Bì íéîú äéäàåäëéú÷ãök éì ýåýé áLiå §ªŸ−̈«Ÿ¨¬¦¤«¨¨¤«§¤¬¨¦−®¨«¤§©§−̈¥«£¦«©¨¯¤§Ÿ̈²¦−§¦§¨¦®
:åéðér ãâðì éøákåë:ínzz íéîz øBab-ír ãqçúz ãéñç-íræëøázz øáð-ír §Ÿ¦−§¤¬¤¥¨«¦¨¦−¦§©¨®¦¦¬¨¦−¦©¨«¦¨¨−¦¨¨®
:ìtzz Lwr-íråçëéðérå réLBz éðr ír-úàå:ìétLz íéîø-ìr Eèëýåýé éøéð äzà-ék §¦¦¥−¦©¨«§¤©¬¨¦−¦®©§¥¤−©¨¦¬©§¦«¦«©¨¬¥¦−§Ÿ̈®
:ékLç débé ýåýéåì:øeL-âlãà éäìàa ãeãb õeøà äëá ékàìúøîà Bkøc íéîz ìûä ©«Ÿ̈−©¦¬©¨§¦«¦¬§−̈¨´§®¥«Ÿ©−£©¤«¨¥−¨¦´©§®¦§©³

:Ba íéñçä ìëì àeä ïâî äôeøö ýåýéáìéãrìaî øeö éîe ýåýé éãrìaî ìû-éî ék §Ÿ̈¸§½̈¨¥´½§−Ÿ©Ÿ¦¬«¦¬¦¥−¦©§£¥´§Ÿ̈®¦¬−¦©§£¥¬
:eðéýìûâìiå ìéç éfeòî ìûä:ékøc íéîz øzãì:éðãéîré éúîa-ìrå úBìiàk éìâø äeLî ¡Ÿ¥«¨¥¬¨«¦−¨®¦©©¥¬¨¦−©§¦«§©¤¬©§©−¨«©¨®§©¨«Ÿ©−©«£¦¥«¦

äì:éúòøæ äLeçð-úL÷ úçðå äîçìnì éãé ãnìîåì:éðaøz Eúðrå ErLé ïâî éì-ïzzå §©¥¬¨©−©¦§¨¨®§¦©¬¤«¤§−̈§«ŸŸ¨«©¦¤¦−¨¥´¦§¤®©«£«Ÿ§−©§¥«¦
æì:élñø÷ eãrî àìå éðzçz éãrö áéçøzçìáeLà àìå íãéîLàå éáéà äôcøà ©§¦¬©«£¦−©§¥®¦§¬Ÿ¨«£−©§ª¨«¤§§¨¬«Ÿ§©−¨«©§¦¥®§¬Ÿ¨−

:íúBlk-ãrèì:éìâø úçz eìtiå ïeîe÷é àìå íöçîàå ílëàåîäîçìnì ìéç éðøæàzå ©©¨«¨«£©¥¬¨«¤§¨¥−§´Ÿ§®©¦§−©¬©©§¨«©©§¥¬¦©−¦©¦§¨¨®
:éðzçz éî÷ réøëzàî:íúéîöàå éàðNî óøò él äzz éáéàåáîréLî ïéàå eòLé ©§¦¬©¨©−©§¥«¦§´Ÿ§©½©¬¨¦−®Ÿ¤§©§©−¨«©§¦¥«¦§−§¥´Ÿ¦®©
:íðr àìå ýåýé-ìàâî:ír÷øà íwãà úBöeç-èéèk õøà øôrk í÷çLàåãîéðèlôzå ¤§Ÿ̈−§¬Ÿ¨¨«§¤§¨¥−©«£©´¨®¤§¦«¬£¦¥−¤§¨¥«©§©§¥¾¦

:éðãáré ézrãé-àì ír íéBb Làøì éðøîLz énr éáéøîäîì éì-eLçkúé øëð éðarîL ¥«¦¥−©¦®¦§§¥¸¦¸§´Ÿ¦½©¬«Ÿ¨©−§¦©«£§ª«¦§¥¬¥−̈¦§©«£¦®¦§¬Ÿ©
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:çeø-éôðk-ìráé:íé÷çL éár íéî-úøLç úBkñ åéúáéáñ CLç úLiåâéeøra Bcâð dâpî ©©§¥«©©¨¬¤²Ÿ¤§¦«Ÿ¨−ª®©§©©−¦¨¥¬§¨¦«¦−Ÿ©¤§®¨«£−

:Là-éìçbãé:BìB÷ ïzé ïBéìrå ýåýé íéîL-ïî írøéåè:íäiå ÷øa íöéôéå íévç çìLiå ©«£¥¥«©§¥¬¦¨©−¦§Ÿ̈®§¤§−¦¥¬«©¦§©¬¦¦−©§¦¥®¨−̈©¨«Ÿ
æè:Btà çeø úîLpî ýåýé úørâa ìáz úBãñî eìbé íé é÷ôà eàøiåæéíBønî çìLé ©¥«̈¸£¦´¥½̈¦¨−«Ÿ§´¥¥®§©«£©´§Ÿ̈½¦¦§©−¬©©«¦§©¬¦¨−

:íéaø íénî éðLîé éðçwéçé:épnî eöîà ék éàðOî ær éáéàî éðìévéèééãéà íBéa éðîc÷é ¦¨¥®¦©§¥−¦¦©¬¦©¦«©¦¥¾¦¥«Ÿ§¦−¨®¦´§©½¦¬¨«§−¦¤«¦§©§ª−¦§´¥¦®
:éì ïrLî ýåýé éäéåë:éa õôç-ék éðölçé éúà áçønì àöiåàëéú÷ãök ýåýé éðìîâé ©§¦¯§Ÿ̈²¦§−̈¦«©Ÿ¥¬©¤§−̈Ÿ¦®§©§¥−¦¦«¨¥¬¦«¦§§¥¬¦§Ÿ̈−§¦§¨¦®
:éì áéLé éãé øákáë:éäìàî ézrLø àìå ýåýé éëøc ézøîL ékâëécâðì åéètLî-ìë ék §¬Ÿ¨©−¨¦¬¦«¦¬¨©−§¦©§¥´§Ÿ̈®§¬Ÿ¨©−§¦¥«¡Ÿ¨«¦¬¨¦§¨−̈§¤§¦®

:äpnî øeñà-àì åéúwçåãë:éðBrî äønzLàå Bì íéîú äéäàåäëéú÷ãök éì ýåýé áLiå §ªŸ−̈«Ÿ¨¬¦¤«¨¨¤«§¤¬¨¦−®¨«¤§©§−̈¥«£¦«©¨¯¤§Ÿ̈²¦−§¦§¨¦®
:åéðér ãâðì éøákåë:ínzz íéîz øBab-ír ãqçúz ãéñç-íræëøázz øáð-ír §Ÿ¦−§¤¬¤¥¨«¦¨¦−¦§©¨®¦¦¬¨¦−¦©¨«¦¨¨−¦¨¨®
:ìtzz Lwr-íråçëéðérå réLBz éðr ír-úàå:ìétLz íéîø-ìr Eèëýåýé éøéð äzà-ék §¦¦¥−¦©¨«§¤©¬¨¦−¦®©§¥¤−©¨¦¬©§¦«¦«©¨¬¥¦−§Ÿ̈®
:ékLç débé ýåýéåì:øeL-âlãà éäìàa ãeãb õeøà äëá ékàìúøîà Bkøc íéîz ìûä ©«Ÿ̈−©¦¬©¨§¦«¦¬§−̈¨´§®¥«Ÿ©−£©¤«¨¥−¨¦´©§®¦§©³

:Ba íéñçä ìëì àeä ïâî äôeøö ýåýéáìéãrìaî øeö éîe ýåýé éãrìaî ìû-éî ék §Ÿ̈¸§½̈¨¥´½§−Ÿ©Ÿ¦¬«¦¬¦¥−¦©§£¥´§Ÿ̈®¦¬−¦©§£¥¬
:eðéýìûâìiå ìéç éfeòî ìûä:ékøc íéîz øzãì:éðãéîré éúîa-ìrå úBìiàk éìâø äeLî ¡Ÿ¥«¨¥¬¨«¦−¨®¦©©¥¬¨¦−©§¦«§©¤¬©§©−¨«©¨®§©¨«Ÿ©−©«£¦¥«¦

äì:éúòøæ äLeçð-úL÷ úçðå äîçìnì éãé ãnìîåì:éðaøz Eúðrå ErLé ïâî éì-ïzzå §©¥¬¨©−©¦§¨¨®§¦©¬¤«¤§−̈§«ŸŸ¨«©¦¤¦−¨¥´¦§¤®©«£«Ÿ§−©§¥«¦
æì:élñø÷ eãrî àìå éðzçz éãrö áéçøzçìáeLà àìå íãéîLàå éáéà äôcøà ©§¦¬©«£¦−©§¥®¦§¬Ÿ¨«£−©§ª¨«¤§§¨¬«Ÿ§©−¨«©§¦¥®§¬Ÿ¨−

:íúBlk-ãrèì:éìâø úçz eìtiå ïeîe÷é àìå íöçîàå ílëàåîäîçìnì ìéç éðøæàzå ©©¨«¨«£©¥¬¨«¤§¨¥−§´Ÿ§®©¦§−©¬©©§¨«©©§¥¬¦©−¦©¦§¨¨®
:éðzçz éî÷ réøëzàî:íúéîöàå éàðNî óøò él äzz éáéàåáîréLî ïéàå eòLé ©§¦¬©¨©−©§¥«¦§´Ÿ§©½©¬¨¦−®Ÿ¤§©§©−¨«©§¦¥«¦§−§¥´Ÿ¦®©
:íðr àìå ýåýé-ìàâî:ír÷øà íwãà úBöeç-èéèk õøà øôrk í÷çLàåãîéðèlôzå ¤§Ÿ̈−§¬Ÿ¨¨«§¤§¨¥−©«£©´¨®¤§¦«¬£¦¥−¤§¨¥«©§©§¥¾¦

:éðãáré ézrãé-àì ír íéBb Làøì éðøîLz énr éáéøîäîì éì-eLçkúé øëð éðarîL ¥«¦¥−©¦®¦§§¥¸¦¸§´Ÿ¦½©¬«Ÿ¨©−§¦©«£§ª«¦§¥¬¥−̈¦§©«£¦®¦§¬Ÿ©



miyecwמד zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip a"k iyily meil inei xeriy

ß oqip a"k iyily mei ß

:éì eòîMé ïæàåî:íúBøbñnî eøbçéå eìaé øëð éðaæîéýìû íøéå éøeö Ceøáe ýåýé-éç −Ÿ¤¦¨¬§¦«§¥¬¥−̈¦®Ÿ§©§§−¦¦§§¨«©§Ÿ̈−¨´¦®§¨ª¾¡Ÿ¥−
:érLé øeöçî:éðzçz íénr ãéøîe éì úî÷ð ïúpä ìûäèîéîwîe éáéàî éàéöBîe ¬¦§¦«¨¥¾©Ÿ¥¬§¨−Ÿ¦®Ÿ¦¬©¦−©§¥«¦«¦¦−¥«Ÿ§¨®¦¨©¸

:éðìévz íéñîç Léàî éðîîBøzðìe íéBba ýåýé EãBà ïk-ìr:ønæà EîLðìBcâî §´§¥½¦¥¦¬£¨¦−©¦¥«¦©¥²«§¬§Ÿ̈−©¦®§¦§−£©¥«¦§−
:íìBò-ãr Bòøæìe ãåãì BçéLîì ãñç-äNrå Bkìî úBòeLé§´©§®§«Ÿ¤¤¯¤¦§¦²§¨¦¬§©§−©¨«

ì"åç éðáì çñô ìù ïåøçà úøèôäé ÷øô äéòùé

áì:íìLeøé úráb ïBiö-úa øä Bãé óôðé ãîrì áða íBiä ãBòâìúBàáö ýåýé ïBãàä äpä ¬©−§´Ÿ©«£®Ÿ§Ÿ¥³¨¸©´©¦½¦§©−§«¨¨«¦¦¥³¨«¨¸§Ÿ̈´§¨½
:eìtLé íéäábäå íérãb äîBwä éîøå äöørîa äøàt órñîãììæøaa øriä éëáñ ówðå §¨¥¬ª¨−§©«£¨¨®§¨¥³©¨¸§ª¦½§©§Ÿ¦−¦§¨«§¦©²¦§¥¬©©−©©©§¤®

:ìBté øécàa ïBðáläåàéà:äøôé åéLøMî øöðå éLé òæbî øèç àöéåáçeø åéìr äçðå §©§¨−§©¦¬¦«§¨¨¬−Ÿ¤¦¤´©¦¨®§¥−¤¦¨«¨¨¬¦§¤«§¨¨¬¨−̈´©
:ýåýé úàøéå úrc çeø äøeáâe äör çeø äðéáe äîëç çeø ýåýéâýåýé úàøéa Bçéøäå §Ÿ̈®¯©¨§¨´¦À̈µ©¥¨¸§½̈¬©©−©§¦§©¬§Ÿ̈«©«£¦−§¦§©´§Ÿ̈®

:çéëBé åéðæà òîLîì-àìå èBtLé åéðér äàøîì-àìåãøBLéîa çéëBäå íélc ÷ãöa èôLå §«Ÿ§©§¥³¥¨¸¦§½§«Ÿ§¦§©¬¨§−̈¦«©§¨©³§¤̧¤¸©¦½§¦¬©§¦−
:òLø úéîé åéúôN çeøáe åét èáLa õøà-äkäå õøà-éåðrìäåéðúî øBæà ÷ãö äéäå §©§¥¨®¤§¦¨¤̧¤¸§¥´¤¦½§¬©§¨−̈¨¦¬¨¨«§¨¨¬¤−¤¥´¨§¨®

:åéöìç øBæà äðeîàäåååcçé àéøîe øéôëe ìârå õaøé éãb-ír øîðå Nák-ír áàæ øâå §¨«¡¨−¥¬£¨¨«§¨³§¥̧¦¤½¤§¨¥−¦§¦´¦§¨®§¥̧¤§¦³§¦¸©§½̈
:ía âäð ïè÷ ørðåæ:ïáz-ìëàé ø÷ak äéøàå ïäéãìé eöaøé åcçé äðérøz áãå äøôe §©¬©¨−ŸŸ¥¬¨«¨¨³¨Ÿ¸¦§¤½¨©§−̈¦§§´©§¥¤®§©§¥−©¨¨¬«Ÿ©¤«¤

ç:äãä Bãé ìeîb éðBòôö úøeàî ìrå ïút øç-ìr ÷ðBé òLrLåèeúéçLé-àìå eòøé-àì §¦«£©¬¥−©ª´¨®¤§©¸§©´¦§¦½¨−¨¬¨¨««Ÿ¨¥¬§«Ÿ©§¦−
:íéqëî íiì íénk ýåýé-úà ärc õøàä äàìî-ék éLã÷ øä-ìëaéàeää íBia äéäå §¨©´¨§¦®¦¨«§¨´¨À̈¤¥¨¸¤§Ÿ̈½©©−¦©¨¬§©¦«§¨¨¸©´©½

:ãBák Búçðî äúéäå eLøãé íéBb åéìà íénr ñðì ãîò øLà éLé LøLàé| äéäåíBia ´Ÿ¤¦©À£¤³Ÿ¥¸§¥´©¦½¥−̈¦´¦§®Ÿ§¨«§¨¬§ª«¨−¨«§¨¨´©´
éñBé àeää| éðãà óíéøönîe øeMàî øàMé-øLà Bnr øàL-úà úBð÷ì Bãé úéðL ©À¦̧£Ÿ¨³¥¦¸¨½¦§−¤§¨´©®£¤¦¨¥Á¥«©¸¦¦§©¹¦

:íiä éiàîe úîçîe ørðMîe íìérîe Lekîe ñBøútîeáééçãð óñàå íéBbì ñð àNðå ¦©§´¦À¥«¥¨³¦¦§¨¸¥´£½̈¥«¦¥−©¨«§¨¨¬¥¸©¦½§¨©−¦§¥´
:õøàä úBôðk òaøàî õa÷é äãeäé úBöôðe ìûøNéâéäãeäé éøøöå íéøôà úàð÷ äøñå ¦§¨¥®§ª³§¨¸§©¥½¥«©§©−©§¬¨¨«¤§¨̧¨¸¦§©´¤§©½¦§«Ÿ§¥¬§−̈

:íéøôà-úà øöé-àì äãeäéå äãeäé-úà àp÷é-àì íéøôà eúøkéãéìt óúëá eôråíézL ¦¨¥®¤§©¸¦¸«Ÿ§©¥´¤§½̈¦«−̈«Ÿ¨¬Ÿ¤¤§¨«¦§¨¸§¨¥³§¦§¦¸
:ízrîLî ïBnr éðáe íãé çBìLî áàBîe íBãà íã÷-éða-úà efáé åcçé änéåèíéøçäå ½̈¨©§−̈¨´Ÿ¤§¥¤®¤¡³¨¸¦§´©¨½̈§¥¬©−¦§©§¨«§¤«¡¦´

ì úà ýåýééðäå íéøöî-íé ïBLì eäkäå Bçeø íéra øäpä-ìr Bãé óéøãäå íéìçð äráLC §Ÿ̈À¥µ§´©¦§©½¦§¥¦¬¨²©©¨−̈©§¨´®§¦¨̧¸§¦§¨´§¨¦½§¦§¦−
:íéìrpaæèì älñî äúéäåíBéa ìàøNéì äúéä øLàk øeMàî øàMé øLà Bnr øàL ©§¨¦«§¨«§¨´§¦½̈¦§¨´©½£¤¬¦¨¥−¥«©®©«£¤³¨«§¨¸§¦§¨¥½§¬

:íéøöî õøàî BúìráéàEtà áLé éa zôðà ék ýåýé EãBà àeää íBia zøîàå £Ÿ−¥¤¬¤¦§¨«¦§¨«©§¨̧©´©½«§´§Ÿ̈½¦¬¨©−§¨¦®¨¬Ÿ©§−
:éðîçðúeá:äreLéì éì-éäéå ýåýé dé úøîæå éfr ék ãçôà àìå çèáà éúreLé ìû äpä §©«£¥«¦¦¥̧¥¯§«¨¦²¤§©−§´Ÿ¤§¨®¦´¨¦³§¦§¨¸¨´§Ÿ̈½©«§¦¦−¦«¨«

â:äreLéä éðérnî ïBNNa íéî-ízáàLeãBîLá eàø÷ ýåýéì eãBä àeää íBia ízøîàå §©§¤©−¦§¨®¦©©§¥−©§¨«©«£©§¤º©´©À³©«Ÿ̈¸¦§´¦§½
:BîL ábNð ék eøékæä åéúìéìr íénrá eòéãBääúàæ úrãeî äNr úeàâ ék ýåýé eønæ ¦¬¨«©¦−£¦«Ÿ¨®©§¦¾¦¬¦§−̈§«©§´§Ÿ̈½¦¬¥−¨¨®©¬©−Ÿ

:õøàä-ìëaå:ìàøNé LBã÷ Caø÷a ìBãâ-ék ïBiö úáLBé épøå éìäö §¨¨¨«¤©«£¦¬¨−Ÿ¦¤´¤¦®¦«¨¬§¦§¥−§¬¦§¨¥«

miyecw zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip a"k iyily meil inei xeriy

(âë)ízìøòå ìëàî õò-ìk ízòèðe õøàä-ìà eàáú-éëå§¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤§©§¤Æ¨¥´©«£½̈©«£©§¤¬
ìL Béøt-úà Búìøò:ìëàé àì íéìøò íëì äéäé íéðL L ¨§¨−¤¦§®¨´¨¦À¦«§¤¬¨¤²£¥¦−¬Ÿ¥«¨¥«

i"yx£B˙Ï¯Ú ÌzÏ¯ÚÂ∑מּמּנּו מּלהנֹות ונסּתם אטּום יהא אטימתֹו; ÌÈÏ¯Ú.ואטמּתם ÌÎÏ ‰È‰È ÌÈ�L LÏL∑ «¬«¿∆»¿»ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ»…»ƒƒ¿∆»∆¬≈ƒ
נטיעתֹו מּׁשעת לֹו? מֹונה "יהיה",(ת"כ)מאימתי לֹומר: ּתלמּוד מּתר? יהא ׁשנים ׁשלׁש לאחר הצניעֹו אם יכֹול, . ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

יהא .ּבהויתֹו ְֲֵַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(103 'nr ak zegiy ihewl)

נטיעתֹו מּׁשעת לֹו, מֹונה כג)מאימתי יט, לֹומר,(רש"י ויׁש ּפרֹות. להניב מתחיל ׁשהעץ מעת הּספירה מתחילה אּולי וקׁשה, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

ּדינים. ׁשני ּכאן ׁשּיׁש רׁש"י למד ּומּזה ּפריֹו". את . . "וערלּתם נאמר ּכבר ׁשהרי לכאֹורה, מיּתר ערלים" לכם "יהיה וערלּתםּדהּנה ְְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ

ּפריֹו את . הּפרֹות.. על אּסּור ערלים– לכם ׁשהּספיהיּו ּומאחר הּפרֹות. אכילת לפני ׁשנים ׁשלׁש לסּפר האדם על חֹובה ירה– ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

הּנטיעה. – ּפעּלתֹו מּׁשעת מתחילה היא עליו, ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֻֻמּטלת

(ãë):ýåýéì íéìelä Lã÷ Béøt-ìk äéäé úòéáøä äðMáe©¨¨Æ¨«§¦¦½¦«§¤−¨¦§®¬Ÿ¤¦¦−©«Ÿ̈«
i"yx£L„˜ BÈ¯tŒÏk ‰È‰È∑ּבֹו ׁשּכתּוב ׁשני, ל)ּכמעׂשר כז :(ויקרא ƒ¿∆»ƒ¿…∆ְֲִֵֵֶַָ

ירּוׁשלים לחֹומת חּוץ נאכל אינֹו ׁשני, ּמעׂשר מה לה'". קדׁש וגֹו' הארץ כד)"וכלֿמעׂשר אף(קידושין ּבפדיֹון, אּלא ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ
לּׁשמים ּולהּלל לׁשּבח ׁשם ׁשּנֹוׂשאֹו הּוא, לה'" "הּלּולים זה ודבר ּכן. .זה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

(äë)éñBäì Béøt-úà eìëàz úLéîçä äðMáeíëì ó ©¨¨´©«£¦¦À«Ÿ§Æ¤¦§½§¦¬¨¤−
:íëéäìà ýåýé éðà Búàeáz§«¨®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£B˙‡e·z ÌÎÏ ÛÈÒB‰Ï∑לכם מבר אני ׁשּבׂשכרּה ּתבּואתֹו, לכם להֹוסיף ּתהיה ׁשּתׁשמרּו, הּזאת הּמצוה ¿ƒ»∆¿»ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
מצטער אני ׁשנים ארּבע הרי אדם: יאמר ׁשּלא הרע, יצר ּכנגד ּתֹורה ּדּברה אֹומר: עקיבא רּבי היה הּנטיעֹות. ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹּפרֹות

ּתבּואתֹו" לכם "להֹוסיף נאמר: לפיכ חּנם, ‰'.ּבֹו È�‡∑הבטחתי לׁשמר ונאמן ּכ על הּמבטיח ה', .אני ְְְֱִִִֶֶַָָָָ¬ƒְְְְֱֲִִִִֶַַַַַָָָָֹ

(åë):eððBòú àìå eLçðú àì ícä-ìò eìëàú àì¬Ÿ«Ÿ§−©©¨®¬Ÿ§©«£−§¬Ÿ§¥«
i"yx£Ìc‰ŒÏÚ eÏÎ‡˙ ‡Ï∑ּבסנהדרין נדרׁש ּפנים אזהרה(סג)להרּבה ……¿««»ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ

הרּבה ועֹוד נפׁשּה, ׁשּתצא טרם חּלין מּבהמת לאֹוכל ואזהרה ּדמים, זריקת לפני קדׁשים מּבׂשר יאכל Ï‡.ׁשּלא ְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ…
eLÁ�˙∑(סו ּבּדר(סנהדרין הפסיקֹו צבי מּפיו, נפלה ּפּתֹו ּובעֹופֹות; ּבחלּדה המנחׁשין אּלּו ˙e��BÚ.ּכגֹון ‡Ï∑לׁשֹון ¿«¬ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֻ…¿≈ְ

לצאת קׁשה ּפלֹונית ׁשעה מלאכה. להתחיל יפה ּפלֹוני יֹום ׁשאֹומר: וׁשעֹות, .עֹונֹות ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָ

(æë)ð÷æ úàt úà úéçLú àìå íëLàø úàt eôwú àì:E ´Ÿ©¦½§©−«Ÿ§¤®§´Ÿ©§¦½¥−§©¬§¨¤«
i"yx£ÌÎL‡¯ ˙‡t eÙw˙ ‡Ï∑(כ אזנֹו(מכות לאחֹורי צדעיו הּמׁשוה זה …«ƒ¿«…¿∆ְְְֲֵֶֶַַַָָָ

הרּבה מּצדעיו למעלה ׂשערֹו עּקרי אזניו אחֹורי ׁשעל סביב, עגל ראׁשֹו הּקף ונמצא E�˜Ê.ּולפּדחּתֹו, ˙‡t∑מכות) ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ¿«¿»∆
ואחתכא) ּפאֹות, ׁשּתי ּבֹו ויׁש רחב ׁשהּוא הראׁש, אצל למעלה ּולחי לחי ּבכל ׁשּתים חמׁש: והן ּוגבּוליו הּזקן ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹסֹוף

יחד הּלחיים ׁשּתי חּבּור מקֹום – ּבסנטרֹו .למּטה ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָ

(çë)àì ò÷ò÷ úáúëe íëøNáa eðzú àì Lôðì èøNå§¤¤́¨¤À¤³Ÿ¦§Æ¦§©§¤½§´Ÿ¤©«£©½¬Ÿ
:ýåýé éðà íëa eðzú¦§−¨¤®£¦−§Ÿ̈«

i"yx£LÙ�Ï Ë¯NÂ∑מת להם ּכׁשּמת ּבׂשרם מׂשרטין להיֹות אמֹורּיים, ׁשל ּדרּכן ˜Ú˜Ú.ּכן ˙·˙Îe∑(כא ּכתב(מכות ¿∆∆»∆∆ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ¿…∆«¬«ְַ
לעֹולם מׁשחיר והּוא ּבמחט ׁשּמקעקעֹו לעֹולם, נמחק ׁשאינֹו וׁשקּוע, ד)לׁשֹון∑˜Ú˜Ú.המחּקה כה "והֹוקע(במדבר : ְְְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻ«¬«ְְַ

ו)אֹותם"; כא ב פורפויינ"ט(שמואל ּבּקרקע, ּותחּובין מחּקין ונמצאּו עליהם, אֹותם ותֹולין ּבארץ עץ ּתֹוחבין "והֹוקענּום", ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
.ּבלע"ז ְַַ

‡Ôlכג Ïk Ôe·v˙Â ‡Ú¯‡Ï ÔeÏÚ˙ È¯‡Â«¬≈≈¬¿«¿»¿ƒ¿»ƒ«
ÔÈ�L ˙Ïz da‡ ˙È ‡˜Á¯ Ôe˜Á¯˙e ÏÎÈÓc¿≈«¿«¬»»»»ƒ≈¿«¿ƒ

:ÏÎ‡˙È ‡Ï ‡„·‡Ï ˜Á¯Ó ÔBÎÏ È‰È¿≈¿¿»»«¬»»»ƒ¿¬≈

˜„Lכד da‡ Ïk È‰È ‡˙ÚÈ·¯ ‡zL·e¿«»¿ƒ≈»¿≈»ƒ≈…∆
:ÈÈ Ì„˜ ÔÁaLzÀ¿¿»√»¿»

‡daכה ˙È ÔeÏÎÈz ‡˙MÓÁ ‡zL·e¿«»¬ƒ≈»≈¿»ƒ≈
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ dzÏÏÚ ÔBÎÏ ‡ÙÒB‡Ï¿»»¿¬«¿≈¬»¿»¡»¬

ÏÂ‡כו ÔeLÁ�˙ ‡Ï ‡Óc ÏÚ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï»≈¿«¿»»¿«¬¿»
:Ôe�BÚ¿̇

È˙כז ÏaÁ˙ ‡ÏÂ ÔBÎLÈ¯„ ‡˙‡t ÔeÙw˙ ‡Ï»«¿»»¿≈¿¿»¿«≈»
:C�˜„„ ‡˙‡t»»¿ƒ¿»

ÔBÎ¯Ò·aכח Ôe�z˙ ‡Ï ˙ÈÓ ÏÚ ÏeaÁÂ¿ƒ«ƒ»ƒ¿¿ƒ¿¿
:ÈÈ ‡�‡ ÔBÎa Ôe�z˙ ‡Ï ÔÈ˙È¯Á ÔÈÓLe¯Â¿¿ƒ¬ƒƒ»ƒ¿¿¬»¿»



מה miyecw zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip a"k iyily meil inei xeriy

(âë)ízìøòå ìëàî õò-ìk ízòèðe õøàä-ìà eàáú-éëå§¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤§©§¤Æ¨¥´©«£½̈©«£©§¤¬
ìL Béøt-úà Búìøò:ìëàé àì íéìøò íëì äéäé íéðL L ¨§¨−¤¦§®¨´¨¦À¦«§¤¬¨¤²£¥¦−¬Ÿ¥«¨¥«

i"yx£B˙Ï¯Ú ÌzÏ¯ÚÂ∑מּמּנּו מּלהנֹות ונסּתם אטּום יהא אטימתֹו; ÌÈÏ¯Ú.ואטמּתם ÌÎÏ ‰È‰È ÌÈ�L LÏL∑ «¬«¿∆»¿»ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ»…»ƒƒ¿∆»∆¬≈ƒ
נטיעתֹו מּׁשעת לֹו? מֹונה "יהיה",(ת"כ)מאימתי לֹומר: ּתלמּוד מּתר? יהא ׁשנים ׁשלׁש לאחר הצניעֹו אם יכֹול, . ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

יהא .ּבהויתֹו ְֲֵַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(103 'nr ak zegiy ihewl)

נטיעתֹו מּׁשעת לֹו, מֹונה כג)מאימתי יט, לֹומר,(רש"י ויׁש ּפרֹות. להניב מתחיל ׁשהעץ מעת הּספירה מתחילה אּולי וקׁשה, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

ּדינים. ׁשני ּכאן ׁשּיׁש רׁש"י למד ּומּזה ּפריֹו". את . . "וערלּתם נאמר ּכבר ׁשהרי לכאֹורה, מיּתר ערלים" לכם "יהיה וערלּתםּדהּנה ְְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ

ּפריֹו את . הּפרֹות.. על אּסּור ערלים– לכם ׁשהּספיהיּו ּומאחר הּפרֹות. אכילת לפני ׁשנים ׁשלׁש לסּפר האדם על חֹובה ירה– ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

הּנטיעה. – ּפעּלתֹו מּׁשעת מתחילה היא עליו, ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֻֻמּטלת

(ãë):ýåýéì íéìelä Lã÷ Béøt-ìk äéäé úòéáøä äðMáe©¨¨Æ¨«§¦¦½¦«§¤−¨¦§®¬Ÿ¤¦¦−©«Ÿ̈«
i"yx£L„˜ BÈ¯tŒÏk ‰È‰È∑ּבֹו ׁשּכתּוב ׁשני, ל)ּכמעׂשר כז :(ויקרא ƒ¿∆»ƒ¿…∆ְֲִֵֵֶַָ

ירּוׁשלים לחֹומת חּוץ נאכל אינֹו ׁשני, ּמעׂשר מה לה'". קדׁש וגֹו' הארץ כד)"וכלֿמעׂשר אף(קידושין ּבפדיֹון, אּלא ְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ
לּׁשמים ּולהּלל לׁשּבח ׁשם ׁשּנֹוׂשאֹו הּוא, לה'" "הּלּולים זה ודבר ּכן. .זה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

(äë)éñBäì Béøt-úà eìëàz úLéîçä äðMáeíëì ó ©¨¨´©«£¦¦À«Ÿ§Æ¤¦§½§¦¬¨¤−
:íëéäìà ýåýé éðà Búàeáz§«¨®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£B˙‡e·z ÌÎÏ ÛÈÒB‰Ï∑לכם מבר אני ׁשּבׂשכרּה ּתבּואתֹו, לכם להֹוסיף ּתהיה ׁשּתׁשמרּו, הּזאת הּמצוה ¿ƒ»∆¿»ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
מצטער אני ׁשנים ארּבע הרי אדם: יאמר ׁשּלא הרע, יצר ּכנגד ּתֹורה ּדּברה אֹומר: עקיבא רּבי היה הּנטיעֹות. ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹּפרֹות

ּתבּואתֹו" לכם "להֹוסיף נאמר: לפיכ חּנם, ‰'.ּבֹו È�‡∑הבטחתי לׁשמר ונאמן ּכ על הּמבטיח ה', .אני ְְְֱִִִֶֶַָָָָ¬ƒְְְְֱֲִִִִֶַַַַַָָָָֹ

(åë):eððBòú àìå eLçðú àì ícä-ìò eìëàú àì¬Ÿ«Ÿ§−©©¨®¬Ÿ§©«£−§¬Ÿ§¥«
i"yx£Ìc‰ŒÏÚ eÏÎ‡˙ ‡Ï∑ּבסנהדרין נדרׁש ּפנים אזהרה(סג)להרּבה ……¿««»ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ

הרּבה ועֹוד נפׁשּה, ׁשּתצא טרם חּלין מּבהמת לאֹוכל ואזהרה ּדמים, זריקת לפני קדׁשים מּבׂשר יאכל Ï‡.ׁשּלא ְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ…
eLÁ�˙∑(סו ּבּדר(סנהדרין הפסיקֹו צבי מּפיו, נפלה ּפּתֹו ּובעֹופֹות; ּבחלּדה המנחׁשין אּלּו ˙e��BÚ.ּכגֹון ‡Ï∑לׁשֹון ¿«¬ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֻ…¿≈ְ

לצאת קׁשה ּפלֹונית ׁשעה מלאכה. להתחיל יפה ּפלֹוני יֹום ׁשאֹומר: וׁשעֹות, .עֹונֹות ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָ

(æë)ð÷æ úàt úà úéçLú àìå íëLàø úàt eôwú àì:E ´Ÿ©¦½§©−«Ÿ§¤®§´Ÿ©§¦½¥−§©¬§¨¤«
i"yx£ÌÎL‡¯ ˙‡t eÙw˙ ‡Ï∑(כ אזנֹו(מכות לאחֹורי צדעיו הּמׁשוה זה …«ƒ¿«…¿∆ְְְֲֵֶֶַַַָָָ

הרּבה מּצדעיו למעלה ׂשערֹו עּקרי אזניו אחֹורי ׁשעל סביב, עגל ראׁשֹו הּקף ונמצא E�˜Ê.ּולפּדחּתֹו, ˙‡t∑מכות) ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ¿«¿»∆
ואחתכא) ּפאֹות, ׁשּתי ּבֹו ויׁש רחב ׁשהּוא הראׁש, אצל למעלה ּולחי לחי ּבכל ׁשּתים חמׁש: והן ּוגבּוליו הּזקן ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹסֹוף

יחד הּלחיים ׁשּתי חּבּור מקֹום – ּבסנטרֹו .למּטה ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָ

(çë)àì ò÷ò÷ úáúëe íëøNáa eðzú àì Lôðì èøNå§¤¤́¨¤À¤³Ÿ¦§Æ¦§©§¤½§´Ÿ¤©«£©½¬Ÿ
:ýåýé éðà íëa eðzú¦§−¨¤®£¦−§Ÿ̈«

i"yx£LÙ�Ï Ë¯NÂ∑מת להם ּכׁשּמת ּבׂשרם מׂשרטין להיֹות אמֹורּיים, ׁשל ּדרּכן ˜Ú˜Ú.ּכן ˙·˙Îe∑(כא ּכתב(מכות ¿∆∆»∆∆ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ¿…∆«¬«ְַ
לעֹולם מׁשחיר והּוא ּבמחט ׁשּמקעקעֹו לעֹולם, נמחק ׁשאינֹו וׁשקּוע, ד)לׁשֹון∑˜Ú˜Ú.המחּקה כה "והֹוקע(במדבר : ְְְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻ«¬«ְְַ

ו)אֹותם"; כא ב פורפויינ"ט(שמואל ּבּקרקע, ּותחּובין מחּקין ונמצאּו עליהם, אֹותם ותֹולין ּבארץ עץ ּתֹוחבין "והֹוקענּום", ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
.ּבלע"ז ְַַ

‡Ôlכג Ïk Ôe·v˙Â ‡Ú¯‡Ï ÔeÏÚ˙ È¯‡Â«¬≈≈¬¿«¿»¿ƒ¿»ƒ«
ÔÈ�L ˙Ïz da‡ ˙È ‡˜Á¯ Ôe˜Á¯˙e ÏÎÈÓc¿≈«¿«¬»»»»ƒ≈¿«¿ƒ

:ÏÎ‡˙È ‡Ï ‡„·‡Ï ˜Á¯Ó ÔBÎÏ È‰È¿≈¿¿»»«¬»»»ƒ¿¬≈

˜„Lכד da‡ Ïk È‰È ‡˙ÚÈ·¯ ‡zL·e¿«»¿ƒ≈»¿≈»ƒ≈…∆
:ÈÈ Ì„˜ ÔÁaLzÀ¿¿»√»¿»

‡daכה ˙È ÔeÏÎÈz ‡˙MÓÁ ‡zL·e¿«»¬ƒ≈»≈¿»ƒ≈
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ dzÏÏÚ ÔBÎÏ ‡ÙÒB‡Ï¿»»¿¬«¿≈¬»¿»¡»¬

ÏÂ‡כו ÔeLÁ�˙ ‡Ï ‡Óc ÏÚ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï»≈¿«¿»»¿«¬¿»
:Ôe�BÚ¿̇

È˙כז ÏaÁ˙ ‡ÏÂ ÔBÎLÈ¯„ ‡˙‡t ÔeÙw˙ ‡Ï»«¿»»¿≈¿¿»¿«≈»
:C�˜„„ ‡˙‡t»»¿ƒ¿»

ÔBÎ¯Ò·aכח Ôe�z˙ ‡Ï ˙ÈÓ ÏÚ ÏeaÁÂ¿ƒ«ƒ»ƒ¿¿ƒ¿¿
:ÈÈ ‡�‡ ÔBÎa Ôe�z˙ ‡Ï ÔÈ˙È¯Á ÔÈÓLe¯Â¿¿ƒ¬ƒƒ»ƒ¿¿¬»¿»



miyecwמו zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oqip b"k iriax meil inei xeriy

(èë)õøàä äðæú-àìå dúBðæäì Eza-úà ìlçz-ìà©§©¥¬¤¦§−§©§¨®§«Ÿ¦§¤´¨½̈¤
:änæ õøàä äàìîe¨«§¨¬¨−̈¤¦¨«

i"yx£d˙B�Ê‰Ï EzaŒ˙‡ ÏlÁzŒÏ‡∑קּדּוׁשין לׁשם ׁשּלא לביאה ּפנּויה ּבּתֹו ‰‡¯ı.ּבמֹוסר ‰�Ê˙Œ‡ÏÂ∑אּתה אם «¿«≈∆ƒ¿¿«¿»ְְְְִִִִֵֵֶָָֹ¿…ƒ¿∆»»∆ִַָ
אֹומר הּוא וכן ּבארצכם. ולא אחר ּבמקֹום לעׂשֹותן ּפרֹותיה את מזנה הארץ ּכן, ג)עֹוׂשה ג רבבים(ירמיה "וּיּמנעּו : ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

.וגֹו'" ְ

(ì):ýåýé éðà eàøéz éLc÷îe eøîLz éúúaL-úà¤©§Ÿ©´¦§½Ÿ¦§¨¦−¦¨®£¦−§Ÿ̈«
i"yx£e‡¯Èz ÈLc˜Óe∑(ה ּבמנעלֹו(יבמות ולא ּבמקלֹו לא יּכנס לא ƒ¿»ƒƒ»ְְְְְִִֵַָָֹֹֹ

ּבית ּבנין אין – ּתׁשמרּו" ׁשּבתתי "את – הּמקּדׁש על מזהירכם ׁשאני ואףֿעלּֿפי רגליו; ׁשעל ּובאבק ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻּובאפנּדתֹו
ׁשּבת ּדֹוחה .הּמקּדׁש ְִֶַַָָ

(àì)eL÷áz-ìà íéðòciä-ìàå úáàä-ìà eðôz-ìà©¦§³¤¨«ŸŸÆ§¤©¦§Ÿ¦½©§©§−
:íëéäìà ýåýé éðà íäá äàîèì§¨§¨´¨¤®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£˙·‡‰ŒÏ‡ e�ÙzŒÏ‡∑ויּדעֹוני לבעלֿאֹוב סה)אזהרה ויּדעֹוני,(סנהדרין מּׁשחיֹו. המדּבר ּפיתֹום זה ּבעלֿאֹוב, . «ƒ¿∆»……ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָ
מדּבר והעצם ּפיו, לתֹו 'יּדּוע' ׁשּׁשמּה חּיה עצם ּבם,∑‡eL˜·zŒÏ.ּמכניס ּתעסקּו ׁשאם ּבם, עסּוקים להיֹות ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ«¿«¿ְְֲִִִֶַַָָ

אתכם מתעב ואני לפני מּטּמאין ‡ÌÎÈ‰Ï.אּתם '‰ È�‡∑מחל אּתם מי את ּבמיּדעּו .יפין ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָ¬ƒ¡…≈∆ְְֲִִִִֶֶַַ

(áì)éäìàn úàøéå ï÷æ éðt zøãäå íe÷z äáéN éðtîE ¦§¥³¥¨Æ¨½§¨«©§−̈§¥´¨¥®§¨¥¬¨¥«¡Ÿ¤−
ñ :ýåýé éðà£¦¬§Ÿ̈«

i"yx£Ìe˜z ‰·ÈN È�tÓ∑(לב קידושין חכמה(ת"כ, ׁשּקנה אּלא זקן אין "זקן", לֹומר: ּתלמּוד אׁשמאי? זקן z¯„‰Â.יכֹול ƒ¿≈≈»»ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ¿»«¿»
Ô˜Ê È�t∑:נאמר לכ ראהּו? ׁשּלא ּכמֹו עיניו יעצים יכֹול ּדבריו. את יסּתר ולא ּבמקֹומֹו יׁשב לא הּדּור? איזהּו ¿≈»≈ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹֹ

נאמר לּלב הּמסּור ּדבר וכל הּוא, אּלא ּבֹו מּכיר ׁשאין עֹוׂשהּו, ׁשל ללּבֹו מסּור זה ּדבר ׁשהרי ,"מאלהי ְְְֱֱֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ"ויראת
"מאלהי "ויראת .ּבֹו: ְֱֵֵֶָָֹ

ß oqip b"k iriax mei ß

(âì):Búà eðBú àì íëöøàa øb Ezà øeâé-éëå§¦«¨¯¦§²¥−§©§§¤®¬Ÿ−Ÿ«
i"yx£e�B˙ ‡Ï∑ּתֹורה ללמד ּבא אּתה ועכׁשו אלילים, עבֹודת עֹובד היית אמׁש לֹו: ּתאמר לא ּדברים; אֹונאת …ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

הּגבּורה מּפי .ׁשּנּתנה ְְִִִֶַָָ

(ãì)øbä íëì äéäé íkî çøæàk|záäàå íëzà øbä §¤§¨´¦¤Á¦«§¤̧¨¤¹©¥´©¨´¦§¤À§¨«©§¨¬
:íëéäìà ýåýé éðà íéøöî õøàa íúééä íéøâ-ék EBîk BìÆ¨½¦«¥¦¬¡¦¤−§¤´¤¦§¨®¦£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£Ì˙ÈÈ‰ ÌÈ¯‚ŒÈk∑לחבר ּתאמר אל ׁשּב ‡ÌÎÈ‰Ï.מּום '‰ È�‡∑אני ואלהיו אלהי. ƒ≈ƒ¡ƒ∆ְְֲֵֶַַַֹ¬ƒ¡…≈∆ֱֲִֵֶָֹֹ

(äì):äøeNnáe ì÷Lna äcna ètLna ìåò eNòú-àìŸ©«£¬−̈¤©¦§¨®©¦¾̈©¦§−̈©§¨«
i"yx£ËtLna ÏÂÚ eNÚ˙Œ‡Ï∑תעׂשּו "לא נאמר: ּכבר הרי לּדין, אם …«¬»∆«ƒ¿»ְֱֲֲִִֵֶַַַָֹ

ׁשּקר ׁשאם ּדּין, נקרא ׁשהּמֹודד מלּמד והּמׂשּורה; והּמׁשקל הּמּדה היא ּכאן? הּׁשנּוי "מׁשּפט" ּומהּו ּבּמׁשּפט", ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָעול
האמּורים ּדברים לחמּׁשה וגֹורם ותֹועבה, חרם ּומׁשּקץ, ׂשנאּוי עּול, וקרּוי הּדין, את ּכמקלקל הּוא הרי ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻּבּמּדה,
מארצם אֹותם ּומגלה ּבחרב יׂשראל את ּומּפיל הּׁשכינה את ּומסּלק הׁשם את ּומחּלל הארץ את מטּמא .ּבדּין: ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ

‰cna∑הארץ מּדת כט)זֹו ב''ב סא. הּלח∑eNn·e¯‰.ּכמׁשמעֹו∑Ï˜Lna.(ב''מ מּדת .היא «ƒ»ִֶַָָ«ƒ¿»ְְַָ«¿»ִִַַַ

˙ÈÚËכט ‡ÏÂ d˙eÈÚË‡Ï Cz¯a ˙È ÏÁ˙ ‡Ï»«≈»¿«»¿«¿¬«¿»ƒ¿≈
:ÔÈ‡ËÁ ˙ˆÚ ‡Ú¯‡ ÈÏÓ˙˙Â ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿¿≈«¿»≈«ƒ¿ƒ

ÈLc˜Óל ˙È·Ïe Ôe¯Ëz ÈÏÈ„ ‡iaL ÈÓBÈ ˙È»≈««»ƒƒƒ¿¿≈«¿¿ƒ
:ÈÈ ‡�‡ ÔÈÏÁc ÔB‰z¿«¬ƒ¬»¿»

˙˙ÔeÚaלא ‡Ï e¯eÎ„e ÔÈca ¯˙a Ôe�t˙˙ ‡Ï»ƒ¿¿»«ƒƒ¿»ƒ¿¿
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ ÔB‰a ‡·‡zÒ‡Ï¿ƒ¿»»»¿¬»¿»¡»¬

c‰˙e¯לב Ìe˜z ‡˙È¯B‡a ¯aÒc Ì„˜ ÔÓƒ√»¿««¿«¿»¿¿««
:ÈÈ ‡�‡ C‰Ï‡Ó ÏÁ„˙Â ‡·Ò Èt‡«≈»»¿ƒ¿«≈¡»»¬»¿»

Ï‡לג ÔBÎÚ¯‡a ‡¯Bib CnÚ ¯ib˙È È¯‡Â«¬≈ƒ¿««ƒ»ƒ»¿«¿¬»
:d˙È Ôe�B˙»≈

BÈb¯‡לד ÔBÎÏ È‰È ÔBÎpÓ ‡·ÈvÈk¯ib˙Èc ¿«ƒ»ƒ¿¿≈¿ƒ»¿ƒ¿««
Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ¯i„ È¯‡ C˙Âk dÏ ÌÁ¯˙e ÔBÎÈ�Èa≈≈¿«≈≈¿»»¬≈«»ƒ¬≈

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¬»¿»¡»¬

zÁLÓa‡לה ÔÈ„a ¯˜L Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿¿«¿ƒƒ¿«¿»
:‡zÏÎÓ·e ‡Ï˜˙Óa¿«¿¿»ƒ¿ƒ¿»

miyecw zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oqip c"k iying meil inei xeriy

ã ycew zegiyn zecewp ã(150 'nr fk zegiy ihewl)

ּובּמׂשּורה ּבּמׁשקל ּבּמּדה ּבּמׁשּפט, עול ּתעׂשּו לה)לא ּבׁשעת(יט, ּבחׁשּבֹונן ּולדקּדק . . הּמאזנים לצּדק עׂשה מצות ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ
הּמּדה(רמּב"ם)עׂשּיתן אְך ּבּזּולת; התחּׁשבּות על מֹורה הּמדידה ּפעּלת עצם - ּגיסא מחד מנּגדֹות. ּתנּועֹות ׁשּתי יׁש חסרה ּבמּדה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻ

מּׁשּום ּבהן יׁש ׁשּכן ּבּבית, והחזקתּה עׂשּיתּה את אף אּלא זֹו, ּבמּדה הּׁשּמּוׁש את רק לא הּתֹורה אסרה לכן עול. לֹו ּגֹורמת ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹהחסרה

האדם ׁשל עצמֹוערמּומּיּות לבין .ּבינֹו ְְְִֵֵֶַַָָָ

(åì)äéäé ÷ãö ïéäå ÷ãö úôéà ÷ãö-éðáà ÷ãö éðæàî̄Ÿ§¥¤¤́©§¥¤À¤¥¬©¤²¤§¦¬¤−¤¦«§¤´
õøàî íëúà éúàöBä-øLà íëéäìà ýåýé éðà íëì̈¤®£¦Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½£¤¥¬¦¤§¤−¥¤¬¤

:íéøöî¦§¨«¦
i"yx£˜„ˆŒÈ�·‡∑ּכנגּדן ׁשּׁשֹוקלין הּמׁשקֹולֹות הּיבׁש∑‡ÙÈ˙.הם מּדת הּלח∑‰ÔÈ.היא מּדת היא ‡L¯.זֹו «¿≈∆∆ְְְְִִֵֶֶַָ≈«ִִֵַַָƒִִַַַ¬∆

ÌÎ˙‡ È˙‡ˆB‰∑ואני ּבכֹור, ׁשל ׁשאינּה לטּפה ּבכֹור ׁשל טּפה ּבין ּבמצרים הבחנּתי אני אחר: ּדבר ּכן. מנת על ≈ƒ∆¿∆ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ּבהם מּכירים ׁשאין הּברּיֹות את להֹונֹות ּבמלח מׁשקלֹותיו ׁשּטֹומן מּמי להּפרע .הּנאמן ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

(æì)íúéNòå éètLî-ìk-úàå éúwç-ìk-úà ízøîLe§©§¤³¤¨ªŸ©Æ§¤¨¦§¨©½©«£¦¤−
ô :ýåýé éðà íúàŸ¨®£¦−§Ÿ̈«

ß oqip c"k iying mei ß

ë(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ìàøNé éðaî Léà Léà øîàz ìàøNé éða-ìàå§¤§¥´¦§¨¥»Ÿ©¼¦´¦Á¦§¥̧¦§¨¥¹
øbä-ïîe|úBî Cìnì Bòøfî ïzé øLà ìàøNéa øbä ¦©¥´©¨´§¦§¨¥À£¤̧¦¥¯¦©§²©−Ÿ¤´

:ïáàá eäîbøé õøàä íò úîeé¨®©¬¨−̈¤¦§§ª¬¨¨«¤
i"yx£¯Ó‡z Ï‡¯NÈ È�aŒÏ‡Â∑האזהרֹות על ÓeÈ˙.ענׁשין ˙BÓ∑(ת"כ)עם ּדין, לבית ּכח אין ואם ּדין; ּבבית ¿∆¿≈ƒ¿»≈…«ְֳִַַָָָ»ְְְִִִֵֵֵַַֹ

אֹותן מסּיעין ‰‡¯ı.הארץ ÌÚ∑(ת"כ)עלֿידי הארץ את לירׁש ׁשעתידין עם אחר: ּדבר הארץ. נבראת ׁשּבגינֹו עם ְְִֶַָָָ«»»∆ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
הּללּומצ .וֹות ְִַָ

(â)áøwî Búà ézøëäå àeää Léàa éðt-úà ïzà éðàå©«£¦º¤¥³¤¨©Æ¨¦´©½§¦§©¦¬Ÿ−¦¤´¤
ìlçìe éLc÷î-úà ànè ïòîì Cìnì ïúð Bòøfî ék Bnò©®¦³¦©§Æ¨©´©½Ÿ¤§©À©©¥Æ¤¦§¨¦½§©¥−

:éLã÷ íL-úà¤¥¬¨§¦«
i"yx£È�tŒ˙‡ Ôz‡∑(ת"כ)ּבֹו ועֹוסק עסקי מּכל אני ּפֹונה ׁשּלי, נכרתין∑LÈ‡a.ּפנאי הּצּבּור ּכל ׁשאין ּבּצּבּור, .ולא ∆≈∆»«ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָ»ƒְְִִִִֵֶַַָָֹ

CÏnÏ Ô˙� BÚ¯fÓ Èk∑(סד סנהדרין לֹומר:(ת"כ, ּתלמּוד מּנין? ּובןּֿבּתֹו ּבןּֿבנֹו ּבאׁש", ּבנֹוּֿובּתֹו "מעביר ׁשּנאמר: לפי ƒƒ«¿»««…∆ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָ
"לּמל מּזרעֹו "ּבתּתֹו לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּפסּול זרע ."לּמל נתן מּזרעֹו ‡˙ÈLc˜ÓŒ."ּכי ‡nË ÔÚÓÏ∑את ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָֹֹ¿«««≈∆ƒ¿»ƒֶ

ּכלׁשֹון לי, מקּדׁשת ׁשהיא יׂשראל, כג)ּכנסת כא אתֿמקּדׁשי"(לקמן יחּלל "ולא :. ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(323 'nr fi zegiy ihewl)

ּבֹו ועֹוסק עסקי מּכל אני ג)ּפֹונה כ, לחזר(רש"י והצרְך הּדם". את האֹוכלת ּבּנפׁש ּפני את "ונתּתי על אחרי ּבפרׁשת ּגם ּפרׁש ּכן ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

זבחיהם את . . יביאּו ("אׁשר לפניו ניחח לריח ּבמקּדׁשֹו קרּבנֹות הקרבת היינּו ה', ׁשל ּב'עסקֹו' מדּבר אחרי ּבפרׁשת ּכי ּכאן, זה ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻעל

ּבפרׁשתנּו, ּגם ּכְך לפרׁש ׁשּנּתן מחּדׁש ורׁש"י עסקי". מּכל אני "ּפֹונה לפרׁש ׁשּנּתן ּומּובן ניחח"); לריח . . מֹועד אהל ּפתח אל . .ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

ה'. ׁשל מיחד 'עסק' על מדּברת ְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻׁשאינּה

(ã)Léàä-ïî íäéðéò-úà õøàä íò eîéìòé íìòä íàå§¦¿©§¥´©§¦ÁÁ©̧¨¹̈¤¤¥«¥¤Æ¦¨¦´
:Búà úéîä ézìáì Cìnì Bòøfî Bzúa àeää©½§¦¬¦©§−©®Ÿ¤§¦§¦−¨¦¬Ÿ«

ÔÏÈÎÓלו ËBL˜c ÔÏ˜˙Ó ËBL˜c ÔÂ�Ê‡Ó…¿»»ƒ¿«¿¿»ƒ¿¿ƒ»
ÈÈ ‡�‡ ÔBÎÏ ÔB‰È ËBL˜c ÔÈ�È‰Â ËBL˜cƒ¿¿ƒƒƒ¿¿¿¬»¿»
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔBÎ˙È ˙È˜t‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡¡»¬ƒ«≈ƒ»¿≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

Ôe„aÚ˙Âלז È�Èc Ïk ˙ÈÂ ÈÓÈ˜ Ïk ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»»¿»«¿»»ƒ«¿«¿¿
:ÈÈ ‡�‡ ÔB‰˙È»¿¬»¿»

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È�aÓב ¯·b ¯·b ¯ÓÈz Ï‡¯NÈ È�a ÌÚÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈≈«¿«¿«ƒ¿≈
ÔzÈ Èc Ï‡¯NÈa Ôe¯Èb˙Èc ‡¯Bib ÔÓe Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒƒ»¿ƒ¿«¿¿ƒ¿»≈ƒƒ≈
˙È· ‡nÚ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙È CÏÓÏ dÚ¯fÓƒ«¿≈¿…∆ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈«»≈

dpÓb¯È Ï‡¯NÈ:‡�·‡a ƒ¿»≈ƒ¿¿À≈¿«¿»

ÈˆÈL‡Âג ‡e‰‰ ‡¯·‚a ÈÊ‚e¯ ˙È Ôz‡ ‡�‡Â«¬»∆≈»¿ƒ¿«¿»«∆¡≈≈
ÏÈ„a CÏÓÏ ·‰È dÚ¯fÓ È¯‡ dnÚ BbÓ d˙È»≈ƒ«≈¬≈ƒ«¿≈¿«¿…∆¿ƒ
‡ÓL ˙È ‡lÁ‡Ïe ÈLc˜Ó ˙È ‡·‡ÒÏ¿»»»»«¿¿ƒ¿«»»»¿»

:ÈL„e˜„¿¿ƒ

È˙ד Ï‡¯NÈ ˙È· ‡nÚ ÔeLaÎÈ LaÎÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿«ƒ¿¿«»≈ƒ¿»≈»
dÚ¯fÓ ·‰È„a ‡e‰‰ ‡¯·b ÔÓ ÔB‰È�ÈÚ≈≈ƒ«¿»«ƒ¿»≈ƒ«¿≈

:d˙È ‡Ïh˜Ï ‡Ïc ÏÈ„a CÏÓÏ¿…∆¿ƒ¿»¿«»»»≈



מז miyecw zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oqip c"k iying meil inei xeriy

ã ycew zegiyn zecewp ã(150 'nr fk zegiy ihewl)

ּובּמׂשּורה ּבּמׁשקל ּבּמּדה ּבּמׁשּפט, עול ּתעׂשּו לה)לא ּבׁשעת(יט, ּבחׁשּבֹונן ּולדקּדק . . הּמאזנים לצּדק עׂשה מצות ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ
הּמּדה(רמּב"ם)עׂשּיתן אְך ּבּזּולת; התחּׁשבּות על מֹורה הּמדידה ּפעּלת עצם - ּגיסא מחד מנּגדֹות. ּתנּועֹות ׁשּתי יׁש חסרה ּבמּדה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻ

מּׁשּום ּבהן יׁש ׁשּכן ּבּבית, והחזקתּה עׂשּיתּה את אף אּלא זֹו, ּבמּדה הּׁשּמּוׁש את רק לא הּתֹורה אסרה לכן עול. לֹו ּגֹורמת ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹהחסרה

האדם ׁשל עצמֹוערמּומּיּות לבין .ּבינֹו ְְְִֵֵֶַַָָָ

(åì)äéäé ÷ãö ïéäå ÷ãö úôéà ÷ãö-éðáà ÷ãö éðæàî̄Ÿ§¥¤¤́©§¥¤À¤¥¬©¤²¤§¦¬¤−¤¦«§¤´
õøàî íëúà éúàöBä-øLà íëéäìà ýåýé éðà íëì̈¤®£¦Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½£¤¥¬¦¤§¤−¥¤¬¤

:íéøöî¦§¨«¦
i"yx£˜„ˆŒÈ�·‡∑ּכנגּדן ׁשּׁשֹוקלין הּמׁשקֹולֹות הּיבׁש∑‡ÙÈ˙.הם מּדת הּלח∑‰ÔÈ.היא מּדת היא ‡L¯.זֹו «¿≈∆∆ְְְְִִֵֶֶַָ≈«ִִֵַַָƒִִַַַ¬∆

ÌÎ˙‡ È˙‡ˆB‰∑ואני ּבכֹור, ׁשל ׁשאינּה לטּפה ּבכֹור ׁשל טּפה ּבין ּבמצרים הבחנּתי אני אחר: ּדבר ּכן. מנת על ≈ƒ∆¿∆ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ּבהם מּכירים ׁשאין הּברּיֹות את להֹונֹות ּבמלח מׁשקלֹותיו ׁשּטֹומן מּמי להּפרע .הּנאמן ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

(æì)íúéNòå éètLî-ìk-úàå éúwç-ìk-úà ízøîLe§©§¤³¤¨ªŸ©Æ§¤¨¦§¨©½©«£¦¤−
ô :ýåýé éðà íúàŸ¨®£¦−§Ÿ̈«

ß oqip c"k iying mei ß

ë(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ìàøNé éðaî Léà Léà øîàz ìàøNé éða-ìàå§¤§¥´¦§¨¥»Ÿ©¼¦´¦Á¦§¥̧¦§¨¥¹
øbä-ïîe|úBî Cìnì Bòøfî ïzé øLà ìàøNéa øbä ¦©¥´©¨´§¦§¨¥À£¤̧¦¥¯¦©§²©−Ÿ¤´

:ïáàá eäîbøé õøàä íò úîeé¨®©¬¨−̈¤¦§§ª¬¨¨«¤
i"yx£¯Ó‡z Ï‡¯NÈ È�aŒÏ‡Â∑האזהרֹות על ÓeÈ˙.ענׁשין ˙BÓ∑(ת"כ)עם ּדין, לבית ּכח אין ואם ּדין; ּבבית ¿∆¿≈ƒ¿»≈…«ְֳִַַָָָ»ְְְִִִֵֵֵַַֹ

אֹותן מסּיעין ‰‡¯ı.הארץ ÌÚ∑(ת"כ)עלֿידי הארץ את לירׁש ׁשעתידין עם אחר: ּדבר הארץ. נבראת ׁשּבגינֹו עם ְְִֶַָָָ«»»∆ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
הּללּומצ .וֹות ְִַָ

(â)áøwî Búà ézøëäå àeää Léàa éðt-úà ïzà éðàå©«£¦º¤¥³¤¨©Æ¨¦´©½§¦§©¦¬Ÿ−¦¤´¤
ìlçìe éLc÷î-úà ànè ïòîì Cìnì ïúð Bòøfî ék Bnò©®¦³¦©§Æ¨©´©½Ÿ¤§©À©©¥Æ¤¦§¨¦½§©¥−

:éLã÷ íL-úà¤¥¬¨§¦«
i"yx£È�tŒ˙‡ Ôz‡∑(ת"כ)ּבֹו ועֹוסק עסקי מּכל אני ּפֹונה ׁשּלי, נכרתין∑LÈ‡a.ּפנאי הּצּבּור ּכל ׁשאין ּבּצּבּור, .ולא ∆≈∆»«ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָ»ƒְְִִִִֵֶַַָָֹ

CÏnÏ Ô˙� BÚ¯fÓ Èk∑(סד סנהדרין לֹומר:(ת"כ, ּתלמּוד מּנין? ּובןּֿבּתֹו ּבןּֿבנֹו ּבאׁש", ּבנֹוּֿובּתֹו "מעביר ׁשּנאמר: לפי ƒƒ«¿»««…∆ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָ
"לּמל מּזרעֹו "ּבתּתֹו לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּפסּול זרע ."לּמל נתן מּזרעֹו ‡˙ÈLc˜ÓŒ."ּכי ‡nË ÔÚÓÏ∑את ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָֹֹ¿«««≈∆ƒ¿»ƒֶ

ּכלׁשֹון לי, מקּדׁשת ׁשהיא יׂשראל, כג)ּכנסת כא אתֿמקּדׁשי"(לקמן יחּלל "ולא :. ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(323 'nr fi zegiy ihewl)

ּבֹו ועֹוסק עסקי מּכל אני ג)ּפֹונה כ, לחזר(רש"י והצרְך הּדם". את האֹוכלת ּבּנפׁש ּפני את "ונתּתי על אחרי ּבפרׁשת ּגם ּפרׁש ּכן ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

זבחיהם את . . יביאּו ("אׁשר לפניו ניחח לריח ּבמקּדׁשֹו קרּבנֹות הקרבת היינּו ה', ׁשל ּב'עסקֹו' מדּבר אחרי ּבפרׁשת ּכי ּכאן, זה ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻעל

ּבפרׁשתנּו, ּגם ּכְך לפרׁש ׁשּנּתן מחּדׁש ורׁש"י עסקי". מּכל אני "ּפֹונה לפרׁש ׁשּנּתן ּומּובן ניחח"); לריח . . מֹועד אהל ּפתח אל . .ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

ה'. ׁשל מיחד 'עסק' על מדּברת ְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻׁשאינּה

(ã)Léàä-ïî íäéðéò-úà õøàä íò eîéìòé íìòä íàå§¦¿©§¥´©§¦ÁÁ©̧¨¹̈¤¤¥«¥¤Æ¦¨¦´
:Búà úéîä ézìáì Cìnì Bòøfî Bzúa àeää©½§¦¬¦©§−©®Ÿ¤§¦§¦−¨¦¬Ÿ«

ÔÏÈÎÓלו ËBL˜c ÔÏ˜˙Ó ËBL˜c ÔÂ�Ê‡Ó…¿»»ƒ¿«¿¿»ƒ¿¿ƒ»
ÈÈ ‡�‡ ÔBÎÏ ÔB‰È ËBL˜c ÔÈ�È‰Â ËBL˜cƒ¿¿ƒƒƒ¿¿¿¬»¿»
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔBÎ˙È ˙È˜t‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡¡»¬ƒ«≈ƒ»¿≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

Ôe„aÚ˙Âלז È�Èc Ïk ˙ÈÂ ÈÓÈ˜ Ïk ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»»¿»«¿»»ƒ«¿«¿¿
:ÈÈ ‡�‡ ÔB‰˙È»¿¬»¿»

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È�aÓב ¯·b ¯·b ¯ÓÈz Ï‡¯NÈ È�a ÌÚÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈≈«¿«¿«ƒ¿≈
ÔzÈ Èc Ï‡¯NÈa Ôe¯Èb˙Èc ‡¯Bib ÔÓe Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒƒ»¿ƒ¿«¿¿ƒ¿»≈ƒƒ≈
˙È· ‡nÚ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙È CÏÓÏ dÚ¯fÓƒ«¿≈¿…∆ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈«»≈

dpÓb¯È Ï‡¯NÈ:‡�·‡a ƒ¿»≈ƒ¿¿À≈¿«¿»

ÈˆÈL‡Âג ‡e‰‰ ‡¯·‚a ÈÊ‚e¯ ˙È Ôz‡ ‡�‡Â«¬»∆≈»¿ƒ¿«¿»«∆¡≈≈
ÏÈ„a CÏÓÏ ·‰È dÚ¯fÓ È¯‡ dnÚ BbÓ d˙È»≈ƒ«≈¬≈ƒ«¿≈¿«¿…∆¿ƒ
‡ÓL ˙È ‡lÁ‡Ïe ÈLc˜Ó ˙È ‡·‡ÒÏ¿»»»»«¿¿ƒ¿«»»»¿»

:ÈL„e˜„¿¿ƒ

È˙ד Ï‡¯NÈ ˙È· ‡nÚ ÔeLaÎÈ LaÎÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿«ƒ¿¿«»≈ƒ¿»≈»
dÚ¯fÓ ·‰È„a ‡e‰‰ ‡¯·b ÔÓ ÔB‰È�ÈÚ≈≈ƒ«¿»«ƒ¿»≈ƒ«¿≈

:d˙È ‡Ïh˜Ï ‡Ïc ÏÈ„a CÏÓÏ¿…∆¿ƒ¿»¿«»»»≈



miyecwמח zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oqip d"k iyiy meil inei xeriy

i"yx£eÓÈÏÚÈ ÌÏÚ‰ Ì‡Â∑,קטּנה סנהדרי העלימּו אם הרּבה; ּבדברים ׁשּיעלימּו סֹוף אחד, ּבדבר העלימּו אם ¿ƒ«¿≈«¿ƒְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ּגדֹולה סנהדרי ׁשּיעלימּו .סֹוף ְְְְִֵֶֶַַָ

(ä)ézøëäå BzçtLîáe àeää Léàa éðt-úà éðà ézîNå§©§¦̧£¦¯¤¨©²¨¦¬©−§¦§©§®§¦§©¦̧
úàå Búà|áøwî Cìnä éøçà úBðæì åéøçà íéðfä-ìk Ÿ¹§¥´¨©Ÿ¦´©«£À̈¦§²©«£¥¬©−Ÿ¤¦¤¬¤

:ínò©¨«
i"yx£BzÁtLÓ·e∑מֹוכס ּבּה ׁשּיׁש מׁשּפחה ל ׁשאין ,ללּמד אּלא חטאה? מה מׁשּפחה וכי ׁשמעֹון: רּבי אמר ¿ƒ¿«¿ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

עליו מחּפין ׁשּכּלם מֹוכסין, ּכּלם ‡˙B.ׁשאין Èz¯Î‰Â∑ּכל יהיּו יכֹול "ּובמׁשּפחּתֹו", ׁשּנאמר לפי נאמר? לּמה ְְִִֵֶֶַָָָָֻֻ¿ƒ¿«ƒ…ְְְְְֱֱִִִֶֶֶַַַָָָָ
ּכל ולא ּבהּכרת אֹותֹו – "אתֹו" לֹומר: ּתלמּוד ּבהּכרת? ּביּסּוריןהּמׁשּפחה אּלא ּבהּכרת ‡È¯Á.הּמׁשּפחה ˙B�ÊÏ ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹֹƒ¿«¬≈

CÏn‰∑(ת"כ)עבֹודתּה זֹו אין ואפּלּו ,ּבכ ׁשעבדּה אלילים עבֹודת ׁשאר .לרּבֹות «…∆ְְְֱֲֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָ

(å)úðæì íéðòciä-ìàå úáàä-ìà äðôz øLà Lôpäå§©¤À¤£¤̧¦§¤³¤¨«ŸŸÆ§¤©¦§Ÿ¦½¦§−Ÿ
áøwî Búà ézøëäå àåää Lôpa éðt-úà ézúðå íäéøçà©«£¥¤®§¨«©¦³¤¨©Æ©¤´¤©¦½§¦§©¦¬Ÿ−¦¤¬¤

:Bnò©«

(æ):íëéäìà ýåýé éðà ék íéLã÷ íúééäå ízLc÷úäå§¦̧§©¦§¤½¦«§¦¤−§¦®¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«
i"yx£ÌzLc˜˙‰Â∑אלילים עבֹודת ּפריׁשּות .זֹו ¿ƒ¿«ƒ¿∆ְֱֲִִִַ

ß oqip d"k iyiy mei ß

(ç)ýåýé éðà íúà íúéNòå éúwç-úà ízøîLe§©§¤Æ¤ªŸ©½©«£¦¤−Ÿ¨®£¦¬§Ÿ̈−
:íëLc÷î§©¦§¤«

(è)úBî Bnà-úàå åéáà-úà ìl÷é øLà Léà Léà-ék¦¦´¦À£¤̧§©¥¯¤¨¦²§¤¦−´
:Ba åéîc ìl÷ Bnàå åéáà úîeé¨®¨¦¯§¦²¦¥−¨¨¬«

i"yx£Ïl˜ Bn‡Â ÂÈ·‡∑(פה סנהדרין מיתה(ת"כ, לאחר Ba.לרּבֹות ÂÈÓc∑ּדמיו" ׁשּנאמר: מקֹום ּכל וכן סקילה, זֹו »ƒ¿ƒƒ≈ְְִַַַָ»»ְְֱִֵֶֶַָָָָָ
מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו ּבם". ּדמיהם אתם ירּגמּו "ּבאבן ּבהם: ׁשּנאמר ויּדעֹוני, מאֹוב ולמדנּו ּבם", "ּדמיהם ְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹּבֹו",

ׁשּיהרג לעצמֹו ּגרם ׁשהּוא הּוא, אּלא מיתתֹו על נענׁש אין בראׁשֹו" "ּדמֹו .ּכמֹו ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

(é)úLà-úà óàðé øLà Léà úLà-úà óàðé øLà Léàå§¦À£¤³¦§©Æ¤¥´¤¦½£¤¬¦§©−¤¥´¤
:úôàpäå óàpä úîeé-úBî eäòø¥¥®«©¬©Ÿ¥−§©Ÿ¨«¤

i"yx£LÈ‡Â∑לקטן ‡LÈ.ּפרט ˙L‡Œ˙‡ Û‡�È ¯L‡∑(נב סנהדרין יט. לקטן(קידושין ׁשאין למדנּו קטן. לאׁשת ּפרט ¿ƒְְָָָ¬∆ƒ¿«∆≈∆ƒְְְְֵֵֶֶַָָָָָָ
?ל חּיבּתי אׁשתֿאיׁש איזֹו ועל ‡e‰Ú¯Œ˙L.קּדּוׁשין. ˙‡ Û‡�È ¯L‡∑ׁשאין למדנּו, ּגּלּולים. עֹובד לאׁשת ּפרט ְְְִִִִִֵֵֶַַ¬∆ƒ¿«∆≈∆≈≈ְְְִִֵֵֵֶֶַָָ

ּגּלּולים לעֹובד Ù‡p‰Â˙.קּדּוׁשין Û‡p‰ ˙ÓeÈŒ˙BÓ∑הא מיתה חנקּכל אּלא אינּה סתם, ּבּתֹורה .מּורה ְִִִִֵ««…≈¿«…»∆ְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָָ

(àé)älb åéáà úåøò åéáà úLà-úà ákLé øLà Léàå§¦À£¤³¦§©Æ¤¥´¤¨¦½¤§©¬¨¦−¦¨®
:ía íäéîc íäéðL eúîeé-úBî««§¬§¥¤−§¥¤¬¨«

(áé)ìáz íäéðL eúîeé úBî Búlk-úà ákLé øLà Léàå§¦À£¤³¦§©Æ¤©¨½¬«§−§¥¤®¤¬¤
:ía íäéîc eNò̈−§¥¤¬¨«

i"yx£eNÚ Ï·z∑הּבן ּבזרע האב זרע מבלּבלין אחר: לׁשֹון .ּגנאי. ∆∆»ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

‰‰e‡ה ‡¯·‚a ÈÊ‚e¯ ˙È ‡�‡ ÈeL‡Â∆¡«≈¬»»¿ƒ¿«¿»«
ÔÚËc Ïk ˙ÈÂ d˙È ÈˆÈL‡Â È‰B„ÚÒ·eƒ¿»ƒ∆¡≈≈»≈¿»»¿»»
:ÔB‰nÚ BbÓ CÏÓ ¯˙a ÈÚËÓÏ È‰B¯˙a«¿ƒ¿ƒ¿≈»«…∆ƒ«¿

ÈÚËÓÏו e¯eÎ„e ÔÈca ¯˙a È�t˙È Èc L�‡Â∆¡«ƒƒ¿¿≈»«ƒƒ¿¿ƒ¿≈
‡È‰‰ ‡L�‡a ÈÊ‚e¯ ˙È Ôz‡Â ÔB‰È¯˙·«¿≈¿∆≈»¿ƒ«¬»»«ƒ

:dnÚ BbÓ d˙È ÈˆÈL‡Â∆¡≈≈»≈ƒ«≈

ÈÈז ‡�‡ È¯‡ ÔÈLÈc˜ ÔB‰˙e ÔeLc˜˙˙Â¿ƒ¿«¿¿«ƒƒ¬≈¬»¿»
:ÔBÎ‰Ï‡¡»¬

ÈÈח ‡�‡ ÔB‰˙È Ôe„aÚ˙Â ÈÓÈ˜ ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»¿»«¿«¿¿»¿¬»¿»
:ÔBÎLc˜Ó¿«ƒ¿

‡dnט ˙ÈÂ È‰e·‡ ˙È ËeÏÈ Èc ¯·b ¯·‚ È¯‡¬≈¿«¿«ƒ¿»¬ƒ¿»ƒ≈
‡ÏË˜ ËÏ dn‡Â È‰e·‡ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙Èƒ¿¿»»ƒ¿¿≈¬ƒ¿ƒ≈«¿»»

:·iÁ«»

‡z˙י ˙È Ûe‚È Èc ¯·b ˙z‡ ˙È Ûe‚È Èc ¯·‚e¿«ƒ¿»ƒ«¿«ƒ¿»ƒ«
:‡zÙi‚Â ‡Ùib ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙È d¯·Á«¿≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈«»»¿««¿»

È¯Ú˙‡יא È‰e·‡ ˙z‡ ÌÚ ·ekLÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿ƒƒ«¬ƒ∆¿¿»
ÔB‰ÈÂ¯z ÔeÏh˜˙È ‡ÏË˜˙È Èlb È‰e·‡„«¬ƒ«ƒƒ¿¿»»ƒ¿«¿«¿≈

:ÔÈ·iÁ ‡ÏË¿̃»»«»ƒ

ÏË˜˙È‡יב d˙lk ˙È ·ekLÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿»«¿≈ƒ¿¿»»
:ÔÈ·iÁ ‡ÏË˜ e„·Ú ‡Ï·z ÔB‰ÈÂ¯z ÔeÏh˜˙Èƒ¿«¿«¿≈ƒ¿»¬»¿»»«»ƒ

miyecw zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oqip d"k iyiy meil inei xeriy

(âé)eNò äáòBz äMà éákLî øëæ-úà ákLé øLà Léàå§¦À£¤̧¦§©³¤¨¨Æ¦§§¥´¦½̈«¥¨¬¨−
:ía íäéîc eúîeé úBî íäéðL§¥¤®¬¨−§¥¤¬¨«

i"yx£‰M‡ È·kLÓ∑(נה ּבׁשפֹופרת(סנהדרין ּכמכחֹול .מכניס ƒ¿¿≈ƒ»ְְְְִִִֶֶַ

(ãé)Làa àåä änæ dnà-úàå äMà-úà çwé øLà Léàå§¦À£¤̧¦©¯¤¦¨²§¤¦−̈¦¨´¦®¨¥º
:íëëBúa änæ äéäú-àìå ïäúàå Búà eôøNé¦§§³ŸÆ§¤§¤½§Ÿ¦«§¤¬¦−̈§«§¤«

i"yx£Ô‰˙‡Â B˙‡ eÙ¯NÈ∑(עה נאסרה(סנהדרין ולא ּבהּתר נׂשאּה ׁשהרי יׂשרפּו, הראׁשֹונה אׁשּתֹו לֹומר יכֹול אּתה אי ƒ¿¿…¿∆¿∆ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
ׁש מרּבֹותינּו ויׁש ואּמּה. חמֹותֹו את ׁשּנׂשא לאּסּור, ׁשּתיהן ּכאן הּכתּובין ואּמּה אּׁשה אּלא ּכאןעליו, אין אֹומרים: ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָ
אחת "הן", הּוא: יוני ולׁשֹון מהן; אחת את "אתהן"? ּומהּו חמֹותֹו, .אּלא ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

(åè)-úàå úîeé úBî äîäáa BzáëL ïzé øLà Léàå§¦À£¤̧¦¥¯§¨§²¦§¥−̈´¨®§¤
:eâøäz äîäaä©§¥−̈©«£«Ÿ

i"yx£e‚¯‰z ‰Ó‰a‰Œ˙‡Â∑לפיכ ידּה, על ּתּקלה לאדם ׁשּבאה מּפני אּלא חטאה? מה ּבהמה חטא, אדם אם ¿∆«¿≈»«¬…ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּבּדבר ּכּיֹוצא עברה. לעבר לחברֹו רעה וגֹורם לרע טֹוב ּבין להבחין ׁשּיֹודע לאדם, קלֿוחמר ּתּסקל. הּכתּוב: ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹאמר

אֹומר ב)אּתה יב ואינן(דברים רֹואין ׁשאינן אילנֹות, ּומה וחמר: קל ּדברים הרי אתּֿכלֿהּמקמֹות", ּתאּבדּון "אּבד : ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ
מיתה, לדרכי חּיים מּדר חברֹו את הּמּטה וכּלה, ׂשרף הׁשחת, ּתֹורה: אמרה ידם, על ּתּקלה ׁשּבאת על ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשֹומעין,

וכּמה ּכּמה אחת .על ְַַַַַָָ

(æè)dúà äòáøì äîäa-ìk-ìà áø÷z øLà äMàå§¦À̈£¤̧¦§©³¤¨§¥¨Æ§¦§¨´Ÿ½̈
:ía íäéîc eúîeé úBî äîäaä-úàå äMàä-úà zâøäå§¨«©§¨¬¤¨«¦¨−§¤©§¥¨®¬¨−§¥¤¬¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(168 'nr gi zegiy ihewl)

ידּה על ּתּקלה לאדם ׁשּבאה טו)מּפני כ, וכאׁשר(רש"י האדם, את לׁשּמׁש נבראה הּבהמה אּלא ענׁש, ּבגדר זה ׁשאין והינּו, ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹ

לּסּוס ׁשּמּגיע ותּקּון" ּב"ּתֹועלת הּׂשכר לגּבי הּוא וכן ּבעֹולם. למציאּותּה מקֹום אין - ּתּקלה לֹו ּגֹורמת אּלא אֹותֹו מׁשּמׁשת ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָאינּנה

ּכל ׂשכר לקּפח ׁשּלא ּכדי טפל, ּדרְך זהּו אם ּכי לֹו, הּמּגיע הּתֹועלת ּבׁשביל אינֹו . . הּסּוס "ּבריאת לאדם: מרּכבה ׁשהּוא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹמּמה

האדם" טֹובת ּבׁשביל . . אּלא dxez)ּברּיה, ihewl). ְְִִִֶַָָָָָ

(æé)Bnà-úá-Bà åéáà-úa Búçà-úà çwé-øLà Léàå§¦´£¤¦©´¤£Ÿ¿©¨¦´«©Â¦Â
àeä ãñç Búåøò-úà äàøú àéäå dúåøò-úà äàøå§¨¨̧¤¤§¨¹̈§¦«¦§¤³¤¤§¨Æ¤´¤½
:àOé Bðåò älb Búçà úåøò ínò éða éðéòì eúøëðå§¦̧§§½§¥¥−§¥´©¨®¤§©¯£Ÿ²¦−̈£Ÿ¬¦¨«

i"yx£‡e‰ „ÒÁ∑ּומדרׁשֹו 'חּסּודא'. חרּפה, ארּמי: נח)לׁשֹון הּמקֹום(סנהדרין עׂשה חסד אחֹותֹו?! נׂשא קין ּתאמר: אם : ∆∆ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר מּמּנּו, עֹולמֹו פט)לבנֹות יּבנה"(תהלים חסד "עֹולם :. ְֱִִִֶֶֶֶֶֶַָָָ

(çé)dúåøò-úà älâå äåc äMà-úà ákLé-øLà LéàåÂ§¦Â£¤¦§©̧¤¦¹̈¨À̈§¦¨³¤¤§¨¨Æ
eúøëðå äéîc øB÷î-úà äúlb àåäå äøòä dø÷î-úà¤§Ÿ̈´¤«¡½̈§¦¾¦§¨−¤§´¨¤®¨§¦§§¬

:ínò áøwî íäéðL§¥¤−¦¤¬¤©¨«
i"yx£‰¯Ú‰∑מּגזרת "זעוה" ּכמֹו ּדבר, לׁשם ּבּתבה יֹורדת והּוא"ו הּוא, ּגּלּוי "ערוה", לׁשֹון ּכל וכן הּגּלה, (אסתר ∆¡»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

רּבֹותינּוט) ּבּה נחלקּו זֹו והעראה אח. מּגזרת "אחוה" וכן ולאֿזע", "ולאֿקם נה): נׁשיקת(יבמות זֹו אֹומרים: יׁש . ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
עטרה הכנסת זֹו אֹומרים: ויׁש .ׁשּמׁש, ְְְֲִֵַַַָָָָ

‡z˙‡יג È·kLÓ ‡¯eÎc ˙È ·ekLÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿»¿»ƒ¿¿≈ƒ¿»
ÔeÏh˜˙È ‡ÏË˜˙È ÔB‰ÈÂ¯z e„·Ú ‡z·ÚBz∆¿»¬»«¿≈ƒ¿¿»»ƒ¿«¿

:ÔÈ·iÁ ‡ÏË¿̃»»«»ƒ

Úˆ˙יד dn‡ ˙ÈÂ ‡˙z‡ ˙È ·qÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ«»ƒ¿»¿»ƒ«≈«
‡ÏÂ Ô‰˙ÈÂ d˙È Ôe„˜BÈ ‡¯e�a ‡È‰ ÔÈ‡ËÁƒ¿ƒƒ¿»¿»≈¿»¿∆¿»

:ÔBÎÈ�Èa ÔÈ‡ËÁ ˙ˆÚ È‰¿̇≈¬«ƒ¿ƒ≈≈

ÏË˜˙È‡טו ‡¯ÈÚ·a dz·ÎL ÔzÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ≈¿»¿≈ƒ¿ƒ»ƒ¿¿»»
:ÔeÏË˜z ‡¯ÈÚa ˙ÈÂ ÏË˜˙Èƒ¿¿≈¿»¿ƒ»ƒ¿¿

daטז ËÏLÓÏ ‡¯ÈÚa ÏÎÏ ·¯˜˙ Èc ‡˙z‡Â¿ƒ¿»ƒƒ¿«¿»¿ƒ»¿ƒ¿««
‡ÏË˜˙È ‡¯ÈÚa ˙ÈÂ ‡˙z‡ ˙È ÏBË˜˙Â¿ƒ¿»ƒ¿»¿»¿ƒ»ƒ¿¿»»

:ÔÈ·iÁ ‡ÏË˜ ÔeÏh˜˙Èƒ¿«¿¿»»«»ƒ

·˙יז B‡ È‰e·‡ ˙a d˙Á‡ ˙È ·qÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ«»¬»≈«¬ƒ«
d˙È¯Ú ˙È ÈÊÁ˙ ‡È‰Â d˙È¯Ú ˙È ÈÊÁÈÂ dn‡ƒ≈¿∆¡≈»∆¿¿«¿ƒ∆¡≈»∆¿¿≈
˙È¯Ú ÔB‰nÚ È�a È�ÈÚÏ ÔeˆÈzLÈÂ ‡e‰ ‡�Ï¿̃»»¿ƒ¿≈¿≈≈¿≈«¿∆¿«

:Ïa˜È d·BÁ Èlb d˙Á‡¬»≈«ƒ≈¿«≈

Èl‚ÈÂיח ‡˙·‡BÒ ‡˙z‡ ˙È ·ekLÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿»ƒ¿»¬»»ƒ«≈
˙È Èl‚˙ ‡È‰Â Èlb d�Ï˜ ˙È d˙È¯Ú ˙È»∆¿¿«»¿»««ƒ¿ƒ¿«≈»
BbÓ ÔB‰ÈÂ¯z ÔeˆÈzLÈÂ ‡‰Óc ˙·‡BÒ¬«¿»»¿ƒ¿≈«¿≈ƒ

:ÔB‰nÚ«¿
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(âé)eNò äáòBz äMà éákLî øëæ-úà ákLé øLà Léàå§¦À£¤̧¦§©³¤¨¨Æ¦§§¥´¦½̈«¥¨¬¨−
:ía íäéîc eúîeé úBî íäéðL§¥¤®¬¨−§¥¤¬¨«

i"yx£‰M‡ È·kLÓ∑(נה ּבׁשפֹופרת(סנהדרין ּכמכחֹול .מכניס ƒ¿¿≈ƒ»ְְְְִִִֶֶַ

(ãé)Làa àåä änæ dnà-úàå äMà-úà çwé øLà Léàå§¦À£¤̧¦©¯¤¦¨²§¤¦−̈¦¨´¦®¨¥º
:íëëBúa änæ äéäú-àìå ïäúàå Búà eôøNé¦§§³ŸÆ§¤§¤½§Ÿ¦«§¤¬¦−̈§«§¤«

i"yx£Ô‰˙‡Â B˙‡ eÙ¯NÈ∑(עה נאסרה(סנהדרין ולא ּבהּתר נׂשאּה ׁשהרי יׂשרפּו, הראׁשֹונה אׁשּתֹו לֹומר יכֹול אּתה אי ƒ¿¿…¿∆¿∆ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
ׁש מרּבֹותינּו ויׁש ואּמּה. חמֹותֹו את ׁשּנׂשא לאּסּור, ׁשּתיהן ּכאן הּכתּובין ואּמּה אּׁשה אּלא ּכאןעליו, אין אֹומרים: ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָ
אחת "הן", הּוא: יוני ולׁשֹון מהן; אחת את "אתהן"? ּומהּו חמֹותֹו, .אּלא ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

(åè)-úàå úîeé úBî äîäáa BzáëL ïzé øLà Léàå§¦À£¤̧¦¥¯§¨§²¦§¥−̈´¨®§¤
:eâøäz äîäaä©§¥−̈©«£«Ÿ

i"yx£e‚¯‰z ‰Ó‰a‰Œ˙‡Â∑לפיכ ידּה, על ּתּקלה לאדם ׁשּבאה מּפני אּלא חטאה? מה ּבהמה חטא, אדם אם ¿∆«¿≈»«¬…ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּבּדבר ּכּיֹוצא עברה. לעבר לחברֹו רעה וגֹורם לרע טֹוב ּבין להבחין ׁשּיֹודע לאדם, קלֿוחמר ּתּסקל. הּכתּוב: ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹאמר

אֹומר ב)אּתה יב ואינן(דברים רֹואין ׁשאינן אילנֹות, ּומה וחמר: קל ּדברים הרי אתּֿכלֿהּמקמֹות", ּתאּבדּון "אּבד : ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ
מיתה, לדרכי חּיים מּדר חברֹו את הּמּטה וכּלה, ׂשרף הׁשחת, ּתֹורה: אמרה ידם, על ּתּקלה ׁשּבאת על ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשֹומעין,

וכּמה ּכּמה אחת .על ְַַַַַָָ

(æè)dúà äòáøì äîäa-ìk-ìà áø÷z øLà äMàå§¦À̈£¤̧¦§©³¤¨§¥¨Æ§¦§¨´Ÿ½̈
:ía íäéîc eúîeé úBî äîäaä-úàå äMàä-úà zâøäå§¨«©§¨¬¤¨«¦¨−§¤©§¥¨®¬¨−§¥¤¬¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(168 'nr gi zegiy ihewl)

ידּה על ּתּקלה לאדם ׁשּבאה טו)מּפני כ, וכאׁשר(רש"י האדם, את לׁשּמׁש נבראה הּבהמה אּלא ענׁש, ּבגדר זה ׁשאין והינּו, ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹ

לּסּוס ׁשּמּגיע ותּקּון" ּב"ּתֹועלת הּׂשכר לגּבי הּוא וכן ּבעֹולם. למציאּותּה מקֹום אין - ּתּקלה לֹו ּגֹורמת אּלא אֹותֹו מׁשּמׁשת ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָאינּנה

ּכל ׂשכר לקּפח ׁשּלא ּכדי טפל, ּדרְך זהּו אם ּכי לֹו, הּמּגיע הּתֹועלת ּבׁשביל אינֹו . . הּסּוס "ּבריאת לאדם: מרּכבה ׁשהּוא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹמּמה

האדם" טֹובת ּבׁשביל . . אּלא dxez)ּברּיה, ihewl). ְְִִִֶַָָָָָ

(æé)Bnà-úá-Bà åéáà-úa Búçà-úà çwé-øLà Léàå§¦´£¤¦©´¤£Ÿ¿©¨¦´«©Â¦Â
àeä ãñç Búåøò-úà äàøú àéäå dúåøò-úà äàøå§¨¨̧¤¤§¨¹̈§¦«¦§¤³¤¤§¨Æ¤´¤½
:àOé Bðåò älb Búçà úåøò ínò éða éðéòì eúøëðå§¦̧§§½§¥¥−§¥´©¨®¤§©¯£Ÿ²¦−̈£Ÿ¬¦¨«

i"yx£‡e‰ „ÒÁ∑ּומדרׁשֹו 'חּסּודא'. חרּפה, ארּמי: נח)לׁשֹון הּמקֹום(סנהדרין עׂשה חסד אחֹותֹו?! נׂשא קין ּתאמר: אם : ∆∆ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר מּמּנּו, עֹולמֹו פט)לבנֹות יּבנה"(תהלים חסד "עֹולם :. ְֱִִִֶֶֶֶֶֶַָָָ

(çé)dúåøò-úà älâå äåc äMà-úà ákLé-øLà LéàåÂ§¦Â£¤¦§©̧¤¦¹̈¨À̈§¦¨³¤¤§¨¨Æ
eúøëðå äéîc øB÷î-úà äúlb àåäå äøòä dø÷î-úà¤§Ÿ̈´¤«¡½̈§¦¾¦§¨−¤§´¨¤®¨§¦§§¬

:ínò áøwî íäéðL§¥¤−¦¤¬¤©¨«
i"yx£‰¯Ú‰∑מּגזרת "זעוה" ּכמֹו ּדבר, לׁשם ּבּתבה יֹורדת והּוא"ו הּוא, ּגּלּוי "ערוה", לׁשֹון ּכל וכן הּגּלה, (אסתר ∆¡»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

רּבֹותינּוט) ּבּה נחלקּו זֹו והעראה אח. מּגזרת "אחוה" וכן ולאֿזע", "ולאֿקם נה): נׁשיקת(יבמות זֹו אֹומרים: יׁש . ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
עטרה הכנסת זֹו אֹומרים: ויׁש .ׁשּמׁש, ְְְֲִֵַַַָָָָ

‡z˙‡יג È·kLÓ ‡¯eÎc ˙È ·ekLÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿»¿»ƒ¿¿≈ƒ¿»
ÔeÏh˜˙È ‡ÏË˜˙È ÔB‰ÈÂ¯z e„·Ú ‡z·ÚBz∆¿»¬»«¿≈ƒ¿¿»»ƒ¿«¿

:ÔÈ·iÁ ‡ÏË¿̃»»«»ƒ

Úˆ˙יד dn‡ ˙ÈÂ ‡˙z‡ ˙È ·qÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ«»ƒ¿»¿»ƒ«≈«
‡ÏÂ Ô‰˙ÈÂ d˙È Ôe„˜BÈ ‡¯e�a ‡È‰ ÔÈ‡ËÁƒ¿ƒƒ¿»¿»≈¿»¿∆¿»

:ÔBÎÈ�Èa ÔÈ‡ËÁ ˙ˆÚ È‰¿̇≈¬«ƒ¿ƒ≈≈

ÏË˜˙È‡טו ‡¯ÈÚ·a dz·ÎL ÔzÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ≈¿»¿≈ƒ¿ƒ»ƒ¿¿»»
:ÔeÏË˜z ‡¯ÈÚa ˙ÈÂ ÏË˜˙Èƒ¿¿≈¿»¿ƒ»ƒ¿¿

daטז ËÏLÓÏ ‡¯ÈÚa ÏÎÏ ·¯˜˙ Èc ‡˙z‡Â¿ƒ¿»ƒƒ¿«¿»¿ƒ»¿ƒ¿««
‡ÏË˜˙È ‡¯ÈÚa ˙ÈÂ ‡˙z‡ ˙È ÏBË˜˙Â¿ƒ¿»ƒ¿»¿»¿ƒ»ƒ¿¿»»

:ÔÈ·iÁ ‡ÏË˜ ÔeÏh˜˙Èƒ¿«¿¿»»«»ƒ

·˙יז B‡ È‰e·‡ ˙a d˙Á‡ ˙È ·qÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ«»¬»≈«¬ƒ«
d˙È¯Ú ˙È ÈÊÁ˙ ‡È‰Â d˙È¯Ú ˙È ÈÊÁÈÂ dn‡ƒ≈¿∆¡≈»∆¿¿«¿ƒ∆¡≈»∆¿¿≈
˙È¯Ú ÔB‰nÚ È�a È�ÈÚÏ ÔeˆÈzLÈÂ ‡e‰ ‡�Ï¿̃»»¿ƒ¿≈¿≈≈¿≈«¿∆¿«

:Ïa˜È d·BÁ Èlb d˙Á‡¬»≈«ƒ≈¿«≈

Èl‚ÈÂיח ‡˙·‡BÒ ‡˙z‡ ˙È ·ekLÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿»ƒ¿»¬»»ƒ«≈
˙È Èl‚˙ ‡È‰Â Èlb d�Ï˜ ˙È d˙È¯Ú ˙È»∆¿¿«»¿»««ƒ¿ƒ¿«≈»
BbÓ ÔB‰ÈÂ¯z ÔeˆÈzLÈÂ ‡‰Óc ˙·‡BÒ¬«¿»»¿ƒ¿≈«¿≈ƒ

:ÔB‰nÚ«¿



miyecwנ zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oqip e"k ycew zayl inei xeriy

(èé)éáà úBçàå Enà úBçà úåøòåék älâú àì E §¤§©̧£¯¦§²©«£¬¨¦−´Ÿ§©¥®¦¯
:eàOé íðåò äøòä BøàL-úà¤§¥²¤«¡−̈£Ÿ¨¬¦¨«

i"yx£En‡ ˙BÁ‡ ˙Â¯ÚÂ∑ּבין האב, מן ואּמֹו אביו אחֹות על ּבין עליהן, ׁשהזהר לֹומר ּבאזהרתן. הּכתּוב ׁשנה ¿∆¿«¬ƒ¿ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻ
האב מן אביו אחי אׁשת על אּלא הזהר, לא אביו אחי אׁשת ערות אבל האם, מן אחיֹותיהן .על ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ

(ë)íàèç älb Bãc úåøò Búãc-úà ákLé øLà Léàå§¦À£¤³¦§©Æ¤´Ÿ̈½¤§©¬Ÿ−¦¨®¤§¨¬
:eúîé íéøéøò eàOé¦¨−£¦¦¬¨ª«

i"yx£B˙„cŒ˙‡ ·kLÈ ¯L‡∑(נד ערירי(יבמות הליכת ּבענׁש ׁשהּוא למעלה, האמּור 'ּכרת' על ללּמד ּבא הּזה .הּמקרא ¬∆ƒ¿«∆…»ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
ÌÈ¯È¯Ú∑לֹו ודֹומה ולד; ּבלא ב)ּכתרּגּומֹו: טו –(בראשית ּבנים לֹו אין קֹוברן, – ּבנים לֹו יׁש ערירי" הֹול "ואנכי : ¬ƒƒְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ

ּבׁשעת לֹו יהיּו אם ימתּו", "ערירים יהיּו"; "ערירים ימתּו", "ערירים אּלּו: מקראֹות ּבׁשני ׁשּנה לכ ּבנים. ּבלא ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵַָָָָָָֹֻֻמת
ּכמֹו ימיו ּכל יהיה עברה, ּבׁשעת לֹו אין ׁשאם יהיּו", "ערירים ּבחּייו; ׁשּקֹוברן לפי ּכׁשּימּות, לֹו יהיּו לא ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹעברה,

עכׁשו .ׁשהּוא ְֶַָ

(àë)úåøò àåä äcð åéçà úLà-úà çwé øLà Léàå§¦À£¤¬¦©²¤¥¬¤¨¦−¦¨´¦®¤§©¬
:eéäé íéøéøò älb åéçà̈¦²¦−̈£¦¦¬¦«§«

i"yx£‰c�‡Â‰∑מפרׁשת ׁשהעראה ּכנּדה ּבּה העראה לאסר ּדרׁשּו ורּבֹותינּו ּומאּוסה. היא מנּדה הּזאת הּׁשכיבה ƒ»ƒְְְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻ
הערה" מקֹורּה "את .ּבה: ְֱֶֶָָָ

(áë)íúéNòå éètLî-ìk-úàå éúwç-ìk-úà ízøîLe§©§¤³¤¨ªŸ©Æ§¤¨¦§¨©½©«£¦¤−
íëúà àéáî éðà øLà õøàä íëúà àé÷ú-àìå íúàŸ¨®§«Ÿ¨¦³¤§¤Æ¨½̈¤£¤̧£¦¹¥¦¬¤§¤²

ì änL:da úáL −̈¨¨¤¬¤¨«

ß oqip e"k ycew zay ß

(âë)ék íëéðtî çlLî éðà-øLà éBbä úwça eëìú àìå§³Ÿ¥«§Æ§ª´Ÿ©½£¤£¦¬§©¥−©¦§¥¤®¦³
:ía õ÷àå eNò älà-ìk-úà¤¨¥̧¤Æ¨½¨«¨ª−¨«

i"yx£ı˜‡Â∑ּכמֹו מאּוס, כז)לׁשֹון ּבמזֹונֹו(בראשית קץ ׁשהּוא ּכאדם ּבחּיי", "קצּתי :. »»Àְְְְְְִִִֶַַַָָָ

(ãë)äpðzà éðàå íúîãà-úà eLøéz ízà íëì øîàå̈«Ÿ©´¨¤À©¤»¦«§´¤©§¨¨¼©«£¦º¤§¤³¨
íëéäìà ýåýé éðà Láãe áìç úáæ õøà dúà úLøì íëì̈¤Æ¨¤´¤Ÿ½̈¤²¤¨©¬¨−̈§¨®£¦Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½

:íénòä-ïî íëúà ézìcáä-øLà£¤¦§©¬§¦¤§¤−¦¨«©¦«

(äë)óBòä-ïéáe äàîhì äøähä äîäaä-ïéa ízìcáäå§¦§©§¤º¥«©§¥¨³©§Ÿ̈Æ©§¥½̈¥«¨¬
óBòáe äîäaa íëéúLôð-úà eöwLú-àìå øähì àîhä©¨¥−©¨®Ÿ§«Ÿ§©§¸¤©§«Ÿ¥¤¹©§¥¨´¨À
:ànèì íëì ézìcáä-øLà äîãàä Nîøz øLà ìëáe§ŸÆ£¤´¦§´Ÿ¨«£¨½̈£¤¦§©¬§¦¨¤−§©¥«

i"yx£‰‡ÓhÏ ‰¯‰h‰ ‰Ó‰a‰ŒÔÈa ÌzÏc·‰Â∑אּלא הם, ונּכרין מבּדלין ׁשהרי לחמֹור, ּפרה ּבין לֹומר צרי אין ¿ƒ¿«¿∆≈«¿≈»«¿…»«¿≈»ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
ׂשערה מלא לחציֹו? רּבֹו ּבין וכּמה חציֹו, לנׁשחט סימן ׁשל רּבֹו ׁשּנׁשחט ּבין ,ל לטמאה ל טהֹורה .ּבין ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻֻ

‡nËÏ ÌÎÏ ÈzÏc·‰Œ¯L‡∑לאסר. ¬∆ƒ¿«¿ƒ»∆¿«≈ֱֶֹ

˙‚Èlיט ‡Ï Ce·‡ ˙Á‡Â Cn‡ ˙Á‡ ˙È¯ÚÂ¿∆¿«¬«ƒ»«¬«»»¿«≈
:ÔeÏa˜È Ô‰·BÁ Èlb d·È¯˜ ˙È È¯‡¬≈»»ƒ≈«ƒ¿∆¿«¿

È¯Ú˙כ È‰e·‡ Á‡ ˙z‡ ˙È ·ekLÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿»ƒ««¬ƒ∆¿«
„ÏÂ ‡Ïa ÔeÏa˜È Ô‰·BÁ Èlb È‰e·‡ Á‡«¬ƒ«ƒ¿∆¿«¿¿»¿»

:Ôe˙eÓÈ¿

‰È‡כא ‡˜Á¯Ó È‰eÁ‡ ˙z‡ ˙È ·qÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ«»ƒ«¬ƒ¿»»»ƒ
:ÔB‰È „ÏÂ ‡Ïa Èlb È‰eÁ‡„ ‡˙È¯Ú∆¿¿»«¬ƒ«ƒ¿»¿»¿

Ôe„aÚ˙Âכב È�Èc Ïk ˙ÈÂ ÈÓÈ˜ Ïk ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»»¿»«¿»»ƒ«¿«¿¿
ÏÚÓ ‡�‡ Èc ‡Ú¯‡ ÔBÎ˙È Ô˜B¯˙ ‡ÏÂ ÔB‰˙È»¿¿»¿≈»¿«¿»ƒ¬»»≈

:da ·zÓÏ Ônz ÔBÎ˙È»¿«»¿ƒ««

ÈÏ‚Óכג ‡�‡ Èc ‡iÓÓÚ ÈÒBÓÈ�a ÔeÎ‰˙ ‡ÏÂ¿»¿»¿ƒ≈«¿«»ƒ¬»«¿≈
˜ÈÁ¯Â e„·Ú ÔÈl‡ Ïk ˙È È¯‡ ÔBÎÈÓ„˜ ÔÓƒ√»≈¬≈»»ƒ≈¬»¿»ƒ

:ÔB‰˙È È¯ÓÈÓ≈¿ƒ»¿

‡¯ÔB‰Úכד ˙È Ôe˙¯Èz Ôez‡ ÔBÎÏ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿«ƒ¿»«¿¬
‡„·Ú ‡Ú¯‡ d˙È ˙¯ÈÓÏ ÔBÎÏ dp�z‡ ‡�‡Â«¬»∆¿ƒ«¿¿≈«»««¿»»¿»
˙ÈL¯Ù‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ L·„e ·ÏÁ¬»¿»¬»¿»¡»¬ƒ«¿≈ƒ

:‡iÓÓÚ ÔÓ ÔBÎ˙È»¿ƒ«¿«»

ÔÈ·eכה ‡·‡ÒÓÏ ‡ÈÎ„ ‡¯ÈÚa ÔÈa ÔeL¯Ù˙Â¿«¿¿≈¿ƒ»«¿»ƒ¿»»»≈
˙È ÔeˆwL˙ ‡ÏÂ ÈÎ„Ï ‡·‡ÒÓ ‡ÙBÚ»¿»»»ƒ¿≈¿»¿«¿»
LÁ¯˙ Èc ÏÎ·e ‡ÙBÚ·e ‡¯ÈÚ·a ÔBÎÈ˙LÙ�«¿»≈ƒ¿ƒ»¿»¿…ƒ«¿≈

:‡·‡ÒÏ ÔBÎÏ ˙ÈL¯Ù‡ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ«¿≈ƒ¿¿»»»

miyecw zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oqip e"k ycew zayl inei xeriy

(åë)íëúà ìcáàå ýåýé éðà LBã÷ ék íéLã÷ éì íúééäå¦«§¦³¤¦Æ§¦½¦¬¨−£¦´§Ÿ̈®¨«©§¦¬¤§¤²
:éì úBéäì íénòä-ïî¦¨«©¦−¦«§¬¦«

i"yx£ÈÏ ˙BÈ‰Ï ÌÈnÚ‰ŒÔÓ ÌÎ˙‡ Ïc·‡Â∑ׁשל אּתם הרי לאו, ואם ׁשּלי, אּתם הרי מהם, מבּדלים אּתם אם »«¿ƒ∆¿∆ƒ»«ƒƒ¿ƒְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻ
אפׁשי "אי חזיר'! ּבבׂשר קצה 'נפׁשי אדם: יאמר ׁשּלא מּנין אֹומר: עזריה ּבן אלעזר רּבי וחבריו. ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹנבּוכדנאצר
מןֿהעּמים אתכם "ואבּדל לֹומר: ּתלמּוד עלי'? ּגזר ׁשּבּׁשמים ואבי אעׂשה ּומה 'אפׁשי, יאמר: אבל ּכלאים'! ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹללּבׁש

ׁשמים מלכּות על עליו ּומקּבל העברה מן ּפֹורׁש לׁשמי, מהם הבּדלתכם ׁשּתהא לי", .להיֹות ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

(æë)úBî éðòcé Bà áBà íäá äéäé-ék äMà-Bà Léàå§¦´«¦À̈¦¦«§¤̧¨¤¬²¬¦§Ÿ¦−´
:ía íäéîc íúà eîbøé ïáàa eúîeé¨®¨¤²¤¦§§¬Ÿ¨−§¥¤¬¨«

i"yx£'B‚Â ·B‡ Ì‰· ‰È‰ÈŒÈk∑ּבלא מזיד ּבסקילה, – והתראה עדים 'ּכרת': ּולמעלה 'מיתה' ּבהם נאמר ּכאן ƒƒ¿∆»∆¿ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
'ּכרת': ּבהם ׁשּנאמר מיתֹות חּיבי ּבכל וכן חּטאת. – וׁשגגתם ּבהּכרת, – ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָהתראה

ã ycew zegiyn zecewp ã(130 'nr g zegiy ihewl)

עלי ּגזר ׁשּבּׁשמים ׁשאבי אעׂשה ּומה כו)אפׁשי, כ, וכלאים),(רש"י חזיר (ּכגֹון ּבחּקים רק אמּורים ׁשהּדברים הרמּב"ם, ּכתב ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ

" לֹומר יׁש ּורציחה) ּגנבה (ּכגֹון הּׂשכל מּצד ּגם רע ׁשהּוא ּבדבר "אלמליאיאבל רז"ל ּׁשאמרּו מה לבאר אפׁשר זה ּולפי אפׁשי". ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ

הּקׁשּורֹות הּמצֹות את לקּים ׁשּיׁש ללּמדָך, אּלא מינּה? נפקא למאי ּדלכאֹורה, מחתּול", צניעּות למדים היינּו ּתֹורה, נּתנה ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹלא

" עצמֹו, מּצד ּבכְך רֹוצה ׁשהאדם ּכזה ּבאפן אפׁשי".איּבצניעּות ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

קדושים פרשת חסלת

ÈÈכו ‡�‡ LÈc˜ È¯‡ ÔÈLÈc˜ ÈÓ„˜ ÔB‰˙e¿√»««ƒƒ¬≈«ƒ¬»¿»
ÔÈÁÏÙ ÈÂ‰ÓÏ ‡iÓÓÚ ÔÓ ÔBÎ˙È ˙ÈL¯Ù‡Â¿«¿≈ƒ»¿ƒ«¿«»¿∆¡≈»¿ƒ

:ÈÓ„√̃»»

‡Bכז ÔÈca ÔB‰· È‰È È¯‡ ‡˙z‡ B‡ ¯·‚e¿«ƒ¿»¬≈¿≈¿ƒƒ
ÔeÓb¯È ‡�·‡a ÔeÏh˜˙È ‡ÏË˜˙È ¯eÎc¿ƒ¿¿»»ƒ¿«¿¿«¿»ƒ¿¿

Ù:ÔÈ·iÁ ‡ÏË˜ ÔB‰˙ÈÙÙ »¿¿»»«»ƒ

åô÷ 'îòá äñôãð íéùåã÷ úùøôì äøèôä

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr en sc zegpn(oey`x meil)

`l oda mb ,dcez oaxwl zenec miyakd mr ze`ad mgld izyy
,odk zgpn zlik` xeqi` xn`påàì àlàzgkedn i`ce `l` ± ¤¨¨

xaecny gken mipdkdad mgld izyå ,ïîöò éðôa úBàamdilr ¦¨¦§¥©§¨§
éðz÷[epipy±]ïééúà äìéëàì àîìà ,'ïéìëàð ïä Càéä'gken ± ¨¨¥¥¨¥¤¡¨¦©§¨©£¦¨¨§¨

.zelk`p onvr ipta ze`ad mgld izyy
:dax zii`x z` dgec iia`ééaà déì øîà,daxlíìBòìxaecn ¨©¥©©¥§¨

Cì àéL÷ à÷ãe ,çáfä íò úBàaacnlpy jl dywedy dne ± §¨¦©¤©§¨©§¨¨
dîçìå äãBzî,mipdkl zelk`pyy meyn ,dyw epi`äãBú éîçì ¦¨§©§¨©§¥¨

äçðî eøwéà àì,dgpn ze`xwp opi` ±xeqi`a zellkp opi` okle Ÿ¦§¦§¨
la` ,odk zgpn zlik`øîàpL ,äçðî eøwéà íçlä ézLodiabl §¥©¤¤¦§¦§¨¤¤¡©

(ek gk xacna),''äì äLãç äçðî íëáéø÷äa'mipdkd exaq okle §©§¦§¤¦§¨£¨¨©
ze`ad mgld izyy di`x oi`e ,odk zgpn zlik` xeqi`a zellkpy

.zelk`p onvr ipta
ze`ad mgld izy oipra `ziixad ixac lr `iyewl `xnbd zxfeg

:sqep uexiz d`iane ,onvr iptaíìBòì ,øîà óñBé áømgld izy ©¥¨©§¨
onvr ipta ze`adïééúà äôéøNì,oicd xwirn ze`a od dtixyl ± ¦§¥¨¨§¨

ïðéôøN àìc àîòè eðééäåxg` cr oze` mitxey `ly mrhd dfe ± §©§©£¨§Ÿ¨§¦©
,dpila dplqtizyíéLã÷ ïéôøBN ïéàL éôìmileqt,áBè íBéa §¦¤¥§¦¨¨¦§

.otxyl ick aeh mei zxgnl mipiznn jkle
:sqei ax ixac lr dywn iia`ééaà déì øîà,sqei axléîc éî± ¨©¥©©¥¦¨¥

miycw ztixyl onvr ipta ze`ad mgld izy ztixy dnec ike
ixde ,mileqtíúäileqt miycwa,mCëa ïúåöî åàìxwir oi` ± ¨¨¨¦§¨¨§¨

mpi` okle ,mitxyp elqtpy oeik wx dlik`a `l` dtixya mzevn
la` ,aeh meia mitxypàëä,onvr ipta ze`ad mgld izyacxwir ¨¨§

,Cëa ïúåöî,dtixyaeäðéôøNéì,aeh meiaäåäc éãéî[dneca-] ¦§¨¨§¨¦§§¦§¦¦©£¨
,íéøetékä íBé ìL øéòNå øtàmitxyp dtixya mzevny oeiky ©¨§¨¦¤©¦¦

.aeh meia
:mgld z` cin mitxey `l recn xg` mrh x`ane sqei ax ea xfeg

,óñBé áø øîà àlàopic xwir ,onvr ipta ze`ad mgld izy zn`a ¤¨¨©©¥
meyn ,cin oze` mitxey oi`y mrhde ,dtixyaeðncæé ànL ,äøéæb§¥¨¤¨¦§©§

ïàkî øçàì íéNák íäì,mgld mr etpeie ,mgld ztixy xg`l ± ¨¤§¨¦§©©¦¨
.cin oze` mitxey oi` okl ,dlik`a xzeie

:sqei ax ixac lr iia` dywnééaà déì øîà,sqei axlçðézitl ± ¨©¥©©¥¦©
mgld z` mitxey oi` recn ,oaen df mrhíúáø÷ä ïîæ ìkly ¨§©©§¨¨¨

la` ,miaxrd oia ly cinz zaxwd cr ,minlydéëä øúáì± §¨©¨¦
,okn xg`leäðéôøNì`l miyak mdl epncfi m` mb ixdy ,cin ¦§§¦§

.xwead cr mipiznn dn iptne ,maixwdl elkei
ixg` cin mgld z` mitxey sqei ax zrcl ok` :`xnbd zvxzn

e ,miaxrd oia ly cinz zaxwdéðz÷c énð ïúøeö øaeòz éàî- ©§©¨¨©¦§¨¨¥
`ed xe`iad ,`ziixaa epipyy 'ozxev xaerz' xe`ia df itl dne

,íúáø÷ä úøeölka xe`iak `le ,mzaxwd onf xeariy xnelk ©©§¨¨¨
.dpila elqtiy mewn

onvr ipta ze`ad mgld izy oipra `ziixad ixacl `xnbd zxfeg
:sqep uexiz d`iane,øîà àáømgld izy oicd xwirn zn`a ¨¨¨©

onvr ipta ze`adå ,ïééúà äìéëàìzngn `ed etxyiy oicd,äøéæâ ©£¦¨¨§¨§§¥¨
äaøc íeMî,lirl dax ixack ±déîòhî åàìådi`xd j` ± ¦§©¨§¨¦©§¥

,dax zii`xk dpi` zelk`p oicd xwirnyàlà`id di`xdàøwî ¤¨¦§¨
.weqtd on ±

dì àðéîà àðî àáø øîàå-ze`ad mgld izyy cnel ip` oipn §¨©¨¨§¨£¦¨¨
,mipdkl zelk`p onvr iptaáéúëcmgld izy zyxta(fi bk `xwie) ¦§¦

,''äì íéøeka ['åâå] äôeðz íçì eàéáz íëéúáLBnî'izy eywed ¦§Ÿ¥¤¨¦¤¤§¨¦¦©
jkn epcnle ,mixekal mgldíéøeka äîmi`aóà ,ïîöò éðôa ©¦¦¦§¥©§¨©

íçlä ézLze`a,ïîöò éðôaoi`e miyak mdl eid `ly ote`a §¥©¤¤¦§¥©§¨
,mgld z` miakrn miyakddpéîe,cenll yi s` df weqtne ±äî ¦¨©

íéøekami`a mnvr ipta mi`ayíçlä ézL óà ,äìéëàìze`ay ¦¦©£¦¨©§¥©¤¤
onvr iptaénðze`a ok mb ±.äìéëàì ©¦©£¦¨
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ני miyecw zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oqip e"k ycew zayl inei xeriy

(åë)íëúà ìcáàå ýåýé éðà LBã÷ ék íéLã÷ éì íúééäå¦«§¦³¤¦Æ§¦½¦¬¨−£¦´§Ÿ̈®¨«©§¦¬¤§¤²
:éì úBéäì íénòä-ïî¦¨«©¦−¦«§¬¦«

i"yx£ÈÏ ˙BÈ‰Ï ÌÈnÚ‰ŒÔÓ ÌÎ˙‡ Ïc·‡Â∑ׁשל אּתם הרי לאו, ואם ׁשּלי, אּתם הרי מהם, מבּדלים אּתם אם »«¿ƒ∆¿∆ƒ»«ƒƒ¿ƒְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻ
אפׁשי "אי חזיר'! ּבבׂשר קצה 'נפׁשי אדם: יאמר ׁשּלא מּנין אֹומר: עזריה ּבן אלעזר רּבי וחבריו. ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹנבּוכדנאצר
מןֿהעּמים אתכם "ואבּדל לֹומר: ּתלמּוד עלי'? ּגזר ׁשּבּׁשמים ואבי אעׂשה ּומה 'אפׁשי, יאמר: אבל ּכלאים'! ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹללּבׁש

ׁשמים מלכּות על עליו ּומקּבל העברה מן ּפֹורׁש לׁשמי, מהם הבּדלתכם ׁשּתהא לי", .להיֹות ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

(æë)úBî éðòcé Bà áBà íäá äéäé-ék äMà-Bà Léàå§¦´«¦À̈¦¦«§¤̧¨¤¬²¬¦§Ÿ¦−´
:ía íäéîc íúà eîbøé ïáàa eúîeé¨®¨¤²¤¦§§¬Ÿ¨−§¥¤¬¨«

i"yx£'B‚Â ·B‡ Ì‰· ‰È‰ÈŒÈk∑ּבלא מזיד ּבסקילה, – והתראה עדים 'ּכרת': ּולמעלה 'מיתה' ּבהם נאמר ּכאן ƒƒ¿∆»∆¿ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
'ּכרת': ּבהם ׁשּנאמר מיתֹות חּיבי ּבכל וכן חּטאת. – וׁשגגתם ּבהּכרת, – ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָהתראה

ã ycew zegiyn zecewp ã(130 'nr g zegiy ihewl)

עלי ּגזר ׁשּבּׁשמים ׁשאבי אעׂשה ּומה כו)אפׁשי, כ, וכלאים),(רש"י חזיר (ּכגֹון ּבחּקים רק אמּורים ׁשהּדברים הרמּב"ם, ּכתב ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ

" לֹומר יׁש ּורציחה) ּגנבה (ּכגֹון הּׂשכל מּצד ּגם רע ׁשהּוא ּבדבר "אלמליאיאבל רז"ל ּׁשאמרּו מה לבאר אפׁשר זה ּולפי אפׁשי". ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ

הּקׁשּורֹות הּמצֹות את לקּים ׁשּיׁש ללּמדָך, אּלא מינּה? נפקא למאי ּדלכאֹורה, מחתּול", צניעּות למדים היינּו ּתֹורה, נּתנה ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹלא

" עצמֹו, מּצד ּבכְך רֹוצה ׁשהאדם ּכזה ּבאפן אפׁשי".איּבצניעּות ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

קדושים פרשת חסלת

ÈÈכו ‡�‡ LÈc˜ È¯‡ ÔÈLÈc˜ ÈÓ„˜ ÔB‰˙e¿√»««ƒƒ¬≈«ƒ¬»¿»
ÔÈÁÏÙ ÈÂ‰ÓÏ ‡iÓÓÚ ÔÓ ÔBÎ˙È ˙ÈL¯Ù‡Â¿«¿≈ƒ»¿ƒ«¿«»¿∆¡≈»¿ƒ

:ÈÓ„√̃»»

‡Bכז ÔÈca ÔB‰· È‰È È¯‡ ‡˙z‡ B‡ ¯·‚e¿«ƒ¿»¬≈¿≈¿ƒƒ
ÔeÓb¯È ‡�·‡a ÔeÏh˜˙È ‡ÏË˜˙È ¯eÎc¿ƒ¿¿»»ƒ¿«¿¿«¿»ƒ¿¿

Ù:ÔÈ·iÁ ‡ÏË˜ ÔB‰˙ÈÙÙ »¿¿»»«»ƒ

åô÷ 'îòá äñôãð íéùåã÷ úùøôì äøèôä

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr en sc zegpn(oey`x meil)

`l oda mb ,dcez oaxwl zenec miyakd mr ze`ad mgld izyy
,odk zgpn zlik` xeqi` xn`påàì àlàzgkedn i`ce `l` ± ¤¨¨

xaecny gken mipdkdad mgld izyå ,ïîöò éðôa úBàamdilr ¦¨¦§¥©§¨§
éðz÷[epipy±]ïééúà äìéëàì àîìà ,'ïéìëàð ïä Càéä'gken ± ¨¨¥¥¨¥¤¡¨¦©§¨©£¦¨¨§¨

.zelk`p onvr ipta ze`ad mgld izyy
:dax zii`x z` dgec iia`ééaà déì øîà,daxlíìBòìxaecn ¨©¥©©¥§¨

Cì àéL÷ à÷ãe ,çáfä íò úBàaacnlpy jl dywedy dne ± §¨¦©¤©§¨©§¨¨
dîçìå äãBzî,mipdkl zelk`pyy meyn ,dyw epi`äãBú éîçì ¦¨§©§¨©§¥¨

äçðî eøwéà àì,dgpn ze`xwp opi` ±xeqi`a zellkp opi` okle Ÿ¦§¦§¨
la` ,odk zgpn zlik`øîàpL ,äçðî eøwéà íçlä ézLodiabl §¥©¤¤¦§¦§¨¤¤¡©

(ek gk xacna),''äì äLãç äçðî íëáéø÷äa'mipdkd exaq okle §©§¦§¤¦§¨£¨¨©
ze`ad mgld izyy di`x oi`e ,odk zgpn zlik` xeqi`a zellkpy

.zelk`p onvr ipta
ze`ad mgld izy oipra `ziixad ixac lr `iyewl `xnbd zxfeg

:sqep uexiz d`iane ,onvr iptaíìBòì ,øîà óñBé áømgld izy ©¥¨©§¨
onvr ipta ze`adïééúà äôéøNì,oicd xwirn ze`a od dtixyl ± ¦§¥¨¨§¨

ïðéôøN àìc àîòè eðééäåxg` cr oze` mitxey `ly mrhd dfe ± §©§©£¨§Ÿ¨§¦©
,dpila dplqtizyíéLã÷ ïéôøBN ïéàL éôìmileqt,áBè íBéa §¦¤¥§¦¨¨¦§

.otxyl ick aeh mei zxgnl mipiznn jkle
:sqei ax ixac lr dywn iia`ééaà déì øîà,sqei axléîc éî± ¨©¥©©¥¦¨¥

miycw ztixyl onvr ipta ze`ad mgld izy ztixy dnec ike
ixde ,mileqtíúäileqt miycwa,mCëa ïúåöî åàìxwir oi` ± ¨¨¨¦§¨¨§¨

mpi` okle ,mitxyp elqtpy oeik wx dlik`a `l` dtixya mzevn
la` ,aeh meia mitxypàëä,onvr ipta ze`ad mgld izyacxwir ¨¨§

,Cëa ïúåöî,dtixyaeäðéôøNéì,aeh meiaäåäc éãéî[dneca-] ¦§¨¨§¨¦§§¦§¦¦©£¨
,íéøetékä íBé ìL øéòNå øtàmitxyp dtixya mzevny oeiky ©¨§¨¦¤©¦¦

.aeh meia
:mgld z` cin mitxey `l recn xg` mrh x`ane sqei ax ea xfeg

,óñBé áø øîà àlàopic xwir ,onvr ipta ze`ad mgld izy zn`a ¤¨¨©©¥
meyn ,cin oze` mitxey oi`y mrhde ,dtixyaeðncæé ànL ,äøéæb§¥¨¤¨¦§©§

ïàkî øçàì íéNák íäì,mgld mr etpeie ,mgld ztixy xg`l ± ¨¤§¨¦§©©¦¨
.cin oze` mitxey oi` okl ,dlik`a xzeie

:sqei ax ixac lr iia` dywnééaà déì øîà,sqei axlçðézitl ± ¨©¥©©¥¦©
mgld z` mitxey oi` recn ,oaen df mrhíúáø÷ä ïîæ ìkly ¨§©©§¨¨¨

la` ,miaxrd oia ly cinz zaxwd cr ,minlydéëä øúáì± §¨©¨¦
,okn xg`leäðéôøNì`l miyak mdl epncfi m` mb ixdy ,cin ¦§§¦§

.xwead cr mipiznn dn iptne ,maixwdl elkei
ixg` cin mgld z` mitxey sqei ax zrcl ok` :`xnbd zvxzn

e ,miaxrd oia ly cinz zaxwdéðz÷c énð ïúøeö øaeòz éàî- ©§©¨¨©¦§¨¨¥
`ed xe`iad ,`ziixaa epipyy 'ozxev xaerz' xe`ia df itl dne

,íúáø÷ä úøeölka xe`iak `le ,mzaxwd onf xeariy xnelk ©©§¨¨¨
.dpila elqtiy mewn

onvr ipta ze`ad mgld izy oipra `ziixad ixacl `xnbd zxfeg
:sqep uexiz d`iane,øîà àáømgld izy oicd xwirn zn`a ¨¨¨©

onvr ipta ze`adå ,ïééúà äìéëàìzngn `ed etxyiy oicd,äøéæâ ©£¦¨¨§¨§§¥¨
äaøc íeMî,lirl dax ixack ±déîòhî åàìådi`xd j` ± ¦§©¨§¨¦©§¥

,dax zii`xk dpi` zelk`p oicd xwirnyàlà`id di`xdàøwî ¤¨¦§¨
.weqtd on ±

dì àðéîà àðî àáø øîàå-ze`ad mgld izyy cnel ip` oipn §¨©¨¨§¨£¦¨¨
,mipdkl zelk`p onvr iptaáéúëcmgld izy zyxta(fi bk `xwie) ¦§¦

,''äì íéøeka ['åâå] äôeðz íçì eàéáz íëéúáLBnî'izy eywed ¦§Ÿ¥¤¨¦¤¤§¨¦¦©
jkn epcnle ,mixekal mgldíéøeka äîmi`aóà ,ïîöò éðôa ©¦¦¦§¥©§¨©

íçlä ézLze`a,ïîöò éðôaoi`e miyak mdl eid `ly ote`a §¥©¤¤¦§¥©§¨
,mgld z` miakrn miyakddpéîe,cenll yi s` df weqtne ±äî ¦¨©

íéøekami`a mnvr ipta mi`ayíçlä ézL óà ,äìéëàìze`ay ¦¦©£¦¨©§¥©¤¤
onvr iptaénðze`a ok mb ±.äìéëàì ©¦©£¦¨
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ניסן כ' ראשון יום
פרקמב

,118 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åæ äãîå äæ çëå,118 'nr cr.íù ù"îë
יוםראשוֿןשניכ'ֿכ"אניסן

ניסן כ"א שני יום

,118 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úòéâé àéä úéðùäå,q 'nr cr.'åë úòîåù ïæåàå

¯ ,'äa Bzòc øM÷ì Bæ äcîe äæ çëåly ezexyt`a didiy §Ÿ©¤¦¨§©¥©§©
oiaiy cala ef `ly ,zewl` ipipra "ezrc" z` xywl ,icedi

ixd ± zewl`a xeyw `ed f`y ,zewl` yibxi mby `l` ,mze`

,ef dbixcne df gekY dú÷éðéa ,ìàøNé úéaî Lôð ìëa Lé¥§¨¤¤¦¥¦§¨¥¦¦¨¨
ote`a zlawn `idy ici lr

,dwipi lyäLî úîLpî¦¦§©Ÿ¤
Y .íBìMä åéìò eðaø©¥¨¨©¨
ytpd zlawn jk ici lry

lkezy ,ef dcne df gek

zeidle zewl` yibxdl

,zewl`a dxeyw÷ø©
Lôpä äLaìúpL øçàî¥©©¤¦§©§¨©¤¤
äaø äòéâéì äëéøö ,óeba©§¦¨¦¦¨©¨
.úìtëîe äìeôk äîeöòå©£¨§¨§ª¤¤

Yzewl` da "gpez"y ick

ytpd zlawn jkl gekd mpn` ik m`e .zewl`a dxeyw didzye

dzid `l ,df gek icrla ,oky) epax dyn znypn dzwipi ici lr

`xap leki cvik ixdy ,xzeia dlecbd s` ,dribi meya zlrez

,seba zyaelnd ytp dleki cvik ?"`xea" yibxdle oiadl

gek mpyiyk mb ,j` (!?zewl`a dxeyw zeidle zewl` yibxdl

:zltekne dletk ,dnevr dribi zyxcp ,ef dcne df¯ úçàä̈©©
¯ ,øNa úòéâé àéä,sebd cvny zerxtdd z` dxiqnd dribi ¦§¦©¨¨

Y úà Lháìzeixnege zeqb z` xeaylàlL Bòéðëäìe óebä §©¥¤©§©§¦¤Ÿ
éLçé¯ ,Lôpä øBà ìò C ©§¦©©¤¤

zleki `edy ,ytpd xe`y

yibxdle oiadl ytpd

,xi`dl lkei ,zewl`Bîk§
ìéòì øàaúpL9íLa ¤¦§¨¥§¥§¥

÷éìñ àìc àôeâ"c øäfä©Ÿ©§¨§¨¨¦
àúîLðc àøBäð déa¥§¨§¦§¨¨

¯ ,"déì ïéLháî`ly seb §©§¦¥
± dnypd xe` ea xceg

,eze` oiyhanìò eðéäå§©§©
äáeLz éøeäøä éãé§¥¦§¥§¨

Y íL øàaúpL Bîk ,álä ÷îòîdaeyz ixedxd ici lry ¥Ÿ¤©¥§¤¦§¨¥¨
ea xcgen f`e ,sebd zeqbe zeixneg z` miyilgn ,ald wnern

,dribi ly cg` beq edf .dnypd y`e xe` ± "`znypc `xedp"

.sebd cvny zerxtd zwgxdl `iand ,"xya zribi" `xwpd

¯ ,Lôpä úòéâé àéä ¯ úéðMäå,ytpd zegek zelbl ickàlL §©¥¦¦§¦©©¤¤¤Ÿ
ïðBaúäìe ÷éîòäì ,dzáLçî òbéì äãBáòä äéìò ãaëz¦§©¨¤¨¨£¨§©¥©©£©§¨§©£¦§¦§¥

Y .äôeöø äìBãb äòL 'ä úlãâace`n dyw llk jxcay ¦§ª©¨¨§¨§¨
;zewl` ly oipra dkex` dry wnrzdlY Bæ äòL øeòL ék¦¦¨¨

oipra wnrzdl zyxcpd

jk ici lr xxerl ick ,iwl`

z`xi e` 'd zad` eaxwa

,'d,Lôð ìëa äåL Bðéà¥¨¤§¨¤¤
¯mdn yxcpy dl`k mpyi

dl`k mpyie ,xzei ax onf

;xzei zegt onf mdn yxcpy

,dòáèa äkæ Lôð Lé¥¤¤©¨§¦§¨
úlãâa úððBaúnL ãinL¤¦¨¤¦§¤¤¦§ª©

¯ äéìà òébé ¯ 'ä,cin ©¦©¥¤¨
Bîk ,'ä ãçôe äàøiä©¦§¨©©§
çøà Ceøò ïçìLa áeúkL¤¨§ª§¨¨Ÿ©
ïðBaúiLk" :'à ïîéñ íéiç©¦¦¨§¤¦§¥
Cìî ìBãbä CìnäL íãàä̈¨¨¤©¤¤©¨¤¤
-LBãwä íéëìnä éëìî©§¥©§¨¦©¨
ìë àìî" øLà ,àeä-Ceøä£¤§Ÿ¨

åéìà òébé ãiî ¯ åéNòîa äàBøå åéìò ãîBò ,"BãBák õøàä̈¨¤§¥¨¨§¤§©£¨¦¨©¦©¥¨
Y ."'eë äàøiädrpkd el `iaz ef zeppeazdy ,my miiqny itke ©¦§¨

,dpicr ytp ea zpkeyy ina zeidl xen` df xac .d"awdn dyeae

" :xne` `ed oklecin`l` ,dribi lk ilay ± "d`xid eil` ribicin

jyn yicwdl s` jxhviy ilan ,d"awdn d`xid ybx ea xxerzi

;zeppeazdl onføB÷nî ,dzãìBúå dòáèa äìôL Lôð Léå§¥¤¤§¨¨§¦§¨§©§¨¦¨
úBðBzçz úBâøãnî dávçª§¨¦©§¥©§
¯ ,äiNòc úBøéôñ 'éc§§¦©£¦¨
oezgzd mlerd `edy

"diyrd mler"ae ,xzeia

,eytp d`a ,envr

zepezgzd zebixcndn

zexitqd xyray xzeia

,draha ef ytp oklye ,eay

oipry ,"dlty ytp" `id

,da "gpen" epi` iwl`àìå§Ÿ
dzáLçîa àöîì ìëez©¦§Ÿ§©£©§¨

Yz`íà ék ,úeäìàä̈¡Ÿ¦¦
ä÷æçáe éL÷a10¯ ,ef ytpl §Ÿ¦§¨§¨

ick ,dax dribi ,dyexc

jyna dzaygna wnrzdl

xxerl lkezy ,dkex` dry

ick cr ,iwl` oipr da "gpez"y ,ziwl` dx`d ly zelbzd daxwa

.d"awdn d`xi da xxerie iwl`d oipra yibxzy jkY íà èøôáe¦§¨¦
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åæ äãîå äæ çëå
äú÷éðéá ìàøùé úéáî ùôð ìëá ùé 'äá åúòã øù÷ì
óåâá ùôðä äùáìúðù øçàî ÷ø ä"òøùî úîùðî
.úìôåëîå äìåôë äîåöòå äáø äòéâéì äëéøö
àìù åòéðëäìå óåâä úà ùèáì øùá úòéâé àéä úçàä
àìã àôåâã øäæä íùá ì"ùîë ùôðä øåà ìò êéùçé
éãé ìò åðééäå äéì ïéùèáî àúîùðã àøåäð äéá ÷éìñ

.íù ù"îë áìä ÷îåòî äáåùú éøåäøä

úéðùäå
òâéì äãåáòä äéìò ãáëú àìù ùôðä úòéâé àéä
äìåãâ äòù 'ä úìåãâá ïðåáúäìå ÷éîòäì äúáùçî
ùôð ùé ùôð ìëá äåù åðéà åæ äòù øåòéù éë äôåöø
äéìà òéâé 'ä úìåãâá úððåáúîù ãéîù äòáèá äëæ
ïðåáúéùë 'à ïîéñ ç"à ò"ùá ù"îë 'ä ãçôå äàøéä
ìë àìî øùà ä"á÷ä ä"îî ìåãâä êìîäù íãàä
åéìà òéâé ãéî åéùòîá äàåøå åéìò ãîåò åãåáë õøàä
øå÷îî äúãìåúå äòáèá äìôù ùôð ùéå 'åëå äàøéä
ìëåú àìå äéùòã ñ"éã úåðåúçú úåâøãîî äáöåç
ä÷æçáå éùå÷á à"ë úåäìàä äúáùçîá àåöîì
íéìéãáî úåðååòäù 'éøåòð úàèçá äàîèåä íà èøôáå
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בהתחלה.9. כ"ט –10.פרק לקמן" וכן חסידים, הספר ˘ËÈÏ"‡."לשון ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

לשבוע שבת קדושים תהלים  שיעורי 

יום ראשון - כ' ניסן
פרק כ

מפרק צז  
עד סוף פרק קג

יום רביעי - כ"ג ניסן
פרק כ

מפרק קח 
עד סוף פרק קיב  

יום שני - כ"א ניסן
פרק כ

מפרק קד
עד סוף פרק קה 

יום חמישי - כ"ד ניסן
פרק כ

מפרק קיג
עד סוף פרק קיח

יום שלישי - כ"ב ניסן
פרק כ

מפרק קו
עד סוף פרק קז

יום שישי - כ"ה ניסן
פרק כ

פרק קיט מתחילת הפרק
עד סוף פסוק צו

שבת קודש - כ"ו ניסן
פרק כ

פרק קיט מפסוק צז עד סוף הפרק

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...    
מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו,  אשר 
קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו 
לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג. 
יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן 
מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(, 

... בשר  ועד 
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ote`a zlawn `idy ici lr
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ytpd zlawn jk ici lry
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äaø äòéâéì äëéøö ,óeba©§¦¨¦¦¨©¨
.úìtëîe äìeôk äîeöòå©£¨§¨§ª¤¤

Yzewl` da "gpez"y ick

ytpd zlawn jkl gekd mpn` ik m`e .zewl`a dxeyw didzye

dzid `l ,df gek icrla ,oky) epax dyn znypn dzwipi ici lr

`xap leki cvik ixdy ,xzeia dlecbd s` ,dribi meya zlrez

,seba zyaelnd ytp dleki cvik ?"`xea" yibxdle oiadl
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,eze` oiyhanìò eðéäå§©§©
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Y íL øàaúpL Bîk ,álä ÷îòîdaeyz ixedxd ici lry ¥Ÿ¤©¥§¤¦§¨¥¨
ea xcgen f`e ,sebd zeqbe zeixneg z` miyilgn ,ald wnern

,dribi ly cg` beq edf .dnypd y`e xe` ± "`znypc `xedp"

.sebd cvny zerxtd zwgxdl `iand ,"xya zribi" `xwpd
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jk ici lr xxerl ick ,iwl`

z`xi e` 'd zad` eaxwa

,'d,Lôð ìëa äåL Bðéà¥¨¤§¨¤¤
¯mdn yxcpy dl`k mpyi

dl`k mpyie ,xzei ax onf

;xzei zegt onf mdn yxcpy

,dòáèa äkæ Lôð Lé¥¤¤©¨§¦§¨
úlãâa úððBaúnL ãinL¤¦¨¤¦§¤¤¦§ª©

¯ äéìà òébé ¯ 'ä,cin ©¦©¥¤¨
Bîk ,'ä ãçôe äàøiä©¦§¨©©§
çøà Ceøò ïçìLa áeúkL¤¨§ª§¨¨Ÿ©
ïðBaúiLk" :'à ïîéñ íéiç©¦¦¨§¤¦§¥
Cìî ìBãbä CìnäL íãàä̈¨¨¤©¤¤©¨¤¤
-LBãwä íéëìnä éëìî©§¥©§¨¦©¨
ìë àìî" øLà ,àeä-Ceøä£¤§Ÿ¨

åéìà òébé ãiî ¯ åéNòîa äàBøå åéìò ãîBò ,"BãBák õøàä̈¨¤§¥¨¨§¤§©£¨¦¨©¦©¥¨
Y ."'eë äàøiädrpkd el `iaz ef zeppeazdy ,my miiqny itke ©¦§¨

,dpicr ytp ea zpkeyy ina zeidl xen` df xac .d"awdn dyeae

" :xne` `ed oklecin`l` ,dribi lk ilay ± "d`xid eil` ribicin

jyn yicwdl s` jxhviy ilan ,d"awdn d`xid ybx ea xxerzi

;zeppeazdl onføB÷nî ,dzãìBúå dòáèa äìôL Lôð Léå§¥¤¤§¨¨§¦§¨§©§¨¦¨
úBðBzçz úBâøãnî dávçª§¨¦©§¥©§
¯ ,äiNòc úBøéôñ 'éc§§¦©£¦¨
oezgzd mlerd `edy

"diyrd mler"ae ,xzeia

,eytp d`a ,envr

zepezgzd zebixcndn

zexitqd xyray xzeia

,draha ef ytp oklye ,eay

oipry ,"dlty ytp" `id

,da "gpen" epi` iwl`àìå§Ÿ
dzáLçîa àöîì ìëez©¦§Ÿ§©£©§¨

Yz`íà ék ,úeäìàä̈¡Ÿ¦¦
ä÷æçáe éL÷a10¯ ,ef ytpl §Ÿ¦§¨§¨

ick ,dax dribi ,dyexc

jyna dzaygna wnrzdl

xxerl lkezy ,dkex` dry

ick cr ,iwl` oipr da "gpez"y ,ziwl` dx`d ly zelbzd daxwa

.d"awdn d`xi da xxerie iwl`d oipra yibxzy jkY íà èøôáe¦§¨¦
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åæ äãîå äæ çëå
äú÷éðéá ìàøùé úéáî ùôð ìëá ùé 'äá åúòã øù÷ì
óåâá ùôðä äùáìúðù øçàî ÷ø ä"òøùî úîùðî
.úìôåëîå äìåôë äîåöòå äáø äòéâéì äëéøö
àìù åòéðëäìå óåâä úà ùèáì øùá úòéâé àéä úçàä
àìã àôåâã øäæä íùá ì"ùîë ùôðä øåà ìò êéùçé
éãé ìò åðééäå äéì ïéùèáî àúîùðã àøåäð äéá ÷éìñ

.íù ù"îë áìä ÷îåòî äáåùú éøåäøä

úéðùäå
òâéì äãåáòä äéìò ãáëú àìù ùôðä úòéâé àéä
äìåãâ äòù 'ä úìåãâá ïðåáúäìå ÷éîòäì äúáùçî
ùôð ùé ùôð ìëá äåù åðéà åæ äòù øåòéù éë äôåöø
äéìà òéâé 'ä úìåãâá úððåáúîù ãéîù äòáèá äëæ
ïðåáúéùë 'à ïîéñ ç"à ò"ùá ù"îë 'ä ãçôå äàøéä
ìë àìî øùà ä"á÷ä ä"îî ìåãâä êìîäù íãàä
åéìà òéâé ãéî åéùòîá äàåøå åéìò ãîåò åãåáë õøàä
øå÷îî äúãìåúå äòáèá äìôù ùôð ùéå 'åëå äàøéä
ìëåú àìå äéùòã ñ"éã úåðåúçú úåâøãîî äáöåç
ä÷æçáå éùå÷á à"ë úåäìàä äúáùçîá àåöîì
íéìéãáî úåðååòäù 'éøåòð úàèçá äàîèåä íà èøôáå
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oqipנד `"k ipy mei Ð an wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

יוםשניכ"אניסן

,draha ef ytp ly dzezigpl sqepa,íéøeòð úàhça äàîèäª§§¨§©Ÿ§¦
¯iptn ,dzaygna zewl` yibxdl ,xzei cer dl dyw ,f`y

.[äì ïîéñ íéãéñç øôña áeúkL Bîk] 'eë íéìécáî úBðBòäL¤¨£©§¦¦§¤¨§¥¤£¦¦¦¨
ribdl el mirixtn ,d"awdl icedi oia milicand zepeerdy ±

.'d z`xil zelwaìkîe¦¨
,ä÷æçáe éL÷a ,íB÷î̈§Ÿ¦§¨§¨
BzáLçî ãàî ÷fçúzL¤¦§©¥§Ÿ©£©§
÷îòå äaø äòéâéå õîàa§Ÿ¤¦¦¨©¨§Ÿ¤
'ä úlãâa ÷éîòäì ,ìBãb̈§©£¦¦§ª©

Y äìBãb äòLdry ¨¨§¨
iaxd xn`y itk - ,dkex`

zg`a r"p v"iixden

"dlecb dry"y ,eizegiyn

meid dry :mb drnyn

lry ,d`ld jke xgn drye

wnrzne xfeg `edy ici

f` ixd ,mei mei oipr eze`a¯
ìk ìò åéìà òébz éàcåa§©©©¦©¥¨©¨
äàzz äàøiä íéðẗ¦©¦§¨©¨¨

¯ ,ìéòì úøkæpä`xen ©¦§¤¤§¥
eze` rpniy ,d"awdn

ly epevx cbp xac zeyrln

ly dl` eixac lr] .d"awd

dlty ytp mby ,owfd epax

jkl sqepa m` mbe ,efk

oial dpia milican dizepeer

,z`f lka ± d"awd

dxizi zevn`zda

ef "dlty ytp" mb i`cea ribz ± 'd zelcba dlecb zewnrzde

± mipt lk lr "d`zz d`xi"l:`"hily x"enc` w"k xirnjkny"

y ,oaen mbi`ceacere ± mb ribziptldlcadd zxqdl ± df

"mdilr daeyza xefgl :xnelk ± milicand zepeerdn11.[Bîëe§
ì"æø eøîàL12Y ."ïéîàz ¯ éúàöîe ézòâé" :.zxfer ± dribi ¤¨§©©¨©§¦¨¨¦©£¦

itly oipr zbydl wx `l zxfer dribiy ,`"hily iaxd zxaqdke

± dyry dceard jxr itl lawn mc`y xkyd enk ± dribid jxr

"y ,zxfer dribi ,m` ikiz`vn`ven `ed :"d`ivnllk dppi`y ,

.jka rbiy dribid jxr itláéúëãëe13¯ :iabl aezky enke §¦§¦
:exfriy gxkdd on ± d`xil qgia dribide yewiady ,"d`xi"íà"¦

Y äpLwázd`xid z`ïéáz æà ¯ äpNtçz íéðBîènëå óñkë , §©§¤¨©¤¤§©©§¦§©§¤¨¨¨¦
ïeîhä øöBàå ïBîèî íãà NtçnL Cøãk Leøt ,"'ä úàøé¦§©¥§¤¤¤§©¥¨¨©§§¨©¨

Y äîeöò äòéâéa åéøçà øôBçL ,õøàä úBizçúaezeida §©§¦¨¨¤¤¥©£¨¦¦¨£¨
cr ezribia jiynie siirzi `l ± mewn eze`a oenh xve`dy ,geha

,oenhnd z`ivnléøö CkøöBà úBlâì ,äîeöò äòéâéa øtçì C ¨¨¦©§Ÿ¦¦¨£¨§©¨
íãà ìk ìL álä úðéáa øzñîe ïeôvä ,íéîL úàøé ìL¤¦§©¨©¦©¨ª§¨§¦©©¥¤¨¨¨

¯ ,ìàøNiîi`ceea `vnp ,miny z`xi ly xve`dy oeeikne ¦¦§¨¥

,l`xyin mc`l el oi` ± "ald zpia"a ,icedid ald zenelrza

ly xve`d zelbzd ytgle xetgl mi`lp izla mivn`nn lecgl

,l`xyin mc` ly "ald zpia" ± `idW ,miny z`xiäðéça ¤¦§¦¨
¯ ,ïîfäî äìòîlL äâøãîedryay xnel llk jiiy `ly ixd ©§¥¨¤§©§¨¥©§©

ezexyt`a oi` zniieqn

dryay ,dil` ribdl

± `vnp `l xve`d zniieqn

dpiga ixd `id ,oky

,onfd on dlrnly dbixcne

úéòáhä äàøiä àéäå§¦©¦§¨©¦§¦
.ìéòì úøkæpä úøzñîä©§ª¤¤©¦§¤¤§¥
`id d`xid m` ,`l`

cinz z`vnpe zirah

mc` lk ly eaxwa

,`eti` ,dn myl ,l`xyin

zelertl wwcfdl eilr

zewnrzd ly zepey

ick ,'d zlecba "zrc"d

lr xne` ± ?"d`xi"l ribdl

ik ,oldl owfd epax jk

zxzqen ef d`xiy oeeikn

dgeka oi` okle ,ala

rbepy dna ritydl

rpniy ,lreta dyrnl

jkitl ± dxiar ziiyrn

,zepey zelertl mc`d wewf

didiye ,ef d`xi zelbl ick

mixaca ritydl dgeka

:"`ipz"d oeylae .dyrnl mirbepdY àázL éãkL ÷ød`xid ©¤§¥¤¨Ÿ
dxen`d¯ ,àèç úàøé úðéçáa äNòî éãéì ,zeyrl `xiy ¦¥©£¤¦§¦©¦§©¥§

,`hgY äáLçîe øeac äNòîa "òøî øeñ" úBéäì,dyri `ly ¦§¥¨§©£¤¦©£¨¨
dn z` aeygi `le xaci `l,xeq`yéøödúBlâì C,d`xid z` ¨¦§©¨

äáLçî úðéçáì àéáäì ,ïîfäî äìòîlL álä úðéa éðetönî¦©§¥¦©©¥¤§©§¨¥©§©§¨¦¦§¦©©£¨¨
ãò ,Lnî äî ïîæ CLî BzáLçî da ÷éîòäì ,çnaL Lnî©¨¤©Ÿ©§©£¦¨©£©§¤¤§©¨©¨©

¯ ,Lnî ìòtä ìà çkäî dúlòt àözLlretdÎgeky ¤¥¥§ª¨¨¥©Ÿ©¤©Ÿ©©¨
`eaz ± ytpa zxzqen ,"geka" wx mcewn dzidy ,d`xi dze`ay

;mc`d ly etebae eytpa lertle ,"lret"le iehia icil dzreðéäc§©§
éðtî ,äNòîe øeac äáLçîa "áBè äNòå òøî øeñ" úBéäì¦§¥¨©£¥§©£¨¨¦©£¤¦§¥
ïçBáe ,eäNòî ìk ìà ïéáîe áéL÷îe ïéæàîe èéaîe äôBvä 'ä©¤©¦©£¦©§¦¥¦¤¨©£¥¥

¯ ,Baìå åéúBéìkz` rpni ,jk meyne .miiniptd eizepeirx :xnelk ¦§¨§¦
.aeh ziiyra lczyie `idy efi` dxiar zeyrln envrøîàîëe§©£©

ì"æø14Y ìkzñä" :lkyd ipiraìLa ,Y 'eë íéøác äLoi`e ©©¦§©¥¦§Ÿ¨§¨¦
dxiar icil `a dz`Y ïéò :,lekiak d"awd lyïæàå äàBø ©¦¨§Ÿ¤

Y ."'eë úòîBLlk z` rneye d`ex d"awd ji` zeppeazdd ©©
;dxiar xearln eze` rpniz ± eiyrn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

íéøîà éèå÷éì
÷æçúúù '÷æçáå éùå÷á î"îå [ä"ì 'éñ ç"ñá ù"îë] 'åë
÷éîòäì ìåãâ ÷îåòå äáø äòéâéå õîåàá åúáùçî ãàî
äàøéä ô"ëò åéìà òéâú éàãåá äìåãâ äòù 'ä úìåãâá
'éúëãëå ïéîàú éúàöîå éúòâé ì"æøàùîëå ì"ðä äàúú
ïéáú æà äðùôçú íéðåîèîëå óñëë äðù÷áú íà
ïåîèä øöåàå ïåîèî íãà ùôçîù êøãë 'éô 'ä úàøé
êéøö êë äîåöò äòéâéá åéøçà øôåçù õøàä úåéúçúá
íéîù úàøé ìù øöåà úåìâì äîåöò äòéâéá øåôçì
àéäù ìàøùéî íãà ìë ìù áìä úðéáá øúñåîå ïåôöä
úéòáèä äàøéä àéäå ïîæäî äìòîìù äâøãîå 'éçá
'éçáá äùòî éãéì àáúù éãëù ÷ø ì"ðä úøúåñîä
äáùçîå øåáã äùòîá òøî øåñ úåéäì àèç úàøé
ïîæäî äìòîìù áìä úðéá éðåôöîî äúåìâì êéøö
äá ÷éîòäì çåîáù ùîî äáùçî 'éçáì äàéáäì
äúìåòô àöúù ãò ùîî äî ïîæ êùî åúáùçî
äùòå òøî øåñ úåéäì åðééäã ùîî ìòåôä ìà çëäî

ôî äùòîå øåáã äáùçîá áåèèéáîå äôåöä 'ä éð
åéúåéìë ïçåáå åäùòî ìë ìà ïéáîå áéù÷îå ïéæàîå
ïéò 'åë íéøáã äùìùá ìëúñä ì"æø øîàîëå åáìå

'åë úòîåù ïæåàå äàåø
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שלימה... בתשובה ישוב וגם וכו' הרבה יעמיק מיד אליו יגיע לא 'ואם אדה"ז): דשו"ע במהד"ק והועתק בתניא, (הנ"ל בש"ע הכתוב על מוסיף

כו'". מהגיע המונעים ב.12.שהם י, דֿה.13.מגילה ב, א.14.משלי ג, אבות

oqip a"k iyily mei Ð an wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן כ"ב שלישי יום

,q 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åì ïéà éë íâå,120 'nr cr:ë"ô ì"ðë

Y Bì ïéà ék íâålekiak d"awdlY óebä úeîc ,,`eti` ,cvik §©¦¥§©
ixeive iyegl mikiiyd mixa` ,dlrnl "ofe`"e "oir" ly oiprd jiiy

,`l` ± ?sebdY äaøcà éøäjk meyn ,ok`òeãéå éeìb ìkä £¥©§©¨©Ÿ¨§¨©
úòéîLe ïéòä úiàøî õ÷ ïéàì úàN øúéa ,åéðôììò ïæàä §¨¨§¤¤§¥§¥¥¥§¦©¨©¦§¦©¨Ÿ¤©

¯ ,ìLî Cøcdrya :xnelk ¤¤¨¨
miiw `l dlrnly mixne`y

± "seb" ly xeive zenc llk

`l dlrnly ,`id dpeekd

e zelabdd miniiwzepexqgd

:lynle ;sebd on miraepd

zlaben zinybd oird

miinyb mixac ze`xl

;miipgex minvr `le ,cala

laben ,oird ly di`xd gek

.dnecke xe`l wewfe ghya

zelabd mpyi dcn dze`a

drinyd yega mb zepexqge

eli`e .zinybd ofe`d ly

"driny"ae "di`x"a

llk zeniiw `l ± dlrnl

zelabde zepexqg mze` lk

drinyae di`xay

zniiw dlrnl ± zeinybd

wxdlrnddezenily

lk ,oky ;drinyae di`xay

epyiy "zenily" ly xac

,`xeaa i`cea epyi ± `xapa,àeä ÷ø"driny"de "di`x"d - ©
`ed ,dlrnl recie ielb lkdy dne ,dlrnlBîk ,ìLî Cøc ìò©¤¤¨¨§

ìkî ãçàa ìòôðå äNòpM äî ìk Bîöòa Lébøîe òãBiä íãà̈¨©¥©©§¦§©§¨©¤©£¨§¦§©§©©¦¨
Bîk ,åéøáà ç"îø¯ ,íç Bà ø÷lr mege xew ly mzrtydk §¨¥¨¨§ŸŸ

,mda yge mze` rcei `edy ,mc`d seb ixa`n cg` lkelôàå©£¦
¯ ,øeàa äåëð íà ,ìLî Cøc ìò ,åéìâø éðøtöaL íçmc`yk Ÿ¤§¦¨§¥©§¨©¤¤¨¨¦¦§¨¨

zeekpyk eli`e ,llk a`ka yg `ed oi` eipxetv z` lhep

;a`ka mc`d yibxn ± y`a miipxtvdY íúeîöòå íúeäî ïëå§¥¨¨§©§¨
rcei mc`y epcnl ok iptl .mda mc`d yg - mnvr mixa`d ly

yg `edy micnel ep` o`k eli`e ,eixa`a ygxznd lka yibxne

,mnvr mixa`d z`Y ìòtúnM äî ìëådpzyneíäa ,15 §¨©¤¦§¨¥¨¤
Y òãBémc`d¯ ,Bçîa Lébøîe ,myl ynzydl jixv epi` `ed ¥©©§¦§Ÿ

eixa`a ygxznd z` yge rcei `ed `l` ,eipf`ae eipira jk

.envrn¯ ,ìLî Cøc ìò ,Bæ äòéãé ïéòëeicil dnecaef dr §¥§¦¨©¤¤¨¨
,lynlY àeä-Ceøa-LBãwä òãBéz`ìëa ìòôpä ìk ¥©©¨¨¨©¦§¨§¨

¯ ,íéàøápä,zenlerayY úBéäì ,íéðBzçúå íéðBéìòiptn ©¦§¨¦¤§¦§©§¦¦§
mdyY íéòtLî ílk,mzeige mzrtyd milawnepnî ª¨ª§¨¦¦¤

áeúkL Bîk ,Cøaúé16Y Enî ék" :d"awdn¯ ,"ìkä ,,ixd ¦§¨¥§¤¨¦¦§©Ÿ
rcei ± mixa`d lkl zeig zkynp epnny xewnd ± gendy myk

ezeida ± d"awd rcei ,lekiak ,jk ,mixa`a ygxznd lka yibxne

lka ygxznd lka ± mi`xapd lk ly mneiwe mzeig xewn

;mi`xapd:øîàpL eäæå§¤¤¤¡©
17àì øeöéä ìk íâå" :§©¨©§Ÿ

¯ ,"jnî ãçëðlky iptn ¦§¨¦¤¨
,jnn xvep ixd xevid

Y í"aîøä áúkL Bîëe§¤¨©¨©§©
dxiwg it lreîékñäå] ,§¦§¦

Bîk ,äìawä éîëç äæì̈¤©§¥©©¨¨§
Y ÷"îøä áúkLiax ¤¨©¨©©

,exiacxw dyn[ñ"cøta©©§¥
¯ ìBëéák Bîöò úòéãéaL¤¦¦©©§¦§¨

Y òãBéd"awdìk , ¥©¨
íéàöîpä íéàøápä©¦§¨¦©¦§¨¦
Y .'eëå Bàönä úzîàî¥£¦©¦¨§§
lk ly mze`vnidy oeeikn

zzin`n d`a mi`xapd

okl ,d"awd ly e`vnid

z` ,lekiak ,d"awd rcei

`edy ici lr ,mi`xapd lk

ep`yk ,j` .envr z` rcei

z` rcei d"awdy mixne`

,dign `edy mi`xapd lk

mc`d ytpy dcn dze`a

zeidl leki ± dpnn mzeig milawnd mixa`a dyrpa dyge zrcei

jk meyne seba dyeal ytpdy myky aeygl ,e"g zerhl mewn

yaelndy drnyn "zeyalzd" ,oky) sebd ixwnn zlrtzn `id

qgia dlrnl mb ,e"g ,xac eze` - ,(ea yaeln `edy inn lrtzn

lynd oi` ef dcewpay oldl xaqei ± mi`xapay ziwl`d zeigl

dpi` ± mlerd z` dignd ziwl`d zeigd ,oky ,lynpl dnec

mey da mxeb ea ygxznd lke mlerd oi`e ,mlerdn zlrtzn
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éî íâ äðäå ìåèéáå äàååçúùä

åðéàå íìåòî êìîä úà äàø àìù
øöçì ñðëðùë ë"ôòà ììë åøéëî
íéãáëðå íéáø íéøù äàåøå êìîä

åéìò ìåôú 'à ùéàì íéåçúùî
:(ãçôå äîéà

Y àöîðå ,áøònaiwy zrya wx `ly ,efn dxizi ,ixd `veimzr ©©£¨§¦§¨
,`l` ,milha mdétìk íBiä ìk íëeläCøc àeä áøòî ¦¨¨©§©¥©£¨¤¤
.ìeháe äàåçzLäly mzeriaw itk ixd `aen xacdy itk ,oky ± ¦§©£¨¨¦

mkelid zeidl jixv did ,epte`a cg` lk ,miakekde gxid ,ynyd

lk mkelide ,gxfnl axrnn

,axrnl gxfnn meid

± axrna axra mzriwye

`l` ,mrahn jtidl df ixd

dnn raep df xac ±

,oky ± .axrna dpikydy

rax` ly ozeriawa

zexitqa oyxeya ,zegexd

`ed axrn - ,zepeilrd

± "dpiky" `idy ,"zekln"a

± mi`xapd ly mzeig xewn

cg` lk ly eytpy oeikne

dlha ,mixen`d mi`xapdn

`hazn df ixd ± dxewnl

,axrn cvl ekelida ,eteba

,ixd .dpikyd z`vnp ea

oird ly dzii`x mby

mlehia z` d`ex ,ziyep`d

zeigl mi`xapd ly

.ziwl`déî íb ,äpäå§¦¥©¦
Cìnä úà äàø àlL¤Ÿ¨¨¤©¤¤

Cìnä øöçì ñðëpLk ïë ét ìò óà ,ììk Bøékî Bðéàå ,íìBòî¥¨§¥©¦§¨©©¦¥§¤¦§©©£©©¤¤
Ymewn `l my ,ixnbl ieliba jlnd cner ea mewnd epi` myy"]

egixkiy zei`x l"vy dfd mler ± lynpa) 'eke jlnd `qk

± (jlnl lehiae d`egzyd`"hily x"enc` w"k zxrd,[äàBøå§¤
Y ãçà Léàì íéåçzLî íéãaëðå íéaø íéøN± ezeipeviga" ¨¦©¦§¦§¨¦¦§©£¦§¦¤¨

± "welig d`ex oi` qpkpd`"hily x"enc` w"k zxrd,åéìò ìtz¦Ÿ¨¨
¯ ãçôå äîéà± minyd `av ± milecbd mi`xapd zii`x mb jk ¥¨¨©©

cgte d`xi xxerl ef di`x geka yi ± d"awd iptl lehiaa mcnra

xya jln ly lyna xacdy myky ,df wxta ixd epcnl .d"awdn

,mi`xapd z` xya ipira di`xd ici lry ,lynpa mb xacd jk ,mce

`ian df xace ,mze` dignd ziwl`d zeigd mda `vnpy mircei

eteb lr milkzqnyk :le`yl xyt` dxe`kl ,mxa .d"awdn d`xil

jk ici lre ,jlnd ly eteb edfy xexiaa mi`ex ,mce xya jln ly

,mleray mi`xapa eli`e ,jlnd ly zeigd z` lkydÎoir d`ex

xacd okziy ,miyeal daxd jk lka ziwl`d zeigd dqekn

miyeald md mdy mircei `l dyrn zryae ,mdilr milkzqny

zyaelnd ziwl`d zeigljkay ,xiaqdl owfd epax jiynn ?mda

± mleray mi`xapd lr lkzqn `edy dryay ,lbxzdl mc`d lr

ziwl`d zeigl cala miipevig miyeal mieedn mdy ,cin xekfi

± jk ici lre ,mze` digndze`xl.mleray ziwl`d zeigd z`

:"`ipz"d oeylaeíéaø íéLeáìa úeLaìúä éãé ìò àeäL óàå§©¤©§¥¦§©§¦§¦©¦
Ydignd ziwl`d zeigd

zyaeln ,mi`xapd z`

miqknd miax miyeala

lr milkzqnyke ,dilr

dl`y mi`ex `l ,mi`xapd

zeigd ly miyeal md

Î ziwl`dìcáä ïéà éøä£¥¥¤§¥
Cìî úàøéa ììk Løôäå§¤§¥§¨§¦§©¤¤
àeäL ïéa ,íãå øNä¨¨¨¥¤

íøò24Leáì àeäL ïéáe , ¥Ÿ¥¤¨
àeäL ïéáe ,ãçà Leáì§¤¨¥¤

.íéaø íéLeáìa Leáìoi` ¨¦§¦©¦
d`xid zcna dpyn df

`ed xwird ,oky ,eiptny

,o`k `vnp jlndy dricid

z` zxxern ef drici

,eppipra mb jk .d`xid

,jka mc`d lbxziyk

i`xap lr ezelkzqday

mieedn mdy xekfi ,mlerd

± ziwl`d zeigl miyeald

.d`xid z` ea xxeri dfBzòc ìébøäì ,ìbøää àeä øwòä àlà¤¨¨¦¨©¤§¥§©§¦©§
äî ìk øLà ,ãéîz Bçîe Baìa òeá÷ úBéäì ,ãéîz BzáLçîe©£©§¨¦¦§¨©§¦Ÿ¨¦£¤¨©
íéLeáì íä ìkä ,dàìîe õøàäå íéîMä ,åéðéòa äàBøM¤¤§¥¨©¨©¦§¨¨¤§Ÿ¨©Ÿ¥§¦
ãéîz økæé äæ éãé ìòå ,àeä-Ceøa-LBãwä Cìnä ìL íéðBöéçä©¦¦¤©¤¤©¨¨§©§¥¤¦§Ÿ¨¦

Y .íúeiçå íúeiîéðt ìòdfe ± zewl` ody ,dl` mi`xap ly ©§¦¦¨§©¨
.d"awdn d`xi ea xxeri:`"hily x"enc` w"k zxrddxe`kle"

wxta oke dpen`d oipr `id ef zeppeazdy x`azp b"l wxtay dyw

,dpen`e dpadl xeyiw dfi`e ± 'ek mipin`n l`xyi :(.a ,q) envr df

± ('ek dpen`a jxev oi` oianyk) df z` df milley daxc` d"de

"...'llkp dfe' :uxzneìa ïk íb ììëð äæåY àeäL ,"äðeîà" ïBL §¤¦§¨©¥¦§¡¨¤
,dpen` dlndìBîk ,Bîöò úà íãàä ìébønL ,"úeìéâø" ïBL §§¦¤©§¦¨¨¨¤©§§

Y .'eëå åéãé ïnàîä ïîBà:`"hily x"enc` w"k zxrdrceiy" ¨©§©¥¨¨§
`eaiy ,eici on`l jixvy `l` ,df oexyk el yi ,eytpa dze`

mpyi lynpa mby ,ixd ."('eke milk ziiyr ,xeiva) dyrna lreta

jlnd z` d`ex `ed mbe ,eze` d`ex ,d"awd ,jlnd :mipiprd ipy

zeigd z` rceie d`ex `ed ,mi`xapa ezelkzqd ici lry ,lekiak

.mze` dignd ziwl`d
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ä"á ñ"à øåà øùà íàáö
*íúåéçäì íäá ùáåìî
úåùáìúä é"ò àåäù óàå
ïéà éøä íéáø íéùåáìá
úàøéá ììë ùøôäå ìãáä
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ùåáì àåäù ïéáå íåøò
àåäù ïéáå ãçà ùåáì
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ìéâøäì ìâøää àåä ø÷éòä
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äàåøù äî ìë øùà ãéîú åçåîå åáìá òåá÷ úåéäì
áîíéùåáì íä ìëä äàåìîå õøàäå íéîùä åéðéòá

ìò ãéîú øåëæé äæ é"òå ä"á÷ä êìîä ìù íéðåöéçä
úåéîéðôàåäù äðåîà ïåùìá ë"â ììëð äæå íúåéçå í

ïîåà åîë åîöò úà íãàä ìéâøîù úåìéâø ïåùì
.'åëå åéãé ïîàîä
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oqip e"kÎd"k ycew zayÎiyiy mei Ð bn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שישי ניסןיום כ"ה

,`q 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïåøëæì úåéäì íâå,122 'nr cr:à"îá ù"îë
ïñéðå"ë-ä"ëùãå÷úáù-éùéùíåé

ניסן כ"ו קודש שבת יום
פרקמג ,122 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðäå .âî ÷øô,124 'nr cr.ïî÷ì ù"îë

:`"hily x"enc` w"k zxrdzcnk d`xid 'idzy wx liren l"pd"

.ebidpne ea "lyen" ely lkydy dcnke ely zeppeazddoipr :cere

zeppeazddlkyaixd ±cinz `llekicg` lkly dbxca zeidl

zilky zeppeazdyibxn epi` 'gne egena mby :` ,fp d`x) 'ekemey

z`xi eli`e ± (dyeae d`xi

,cinz zeidl ixd dkixv 'd

owfd epax jiynn okle

"...'zeidl mbe' xiaqneíâå§©
Y ãéîz ïBøkæì úBéäìmb ¦§§¦¨¨¦

,dligza zeppeazd ila

,dxedhd dpen`d cvn `l`

z` xekfl yiìì"æç ïBL §£©
,"íéîL úeëìî ìò úìa÷"©¨©Ÿ©§¨©¦
íéNz íBN" ïéðòk àeäL¤§¦§©¨¦

éìò"Cìî E25¯ ,z` envr lr miyl l`xyin mc` lk jixv jk ¨¤¤¤
,d"awd ly ezekln ler envr lr lawl ,jlnl d"awdBîk§

¯ ,'eëå øçà íB÷îa øàaúpLzligza xne` owfd epaxy dn dfe ¤¦§¨¥§¨©¥§
itk ,"eal zelbzda cgte dni` eilr letz `ly s`"y ,`"n wxt

± zeppeazdde lkyd cvn zelbzda ef d`xi d`a ok`y"miyi"z`

,envr lr jlnl d"awdlawiem`zdae ;miny zekln ler envr lr

rah cvn ,l`xyin mc` lka zn`a df oipr `vnp ,my xn`pl

leki df jk meyne ,miklnd ikln jln z` zexndl `ly dnypd

zeidlcinz.Y úà çépî àeä-Ceøa-LBãwä ékly mi`xapd ¦©¨¨©¦©¤
zenlerdíéðBéìòä̈¤§¦

íéðBzçzäåoi` :xnelk ± §©©§¦
ly dpeekd zilkz md

,d`ixadBúeëìî ãçéîe§©¥©§
Y eðéìòl`xyi ipa,'eëå , ¨¥§

¯ ,'eëå íéìa÷î eðçðàålr ©£©§§©§¦§
.miny zekln ler epnvr

úBàåçzLää ïéðò eäæå§¤¦§©©¦§©£¨
Y ç"é úlôúaLdpeny" ¤¦§¦©

"dxyrìò úìa÷ øçà ,©©©¨©Ÿ
¯ ,òîL úàéø÷a øeaãa íéîL úeëìî'd epiwl` 'd" mixne`yk ©§¨©¦§¦¦§¦©§©

,'eke "cg`Y ìa÷ìe øæçì,aey envr lrY Lnî ìòôaler ©£Ÿ§©¥§Ÿ©©¨
ici lr ,miny zekln¯ ,'eëå äNòîaly zernynd idef §©£¤§

ly ziyrn drepza `haznd ,d"awdl lehiad ± ze`eegzydd

,d`eegzyd:øçà íB÷îa øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¨©¥

.âî ÷øtl`xyin cg` lky mixne` dilry d`xidy ,xaqed mcewd wxta ¤¤
dyre rxn xeq"a ,zeevnd meiwl zrbepd d`xid ef ixd ± dil` ribdl leki

,b"n wxta .d`xiay dpezgzd dbixcnd ,"d`zz d`xi" z`xwpd `ide ,"aeh

:d`xiay zebixcnd izy z` owfd epax xiaqi ,cenll miligzn ep` eze`

dpezgz d`xi ± "d`zz d`xi"

d`xi ± "d`lir d`xi"e ±

mb xaqez jkay dpeilr

dpdy ,dpynay dxizqd

oi` m`" l"f epizeax mixne`

on dligzay ± "d`xi oi` dnkg

wxe "dnkg" didzy gxkdd

,"d`xi" zeidl dleki okn xg`l

± "dnkg oi` d`xi oi` m`" :jtidl l"f epinkg mixne` df ixg`l cin eli`e

epax xiaqn ± `l` ?"dnkg"d d`a dixg`l wxe "d`xi"d d`a dligzay

oi` ± d`xi oi` m`" :d`xi ly zebixcn izy lr mixacn l"f epinkg ± owfd

xcrday ,"d`zz d`xi" ,d`xi ly dpezgzd dbixcnl dpeekd ± "dnkg

d`xiefdlna x`eznd ,zeevne dxez ly oneiw ± "dnkg" didzy xyt` i` ,

k) "dnkg"± dnkg oi` m`" ,("miaeh miyrne daeyz ± dnkg zilkz" ixd ,i

qgiae ,"d`lir d`xi" ,d`xi ly dpeilrd dbixcnl dpeekd ± "d`xi oi`

dbxclefwxe ,zeevne dxez ly oneiw ,diptl didiy gxkdd on ,d`xi ly

."d`lir d`xi" ± d`xi ly xzei dpeilrd dbixcnl ribdl xyt` okn xg`l

.zeillk zebixcn izy opyi "dad`"a mby ,owfd epax xiaqi ,wxtd jynda

¯ ,Bæ äàzz äàøé ìò äpäåcg` lky ,xaqed mcewd wxtay §¦¥©¦§¨©¨¨
,dil` ribdl leki l`xyinY àéäL,zyxcpåéúBöî íei÷ì ¤¦§¦¦§¨

Y òøî øeñ" úðéçáa Cøaúé,dyrzÎ`l lr xearln rpnidl ¦§¨¥¦§¦©¥©
¯ ,"áBè äNòålk miiwle ©£¥

lr ixd ,dyrdÎzeevn

ef d`xi¯ :eøîàepinkg ¨§
l"f1:ïéà äàøé ïéà íà"¦¥¦§¨¥

."äîëçly oneiw oi` ± ¨§¨
x`eznd) ,zeevne dxez

ick ,oky ;("dnkg" dlna

on ,zeevne dxez miiwl

d`xi didzy gxkddef,da Léå,"d`xi"d ly ef dbixcna ± §¥¨
.úeìãb úðéçáe úeðè÷ úðéçaizy yi ± "d`zz d`xi"a mb ± §¦©©§§¦©©§

ici lr zxvep `id oi` ,ik ,"zephw" zpigaa `idy d`xi :zepiga

eaxwa xxern `edy ici lr wx m` ik ,'d zelcba zeppeazde dpad

mipipra ezewnrzd ici lr l`xyin cg` lk rahay d`xid z`

,ef d`xi ik ,"zelcb" zpigaa `idy d`xie ;d`xid z` mixxernd

.zenlerdn oiadl milekiy ,'d zelcba zeppeazddn d`a,eðéäc- §©§
`xid zx`ezn izn- ?"zelcb" zpiga xeza dúðéça úëLîpLk§¤¦§¤¤§¦©

Bæ äàøé,mc`a zxvepe zkynp dpezgzd d`xidyk ± ¦§¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ì"æç ïåùì ãéîú ïåøëæì úåéäì íâå
íéùú íåù ïéðòë àåäù íéîù úåëìî ìåò úìá÷
úà çéðî ä"á÷ä éë 'åëå à"îá ù"îë êìî êéìò
åðçðàå 'åëå åðéìò åúåëìî ãçééîå íéðåúçúäå íéðåéìòä
ç"é úìôúáù úåàååçúùää ïéðò åäæå 'åëå íéìá÷î
øåæçì ù"÷á øåáãá íéîù úåëìî ìåò úìá÷ øçà

:à"îá ù"îë 'åëå äùòîá ùîî ìòåôá ìá÷ìå

äðäå âî ÷øôíåé÷ì àéäù åæ äàúú äàøé ìò
äùòå òøî øåñ 'éçáá 'úé åéúåöî
úåðè÷ 'éçá äá ùéå äîëç ïéà äàøé ïéà íà åøîà áåè
åæ äàøé 'éçá úëùîðùë åðééäã úåìãâ 'éçáå
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נט oqip e"kÎd"k ycew zayÎiyiy mei Ð bn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שישי ניסןיום כ"ה

,`q 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïåøëæì úåéäì íâå,122 'nr cr:à"îá ù"îë
ïñéðå"ë-ä"ëùãå÷úáù-éùéùíåé

ניסן כ"ו קודש שבת יום
פרקמג ,122 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðäå .âî ÷øô,124 'nr cr.ïî÷ì ù"îë

:`"hily x"enc` w"k zxrdzcnk d`xid 'idzy wx liren l"pd"

.ebidpne ea "lyen" ely lkydy dcnke ely zeppeazddoipr :cere

zeppeazddlkyaixd ±cinz `llekicg` lkly dbxca zeidl

zilky zeppeazdyibxn epi` 'gne egena mby :` ,fp d`x) 'ekemey

z`xi eli`e ± (dyeae d`xi

,cinz zeidl ixd dkixv 'd

owfd epax jiynn okle

"...'zeidl mbe' xiaqneíâå§©
Y ãéîz ïBøkæì úBéäìmb ¦§§¦¨¨¦

,dligza zeppeazd ila

,dxedhd dpen`d cvn `l`

z` xekfl yiìì"æç ïBL §£©
,"íéîL úeëìî ìò úìa÷"©¨©Ÿ©§¨©¦
íéNz íBN" ïéðòk àeäL¤§¦§©¨¦

éìò"Cìî E25¯ ,z` envr lr miyl l`xyin mc` lk jixv jk ¨¤¤¤
,d"awd ly ezekln ler envr lr lawl ,jlnl d"awdBîk§

¯ ,'eëå øçà íB÷îa øàaúpLzligza xne` owfd epaxy dn dfe ¤¦§¨¥§¨©¥§
itk ,"eal zelbzda cgte dni` eilr letz `ly s`"y ,`"n wxt

± zeppeazdde lkyd cvn zelbzda ef d`xi d`a ok`y"miyi"z`

,envr lr jlnl d"awdlawiem`zdae ;miny zekln ler envr lr

rah cvn ,l`xyin mc` lka zn`a df oipr `vnp ,my xn`pl

leki df jk meyne ,miklnd ikln jln z` zexndl `ly dnypd

zeidlcinz.Y úà çépî àeä-Ceøa-LBãwä ékly mi`xapd ¦©¨¨©¦©¤
zenlerdíéðBéìòä̈¤§¦

íéðBzçzäåoi` :xnelk ± §©©§¦
ly dpeekd zilkz md

,d`ixadBúeëìî ãçéîe§©¥©§
Y eðéìòl`xyi ipa,'eëå , ¨¥§

¯ ,'eëå íéìa÷î eðçðàålr ©£©§§©§¦§
.miny zekln ler epnvr

úBàåçzLää ïéðò eäæå§¤¦§©©¦§©£¨
Y ç"é úlôúaLdpeny" ¤¦§¦©

"dxyrìò úìa÷ øçà ,©©©¨©Ÿ
¯ ,òîL úàéø÷a øeaãa íéîL úeëìî'd epiwl` 'd" mixne`yk ©§¨©¦§¦¦§¦©§©

,'eke "cg`Y ìa÷ìe øæçì,aey envr lrY Lnî ìòôaler ©£Ÿ§©¥§Ÿ©©¨
ici lr ,miny zekln¯ ,'eëå äNòîaly zernynd idef §©£¤§

ly ziyrn drepza `haznd ,d"awdl lehiad ± ze`eegzydd

,d`eegzyd:øçà íB÷îa øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¨©¥

.âî ÷øtl`xyin cg` lky mixne` dilry d`xidy ,xaqed mcewd wxta ¤¤
dyre rxn xeq"a ,zeevnd meiwl zrbepd d`xid ef ixd ± dil` ribdl leki

,b"n wxta .d`xiay dpezgzd dbixcnd ,"d`zz d`xi" z`xwpd `ide ,"aeh

:d`xiay zebixcnd izy z` owfd epax xiaqi ,cenll miligzn ep` eze`

dpezgz d`xi ± "d`zz d`xi"

d`xi ± "d`lir d`xi"e ±

mb xaqez jkay dpeilr

dpdy ,dpynay dxizqd

oi` m`" l"f epizeax mixne`

on dligzay ± "d`xi oi` dnkg

wxe "dnkg" didzy gxkdd

,"d`xi" zeidl dleki okn xg`l

± "dnkg oi` d`xi oi` m`" :jtidl l"f epinkg mixne` df ixg`l cin eli`e

epax xiaqn ± `l` ?"dnkg"d d`a dixg`l wxe "d`xi"d d`a dligzay

oi` ± d`xi oi` m`" :d`xi ly zebixcn izy lr mixacn l"f epinkg ± owfd

xcrday ,"d`zz d`xi" ,d`xi ly dpezgzd dbixcnl dpeekd ± "dnkg

d`xiefdlna x`eznd ,zeevne dxez ly oneiw ± "dnkg" didzy xyt` i` ,

k) "dnkg"± dnkg oi` m`" ,("miaeh miyrne daeyz ± dnkg zilkz" ixd ,i

qgiae ,"d`lir d`xi" ,d`xi ly dpeilrd dbixcnl dpeekd ± "d`xi oi`

dbxclefwxe ,zeevne dxez ly oneiw ,diptl didiy gxkdd on ,d`xi ly

."d`lir d`xi" ± d`xi ly xzei dpeilrd dbixcnl ribdl xyt` okn xg`l

.zeillk zebixcn izy opyi "dad`"a mby ,owfd epax xiaqi ,wxtd jynda

¯ ,Bæ äàzz äàøé ìò äpäåcg` lky ,xaqed mcewd wxtay §¦¥©¦§¨©¨¨
,dil` ribdl leki l`xyinY àéäL,zyxcpåéúBöî íei÷ì ¤¦§¦¦§¨

Y òøî øeñ" úðéçáa Cøaúé,dyrzÎ`l lr xearln rpnidl ¦§¨¥¦§¦©¥©
¯ ,"áBè äNòålk miiwle ©£¥

lr ixd ,dyrdÎzeevn

ef d`xi¯ :eøîàepinkg ¨§
l"f1:ïéà äàøé ïéà íà"¦¥¦§¨¥

."äîëçly oneiw oi` ± ¨§¨
x`eznd) ,zeevne dxez

ick ,oky ;("dnkg" dlna

on ,zeevne dxez miiwl

d`xi didzy gxkddef,da Léå,"d`xi"d ly ef dbixcna ± §¥¨
.úeìãb úðéçáe úeðè÷ úðéçaizy yi ± "d`zz d`xi"a mb ± §¦©©§§¦©©§

ici lr zxvep `id oi` ,ik ,"zephw" zpigaa `idy d`xi :zepiga

eaxwa xxern `edy ici lr wx m` ik ,'d zelcba zeppeazde dpad

mipipra ezewnrzd ici lr l`xyin cg` lk rahay d`xid z`

,ef d`xi ik ,"zelcb" zpigaa `idy d`xie ;d`xid z` mixxernd

.zenlerdn oiadl milekiy ,'d zelcba zeppeazddn d`a,eðéäc- §©§
`xid zx`ezn izn- ?"zelcb" zpiga xeza dúðéça úëLîpLk§¤¦§¤¤§¦©

Bæ äàøé,mc`a zxvepe zkynp dpezgzd d`xidyk ± ¦§¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ì"æç ïåùì ãéîú ïåøëæì úåéäì íâå
íéùú íåù ïéðòë àåäù íéîù úåëìî ìåò úìá÷
úà çéðî ä"á÷ä éë 'åëå à"îá ù"îë êìî êéìò
åðçðàå 'åëå åðéìò åúåëìî ãçééîå íéðåúçúäå íéðåéìòä
ç"é úìôúáù úåàååçúùää ïéðò åäæå 'åëå íéìá÷î
øåæçì ù"÷á øåáãá íéîù úåëìî ìåò úìá÷ øçà

:à"îá ù"îë 'åëå äùòîá ùîî ìòåôá ìá÷ìå

äðäå âî ÷øôíåé÷ì àéäù åæ äàúú äàøé ìò
äùòå òøî øåñ 'éçáá 'úé åéúåöî
úåðè÷ 'éçá äá ùéå äîëç ïéà äàøé ïéà íà åøîà áåè
åæ äàøé 'éçá úëùîðùë åðééäã úåìãâ 'éçáå
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טו.25. יז, יז.1.דברים ג, אבות



oqipס e"k ycew zay mei Ð bn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

יוםשבתקודשכ"וניסן

,'ä úlãâa úeððBaúääîzenlerd z` ezeigdn zi`xpd - ¥©¦§§¦§ª©
,mi`xapde,ïéîìò ìk àlîî eäéàclk z` `lnn d"awd - §¦§©¥¨¨§¦

,mda zyalzn ziwl`d zeigdy ote`a mze` dign `ed ,zenlerd

jk ,dign `idy `xap lke mler lk itl zn`zen ef zeige

ly xzei dpeilr dbixcnay

zyaeln ,`xap e` mler

ly xzei dpeilr dbixcn

,zeigòé÷øì õøàäî"å§¥¨¨¤¨¨¦©
Y ÷"ú Cìäî,ze`n yng ©£¨

òé÷ø ïéáe ,'eëå äðL̈¨§¥¨¦©
,'eë òé÷øìjldn aey - §¨¦©

,dpy ze`n yng lyéìâø©§¥
"'eëå ïlk ãâðk úBiçä2,- ©©§¤¤ª¨§

dbixcnd ,miilbxd

zeig"a xzeia dpezgzd

lkn dlrnl od ,"ycewd

,odn dhnly zebixcndïëå§¥
lzLäúBîìBòä ìk úeìL ¦§©§§¨¨¨

íeø ãò äìòî äìòîì§©§¨©§¨©
Y úBìònä,xen`d lka ©©£

dbyd el yie ,mc`d opeazn

ziwl`d zeiga dpade

zelcba ef ezpadne ,zexen`d zebixcnde zenlerd lk z` dignd

,recn ,jk m` ,mxa ."zelcb" zpiga z`xwpd ,ely d`xid d`a 'd

d`xi" mya ef d`xi z`xwp ,`eti`"d`zzjezn d`a `id ixd ,

d`xi" z`xwp `id ,owfd epax xiaqn ,`l` ± ?'d zelcba ezbyd

ziwl`d zeigd zpadn d`a `idy zngn "d`zzzyaelnd

zxzqen ef ziwl` zeig ."oinlr lk `lnn" zpiga ,zenlera

,"yi"k mnvr z` yibxdl elkei zenlerdy ,dfk ote`a ,zenlera

okle .eze` dignd ziwl`d zeigl lha `edy `l` ,iynn xack

lehiae d`xi zpiga wx mc`a ef zeppeazd zxxernyid`le ±

d`xi" mya ef d`xi z`xwp jk meyne ,ze`ivna lehiad`zz."

:"`ipz"d oeylaeúéðBöéç äàøé Bæ äàøé úàø÷ð ïë ét ìò óà©©¦¥¦§¥¦§¨¦§¨¦¦
,äàzúå,dpezgz d`xi -,úBîìBòäî úëLîpL øçàî- §©¨¨¥©©¤¦§¤¤¥¨¨

ziwl`d zeigdy ,zenlerd cvny 'd zelcba dpadde dbyddn

,mze` digníäL,md zenlerd ±-LBãwä Cìnä ìL íéLeáì ¤¥§¦¤©¤¤©¨
íúBéçäì íäa Laìúîe ílòúîe øzzñî øLà ,àeä-Ceøä£¤¦§©¥¦§©¥¦§©¥¨¤§©£¨

.'eëå ïéàî Lé úBéäì íîi÷ìeeid md ,exvep mdy iptl ±"oi`", §©§¨¦§¥¥©¦§
xac ,"yi" zpigaa eidp ,e`xapy ixg`e ,`vnpa eid `l md

ziwl` zeig dign dfk ote`ae ± eze`ivna miyibxnyefz`

,"yi"l mnvr z` yibxdl elkeiy ,mda zyalzn `idy mi`xapd

dxen`d zeppeazdd zxxern `linn ;ziwl`d zeigl lha df "yi"e

itk ,ze`ivna hlgen lehia `le ,"yid lehia" zpigaa d`xi wx

,d`lir d`xia epyiyàéäL ÷ø`id ,ef "d`zz d`xi" ±øòMä ©¤¦©©©
.úBönäå äøBzä íei÷ì çútäåd`xid d`ian ,xen`k ,oky ± §©¤©§¦©¨§©¦§

mixne` ,ef d`xi zpiga lre .zeevne dxez meiwl (dpezgz) d`zz

gxkdd on xac ziy`xy ,"dnkg oi` ± d`xi oi` m`" :l"f epinkg

dxez meiw ± "dnkg" zeidl dleki okn xg`l wxe ,d`xi didzy

.zeevneäàlò äàøiä Càz`xwpd ,dpeilrd d`xid ±,úLa àøé ©©¦§¨¦¨¨§¥Ÿ¤
dyeadn d`ad d`xi ±

,'d zelcbn miyiiazny

ixnbl lhae yiiazny ink

wicve lecb mc` iptn3

`a df oi`y ,execa

ly ezehytzde ezeipevign

wicvde execa lecbd mc`d

iptn `id d`xidy itk ±

cgtdy ,lynl ,jln

ezeipevign `a jlndn

jlnd ly ezehytzde

lr epehlya ze`haznd

xzei dlecby lkke) eigxf`

ezeida ,ezekln zehytzd

xzei dlecb dpicn lr jln

jk ± zepicn dnk lr e`

;(eiptn d`xid xzei dlecb

d`xid mb `id df jxc lr

zewl` zehytzdae "miyeal"a zeppeazddn d`ad ,dxen`d

era`id oi`y iptn ,"d`zz d`xi" z`xwp `id okly ,zenl

ezlrna dxkdd zxxerny itk ,d`ln zelhazde dyea zxxern

,ezehytzde ezeipevig cvn df oi`y ,wicve execa lecb mc` ly

z` yg `edy efk `id eitlk zelhazdde ,ely "mvr"dn m` ik

d`xi z`xwp mb jk .ezlecbn yiiazne ,eznerl qt`k envr

ly ezlecb ipta dyean d`ad d`xi ± "zya `xi" ,mya d`lir

.zenlera ielba driten `idy itk `l ,d"awdäàøéå`id ef ± §¦§¨
úBîìBòä CBúaL úeäìàä úéîéðtî úëLîð àéäL ,úéîéðt§¦¦¤¦¦§¤¤¦§¦¦¨¡Ÿ¤§¨¨

Ydlrnly ,zewl`d zenvre zeinipta dxkd mc`l yiyk

zenlerdn dlrnly ziwl`d zeigd iably ,zenlera zehytzdn

lehia" wx `le) "ze`ivnd lehia"a ,ixnbl zenlerd milha ±

d`xi" `edy ,ze`ivna lehia ± ef dxkd ea zxxern ± ("yid

,"d`liräéìò,d`xi ly ef dbixcn lr ±:eøîà:l"f epinkg - ¨¤¨¨§
,"äàøé ïéà äîëç ïéà íà"didzy gxkdd on dligza - ¦¥¨§¨¥¦§¨

."d`xi" zeidl dleki okn xg`l wxe "dnkg"ç"k àéä äîëçc§¨§¨¦Ÿ©
ä"î4Yly epiprlehiadlna `haznd"dnaezky enk ,"5epgpe" : ¨

,"ze`ivna lehia" edfy ,"dn"àönz ïéàî äîëçäå"6,okle - §©¨§¨¥©¦¦¨¥
`id dnkgoi`,lehiae"ãìBpä úà äàBøä íëç eäæéà"å7Leøt , §¥¤¨¨¨¤¤©¨¥

ác ìk äàBøLéà øçeøå 'ä øáãa ,Léì ïéàî äeäúðå ãìBð C ¤¤¨¨¨¥©§¦§©¨¥©¦§¥¦§©§©
áeúkL Bîk ,Cøaúé åét8,úàæì éàå ."íàáö ìk åét çeøáe" : ¦¦§¨¥§¤¨§©¦¨§¨¨§¦¨Ÿ

,"oi`"n mi`xapd lk e`xap "'d xac"a wxy -õøàäå íéîMä éøä£¥©¨©¦§¨¨¤
íàáö ìëå,mi`xapd lk ,xnelk ±Lnî úeàéöna íéìèa`l ± §¨§¨¨§¥¦©§¦©¨
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íéøîà éèå÷éì
ïéîìò ìë àìîî åäéàã 'ä úìåãâá úåððåáúääî
òé÷øì òé÷ø ïéáå 'åëå äðù ÷"ú êìäî òé÷øì õøàäîå
ìë úåìùìúùä ïëå 'åëå ïìåë ãâðë úåéçä éìâø 'åë
àø÷ð ë"ôòà úåìòîä íåø ãò äìòî äìòîì úåîìåòä
úëùîðù øçàî äàúúå úéðåöéç äàøé åæ äàøé
øùà ä"á÷ä êìîä ìù íéùåáì íäù úåîìåòäî
íîéé÷ìå íúåéçäì íäá ùáìúîå íìòúîå øúúñî
íåé÷ì çúôäå øòùä àéäù ÷ø 'åëå ïéàî ùé úåéäì
äàøéå úùá àøé äàìéò äàøéä êà .úåöîäå äøåúä
êåúáù úåäìàä úéîéðôî úëùîð àéäù úéîéðô
äîëçã äàøé ïéà äîëç ïéà íà åøîà äéìò úåîìåòä
äàåøä íëç åäæéàå àöîú ïéàî äîëçäå ä"î ç"ë àéä
ïéàî äåäúðå ãìåð êéà øáã ìë äàåøù 'éô ãìåðä úà
íàáö ìë åéô çåøáå ù"îë 'úé åéô çåøå 'ä øáãá ùéì
íéìèá íàáö ìëå õøàäå íéîùä éøä úàæì éàå
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א.2. יג, חצות.3.חגיגה לתיקון בהערה בסידורו ביאור בתוספת זאת מסביר הזקן שרבנו יט.4.כפי פרק לעיל ז.5.ראה טז, איוב6.שמות

יב. א.7.כח, לב, ו.8.תמיד לג, תהלים

oqip e"k ycew zay mei Ð bn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ze`ivna lehia m` ik ,lha `edy `l` xac epyiy ,yid lehia

,ynnéáéLç Lnî àìëe ,åét çeøå 'ä øáãamd miaygpe ± ¦§©§©¦§¨©¨£¦¥
,ynn melkkLîMä åéæå øBà ìehák ,Lnî ñôàå ïéàåmdyk ± §©¦¨¤¤©¨§¦§¦©¤¤

mi`vnp,dîöò LîMä óeâauegn `vnp ynyd xe`y drya - §©¤¤©§¨
xcba `ed ,ynyd sebl

eli`e ;eife xe` ly ze`ivn

seba `vnp ynyd xe`yk

ixnbl lha `ed ,ynyd

lcge (ynyd seb) exewna

ze`ivnk miiwzdln ixnbl

miiw oky ± xe` ly ziynn

,xewnd wx f` d`xpe

mb jk ± dnvr ynyd

mi`xapd lk milha

`edy ,mxewna ze`ivna

mze` deednd "'ied xac"

ef zeppeazd ."yil oi`n"

mby ,mc`a zxxern

didz ,d"awdl ezelhazd

."ze`ivna lehia" zpigaa

Bîöò íãà àéöBé ìàå§©¦¨¨©§
,ììkäîlk ly - ¥©§¨

mdy oian `edy ,mi`xapd

- xnelk ,d"awdl ze`ivna milhaBçeøå BLôðå Bôeb íbL¤©§©§§
,'ä øáãa úeàéöna íéìèa BúîLðå,ytpde sebd z` deednd - §¦§¨§¥¦©§¦¦§©

,ely dnypde gexde,'eë BzáLçîa ãçéî Cøaúé Bøeaãå- §¦¦§¨¥§ª¨§©£©§
`l `ed lehiady ixd ,jxazi ez` cg` xac ixd `id ezaygne

.envr d"awdl ze`ivna lehia `ed lehiad `l` ,'d xac itlk wx

Lôpî ìLî Cøãa úeëéøàa [àëå ë ÷øt] ìéòì økæpëå§©¦§¨§¥¤¤©£¦§¤¤¨¨¦¤¤
.'eë Lnî àìk BzáLçîe Bøeacî ãçà øeacL ,íãàä± ¨¨¨¤¦¤¨¦¦©£©§§¨©¨

mixeaic xacl `ed lbeqn egekny ,mc`ay xeaicd gek znerl

cg` xeaic oi`y i`ceae ,llk mewn cg` xeaic qtez `l ,seq ila

,oky) xeaicd xewn `edy ,daygnd gek iabl llk mewn qtez

dnk zg` lre ;(daygna mcew xdxdn `edy dn xacn mc`

zecnd e` lkyd gek iabl llk mewn qtez xeaicd oi`y dnke

e` ,zecnd exxery oipra xdxdn mc`y) daygnd xewn mdy

mewne jxr xeaicl oi`y xacd i`ce ,i`cee ;(oian lkydy dna

.(dly gek wx `ed zecnd e` lkyd geky) ytpd mvr iabl llk

lad ixd ,eitn mc` `ivedy xeaicdy ,jka `hazn lcadd

ixd ,dlrnl eli`e ,envr ipta xack d`xpe ,exewnn lcap ,xeaicd

,mi`xapd z` `xead ,d"awd ly exeaicepi`melye qg lcap

exewn mb `vnp xeaic eze`ae ,mewn lka `vnpy ,envr d"awdn

,d`ixad xewn `edy ,xeaicdy ,xzei cer oaen jk ,xeaicd ly

dlek d`ixad ± `linne ,d"awdl cegide lehiad zilkza `ed

.d"awdl ynn ze`ivna dlhaáeúkä øîàL eäæå9úàøé ïä" : §¤¤¨©©¨¥¦§©
Y ."äîëç àéä 'äze`ivna lehia `id d`lir d`xi ,xen`k oky ¦¨§¨

.ze`ivna lehia `ed dpkez mby ,"dnkg" ly oipr eze` ±éà Cà©¦
,úBönäå äøBzä íei÷a àlà ,Bæ äîëçå äàøéì âéOäì øLôà¤§¨§©¦§¦§¨§¨§¨¤¨§¦©¨§©¦§

áeúkL eäæå ,úéðBöéçä äàzz äàøé éãé-ìò7:äàøé ïéà íà" ©§¥¦§¨©¨¨©¦¦§¤¤¨¦¥¦§¨
Y ."äîëç ïéà,"d`zz d`xi" didzy gxkdd on dligzay ¥¨§¨

`idy zeevne dxez meiwe

okn xg`l wxe ,el d`ian

ribdl mc`l el xyt`

"d`lir d`xi"l ± "dnkg"l

,oldl .ze`ivna lehiae

,xiaqne owfd epax jiynn

izy opyi dad`a mby

dbixcnd :zeillk zebixcn

ef `id ,dad`a dpeilrd

dpznk eil` d`ay

mc`y drya ± dlrnln

zcna zenilya `ed

dlrnln el zpzip ,d`xid

ly dpeilrd dbixcnd

eli`e .dpzn jxca dad`

ezbyd ici lr ,envr mc`d

ribn did `l ,ezeppeazde

dbixcnl mrt s`ef

dipyd dbixcnd ;dad`ay

.'d zelcba ezeppeazd ici lr dil` ribn mc`y ef ,`id dad`a

± dipyd dbixcnde ,"dax dad`" z`xwp dpey`xd dbixcnd

mc`y 'd zelcba zeppeazd ici lr d`a `id ik ,"mler zad`"

oeylae .mlerd z` dignd ziwl`d zeigdn ,mlerd ipiprn oian

:"`ipz"d:úBâøãî ézL ïk íb Lé äáäàa ,äpäå:zeillk - §¦¥¨©£¨¥©¥§¥©§¥
äáäà" àéä "äaø äáäà" ."íìBò úáäà"å "äaø äáäà"©£¨©¨§©£©¨©£¨©¨¦©£¨

,"íéâeðòúazbviin dad`dy `l ± zewl`n beprze dad` - §©£¦
mr cg`zdl :lynle ,dn xac zbydl dti`y ,miieqn "ywean"

beprz drnyn dnvr dad`d `l` ,zewl`a zelkdl e` d"awd

,zewl`a zewiace,äéìàî äìBòä úáäìL àéäåmc`dy `l - §¦©§¤¤¨¨¥¥¤¨
,dnvrn eil` d`a ef dad` `l` ,ef dad` eaxwa wilcne xvei

,äàøéa íìL àeäL éîì äðzî úðéçáa äìòîlî äàáein - ¨¨¦§©§¨¦§¦©©¨¨§¦¤¨¥§¦§¨
ribiy ,dlrnln dpzn el mipzep ,zenilya elv` d`xidy

;"mibeprza dad`"lòãBpkyexitd recik ±eðéúBaø øîàî ìò ©©©©£©©¥
ì"æ10,"äMà øçà øfçì Léà ìL Bkøc" :zceara eyexity - ©©§¤¦§©¥©©¦¨

:`ed ,'dáeúkL Bîk ,"øëæ"å "Léà" úàø÷ð äáäàL11¯ øëæ" : ¤©£¨¦§¥¦§¨¨§¤¨¨©
,"Bcñç`id ,dad`e ("ecqg") cqg zpigay ,ernyn fnx jxcay - ©§

,"xkf" zpiga¯ äMà"åzpiga `id"'ä úàøé12,weqtd oeylay - §¦¨¦§©
,"d`xi"l "dy`" ly zekiiyd zfnexn ± '"d z`xi dy`";òãBpk©©
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סי oqip e"k ycew zay mei Ð bn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ze`ivna lehia m` ik ,lha `edy `l` xac epyiy ,yid lehia

,ynnéáéLç Lnî àìëe ,åét çeøå 'ä øáãamd miaygpe ± ¦§©§©¦§¨©¨£¦¥
,ynn melkkLîMä åéæå øBà ìehák ,Lnî ñôàå ïéàåmdyk ± §©¦¨¤¤©¨§¦§¦©¤¤

mi`vnp,dîöò LîMä óeâauegn `vnp ynyd xe`y drya - §©¤¤©§¨
xcba `ed ,ynyd sebl

eli`e ;eife xe` ly ze`ivn

seba `vnp ynyd xe`yk

ixnbl lha `ed ,ynyd

lcge (ynyd seb) exewna

ze`ivnk miiwzdln ixnbl

miiw oky ± xe` ly ziynn

,xewnd wx f` d`xpe

mb jk ± dnvr ynyd

mi`xapd lk milha

`edy ,mxewna ze`ivna

mze` deednd "'ied xac"

ef zeppeazd ."yil oi`n"

mby ,mc`a zxxern

didz ,d"awdl ezelhazd

."ze`ivna lehia" zpigaa

Bîöò íãà àéöBé ìàå§©¦¨¨©§
,ììkäîlk ly - ¥©§¨

mdy oian `edy ,mi`xapd

- xnelk ,d"awdl ze`ivna milhaBçeøå BLôðå Bôeb íbL¤©§©§§
,'ä øáãa úeàéöna íéìèa BúîLðå,ytpde sebd z` deednd - §¦§¨§¥¦©§¦¦§©

,ely dnypde gexde,'eë BzáLçîa ãçéî Cøaúé Bøeaãå- §¦¦§¨¥§ª¨§©£©§
`l `ed lehiady ixd ,jxazi ez` cg` xac ixd `id ezaygne

.envr d"awdl ze`ivna lehia `ed lehiad `l` ,'d xac itlk wx

Lôpî ìLî Cøãa úeëéøàa [àëå ë ÷øt] ìéòì økæpëå§©¦§¨§¥¤¤©£¦§¤¤¨¨¦¤¤
.'eë Lnî àìk BzáLçîe Bøeacî ãçà øeacL ,íãàä± ¨¨¨¤¦¤¨¦¦©£©§§¨©¨

mixeaic xacl `ed lbeqn egekny ,mc`ay xeaicd gek znerl

cg` xeaic oi`y i`ceae ,llk mewn cg` xeaic qtez `l ,seq ila

,oky) xeaicd xewn `edy ,daygnd gek iabl llk mewn qtez

dnk zg` lre ;(daygna mcew xdxdn `edy dn xacn mc`

zecnd e` lkyd gek iabl llk mewn qtez xeaicd oi`y dnke

e` ,zecnd exxery oipra xdxdn mc`y) daygnd xewn mdy

mewne jxr xeaicl oi`y xacd i`ce ,i`cee ;(oian lkydy dna

.(dly gek wx `ed zecnd e` lkyd geky) ytpd mvr iabl llk

lad ixd ,eitn mc` `ivedy xeaicdy ,jka `hazn lcadd

ixd ,dlrnl eli`e ,envr ipta xack d`xpe ,exewnn lcap ,xeaicd

,mi`xapd z` `xead ,d"awd ly exeaicepi`melye qg lcap

exewn mb `vnp xeaic eze`ae ,mewn lka `vnpy ,envr d"awdn

,d`ixad xewn `edy ,xeaicdy ,xzei cer oaen jk ,xeaicd ly

dlek d`ixad ± `linne ,d"awdl cegide lehiad zilkza `ed

.d"awdl ynn ze`ivna dlhaáeúkä øîàL eäæå9úàøé ïä" : §¤¤¨©©¨¥¦§©
Y ."äîëç àéä 'äze`ivna lehia `id d`lir d`xi ,xen`k oky ¦¨§¨

.ze`ivna lehia `ed dpkez mby ,"dnkg" ly oipr eze` ±éà Cà©¦
,úBönäå äøBzä íei÷a àlà ,Bæ äîëçå äàøéì âéOäì øLôà¤§¨§©¦§¦§¨§¨§¨¤¨§¦©¨§©¦§

áeúkL eäæå ,úéðBöéçä äàzz äàøé éãé-ìò7:äàøé ïéà íà" ©§¥¦§¨©¨¨©¦¦§¤¤¨¦¥¦§¨
Y ."äîëç ïéà,"d`zz d`xi" didzy gxkdd on dligzay ¥¨§¨

`idy zeevne dxez meiwe

okn xg`l wxe ,el d`ian

ribdl mc`l el xyt`

"d`lir d`xi"l ± "dnkg"l

,oldl .ze`ivna lehiae

,xiaqne owfd epax jiynn

izy opyi dad`a mby

dbixcnd :zeillk zebixcn

ef `id ,dad`a dpeilrd

dpznk eil` d`ay

mc`y drya ± dlrnln

zcna zenilya `ed

dlrnln el zpzip ,d`xid

ly dpeilrd dbixcnd

eli`e .dpzn jxca dad`

ezbyd ici lr ,envr mc`d

ribn did `l ,ezeppeazde

dbixcnl mrt s`ef

dipyd dbixcnd ;dad`ay

.'d zelcba ezeppeazd ici lr dil` ribn mc`y ef ,`id dad`a

± dipyd dbixcnde ,"dax dad`" z`xwp dpey`xd dbixcnd

mc`y 'd zelcba zeppeazd ici lr d`a `id ik ,"mler zad`"

oeylae .mlerd z` dignd ziwl`d zeigdn ,mlerd ipiprn oian

:"`ipz"d:úBâøãî ézL ïk íb Lé äáäàa ,äpäå:zeillk - §¦¥¨©£¨¥©¥§¥©§¥
äáäà" àéä "äaø äáäà" ."íìBò úáäà"å "äaø äáäà"©£¨©¨§©£©¨©£¨©¨¦©£¨

,"íéâeðòúazbviin dad`dy `l ± zewl`n beprze dad` - §©£¦
mr cg`zdl :lynle ,dn xac zbydl dti`y ,miieqn "ywean"

beprz drnyn dnvr dad`d `l` ,zewl`a zelkdl e` d"awd

,zewl`a zewiace,äéìàî äìBòä úáäìL àéäåmc`dy `l - §¦©§¤¤¨¨¥¥¤¨
,dnvrn eil` d`a ef dad` `l` ,ef dad` eaxwa wilcne xvei

,äàøéa íìL àeäL éîì äðzî úðéçáa äìòîlî äàáein - ¨¨¦§©§¨¦§¦©©¨¨§¦¤¨¥§¦§¨
ribiy ,dlrnln dpzn el mipzep ,zenilya elv` d`xidy

;"mibeprza dad`"lòãBpkyexitd recik ±eðéúBaø øîàî ìò ©©©©£©©¥
ì"æ10,"äMà øçà øfçì Léà ìL Bkøc" :zceara eyexity - ©©§¤¦§©¥©©¦¨

:`ed ,'dáeúkL Bîk ,"øëæ"å "Léà" úàø÷ð äáäàL11¯ øëæ" : ¤©£¨¦§¥¦§¨¨§¤¨¨©
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d`xi zpigay mewna ("xfgl ekxc") dlbzne dlrnln d`a
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oqipסב e"k ycew zay mei Ð bn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.íBìLå ñç ãeøôe õev÷ly xac mey zeliv`d mlera ea oi`y ± ¦¥©§¨
didiy ,zewl`n wzepne cxtp xac my oi` ik zecxtzde zewzpzd

.zewl`l ze`ivna lha my lkd ,`l` ,envrl ze`ivnl ybxen

ina ,zexyl dleki dppi` "zeliv`"ny dad`d mby ,oaen ixd

dppi` elv` d`xidy

yibxn oiicry in ,zenilya

efi` ze`ivnl envr z`

ixnbl lha epi`e ,`idy

.zewl`lúáäà" Cà©©£©
"íìBòdipyd dbixcnd ± ¨

,dad`aäàaä àéä¦©¨¨
úlãâa úòãå úeððBaúäî¥¦§§§©©¦§ª©
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà 'ä¥¨

ïéîìò ìk àlînä± ©§©¥¨¨§¦
lk z` digne `lnnd

zinipt zeiga zenlerd

eakxdl m`zda znvnevne

,`xap lk lyìk ááBñå§¥¨
,ïéîìòlk z` digne - ¨§¦

y zeiga zenlerddlrnl

dppi`e zenlerdn

lk jxr itl znvnevn

,dign `idy `xape mler

Lnî àìk dén÷ àlëå§ª¨©¥§¨©¨
,áéLç,d"awd iabl lkd - ¨¦

,ynn melkl aygp epi`úìkNnä Lôpa ãçà øeac ìeháëe§¦¦¤¨©¤¤©©§¤¤
dzáLçîa BãBòa,ytpd zaygna oiicr `vnp xeaicdy drya ± §§©£©§¨

ìéòì økæpk álä úcîça Bà13Bæ úeððBaúä éãé ìò øLà , §¤§©©¥©¦§¨§¥£¤©§¥¦§§
,äéLeálî LôpaL äáäàä úcî èMtúz àìénî`id mda - ¦¥¨¦§©¥¦©¨©£¨¤©¤¤¦§¤¨

ad` mze`y mixacl dad` el didz `l xzeiy :xnelk ,zyaeln

zyaeln eytpay dad`d zcn dzid ,mixac mze`l ezad`ay)

,cala d"awdl didz ezad` lke ,(mdaLaìúz àlL eðéäc± §©§¤Ÿ¦§©¥
,dad`d zcnäáäàì éðçeø Bà éîLb âeðòúå äàðä øác íeLa§§©£¨¨§©£©§¦¨¦§©£¨

,BúBà,"ipgex e` inyb xac"d z` -ììk õtçì àìå"utg" ± §Ÿ©§Ÿ§¨
,inipt oevx ernyn,Bcáì 'äì ézìa ,íìBòa øác íeLlk - ¨¨¨¨¦§¦©§©

`edy ,cala d"awdl eidi iniptd epevxe ezad`ìL íéiçä øB÷î§©©¦¤
ílkL ,íéâeðòzä ìk,mibeprzd lk ±àìëe úeàéöna íéìèa ¨©©£¦¤ª¨§¥¦©§¦§¨

,éáéLç dén÷ Lnîlk ,"ecal 'd" `edy "miigd xewn" iabl - ©¨©¥£¦¥
,ynn melkl miaygp mpi`e ze`ivna milha mibeprzdCøò ïéàå§¥£Ÿ

íäéðéa ììk ïBéîãåxewn" ,d"awd oial ,mlerd ibeprz lk oia ± §¦§§¨¥¥¤
,mibeprzd lk ly "miigdñôàå ïéàì Cøò ïéàL Bîk ,íBìLå ñç©§¨§¤¥£Ÿ¨©¦¨¤¤

íéiç éaâì èìçnä©ª§¨§©¥©¦
,íéiçöðjxr oi` jk - ¦§¦¦

ibeprz lk oia llk oeince

qt`e oi`" mdy mlerd

miigd iabl ,"hlgend

,miigd xewnny miigvpd

ef zeppeazd ± d"awdn

`ly ,oevxd z` ea xxerz

ik ,mibeprzd lka zevxl

lk xewna zevxl m`

,zewl` :`edy ,mibeprzd

áeúkL Bîëe14éì éî" : §¤¨¦¦
ézöôç àì Enòå ,íéîMá©¨¨¦§¦§Ÿ¨©§¦

,õøàáxac lk :xnelk - ¨¨¤
`edy xac lk ,"jnr" `edy

,ea ivtg oi` ± jl lhae lth

øeö ,éááìe éøàL äìk̈¨§¥¦§¨¦
øàaúiL Bîëe ,"'Bâå éááì§¨¦§§¤¦§¨¥

ïn÷ì15.ipte` ihxt ± §©¨
icedi ribn mdil` dad`d

zelcba zeppeazdd ici lr

,miniieqn mixacl dad` ly ybx el yiy ina `ed xen`d lk .'d

,mlerd ipiprn "hytzz" dad`d zcny ea zlret zeppeazdde

la zewl`l didzeerahay in ,j` .caybx mey ea oi`e ,xw `ed

dad`d zcn z` xiardl ick ,`edy xac dfi`l dad` ly

ly ybx eaxwa xxerl daxda el dyw `linne ,zewl`l mdn

zhdel dad` eaxwa xevil `ed mb leki ok it lr s` ± dad`

:"`ipz"d oeylae .dxen`d zeppeazdd ici lr ,d"awdléî íâå§©¦
éîLb âeðòz íeLa ììk úLaìî BLôðaL äáäà úcî ïéàL¤¥¦©©£¨¤§©§§ª¤¤§¨§©£©§¦

ìBëé ¯ éðçeø Bà,`ed mb ±Là étLøk BLôð áéäìäì ¨¦¨§©§¦©§§¦§¥¥
úeððBaúä éãé ìò ,äîéîMä äìBòä áäìå äfò úáäìLå§©§¤¤©¨§©©¨¤©¨©§¨©§¥¦§§

,ìéòì úøkæpäxxeri ,mixen`d mipipra ezeppeazd ici lr - ©¦§¤¤§¥
,d"awdl zhdel dad` eaxwa `ed mb.ïn÷ì øàaúiL Bîk§¤¦§¨¥§©¨
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å"ç ãåøéôå õåöé÷ ïîú úéìã úåìéöà 'éçáî àéä åæ äáäà
úìåãâá úòãå äðåáúäî äàáä àéä íìåò úáäà êà
àìåëå ïéîìò ìë ááåñå ïéîìò ìë àìîîä ä"á ñ"à 'ä
ùôðá ãçà øåáã ìåèéáëå áéùç ùîî àìë äéî÷
øùà ì"ðë áìä úãîçá åà äúáùçîá åãåòá 'ìëùîä
ùôðáù äáäàä úãî èùôúú àìéîî åæ 'åððåáúä é"ò
äàðä øáã íåùá ùáìúú àìù åðééäã äéùåáìî
ììë õåôçì àìå åúåà äáäàì éðçåø åà éîùâ âåðòúå
ìë ìù íééçä øå÷î åãáì 'ä éúìá íìåòá øáã íåù
äéî÷ ùîî àìëå úåàéöîá íéìéèá íìåëù íéâåðòúä
ïéàù åîë å"ç íäéðéá ììë ïåéîãå êåøò ïéàå éáéùç
ù"îëå íééçöð íééç éáâì èìçåîä ñôàå ïéàì êåøò
éøàù äìë õøàá éúöôç àì êîòå íéîùá éì éî
úãî ïéàù éî íâå ïî÷ì ù"îëå 'åâå éááì øåö éááìå
åà éîùâ âåðòú íåùá ììë úùáåìî åùôðáù äáäà
äæò úáäìùå ùà éôùøë åùôð áéäìäì ìåëé éðçåø
ïî÷ì ù"îë ì"ðä 'åððåáúä é"ò äîéîùä äìåòä áäìå
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כֿכא.13. כהֿכו.14.פרק עג, מח.15.תהלים בפרק



סג היום יום . . . 

ה'תש"גכ ניסן, חמשה לעומריום ראשון

חומש: אחרי מות, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: וכח . . . 118 כמ"ש שם.

פעם נכנס כ"ק הר' חיים אברהם )בן רבינו הזקן( אל אדמו"ר האמצעי בחג הפסח לאמר 
גוט יום טוב. וסיפר אז - הרח"א - שרבינו הזקן אמר: פסח דארף איינער דעם אנדערען 

ניט מכבד זיין באכילה ושתי', ָאבער נעמען אליין מעג מען.

ַסח  ַחג ַהּפֶ ֵקן( ֶאל ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ּבְ נּו ַהּזָ ן ַרּבֵ ים ַאְבָרָהם )ּבֶ ת ָהַרב ַחּיִ בֹוד ְקֻדּשַׁ ַעם ִנְכַנס ּכְ ּפַ
ֶפַסח ֵאין  ֵקן ָאַמר: ּבְ נּו ַהּזָ ַרּבֵ ים ַאְבָרָהם – ׁשֶ ר ָאז – ָהַרב ַחּיִ ֵמַח"[. ְוִסּפֵ ֹלאַמר ּגּוט יֹום טֹוב ]="ַחג ׂשָ

ר. ה, ַאְך ָלַקַחת ְלַבד ֻמּתָ ִתּיָ ֲאִכיָלה ּוׁשְ ד ֶאת זּוָלתֹו ּבַ ְלֶאָחד ְלַכּבֵ

ה'תש"גכא ניסן, שביעי של פסח, ששה לעומריום שני
יָרה - עֹוְמִדים. ֵעת ְקִריַאת ַהּשִׁ ּבְ

חומש: אחרי מות, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: והשנית . . . ס שומעת כו'.

אין ליובאוויטש פלעגט מען זיין אויף שש"פ - אויך שבועות און הושענא רבה. אז 
איך בין אלט געווען ניין יָאהר הָאב איך זיך שוין ניט געלייגט שלָאפען שש"פ - מ'דארף 

לערנען א גאנצע נַאכט.

ע  ׁשַ ן ּתֵ ָהִייִתי ּבֶ ׁשֶ ה. ּכְ ְעָנא ַרּבָ בּועֹות ְוהֹוׁשַ ׁשָ ם ּבְ ַסח – ּגַ ל ּפֶ ִביִעי ׁשֶ ׁשְ ְליּוּבַאִוויְטׁש ָהיּו ֵנעֹוִרים ּבִ ּבִ
ֵלם. ַסח – ֵיׁש ִלְלֹמד ַלְיָלה ׁשָ ל ּפֶ ִביִעי ׁשֶ ׁשְ י ִליׁשֹן ּבִ ַכְבּתִ ָבר ֹלא ׁשָ ִנים, ּכְ ׁשָ

ה'תש"גכב ניסן, אחרון של פסח ]בחו"ל[, שבעה לעומריום שלישי

חומש: אחרי מות, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: וגם . . . 120 כנ"ל פ"ב.

ְנָחה, ְוַאֲחֵרי ֶזה ְסֻעַדת יֹום טֹוב. ת ַהּמִ ִפּלַ ְלִלים ּתְ ְך ִמְתּפַ ׁש, ַאַחר ּכָ ִרים: ְלַקּדֵ ּיֹום ְמַהּדְ ּבַ

הבעש"ט היה אוכל ג' סעודות באחש"פ.
סעודת אחרון של פסח היתה נקראת - אצל הבעש"ט - משיח'ס סעודה. אחש"פ איז 

משיח'ס סעודה, ווייל אחש"פ איז מאיר גילוי הארת המשיח.
בשנת תרס"ו התחיל הסדר, אשר תלמידי תומכי תמימים יאכלו יחד בחה"פ בהיכל 
עם  ביחד  אאמו"ר  אכל  אחש"פ  סעודת  שלחנות.  וח"י  תלמידים  ש"י  אז  והי'  הלימוד 

התלמידים, וציווה לתת לכל תלמיד ד' כוסות. ואמר אז: דָאס איז  סעודת משיח.

ַסח. ל ּפֶ ַאֲחרֹון ׁשֶ ם טֹוב ָהָיה אֹוֵכל ג' ְסעּודֹות ּבְ ַעל ׁשֵ ַהּבַ
יַח". "ְסעּוַדת  ם טֹוב – "ְסעּוַדת ָמׁשִ ַעל ׁשֵ ַסח ָהְיָתה ִנְקֵראת – ֵאֶצל ַהּבַ ל ּפֶ ְסעּוַדת ַאֲחרֹון ׁשֶ

יַח. ׁשִ ּלּוי ֶהָאַרת ַהּמָ ַסח ֵמִאיר ּגִ ל ּפֶ ַאֲחרֹון ׁשֶ י ּבְ ַסח, ּכִ ל ּפֶ ַאֲחרֹון ׁשֶ יַח" ִהיא ּבְ ָמׁשִ
'ֵהיַכל  ּבְ ַסח  ַהּפֶ ַחג  ּבְ ַיַחד  ִמיִמים ֹיאְכלּו  ּתְ ּתֹוְמֵכי  ְלִמיֵדי  ּתַ ר  ֲאׁשֶ ֶדר,  ַהּסֵ ִהְתִחיל  ַנת תרס"ו  ׁשְ ּבִ
י  ַסח ָאַכל ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ל ּפֶ ְלָחנֹות. ְסעּוַדת ַאֲחרֹון ׁשֶ ְלִמיִדים וח"י ׁשֻ ּמּוד'. ְוָהָיה ָאז ש"י ּתַ ַהּלִ
יַח. ְלִמיד ד' ּכֹוסֹות. ְוָאַמר ָאז: זֹוִהי ְסעּוַדת ָמׁשִ ה ָלֵתת ְלָכל ּתַ ְלִמיִדים, ְוִצּוָ ַיַחד ִעם ַהּתַ "ּב[ ּבְ ]ָהַרׁשַ
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ראשון
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שלישי



היום יום . . . סד

ה'תש"גכג ניסן, אסרו-חג ]בחו"ל[, שמונה לעומריום רביעי

חומש: אחרי מות, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: והנה כל . . . סא לי"ח.

עס איז פאראן דער ענין ווָאס אחש"פ איז דער גילוי פון משיח, ווָאס איז שייך לכל 
ישראל. פסח איז דָאך דער מדלג און ליל שמורים, און בכלל הערט זיך חרות'דיק, און 
נָאכדעם פאלט מען אריין אין וועלט, איז דָאס איז דער גילוי פון משיח, דער תוקף ווָאס 

עס גיט אז מ'זָאל קענען געהן אין וועלט.

ג'  ַסח הּוא ֲהֵרי ַה'ְמַדּלֵ ָרֵאל. ּפֶ ְך ְלָכל ִיׂשְ ּיָ ּשַׁ יַח, ׁשֶ ל ָמׁשִ ּלּוי ׁשֶ ַסח הּוא ּגִ ל ּפֶ ַאֲחרֹון ׁשֶ נֹו ָהִעְנָין ׁשֶ ֶיׁשְ
ן נֹוְפִלים ְלִעְנְיֵני ָהעֹוָלם – ֲהֵרי ֶזה  ן חֹוִרין, ְוַאַחר ִמּכֵ ל ּבֶ ּמּוִרים'. ּוִבְכָלל, ַהַהְנָהָגה ִהיא ׁשֶ ְו'ֵליל ׁשִ

עֹוָלם. ר ַהֲהִליָכה ּבָ ֵדי ְלַאְפׁשֵ ן ּכְ ּתָ ֶקף ַהּנִ יַח, ַהּתֹ ל ָמׁשִ ּלּוי ׁשֶ הּוא ַהּגִ

ה'תש"גכד ניסן, תשעה לעומריום חמישי

חומש: אחרי מות, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: ועוד זאת . . . סא ידיו וכו'.

יֵמי ְסִפיַרת ָהֹעֶמר. ֶהֱחָינּו ּבִ ֵאין ְמָבְרִכים ׁשֶ נֹוֲהִגים ׁשֶ

לא טוב הָאבען מיר אלע. שעיר לעזאזל איז געווען אן עבודה אין בית המקדש. ווי 
בַאלד א נברא איז דָא לא טוב, דארף מען עס אוועקשיקען אין ארץ גזרה.

נֹו 'ֹלא  ְבָרא ֶיׁשְ [ּנִ ]ּבַ יָון ׁשֶ ׁש. ִמּכֵ ְקּדָ ֵבית ַהּמִ ִעיר ַלֲעָזאֵזל ָהָיה ֲעבֹוָדה ּבְ נּו. ׂשָ 'ֹלא טֹוב' ֵיׁש ְלֻכּלָ
ֵזָרה. ְלחֹו ְלֶאֶרץ ּגְ טֹוב', ֵיׁש ְלׁשָ

ה'תש"גכה ניסן, עשרה לעומריום ששי

חומש: אחרי מות, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: וגם להיות . . . כמ"ש במ"א.

ִלּיֹות אֹו ִלְלֹטׁש ֲאָבִנים  ָידֹו ִלְנֹקב ַמְרּגָ ׁש ּבְ ּיֵ ָכל ָאָדם ְלִפי ַמהּותֹו ּוַמֲעָלתֹו. ִמי ׁשֶ ָהֲעבֹוָדה ִהיא ּבְ
ִהיא ֲעבֹוָדה  ֲעבֹוָדה – ֲהַגם ׁשֶ ל ֶזה ּבַ ְגַמת ּכָ ת ֶלֶחם – ּומּוָבן ּדֻ ֲעבֹוַדת ְמֶלאֶכת ֲאִפּיַ טֹובֹות ְועֹוֵסק ּבַ

ב ָלִאיׁש ַההּוא. ָכל ֶזה ְלֵחְטא ֵיָחׁשֵ ְמֹאד, ּבְ ְצֶרֶכת ּבִ ּוְמָלאָכה ַהּנִ

ה'תש"גכו ניסן, יא לעומרשבת
ָמה.  ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ר. ֲאִמיַרת ּכָ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ִאּיָ

ים.  ּיִ יֹום ִהְתַוֲעדּות. ַהְפטֹוָרה: ֲהלֹוא ִכְבֵני ֻכׁשִ
חומש: אחרי מות, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.
תניא: פרק מג. והנה . . . 124 לקמן.

משיחת אאמו"ר: חסידות מָאנט אז ורחץ את בשרו במים ולבשם. ד. ה. די השכלה פון 
חסידות מוז אויסווַאשען דעם בשר, און ארָאּפשוויינקען דעם את בשרו, את הטפל לבשרו, 

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
ששי

שבת 
קודש
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ה'תשע"א ניסן כ' ראשון יום לברך? אסור מתי

:·È ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ÌÈ�‰Î ˙Î¯·Â ‰ÏÙ˙ ˙ÂÎÏ‰ïéà¥

éñBäì íB÷î ìëa ïéàMø íéðäkäìL ìò äëøa óàì ...íé÷eñtä úL ©Ÿ£¦©¨¦§¨¨§¦§¨¨©§¤©§¦Ÿ

øéæçnLëe ..."øácä ìò eôñú àì" :øîàpL ,Lçìá àìå íø ìB÷á§¨§Ÿ§©©¤¤¡©ŸŸ¦©©¨¨§¤©£¦

,eðéìò zøæbM äî eðéNò" :øîBà ,íéìLnL øçà øeavä ïî åéðẗ¨¦©¦©©¤©§¦¥¨¦©¤¨©§¨¨¥

."ìàøNé úà Enò úà Cøáe ...eðzçèáäM äî eðnò äNò£¥¦¨©¤¦§©§¨¨¥¤©§¤¦§¨¥

לכהן אסור אם שהרי לתחילתה, סותר ההלכה סיום לכאורה,

עמך'? את 'וברך יוסיף כיצד ברכה להוסיף

כשהברכה אלא תוסיף בל משום עוברים שאין לומר ויש

כהנים ברכת מצות לקיום הנדרשים התנאים לפי נאמרת הנוספת

אחר נאמרת זו ברכה ואילו העם, כנגד ופניהם כפיים בנשיאת –

פניהם והחזירו כפיהם קכ"חשפשטו סי' אדה"ז .ס"מ)(שו"ע

בין ברכה להוסיף רשאים הכהנים שאין כתב הרמב"ם אמנם,

בקול להיות צריכה כהנים שברכת ואף בלחש, ובין רם בקול

בלחש בהוספה תוסיף בל יש שםרם מדועסכ"ז)(ביה"ל כן ואם .

עמך'? את 'וברך באמירת תוסיף בל אין

לבאר: ויש

כי תוסיף בל משום עוברים רם' 'קול של התנאי חסר כאשר

שכולו כנסת בית שהרי המצוה, קיום את מעכב אינו זה דין

אינו שקולם אף העיר אנשי את ומברכים לדוכן עולים כהנים

לברך גם בלחש, גם מתקיימת שהמצוה וכיון לאוזניהם, מגיע

מעכב כפים נשיאת של התנאי אך תוסיף. בל משום אסור בלחש

בל משום אין כפים נשיאת ללא באמירה ולכן המצוה, קיום את

צביתוסיף הר ה'. נשי"כ ברכה ס"ב)(עמק סי' א' .או"ח

נוספת ברכה אינה הברכה לאחר זו שאמירה מתרצים ויש

המקום לפני ברכתם שתתקבל רחמים בקשת הראלא יעב"ץ. (סדור

שם) .צבי

לציבור לומר הכהן שרשאי יוצא, הראשון התירוץ ולפי

אין כפים נשיאת ללא בברכה כי תהיו' 'ברוכים הברכה לאחר

בברכה גם תוסיף בל יש האחרון התירוץ לפי אך תוסיף'. 'בל

ברכה אך הברכה לקבלת תפילה רק והתירו כפים, נשיאת ללא

אסורה שם)נוספת צבי .(הר

ה'תשע"א ניסן כ"א שני יום ? היום כל תפילין

:‰Î ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÔÈÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰ïúMã÷ ,ïélôz úMã÷§ª©§¦¦§ª¨¨

éøö ...àéä äìBãbïúåönL ,íBiä ìk åéìò ïúBéäì ìczLäì íãà C §¨¦¨¦¨¨§¦§©¥¦§¨¨¨¨©¤¦§¨¨

åéîé ìkL ,LBãwä eðaø ìL Bãéîìz ,áø ìò åéìò eøîà .àéä Ck̈¦¨§¨¨©©©§¦¤©¥©¨¤¨¨¨

.ïélôú àìa ...úBnà òaøà CìäL eäeàø àìŸ¨¤¨©©§©©§Ÿ§¦¦

ערוך בשלחן ס"ב)אך לז סי' גוף(או"ח שצריכין "מפני הוסיף:

ליזהר יכול אדם כל ואין מהם, דעתו יסיח שלא וצריך נקי...

היום". כל להניחן שלא נהגו – בזה

מגדים' סק"ב)וה'פרי א"א הנחת(שם מצות האם מסתפק

את קיים התורה שמן או התורה מן היא היום כל תפילין

רק הוא היום כל והחיוב אחד, רגע הניחם אם אפילו המצוה

ה'לבוש' שלדעת וכתב ב)מדרבנן? לז, התורה,(סי' מן הוא החיוב

תמידית, קשירה שמשמעותו אותם" "וקשרתם מהכתוב ונלמד

וזיכרון "ואות – עיניך" בין ולזיכרון ידך על לאות מ"והיו וכן

תמידין". להיות צריכים



סה היום יום . . . 
די אלע רגילות'ן, וועלכע בשר מַאכט, און דאן קען מען ערשט ָאנטָאן די בגדי קדש. 
מחשבת ודבור חסידות והנהגתם של חסידים בהתבוננות קודם התפלה בגדי קדש הם, דָאס 
איז בגדים וועלכע מען הָאט געגעבען מן הקדש, אבער דער ורחץ במים את בשרו דָאס 
דארף מען אליין. לבושי הנפש דָאס גיט מען מלמעלה, ָאבער ָאּפווַאשען דעם טפל ווָאס 
ווערט פון בשריות און דעם בשר אליין מַאכען פאר א בשר קדש, דָאס איז נָאר בכח 
עצמו. און דָאס מאנט חסידות, און אויף דעם הָאט רבינו הגדול געהַאט מסירות נפש. ער 
הָאט געעפענט דעם צנור פון מס"נ אויף עבודת ה' בתפלה, זיין צוגעבונדען צו עצמות 

א"ס, חסידות שטעלט אוועק א חסיד פנים אל פנים צו עצמות א"ס.

ם".  ִים ּוְלֵבׁשָ ּמַ רֹו ּבַ ׂשָ "ְוָרַחץ ֶאת ּבְ "ּב[: ֲחִסידּות ּתֹוַבַעת ׁשֶ י ]ָהַרׁשַ יַחת ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִמּשִׂ
ֵפל  רֹו", ֶאת ַהּטָ ׂשָ ּבְ ֹטף ֶאת ָה"ֶאת  ר, ְוִתׁשְ ׂשָ ְרֹחץ ַהּבָ ּתִ ֶהְכֵרַח ׁשֶ ּבְ ַלת ַהֲחִסידּות  ּכָ ֹזאת אֹוֶמֶרת: ַהׂשְ
ֶבת ְוִדּבּור  ְגֵדי ֹקֶדׁש. ַמְחׁשֶ ָבר ִלְלּבֹׁש ּבִ ר ּכְ יל, ְוַרק ָאז ֶאְפׁשָ ר ַמְרּגִ ׂשָ ַהּבָ ִלים ׁשֶ ל ַהֶהְרּגֵ רֹו, ּכָ ִלְבׂשָ
נּו  ּתְ ּנִ ָגִדים ׁשֶ ְגֵדי ֹקֶדׁש ֵהם"; ֵאּלּו ּבְ ה, "ּבִ ִפּלָ ִהְתּבֹוְננּות ֹקֶדם ַהּתְ ל ֲחִסיִדים ּבְ ֲחִסידּות, ְוַהְנָהָגָתם ׁשֶ
ַמְעָלה,  ִנים ִמּלְ ֶפׁש ִנּתָ י ַהּנֶ רֹו", ֵיׁש ַלֲעׂשֹות ְלַבד. ְלבּוׁשֵ ׂשָ ַמִים ֶאת ּבְ ִמן ַהּקֶֹדׁש. ַאְך ֶאת ַה"ְוָרַחץ ּבַ
ֹכַח ַעְצמֹו. ְוֹזאת  ר ֹקֶדׁש – ֶזהּו ַרק ּבְ ר ִלְבׂשַ ׂשָ ִרּיּות, ְוַלֲהֹפְך ֶאת ַהּבָ ׂשָ ּנֹוָצר ֵמַהּבְ ֵפל ׁשֶ ַאְך ְרִחיַצת ַהּטָ
ֶפׁש  ַתח ֶאת ִצּנֹור ְמִסירּות ַהּנֶ דֹול ְמִסירּות ֶנֶפׁש. הּוא ּפָ נּו ַהּגָ ְך ָהְיָתה ְלַרּבֵ ּתֹוַבַעת ַהֲחִסידּות, ְוַעל ּכָ
ִנים ֶאל  יָבה ָחִסיד ּפָ ֵדי ִלְהיֹות ְקׁשּוִרים ְלַעְצמּות ֵאין סֹוף. ֲחִסידּות ַמּצִ ה, ּכְ ְתִפּלָ ֲעבּור ֲעבֹוַדת ה' ּבִ

ִנים מּול ַעְצמּות ֵאין סֹוף. ּפָ

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"א ניסן כ' ראשון יום לברך? אסור מתי

:·È ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ÌÈ�‰Î ˙Î¯·Â ‰ÏÙ˙ ˙ÂÎÏ‰ïéà¥

éñBäì íB÷î ìëa ïéàMø íéðäkäìL ìò äëøa óàì ...íé÷eñtä úL ©Ÿ£¦©¨¦§¨¨§¦§¨¨©§¤©§¦Ÿ

øéæçnLëe ..."øácä ìò eôñú àì" :øîàpL ,Lçìá àìå íø ìB÷á§¨§Ÿ§©©¤¤¡©ŸŸ¦©©¨¨§¤©£¦

,eðéìò zøæbM äî eðéNò" :øîBà ,íéìLnL øçà øeavä ïî åéðẗ¨¦©¦©©¤©§¦¥¨¦©¤¨©§¨¨¥

."ìàøNé úà Enò úà Cøáe ...eðzçèáäM äî eðnò äNò£¥¦¨©¤¦§©§¨¨¥¤©§¤¦§¨¥

לכהן אסור אם שהרי לתחילתה, סותר ההלכה סיום לכאורה,

עמך'? את 'וברך יוסיף כיצד ברכה להוסיף

כשהברכה אלא תוסיף בל משום עוברים שאין לומר ויש

כהנים ברכת מצות לקיום הנדרשים התנאים לפי נאמרת הנוספת

אחר נאמרת זו ברכה ואילו העם, כנגד ופניהם כפיים בנשיאת –

פניהם והחזירו כפיהם קכ"חשפשטו סי' אדה"ז .ס"מ)(שו"ע

בין ברכה להוסיף רשאים הכהנים שאין כתב הרמב"ם אמנם,

בקול להיות צריכה כהנים שברכת ואף בלחש, ובין רם בקול

בלחש בהוספה תוסיף בל יש שםרם מדועסכ"ז)(ביה"ל כן ואם .

עמך'? את 'וברך באמירת תוסיף בל אין

לבאר: ויש

כי תוסיף בל משום עוברים רם' 'קול של התנאי חסר כאשר

שכולו כנסת בית שהרי המצוה, קיום את מעכב אינו זה דין

אינו שקולם אף העיר אנשי את ומברכים לדוכן עולים כהנים

לברך גם בלחש, גם מתקיימת שהמצוה וכיון לאוזניהם, מגיע

מעכב כפים נשיאת של התנאי אך תוסיף. בל משום אסור בלחש

בל משום אין כפים נשיאת ללא באמירה ולכן המצוה, קיום את

צביתוסיף הר ה'. נשי"כ ברכה ס"ב)(עמק סי' א' .או"ח

נוספת ברכה אינה הברכה לאחר זו שאמירה מתרצים ויש

המקום לפני ברכתם שתתקבל רחמים בקשת הראלא יעב"ץ. (סדור

שם) .צבי

לציבור לומר הכהן שרשאי יוצא, הראשון התירוץ ולפי

אין כפים נשיאת ללא בברכה כי תהיו' 'ברוכים הברכה לאחר

בברכה גם תוסיף בל יש האחרון התירוץ לפי אך תוסיף'. 'בל

ברכה אך הברכה לקבלת תפילה רק והתירו כפים, נשיאת ללא

אסורה שם)נוספת צבי .(הר

ה'תשע"א ניסן כ"א שני יום ? היום כל תפילין

:‰Î ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÔÈÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰ïúMã÷ ,ïélôz úMã÷§ª©§¦¦§ª¨¨

éøö ...àéä äìBãbïúåönL ,íBiä ìk åéìò ïúBéäì ìczLäì íãà C §¨¦¨¦¨¨§¦§©¥¦§¨¨¨¨©¤¦§¨¨

åéîé ìkL ,LBãwä eðaø ìL Bãéîìz ,áø ìò åéìò eøîà .àéä Ck̈¦¨§¨¨©©©§¦¤©¥©¨¤¨¨¨

.ïélôú àìa ...úBnà òaøà CìäL eäeàø àìŸ¨¤¨©©§©©§Ÿ§¦¦

ערוך בשלחן ס"ב)אך לז סי' גוף(או"ח שצריכין "מפני הוסיף:

ליזהר יכול אדם כל ואין מהם, דעתו יסיח שלא וצריך נקי...

היום". כל להניחן שלא נהגו – בזה

מגדים' סק"ב)וה'פרי א"א הנחת(שם מצות האם מסתפק

את קיים התורה שמן או התורה מן היא היום כל תפילין

רק הוא היום כל והחיוב אחד, רגע הניחם אם אפילו המצוה

ה'לבוש' שלדעת וכתב ב)מדרבנן? לז, התורה,(סי' מן הוא החיוב

תמידית, קשירה שמשמעותו אותם" "וקשרתם מהכתוב ונלמד

וזיכרון "ואות – עיניך" בין ולזיכרון ידך על לאות מ"והיו וכן

תמידין". להיות צריכים



v"ndqeסו ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

גבורים' 'מגן בספר )אך ב לז, סי' המניח(או"ח שאמנם כתב

חובה. זו אין אבל התורה, מן מצוה מקיים היום כל תפילין

שכל רב של הנהגתו את המביא כאן הרמב"ם מדברי כן והוכיח

המקומות אחד והוא תפילין, בלא אמות ארבע הלך לא ימיו

ומציין אמורא או תנא של שם בספרו מביא שהרמב"ם הבודדים

של בהנהגתו החידוש מה התורה מן חובה זו ואם הנהגתם. את

חסידות, מידת אלא חובה זו אין הרמב"ם שלדעת מכאן אלא רב

הזאת". המצוה מעשה "להגדיל כדי בא רב של הנהגתו וסיפור

הגמרא מדברי נוספת א)וראיה קיח, ששת(שבת רבי "אמר :

רש"י מפרש בכך? רבותא ומה תפילין". מצות דקיימית לי תיתי

דקיימית) שלא(ד"ה כלומר, תפילין". בלא אמות ארבע הלך "שלא

מנהג נהג אלא חובה ידי לצאת כדי תפילין בהנחת הסתפק

היא לי" "תיתי הלשון משמעות ואף הזמן. כל והניחם חסידות

הדין. משורת לפנים המצוה קיום עבור מיוחד לשכר הוא שראוי

ה'תשע"א ניסן כ"ב שלישי יום שליח? ידי על בהידור או בעצמו

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙"ÒÂ ‰ÊÂÊÓÂ ÔÈÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰Bðéà íàå§¦¥

.Bì ïéáúBk íéøçà ,ázëì òãBé¥©¦§Ÿ£¥¦§¦

לכתוב וביכולתו תורה ספר לכתוב הרוצה להסתפק: יש

מומחה, סופר ככתיבת מהודרת תהיה לא כתיבתו אך בעצמו

מבשלוחו" יותר בו ש"מצוה כיון בעצמו יכתוב מא,האם (קדושין

יותר?א) מהודר ספר שיהיה כדי שליח ידי על שיכתוב עדיף או

כותבין אחרים לכתוב יודע אינו "אם שכתב הרמב"ם מלשון

הסוברים יש ואמנם לבד, לכתוב נכון שיותר לכאורה נראה לו"

מבשלוחו" יותר בו "מצוה המצוות ס"קשבכל ר"נ סי' או"ח (מג"א

ס"ד) שם אדה"ז .ב',

לדבר וראיה יכתוב. שהסופר עדיף דידן שבנידון נראה אך

בירושלמי ה"א)(יומאמהנאמר "אביבפ"ו העומר: מנחת לגבי

תבואה לפנינו שאם כלומר, קודם". קצּור לקצור? יבש קצּור,

הרעננה נקצרה, שטרם יבשה ותבואה אותה קצרו כבר אך רעננה

ואף הקצירה. מצות קיום על ההידור את להעדיף יש כי עדיפה,

על תתקיים שהמצוה אף מהודר יהיה שהספר עדיף בענייננו,

אריה' ה'שאגת לדעת בפרט שליח, נ')ידי אֿלי(סי' "זה שהציווי

מדאורייתא. הוא ואנוהו"

הרא"ש ע"ר)ולדעת סי' יור"ד בטור שאין(הובא הזה שבזמן ,

ספר לכתוב התורה מן עשה מצות אין תורה ספר מתוך לומדים

ה)תורה ס"ק וש"ק ד, ס"ק שם יור"ד ט"ז אריה'(ראה ה'שאגת כתב (סי',

התוס'לו) כתבו והרי לכתוב. מצוה יש עכ"פ כט,שמדרבנן (סוכה

ד"ה אֿליבעינן)א "זה משום בהידור לקיים יש מדרבנן מצוה שגם

פני על מהודרת כתיבה להעדיף שיש ברור זה ולפי ואנוהו".

אם ניכר לא המצוה בחפץ שהרי מבשלוחו" יותר בו "מצוה

'שלוחו'. ידי על או 'בו' נעשה

(f"n 'iq `"g mixyin aaec)

ה'תשע"א ניסן כ"ג רביעי יום אחד? בכרך תנ"ך להדפיס מותר האם

:‰ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙"ÒÂ ‰ÊÂÊÓÂ ÔÈÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰ïéçépîe©¦¦

íéáeúëe íéàéáð ïéçépî ïéà ìáà .íéáeúëe íéàéáð éab-ìò ïéLnçä©ª¨¦©©¥§¦¦§¦£¨¥©¦¦§¦¦§¦

.íéLnç éab-ìò©©¥ª¨¦

אברהם' ה'מגן סק"ב)והקשה קנ"ג סי' פסוקי(או"ח אמירת לגבי :

שיש הר"ן דברי את יוסף' ה'בית הביא השנה בראש זיכרונות

מהנביאים מהכתובים, פסוקים היינו עולה, בסדר לאומרם

על עולה נביאים דברי שקדושת מדבריו ומבואר ומהתורה,

נביאים? גבי על כתובים להניח איסור אין ומדוע הכתובים,

שתי בין כאשר רק הוא זה גבי על זה ההנחה שאיסור ותירץ,

ספרי לשאר תורה בין כגון גדול, הפרש קיים הקדושה דרגות

אינו לכתובים הנביאים ספרי בין הקדושה הפרש אך הקודש,

כך. כל גדול

סופר' שם)וה'חתם קנ"ג סי' לשו"ע אמירת(בהגהות לגבי תירץ:

לגבי אך הכתובים, על יתירה הנביאים קדושת - הפסוקים

לכך אין כתובים הם עליו הנייר על הקדושה של השפעתה

נביאים להניח אין זאת ובכל תורה. דברי כולם כי משמעות

גבי על תורהmiynegוכתובים לספר להשלימם שאפשר מפני

מיוחדת. קדושה בו שיש שלם

הקלף על הכתובים בחומשים רק אמור האיסור כן ואם

שכן וכל כרוכים בחומשים ולא תורה, לספר להצטרף ועשויים

השולחן' ה'ערוך פסק וכן רפ"ב)(יו"דמודפסים. כןסו"ס והוכיח ,

רש"י א)מדברי כ"ז, שאין(מגילה תורה ספר – "חומשין שפירש

אחד". חומש אלא בו

בכרך וכתובים נביאים תורה לכרוך שלא החמיר הרמב"ם אך

והכתובים הנביאים דפי ימצאו הדפים שבהפיכת משום אחד,

התורה דפי מובאמעל – הרמב"ם בן סי"ט)(הר"א רפ"ב יו"ד ,בברכ"י

לספר ראויים שאינם חומש בדפי אף להחמיר יש ולשיטתו

להחמיר שאין נפסק אחד בכרך תנ"ך לגבי מקום ומכל תורה.

ס"א) רפ"ג יו"ד .(שו"ע

ה'תשע"א ניסן כ"ד חמישי יום למצוות? להתכונן חובה

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙ÈˆÈˆ ˙ÂÎÏ‰úéöévä ïî ïéøeèt ,íépè÷§©¦§¦¦©¦¦

áiç óhòúäì òãBiL ïè÷ ìkL ¯ íéøôBñ éøácîe .äøBzä ïî¦©¨¦¦§¥§¦¤¨¨¨¤¥©§¦§©¥©¨

.úBöîa Bëpçì éãk ,úéöéöa§¦¦§¥§©§§¦§

אביו וגם המצוות, מכל פטור "הקטן כתב: הזקן ואדמו"ר

סופרים" מדברי אלא התורה מן במצוות לחנכו חייב (הל'אינו

בתחילתו) .ת"ת

ביאור: וצריך

ואם התורה, מצוות בכל נתחייב גדול נעשה שהקטן ברגע

עלול יגדל כאשר הרי גדלותו, לזמן ולהכינו לחנכו חיוב אין

הכנה? מחסרון או ידיעה מחסרון התורה מצוות על לעבור הוא
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לומר: ויש

שופר תקיעת כגון והכשרה, הכנה דרושה שלקיומן במצוות

הסוכות בחג מינים ד' או כראוי, לתקוע כדי להתאמן שצריך

זמן לפני מתחיל ההכנה חיוב – מועד מבעוד להכינם שצריך

וכעין לקיימה. אפשרות תהיה הזמן שבבוא כדי המצוה, קיום

חינוך' ה'מנחת כתב י"ג)זה ס"ק ה' כי(מצוה פסח, קרבן לענין

חובה בוודאי אך בכך, חייב אינו רחוקה' ב'דרך הנמצא אמנם

שבכל כמו הפסח, הקרבת בזמן בירושלים להיות להשתדל

כדי עצמו להתקרב הארץ מקצה לילך "מחויב מצותֿעשה

מצותֿעשה". לקיים

להתכונן התורה) (מן חיוב עליו שאין בקטן הדבר שונה אך

ההכנה חובת ואף חיוב מכל הוא פטור קטן בעודו כי לגדלותו,

עליו חל לא יתכונן, שבו הזמן ובמשך משהגדיל, אלא אינה

לקיימה. מסוגל אינו שעדיין כיוון המצוה חיוב

הדת... עיקרי אותו ש"מודיעין להתגייר מהבא לדבר וראיה

zvwnו קלות בדברzvwnמצוות מאריכין ואין חמורות מצוות

ה"ב)זה" פי"ד איסו"ב המצוות(הל' כל את אותו מלמדין אין ומדוע .

ילמד לא אם והרי פרטיהן, כל לקיימןעם יוכל לא גירותו קודם

להתכונן חיוב עליו אין שנתחייב שקודם אלא גירותו? לאחר מיד

אינו להכנה הנדרש הזמן שעובר ועד ומשנתגייר המצוות, לקיום

והכנה. ידיעה מחסרון קיים שלא מצוה שום על עובר

(61 'nr ,dl zegiy ihewil)

ה'תשע"א ניסן כ"ה שישי יום התורה? מן איסור – צריכה' שאינה 'ברכה

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙ÂÎ¯· ˙ÂÎÏ‰dðéàL äëøa Cøáîä ìk̈©§¨¥§¨¨¤¥¨

.àåMì òaLpk àeä éøäå ,àåMì íéîL íL àNBð äæ éøä ,äëéøö§¦¨£¥¤¥¥¨©¦©¨§©£¥©¦§¨©¨§

מן הוא צריכה שאינה ברכה לברך האיסור הרמב"ם, לדעת

לשוא" אלוקיך שם את תשא "לא על עובר כי כ,התורה (שמות

התוספותז) אך הא). ד"ה א לג, מדרבנן,(ר"ה הוא שהאיסור סוברים

כשמזכיר אלא אינו לבטלה שמים שם להוציא מהתורה והאיסור

אינה כשהיא ברכה, לצורך אבל ברכה, בשעת שלא ה' שם

מדרבנן רק איסורו – ו)צריכה ס"ק רט"ו סי' א"ח אברהם .(מגן

בתשובותיו גם הרמב"ם כתב כאן ק"ה)וכדבריו סי' הדור ,(פאר

שמים שם שנושא מדאורייתא הוא צריכה שאינה ברכה שאיסור

לשוא.

לדברי סותרים הדברים שלכאורה האחרונים, והקשו

אחרת בתשובה ה"ו)(סי'הרמב"ם פ"ג מילה הל' הכ"מ והביאה ...כ"ו, ":

מדבריהם המצוה שתהיה בין היא, דרבנן מצוה, על ברכה שכל

והם הברכה. את שתיקנו הם וחכמים התורה מן שתהיה בין

א)שאמרו לג, עובר(ברכות צריכה שאינה ברכה המברך שכל

מדרבנן! הוא האיסור כן ואם תשא". לא משום

יוסף' ב'ברכי החיד"א ס"ו)ומבאר מ"ו סי' :(א"ח

ובין צריכה אם בין ברכה, שבכל לקבוע יכולים היו חכמים

ה'. את מברך שהרי לבטלה אינה ה' שם אמירת צריכה, שאינה

ו'ברכה הצורך, בעת רק לברך היתה חכמים תקנת באמת אך

התורה מן האיסור ולגביה בתקנה כלולה אינה צריכה' שאינה

עומד. במקומו לבטלה ה' שם לשאת

) חסד' ז)וה'תורת סי' שניא"ח ישנם התורה מן שבאיסור מבאר

מדרשה. הנלמד איסור ב. בתורה. המפורש איסור א. סוגים:

"לא התורה אזהרת עיקר כי הרמב"ם בדברי סתירה אין זה ולפי

ה' שם להוציא האיסור ואילו בשקר לנשבע הוא וגו'" תשא

אף ולכן, מדרשה. נלמד צריכה שאינה ברכה כשמברך לבטלה

מגדירו – תורה דין לו יש מהפסוק חכמים בדרשת שהנלמד

שאמרו..."). ("הם דרבנן כאיסור הרמב"ם

ה'תשע"א ניסן כ"ו קודש שבת שמברכים עד יוצאים לא

:‰Œ‚ ˙ÂÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙ÂÎ¯· ˙ÂÎÏ‰Bì àöéå ...ìëBà äéä̈¨¥§¨¨

éøö ,BîB÷î äpLå ìéàBä ,øæçå Búéa çúôìäî ìò òøôîì Cøáì C §¤©¥§¨©¦§¦¨§¨¦§¨¥§©§¥©©©

äpLîä ìkL .úBøt ìëàì Bà äiúLa ïéañî eéä íà ïëå ...ìëàM¤¨©§¥¦¨§ª¦¦§¦¨¤¡Ÿ¥¤¨©§©¤

...Búìéëà ÷ñô éøä ,BîB÷î§£¥¨©£¦¨

במעיו המזון נתעכל שלא זמן כל לברך אפשר הדין מעיקר

ה"א) התוספות(לעיל וכתבו מיד. לברך מתחייב ממקומו היוצא אך

ב) קא, שירעב(פסחים עד מלחזור שישהה מחשש הוא שהטעם

לדעת בירך, ולא יצא ואם ולברך. לחזור יוכל לא ושוב

הרמב"ן(שם)התוספות ולדעת המזון, ברכת לברך צריך אין

שם) ה' יברך.(מלחמות

מחלוקתם: וטעם

עד לברך יכול המזון ברכת חיוב מדין התוספות, לדעת

צריך שלכתחילה אלא ממקומו, יוצא כאשר גם המזון שיתעכל

אין למקומו חזר אם אך מלחזור, ישהה שמא קודם לברך

עבר לא שעדיין כיון הראשונה האכילה על מיד לברך לחייבו

עיכול. שיעור

ומאחר מיד, לברך חייב ממקומו העוקר הרמב"ן, לדעת אך

כי למקומו, וחזר כשיצא אף פוקע אינו החיוב עליו חל וכבר

מיד. לברך מדרבנן החיוב על עובר מברך ואינו ששוהה רגע בכל

ביתו מפתח כשיצא שאפילו הרמב"ן, כדעת פסק והרמב"ם

או בשתיה הדין שהוא הוסיף אך המזון, ברכת לברך צריך וחזר

כותב הרמב"ן כי הרמב"ן, על נחלק זו ובנקודה פירות. באכילת

ישהה שמא במקומם, ברכה הטעונים בדברים רק דינו את

לא דברים בשאר אך לברך, יוכל לא ושוב שירעב עד מלחזור

הרמב"ם לדעת אך שהלך. במקום לברך יוכל שהרי כן תיקנו

שרק שלאחריה, ברכה בדין עיקר אלא גזירה משום זה אין

כשיוצא ולא המזון שיתעכל עד לברך יכול במקומו כשנשאר

אדה"ז בדברי מבואר והטעם ס"ח)ממקומו, קע"ח שכאשר(סי' ,

לאכול שממשיך ומה סעודתו, את מפסיק מקומו את משנה

סעודתו על קודם לברך צריך ולכן חדשה כסעודה נחשב אח"כ

ומים. בפירות גם שייך זה ודין הראשונה,

(a"n 'iq a"g migqt (oeqpnlw) mixeriy zeniyx)
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גבורים' 'מגן בספר )אך ב לז, סי' המניח(או"ח שאמנם כתב

חובה. זו אין אבל התורה, מן מצוה מקיים היום כל תפילין

שכל רב של הנהגתו את המביא כאן הרמב"ם מדברי כן והוכיח

המקומות אחד והוא תפילין, בלא אמות ארבע הלך לא ימיו

ומציין אמורא או תנא של שם בספרו מביא שהרמב"ם הבודדים

של בהנהגתו החידוש מה התורה מן חובה זו ואם הנהגתם. את

חסידות, מידת אלא חובה זו אין הרמב"ם שלדעת מכאן אלא רב

הזאת". המצוה מעשה "להגדיל כדי בא רב של הנהגתו וסיפור

הגמרא מדברי נוספת א)וראיה קיח, ששת(שבת רבי "אמר :

רש"י מפרש בכך? רבותא ומה תפילין". מצות דקיימית לי תיתי

דקיימית) שלא(ד"ה כלומר, תפילין". בלא אמות ארבע הלך "שלא

מנהג נהג אלא חובה ידי לצאת כדי תפילין בהנחת הסתפק

היא לי" "תיתי הלשון משמעות ואף הזמן. כל והניחם חסידות

הדין. משורת לפנים המצוה קיום עבור מיוחד לשכר הוא שראוי

ה'תשע"א ניסן כ"ב שלישי יום שליח? ידי על בהידור או בעצמו

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙"ÒÂ ‰ÊÂÊÓÂ ÔÈÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰Bðéà íàå§¦¥

.Bì ïéáúBk íéøçà ,ázëì òãBé¥©¦§Ÿ£¥¦§¦

לכתוב וביכולתו תורה ספר לכתוב הרוצה להסתפק: יש

מומחה, סופר ככתיבת מהודרת תהיה לא כתיבתו אך בעצמו

מבשלוחו" יותר בו ש"מצוה כיון בעצמו יכתוב מא,האם (קדושין

יותר?א) מהודר ספר שיהיה כדי שליח ידי על שיכתוב עדיף או

כותבין אחרים לכתוב יודע אינו "אם שכתב הרמב"ם מלשון

הסוברים יש ואמנם לבד, לכתוב נכון שיותר לכאורה נראה לו"

מבשלוחו" יותר בו "מצוה המצוות ס"קשבכל ר"נ סי' או"ח (מג"א

ס"ד) שם אדה"ז .ב',

לדבר וראיה יכתוב. שהסופר עדיף דידן שבנידון נראה אך

בירושלמי ה"א)(יומאמהנאמר "אביבפ"ו העומר: מנחת לגבי

תבואה לפנינו שאם כלומר, קודם". קצּור לקצור? יבש קצּור,

הרעננה נקצרה, שטרם יבשה ותבואה אותה קצרו כבר אך רעננה

ואף הקצירה. מצות קיום על ההידור את להעדיף יש כי עדיפה,

על תתקיים שהמצוה אף מהודר יהיה שהספר עדיף בענייננו,

אריה' ה'שאגת לדעת בפרט שליח, נ')ידי אֿלי(סי' "זה שהציווי

מדאורייתא. הוא ואנוהו"

הרא"ש ע"ר)ולדעת סי' יור"ד בטור שאין(הובא הזה שבזמן ,

ספר לכתוב התורה מן עשה מצות אין תורה ספר מתוך לומדים

ה)תורה ס"ק וש"ק ד, ס"ק שם יור"ד ט"ז אריה'(ראה ה'שאגת כתב (סי',

התוס'לו) כתבו והרי לכתוב. מצוה יש עכ"פ כט,שמדרבנן (סוכה

ד"ה אֿליבעינן)א "זה משום בהידור לקיים יש מדרבנן מצוה שגם

פני על מהודרת כתיבה להעדיף שיש ברור זה ולפי ואנוהו".

אם ניכר לא המצוה בחפץ שהרי מבשלוחו" יותר בו "מצוה

'שלוחו'. ידי על או 'בו' נעשה

(f"n 'iq `"g mixyin aaec)

ה'תשע"א ניסן כ"ג רביעי יום אחד? בכרך תנ"ך להדפיס מותר האם

:‰ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙"ÒÂ ‰ÊÂÊÓÂ ÔÈÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰ïéçépîe©¦¦

íéáeúëe íéàéáð ïéçépî ïéà ìáà .íéáeúëe íéàéáð éab-ìò ïéLnçä©ª¨¦©©¥§¦¦§¦£¨¥©¦¦§¦¦§¦

.íéLnç éab-ìò©©¥ª¨¦

אברהם' ה'מגן סק"ב)והקשה קנ"ג סי' פסוקי(או"ח אמירת לגבי :

שיש הר"ן דברי את יוסף' ה'בית הביא השנה בראש זיכרונות

מהנביאים מהכתובים, פסוקים היינו עולה, בסדר לאומרם

על עולה נביאים דברי שקדושת מדבריו ומבואר ומהתורה,

נביאים? גבי על כתובים להניח איסור אין ומדוע הכתובים,

שתי בין כאשר רק הוא זה גבי על זה ההנחה שאיסור ותירץ,

ספרי לשאר תורה בין כגון גדול, הפרש קיים הקדושה דרגות

אינו לכתובים הנביאים ספרי בין הקדושה הפרש אך הקודש,

כך. כל גדול

סופר' שם)וה'חתם קנ"ג סי' לשו"ע אמירת(בהגהות לגבי תירץ:

לגבי אך הכתובים, על יתירה הנביאים קדושת - הפסוקים

לכך אין כתובים הם עליו הנייר על הקדושה של השפעתה

נביאים להניח אין זאת ובכל תורה. דברי כולם כי משמעות

גבי על תורהmiynegוכתובים לספר להשלימם שאפשר מפני

מיוחדת. קדושה בו שיש שלם

הקלף על הכתובים בחומשים רק אמור האיסור כן ואם

שכן וכל כרוכים בחומשים ולא תורה, לספר להצטרף ועשויים

השולחן' ה'ערוך פסק וכן רפ"ב)(יו"דמודפסים. כןסו"ס והוכיח ,

רש"י א)מדברי כ"ז, שאין(מגילה תורה ספר – "חומשין שפירש

אחד". חומש אלא בו

בכרך וכתובים נביאים תורה לכרוך שלא החמיר הרמב"ם אך

והכתובים הנביאים דפי ימצאו הדפים שבהפיכת משום אחד,

התורה דפי מובאמעל – הרמב"ם בן סי"ט)(הר"א רפ"ב יו"ד ,בברכ"י

לספר ראויים שאינם חומש בדפי אף להחמיר יש ולשיטתו

להחמיר שאין נפסק אחד בכרך תנ"ך לגבי מקום ומכל תורה.

ס"א) רפ"ג יו"ד .(שו"ע

ה'תשע"א ניסן כ"ד חמישי יום למצוות? להתכונן חובה

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙ÈˆÈˆ ˙ÂÎÏ‰úéöévä ïî ïéøeèt ,íépè÷§©¦§¦¦©¦¦

áiç óhòúäì òãBiL ïè÷ ìkL ¯ íéøôBñ éøácîe .äøBzä ïî¦©¨¦¦§¥§¦¤¨¨¨¤¥©§¦§©¥©¨

.úBöîa Bëpçì éãk ,úéöéöa§¦¦§¥§©§§¦§

אביו וגם המצוות, מכל פטור "הקטן כתב: הזקן ואדמו"ר

סופרים" מדברי אלא התורה מן במצוות לחנכו חייב (הל'אינו

בתחילתו) .ת"ת

ביאור: וצריך

ואם התורה, מצוות בכל נתחייב גדול נעשה שהקטן ברגע

עלול יגדל כאשר הרי גדלותו, לזמן ולהכינו לחנכו חיוב אין

הכנה? מחסרון או ידיעה מחסרון התורה מצוות על לעבור הוא

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

לומר: ויש

שופר תקיעת כגון והכשרה, הכנה דרושה שלקיומן במצוות

הסוכות בחג מינים ד' או כראוי, לתקוע כדי להתאמן שצריך

זמן לפני מתחיל ההכנה חיוב – מועד מבעוד להכינם שצריך

וכעין לקיימה. אפשרות תהיה הזמן שבבוא כדי המצוה, קיום

חינוך' ה'מנחת כתב י"ג)זה ס"ק ה' כי(מצוה פסח, קרבן לענין

חובה בוודאי אך בכך, חייב אינו רחוקה' ב'דרך הנמצא אמנם

שבכל כמו הפסח, הקרבת בזמן בירושלים להיות להשתדל

כדי עצמו להתקרב הארץ מקצה לילך "מחויב מצותֿעשה

מצותֿעשה". לקיים

להתכונן התורה) (מן חיוב עליו שאין בקטן הדבר שונה אך

ההכנה חובת ואף חיוב מכל הוא פטור קטן בעודו כי לגדלותו,

עליו חל לא יתכונן, שבו הזמן ובמשך משהגדיל, אלא אינה

לקיימה. מסוגל אינו שעדיין כיוון המצוה חיוב

הדת... עיקרי אותו ש"מודיעין להתגייר מהבא לדבר וראיה

zvwnו קלות בדברzvwnמצוות מאריכין ואין חמורות מצוות

ה"ב)זה" פי"ד איסו"ב המצוות(הל' כל את אותו מלמדין אין ומדוע .

ילמד לא אם והרי פרטיהן, כל לקיימןעם יוכל לא גירותו קודם

להתכונן חיוב עליו אין שנתחייב שקודם אלא גירותו? לאחר מיד

אינו להכנה הנדרש הזמן שעובר ועד ומשנתגייר המצוות, לקיום

והכנה. ידיעה מחסרון קיים שלא מצוה שום על עובר

(61 'nr ,dl zegiy ihewil)

ה'תשע"א ניסן כ"ה שישי יום התורה? מן איסור – צריכה' שאינה 'ברכה

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙ÂÎ¯· ˙ÂÎÏ‰dðéàL äëøa Cøáîä ìk̈©§¨¥§¨¨¤¥¨

.àåMì òaLpk àeä éøäå ,àåMì íéîL íL àNBð äæ éøä ,äëéøö§¦¨£¥¤¥¥¨©¦©¨§©£¥©¦§¨©¨§

מן הוא צריכה שאינה ברכה לברך האיסור הרמב"ם, לדעת

לשוא" אלוקיך שם את תשא "לא על עובר כי כ,התורה (שמות

התוספותז) אך הא). ד"ה א לג, מדרבנן,(ר"ה הוא שהאיסור סוברים

כשמזכיר אלא אינו לבטלה שמים שם להוציא מהתורה והאיסור

אינה כשהיא ברכה, לצורך אבל ברכה, בשעת שלא ה' שם

מדרבנן רק איסורו – ו)צריכה ס"ק רט"ו סי' א"ח אברהם .(מגן

בתשובותיו גם הרמב"ם כתב כאן ק"ה)וכדבריו סי' הדור ,(פאר

שמים שם שנושא מדאורייתא הוא צריכה שאינה ברכה שאיסור

לשוא.

לדברי סותרים הדברים שלכאורה האחרונים, והקשו

אחרת בתשובה ה"ו)(סי'הרמב"ם פ"ג מילה הל' הכ"מ והביאה ...כ"ו, ":

מדבריהם המצוה שתהיה בין היא, דרבנן מצוה, על ברכה שכל

והם הברכה. את שתיקנו הם וחכמים התורה מן שתהיה בין

א)שאמרו לג, עובר(ברכות צריכה שאינה ברכה המברך שכל

מדרבנן! הוא האיסור כן ואם תשא". לא משום

יוסף' ב'ברכי החיד"א ס"ו)ומבאר מ"ו סי' :(א"ח

ובין צריכה אם בין ברכה, שבכל לקבוע יכולים היו חכמים

ה'. את מברך שהרי לבטלה אינה ה' שם אמירת צריכה, שאינה

ו'ברכה הצורך, בעת רק לברך היתה חכמים תקנת באמת אך

התורה מן האיסור ולגביה בתקנה כלולה אינה צריכה' שאינה

עומד. במקומו לבטלה ה' שם לשאת

) חסד' ז)וה'תורת סי' שניא"ח ישנם התורה מן שבאיסור מבאר

מדרשה. הנלמד איסור ב. בתורה. המפורש איסור א. סוגים:

"לא התורה אזהרת עיקר כי הרמב"ם בדברי סתירה אין זה ולפי

ה' שם להוציא האיסור ואילו בשקר לנשבע הוא וגו'" תשא

אף ולכן, מדרשה. נלמד צריכה שאינה ברכה כשמברך לבטלה

מגדירו – תורה דין לו יש מהפסוק חכמים בדרשת שהנלמד

שאמרו..."). ("הם דרבנן כאיסור הרמב"ם

ה'תשע"א ניסן כ"ו קודש שבת שמברכים עד יוצאים לא

:‰Œ‚ ˙ÂÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙ÂÎ¯· ˙ÂÎÏ‰Bì àöéå ...ìëBà äéä̈¨¥§¨¨
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במעיו המזון נתעכל שלא זמן כל לברך אפשר הדין מעיקר

ה"א) התוספות(לעיל וכתבו מיד. לברך מתחייב ממקומו היוצא אך

ב) קא, שירעב(פסחים עד מלחזור שישהה מחשש הוא שהטעם

לדעת בירך, ולא יצא ואם ולברך. לחזור יוכל לא ושוב

הרמב"ן(שם)התוספות ולדעת המזון, ברכת לברך צריך אין

שם) ה' יברך.(מלחמות

מחלוקתם: וטעם

עד לברך יכול המזון ברכת חיוב מדין התוספות, לדעת

צריך שלכתחילה אלא ממקומו, יוצא כאשר גם המזון שיתעכל

אין למקומו חזר אם אך מלחזור, ישהה שמא קודם לברך

עבר לא שעדיין כיון הראשונה האכילה על מיד לברך לחייבו

עיכול. שיעור

ומאחר מיד, לברך חייב ממקומו העוקר הרמב"ן, לדעת אך

כי למקומו, וחזר כשיצא אף פוקע אינו החיוב עליו חל וכבר

מיד. לברך מדרבנן החיוב על עובר מברך ואינו ששוהה רגע בכל

ביתו מפתח כשיצא שאפילו הרמב"ן, כדעת פסק והרמב"ם

או בשתיה הדין שהוא הוסיף אך המזון, ברכת לברך צריך וחזר

כותב הרמב"ן כי הרמב"ן, על נחלק זו ובנקודה פירות. באכילת

ישהה שמא במקומם, ברכה הטעונים בדברים רק דינו את

לא דברים בשאר אך לברך, יוכל לא ושוב שירעב עד מלחזור

הרמב"ם לדעת אך שהלך. במקום לברך יוכל שהרי כן תיקנו

שרק שלאחריה, ברכה בדין עיקר אלא גזירה משום זה אין

כשיוצא ולא המזון שיתעכל עד לברך יכול במקומו כשנשאר

אדה"ז בדברי מבואר והטעם ס"ח)ממקומו, קע"ח שכאשר(סי' ,

לאכול שממשיך ומה סעודתו, את מפסיק מקומו את משנה

סעודתו על קודם לברך צריך ולכן חדשה כסעודה נחשב אח"כ

ומים. בפירות גם שייך זה ודין הראשונה,

(a"n 'iq a"g migqt (oeqpnlw) mixeriy zeniyx)
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את‡. נֹוׂשאים הּכהנים ּובנעילה, ּבמּוסף ְְְְֲֲִִִִִֶַַָָֹּבׁשחרית,
ׁשּבמנחה2ּכּפיהם מּפני ּכּפים, נׂשיאת אין ּבמנחה אבל . ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

וׁשּכֹור יין, הּכהנים ׁשתּו וׁשּמא העם, כל סעדּו ְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָָֹּכבר
ּכּפים ּבנׂשיאת ּתענית3אסּור ּביֹום ואפּלּו נֹוׂשאין4. אין , ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָ

ּכל מנחת מּפני ּתענית מנחת ּגזרה - ּבמנחה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּכּפיהן
.5יֹום

אמּורים·. ּדברים מנחה6ּבּמה ּבֹו ׁשּמתּפללין ּבתענית ? ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָ
צּבּור ותענית ּכּפּור צֹום ּכגֹון ּתענית7ּונעילה, אבל ; ְְְֲֲֲִִִִִַַָָ

ּבאב ּתׁשעה ּכגֹון נעילה, ּבֹו ּבתּמּוז8ׁשאין וׁשבעהֿעׂשר ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָ
החּמה לׁשקיעת סמּו ׁשּלהם מנחה ּותפּלת הֹואיל -9, ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָ
ּכל ׁשל ּבמנחה מתחּלפת ואינּה ּכנעילה, נראית ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהרי

ּכּפים10יֹום נׂשיאת יׁשּֿבּה ּולפיכ ועלה11, ׁשעבר וכהן . ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ידּוע והּדבר הֹואיל - יֹוםֿהּכּפּורים ׁשל ּבמנחה ְְְִִִִֶַַַַָָָָָלּדּוכן
מֹורידין ואין כּפיו נֹוׂשא זה הרי ׁשכרּות, ׁשם ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָׁשאין

לפיכ היה ּפסּול יאמרּו ׁשּלא החׁשד, מּפני ְְְֲִִֵֶַָָָָָֹֹאֹותֹו,
.12הֹורידּוהּו ִ

ּבגבּולין‚. ּכּפים נׂשיאת היא ׁשּיּגיע13ּכיצד ּבעת ? ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַ
הּכהנים ּכל 'רצה', ּכׁשּיאמר ל'עבֹודה', ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָֹֹׁשליחֿצּבּור
ועֹולין והֹולכין מּמקֹומן נעקרין ּבביתֿהּכנסת ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַָָָהעֹומדים

ּכלּפי14לּדּוכן ואחֹוריהם להיכל ּפניהם ׁשם, ועֹומדים , ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשּיׁשלים עד ּכּפיהם, לתֹו ּכפּופֹות ואצּבעֹותיהם ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָהעם,

ה'הֹודאה' העם,15ׁשליחֿצּבּור ּכלּפי ּפניהם ּומחזירין , ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ידיהם ּומגּביהין אצּבעֹותיהן, ּכתפיהם16ּופֹוׁשטין ּכנגד ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַ

מּלה,17ּומתחילין מּלה אֹותם מקרא ּוׁשליחֿצּבּור ,"יברכ" ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָ
ׁשּיאמר עד - להם" "אמֹור ׁשּנאמר: עֹונין, .18והם ְֱִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

ראׁשֹון ּפסּוק וחֹוזר19ּכׁשּמׁשלימין 'אמן'. עֹונין העם ּכל , ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ
עֹונים, והם מּלה, מּלה ׁשני ּפסּוק אֹותן ּומקרא ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשליחֿצּבּור
וכן 'אמן', עֹונין העם וכל ׁשני, ּפסּוק ׁשּמׁשלימין ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָעד

ׁשליׁשי. ְְִִָּבפסּוק
ׁשליחֿצּבּור„. מתחיל פסּוקים, ׁשלׁשה הּכהנים ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָֹּכׁשּיׁשלימּו

והּכהנים ׁשלֹום', 'ׂשים ׁשהיא ּתפּלה, ׁשל אחרֹונה ְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָֹּברכה
וקֹופצין הּקדׁש ּכלּפי ּפניהם ועֹומדין20מחזירין אצּבעֹותיהן, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹ

למקֹומן. וחֹוזרין הּברכה, ׁשּיגמר עד ּבּדּוכן ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֹׁשם
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ובמדינה.1) המקדש בבית כפיים נשיאת לדוכן; הכוהנים עליית סדר כפיהם; את נושאים הכוהנים תפילות את2)בכמה לברך
העם אל ידיו את אהרן וישא כב): פסוק ט, פרק (ויקרא שנאמר כפיים, בנשיאת העם את שבירך הכהן באהרן מצינו שכן ישראל,

במקדש):3)ויברכם. (עבודה לשירות ברכה הוקשה ח) פסוק י פרק (דברים בשמו ולברך לשרתו שנאמר: ב), עמוד כו דף (תענית
בשיכור. אסורה ברכה אף וכו' מועד אוהל אל בבואכם תשת... אל ושכר יין הוא: מלא מקרא שהרי בשיכור אסור שירות ֵמה

כלל.4) ושתייה אכילה בו במנחה.6)(שם).5)שאין כפיים נשיאת ּבצורת7)שאין כגון: הצרות, מפני הציבור על ֶַשגוזרים
כו דף (תענית הכיפורים ביום כמו אלו בתעניות נעילה תפילת להתפלל היו ונוהגים י"ח). הלכה י"ב, (פרק לעיל כמבואר ְֶֶודבר,

וברש"י). א, נעילה".8)עמוד תפילת לעניין ציבור כתענית אינו באב "תשעה ב): עמוד נד דף תפילת9)(פסחים אין שהרי
בגללה. מנחה תפילת להקדים שיצטרכו אחריה בתפילתה.10)נעילה שאין11)שמקדימים והטעם ב). עמוד כו דף (תענית

הציבור על נגזרו הציבור תעניות אבל לתפילה. ולא אבל משום אלא אינן התעניות אלו כי בו, וכיוצא באב בט' נעילה ֵֶַָתפילת
תקע"ט). סימן יוסף (בית נעילה תפילת בהם מוסיפים לפיכך ולרחמים, במנחה12)לתפילה הכיפורים ביום לומר המנהג ולפיכך

הכהן "עלה ואם הואיל אבל כפיים, נשיאת בה שאין פי על אף כי וגו', בברכה" ברכנו אבותינו ואלוקי "אלקינו הש"ץ: בחזרת
קושטא). בדפוס ט"ו פרק לקמן מיימוניות" (הגהות כפיים" לנשיאת "ראוי נקרא: זה הרי ירד, לגבולותיה13)לא הארץ בכל

המקדש. למקום ו).14)חוץ משנה ב, פרק (מידות במשנה ונזכר לכך. המיוחד ובולט גבוה והיא:15)מקום ההודאה, ברכת
להודות". נאה ולך שמך אצבעות16)"הטוב שתי בין ביניהם, רווחים חמישה לעשות ומכוונים אצבעותיהם שחולקים והמנהג

החרכים, מן מציץ ט): פסוק ב פרק השירים (שיר שנאמר מה לקיים לגודל גודל ובין לגודל, אצבע בין אחד, ריווח אצבעות לשתי
סימן חיים אורח (טור כהנים של אצבעותיהם מבין - החרכים, מן "מציץ ב') רבה (שיר אומר המדרש וכן (סדקים) ה'ֿחרכים

"אשר17)קכ"ח). ברכתם: את גמרו שהכוהנים אחרי כי והטעם: משנה). (כסף מילה מילה אותם מקריא שהש"ץ טרם מעצמם,
המצוה לעשיית הברכה בין הפסק כעין שנראה הש"ץ להקראת לחכות להם אין י"ב, הלכה בסמוך המפורשת וגו' במצוותיו" קדשנו
ד) משנה ה, פרק (ברכות למשנה בפירושו שרבינו להעיר, וראוי ספר"). ("קרית מייד לברכתם סמוך העם את לברך עליהם אלא -

אותם יקריא שהש"ץ עד "יברכך" לומר מתחילים הכוהנים שאין הרי - וכו' יברכך הכוהנים ויענו "יברכך" אומר: ש"ץ אומר:
דבריו הם שכך ואומרים כאן רבינו כדעת כעת נוהגים ומצרים ישראל שבארץ מעיד קארו יוסף רבי שמרן אלא כאן, כדבריו שלא
שלא כדי אלא הכוהנים את מקריא הש"ץ ואין הואיל רבינו: דעת את מנמק והוא האמיתית. שהיא ערב בנוסחת המשנה בפירוש
הכסף על חולקים ורבים קכ"ח). סימן חיים אורח יוסף (בית לכך מקום אין לטעות, לחוש שאין שבברכה הראשונה במלה - יטעו
יקריא שהש"ץ אחרי "יברכך" יענו שהכוהנים שכוונתו וייתכן רבינו בדברי כך לפרש הכרח זה שאין וסוברים רבינו בדעת משנה

ועוד). המשנה", "מרכבת ג'; סימן א, חלק בתשובותיו (רא"ם סימן18)אותם הטור הבנת לפי ל"ט אות נשא, פרשת "ספרי"
מקורה19)קכ"ח. זו הלכה וכל כדֿכו). פסוקים ו, פרק (במדבר בתורה הכתובים פסוקים בשלושה המשולשת כהנים ברכת של

לחֿלט). (דפים סוטה כרגיל.20)במסכת אצבעותיהם כופפים

mipdk zkxae dltz zekld - oqip 'k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

(להקרֹות‰. רּׁשאי הּמקרא 'אמן'לּכהני21אין ׁשּיכלה עד ם) ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹ
הּצּבּור ּבּברכה22מּפי להתחיל רּׁשאים הּכהנים ואין עד23; ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָֹ

הּדּבּור עד24ׁשּיכלה 'אמן' עֹונין הּצּבּור ואין הּמקרא; מּפי ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ
מתחילין הּכהנים ואין הּכהנים; מּפי הּברכה ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹׁשּתכלה

אחרת ואין25ּבברכה הּצּבּור. מּפי 'אמן' ׁשּיכלה עד ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
העם, ּכׁשאר הּכהנים אחר 'אמן' לענֹות רּׁשאי ְְֲֲִִִִֵַַַַַַַָָָָֹׁשליחֿצּבּור

ּתּטרף אֹותן26ׁשּמא מקרא ברכה איזֹו ידע ולא אם27ּדעּתֹו , ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
ׁשליׁשי. פסּוק אֹו ׁשני ְִִִֵָָּפסּוק

.Âּפניהם להחזיר רּׁשאין הּכהנים עד28אין הּצּבּור מן ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָֹ
רּׁשאין הּכהנים ואין ׁשלֹום'. 'ׂשים ׁשליחֿצּבּור ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָֹׁשּיתחיל

מּמקֹומן ואין29לעקר ׁשלֹום'. 'ׂשים ׁשליחֿצּבּור ׁשּיגמר עד ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ
מן פניהם ׁשּיחזירּו עד אצּבעֹותיהם קׁשרי לכף ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹרּׁשאין

[עזרא ּומּתּקנֹות לּדּוכן30הּצּבּור. הּכהנים יעלּו ׁשּלא ,[ ְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָֹֹ
יחפין31ּבסנּדליהן עֹומדין אּלא ,32. ְְְְְִִֵֵֶֶַָ

.Êולא בעם יּביטּו לא העם, את מברכין הּכהנים ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹֹֹּכׁשּיהיּו
דעּתן ּכעֹומד33יּסיחּו הארץ, ּכנגד עיניהם יהיּו אּלא , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ּבׁשעה הּכהנים ּבפני להסּתּכל רּׁשאי אדם ואין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹּבתפּלה.

דעּתם יּסיחּו ׁשּלא ּכדי העם, את מברכין כל34ׁשהן אּלא ; ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
הּברכה לׁשמע מתּכּונין ּפני35העם ּכנגד ּפניהם ּומכּונים , ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּבפניהם. מּביטים ואינם ְְֲִִִִֵֵֶַַָֹהּכהנים
.Áמעצמֹו לבר מתחיל אחד, המבר הּכהן היה ,36אם ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ

ׁשנים היּו ׁשאמרנּו. ּכמֹו מּלה מּלה אֹותֹו מקרא ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָּוׁשליחֿצּבּור
ׁשליחֿ להם ׁשּיקרא עד לבר מתחילין אינן - יֹותר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאֹו

"יברכ",37צּבּור ואֹומרים עֹונין והם ּכהנים! להם: ואֹומר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָֹ
ׁשאמרנּו. הּסדר על מּלה מּלה אֹותן מקרא ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָוהּוא

.Ëלּדּוכן עֹולין הּכהנים ּבּמקּדׁש? ּכהנים ּברּכת 38ּכיצד ְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָֹֹ
ּומגּביהין ׁשחר, ׁשל ּתמיד עבֹודת הּכהנים ׁשּיׁשלימּו ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַַָֹאחר

ראׁשיהן עלּֿגּבי למעלה ּפׁשּוטֹות,39ידיהם ואצּבעֹותיהן ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
הּציץ מן למעלה ידיו מגּביּה ׁשאין ּגדֹול, מּכהן ,40חּוץ ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

עד ּבּגבּולין, ׁשעֹוׂשין ּכדר מּלה מּלה אֹותן מקרא ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָואחד
עֹונין העם ואין הּפסּוקים. ׁשלׁשה ּכל41ׁשּיׁשלימּו אחר ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ

ּוכׁשּיׁשלימּו, אחת. ּברכה ּבּמקּדׁש אֹותּה עֹוׂשין אּלא ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָּפסּוק,
העֹולם מן יׂשראל אלהי אלהים יי ּברּו" עֹונים: העם ְְֱֱִִִִֵֵָָָָָָָָֹֹּכל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לברכו,21) לעם פניהם את שיחזירו לכהנים הקורא הש"ץ שאין ופירושו: כהנים", "לקרות: רוקח": ו"מעשה משנה הכסף גירסת
ההקראה, על מוסב וזה לכהנים" "להקרות כתוב: אצלנו) (כמו אחרים ובדפוסים "כהנים"! לקרוא: רשאי ח), (הלכה בסמוך ראה

מלה. מלה כהנים" "ברכת את מקריא "הודאה".22)שהש"ץ ברכת אחרי אהרן23)שעונים של בקדושתו קדשנו "אשר ברכת
י"ב. הלכה בסמוך המובאת וכו' שני25)"כהנים".24)וציוונו" שאין נשמע, קולם שיהיה כדי אלה: כל וטעם "יברכך" היא

שם). וברש"י ב עמוד לט דף (סוטה כאחד נשמעים א).27)תתבלבל.26)קולות עמוד לד דף ההיכל,28)(ברכות כלפי
העם. את לברך שגמרו הדוכן.29)אחרי ראש30)מן א; עמוד מ דף (סוטה שבתלמוד הוא, וטעות שונים בדפוסים מופיע כך

רבן "ומתקנות לכאורה: כאן להיות צריך לכן זכאי, בן יוחנן רבן שהתקין תקנות תשע בין זו תקנה מנו ב) עמוד לא דף השנה
זכאי". בן לקשרו;31)יוחנן ויתעכב סנדלו שהותר על עליו שמתלוצצים כשיראה ויתבייש בסנדלו רצועה תיפסק שמא והטעם:

שם). וברש"י א עמוד מ דף (סוטה כפיים לנשיאת ראוי שאינו הוא פסול אנשים: ויאמרו הכהנים יברכו ובגרביים32)ובינתיים
הגדולה"). כנסת ("שיורי מוצנע במקום יניחם אלא בגלוי הציבור לפני הנעליים להניח נכון ואין הכהנים33)מותר. מברכת

ח). הלכה ד, פרק מגילה שהיו34)(ירושלמי קיים המקדש שבית בזמן בכהנים "המסתכל א): עמוד טז דף (חגיגה אמרו וחז"ל
הכהנים אצבעות קשרי על שורה השכינה הייתה במקדש (כי כהות" עיניו - המפורש בשם ישראל את ומברכים דוכנם על עומדים

הדעת. היסח משום אסור בגבולין שאפילו התוספות, שם וכתבו ברכתם) הנדפסים35)בשעת הפסוקים את לומר אין זה ומטעם
"כל א): עמוד מ דף (סוטה ואמרו הכהנים, מברכת דעתם מסיחים הם בזה כי כהנים, ברכת בשעת אומרים שהעם בסידורים

מיימוניות"). ("הגהות מאזין" ואינו אותו שמברכים עבד לך יש כלום טועה, אלא אינו כהן!36)האומרם לו: קורא הש"ץ אין
הכהנים את מזמין שהש"ץ למדים אנו זה ומפסוק לאחד. ולא לשניים, - להם" "אמור שנאמר: א) עמוד לח דף (סוטה כהנים! או:

עמוד37)לברך. לח דף (סוטה שאמרו ומה בתפילתו. להפסיק לו אסור כי "כהנים" להם אומר הש"ץ שאין סובר תם ורבינו
ציבור ושליח לחוד חזן כי יזמינם. השמש שהוא הכנסת חזן או זה, יקרא הקהל מן שאחד הכוונה - כהנים" קורא "לשניים א):
להם". אמור לומר תלמוד 'אמרו'? להם לומר צריך שהחזן "ומניין ל"ט): (אות נשא פרשת ה"ספרי" דברי על מסתמך והוא לחוד.
לש"ץ, מותר כהנים ברכת ולהקריא הכנסת". בעסקי שטורח הכנסת שמש - הכנסת "חזן ב) עמוד מ דף (סוטה רש"י פירש וכן
ה) פסוק לא, פרק (בראשית אונקלוס מתרגם - "רואה" ציבור, שליח זה - חזן פירש: ב"ערוך" אולם הוא. תפילה צורך שזה מפני

לעל יקרא מי ואת יקרא, מה לראות צריך ציבור שהשליח ("הגהותחזי, לרבינו מסייעים ה"ספרי" דברי זה ולפי לתורה. ות
בכך אין - אחר כהנים! להם: הקורא היה שאם "וודאי כותב: בתשובתו ורבינו א). עמוד לד דף לברכות ותוספות מיימוניות"
העם איך וראה (צא דבר' עמא מאי חזי 'פוק נאמר: זה ובכגון כך, שעושין במקום שמענו ולא מעולם ראינוהו לא זה אבל כלום;

הרמב"ם). (תשובות הפסקה" אינו הוא, התפילה ומעניין הואיל מפסיק? הש"ץ איך וששאלת עולים38)נוהג), היו ישראל מעזרת
והלכות ו; משנה ב, פרק (מידות אמה חצי מעלה כל רום מעלות שלוש היו בו דוכן ועליה אמה, גבוהה אחת במעלה כהנים לעזרת

ג). הלכה ו, פרק הבחירה אצבעותיהם39)בית מקשרי למעלה ושכינה המפורש, בשם העם את מברכים הכהנים היו במקדש כי
ראשיהם. גבי על ידיהם מגביהים לפיכך הימנה, למעלה הראש שיהיה לשכינה כבוד הגדול40)ואין הכהן שהיה הקודש נזר הוא

הציץ מעל ידו מרים היה לא ולפיכך ה', שם עליו חקוק והיה לז) פסוק כח, פרק (שמות בתורה כמפורש מצחו על בראשו נושא
ו). משנה ז, פרק (סוטה קדושתו ב).41)לרוב עמוד מ דף (שם, את42)אמן ברכו קומו ה): פסוק ט, פרק (נחמיה שנאמר

ברכה כל בסוף אומר עצמו המברך היה שזה מבואר (שם) שבתלמוד מעיר: רוקח" וב"מעשה העולם. ועד העולם מן אלוקיכם ה'
מפורש וכך ועד" לעולם מלכותו כבוד שם "ברוך עונה היה העם ורק א) עמוד טז דף (תענית מפורש וכן שבתפילה
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(להקרֹות‰. רּׁשאי הּמקרא 'אמן'לּכהני21אין ׁשּיכלה עד ם) ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹ
הּצּבּור ּבּברכה22מּפי להתחיל רּׁשאים הּכהנים ואין עד23; ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָֹ

הּדּבּור עד24ׁשּיכלה 'אמן' עֹונין הּצּבּור ואין הּמקרא; מּפי ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ
מתחילין הּכהנים ואין הּכהנים; מּפי הּברכה ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹׁשּתכלה

אחרת ואין25ּבברכה הּצּבּור. מּפי 'אמן' ׁשּיכלה עד ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
העם, ּכׁשאר הּכהנים אחר 'אמן' לענֹות רּׁשאי ְְֲֲִִִִֵַַַַַַַָָָָֹׁשליחֿצּבּור

ּתּטרף אֹותן26ׁשּמא מקרא ברכה איזֹו ידע ולא אם27ּדעּתֹו , ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
ׁשליׁשי. פסּוק אֹו ׁשני ְִִִֵָָּפסּוק

.Âּפניהם להחזיר רּׁשאין הּכהנים עד28אין הּצּבּור מן ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָֹ
רּׁשאין הּכהנים ואין ׁשלֹום'. 'ׂשים ׁשליחֿצּבּור ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָֹׁשּיתחיל

מּמקֹומן ואין29לעקר ׁשלֹום'. 'ׂשים ׁשליחֿצּבּור ׁשּיגמר עד ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ
מן פניהם ׁשּיחזירּו עד אצּבעֹותיהם קׁשרי לכף ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹרּׁשאין

[עזרא ּומּתּקנֹות לּדּוכן30הּצּבּור. הּכהנים יעלּו ׁשּלא ,[ ְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָֹֹ
יחפין31ּבסנּדליהן עֹומדין אּלא ,32. ְְְְְִִֵֵֶֶַָ

.Êולא בעם יּביטּו לא העם, את מברכין הּכהנים ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹֹֹּכׁשּיהיּו
דעּתן ּכעֹומד33יּסיחּו הארץ, ּכנגד עיניהם יהיּו אּלא , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ּבׁשעה הּכהנים ּבפני להסּתּכל רּׁשאי אדם ואין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹּבתפּלה.

דעּתם יּסיחּו ׁשּלא ּכדי העם, את מברכין כל34ׁשהן אּלא ; ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
הּברכה לׁשמע מתּכּונין ּפני35העם ּכנגד ּפניהם ּומכּונים , ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּבפניהם. מּביטים ואינם ְְֲִִִִֵֵֶַַָֹהּכהנים
.Áמעצמֹו לבר מתחיל אחד, המבר הּכהן היה ,36אם ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ

ׁשנים היּו ׁשאמרנּו. ּכמֹו מּלה מּלה אֹותֹו מקרא ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָּוׁשליחֿצּבּור
ׁשליחֿ להם ׁשּיקרא עד לבר מתחילין אינן - יֹותר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאֹו

"יברכ",37צּבּור ואֹומרים עֹונין והם ּכהנים! להם: ואֹומר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָֹ
ׁשאמרנּו. הּסדר על מּלה מּלה אֹותן מקרא ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָוהּוא

.Ëלּדּוכן עֹולין הּכהנים ּבּמקּדׁש? ּכהנים ּברּכת 38ּכיצד ְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָֹֹ
ּומגּביהין ׁשחר, ׁשל ּתמיד עבֹודת הּכהנים ׁשּיׁשלימּו ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַַָֹאחר

ראׁשיהן עלּֿגּבי למעלה ּפׁשּוטֹות,39ידיהם ואצּבעֹותיהן ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
הּציץ מן למעלה ידיו מגּביּה ׁשאין ּגדֹול, מּכהן ,40חּוץ ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

עד ּבּגבּולין, ׁשעֹוׂשין ּכדר מּלה מּלה אֹותן מקרא ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָואחד
עֹונין העם ואין הּפסּוקים. ׁשלׁשה ּכל41ׁשּיׁשלימּו אחר ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ

ּוכׁשּיׁשלימּו, אחת. ּברכה ּבּמקּדׁש אֹותּה עֹוׂשין אּלא ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָּפסּוק,
העֹולם מן יׂשראל אלהי אלהים יי ּברּו" עֹונים: העם ְְֱֱִִִִֵֵָָָָָָָָֹֹּכל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לברכו,21) לעם פניהם את שיחזירו לכהנים הקורא הש"ץ שאין ופירושו: כהנים", "לקרות: רוקח": ו"מעשה משנה הכסף גירסת
ההקראה, על מוסב וזה לכהנים" "להקרות כתוב: אצלנו) (כמו אחרים ובדפוסים "כהנים"! לקרוא: רשאי ח), (הלכה בסמוך ראה

מלה. מלה כהנים" "ברכת את מקריא "הודאה".22)שהש"ץ ברכת אחרי אהרן23)שעונים של בקדושתו קדשנו "אשר ברכת
י"ב. הלכה בסמוך המובאת וכו' שני25)"כהנים".24)וציוונו" שאין נשמע, קולם שיהיה כדי אלה: כל וטעם "יברכך" היא

שם). וברש"י ב עמוד לט דף (סוטה כאחד נשמעים א).27)תתבלבל.26)קולות עמוד לד דף ההיכל,28)(ברכות כלפי
העם. את לברך שגמרו הדוכן.29)אחרי ראש30)מן א; עמוד מ דף (סוטה שבתלמוד הוא, וטעות שונים בדפוסים מופיע כך

רבן "ומתקנות לכאורה: כאן להיות צריך לכן זכאי, בן יוחנן רבן שהתקין תקנות תשע בין זו תקנה מנו ב) עמוד לא דף השנה
זכאי". בן לקשרו;31)יוחנן ויתעכב סנדלו שהותר על עליו שמתלוצצים כשיראה ויתבייש בסנדלו רצועה תיפסק שמא והטעם:

שם). וברש"י א עמוד מ דף (סוטה כפיים לנשיאת ראוי שאינו הוא פסול אנשים: ויאמרו הכהנים יברכו ובגרביים32)ובינתיים
הגדולה"). כנסת ("שיורי מוצנע במקום יניחם אלא בגלוי הציבור לפני הנעליים להניח נכון ואין הכהנים33)מותר. מברכת

ח). הלכה ד, פרק מגילה שהיו34)(ירושלמי קיים המקדש שבית בזמן בכהנים "המסתכל א): עמוד טז דף (חגיגה אמרו וחז"ל
הכהנים אצבעות קשרי על שורה השכינה הייתה במקדש (כי כהות" עיניו - המפורש בשם ישראל את ומברכים דוכנם על עומדים

הדעת. היסח משום אסור בגבולין שאפילו התוספות, שם וכתבו ברכתם) הנדפסים35)בשעת הפסוקים את לומר אין זה ומטעם
"כל א): עמוד מ דף (סוטה ואמרו הכהנים, מברכת דעתם מסיחים הם בזה כי כהנים, ברכת בשעת אומרים שהעם בסידורים

מיימוניות"). ("הגהות מאזין" ואינו אותו שמברכים עבד לך יש כלום טועה, אלא אינו כהן!36)האומרם לו: קורא הש"ץ אין
הכהנים את מזמין שהש"ץ למדים אנו זה ומפסוק לאחד. ולא לשניים, - להם" "אמור שנאמר: א) עמוד לח דף (סוטה כהנים! או:

עמוד37)לברך. לח דף (סוטה שאמרו ומה בתפילתו. להפסיק לו אסור כי "כהנים" להם אומר הש"ץ שאין סובר תם ורבינו
ציבור ושליח לחוד חזן כי יזמינם. השמש שהוא הכנסת חזן או זה, יקרא הקהל מן שאחד הכוונה - כהנים" קורא "לשניים א):
להם". אמור לומר תלמוד 'אמרו'? להם לומר צריך שהחזן "ומניין ל"ט): (אות נשא פרשת ה"ספרי" דברי על מסתמך והוא לחוד.
לש"ץ, מותר כהנים ברכת ולהקריא הכנסת". בעסקי שטורח הכנסת שמש - הכנסת "חזן ב) עמוד מ דף (סוטה רש"י פירש וכן
ה) פסוק לא, פרק (בראשית אונקלוס מתרגם - "רואה" ציבור, שליח זה - חזן פירש: ב"ערוך" אולם הוא. תפילה צורך שזה מפני

לעל יקרא מי ואת יקרא, מה לראות צריך ציבור שהשליח ("הגהותחזי, לרבינו מסייעים ה"ספרי" דברי זה ולפי לתורה. ות
בכך אין - אחר כהנים! להם: הקורא היה שאם "וודאי כותב: בתשובתו ורבינו א). עמוד לד דף לברכות ותוספות מיימוניות"
העם איך וראה (צא דבר' עמא מאי חזי 'פוק נאמר: זה ובכגון כך, שעושין במקום שמענו ולא מעולם ראינוהו לא זה אבל כלום;

הרמב"ם). (תשובות הפסקה" אינו הוא, התפילה ומעניין הואיל מפסיק? הש"ץ איך וששאלת עולים38)נוהג), היו ישראל מעזרת
והלכות ו; משנה ב, פרק (מידות אמה חצי מעלה כל רום מעלות שלוש היו בו דוכן ועליה אמה, גבוהה אחת במעלה כהנים לעזרת

ג). הלכה ו, פרק הבחירה אצבעותיהם39)בית מקשרי למעלה ושכינה המפורש, בשם העם את מברכים הכהנים היו במקדש כי
ראשיהם. גבי על ידיהם מגביהים לפיכך הימנה, למעלה הראש שיהיה לשכינה כבוד הגדול40)ואין הכהן שהיה הקודש נזר הוא

הציץ מעל ידו מרים היה לא ולפיכך ה', שם עליו חקוק והיה לז) פסוק כח, פרק (שמות בתורה כמפורש מצחו על בראשו נושא
ו). משנה ז, פרק (סוטה קדושתו ב).41)לרוב עמוד מ דף (שם, את42)אמן ברכו קומו ה): פסוק ט, פרק (נחמיה שנאמר

ברכה כל בסוף אומר עצמו המברך היה שזה מבואר (שם) שבתלמוד מעיר: רוקח" וב"מעשה העולם. ועד העולם מן אלוקיכם ה'
מפורש וכך ועד" לעולם מלכותו כבוד שם "ברוך עונה היה העם ורק א) עמוד טז דף (תענית מפורש וכן שבתפילה
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.Èהּנהּגה הּׁשם והּוא ּככתבֹו, הּׁשם את ה"א43ואֹומר מּיּו"ד ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ
מקֹום ּבכל האמּור המפרׁש הּׁשם הּוא וזה ה"א, ;44וא"ו ְְְֵֵֶַַָָָָָָֹ

ׁשאין ּדל"ת, ּבאל"ף והּוא ּבכּנּויֹו, אֹותֹו אֹומרים ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָּובּמדינה
ּבלבד ּבּמקּדׁש אּלא ּככתבֹו הּׁשם את ּומּׁשּמת45מזּכירין ; ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

הּצּדיק אפּלּו46ׁשמעֹון המפרׁש ּבּׁשם מּלבר הּכהנים ּפסקּו , ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָֹֹ
וׁשאינֹו חׁשּוב ׁשאינֹו אדם אֹותֹו ילמד ׁשּלא ּכדי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבּמקּדׁש,
זה ׁשם מלּמדין הראׁשֹונים חכמים היּו ולא ְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹהגּון;
ׁשנים; לׁשבע אחת ּפעם אּלא ההגּונים, ּובניהם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָלתלמידיהם

והּנֹורא הּנכּבד לׁשמֹו ּגדּלה זה .47ּכל ְְְְִִֶַַָָָָֻ
.‡Èּבלׁשֹון אּלא מקֹום ּבכל נאמרת ּכהנים ּברּכת ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹאין

מּפי למדּו ּכ יׂשראל". ּבני את תברכּו "ּכה ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹהּקדׁש,
-48הּׁשמּועה תברכּו" "ּכה הּׁשלֹום: עליו רּבנּו, מּמׁשה ְְְִֵֶַַַָָָָָֹ

- תברכּו" "ּכה ּכּפים, ּבנׂשיאת - תברכּו" "ּכה ְְְְְֲִִִִַַַַָָָֹֹּבעמידה,
הּקדׁש ּפנים49ּבלׁשֹון ּכנגד ּפנים - תברכּו" "ּכה "ּכה50, , ְְְְִִִֶֶֶַָָָֹֹֹ

רם ּבקֹול - המפרׁש51תברכּו" ּבּׁשם - תברכּו" "ּכה והּוא52, , ְְְְְְְֵַַָָָָֹֹ
ּבּמקּדׁש ׁשאמרנּו53ׁשּיהיה ּכמֹו ,54. ְְְְִִֶֶֶַַָָ

.·Èעל ּברכה להֹוסיף מקֹום ּבכל רּׁשאין הּכהנים ְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹאין
הּפסּוקים עליכם55ׁשלׁשת יסף אבֹותכם אלהי "ה' ּכגֹון: , ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַֹֹ

בלחׁש, ולא רם בקֹול לא - בּה וכּיֹוצא ּפעמים", אלף ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּככם
עֹולה ּכהן ׁשּכל ּבׁשעה הּדבר". על תספּו "לא ְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹׁשּנאמר:
רצֹון "יהי אֹומר: לעלֹות, רגליו עֹוקר ּכׁשהּוא ְְְֲִֵֵֶַַַָָָלּדּוכן,
עּמ את לבר ׁשּצּויתנּו זֹו ברכה ׁשּתהיה אלהינּו, יי ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹמּלפני

מכׁשֹול בּה יהי ואל ׁשלמה, ּברכה ועד56יׂשראל מעּתה ועֹון ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָ
"ּברּו57עֹולם" :מבר העם, את לבר ּפניו ׁשּיחזיר וקדם . ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ

ׁשל ּבקדּׁשתֹו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו יי ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻאּתה
ּבאהבה" יׂשראל עּמֹו את לבר וצּונּו ואחרּֿכ58אהרן , ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

מן ּפניו ּוכׁשּמחזיר לברכם. ּומתחיל לּצּבּור ּפניו ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָָמחזיר
ּׁשּגזרּת מה "עׂשינּו אֹומר: ׁשּמׁשלים, אחר עלינּו,59הּצּבּור ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

מן קדׁש מּמעֹון הׁשקיפה - ּׁשהבטחּתנּו מה עּמנּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָעׂשה
יׂשראל". את עּמ את ּובר ְְִִֵֵֶֶַַַָָָהּׁשמים

.‚È,לברכם לּצּבּור ּפניהם את הּכהנים ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹּכׁשּמחזירין
יחזירּו לא - ׁשּמברכין אחר הּצּבּור מן ּפניהם ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹּוכׁשּמחזירין
אדם ׁשּיהיה ּפּנֹות ּכל וכן מקֹום. ּבכל ימין ּדר על ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָאּלא

ימין ּדר על אּלא יהיּו לא .60ּפֹונה, ְִִֶֶֶֶַָָֹ
.„Èאחר - ּבּיֹום אחת ּפעם ּכהנים ּברּכת מברכין ְְְְֲִִִִַַַַַַַַַָָֹּבּמקּדׁש

האּולם מעלֹות על ועֹומדין ּבאין ׁשחר, ׁשל 61ּתמיד ְְֲִִִֶַַַַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

תהילת להדגיש צריך ברכה שבכל הוכיחו שם) (סוטה, שבתלמוד מאחר אלא ט"ו). הלכה ד, פרק תענית (הלכות רבינו בדברי גם
להוסיף להם שאסור כהנים בברכת אבל כך בברכתו חותם בעצמו הש"ץ אמנם המקרים וברוב העולם ועד העולם מן ולברכו, ה'
להשמיע כדי הכהנים במקום אומרו העם לפיכך - י"ב) (הלכה בסמוך כמבואר בתורה, הכתובים הפסוקים שלושת נוסח על דבר שום

רוקח"). ("מעשה העולם ועד העולם מן ה' ועוד).44)המבוטא.43)תהילת א עמוד ס דף סנהדרין א; עמוד לח דף (סוטה
וסמכו45) דל"ת. באל"ף ונקרא ה"א, ביו"ד אני נכתב נקרא, אני נכתב כשאני "לא א): עמוד עא דף (קידושין אמרו וכן שם) (סוטה,

את אזכיר שם שכינה) גילוי שם שיש המקדש, בית (זה וברכתיך אליך אבוא שמי את אזכיר אשר מקום בכל הפסוק: על חכמינו
שם). (סוטה, המפורש שמי את להזכיר מצווך אני שם - מותו46)שמי שעם שכינה, לגילוי זכו לא ומאז ב) עמוד לט דף (יומא

שם. כמפורש המקדש, בבית הניסים קרא47)פסקו לעלם שמי זה טו): פסוק ג פרק (שמות שנאמר א) עמוד עא דף (קידושין
להעלים. כלומר: א).48)לעלם, הלכה א, (פרק לעיל א)49)מפורש עמוד לח דף (סוטה בתלמוד נלמדים האלה הדינים כל ְֵַ

בלשון שם מה העם". את לברך יעמדו "אלה יב): פסוק כז, פרק (דברים להלן ונאמר תברכו" "כה כאן: נאמר שווה": "גזירה בדרך
והתורה בקול, יעננו והאלוקים ידבר משה יט): פסוק יט, פרק (שמות נאמר תורה ובמתן רם קול הלויים... וענו שם: שכתוב הקודש
נאמר בעמידה, כאן אף - לברך יעמדו אלה שנאמר: בעמידה שם מה הקודש. בלשון כהנים ברכת אף - הקודש בלשון ניתנה וודאי
בנשיאת כאן אף כפיים, בנשיאת ששם כשם ויברכם. ידיו... את אהרן וישא כב): פסוק ט, פרק (ויקרא להלן ונאמר תברכו, כה כאן:

לחבירו.50)כפיים. האומר כאדם להם" "אמור שנאמר: ברכתם בשעת העם פני מול הכהנים פני "אמור51)שיהיו שנאמר:
נשא). (ספרי שומע העם כל שיהיה - לי.52)להם" המיוחד שמי וגו' שמי" את "ושמו הברכהזה53)שנאמר על רק מוסב

במדינה. גם נוהגים זו בהלכה השנויים הדינים כל אבל המפורש, עמוד54)בשם לח דף (סוטה זו הלכה כל ומקור ט, הלכה לעיל
ב).55)א). עמוד כח דף השנה שלא56)(ראש וכן הברכה כוונת את המפסידות אחרות במחשבות ברכתי בשעת אטרד שלא

י"א). פרשה רבה במדבר למדרש מהרז"ו (פירוש בה הכרוכים ובדיניה הברכה בנוסח והתיבות:57)אטעה א) עמוד לט דף (סוטה
ד. פרק למגילה הרי"ף הוספת הן עולם" ועד אוהב58)"מעתה שאינו כהן כל ב) עמוד קמז דף (במדבר הזוהר דברי פי על מכוון

יבורך תקרי אל יברך, הוא עין טוב ט): פסוק כב, פרק (משלי שנאמר העם, את לברך ידיו ישא אל לעם אהוב שאינו או עמו, את
"אמור אומר: הכתוב וכן זה). מעין ב עמוד לח דף סוטה וראה יח. קטן סעיף קכח, סימן חיים אורח אברהם" ("מגן יברך אלא

יא). פרשה רבה במדבר (מדרש שלם ובלב מלא בפה מלא. כתיב אלא59)להם" עצמם בכהנים תלוייה הברכה שאין מאחר כי
גזירת אלא אינה - למה? כהנים ברכת כן אם א) עמוד מט דף (חולין וכמבואר אברכם" ואני הכתוב: כעדות בהקדושֿברוךֿהוא,
גזירה מבארים ויש א). עמוד לט דף לסוטה (מהרש"א כהנים לברכת מתאווה והקדושֿברוךֿהוא ישראל את שיברכו עליהם המלך
ספרי שבו ההיכל כלפי גדול גנאי זה והרי ג) (הלכה לעיל כמבואר לעם ופניהם הקודש להיכל אחוריהם החזירו והכהנים היות זו,
וראה ט"ז) פסוק ח, פרק (יחזקאל קדמה" ופניהם ה' היכל אל אחוריהם איש וחמישה "עשרים נגד קובל והכתוב מונחים, תורה
ברכתם אחרי מתנצלים הכהנים לפיכך פנים, כנגד פנים ישראל את שיברכו הכהנים על גזרה שהתורה אלא ד) משנה ה, פרק (סוכה

העליונה. גזירתך פי על עשינו בהכרח שעשינו מה כל עלינו" שגזרת מה "עשינו שנאמר60)ואומרים: ב) עמוד סב דף (זבחים
שעשה מזרחהבים פונים ושלושה נגבה פונים ושלושה ימה פונים ושלושה צפונה פונים שלושה בקר, עשר שנים על עומד שלמה:

הולך. אתה לימינך למערב מצפון סובבו ואתה אליו ופניך דבר איזה מקיף וכשאתה ד) פסוק ד, פרק הימיםֿב הוא61)(דברי
ב). משנה ז, פרק (תמיד בכניסתו היו מעלות עשרה ושתים שבמקדש, להיכל ומבוא שער, בית

mipdk zkxae dltz zekld - oqip 'k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשאמרנּו ּכּדר אחר62ּומברכין, אֹותּה מברכין ּבּמדינה אבל . ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ
מ חּוץ ּתפּלה, ׁשאמרנּוּכל ּכמֹו מקֹום63ּמנחה, ּבכל . ְְְְְִִִֶַָָָָָָ

"אמֹור64מׁשּתּדלין ׁשּנאמר: יׂשראל, אֹותן הּמקרא ׁשּיהא ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
מהם. הּמקרא ׁשאין מּכלל - ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָלהם"

חמּׁשה־עׂשר 1ּפרק
¤¤£¦¨¨¨

והּמּומין,‡. הּלׁשֹון, ּכּפים: נׂשיאת מֹונעין דברים ְְְְִִִִִִַַַַַָָָׁשּׁשה
ּכיצד? הּלׁשֹון הּידים. וטמאת והּיין, והּׁשנים, ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָֻוהעברה,
ׁשּקֹורין ּכגֹון ּכתּקּונן, האֹותּיֹות את מֹוציאין ׁשאין ְְְִִִִִִִֵֶֶֶָָָהעּלגים
'סּבלת', ל'ׁשּבלת' אֹו אלפי"ן, ּולעיני"ן עיני"ן ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַֹֹלאלפי"ן
ּכבדיֿפה וכ ּכּפיהן. את נֹוׂשאין אין - בהן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָוכּיֹוצא
את נֹוׂשאין אין לּכל, נּכרים ּדבריהם ׁשאין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹוכבדיֿלׁשֹון,

ֵֶַּכּפיהן.
אֹו·. בידיו אֹו ּבפניו מּומין ׁשּיׁש ּכהן ּכיצד? ְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹהּמּומין

שהיּו אֹו עקּוׁשֹות, אֹו עקּמֹות אצּבעֹותיו ׁשהיּו ּכגֹון ְְְְְֲֲֶֶֶַָָָָֻברגליו,
ּבֹו. מסּתּכלין ׁשהעם לפי ּכּפיו, את יׂשא לא - ּבהקנּיֹות ְְְֳִִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹידיו
וכן מדּבר, ׁשהּוא ּבׁשעה זקנֹו על יֹורד רירֹו ׁשהיה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמי
דׁש היה ואם ּכּפיו; את יׂשא לא - מעיניו ּבאחת ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹהּסּומא
ּבזה אֹו מעיניו ּבאחת הּסּומא ּבזה רגילים היּו והּכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבעירֹו
ידיו ׁשהיּו מי וכן ּבֹו. מסּתּכלין ׁשאין לפי מּתר, - זב ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻׁשרירֹו
אנׁשי רב ואם ּכּפיו; את יׂשא לא ּופּואה, אסטיס ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹצבּועֹות

ּבֹו. מסּתּכלין ׁשאין לפי מּתר, - ּבכ מלאכּתן ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֻהעיר
ׁשעׂשה‚. אףֿעלּֿפי הּנפׁש, את ׁשהרג ּכהן ּכיצד? ֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהעברה

מלאּו", ּדמים "ידיכם ׁשּנאמר: ּכּפיו, את יׂשא לא ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹתׁשּובה,
ּבין - ּכֹוכבים ׁשעבד וכהן וגֹו'. ּכּפיכם" "ּובפרׂשכם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּוכתיב:
נֹוׂשא אינֹו תׁשּובה, ׁשעׂשה אףֿעלּֿפי - ּבׁשגגה ּבין ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבאנס,
וגֹו'; הּבמֹות" ּכהני יעלּו לא א" ׁשּנאמר: לעֹולם, ּכּפיו ְְֱֲֲֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹאת
וכן ּבׁשמֹו". ּולבר "לׁשרתֹו ׁשּנאמר: היא, ּכעבֹודה ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָּוברכה
ּבֹו, ׁשחזר אףֿעלּֿפי - ּומּזלֹות ּכֹוכבים לעבֹודת ׁשהמיר ֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּכהן
מֹונעין. אין העברֹות ּוׁשאר לעֹולם. ּכּפיו את נֹוׂשא ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָאינֹו

ׁשּיתמּלא„. עד ּכּפיו, את יׂשא לא נער ּכהן ּכיצד? ְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹהּׁשנים
אינֹו אחת, ּבבת יין רביעית ׁשּׁשתה מי ּכיצד? והּיין ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָזקנֹו.
ׁשהּוקׁשה לפי מעליו, יינֹו את ׁשּיסיר עד ּכּפיו את ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָנֹוׂשא
ׁשּנתן אֹו פעמים, ּבׁשּתי יין רביעית ׁשתה לעבֹודה. ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָּברכה
מרביעית, יֹותר ׁשתה ואם מּתר. - מים מעט ְְְְִִִִֵֵַַָָָֻלתֹוכֹו
- פעמים ּבכּמה ׁשׁשתאֹו אףֿעלּֿפי מזּוג, ׁשהיה ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָאףֿעלּֿפי
היא וכּמה מעליו. יינֹו את ׁשּיסיר עד ּכּפיו, את יׂשא ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלא
אצּבע וחצי אצּבעים ּברּום אצּבעים, על אצּבעים ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָרביעית?

הּתֹורה ּבכל ּבֹו ׁשּמֹוׁשחין האצּבע וזה ּבּגּודל; אצּבע, ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹוחמׁש
ּבהןֿיד. הּנקרא והּוא הּגּודל, הּוא ְְִֶַַָָָָֹֻּכּלּה

יׂשא‰. לא ידיו, את נטל ׁשּלא ּכהן ּכיצד? הּידים ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֻטמאת
ׁשּמקּדׁשין ּכדר הּפרק עד ידיו את נֹוטל אּלא ּכּפיו; ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאת
ּוברכּו קדׁש ידיכם "ׂשאּו ׁשּנאמר: ,מבר ואחרּֿכ ְְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלעבֹודה,
ּבכהּונֹו. ׁשאינֹו לפי ּכּפיו, את נֹוׂשא אינֹו והחלל יי". ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאת

.Âנׂשיאת הּמֹונעין הּדברים אּלּו מּכל דבר לֹו היה ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹּכהן
אֹו ּבמצֹות, מדקּדק ואינֹו חכם ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָּכּפים,

ׁשּל אֹו אחריו, מרּננים הּברּיֹות ּומּתנֹוׁשהיּו מׂשאֹו היה א ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָֹ
ׁשּזֹו לפי אֹותֹו, מֹונעין ואין ּכּפיו את נֹוׂשא זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָּבצדק
ואין ּכּפים, לנׂשיאת ׁשראּוי וכהן ּכהן ּכל על עׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹמצות

הּמצֹות. מן והּמנע רׁשע הֹוסף רׁשע: לאדם ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָאֹומרים
.Êׁשאין זה? הדיֹוט ּברּכת ּתֹועיל ּומה ותאמר: ּתתמּה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַֹואל

ּבהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, אּלא ּבּכהנים, ּתלּוי הּברכה ְְֲִִֶַַַָָָָָָֹקּבּול
- אברכם" ואני יׂשראל, ּבני על ׁשמי את "וׂשמּו ְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
והּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא בּה, ׁשּנצטּוּו מצותן עֹוׂשים ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֹהּכהנים

ּכחפצֹו. יׂשראל את מבר ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָּברחמיו
.Á;הּברכה ּבכלל אינם הּכהנים, אחֹורי ׁשהם ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹעם

היתה ואם הּברכה. ּבכלל הם הרי מּצּדיהן, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָוהעֹומדים
ׁשל חֹומה היא אפּלּו הּמתּברכים, ּובין הּכהנים ּבין ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָֹמחּצה
ּבכלל הם הרי הּכהנים, ּפני מּול ּופניהם הֹואיל - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַֹּברזל

ְַָָהּברכה.
.Ëּביתֿהּכנסת הּמנין. מן וכהנים ּבעׂשרה, ּכּפים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹנׂשיאת

מברכים? הם ּולמי ּכּפיהם; את נֹוׂשאים ּכּלם - ּכהנים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻֻׁשּכּלן
אחריהם עֹונה ּומי ׁשּבּדרֹום; ולאחיהם ׁשּבּצפֹון ְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָלאחיהם
יֹותר כהנים עׂשרה ׁשם נׁשארּו ואם והּטף. הּנׁשים ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָֹ'אמן'?
מברכין. והּׁשאר 'אמן' עֹונין העׂשרה - לּדּוכן ׁשעלּו אּלּו ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָעל

.Èלא - לבּדֹו ׁשליחֿצּבּור אּלא ּכהן, בהן היה ׁשּלא ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹצּבּור
ּכּפיו את נֹוׂשא ׁשהּוא הבטחתֹו היתה ואם ּכּפיו; את ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָיׂשא
ּכׁשּיּגיע - ּכלל ּכהן להם אין ואם רּׁשאי. - לתפּלתֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹוחֹוזר

ואלהי "אלהינּו אֹומר: ׁשלֹום', ל'ׂשים אבֹותינּו,ׁשליחֿצּבּור ְְֱֲִִִֵֵֵֵֵַָֹֹ
מׁשה עלֿידי הּכתּובה ּבּתֹורה המׁשּלׁשת בּברכה ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻּברכנּו
ּכאמּור: ,קדֹוׁש עם ּכהנים ּובניו אהרן מּפי האמּורה ,ְְֲֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹעבּד
ּפניו יי יׂשא ויחּנּך. אלי ּפניו יי יאר .ויׁשמר יי ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָָֻיברכ
ואני יׂשראל, ּבני על ׁשמי את וׂשמּו ׁשלֹום. ל ויׂשם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאלי
'ׂשים ואֹומר ּומתחיל 'אמן', עֹונין העם ואין ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָָאברכם".

ָׁשלֹום'.
.‡Èלביתֿהּכנסת והל ּבביתֿהּכנסת, ּכּפיו את ׁשּנׂשא ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּכהן
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מעלות62) שעל אומר: הוא וכאן וכו' לדוכן עולים הכהנים רבינו: אומר ט בהלכה שלמעלה הרדב"ז, ונשאל טֿי, הלכות לעיל
ו, (פרק הבחירה" "בית בהלכות וכמבואר שביארנו, כמו הם, נפרדים דברים שני האולם ומעלות דוכן והלא מברכים, היו האולם
לשם" נכנסים מומים בעלי שאין מקודש... ולמזבח האולם "בין ט) משנה א, פרק (כלים במשנה ושנינו היות והשיב: גֿד) הלכות
שקדושתו הדוכן על מברך היה כורחו ועל הכהנים, אחיו עם לברך האולם למעלות לגשת יכול היה לא מום בעל שכהן יוצא
בידיהם, מום (שאין מומין בעלי הכהנים היו האולם מעלות על כפיהם נושאים היו שהכהנים בשעה נמצא, האולם, ממעלות פחותה
פרק הרמב"ם לשונות ב, חלק (רדב"ז רבינו בדברי סתירה כל ואין הדוכן, על כפיהם נושאים ב) הלכה ט"ו, פרק לקמן וכמבואר

א).63)ד), (הלכה מאיר64)לעיל רבי והורה (שם). במשנה כמבואר מעכב, זה אין אבל ד). הלכה ה, (פרק ברכות ירושלמי
שלום" "שים התחלת עד שותק והחזן הברכות, סדר כל אותם ויקריא "כהנים" ויקרא אצלו ישראל יעמוד כהן, שכשהחזן מרוטנברג

מיימוניות"). כלל1)("הגהות כהן בו אין או כהנים שכולו הכנסת בית כפיים; נשיאת המונעים דברים שישה



עי mipdk zkxae dltz zekld - oqip 'k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשאמרנּו ּכּדר אחר62ּומברכין, אֹותּה מברכין ּבּמדינה אבל . ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ
מ חּוץ ּתפּלה, ׁשאמרנּוּכל ּכמֹו מקֹום63ּמנחה, ּבכל . ְְְְְִִִֶַָָָָָָ

"אמֹור64מׁשּתּדלין ׁשּנאמר: יׂשראל, אֹותן הּמקרא ׁשּיהא ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
מהם. הּמקרא ׁשאין מּכלל - ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָלהם"

חמּׁשה־עׂשר 1ּפרק
¤¤£¦¨¨¨

והּמּומין,‡. הּלׁשֹון, ּכּפים: נׂשיאת מֹונעין דברים ְְְְִִִִִִַַַַַָָָׁשּׁשה
ּכיצד? הּלׁשֹון הּידים. וטמאת והּיין, והּׁשנים, ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָֻוהעברה,
ׁשּקֹורין ּכגֹון ּכתּקּונן, האֹותּיֹות את מֹוציאין ׁשאין ְְְִִִִִִִֵֶֶֶָָָהעּלגים
'סּבלת', ל'ׁשּבלת' אֹו אלפי"ן, ּולעיני"ן עיני"ן ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַֹֹלאלפי"ן
ּכבדיֿפה וכ ּכּפיהן. את נֹוׂשאין אין - בהן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָוכּיֹוצא
את נֹוׂשאין אין לּכל, נּכרים ּדבריהם ׁשאין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹוכבדיֿלׁשֹון,

ֵֶַּכּפיהן.
אֹו·. בידיו אֹו ּבפניו מּומין ׁשּיׁש ּכהן ּכיצד? ְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹהּמּומין

שהיּו אֹו עקּוׁשֹות, אֹו עקּמֹות אצּבעֹותיו ׁשהיּו ּכגֹון ְְְְְֲֲֶֶֶַָָָָֻברגליו,
ּבֹו. מסּתּכלין ׁשהעם לפי ּכּפיו, את יׂשא לא - ּבהקנּיֹות ְְְֳִִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹידיו
וכן מדּבר, ׁשהּוא ּבׁשעה זקנֹו על יֹורד רירֹו ׁשהיה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמי
דׁש היה ואם ּכּפיו; את יׂשא לא - מעיניו ּבאחת ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹהּסּומא
ּבזה אֹו מעיניו ּבאחת הּסּומא ּבזה רגילים היּו והּכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבעירֹו
ידיו ׁשהיּו מי וכן ּבֹו. מסּתּכלין ׁשאין לפי מּתר, - זב ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻׁשרירֹו
אנׁשי רב ואם ּכּפיו; את יׂשא לא ּופּואה, אסטיס ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹצבּועֹות

ּבֹו. מסּתּכלין ׁשאין לפי מּתר, - ּבכ מלאכּתן ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֻהעיר
ׁשעׂשה‚. אףֿעלּֿפי הּנפׁש, את ׁשהרג ּכהן ּכיצד? ֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהעברה

מלאּו", ּדמים "ידיכם ׁשּנאמר: ּכּפיו, את יׂשא לא ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹתׁשּובה,
ּבין - ּכֹוכבים ׁשעבד וכהן וגֹו'. ּכּפיכם" "ּובפרׂשכם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּוכתיב:
נֹוׂשא אינֹו תׁשּובה, ׁשעׂשה אףֿעלּֿפי - ּבׁשגגה ּבין ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבאנס,
וגֹו'; הּבמֹות" ּכהני יעלּו לא א" ׁשּנאמר: לעֹולם, ּכּפיו ְְֱֲֲֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹאת
וכן ּבׁשמֹו". ּולבר "לׁשרתֹו ׁשּנאמר: היא, ּכעבֹודה ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָּוברכה
ּבֹו, ׁשחזר אףֿעלּֿפי - ּומּזלֹות ּכֹוכבים לעבֹודת ׁשהמיר ֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּכהן
מֹונעין. אין העברֹות ּוׁשאר לעֹולם. ּכּפיו את נֹוׂשא ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָאינֹו

ׁשּיתמּלא„. עד ּכּפיו, את יׂשא לא נער ּכהן ּכיצד? ְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹהּׁשנים
אינֹו אחת, ּבבת יין רביעית ׁשּׁשתה מי ּכיצד? והּיין ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָזקנֹו.
ׁשהּוקׁשה לפי מעליו, יינֹו את ׁשּיסיר עד ּכּפיו את ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָנֹוׂשא
ׁשּנתן אֹו פעמים, ּבׁשּתי יין רביעית ׁשתה לעבֹודה. ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָּברכה
מרביעית, יֹותר ׁשתה ואם מּתר. - מים מעט ְְְְִִִִֵֵַַָָָֻלתֹוכֹו
- פעמים ּבכּמה ׁשׁשתאֹו אףֿעלּֿפי מזּוג, ׁשהיה ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָאףֿעלּֿפי
היא וכּמה מעליו. יינֹו את ׁשּיסיר עד ּכּפיו, את יׂשא ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלא
אצּבע וחצי אצּבעים ּברּום אצּבעים, על אצּבעים ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָרביעית?

הּתֹורה ּבכל ּבֹו ׁשּמֹוׁשחין האצּבע וזה ּבּגּודל; אצּבע, ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹוחמׁש
ּבהןֿיד. הּנקרא והּוא הּגּודל, הּוא ְְִֶַַָָָָֹֻּכּלּה

יׂשא‰. לא ידיו, את נטל ׁשּלא ּכהן ּכיצד? הּידים ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֻטמאת
ׁשּמקּדׁשין ּכדר הּפרק עד ידיו את נֹוטל אּלא ּכּפיו; ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאת
ּוברכּו קדׁש ידיכם "ׂשאּו ׁשּנאמר: ,מבר ואחרּֿכ ְְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלעבֹודה,
ּבכהּונֹו. ׁשאינֹו לפי ּכּפיו, את נֹוׂשא אינֹו והחלל יי". ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאת

.Âנׂשיאת הּמֹונעין הּדברים אּלּו מּכל דבר לֹו היה ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹּכהן
אֹו ּבמצֹות, מדקּדק ואינֹו חכם ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָּכּפים,

ׁשּל אֹו אחריו, מרּננים הּברּיֹות ּומּתנֹוׁשהיּו מׂשאֹו היה א ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָֹ
ׁשּזֹו לפי אֹותֹו, מֹונעין ואין ּכּפיו את נֹוׂשא זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָּבצדק
ואין ּכּפים, לנׂשיאת ׁשראּוי וכהן ּכהן ּכל על עׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹמצות

הּמצֹות. מן והּמנע רׁשע הֹוסף רׁשע: לאדם ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָאֹומרים
.Êׁשאין זה? הדיֹוט ּברּכת ּתֹועיל ּומה ותאמר: ּתתמּה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַֹואל

ּבהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, אּלא ּבּכהנים, ּתלּוי הּברכה ְְֲִִֶַַַָָָָָָֹקּבּול
- אברכם" ואני יׂשראל, ּבני על ׁשמי את "וׂשמּו ְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
והּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא בּה, ׁשּנצטּוּו מצותן עֹוׂשים ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֹהּכהנים

ּכחפצֹו. יׂשראל את מבר ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָּברחמיו
.Á;הּברכה ּבכלל אינם הּכהנים, אחֹורי ׁשהם ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹעם

היתה ואם הּברכה. ּבכלל הם הרי מּצּדיהן, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָוהעֹומדים
ׁשל חֹומה היא אפּלּו הּמתּברכים, ּובין הּכהנים ּבין ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָֹמחּצה
ּבכלל הם הרי הּכהנים, ּפני מּול ּופניהם הֹואיל - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַֹּברזל

ְַָָהּברכה.
.Ëּביתֿהּכנסת הּמנין. מן וכהנים ּבעׂשרה, ּכּפים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹנׂשיאת

מברכים? הם ּולמי ּכּפיהם; את נֹוׂשאים ּכּלם - ּכהנים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻֻׁשּכּלן
אחריהם עֹונה ּומי ׁשּבּדרֹום; ולאחיהם ׁשּבּצפֹון ְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָלאחיהם
יֹותר כהנים עׂשרה ׁשם נׁשארּו ואם והּטף. הּנׁשים ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָֹ'אמן'?
מברכין. והּׁשאר 'אמן' עֹונין העׂשרה - לּדּוכן ׁשעלּו אּלּו ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָעל

.Èלא - לבּדֹו ׁשליחֿצּבּור אּלא ּכהן, בהן היה ׁשּלא ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹצּבּור
ּכּפיו את נֹוׂשא ׁשהּוא הבטחתֹו היתה ואם ּכּפיו; את ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָיׂשא
ּכׁשּיּגיע - ּכלל ּכהן להם אין ואם רּׁשאי. - לתפּלתֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹוחֹוזר

ואלהי "אלהינּו אֹומר: ׁשלֹום', ל'ׂשים אבֹותינּו,ׁשליחֿצּבּור ְְֱֲִִִֵֵֵֵֵַָֹֹ
מׁשה עלֿידי הּכתּובה ּבּתֹורה המׁשּלׁשת בּברכה ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻּברכנּו
ּכאמּור: ,קדֹוׁש עם ּכהנים ּובניו אהרן מּפי האמּורה ,ְְֲֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹעבּד
ּפניו יי יׂשא ויחּנּך. אלי ּפניו יי יאר .ויׁשמר יי ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָָֻיברכ
ואני יׂשראל, ּבני על ׁשמי את וׂשמּו ׁשלֹום. ל ויׂשם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאלי
'ׂשים ואֹומר ּומתחיל 'אמן', עֹונין העם ואין ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָָאברכם".

ָׁשלֹום'.
.‡Èלביתֿהּכנסת והל ּבביתֿהּכנסת, ּכּפיו את ׁשּנׂשא ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּכהן
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מעלות62) שעל אומר: הוא וכאן וכו' לדוכן עולים הכהנים רבינו: אומר ט בהלכה שלמעלה הרדב"ז, ונשאל טֿי, הלכות לעיל
ו, (פרק הבחירה" "בית בהלכות וכמבואר שביארנו, כמו הם, נפרדים דברים שני האולם ומעלות דוכן והלא מברכים, היו האולם
לשם" נכנסים מומים בעלי שאין מקודש... ולמזבח האולם "בין ט) משנה א, פרק (כלים במשנה ושנינו היות והשיב: גֿד) הלכות
שקדושתו הדוכן על מברך היה כורחו ועל הכהנים, אחיו עם לברך האולם למעלות לגשת יכול היה לא מום בעל שכהן יוצא
בידיהם, מום (שאין מומין בעלי הכהנים היו האולם מעלות על כפיהם נושאים היו שהכהנים בשעה נמצא, האולם, ממעלות פחותה
פרק הרמב"ם לשונות ב, חלק (רדב"ז רבינו בדברי סתירה כל ואין הדוכן, על כפיהם נושאים ב) הלכה ט"ו, פרק לקמן וכמבואר

א).63)ד), (הלכה מאיר64)לעיל רבי והורה (שם). במשנה כמבואר מעכב, זה אין אבל ד). הלכה ה, (פרק ברכות ירושלמי
שלום" "שים התחלת עד שותק והחזן הברכות, סדר כל אותם ויקריא "כהנים" ויקרא אצלו ישראל יעמוד כהן, שכשהחזן מרוטנברג

מיימוניות"). כלל1)("הגהות כהן בו אין או כהנים שכולו הכנסת בית כפיים; נשיאת המונעים דברים שישה
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- ּכהנים לברּכת הּגיעּו ולא ׁשּמתּפללין צּבּור ּומצא ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָֹֹאחר
ׁשּלא ּכהן ּבּיֹום. פעמים ּכּמה ואפּלּו ּומברכן, להן ידיו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹנֹוׂשא
ׁשליחֿצּבּור ׁשאמר ּבׁשעה לּדּוכן לעלֹות מּמקֹומֹו רגליו ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָעקר
רגליו עקר אם אבל ּתפּלה; ּבאֹותּה עֹולה אינֹו ׁשּוב ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָ'רצה',
'עבֹודה', אחר אּלא לּדּוכן הּגיע ׁשּלא אףֿעלּֿפי ֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָָֹלעלֹות,

.ּומבר עֹולה זה ְֲֵֵֶֶָהרי
.·Èמצות ׁשּבּטל אףֿעלּֿפי - לּדּוכן עֹולה ׁשאינֹו ּכהן ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּכל

"ּכה ׁשּנאמר: עׂשה, ׁשלׁש על ּכעֹובר זה הרי אחת, ְֱֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹעׂשה
ׁשמי". את "וׂשמּו להם", "אמֹור יׂשראל", ּבני את ְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָתברכּו
,המבר ּכהן וכל ;מתּבר אינֹו ,מבר ׁשאינֹו ּכהן ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹוכל

."מברכי "ואברכה ׁשּנאמר: ,מתּבר
הלכותתפיליןומזוזהוספרתורה

ְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַָָָָ
דׁשמּיא ּבסּיעּתא ּתפּלה הלכֹות ְְְְְְִִִִִַַָָָסליקּו
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ּתפּלין להיֹות א) פרטן: וזהּו עׂשה. מצֹות חמׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָָָיׁש
ּבפתחי מזּוזה לקּבע ג) הּיד. על לקׁשרם ב) הראׁש. ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָֹֹעל
לכּתב ה) לעצמֹו. ּתֹורה ספר איׁש ּכל לכּתב ד) ְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹהּׁשערים.
תֹורה. ספרי ׁשני לֹו ׁשּיהיּו ּכדי לעצמֹו, ׁשני ספר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָהּמל

אּלּו מצֹות ּכל אּלּו:ּובאּור ּבפרקים ְְִִִֵֵֵָָ

ראׁשֹון 1ּפרק
¤¤¦

.‡יבא ּכי "והיה לי", "קּדׁש ׁשהן: אּלּו, ּפרׁשּיֹות ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָארּבע
הן - ׁשמע" אם "והיה ּו"ׁשמע", ׁשמֹות', 'ואּלה ׁשּבספר ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹיי"
ּתפּלין. ונקראים ּבעֹור, אֹותן ּומחּפין עצמן, ּבפני ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָׁשּנכּתבֹות
ואפּלּו הּיד. על אֹותן וקֹוׁשרין הראׁש, על אֹותן ְְֲִִִִַַַַַָָָָֹּומּניחין
מן ּכּלן את מעּכב אּלּו ּפרׁשּיֹות מארּבע אחת אֹות ׁשל ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻקֹוצֹו

ּכתּקּונן. ׁשלמֹות נכּתבֹות ׁשּיהיּו עד ְְְְִִִֵֶַַָָָהּתֹורה,
אם·. "והיה "ׁשמע", ׁשהן ׁשּבּמזּוזה, פרׁשּיֹות ׁשּתי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוכן

קֹוצֹו, חסר אם הּפרׁשּיֹות, מׁשּתי אחת אֹות אפּלּו - ְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹׁשמע"
וכן ׁשלמֹות. נכּתבֹות ׁשּתיהן ׁשּיהיּו עד הּתֹורה, מן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָמעּכב

ּפסּול. - אחת אֹות אפּלּו ׁשחּסר ֲִִֵֵֶֶַַָָספרּֿתֹורה
וכּלן‚. מּסיני, למׁשה הלכה ּכּלן ּבּתפּלין, יׁש דברים ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָֻֻעׂשרה

ּפסּולֹות. הּתפּלין הרי מהן, ּבאחת ׁשּנה אם לפיכ ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָמעּכבין.

רצּועֹותיהן. ּוקׁשירת ּבחּפּוין ּוׁשמֹונה ּבכתיבתן, הן ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשנים
וׁשּיהיּו ּבדיֹו, אֹותן ׁשּכֹותבין ׁשּבכתיבתן: הּׁשנים הן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָואּלּו

הּקלף. על ְְִִַַָָנכּתבין
ׁשל„. אֹו ׁשמנים, ׁשל העׁשן מקּבצין הּדיֹו? מעׂשה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכיצד

האילן ּבׂשרף אֹותֹו וגֹובלין בהן, וכּיֹוצא ׁשעוה וׁשל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָזפת
ׁשּיעׂשה עד אֹותֹו ודכין הרּבה, אֹותֹו ולֹותתין ּדבׁש, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָּובמעט
ּכתיבה ּובׁשעת אֹותֹו. ּומצניעין אֹותֹו ּומיּבׁשין ְְְְְְִִִִִִִַַַָרקיקין,
ּתמחקּנּו, ׁשאם ּבֹו; וכֹותב בֹו, וכּיֹוצא עפצים ּבמי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָׁשֹורהּו
ּבֹו לכּתב הּמבחר מן ׁשּמצוה הּדיֹו, וזהּו נמחק. ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָֹֻיהיה
עפצא ּבמי ׁשלׁשּתן ּכתב ואם ּומזּוזֹות. ּתפּלין ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָספרים,

ּכׁשרים. נמחק, ואינֹו עֹומד ׁשהּוא ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָוקנקנּתּום,

ׁשּיהיּו‰. מּסיני למׁשה ׁשּנאמר ההלכה, ּמעטה מה ְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאםּֿכן,
והּירק האדם ּכגֹון צבעֹונין, מיני ׁשאר למעט ּבדיֹו? ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָֹֹכתּובים
בּמזּוזֹות אֹו בּתפּלין אֹו ּבּספרים ּכתב ׁשאם בהן; ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָוכּיֹוצא
אּלּו הרי - בזהב אֹו צבעֹונין, מיני ּבׁשאר אחת אֹות ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָאפּלּו

ְִפסּולין.
.Âלֹוקחין ּכיצד? ודּוכסּוסטֹוס. ּוקלף ּגויל, הן: עֹורֹות ְְְְְְִִֵֵַָָׁשלׁש

ואחרּֿכ ּתחּלה, מּמּנּו הׂשער ּומעבירין חּיה, אֹו ּבהמה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָעֹור
ואחרֿ ּבקמח, אֹותֹו מעּבדין ואחרּֿכ ּבמלח, אֹותֹו ְְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָמֹולחין
ּומחּזקין העֹור את ׁשּמכּוצין מּדברים בֹו וכּיֹוצא ּבעפצא, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּכ

ּגויל. הּנקרא הּוא וזה ְְְִִֶַָאֹותֹו;
.Êאֹותֹו וחּלקּו ׂשערֹו, ׁשהעבירּו אחר העֹור לקחּו ְְְְְֱִִִֶֶַַָָָואם

עֹורֹות: ׁשני ׁשּיהיּו עד עֹוׂשין, ׁשהעּבדנין ּכמֹו לׁשנים, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָּבעביֹו
ׁשּמּמּול והּוא עבה, ואחד הׂשער, ׁשּמּמּול הּוא ּדק, ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָאחד
ואחרּֿכ ּבקמח, ואחרּֿכ ּבמלח אֹותֹו ועּבדּו ְְְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָהּבׂשר;
קלף, נקרא הׂשער ׁשּמּמּול החלק זה - בֹו וכּיֹוצא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבעפצא

דּוכסּוסטֹוס. נקרא הּבׂשר ׁשּמּמּול ְְְְִִֶֶַָָָוזה
.Áעל ספרּֿתֹורה כֹותבין ׁשּיהיּו מּסיני, למׁשה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָהלכה

על הּתפּלין כֹותבין וׁשּיהיּו הׂשער, ּבמקֹום וכֹותבין ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָהּגויל,
על הּמזּוזה כֹותבין וׁשּיהיּו הּבׂשר, ּבמקֹום וכֹותבין ְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָהּקלף,

הׂשע ּבמקֹום וכֹותבין הּקלףּדּוכסּוסטֹוס, על הּכֹותב וכל ר. ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָ
ּבׂשר ּבמקֹום ּובּדּוכסּוסטֹוס ּבּגויל ׁשּכתב אֹו ׂשער, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָּבמקֹום

ּפסּול. -ָ
.Ëּכתב אם מּסיני, למׁשה הלכה היא ׁשּכ ְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָאףֿעלּֿפי

למעט אּלא ּגויל, נאמר ולא ּכׁשר; הּקלף, על ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹספרּֿתֹורה
את ּכתב אם וכן ּפסּול. הּספר, עליו ּכתב ׁשאם ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּדּוכסּוסטֹוס,
על אמרּו לא ּכׁשר; הּגויל, על אֹו הּקלף על ְְְְִֵַַַַַַָָָָֹהּמזּוזה

למצוה. אּלא ְְְְִֶָָּדּוכסּוסטֹוס
.Èּבהמה עֹור עלּֿגּבי ּומזּוזֹות ּתפּלין ספרים, ּכֹותבין ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָאין

ּבהמה עֹור עלּֿגּבי ּכֹותבין אבל הּטמאים. וחּיה ועֹוף ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָטמאה
ואין ׁשּלהן. ּוטרפֹות נבלֹות ואפּלּו טהֹורים, ועֹוף ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָוחּיה
ׁשאין הּזהמא, מּפני הּטהֹור, הּדג עֹור עלּֿגּבי ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻּכֹותבין

ּבעּבּודּה. ּפֹוסקת ְֲִֶֶַָָֻהּזהמא
.‡Èֿספר ׁשל אֹו ּתפּלין ׁשל ּוקלף ספרּֿתֹורה, ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָּגויל

לׁשמן, ׁשּלא עּבדן ואם לׁשמן. אֹותן לעּבד צרי ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָֹּתֹורה,
אףֿעלּֿפי ּפסּולין. הּכּותי, עּבדן אם לפיכ ְְְְִִִִִִִַַַָָּפסּולין.
לׁשם אֹו הּספר לׁשם זה עֹור לעּבד לּכּותי לֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשאמרנּו
לא עֹוׂשה, הּוא עצמֹו ּדעת על ׁשהּכּותי ּפסּולין, - ְְְִִִִֶֶַַַַַַֹהּתפּלין
מעׂשה ׁשּצרי ּדבר ּכל ,לפיכ אֹותֹו; הׂשֹוכר ּדעת ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָעל
העּבדה צריכה אינּה ּומזּוזה ּפסּול. הּכּותי, עׂשהּו אם ְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָלׁשמֹו,

ְִָלׁשמּה.
.·Èולא ספרּֿתֹורה ּכֹותבין ׁשאין מּסיני, למׁשה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹהלכה

לפי ׂשרטּוט, צריכין אינן ּתפּלין אבל בׂשרטּוט; אּלא ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶָָָָמזּוזה
הּכתב, מן ׁשּלא ּומזּוזה ּתפּלין לכּתב ּומּתר מחּפין. ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹֹֻֻׁשהן
לכּתב אסּור ספרּֿתֹורה, אבל אּלּו; ּפרׁשּיֹות ּגֹורסין ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹׁשהּכל

הּכתב. מן ׁשּלא אחת אֹות ְֲִִֶַַַָֹאפּלּו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

יתנהגו. ומעשה1)כיצד תורה וספר ומזוזה תפילין שבין ההפרש מסיני; למשה הלכה וכולם בתפילין המעכבים דברים עשרה

dxez xtqe dfefne oilitz zekld - oqip `"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.‚È.יׂשרפּו אּפיקֹורֹוס, ׁשּכתבן ּומזּוזֹות, ּתפּלין ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָספרּֿתֹורה,
עבד, אֹו אּנס, ּביד מֹוסר אֹו מּומר, יׂשראל אֹו ּכּותי, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָּכתבן
ׁשּנאמר: ויּגנזּו, פסּולין, אּלּו הרי - קטן אֹו אּׁשה, ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָָָאֹו
ּומאמין הּקׁשירה על ׁשּמזהר ּכל - "ּוכתבּתם" ְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֹֻ"ּוקׁשרּתם",
מי יֹודע ואינֹו אּפיקֹורֹוס, ביד נמצאּו ׁשּכֹותב. הּוא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָּבּה,
לֹוקחין ואין ּכׁשרים. - ּכּותי ביד נמצאּו יּגנזּו. - ְְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָכתבן
ׁשּלא ּדמיהם, על ּביֹותר הּכּותים מן ּומזּוזֹות ּתפּלין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָֹספרים,

ּולגזלן. לגנבן אֹותן ְְְְְְִַָָָָָלהרּגיל
.„È,ּבהמה עֹור עלּֿגּבי ׁשּכתבן ּומזּוזֹות, ּתפּלין ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָספרּֿתֹורה,

אֹו מעּבדין, ׁשאינם עֹורֹות עלּֿגּבי אֹו הּטמאין, ועֹוף ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻחּיה
הרי - לׁשמן עּבדן ׁשּלא עֹור על ּותפּלין ספרּֿתֹורה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּכתב

פסּולין. ְִֵאּלּו
.ÂËּכתיבה ּובׁשעת מזּוזה, אֹו תפּלין אֹו ספרּֿתֹורה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָהּכֹותב

ׁשּלא ׁשּבהן האזּכרֹות מן אזּכרה וכתב ּכּונה, לֹו היתה ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹלא
מל אפּלּו הּׁשם, את הּכֹותב ,לפיכ ּפסּולין. - ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָלׁשמן
אֹו ׁשנים כֹותב היה יׁשיבּנּו; לא ּבׁשלֹומֹו, ׁשֹואל ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹיׂשראל

ּומׁשיב. ּביניהם מפסיק זה הרי ׁשמֹות, ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָׁשלׁשה
.ÊËמאֹות יתחיל לא הּׁשם, את לכּתב הּקלמֹוס את ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַֹֹֻהּטֹובל

את לכּתב ׁשכח ׁשּלפניו. מאֹות הּוא מתחיל אבל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּׁשם,
הּׁשם מקצת אבל הּׁשיטֹות. ּבין אֹותֹו ּתֹולה - ּכּלֹו ְֲִִֵֵֵֶַַַָָֻהּׁשם
ׁשכח, אם הּתבֹות ּובׁשאר ּפסּול. תלּוי, ּומקצתֹו ְְִִִִֵַַַָָָָָָּבּׁשיטה
ּדברים ּבּמה למעלה. ּומקצתּה ּבּׁשיטה הּתבה מקצת ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָּכֹותב

ּותפּלי ּבמזּוזה אבל ּבספרּֿתֹורה, ּבהןאמּורים? ּתֹולין אין ן, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָָ
מה ּגֹונז אחת, אֹות אפּלּו ׁשכח אם אּלא אחת; אֹות ֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָאפּלּו
הּגרד מקֹום על הּׁשם את לכּתב ּומּתר אחרת. וכֹותב ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻּׁשּכתב

ּבכּלן. הּמחק מקֹום ְְְְַַָָֻועל
.ÊÈהיריעה להּפ להם אסּור ּומזּוזֹות, ּתפּלין ספרים, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּכֹותבי

כֹופלּה. אֹו ּבגד עליה ּפֹורׂש אּלא ּפניה, ְֵֶֶֶֶֶַָָָָָָעל
.ÁÈׁשּיצאּו אחר הּסֹופר ׁשאמר ּומזּוזה, ּתפּלין ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָספרּֿתֹורה,

נאמן אינֹו לׁשמן! ׁשּבהן האזּכרֹות כתבּתי לא ידֹו: ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹמּתחת
נאמן אינֹו ולמה ׂשכרֹו. ּכל להפסיד הּוא נאמן אבל ְְְְְְֱֱֲִֵֶֶַָָָָָָָָָלפסלן,
זה על אֹו הּלֹוקח על להפסיד אּלא נתּכּון לא ׁשּמא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹלפסלן?
ׂשכר אּלא זֹו ּבאמירה מפסיד ׁשאינֹו ודֹומה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשׂשכרֹו,
אּלּו, תפּלין אֹו זה ספרּֿתֹורה אמר: אם לפיכ ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָהאזּכרֹות.

להפסיד ׁשּנאמן מּתֹו - לׁשמן! מעּבדֹות אינם ׁשּלהן ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻעֹורֹות
העֹורֹות אין ׁשאם יֹודעים, הּכל ׁשהרי לפסלן, נאמן ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׂשכרֹו,

ּכלל. לֹו ׂשכר אין לׁשמן, ְְְִִֵָָָָָֻמעּבדין
.ËÈוהּתירּו אּׁשּורית. ּבכתב אּלא ּומזּוזה, ּתפּלין ּכֹותבין ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָאין

העֹולם מן יוני נׁשקע ּוכבר ּבלבד. ּביוני אף לכּתב ְְְְְְִִִִִִִִַַַָָָָָָָֹּבּספרים
אּלא ׁשלׁשּתן הּיֹום ּכֹותבין אין לפיכ ואבד, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָונׁשּתּבׁש
אֹות תדּבק ׁשּלא ּכדי ּבכתיבתן, להּזהר וצרי ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹאּׁשּורית.
רּוחֹותיה, מארּבע לּה מּקיף העֹור ׁשאין אֹות ׁשּכל ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבאֹות,
סכל, ולא חכם לא ׁשאינֹו הּתינֹוק, ׁשאין אֹות וכל ְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹּפסּול.
האֹותּיֹות, ּבצּורת להּזהר צרי לפיכ ּפסּול. - לקרֹותּה ְְְְִִִִִֵַָָָָָָָיכֹול
לבי"ת כ"ף ולא ליּו"ד, וא"ו ולא לוא"ו הּיּו"ד תדמה ְְְְְְִֵֶֶַָָָֹֹֹׁשּלא
וכן לדל"ת, רי"ׁש ולא לרי"ׁש דל"ת ולא לכ"ף, בי"ת ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶָָָֹֹֹולא

בהן. הּקֹורא ּכל ׁשּירּוץ עד בזה, ּכּיֹוצא ֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכל
.Îׁשהּדיֹו נקב וכל הּנקב. עלּֿגּבי יכּתב לא נקּוב, ׁשהיה ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹעֹור

לכּתב מּתר לפיכ עליו; לכּתב ּומּתר נקב, אינֹו עליו ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֹֻֻעֹוברת
אם - ׁשּנכּתב אחר העֹור נּקב ׁשּנתעּבד. העֹוף עֹור ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָעלּֿגּבי
ּבׁשאר וכן מ"ם, תֹו אֹו ה"א ּתֹו ּכגֹון האֹות, ּבתֹו ְְְְִִֵֵֵַָָנּקב
נׁשּתּיר אם - ׁשּנפסקה עד אֹות ׁשל ּביר נּקב ּכׁשר. ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאֹותּיֹות,
לאֹות תדמה ׁשּלא והּוא, ּכׁשר; קטּנה, אֹות מלא ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹֹמּמּנה
ּפסּולה. - קטּנה אֹות מלא מּמּנה נׁשּתּיר לא ואם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹאחרת;

ה'תשע"א ניסן כ"א שני יום

ׁשני 1ּפרק
¤¤¥¦

ראׁש‡. ׁשל הּתפּלין את ּכֹותבין ארּבע2ּכיצד ּכֹותבין ? ְְְְִִִִֵֶֶַַַַֹ
קלפין ארּבע על לבּדֹו,3ּפרׁשּיֹות ואחד אחד ּכל וגֹוללין , ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָ

מחּברין ׁשהן ּבּתים, ּבארּבע אֹותן אחד4ּומּניחין .5ּבעֹור ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֻ
ּדּפין ּבארּבע ּפרׁשּיֹות הארּבע אֹותן ּכֹותבין יד, על6וׁשל ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָ

לתחּלתֹו מּסֹופֹו ספרּֿתֹורה ּכמין וגֹוללֹו אחד, ּומּניחֹו7קלף , ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָ
אחד .8ּבבית ְִֶַָ

הּסתּומה·. עׂשה ׁשאם ּבּפרׁשּיֹות, להּזהר 10ּפתּוחה9וצרי ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָ
הראׁשֹונֹו הּפרׁשּיֹות ּוׁשלׁשת ּפסלן. סתּומה, הּפתּוחה תאֹו ְְְְִִֶַַָָָָָָָ
ׁשמע', אם 'והיה ׁשהיא אחרֹונה, ּופרׁשה ּפתּוחֹות, ְְֲִִֶַַָָָָָָָָֹֻּכּלן

ְָסתּומה.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ועיבודן. שירטוטן כתיבתן, דיני שבכתיב1)עורם; התגין רצועהדיני ודין הרצועות מעשה הבתים; בתוך התפילין פרשיות ת
"של2)שנפסקה. הקדים הנחתן במעשה א) הלכה א, (פרק לעיל וכן תחילה, ראש" "של כתיבת מעשה לפרש רבינו הקדים

בין ולזיכרון ידך על לאות לך והיה ט): פסוק יג, פרק (שמות ככתוב יד" "של קדמה שבתורה פי על אף יד" "של לתפילה ראש"
"של שקדושת מפני אלא א), סעיף לב, (סימן חיים אורח ערוך בשולחן כמבואר יד של פרשיות קודם לכתוב צריך וכן עיניך,

תחילה. נקטה י"ז) הלכה ג, (פרק לקמן כמבואר יד" מ"של חמורה עיניך3)ראש" בין ולטוטפת שנאמר ב) עמוד לד דף (מנחות
שתיים. באפריקי פת שתיים, בכתפי טט עקיבא רבי בֿג).4)אמר הלכות ג, (פרק לקמן עיניך"5)מבואר בין "ולזיכרון שנאמר

שם). (מנחות, אחד בעור אלא הפרשיות ארבע את מניחים שאין מכאן זיכרונות, ושלושה שניים ולא לך אמרתי אחד זיכרון
הקלפים7)עמודים.6) ארבעת גם ספר). (קרית מעכב וסדרן ראשונה האחרונה הפרשה תצא לסופו מתחילתו יגללו אם כי

בגלילה לגללם אפשר שאי משום אלא ז, הלכה ג, פרק לקמן רבינו בדברי כמבואר לתחילתם מסופם גוללים ראש, של שבתפילה
"כמין הפרשיות גלילת לתאר רבינו דקדק לפיכך בית, כל בעומק בבתים שיניחם כדי כיפול, טעונים שהרי תורה", ספר "כעין ממש

רוקח"). ("מעשה לבד יד" ב"של רק תורה" שם).8)ספר (מנחות, ומבפנים מבחוץ אחת אות ידך, על לאות לך והיה שנאמר:
פסולות, בשמאלו וכתבן עבר ואם א עמוד לז דף מנחות במסכת שמבואר כמו ימנית, ביד היא התפילין שכתיבת להעיר וראוי

מיימוניות"). ("הגהות א עמוד קג דך בשבת שמבואר כמו בכך, כתיבה דרך (השורה)9)שאין השיטה באמצע המתחילה פרשה
בסופה. קג10)או דף (שבת זו הלכה ומקור אֿב). הלכות ח, (פרק לקמן בפרוטרוט מבואר וזה השיטה, בתחילת שתחילתה



עג dxez xtqe dfefne oilitz zekld - oqip `"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.‚È.יׂשרפּו אּפיקֹורֹוס, ׁשּכתבן ּומזּוזֹות, ּתפּלין ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָספרּֿתֹורה,
עבד, אֹו אּנס, ּביד מֹוסר אֹו מּומר, יׂשראל אֹו ּכּותי, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָּכתבן
ׁשּנאמר: ויּגנזּו, פסּולין, אּלּו הרי - קטן אֹו אּׁשה, ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָָָאֹו
ּומאמין הּקׁשירה על ׁשּמזהר ּכל - "ּוכתבּתם" ְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֹֻ"ּוקׁשרּתם",
מי יֹודע ואינֹו אּפיקֹורֹוס, ביד נמצאּו ׁשּכֹותב. הּוא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָּבּה,
לֹוקחין ואין ּכׁשרים. - ּכּותי ביד נמצאּו יּגנזּו. - ְְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָכתבן
ׁשּלא ּדמיהם, על ּביֹותר הּכּותים מן ּומזּוזֹות ּתפּלין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָֹספרים,

ּולגזלן. לגנבן אֹותן ְְְְְְִַָָָָָלהרּגיל
.„È,ּבהמה עֹור עלּֿגּבי ׁשּכתבן ּומזּוזֹות, ּתפּלין ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָספרּֿתֹורה,

אֹו מעּבדין, ׁשאינם עֹורֹות עלּֿגּבי אֹו הּטמאין, ועֹוף ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻחּיה
הרי - לׁשמן עּבדן ׁשּלא עֹור על ּותפּלין ספרּֿתֹורה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּכתב

פסּולין. ְִֵאּלּו
.ÂËּכתיבה ּובׁשעת מזּוזה, אֹו תפּלין אֹו ספרּֿתֹורה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָהּכֹותב

ׁשּלא ׁשּבהן האזּכרֹות מן אזּכרה וכתב ּכּונה, לֹו היתה ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹלא
מל אפּלּו הּׁשם, את הּכֹותב ,לפיכ ּפסּולין. - ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָלׁשמן
אֹו ׁשנים כֹותב היה יׁשיבּנּו; לא ּבׁשלֹומֹו, ׁשֹואל ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹיׂשראל

ּומׁשיב. ּביניהם מפסיק זה הרי ׁשמֹות, ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָׁשלׁשה
.ÊËמאֹות יתחיל לא הּׁשם, את לכּתב הּקלמֹוס את ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַֹֹֻהּטֹובל

את לכּתב ׁשכח ׁשּלפניו. מאֹות הּוא מתחיל אבל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּׁשם,
הּׁשם מקצת אבל הּׁשיטֹות. ּבין אֹותֹו ּתֹולה - ּכּלֹו ְֲִִֵֵֵֶַַַָָֻהּׁשם
ׁשכח, אם הּתבֹות ּובׁשאר ּפסּול. תלּוי, ּומקצתֹו ְְִִִִֵַַַָָָָָָּבּׁשיטה
ּדברים ּבּמה למעלה. ּומקצתּה ּבּׁשיטה הּתבה מקצת ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָּכֹותב

ּותפּלי ּבמזּוזה אבל ּבספרּֿתֹורה, ּבהןאמּורים? ּתֹולין אין ן, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָָ
מה ּגֹונז אחת, אֹות אפּלּו ׁשכח אם אּלא אחת; אֹות ֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָאפּלּו
הּגרד מקֹום על הּׁשם את לכּתב ּומּתר אחרת. וכֹותב ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻּׁשּכתב

ּבכּלן. הּמחק מקֹום ְְְְַַָָֻועל
.ÊÈהיריעה להּפ להם אסּור ּומזּוזֹות, ּתפּלין ספרים, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּכֹותבי

כֹופלּה. אֹו ּבגד עליה ּפֹורׂש אּלא ּפניה, ְֵֶֶֶֶֶַָָָָָָעל
.ÁÈׁשּיצאּו אחר הּסֹופר ׁשאמר ּומזּוזה, ּתפּלין ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָספרּֿתֹורה,

נאמן אינֹו לׁשמן! ׁשּבהן האזּכרֹות כתבּתי לא ידֹו: ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹמּתחת
נאמן אינֹו ולמה ׂשכרֹו. ּכל להפסיד הּוא נאמן אבל ְְְְְְֱֱֲִֵֶֶַָָָָָָָָָלפסלן,
זה על אֹו הּלֹוקח על להפסיד אּלא נתּכּון לא ׁשּמא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹלפסלן?
ׂשכר אּלא זֹו ּבאמירה מפסיד ׁשאינֹו ודֹומה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשׂשכרֹו,
אּלּו, תפּלין אֹו זה ספרּֿתֹורה אמר: אם לפיכ ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָהאזּכרֹות.

להפסיד ׁשּנאמן מּתֹו - לׁשמן! מעּבדֹות אינם ׁשּלהן ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻעֹורֹות
העֹורֹות אין ׁשאם יֹודעים, הּכל ׁשהרי לפסלן, נאמן ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׂשכרֹו,

ּכלל. לֹו ׂשכר אין לׁשמן, ְְְִִֵָָָָָֻמעּבדין
.ËÈוהּתירּו אּׁשּורית. ּבכתב אּלא ּומזּוזה, ּתפּלין ּכֹותבין ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָאין

העֹולם מן יוני נׁשקע ּוכבר ּבלבד. ּביוני אף לכּתב ְְְְְְִִִִִִִִַַַָָָָָָָֹּבּספרים
אּלא ׁשלׁשּתן הּיֹום ּכֹותבין אין לפיכ ואבד, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָונׁשּתּבׁש
אֹות תדּבק ׁשּלא ּכדי ּבכתיבתן, להּזהר וצרי ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹאּׁשּורית.
רּוחֹותיה, מארּבע לּה מּקיף העֹור ׁשאין אֹות ׁשּכל ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבאֹות,
סכל, ולא חכם לא ׁשאינֹו הּתינֹוק, ׁשאין אֹות וכל ְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹּפסּול.
האֹותּיֹות, ּבצּורת להּזהר צרי לפיכ ּפסּול. - לקרֹותּה ְְְְִִִִִֵַָָָָָָָיכֹול
לבי"ת כ"ף ולא ליּו"ד, וא"ו ולא לוא"ו הּיּו"ד תדמה ְְְְְְִֵֶֶַָָָֹֹֹׁשּלא
וכן לדל"ת, רי"ׁש ולא לרי"ׁש דל"ת ולא לכ"ף, בי"ת ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶָָָֹֹֹולא

בהן. הּקֹורא ּכל ׁשּירּוץ עד בזה, ּכּיֹוצא ֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכל
.Îׁשהּדיֹו נקב וכל הּנקב. עלּֿגּבי יכּתב לא נקּוב, ׁשהיה ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹעֹור

לכּתב מּתר לפיכ עליו; לכּתב ּומּתר נקב, אינֹו עליו ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֹֻֻעֹוברת
אם - ׁשּנכּתב אחר העֹור נּקב ׁשּנתעּבד. העֹוף עֹור ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָעלּֿגּבי
ּבׁשאר וכן מ"ם, תֹו אֹו ה"א ּתֹו ּכגֹון האֹות, ּבתֹו ְְְְִִֵֵֵַָָנּקב
נׁשּתּיר אם - ׁשּנפסקה עד אֹות ׁשל ּביר נּקב ּכׁשר. ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאֹותּיֹות,
לאֹות תדמה ׁשּלא והּוא, ּכׁשר; קטּנה, אֹות מלא ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹֹמּמּנה
ּפסּולה. - קטּנה אֹות מלא מּמּנה נׁשּתּיר לא ואם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹאחרת;

ה'תשע"א ניסן כ"א שני יום

ׁשני 1ּפרק
¤¤¥¦

ראׁש‡. ׁשל הּתפּלין את ּכֹותבין ארּבע2ּכיצד ּכֹותבין ? ְְְְִִִִֵֶֶַַַַֹ
קלפין ארּבע על לבּדֹו,3ּפרׁשּיֹות ואחד אחד ּכל וגֹוללין , ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָ

מחּברין ׁשהן ּבּתים, ּבארּבע אֹותן אחד4ּומּניחין .5ּבעֹור ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֻ
ּדּפין ּבארּבע ּפרׁשּיֹות הארּבע אֹותן ּכֹותבין יד, על6וׁשל ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָ

לתחּלתֹו מּסֹופֹו ספרּֿתֹורה ּכמין וגֹוללֹו אחד, ּומּניחֹו7קלף , ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָ
אחד .8ּבבית ְִֶַָ

הּסתּומה·. עׂשה ׁשאם ּבּפרׁשּיֹות, להּזהר 10ּפתּוחה9וצרי ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָ
הראׁשֹונֹו הּפרׁשּיֹות ּוׁשלׁשת ּפסלן. סתּומה, הּפתּוחה תאֹו ְְְְִִֶַַָָָָָָָ
ׁשמע', אם 'והיה ׁשהיא אחרֹונה, ּופרׁשה ּפתּוחֹות, ְְֲִִֶַַָָָָָָָָֹֻּכּלן

ְָסתּומה.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ועיבודן. שירטוטן כתיבתן, דיני שבכתיב1)עורם; התגין רצועהדיני ודין הרצועות מעשה הבתים; בתוך התפילין פרשיות ת
"של2)שנפסקה. הקדים הנחתן במעשה א) הלכה א, (פרק לעיל וכן תחילה, ראש" "של כתיבת מעשה לפרש רבינו הקדים

בין ולזיכרון ידך על לאות לך והיה ט): פסוק יג, פרק (שמות ככתוב יד" "של קדמה שבתורה פי על אף יד" "של לתפילה ראש"
"של שקדושת מפני אלא א), סעיף לב, (סימן חיים אורח ערוך בשולחן כמבואר יד של פרשיות קודם לכתוב צריך וכן עיניך,

תחילה. נקטה י"ז) הלכה ג, (פרק לקמן כמבואר יד" מ"של חמורה עיניך3)ראש" בין ולטוטפת שנאמר ב) עמוד לד דף (מנחות
שתיים. באפריקי פת שתיים, בכתפי טט עקיבא רבי בֿג).4)אמר הלכות ג, (פרק לקמן עיניך"5)מבואר בין "ולזיכרון שנאמר

שם). (מנחות, אחד בעור אלא הפרשיות ארבע את מניחים שאין מכאן זיכרונות, ושלושה שניים ולא לך אמרתי אחד זיכרון
הקלפים7)עמודים.6) ארבעת גם ספר). (קרית מעכב וסדרן ראשונה האחרונה הפרשה תצא לסופו מתחילתו יגללו אם כי

בגלילה לגללם אפשר שאי משום אלא ז, הלכה ג, פרק לקמן רבינו בדברי כמבואר לתחילתם מסופם גוללים ראש, של שבתפילה
"כמין הפרשיות גלילת לתאר רבינו דקדק לפיכך בית, כל בעומק בבתים שיניחם כדי כיפול, טעונים שהרי תורה", ספר "כעין ממש

רוקח"). ("מעשה לבד יד" ב"של רק תורה" שם).8)ספר (מנחות, ומבפנים מבחוץ אחת אות ידך, על לאות לך והיה שנאמר:
פסולות, בשמאלו וכתבן עבר ואם א עמוד לז דף מנחות במסכת שמבואר כמו ימנית, ביד היא התפילין שכתיבת להעיר וראוי

מיימוניות"). ("הגהות א עמוד קג דך בשבת שמבואר כמו בכך, כתיבה דרך (השורה)9)שאין השיטה באמצע המתחילה פרשה
בסופה. קג10)או דף (שבת זו הלכה ומקור אֿב). הלכות ח, (פרק לקמן בפרוטרוט מבואר וזה השיטה, בתחילת שתחילתה
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ּכתּובֹות‚. ארּבעּתן ׁשּיהיּו עד וחסר, ּבמלא להּזהר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָוצרי
הּבדּוק ּתֹורה ּבספר ּכתּובֹות ׁשהן החסר11ּכמֹו ּכתב ׁשאם ;12 ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

הּיתר13מלא ׁשּימחק עד ּפסּול, חסר,14, הּמלא ּכתב ואם ; ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
ּתּקנה לֹו ואין ׁשּיׁש15ּפסּול והמלאֹות החסרֹות הן ואּלּו . ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָ

אּלּו: ּפרׁשּיֹות ְְִֵַַָָּבארּבע
.„- 'זכֹור' מלא, - ּבכֹור' כל לי 'קּדׁש ראׁשֹונה: ְִִֵֶַָָָָָָָּפרׁשה

חסר - 'יצאים' מלא, - ['הֹוציא' חסר, - 'ּבחזק' ְְִִֵֵֵֵֶָָָָֹֹמלא,
מלא, - 'והיבּוסי' חסר, - 'והאמרי' מלא, - 'יביא' ְְְְֱֲִִִֵֵֵַָָָָָֹוא"ו],
חסר, - 'מּצת' חסר, - 'העבדה' וא"ו, חסר - 'לאבתי'ֲֲֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹ
- 'ּגבל' חסר, - 'ׂשאר' מלא, - 'מּצֹות' מלא, - ְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹֻ'הּׁשביעי'
מלא, - 'ּולזּכרֹון' מלא, - 'לאֹות' מלא, - 'ּבעבּור' ְְֲִֵֵֵֵַָָָָָחסר,
יּו"ד, חסר - 'הֹוצא' מלא, - 'ּתֹורת' מלא, - 'עיני'ֲִֵֵֵֵֶַָָָ

מלא. - 'למֹועדּה' חסר, - ְֲֵֵַָָָָֻ'החּקה'
.‰'ולאבתי' יּו"ד, חסר - 'יבא ּכי 'והיה ׁשנּיה: ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָֹּפרׁשה

חסר, - 'ּבחזק' מלא, - 'ּבכֹור' חסר, - 'חמר' וא"ו, חסר -ְְֲֵֵֵֵֶָָָָָֹֹ
- 'מּבכר' מלא, - 'ּבכֹור' חסר, - 'וּיהרג' מלא, - ְְֲִִֵֵֵַַָָָָֹֹ'הֹוציאנּו'
- ּבכֹור' 'וכל וא"ו, חסר - 'זבח' מלא, - ּבכֹור' 'ועד ְְְְֵֵֵֵַַָָָָָֹחסר,
- 'ּולטֹוטפת' ּבה"א, ּכתּוב - 'ידכה' מלא, - 'לאֹות' ְְְְֵֵֵָָָָָָֹמלא,
'הֹוציאנּו' חסר, - 'ּבחזק' מלא, - 'עיני' ּתנינא, וא"ו ְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָֹחסר

מלא. -ֵָ
.Âּדל"ת ּגדֹולה, 'ׁשמע' ׁשל עי"ן - 'ׁשמע' ׁשליׁשית: ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָּפרׁשה

ּגדֹולה 'אחד' מלא,16ׁשל - 'לבני' חסר, - 'מאד' , ְְְֵֵֶֶֶֶָָָָָֹ
- 'לאֹות' מלא, - 'ּובקּומ' ׁשנּיה, יּו"ד ּבלא - 'ּבבית'ְְְְְִֵֵֶֶָָֹ
- 'עיני' ואוי"ן, ׁשני חסר - 'לטטפת' חסר, - 'יד' ְְִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָֹֹמלא,
יּו"ד ּבלא - 'ּבית' ראׁשֹונה, וא"ו חסר - 'מזזֹות' ְְִֵֵֵֶָָָָֹֻמלא,

מלא. - 'ּובׁשערי' ְְִִֵֶָָָׁשנּיה,
.Êּבוא"ו - 'מצֹותי' חסר, - ׁשמע' אם 'והיה רביעית: ְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָֹּפרׁשה

חסר - 'ותירׁש' מלא, - 'ּומלקֹוׁש' מלא, - 'יֹורה' ְְְִֵֵֵֶַַַָָָאחת,
חסר, - 'הּטבה' מלא, - 'יבּולּה' מלא, - 'והׁשּתחויתם' ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹוא"ו,
חסר - 'לטֹוטפת' מלא, - 'לאֹות' חסר, - 'אתם' חסר, - ְְֵֵֵֵֵָָָָָָֹֹֹ'נתן'

ּבלא - 'ּבבית' חסר, - 'אתם' מלא, - 'עיניכם' ׁשנּיה, ְְְִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָֹֹוא"ו
ּבלא - 'ּבית' מלא, - 'מזּוזֹות' מלא, - 'ּובקּומ' ׁשנּיה, ְְְְִֵֵֵֶֶָָָֹיּו"ד
וא"ו חסר - 'לאבתיכם' מלא, - 'ּובׁשערי' ׁשנּיה, .17יּו"ד ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

.Áּבתגין להּזהר זיני"ן18וצרי ּכמֹו והן אֹותּיֹות, ׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָ
ׁשהן19זקּופֹות ּכמֹו ּתג, להם ּבספרּֿתֹורה20ׁשּיׁש .21ּכתּובין ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָ

אּלּו. ּפרׁשּיֹות ׁשּבארּבע המתּיגֹות האֹותּיֹות הן ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֻואּלּו
.Ëמ"ם והיא ּבלבד, אחת אֹות ּבּה יׁש ראׁשֹונה ְְִִִֵֶַַַָָָָָּפרׁשה

'מּימ ׁשל לּהסתּומה יׁש ׁשנּיה ּפרׁשה זיני"ן. ׁשלׁש עליה ים', ְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָָ
מחמׁשּתן ה"א ּכל ועל ה"א, מהן אחת וכל אֹותּיֹות, ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָחמׁש
וה"א ראׁשֹונה וה"א 'ּונתנּה', ׁשל ה"א והן: זיני"ן. ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָארּבע
'ידכה'. ׁשל וה"א 'וּיהרג', ׁשל וה"א 'הקׁשה', ׁשל ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאחרֹונה
ׁשל קּו"ף הן: ואּלּו אֹותּיֹות, חמׁש ּבּה יׁש ׁשליׁשית ְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָּפרׁשה
יׁש 'ּוקׁשרּתם' ׁשל וקּו"ף זיני"ן, ׁשלׁש עליה יׁש 'ּובקּומ'ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
ּכל על 'לטטפת', ׁשל וטי"תֿטי"תּֿפ"א זיני"ן, ׁשלׁש ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹעליה
חמׁש ּבּה יׁש רביעית ּפרׁשה זיני"ן. ארּבע מּׁשלׁשּתן ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָאֹות
ׁשל ותי"ו זיני"ן, ׁשלׁש עליה יׁש 'ואספּת' ׁשל ּפ"א ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאֹותּיֹות:
ׁשל וטי"תֿטי"תּֿפ"א אחת, זי"ן עליה יׁש ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ'ואספּת'
האֹותּיֹות ּכל זיני"ן. ארּבע מּׁשלׁשּתן אחת ּכל על ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָֹ'לטֹוטפת',
הֹוסיף אֹו הּתגין, עׂשה לא ואם עׂשרה. ׁשׁש - ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֻהמתּיגֹות

פסל. לא - ּבהן ְֶַַָָָֹוגרע
.Èממחה ׁשאינֹו מּמי ּתפּלין לבדקן22הּלֹוקח צרי לקח23, . ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ

קציצֹות מאה ׁשּתים24מּמּנּו אֹו קציצֹות; ׁשלׁש מהן ּבֹודק , ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָ
ראׁש ׁשל ואחת יד ׁשל ׁשּתים אֹו יד, ׁשל ואחת ראׁש 25ׁשל ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ

האיׁש זה החזק ּכׁשרים, מצאם אם ּכׁשרים26- כּלן והרי , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻֻ
ּבדיקה צרי הּׁשאר צבתים27ואין לקחם ואם צבתים,28; ְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָ

ּבדיקה צריכֹות הרּבה29ּכּלן מאנׁשים הּצבתים, ׁשחזקת , ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ
.30לקּוחים ְִ

.‡Èהּממחה מן ׁשּלקחן אֹו ּבכתבֿידֹו, ּתפּלין אֹו31הּכֹותב ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֻ
צרי אינֹו לעֹולם - לעֹורן והחזירן ּובדקן אדם, ְְְְְֱִִִֵֶָָָָָָָָָמּׁשאר
זמן ּכל ׁשנים; ּכּמה לאחר ואפּלּו אחרת, ּפעם ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָָלבדקם

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ב). משגיאות.11)עמוד יו"ד.12)מוגה או וא"ו "יבאך".13)חסר במקום "יביאך" ושלאחריה,14)כגון שלפניה האות וירחיב
חדש"). ("פרי המחוקה האות חלל מחמת נפרדות תיבות כשתי יראו שלא תהיה15)כדי שאז החסר, את ולמלא לתקן אפשר שאי

ומזוזה. בתפילין רק זה וכל ייגנזו". כסדרן שלא "כתבן בא: פרשת במכילתא ואמרו המאוחר), את הקדים (שהרי כסדרה שלא הכתיבה
בו, מעכבת אינה "כסדרה" כתיבה ומזוזה, תפילין משל חמורה שקדושתו פי על ואף החסר. את להכניס תקנה יש תורה" ב"ספר אבל

רוקח"). ("מעשה השרת למלאכי תורה ניתנה ולא טעות, בו תהא שלא הספר בכל להיזהר אפשר אי שישראל16)כי עד, לתיבת ֵרומז
הטורים"). ("בעל ה' נאום עדי אתם י): פסוק מג, פרק (ישעיה ככתוב ה' יחוד על הידוע17)מעידים "הספר מתוך רבינו הוציא זה כל

ד). הלכה ח, פרק לקמן רבינו (מלשון אשר" בן שהגיהו לפי סומכים הכול היו ועליו זקופה.19)בכתרים.18)במצרים... זיי"ן אות
רבה"21)התגים.20) "שימושא הנקרא הגאונים של תפילין בסדר שבתפילין, לפרשיות התגים ומקור ח. הלכה ז, פרק לקמן כמבואר

רבינו". "תשובות בשם שהבאנו מה ח הלכה ז, פרק לקמן שב22)וראה הפרשיות בכתיבת בקי חסרותשאינו בין לטעות ועלול תפילין
בזה. וכיוצא אין23)ליתירות, ולכתחילה א) עמוד צז דף (עירובין כהלכה נכתבו אם לראות הפרשיות את ובודק הבתים, את פותח

שמא לחוש יש וכן פרשיותיהם ולבדוק הבתים לפתוח הוא בזיון כי התפילין, מעשה בדיני ובקי מנוסה שהוא המומחה מן אלא לקנותן
א). עמוד צז דף עירובין בתוספות וכן ב עמוד מב דף (מנחות בדיקה בלי ויניחן הטורח, מפני כלל יפתחם ולא דפוסי24)יתעצל

א). עמוד נח דף גיטין ב; עמוד כו דף (סוכה ראה קציצות, נקראים מרצועותיהן חוץ היה25)התפילין כותבן אם לדעת הוא צריך כי
כאחד. ראש ובשל יד בשל ב).26)בקי עמוד סד דף (יבמות חזקה" היא הרי פעמים "שלוש היא: הלכה כי הזה למוכר שמכרן

שם).27) (עירובין, אחד בצמד קשורות המוכר אצל מצאן זה שהרי אחד, איש ידי על נכתבו כולן נפרדות,28)שהרי חבילות חבילות
אלומות. שפירושו: טז), פסוק ב, פרק (רות הצבתים מן לה תשולו שול מלשון: - ואין29)צבתים לעצמה בדיקה צריכה חבילה כל

חברתה. בבדיקת ניתרת בכל30)האחת בודק לפיכך (שם). הדיוט והשני מומחה האחד ושמא אלו את מכר לא אלו את שמכר ומי
הצבת. כל ניתר ידה ועל להיפך או ראש של ואחת יד של שתיים בדיקה.31)צבת צריכות שאינן

dxez xtqe dfefne oilitz zekld - oqip `"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשּמא להן חֹוׁשׁשין ואין ּבחזקתן, הן הרי ׁשלם, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשחּפּוין
אּלּו אֹומר: היה הּזקן הּלל ׁשּנּקבה. אֹו מּתֹוכן אֹות ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָנמחקה

אּמא אבי !32מּׁשל ֲִִִֶָ

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

למׁשה‡. הלכה ּכּלן הּתפּלין, ּבמעׂשה יׁש הלכֹות ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָֻׁשמֹונה
ּפסל. מהן, ּבאחת ׁשּנה ואם מעּכבֹות, ּכּלן ּולפיכ ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻמּסיני,
ואלכסֹונן ּברּבּוע, ּתפירתן וכן מרּבעֹות, ׁשּיהיּו הן: ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻואּלּו
ּבעֹור וׁשּיהיה ׁשוֹות; זוּיֹות ארּבע להן ׁשּיהיה עד ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָּברּבּוע,
הּפרׁשּיֹות וׁשּיכר ּומׂשמאל; מּימין ׁשי"ן צּורת ראׁש ְְְִִִִִִֶֶַַָָָֹֹֹׁשל
ואחרּֿכ הּמטלית, מעל ּבׂשער אֹותן וׁשּיכר ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹּבמטלית;
להן וׁשעֹוׂשין ּבגידין; אֹותן תֹופרין וׁשּיהיּו ּבבּתיהן; ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָמכניסן
ׁשּתהא עד הרצּועה, ּבּה ׁשּתּכנס החּפּוי, מעֹור ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמעּברת
הרצּועֹות וׁשּיהיּו ׁשּלּה; ּתֹובר ּבתֹו והֹולכת ְְְְְִֶֶֶֶֶֶָָָעֹוברת
ּדלת. ּכצּורת ידּוע, קׁשר ׁשּלהן הּקׁשר וׁשּיהיה ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשחרֹות;

ארּכֹו·. מרּבע עץ לֹוקחין ראׁש? ׁשל ּתפּלין עֹוׂשים ְְְְִִִִֵֵֶַָָֹֻּכיצד
פחֹות אֹו רחּבֹו על יֹותר גבהֹו היה ואם וכגבהֹו. ְְְְְְְְִֵַָָָָָָָּכרחּבֹו
ׁשּיהא ארּכֹו על אּלא מקּפידין ואין ּכלּום. ּבכ אין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמּמּנּו

ּכדי חריצין, ׁשלׁשה ּבֹו וחֹופרין ארּבעכרחּבֹו. לֹו ׁשּיעׂשה ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָ
עֹור, ולֹוקחין זה ּכגֹון ְְְִִֶָראׁשים,
את ּבֹו ּומׂשימין ּבמים אֹותֹו ְְְִִִִִֶַַּומרטיבין

חריץּומכניסהעץ, ּכל ּבין העֹור את ין ְִִִֵֵֶַָָָָ
רטב והּוא אֹותֹו ּומכּמׁשים ְְְְִִַָָֹוחריץ,
ּדמּות ּבֹו ׁשעֹוׂשין עד ּומּכאן, ְִִִֶַָָמּכאן
מימין ראׁשין ׁשלׁשה לּה ׁשּיׁש ְִִִִֶֶָָָׁשי"ן
לּה ׁשּיׁש ׁשי"ן ּודמּות ּתפּלין, ְְִִִִֵֶֶַַָהּמניח

הּמניח.ארּבעה מׂשמאל ראׁשים ְְִִִֵַַַָָָֹ
חֹולץ‚. ואחרּֿכ ׁשּייבׁש. עד העץ על העֹור את ְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּומּניחין

ּבֹו ׁשּיׁש העֹור, ונמצא עץ, ׁשל האּמּום מעלּֿגּבי ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהעֹור
ּובית, ּבית ּבכל ּפרׁשה ּומכניסין ּפנּויין. בּתים ְְְְִִִִִִַַַַָָָָָָָארּבעה
מארּבע אֹותֹו ותֹופרין מּלמּטה, העֹור מקצת ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָּומחזירין
הרצּועה ּבֹו ׁשּתּכנס מקֹום ׁשּלמּטה העֹור מן ּומּניחין ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּפּנֹותיו.

מעּברת. הּנקרא והּוא תֹובר, ְְְְִֶַַָָֹּכמֹו
ארּכֹו„. מרּבע, עץ לֹוקחין יד? ׁשל ּתפּלין עֹוׂשין ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֻוכיצד

פחֹות אֹו מעט זה על יתר אֹו ּכאצּבע, גבהֹו ויהיה ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָּכרחּבֹו,
על העֹור את ּומּניחין רטב, ּבעֹור אֹותֹו ּומחּפין ְְְִִִֶַַַַָָֹמעט,
ארּבע את ּומּניח העֹור, את וחֹולץ ׁשּייבׁש, עד ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָהאּמּום
מּלמּטה, העֹור מקצת ּומחזיר העץ, ּבמקֹום ְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָהּפרׁשּיֹות
מקֹום ּתֹובר, העֹור מן ּומּניחין ּפּנֹותיו, מארּבע ְְְְִִִִֵַַַָָָותֹופרֹו

ְָהרצּועֹות.
ּפרׁשה‰. מכניס ראׁש? ׁשל ּבתפּלה הּפרׁשּיֹות סּדּור ְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּכיצד

על ׁשהּוא ראׁשֹון, ּבבית ׁשמע', אם 'והיה ׁשהיא ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹאחרֹונה,
ּבבית - 'יבא ּכי 'והיה לּה; סמּוכה ּו'ׁשמע' הּמניח; ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָימין

ׁשהּוא רביעי, ּבבית לי' ו'קּדׁש ל'ׁשמע'; סמּוכה ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָׁשליׁשי,
ּכנגד ׁשּלפניו, הּקֹורא ׁשּיהא ּכדי - ּתפּלין הּמניח ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹלׂשמאל
סּדּור החליף ואם זה ּכגֹון הּזה, הּסדר על קֹורא הּמניח, ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַּפני

ּפסּולֹות. - ְֶזה
.Âאר אחד ּבעֹור דּפין, ּבארּבעה ּכֹותבם יד, ׁשל ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָֹּתפּלה

ארּבע על ּכתבן אם זה ּכגֹון ּבּתֹורה, סּדּורן על ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָּכספרּֿתֹורה,
לדּבקם. צרי ואינֹו יצא, אחד, ּבבית והכניסן ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָעֹורֹות

.Ê- יד ׁשל ּבין ראׁש, ׁשל ּבין - הּפרׁשּיֹות גֹולל ְִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּכׁשהּוא
הּפרׁשה, ּכׁשּתפּתח ׁשּתמצא עד לתחּלתן, מּסֹופן אֹותן ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָּגֹולל

סֹופּה. עד מּתחּלתּה ּופרׁשה ּפרׁשה ּכל ְְִִִַָָָָָָָָָָָּתקרא
.Áאֹותן ּכֹורכין ׁשּלהם, ּבּבּתים הּפרׁשּיֹות את ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּוכׁשּמכניסין

אֹותן מכניסין ואחרּֿכ ׂשער, הּמטלית ועל ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָּבמטלית,
חּיה ׁשל אֹו ּבהמה ׂשער להיֹות צרי זה וׂשער ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבבּתיהן.
העם כל נהגּו ּוכבר ׁשּלהן. ּוטרפֹות מּנבלֹות ואפּלּו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָטהֹורה,

העגלים. זנב ּבׂשער ְְְְֲִִַַָָָָלכרכן
.Ëׁשל ּבגידין אּלא ּתֹופרין אין הּתפּלין, את ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָּכׁשּתֹופרין

ׁשּלהן. ּוטרפֹות מּנבלֹות ואפּלּו טהֹורה, חּיה ׁשל אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבהמה
והם טהֹורים, החּיה אֹו הּבהמה ּבעקב ׁשּיׁש הּגידין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָלֹוקחין
בהן, וכּיֹוצא ּבאבנים אֹותן מרּככין קׁשים, הם ואם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָלבנים;
ּתֹופרין ּובהן אֹותן, וׁשֹוזרין אֹותן וטֹווין ּכפׁשּתן, ׁשּיעׂשּו ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָעד

ספרּֿתֹורה. ויריעֹות ְִִִִֵֶַָהּתפּלין
.Èרֹווחת,ּכׁשּתֹופרין והלכה ּברּבּוע. אֹותן ּתֹופרין הּתפּלין, ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָ

ׁשּתיםֿעׂשרה הּכל ׁשּיהיּו עד ּתפירֹות, ׁשלׁש צד ּבכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּיהיּו
עׂשר הּתפירֹות עׂשה ואם ראׁש. ׁשל ּבין יד, ׁשל ּבין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹתפירֹות,
ׁשּלהן החּוט יהיה הּתפירֹות, וכל עֹוׂשה. ארּבעֿעׂשרה, ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָאֹו

רּוחֹות. מׁשּתי ְִֵֵסֹובב
.‡Èמקֹום עד ראׁש ׁשל ּתפּלין ׁשל החריץ ׁשּיּגיע ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹוצרי

ראׁשין ארּבעה ׁשּיהיּו ּכדי נּכר, החריץ היה ואם ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהּתפר.
- הּתפר למקֹום מּגיע החריץ ׁשאין ואףֿעלּֿפי לּכל, ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹנראין
ּבתֹו להעביר וצרי ּפסּולֹות. - נּכר חריץ אין ואם ְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָּכׁשרֹות.
ּבין להבּדיל מׁשיחה, אֹו חּוט העֹור עלּֿגּבי וחריץ חריץ ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָּכל
ּבכל הּתפירה מּגידי ּגיד להעביר ּפׁשּוט, ּומנהג לבית. ְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָָָָּבית

מּׁשלׁשּתן. וחריץ ְְְִִִָָָָחריץ
.·Èרחבה עֹור, ׁשל רצּועה לֹוקחין הרצּועֹות? עֹוׂשין ְְְְְִִֵֶַָָָָוכיצד

ואר ּכׁשרה. הּׁשעּור, מּזֹו רחבה היתה ואם הׂשעֹורה; ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹּכאר
מּמּנה ויקׁשר הראׁש, את ׁשּתּקיף ּכדי - ראׁש ׁשל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹרצּועה
ׁשּיּגיעּו עד ּומּכאן, מּכאן הרצּועֹות ׁשּתי ותמּתח ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּקׁשר,
ּכדי - יד ׁשל רצּועה ואר מעט. מּמּנּו למעלה אֹו ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹלּטּבּור
רצּועה ותמּתח הּקׁשר, מּמּנה ויקׁשר הּזרֹוע, את ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּתּקיף
ׁשלׁש אצּבעֹו על מּמּנה ויכר אמצעית, אצּבע על ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאחת
ׁשעּורים על יתר ארּכֹות הרצּועֹות היּו ואם ויקׁשר. ְְְְְֲִִִִִֵַָָָֹֻּכריכֹות

ּכׁשרֹות. - ְֵֵָהאּלּו
.‚Èּבמּדת ּומּקיף ׁשּלּה, ּבּתֹובר ראׁש ׁשל רצּועה ְְְִִִֶֶַַַַָָָֹּומכניס
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מניחן32) אינו אם אבל מתעפשות; ואינן בהן שולט האוויר כי והטעם, מעולם. בדקתין ולא א) הלכה י, (פרק עירובין ירושלמי
ני שמא בדיקה, צריכות ודאי נתעפשו, שמא לחוש ויש לפרקים, בשמיטהאלא פעמיים בדיקתן וזמן נמחקו. או האותיות קבו
א). עמוד יא דף יומא מסכת וראה ל"ט; סימן חיים אורח ערוך הרצועות1)(שולחן מעשה הבתים; בתוך התפילין פרשיות סידור



עה dxez xtqe dfefne oilitz zekld - oqip `"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשּמא להן חֹוׁשׁשין ואין ּבחזקתן, הן הרי ׁשלם, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשחּפּוין
אּלּו אֹומר: היה הּזקן הּלל ׁשּנּקבה. אֹו מּתֹוכן אֹות ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָנמחקה

אּמא אבי !32מּׁשל ֲִִִֶָ

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

למׁשה‡. הלכה ּכּלן הּתפּלין, ּבמעׂשה יׁש הלכֹות ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָֻׁשמֹונה
ּפסל. מהן, ּבאחת ׁשּנה ואם מעּכבֹות, ּכּלן ּולפיכ ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻמּסיני,
ואלכסֹונן ּברּבּוע, ּתפירתן וכן מרּבעֹות, ׁשּיהיּו הן: ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻואּלּו
ּבעֹור וׁשּיהיה ׁשוֹות; זוּיֹות ארּבע להן ׁשּיהיה עד ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָּברּבּוע,
הּפרׁשּיֹות וׁשּיכר ּומׂשמאל; מּימין ׁשי"ן צּורת ראׁש ְְְִִִִִִֶֶַַָָָֹֹֹׁשל
ואחרּֿכ הּמטלית, מעל ּבׂשער אֹותן וׁשּיכר ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹּבמטלית;
להן וׁשעֹוׂשין ּבגידין; אֹותן תֹופרין וׁשּיהיּו ּבבּתיהן; ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָמכניסן
ׁשּתהא עד הרצּועה, ּבּה ׁשּתּכנס החּפּוי, מעֹור ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמעּברת
הרצּועֹות וׁשּיהיּו ׁשּלּה; ּתֹובר ּבתֹו והֹולכת ְְְְְִֶֶֶֶֶֶָָָעֹוברת
ּדלת. ּכצּורת ידּוע, קׁשר ׁשּלהן הּקׁשר וׁשּיהיה ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשחרֹות;

ארּכֹו·. מרּבע עץ לֹוקחין ראׁש? ׁשל ּתפּלין עֹוׂשים ְְְְִִִִֵֵֶַָָֹֻּכיצד
פחֹות אֹו רחּבֹו על יֹותר גבהֹו היה ואם וכגבהֹו. ְְְְְְְְִֵַָָָָָָָּכרחּבֹו
ׁשּיהא ארּכֹו על אּלא מקּפידין ואין ּכלּום. ּבכ אין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמּמּנּו

ּכדי חריצין, ׁשלׁשה ּבֹו וחֹופרין ארּבעכרחּבֹו. לֹו ׁשּיעׂשה ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָ
עֹור, ולֹוקחין זה ּכגֹון ְְְִִֶָראׁשים,
את ּבֹו ּומׂשימין ּבמים אֹותֹו ְְְִִִִִֶַַּומרטיבין

חריץּומכניסהעץ, ּכל ּבין העֹור את ין ְִִִֵֵֶַָָָָ
רטב והּוא אֹותֹו ּומכּמׁשים ְְְְִִַָָֹוחריץ,
ּדמּות ּבֹו ׁשעֹוׂשין עד ּומּכאן, ְִִִֶַָָמּכאן
מימין ראׁשין ׁשלׁשה לּה ׁשּיׁש ְִִִִֶֶָָָׁשי"ן
לּה ׁשּיׁש ׁשי"ן ּודמּות ּתפּלין, ְְִִִִֵֶֶַַָהּמניח

הּמניח.ארּבעה מׂשמאל ראׁשים ְְִִִֵַַַָָָֹ
חֹולץ‚. ואחרּֿכ ׁשּייבׁש. עד העץ על העֹור את ְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּומּניחין

ּבֹו ׁשּיׁש העֹור, ונמצא עץ, ׁשל האּמּום מעלּֿגּבי ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהעֹור
ּובית, ּבית ּבכל ּפרׁשה ּומכניסין ּפנּויין. בּתים ְְְְִִִִִִַַַַָָָָָָָארּבעה
מארּבע אֹותֹו ותֹופרין מּלמּטה, העֹור מקצת ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָּומחזירין
הרצּועה ּבֹו ׁשּתּכנס מקֹום ׁשּלמּטה העֹור מן ּומּניחין ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּפּנֹותיו.

מעּברת. הּנקרא והּוא תֹובר, ְְְְִֶַַָָֹּכמֹו
ארּכֹו„. מרּבע, עץ לֹוקחין יד? ׁשל ּתפּלין עֹוׂשין ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֻוכיצד

פחֹות אֹו מעט זה על יתר אֹו ּכאצּבע, גבהֹו ויהיה ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָּכרחּבֹו,
על העֹור את ּומּניחין רטב, ּבעֹור אֹותֹו ּומחּפין ְְְִִִֶַַַַָָֹמעט,
ארּבע את ּומּניח העֹור, את וחֹולץ ׁשּייבׁש, עד ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָהאּמּום
מּלמּטה, העֹור מקצת ּומחזיר העץ, ּבמקֹום ְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָהּפרׁשּיֹות
מקֹום ּתֹובר, העֹור מן ּומּניחין ּפּנֹותיו, מארּבע ְְְְִִִִֵַַַָָָותֹופרֹו

ְָהרצּועֹות.
ּפרׁשה‰. מכניס ראׁש? ׁשל ּבתפּלה הּפרׁשּיֹות סּדּור ְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּכיצד

על ׁשהּוא ראׁשֹון, ּבבית ׁשמע', אם 'והיה ׁשהיא ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹאחרֹונה,
ּבבית - 'יבא ּכי 'והיה לּה; סמּוכה ּו'ׁשמע' הּמניח; ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָימין

ׁשהּוא רביעי, ּבבית לי' ו'קּדׁש ל'ׁשמע'; סמּוכה ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָׁשליׁשי,
ּכנגד ׁשּלפניו, הּקֹורא ׁשּיהא ּכדי - ּתפּלין הּמניח ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹלׂשמאל
סּדּור החליף ואם זה ּכגֹון הּזה, הּסדר על קֹורא הּמניח, ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַּפני

ּפסּולֹות. - ְֶזה
.Âאר אחד ּבעֹור דּפין, ּבארּבעה ּכֹותבם יד, ׁשל ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָֹּתפּלה

ארּבע על ּכתבן אם זה ּכגֹון ּבּתֹורה, סּדּורן על ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָּכספרּֿתֹורה,
לדּבקם. צרי ואינֹו יצא, אחד, ּבבית והכניסן ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָעֹורֹות

.Ê- יד ׁשל ּבין ראׁש, ׁשל ּבין - הּפרׁשּיֹות גֹולל ְִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּכׁשהּוא
הּפרׁשה, ּכׁשּתפּתח ׁשּתמצא עד לתחּלתן, מּסֹופן אֹותן ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָּגֹולל

סֹופּה. עד מּתחּלתּה ּופרׁשה ּפרׁשה ּכל ְְִִִַָָָָָָָָָָָּתקרא
.Áאֹותן ּכֹורכין ׁשּלהם, ּבּבּתים הּפרׁשּיֹות את ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּוכׁשּמכניסין

אֹותן מכניסין ואחרּֿכ ׂשער, הּמטלית ועל ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָּבמטלית,
חּיה ׁשל אֹו ּבהמה ׂשער להיֹות צרי זה וׂשער ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבבּתיהן.
העם כל נהגּו ּוכבר ׁשּלהן. ּוטרפֹות מּנבלֹות ואפּלּו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָטהֹורה,

העגלים. זנב ּבׂשער ְְְְֲִִַַָָָָלכרכן
.Ëׁשל ּבגידין אּלא ּתֹופרין אין הּתפּלין, את ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָּכׁשּתֹופרין

ׁשּלהן. ּוטרפֹות מּנבלֹות ואפּלּו טהֹורה, חּיה ׁשל אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבהמה
והם טהֹורים, החּיה אֹו הּבהמה ּבעקב ׁשּיׁש הּגידין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָלֹוקחין
בהן, וכּיֹוצא ּבאבנים אֹותן מרּככין קׁשים, הם ואם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָלבנים;
ּתֹופרין ּובהן אֹותן, וׁשֹוזרין אֹותן וטֹווין ּכפׁשּתן, ׁשּיעׂשּו ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָעד

ספרּֿתֹורה. ויריעֹות ְִִִִֵֶַָהּתפּלין
.Èרֹווחת,ּכׁשּתֹופרין והלכה ּברּבּוע. אֹותן ּתֹופרין הּתפּלין, ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָ

ׁשּתיםֿעׂשרה הּכל ׁשּיהיּו עד ּתפירֹות, ׁשלׁש צד ּבכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּיהיּו
עׂשר הּתפירֹות עׂשה ואם ראׁש. ׁשל ּבין יד, ׁשל ּבין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹתפירֹות,
ׁשּלהן החּוט יהיה הּתפירֹות, וכל עֹוׂשה. ארּבעֿעׂשרה, ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָאֹו

רּוחֹות. מׁשּתי ְִֵֵסֹובב
.‡Èמקֹום עד ראׁש ׁשל ּתפּלין ׁשל החריץ ׁשּיּגיע ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹוצרי

ראׁשין ארּבעה ׁשּיהיּו ּכדי נּכר, החריץ היה ואם ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהּתפר.
- הּתפר למקֹום מּגיע החריץ ׁשאין ואףֿעלּֿפי לּכל, ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹנראין
ּבתֹו להעביר וצרי ּפסּולֹות. - נּכר חריץ אין ואם ְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָּכׁשרֹות.
ּבין להבּדיל מׁשיחה, אֹו חּוט העֹור עלּֿגּבי וחריץ חריץ ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָּכל
ּבכל הּתפירה מּגידי ּגיד להעביר ּפׁשּוט, ּומנהג לבית. ְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָָָָּבית

מּׁשלׁשּתן. וחריץ ְְְִִִָָָָחריץ
.·Èרחבה עֹור, ׁשל רצּועה לֹוקחין הרצּועֹות? עֹוׂשין ְְְְְִִֵֶַָָָָוכיצד

ואר ּכׁשרה. הּׁשעּור, מּזֹו רחבה היתה ואם הׂשעֹורה; ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹּכאר
מּמּנה ויקׁשר הראׁש, את ׁשּתּקיף ּכדי - ראׁש ׁשל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹרצּועה
ׁשּיּגיעּו עד ּומּכאן, מּכאן הרצּועֹות ׁשּתי ותמּתח ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּקׁשר,
ּכדי - יד ׁשל רצּועה ואר מעט. מּמּנּו למעלה אֹו ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹלּטּבּור
רצּועה ותמּתח הּקׁשר, מּמּנה ויקׁשר הּזרֹוע, את ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּתּקיף
ׁשלׁש אצּבעֹו על מּמּנה ויכר אמצעית, אצּבע על ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאחת
ׁשעּורים על יתר ארּכֹות הרצּועֹות היּו ואם ויקׁשר. ְְְְְֲִִִִִֵַָָָֹֻּכריכֹות

ּכׁשרֹות. - ְֵֵָהאּלּו
.‚Èּבמּדת ּומּקיף ׁשּלּה, ּבּתֹובר ראׁש ׁשל רצּועה ְְְִִִֶֶַַַַָָָֹּומכניס
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מניחן32) אינו אם אבל מתעפשות; ואינן בהן שולט האוויר כי והטעם, מעולם. בדקתין ולא א) הלכה י, (פרק עירובין ירושלמי
ני שמא בדיקה, צריכות ודאי נתעפשו, שמא לחוש ויש לפרקים, בשמיטהאלא פעמיים בדיקתן וזמן נמחקו. או האותיות קבו
א). עמוד יא דף יומא מסכת וראה ל"ט; סימן חיים אורח ערוך הרצועות1)(שולחן מעשה הבתים; בתוך התפילין פרשיות סידור



dxezעו xtqe dfefne oilitz zekld - oqip `"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּכל צרי זה וקׁשר ּדל"ת. ּכמין מרּבע קׁשר וקֹוׁשר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹֻראׁשֹו,
אּלא ּבכתב, צּורתֹו להֹודיע אפׁשר ואי ללמדֹו. ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָּתלמידֿחכם
ותהיה יּו"ד, ּכמין קׁשר קֹוׁשר יד ּבׁשל וכן העין. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּבראּית
ׁשּירחיב ּכדי הּקׁשר, ּבתֹו ויֹורדת עֹולה יד ׁשל ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָהרצּועה

ידֹו. על לקׁשר ׁשּירצה ּבעת ְְְִִִֵֵֶֶַַָֹויקּצר
.„È- יד ׁשל ּבין ראׁש, ׁשל ּבין - ּתפּלין ׁשל ְְִִֵֵֶֶֶָָֹהרצּועֹות

אבל מּסיני. למׁשה הלכה וזֹו ׁשחרים, החיצֹונים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָֹּפניהם
אֹו ירּקֹות היּו אם - הן ּומּבפנים הֹואיל הרצּועֹות, ְְְֲִִִִִֵֵָָֻאחֹורי
הרצּועה ּתהפ ׁשּמא יעׂשה, לא אדּמֹות ּכׁשרֹות; ְְְֲֲֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻלבנֹות,
ּכעין אּלא לעֹולם, הרצּועה אחֹורי יהיה ולא לֹו; הּוא ְְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹּוגנאי
הּוא ונֹוי לבנים. - לבנה ואם ירּקין, - ירּקה אם ְְְְְְְִִִִִַָָָָָֻֻהּקציצה:
כּלּה. והרצּועה הּקציצה ׁשחרֹות, כּלן ׁשּיהיּו ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹֻֻלּתפּלין,

.ÂËהרצּועֹות מּמּנּו וׁשעֹוׂשין הּתפּלין ּבֹו ׁשּמחּפין ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָהעֹור
נבלֹות ואפּלּו הּטהֹורים, עֹוף אֹו חּיה אֹו ּבהמה ׁשל עֹור ְְְֲִִֵֵֶַַַָָהּוא
תפּלין ׁשחּפה אֹו טמאים, מעֹור עׂשה ואם ׁשּלהן. ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּוטרפֹות
אבל לׁשמּה. עּבּוד צרי הרצּועה ועֹור ּפסּולֹות. - ְְְְְֲִִִָָָָָָָּבזהב
מּצה, עׂשהּו אפּלּו ּכלל; עּבּוד צרי אינֹו ּבֹו, ׁשּמחּפין ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָּבעֹור
מּצה. ּבעֹור אֹותן לעׂשֹות נהגּו הרּבה ּומקֹומֹות ְְְֲֲֵֵַַַָָָָּכׁשר;

.ÊË,ּככתיבתן ׁשעׂשּיתן יׂשראל, אּלא הּתפּלין, עֹוׂשין ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָאין
חּפן אם לפיכ ׁשאמרנּו. ּכמֹו ּבעֹור, ׁשעֹוׂשין הּׁשי"ן ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָמּפני
לכתבן, הּפסּול לכל הּדין והּוא ּפסּולֹות. תפרן, אֹו ְְְְְְִִַַַָָָָָָהּכּותי

אֹותן. יעׂשה ֲֶֶַָֹׁשּלא
.ÊÈעֹוׂשין יד וׁשל יד, ׁשל אֹותּה עֹוׂשין אין ראׁש ׁשל ְְִִִֵֶֶֶָָָָֹּתפּלה

לקדּׁשה חמּורה מּקדּׁשה מֹורידין ׁשאין לפי ראׁש, ׁשל ְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹֻֻאֹותּה
אֹותּה עֹוׂשין אין ראׁש ׁשל ּתפּלה ׁשל רצּועה וכן ְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹקּלה.

אמּו ּדברים ּבּמה יד. ׁשל אבללתפּלה ּכׁשּלבׁשן; רים? ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָָָָ
רצה אם - מעֹולם אדם לבׁשן ׁשּלא ראׁש ׁשל ְְִִִֵֶֶָָָָָָָֹֹּתפּלין
עד עֹור עליה טֹולה עֹוׂשין? וכיצד מּתר; ליד, ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻלהחזירן

ידֹו. על וקֹוׁשרּה אחת, ְְֵֶֶַַַָָָׁשּתעׂשה
.ÁÈׁשּתי היּו אם - ׁשּלהן הּתפירֹות ׁשּנפסקּו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָּתפּלין

זֹו אפּלּו ּתפירֹות, ׁשלׁש ׁשּנפסקּו אֹו זֹו, ּבצד זֹו ְְְְְֲִִִִֶַַָהּתפירֹות
אמּורים? ּדברים ּבּמה פסּולֹות. אּלּו הרי זֹו, כנגד ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָֹׁשּלא
ּכׁשרֹות. קּימֹות, טבלן ׁשּפני זמן ּכל ּבחדׁשֹות, אבל ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָּביׁשנֹות,
ּתפרֹו, ׁשּנקרע העֹור מקצת ׁשאֹוחזין ּכל החדׁשֹות? הן ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹואּלּו
חדׁשֹות; אּלּו הרי - נכרת ואינֹו חזק והּוא הּתפּלין ּבֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָותֹולין
יׁשנֹות. אּלּו הרי - נפסק הּוא אּלא ּבֹו, לתלֹות ראּוי אין ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָואם

.ËÈ,אֹותּה ּתֹופרין ואין אֹותּה קֹוׁשרין אין ׁשּנפסקה, ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָרצּועה
ּפסּולין, הרצּועה וׁשּיּורי אחרת. ועֹוׂשין וגֹונזּה מֹוציאּה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָאּלא
יּזהר ּולעֹולם עליו. יתר אֹו ּכּׁשעּור ורחּבּה ארּכּה ׁשּיהא ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָעד
ועל ידֹו על אֹותן ׁשּקֹוׁשר ּבעת למעלה, הרצּועה ּפני ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָלהיֹות

ֹראׁשֹו.

רביעי 1ּפרק
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הּקדקד,‡. על אֹותן מניחין ראׁש? ׁשל ּתפּלין מניחין ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָֹֹהיכן
ׁשל ׁשּמחֹו הּמקֹום והּוא הּפנים, ׁשּכנגד הׂשער סֹוף ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהּוא

ּבין ׁשּיהיּו ּכדי ּבאמצע, אֹותם לכּון וצרי ּבֹו. רֹופס ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּתינֹוק
הּגלּגלת. סֹוף ׁשהּוא הערף, ּבגבּה הּקׁשר ויהיה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֻהעינים,

והּוא·. הּקּברת, על ׂשמאלֹו, על אֹותּה קֹוׁשר יד, ְְְִֵֶֶַַַָָֹֹוׁשל
הּזרֹוע; ּפרק ּובין הּכתף ּפרק ׁשּבין ׁשּבּמרּפק, הּתֹופח ְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָהּבׂשר
ּכנגד תפּלה ּתהיה לצלעיו, מרּפקֹו מדּבק ּכׁשהּוא ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּנמצא,
."לבב על האּלה הּדברים "והיּו מקּים: ונמצא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלּבֹו,

מצחֹו‚. על ראׁש ׁשל אֹו ּפסֿידֹו, על יד ׁשל ּתפּלה ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהּמניח
אין ּכאגֹוז, עגּלה תפּלתֹו העֹוׂשה צדֹוקים. ּדר זה הרי -ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻ
ׂשמאל ׁשהּוא ּבימינֹו, ּתפּלין מניח אּטר ּכלל. מצוה ְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָֹּבּה
ּבׂשמאלֹו, אֹותּה מניח ידיו, ּבׁשּתי ׁשֹולט היה ואם ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹׁשּלֹו.
ּומקֹום הּתפּלין קׁשירת ּומקֹום אדם. ּכל ׂשמאל ְְְְְִִִֶַַָָָֹׁשהּוא

למדּום. הּׁשמּועה מּפי ְְֲִִַָָָָָהנחתן,
אינּה„. יד וׁשל יד, ׁשל מעּכבת אינּה ראׁש ׁשל ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹּתפּלה

וזֹו לעצמּה זֹו מצֹות, ׁשּתי ׁשהן מּפני ראׁש, ׁשל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹמעּכבת
קּדׁשנּו "אׁשר :מבר ראׁש ׁשל על מברכין? וכיצד ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹלעצמּה.
"אׁשר :מבר יד ׁשל ועל ּתפּלין"; מצות על וצּונּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָּבמצֹותיו

ּתפּלין". להניח וצּונּו ּבמצֹותיו ְְְְְְִִִִִִַָָָָקּדׁשנּו
אם‰. אבל מהן, אחת ּכׁשהניח אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבּמה

ּתפּלין", "להניח והיא אחת ּברכה מבר ׁשּתיהן, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהניח
חֹולץ, ּוכׁשהּוא ראׁש. ׁשל מניח ואחרּֿכ יד, ׁשל ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹוקֹוׁשר

יד. ׁשל חֹולץ ואחרּֿכ ראׁש ׁשל ְֵֵֶֶַַָָֹחֹולץ
.Âלֹו אסּור יד, ׁשל ּתפּלין וקׁשר ּתפּלין" "להניח ׁשּבר ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָמי

ואם ראׁש. ׁשל ׁשּיניח עד לרּבֹו, ׁשלֹום להׁשיב ואפּלּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹלסּפר,
מצות "על ׁשנּיה, ּברכה לבר וצרי עברה, זֹו הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָׂשח

ראׁש. ׁשל מניח ואחרּֿכ ְְִִִֵֶַַַָֹּתפּלין",
.Êחֹולץ ואפּלּו עליהן, מבר ׁשּמניחן זמן ּכל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּתפּלין,

עליהן מבר ּכּלן הּמצֹות וכל ּבּיֹום. פעמים ּכּמה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻולֹובׁש
אחר יד ׁשל הּתפּלה על לבר צרי לפיכ לעׂשּיתן; ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹקדם
עׂשּיתן. היא זֹו ׁשּקׁשירתן קׁשירתן, קדם הּקּברת, על ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹהּנחה

.Áיד ׁשל יּניח לא ּבכלי, להצניען ּתפּליו אדם ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּכׁשחֹולץ
רֹוצה ׁשהּוא ׁשּבׁשעה מּפני מלמעלה, ראׁש וׁשל ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹמּלמּטה
ׁשל ּומֹוציא ׁשּמּניחּה ונמצא ּתחּלה, ראׁש ּבׁשל יפּגע ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹללבׁשן
לאדם ואסּור יד; ׁשל קדם ראׁש ׁשל לֹובׁשין ׁשאין לפי ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָֹֹיד,
מצוה אּלא אחרת, למצוה מּמּנה ולעבר מצוה, ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלהּניח
לפיכ מתעּסק; הּוא ּבּה ּבּתחּלה, אדם ׁשל לידֹו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשּתבֹוא
וילּבׁש ּתחּלה ּבּה ׁשּיפּגע ּכדי למעלה, יד ׁשל להּניח ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָצרי

הּסדר. ֵֶַַעל
.Ë,נתקּדׁש ּבֹו, והּניחם ּתפּלין, ּבֹו להּניח ׁשהכינֹו ְְְְְֱִִִִִִִִֵֶַַַָּכלי

אֹו ּבֹו, הּניח ולא הכינֹו חל; ּבדברי ּבֹו להׁשּתּמׁש ְְְְְְֱִִִִִֵֵַַָֹֹואסּור
ּכמֹו חל הּוא והרי נתקּדׁש, לא - הכינֹו ולא עראי ּבֹו ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶַַַַֹֹֹׁשהּניח
ּבין ּברצּועה, ּבין - הּתפּלין את לתלֹות ואסּור ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשהיה.
מּנחין ׁשהּתפּלין הּכיס את הּוא ּתֹולה אבל עצמּה; ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֻּבּתפּלה

ּבֹו.
.Èמּימים" ׁשּנאמר: בּלילה, ולא ּבּיֹום הּתפּלין הנחת ְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹזמן

וימים ׁשּבתֹות וכן ּתפּלין. מצות היא זֹו 'חּקה' - ְְְְִִִִִִֵַַָָָָָֻימימה"
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שנפסקה. רצועה מהנחתן.1)ודין הפטורים הם מי הנחתן; זמן ברכתן; סדר תפילין; הנחת מקום

dxez xtqe dfefne oilitz zekld - oqip `"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

וׁשּבתֹות לאֹות", "והיה ׁשּנאמר: ּתפּלין, זמן אינן ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָטֹובים
מּׁשּיראה הנחתן? זמן ּומאימתי אֹות. עצמן הן טֹובים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָוימים
החּמה. ׁשּתׁשקע עד ויּכירהּו, אּמֹות ארּבע ּברחּוק חברֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָאת

.‡Èעליו וחׁשכה החּמה, ׁשּתׁשקע קדם ּתפּלין ׁשהניח ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמי
זה ּדבר מֹורין ואין מּתר; הּלילה, ּכל עליו הן אפּלּו -ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֻ
עליהן תפּלין יניחּו ׁשּלא הּכל, את מלּמדין אּלא ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹלרּבים,
הּמניח וכל החּמה. מּׁשּתׁשקע אֹותן יחלצּו אּלא ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָּבּלילה,
ׁשּנאמר: ּבלאו, עֹובר החּמה, ׁשּתׁשקע אחר לכּתחּלה ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָּתפּלין

ימימה". מּימים וגֹו' הּזאת החּקה את ְְְִִִֶַַַָָָָָָֹֻ"וׁשמרּת
.·Èהחּמה עליו וׁשקעה ּבראׁשֹו, ּותפּלין בּדר בא ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָֹהיה

לביתֹו מּגיע ׁשהּוא עד עליהן ידֹו מּניח - הּיֹום ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָוקדׁש
וקדׁש ּבראׁשֹו, ּותפּלין ּבביתֿהּמדרׁש יֹוׁשב היה ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹוחֹולץ.
ואם וחֹולץ. לביתֹו ׁשּמּגיע עד עליהן ידֹו מּניח - הּיֹום ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָעליו
לא ואם ׁשם. מּניחן ּבֹו, ׁשּמׁשּתּמרין לחֹומה סמּו ּבית ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹיׁש
מקֹום לֹו היה ׁשּלא מּפני החּמה, מּׁשּׁשקעה ּתפּליו ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹחלץ

מּתר. - לׁשמרן ּכדי עליו ונמצאּו ְְְְְְְְִֵָָָָָָָֻלׁשמרן,
.‚Èׁשּיֹודע קטן מּתפּלין. ּפטּור ׁשמע, מּקריאת הּפטּור ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָּכל

ּבמצֹות. לחּנכֹו ּכדי ּתפּלין, לֹו לֹוקח אביו - ּתפּליו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָֹלׁשמר
ּבצער, אּלא נקביו את לׁשמר יכֹול ׁשּלא מי וכל מעים, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹחֹולי
ּבתפּלין חּיבין ּכּלן, הּטמאים וכל הּתפּלין. מן ְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָָֻּפטּור
עליו, ּונכֹונה מיּׁשבת ּדעּתֹו ׁשאין ּומי מצטער, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻּכּטהֹורים.
ּדעּתֹו להּסיח לֹו אסּור ּתפּלין, ׁשהּמניח הּתפּלין; מן ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָּפטּור
ׁשאֹומרים ּבׁשעה והלוּיים העבֹודה, ּבׁשעת ּכהנים ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹמהן.
ּפטּורין ּבּמקּדׁש, ׁשעֹומדים ּבׁשעה ויׂשראל הּדּוכן, על ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּׁשיר

הּתפּלין. ּומן הּתפּלה ְְִִִִִַַָמן
.„Èעל ׁשהם זמן ּכל ּבתפּליו למׁשמׁש אדם ׁשּלאחּיב יו, ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

מּקדּׁשת ּגדֹולה ׁשּקדּׁשתן אחד, רגע אפּלּו מהם ּדעּתֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻֻיּסיח
אחד ּבהם יׁש ואּלּו אחד, ׁשם אּלא ּבֹו אין ׁשהּציץ ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּציץ;
יד. ּבׁשל ּוכמֹותן ראׁש, ּבׁשל ה"א יּו"ד ׁשל ׁשם ְְְְְִֵֵֶֶֶֶָָֹועׂשרים

.ÂËרּוח מּמּנּו תצא ׁשּלא ׁשּיּזהר נקי, ּגּוף צריכין ְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹּתפּלין
לא ּבהם, ליׁשן אסּור לפיכ עליו. ׁשהם זמן ּכל ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹמּלמּטה
ולא סּודר, עליהן הּניח אם אּלא עראי; ׁשנת ולא קבע ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשנת
עֹוׂשה? הּוא וכיצד עראי. ׁשנת ּבהם יׁשן אּׁשה, עּמֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָהיתה

ויׁשן. יֹוׁשב והּוא ּברּכיו ּבין ראׁשֹו ְְְִִֵֵֵַַָָֹמּניח
.ÊËׁשנת אפּלּו ּבהם ליׁשן מּתר ּבידֹו, ּכרּוכין תפּליו ְְְְֲִִִִֶַָָָָָֹֻהיּו

נכנס אם אבל עראי. אכילת אּלא ּבהם, אֹוכל ואינֹו ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָקבע.
ידיו, ׁשּיּטל עד ׁשלחנֹו על ּומּניחן חֹולצן קבע, ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֻלסעּודת

ּבהן. לבּוׁש והּוא מזֹונֹו על ויבר יניחם, ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָואחרּֿכ
.ÊÈהּתפּלין יּניח לא לביתֿהּכּסא, והצר ּתפּלין לבּוׁש ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָֹֻהיה

עֹוברי יּטלּום ׁשּמא ויּכנס, הרּבים לרׁשּות הּסמּוכין ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָּבחֹורין
חֹולץ מים, להׁשּתין הצר אפּלּו יעׂשה? ּכיצד ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָֻדרכים.
ספרּֿתֹורה, ּכמין ּבבגדֹו וגֹוללן אּמֹות, ארּבע ּברחּוק ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָּתפּליו
רצּועה תהא ׁשּלא ּכדי ויּזהר, לּבֹו; ּכנגד ּבימינֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹואֹוחזן
ּוכׁשּיצא, צרכיו, ועֹוׂשה ונכנס טפח; ידֹו מּתחת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָיֹוצאת

ולֹובׁשן. מּביתֿהּכּסא אּמֹות ארּבע ְְְְִִִֵֵַַַַַָמרחיק
.ÁÈׁשאין הּקבּוע, ּבביתֿהּכּסא אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבּמה

ּבהן יּכנס לא עראי, ּביתֿהּכּסא אבל עליו; נּתזֹות ֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹניצֹוצֹות

ואין לׁשמרן. לחברֹו ונֹותנן אֹותן חֹולץ אּלא ּגלּולים, ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּכׁשהם
ּביׁשיבה; אּלא קבּוע, ּבביתֿהּכּסא אפּלּו ּכלין, ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמיֿרגלים
קׁשה, ּבמקֹום היה ּבעמידה. אפּלּו - ּתחּוח עפר היה ְְֲֲִִִִֶַַָָָָָָָָָואם

עליו. ניצֹוצֹות יּנתזּו ׁשּלא ּכדי מדרֹון, ּבמקֹום ְְְְֲִִִִֵֶַָָָֹֹיעמד
.ËÈולא לעתֿערב, לביתֿהּכּסא והצר ּבתפּלין, לבּוׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻהיה

ּבהם יּכנס לא - ׁשּיצא אחר ללבׁשן ּכדי הּיֹום מן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹנׁשאר
קבּוע. ּבביתֿהּכּסא מים להׁשּתין ואפּלּו ּבבגדֹו, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָּגלּולים
טפח, בֹו היה אם ּבכלין, ּומּניחן חֹולצן יעׂשה? ּכיצד ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָאּלא
הּכלי ואֹוחז טפח, ּבֹו ׁשאין אףֿעלּֿפי כלין, ׁשאינֹו בכלי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָאֹו
הּכלי ואֹוחז ּבכלי, מּניחן ּבּלילה, הצר אם וכן ונכנס. ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָֻּבידֹו

ונכנס. ְְְִָָּבידֹו
.Îידֹו מּניח ּתפּלין, לבּוׁש והּוא לביתֿהּכּסא ונכנס ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָׁשכח

נכנס אחרּֿכ וחֹולץ, ויֹוצא ראׁשֹון, עּמּוד ׁשּיגמר עד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹעליהן
ּבין ּבגדֹולים ּבין ראׁשֹון, ּבעּמּוד יפסיק ׁשאם צרכיו; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָועֹוׂשה

גדֹולה. סּכנה ּבהן ׁשּיׁש חלאים לידי יבֹוא ְְֳִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבקטּנים,
.‡Îלא יאחז, לא זה הרי ּבתפּלין, מּטתֹו וׁשּמׁש ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹֹֹׁשכח

ׁשהּידים מּפני ויּטלם, ידיו ׁשּיּטל עד בּקציצה, ולא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹברצּועה
ְִַָעסקנּיֹות.

.·Îעֹומדין ׁשּבניֿאדם מקֹום לביתֿהּמרחץ, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָהּנכנס
ׁשם, עֹומדין ׁשּבניֿאדם ּומקֹום ּתפּלין; להניח מּתר ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָֻלבּוׁשין,
ואינֹו ּתפּליו, חֹולץ אינֹו לבּוׁשין, ּומקצתן ערּמים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵָָָָָֻמקצתן
עֹומדים ׁשּבניֿאדם ּומקֹום לכּתחּלה; ּתפּלין ׁשם ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָמניח

לֹומ צרי ואין ּתפּליו, חֹולץ מניח.ערּמים, ׁשאינֹו ר ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָֻ
.‚Îואפּלּו ּבראׁשֹו. ּותפּלין ּבביתֿהּקברֹות אדם יהּל ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹֹלא

קבר, ׁשל אּמֹות ארּבע ּבתֹו אֹו מת, ׁשל אּמֹות ארּבע ְְְְֵֶֶֶֶַַַַַַּבתֹו
ילּבׁש ולא אּמֹות. ארּבע ׁשּירחיק עד ּתפּליו, לחלץ ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָֹֹצרי
מׂשאֹוי הּנֹוׂשא ּבגדיו. וילּבׁש ערותֹו ׁשּיכּסה עד ּתפּלין, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָאדם
הּמׂשאֹוי ׁשּיסיר עד ראׁש, ׁשל ּתפּליו חֹולץ ראׁשֹו, ְִִֵֶֶַַַַָָֹֹעל
ּבֹו ׁשּיׁש הראׁש על להּניח אסּור מטּפחת ואפּלּו ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹמעליו;

ּתפּליו. על מצנפּתֹו הּוא צֹונף אבל ְְְְֲִִִִֵַַָָּתפּלין;
.„Îּבֹו לׁשּמׁש אסּור ספרּֿתֹורה, אֹו ּתפּלין ּבֹו ׁשּיׁש ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָּבית

אחר ּבכלי הּכלי ויּניח ּבכלי, יּניחם אֹו ׁשּיֹוציאם עד ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָמּטתֹו,
אפּלּו - להם מזּמן הּׁשני הּכלי היה אם אבל כלין; ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻׁשאינֹו
ּבתֹו ּכלי הּניחן ואם חׁשּובין. הן אחד ּככלי כלים, ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶָָָָעׂשרה
ׁשּלא לכסת, ּכר ּבין מראׁשֹותיו, ּתחת להּניחן מּתר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻּכלי,

ּבּמּטה. עּמֹו אׁשּתֹו ואפּלּו לׁשמרן, ּכדי ראׁשֹו, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹּכנגד
.‰Îׁשהּתפּלין זמן ׁשּכל היא, ּגדֹולה קדּׁשתן ּתפּלין, ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֻֻקדּׁשת

ואינֹו ויראֿׁשמים, ענו הּוא זרֹועֹו, ועל אדם ׁשל ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹּבראׁשֹו
מחׁשבֹות מהרהר ואינֹו בטלה; ּובׂשיחה ּבׂשחֹוק ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָנמׁש
צרי לפיכ והּצדק. האמת ּבדברי לּבֹו מפּנה אּלא ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָרעֹות,
היא. ּכ ׁשּמצותן הּיֹום, ּכל עליו להיֹותן להׁשּתּדל ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָָאדם
לא ימיו ׁשּכל הּקדֹוׁש, רּבנּו ׁשל ּתלמידֹו רב, על עליו ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹאמרּו
אֹו ציצית ּבלא אֹו תֹורה ּבלא אּמֹות ארּבע ׁשהל ְְְִִֶַַַַָָָֹֹראּוהּו

תפּלין. ְְִִֹּבלא
.ÂÎּתפּלה ּבׁשעת - הּיֹום ּכל ללבׁשן ׁשּמצותן ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָאףֿעלּֿפי

ק הּקֹורא ּכל חכמים: אמרּו הּכל. מן ּבלאיֹותר ׁשמע ריאת ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹֹ
מניח ׁשאינֹו וכל ּבעצמֹו. ׁשקר עדּות מעיד ּכאּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָתפּלין,
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וׁשּבתֹות לאֹות", "והיה ׁשּנאמר: ּתפּלין, זמן אינן ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָטֹובים
מּׁשּיראה הנחתן? זמן ּומאימתי אֹות. עצמן הן טֹובים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָוימים
החּמה. ׁשּתׁשקע עד ויּכירהּו, אּמֹות ארּבע ּברחּוק חברֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָאת

.‡Èעליו וחׁשכה החּמה, ׁשּתׁשקע קדם ּתפּלין ׁשהניח ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמי
זה ּדבר מֹורין ואין מּתר; הּלילה, ּכל עליו הן אפּלּו -ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֻ
עליהן תפּלין יניחּו ׁשּלא הּכל, את מלּמדין אּלא ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹלרּבים,
הּמניח וכל החּמה. מּׁשּתׁשקע אֹותן יחלצּו אּלא ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָּבּלילה,
ׁשּנאמר: ּבלאו, עֹובר החּמה, ׁשּתׁשקע אחר לכּתחּלה ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָּתפּלין

ימימה". מּימים וגֹו' הּזאת החּקה את ְְְִִִֶַַַָָָָָָֹֻ"וׁשמרּת
.·Èהחּמה עליו וׁשקעה ּבראׁשֹו, ּותפּלין בּדר בא ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָֹהיה

לביתֹו מּגיע ׁשהּוא עד עליהן ידֹו מּניח - הּיֹום ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָוקדׁש
וקדׁש ּבראׁשֹו, ּותפּלין ּבביתֿהּמדרׁש יֹוׁשב היה ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹוחֹולץ.
ואם וחֹולץ. לביתֹו ׁשּמּגיע עד עליהן ידֹו מּניח - הּיֹום ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָעליו
לא ואם ׁשם. מּניחן ּבֹו, ׁשּמׁשּתּמרין לחֹומה סמּו ּבית ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹיׁש
מקֹום לֹו היה ׁשּלא מּפני החּמה, מּׁשּׁשקעה ּתפּליו ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹחלץ

מּתר. - לׁשמרן ּכדי עליו ונמצאּו ְְְְְְְְִֵָָָָָָָֻלׁשמרן,
.‚Èׁשּיֹודע קטן מּתפּלין. ּפטּור ׁשמע, מּקריאת הּפטּור ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָּכל

ּבמצֹות. לחּנכֹו ּכדי ּתפּלין, לֹו לֹוקח אביו - ּתפּליו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָֹלׁשמר
ּבצער, אּלא נקביו את לׁשמר יכֹול ׁשּלא מי וכל מעים, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹחֹולי
ּבתפּלין חּיבין ּכּלן, הּטמאים וכל הּתפּלין. מן ְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָָֻּפטּור
עליו, ּונכֹונה מיּׁשבת ּדעּתֹו ׁשאין ּומי מצטער, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻּכּטהֹורים.
ּדעּתֹו להּסיח לֹו אסּור ּתפּלין, ׁשהּמניח הּתפּלין; מן ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָּפטּור
ׁשאֹומרים ּבׁשעה והלוּיים העבֹודה, ּבׁשעת ּכהנים ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹמהן.
ּפטּורין ּבּמקּדׁש, ׁשעֹומדים ּבׁשעה ויׂשראל הּדּוכן, על ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּׁשיר

הּתפּלין. ּומן הּתפּלה ְְִִִִִַַָמן
.„Èעל ׁשהם זמן ּכל ּבתפּליו למׁשמׁש אדם ׁשּלאחּיב יו, ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

מּקדּׁשת ּגדֹולה ׁשּקדּׁשתן אחד, רגע אפּלּו מהם ּדעּתֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻֻיּסיח
אחד ּבהם יׁש ואּלּו אחד, ׁשם אּלא ּבֹו אין ׁשהּציץ ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּציץ;
יד. ּבׁשל ּוכמֹותן ראׁש, ּבׁשל ה"א יּו"ד ׁשל ׁשם ְְְְְִֵֵֶֶֶֶָָֹועׂשרים

.ÂËרּוח מּמּנּו תצא ׁשּלא ׁשּיּזהר נקי, ּגּוף צריכין ְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹּתפּלין
לא ּבהם, ליׁשן אסּור לפיכ עליו. ׁשהם זמן ּכל ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹמּלמּטה
ולא סּודר, עליהן הּניח אם אּלא עראי; ׁשנת ולא קבע ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשנת
עֹוׂשה? הּוא וכיצד עראי. ׁשנת ּבהם יׁשן אּׁשה, עּמֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָהיתה

ויׁשן. יֹוׁשב והּוא ּברּכיו ּבין ראׁשֹו ְְְִִֵֵֵַַָָֹמּניח
.ÊËׁשנת אפּלּו ּבהם ליׁשן מּתר ּבידֹו, ּכרּוכין תפּליו ְְְְֲִִִִֶַָָָָָֹֻהיּו

נכנס אם אבל עראי. אכילת אּלא ּבהם, אֹוכל ואינֹו ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָקבע.
ידיו, ׁשּיּטל עד ׁשלחנֹו על ּומּניחן חֹולצן קבע, ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֻלסעּודת

ּבהן. לבּוׁש והּוא מזֹונֹו על ויבר יניחם, ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָואחרּֿכ
.ÊÈהּתפּלין יּניח לא לביתֿהּכּסא, והצר ּתפּלין לבּוׁש ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָֹֻהיה

עֹוברי יּטלּום ׁשּמא ויּכנס, הרּבים לרׁשּות הּסמּוכין ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָּבחֹורין
חֹולץ מים, להׁשּתין הצר אפּלּו יעׂשה? ּכיצד ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָֻדרכים.
ספרּֿתֹורה, ּכמין ּבבגדֹו וגֹוללן אּמֹות, ארּבע ּברחּוק ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָּתפּליו
רצּועה תהא ׁשּלא ּכדי ויּזהר, לּבֹו; ּכנגד ּבימינֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹואֹוחזן
ּוכׁשּיצא, צרכיו, ועֹוׂשה ונכנס טפח; ידֹו מּתחת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָיֹוצאת

ולֹובׁשן. מּביתֿהּכּסא אּמֹות ארּבע ְְְְִִִֵֵַַַַַָמרחיק
.ÁÈׁשאין הּקבּוע, ּבביתֿהּכּסא אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבּמה

ּבהן יּכנס לא עראי, ּביתֿהּכּסא אבל עליו; נּתזֹות ֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹניצֹוצֹות

ואין לׁשמרן. לחברֹו ונֹותנן אֹותן חֹולץ אּלא ּגלּולים, ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּכׁשהם
ּביׁשיבה; אּלא קבּוע, ּבביתֿהּכּסא אפּלּו ּכלין, ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמיֿרגלים
קׁשה, ּבמקֹום היה ּבעמידה. אפּלּו - ּתחּוח עפר היה ְְֲֲִִִִֶַַָָָָָָָָָואם

עליו. ניצֹוצֹות יּנתזּו ׁשּלא ּכדי מדרֹון, ּבמקֹום ְְְְֲִִִִֵֶַָָָֹֹיעמד
.ËÈולא לעתֿערב, לביתֿהּכּסא והצר ּבתפּלין, לבּוׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻהיה

ּבהם יּכנס לא - ׁשּיצא אחר ללבׁשן ּכדי הּיֹום מן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹנׁשאר
קבּוע. ּבביתֿהּכּסא מים להׁשּתין ואפּלּו ּבבגדֹו, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָּגלּולים
טפח, בֹו היה אם ּבכלין, ּומּניחן חֹולצן יעׂשה? ּכיצד ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָאּלא
הּכלי ואֹוחז טפח, ּבֹו ׁשאין אףֿעלּֿפי כלין, ׁשאינֹו בכלי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָאֹו
הּכלי ואֹוחז ּבכלי, מּניחן ּבּלילה, הצר אם וכן ונכנס. ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָֻּבידֹו

ונכנס. ְְְִָָּבידֹו
.Îידֹו מּניח ּתפּלין, לבּוׁש והּוא לביתֿהּכּסא ונכנס ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָׁשכח

נכנס אחרּֿכ וחֹולץ, ויֹוצא ראׁשֹון, עּמּוד ׁשּיגמר עד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹעליהן
ּבין ּבגדֹולים ּבין ראׁשֹון, ּבעּמּוד יפסיק ׁשאם צרכיו; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָועֹוׂשה

גדֹולה. סּכנה ּבהן ׁשּיׁש חלאים לידי יבֹוא ְְֳִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבקטּנים,
.‡Îלא יאחז, לא זה הרי ּבתפּלין, מּטתֹו וׁשּמׁש ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹֹֹׁשכח

ׁשהּידים מּפני ויּטלם, ידיו ׁשּיּטל עד בּקציצה, ולא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹברצּועה
ְִַָעסקנּיֹות.

.·Îעֹומדין ׁשּבניֿאדם מקֹום לביתֿהּמרחץ, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָהּנכנס
ׁשם, עֹומדין ׁשּבניֿאדם ּומקֹום ּתפּלין; להניח מּתר ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָֻלבּוׁשין,
ואינֹו ּתפּליו, חֹולץ אינֹו לבּוׁשין, ּומקצתן ערּמים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵָָָָָֻמקצתן
עֹומדים ׁשּבניֿאדם ּומקֹום לכּתחּלה; ּתפּלין ׁשם ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָמניח

לֹומ צרי ואין ּתפּליו, חֹולץ מניח.ערּמים, ׁשאינֹו ר ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָֻ
.‚Îואפּלּו ּבראׁשֹו. ּותפּלין ּבביתֿהּקברֹות אדם יהּל ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹֹלא

קבר, ׁשל אּמֹות ארּבע ּבתֹו אֹו מת, ׁשל אּמֹות ארּבע ְְְְֵֶֶֶֶַַַַַַּבתֹו
ילּבׁש ולא אּמֹות. ארּבע ׁשּירחיק עד ּתפּליו, לחלץ ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָֹֹצרי
מׂשאֹוי הּנֹוׂשא ּבגדיו. וילּבׁש ערותֹו ׁשּיכּסה עד ּתפּלין, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָאדם
הּמׂשאֹוי ׁשּיסיר עד ראׁש, ׁשל ּתפּליו חֹולץ ראׁשֹו, ְִִֵֶֶַַַַָָֹֹעל
ּבֹו ׁשּיׁש הראׁש על להּניח אסּור מטּפחת ואפּלּו ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹמעליו;

ּתפּליו. על מצנפּתֹו הּוא צֹונף אבל ְְְְֲִִִִֵַַָָּתפּלין;
.„Îּבֹו לׁשּמׁש אסּור ספרּֿתֹורה, אֹו ּתפּלין ּבֹו ׁשּיׁש ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָּבית

אחר ּבכלי הּכלי ויּניח ּבכלי, יּניחם אֹו ׁשּיֹוציאם עד ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָמּטתֹו,
אפּלּו - להם מזּמן הּׁשני הּכלי היה אם אבל כלין; ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻׁשאינֹו
ּבתֹו ּכלי הּניחן ואם חׁשּובין. הן אחד ּככלי כלים, ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶָָָָעׂשרה
ׁשּלא לכסת, ּכר ּבין מראׁשֹותיו, ּתחת להּניחן מּתר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻּכלי,

ּבּמּטה. עּמֹו אׁשּתֹו ואפּלּו לׁשמרן, ּכדי ראׁשֹו, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹּכנגד
.‰Îׁשהּתפּלין זמן ׁשּכל היא, ּגדֹולה קדּׁשתן ּתפּלין, ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֻֻקדּׁשת

ואינֹו ויראֿׁשמים, ענו הּוא זרֹועֹו, ועל אדם ׁשל ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹּבראׁשֹו
מחׁשבֹות מהרהר ואינֹו בטלה; ּובׂשיחה ּבׂשחֹוק ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָנמׁש
צרי לפיכ והּצדק. האמת ּבדברי לּבֹו מפּנה אּלא ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָרעֹות,
היא. ּכ ׁשּמצותן הּיֹום, ּכל עליו להיֹותן להׁשּתּדל ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָָאדם
לא ימיו ׁשּכל הּקדֹוׁש, רּבנּו ׁשל ּתלמידֹו רב, על עליו ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹאמרּו
אֹו ציצית ּבלא אֹו תֹורה ּבלא אּמֹות ארּבע ׁשהל ְְְִִֶַַַַָָָֹֹראּוהּו

תפּלין. ְְִִֹּבלא
.ÂÎּתפּלה ּבׁשעת - הּיֹום ּכל ללבׁשן ׁשּמצותן ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָאףֿעלּֿפי

ק הּקֹורא ּכל חכמים: אמרּו הּכל. מן ּבלאיֹותר ׁשמע ריאת ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹֹ
מניח ׁשאינֹו וכל ּבעצמֹו. ׁשקר עדּות מעיד ּכאּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָתפּלין,
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על צּוה ּפרׁשּיֹות ּבארּבע ׁשהרי עׂשה; ּבׁשמֹונה עֹובר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּתפּלין,
ּבתפּלין, הרגיל וכל יד. ׁשל ּתפּלין ועל ראׁש ׁשל ְְְְְִִִִִִִִֶֶַָָָָֹּתפּלין

יחיּו". עליהם "ה' ׁשּנאמר: ימים, ְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַָמארי

zFklddfEfn ¦§§¨
ה'תשע"א ניסן כ"ב שלישי יום

חמיׁשי 1ּפרק
¤¤£¦¦

הּמזּוזה‡. את ּכֹותבין 'ׁשמע',2ּכיצד פרׁשּיֹות, ׁשּתי ּכֹותבין ? ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ
ּדף על ׁשמע', אם רוח3'והיה לּה ועֹוׂשה אחת. ּביריעה אחד, ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

צּפרן חצי ּכמֹו מלמעלה ורוח ּבׁשנים4מּלמּטה ּכתבּה ואם . ְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָָֹ
ּכׁשרה - דּפין ּבׁשלׁשה ּכזנב5אֹו יעׂשּנה ׁשּלא ּובלבד אֹו6. , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

עּגּול כקּבה7ּכמֹו אֹו ּפסּולה8, - מאּלה ּכאחת עׂשה ואם .9. ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֻ
הּסדר על ׁשּלא -10ּכתבּה לפרׁשה ּפרׁשה ׁשהקּדים ּכגֹון , ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

ּפסּולה11ּפסּולה ׁשּתפרן, אףֿעלּֿפי - עֹורֹות ּבׁשני ּכתבּה .12. ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָ
מזּוזה מהן עֹוׂשין אין ׁשּבלּו, ּותפּלין ׁשּבלה ;13ספרּֿתֹורה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ

הּגליֹונים מן מזּוזה,14ולא עליו ּכֹותבין אין ספרּֿתֹורה, ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
קּלה. לקדּׁשה חמּורה מּקדּׁשה מֹורידין ׁשאין ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָֻֻלפי

אם·. ל'והיה 'ׁשמע' ּפרׁשת ׁשּבין רוח לעׂשֹות ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָּומצוה
סתּומה ּפרׁשה ּפתּוחה15ׁשמע' אֹותּה עׂשה ואם ּכׁשרה,16; - ְְְְִֵַָָָָָָָָָָֹ

הּתֹורה מן לּה סמּוכה ׁשאינּה ּבּתּגין17לפי להּזהר וצרי .18 ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
ּבּמזּוזה: ׁשעֹוׂשין הּתּגין הן ואּלּו ְְִִֵֵֶֶַַַָָׁשּבּה.

מהן‚. אֹות ּכל על אֹותּיֹות, ׁשבע ּבּה יׁש ראׁשֹונה ִִֵֶֶֶַַָָָָָָּפרׁשה
זיני"ן ונּו"ן19ׁשלׁשה 'ׁשמע', ׁשל עי"ן ׁשי"ן הן: ואּלּו . ְְְְִִִֵֵֵֶַַָ

'טטפת'. ׁשל טיתי"ן ּותרי 'מזזֹות', ׁשל זיני"ן ּותרי ,'ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹֻּד'נפׁש
ׁשלׁשה מהן אֹות ּכל על אֹותּיֹות, ׁשׁש ּבּה יׁש ׁשנּיה ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָּופרׁשה
'מזּוזֹות', ׁשל זיני"ן ּותרי ,'דגנ' ׁשל ּגימ"ל הן: ואּלּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָזיני"ן.
עׂשה לא ואם 'הארץ'. ׁשל וצּדי"ק 'טֹוטפת', ׁשל טיתי"ן ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹּותרי
ׁשּלא ּכתבּה ואם פסל. לא מהן, גרע אֹו ּבהן ׁשהֹוסיף אֹו ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹתגין,

מּבפנים20בׂשרטּוט ׁשהֹוסיף אֹו וחסר, ּבמלא דקּדק ׁשּלא אֹו , ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָֹ
פסּולה זֹו הרי - אחת אֹות .21אפּלּו ְֲֲִֵַַָ

הרוח„. ּכנגד מּבחּוץ, הּמזּוזה על ׁשּכֹותבים ּפׁשּוט, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָמנהג
'ׁשּדי' לפרׁשה: ּפרׁשה ׁשהּוא22ׁשּבין לפי הפסד, ּבזה ואין ; ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

רבים.1) למזוזת יחיד מזוזת שבין וההפרש בדיקתה זמן קביעתה; דיני המזוזה; את כותבים "להיות2)כיצד המצוה: מיסודי
לרשות הסמוך בטפח להניחה "מצוה ב): עמוד לג דף (מנחות שאמרו וכמו וצאתו, לביתו בואו עת בכל ה' באמונת לאדם זיכרון

י"ג). הלכה ו, פרק לקמן רבינו לשון וראה תכ"ג, מצוה ("החינוך", מייד" במזוזה שיפגע כדי דף4)עמוד.3)הרבים, (מנחות
להלכות (רא"ש ציפורן כחצי שזה הגאונים ופירשו יכפלו) שלא הקונטרס דפי הנושך סדוק (עץ דסיפרי" אטבא "כמלא א) עמוד לב
כמבואר לתחילתה, מסופה נכרכת שמזוזה שתיכרך, אחרי היקפה לגלול כדי בתחילתה להניח צריך שבצדדין, לרווח ובנוגע מזוזה).
השיטות שבסוף האותיות שיהיו שייזהר אלא כלל, להניח צריך אין בסופה אבל ח). סעיף רפ סימן דעה (יורה ו הלכה בסמוך

(שם). גויל בשני5)מוקפות שעשאה בין רבינו: ומפרש כשרה" ואחת ושלוש שתיים שכתבה "מזוזה ב) עמוד לא דף (מנחות
משנה). (כסף אחד דף על עשאה כאילו הרי בשלושה, או ארבע6)דפים העליונה בשיטה שכותב מלמטה, וצרה מלמעלה רחבה

כזנב. וצרה הולכת שהמזוזה נמצא שתיים ובשלישית שלוש ובשנייה (מלים), עגולה.7)תיבות בצורה כתובה כאוהל,8)שהיא
שלוש ובשלישית שתיים, ובשנייה אחת, תיבה הראשונה בשיטה שכותב מלמעלה, וקצר מלמטה רחב שהמזוזהשהוא באופן ,

למטה. מלמעלה ומתרחבת שלרבינו9)הולכת וכנראה "עגול", נזכר לא שלפנינו הש"ס שבגירסת אלא א) עמוד לא דף (מנחות
משנה). (כסף שלפניו בש"ס כזו גירסה שמוע".10)הייתה אם "והיה לפני "שמע, בתורה בא.11)הכתוב פרשת מכילתא

ט).12) הלכה א, (פרק מגילה קלה13)ירושלמי לקדושה חמורה מקדושה מורידים ואין מזוזה, מקדושת חמורה שקדושתן לפי
פרשת למטה לכתוב להוסיף ורוצה הדף, בסוף תורה בספר כתובה "שמע" פרשת שהייתה כאן ומדובר א) עמוד לב דף (מנחות
לכתוב ואסור מזו, זו רחוקות והלא מזוזה לעשותן תורה שבספר פרשיות שתי לצרף אפשר איך כן לא שאם שמוע", אם "והיה

ר"צ). סימן דעה יורה (ש"ך עורות שני על לדף,14)מזוזה דף ושבין ולמטה, מלמעלה האותיות, לכתב מסביב החלקים הקלפים
א). עמוד קטז דף (שבת עצמו הספר כקדושת השיטה15)וקדושתן בתחילת ויניח השיטה, בסוף הראשונה הפרשה את שיגמור

השיטה, בסוף הראשונה את גמר לא ואם השיטה, באמצע השנייה הפרשה לכתוב ומתחיל אותיות, תשע כשיעור רווח השנייה
ב). הלכה ח, (פרק לקמן ראה השנייה. הפרשה לכתוב ויתחיל השנייה מהשיטה רווח מעט ויניח פנוי, השיטה סוף את יניח

השיטה16) מתחילת השנייה הפרשה את והתחיל אותיות תשע כשיעור פנוי רווח והניח השיטה באמצע הראשונה את שגמר
א). הלכה (שם, ביניהן17)השנייה מפסיקות פרשיות שכמה שמוע" אם ל"והיה סמוכה בתורה כתובה "שמע" פרשת שאין

סמוכות שאינן פי על אף סתומה, שתהיה רבינו הקפיד שבתפילין פרשיות בעניין ב) הלכה ב, (פרק ולעיל א). עמוד לב דף (מנחות
"והיה בפתיחת מכשירים היינו ואילו בהן, מעכבות והפתוחות בתורה, לזו זו סמוכות יביאך" כי "והיה ש"קדש" מפני ֶַבתורה?
רוקח). (מעשה בכולן ופסלו ביניהן חילקו ולכך סמוכות, שהן הראשונות בפרשיות גם להכשיר ובאים טועים היו שמוע" אם

ח).18) הלכה ב, (פרק לעיל שמבואר כמו זייני"ן בדמות העשויים האותיות אותיות19)כתרי "שבע ב) עמוד ל דף (מנחות
בראש בעי"ן וכן השמאלית, רגל בראש בשי"ן אחת, בכל תגין שלושה רש"י ופירש ג"ץ" שעטנ"ז הן: ואלו זייני"ן שלושה צריכות

למעלה. ואחד לשמאל נוטה ואחד לימין נוטה אחד התגים ואותם כולן. וכן הפנימית "כתבה20)הרגל ב) עמוד לב דף (מנחות
בעלמא". כאגרת ויתרות בחסירות דקדק ולא שירטוט, "בלא רש"י: ופירש פסולה" ויש21)איגרת איגרת". "כתבה בכלל זה גם

חסר, במקום מילא ואם ספר). (קרית חסירה ולא שלימה תמה, כתיבה - "וכתבתם" שנאמר משום פסולה חיסר שאם מפרשים:
שמח). אור המשנה; (מרכבת כחסרה היא והרי דומה, כנטול יתר הכלל: פי על פרשת22)פסולה, וב"זוהר" גדולות). (הלכות

משאר יותר זה שם לכתוב ונהגו משנה). (כסף שבפנים "והיה" תיבת כנגד מבחוץ "שדי" שם לכתוב מצריך א עמוד רסו דף דברים
(כלבו). ישראל דת שומר נוטריקון שד"י כי שמות,

dxez xtqe dfefne oilitz zekld - oqip a"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אֹו הּמלאכים, ׁשמֹות מּבפנים ׁשּכֹותבין אּלּו אבל ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָמּבחּוץ.
קדֹוׁשים חֹותמֹות23ׁשמֹות אֹו פסּוק אֹו ּבכלל24, הן הרי - ְְֲִִֵֵֵַָָ

די לא הּטּפׁשים, ׁשאּלּו הּבא; לעֹולם חלק להם ׁשאין ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמי
גדֹולה מצוה ׁשעׂשּו אּלא הּמצוה, ׁשּבּטלּו ׁשהיא25להם , ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָ

ּכאּלּו ועבֹודתֹו, ואהבתֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשל הּׁשם ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָיחּוד
קמיע עצמן26הּוא הנית הּסכל,27ׁשל לּבם על ׁשעלה ּכמֹו , ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

העֹולם ּבהבלי המהּנה דבר .28ׁשּזהּו ְְְֵֶֶֶַַַָָָָ
ּבראׁש,‰. ּבין אחרֹונה, ּבׁשיטה הארץ' 'על לכּתב ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹֹּומצוה

(ּבאמצע אֹותּה29ּבין לכּתב הּסֹופרים ּכל ונהגּו הּׁשיטה. ( ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹ
ׁשיטה ּבראׁש הארץ' ו'על ׁשיטֹות, ועׂשרים ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָֹּבׁשּתים
על וׁשיטה ׁשיטה ּכל ׁשּבראׁש האֹותּיֹות הן ואּלּו ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹאחרֹונה.
והיה ּבין, ,ּובׁשכּב ,לבני הּדברים, ה', ׁשמע, ,30הּסדר: ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ

הּׁשמים, והׁשּתחויתם, ּפן, עׂשב, יֹורה, ּבכל, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָמצּוה,
על אׁשר, ,ּובׁשערי ,ּבּדר אתם, אתם, וׂשמּתם, ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹואבדּתם,

ֶָָהארץ.
.Âהּׁשיטה מּסֹוף אֹותּה ּגֹוללין אֹותּה, ְְְִִִִֶַָָָּכׁשּכֹופלין

יקרא31לתחּלתּה לקרֹות, הּקֹורא ּכׁשּיפּתח ׁשּתמצא, עד , ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
ּבׁשפֹופרת מּניחּה ׁשּגֹוללּה, ואחר לסֹופּה. הּׁשיטה 32מראׁש ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

קנה אל33ׁשל אֹותּה ּומחּבר ּדבר, ּכל ׁשל אֹו עץ ׁשל אֹו ְֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
ּבּהמזּו ּומכניס הּפתח ּבמזּוזת חֹופר אֹו ּבמסמר, הּפתח 34זת ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָ

ְַָהּמזּוזה.
.Êּברּו" ּתחּלה: מבר הּפתח, ּבמזּוזת ׁשּיקּבעּנה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹוקדם

וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו יי, ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹאּתה
מזּוזה" זֹו35לקּבע ׁשּקביעתּה ּכתיבתּה, ּבׁשעת מבר ואינֹו . ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ

הּמצוה .36היא ְִִַָ
.Áּבמּקל ּפסּולה37ּתלאּה הּניחּה38- קבּועה. זֹו ׁשאין , ְְְְִִֵֵֶַָָָָָ

הּדלת כלּום39אחרי עׂשה לא הּפתח40- ּבמזּוזת חפר . ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ּבּטּבעֹות הּקרׁשים ּכבריח והיא נגר, ּכמֹו הּמזּוזה 41והכניס ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָ

טפח לּה העמיק ּפסּולה. ּפסּולה42- והכניס43- קנה חת . ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָ
והעמיד44ּבֹו אחרים, קנים אל הּקנה חּבר ואחרּֿכ ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמזּוזה,

קביעת ׁשּקדמה מּפני ּפסּולה, - הּפתח מזּוזת הּכל ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹמן
הּפתח מזּוזת לעׂשּית .45הּמזּוזה ְְֲִֶַַַַַַָ

.Ëּבּׁשבּוע ּפעמים נבּדקת הּיחיד רּבים46מזּוזת ּומזּוזת ,47 ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָ
ּבּיֹובל ּפעמים נקרעה48- ׁשּמא אֹו49; אחת אֹות מּמּנה ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָ

מרקבת. ּבּכתלים, קבּועה ׁשהיא מּפני ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָנמחקה,
.Èנׁשים אפּלּו ּבמזּוזה, חּיבין ּומחּנכים51ועבדים50הּכל . ְְְֲֲִִִִִִַַַַָָָָֹ

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ה'.23) שמות שהן מזוזה).24)אזכרות, להלכות טוב יום (מעדני למלאכים" חותמות שהם ואומרים משונות אותיות כמו "צורות
של ואחד ה', טוטרוסיאי של אחד ידך, בשתי חותמות שני טול ה' היכל פתח על ועומד בא "כשאתה יט: דף ב"היכלות" מצינו וכן

הפנים". שר מזוזה.25)סוריאה אחרת.26)מצוות לסגולה או לרפואה, לגופו סביב פיתקא אדם שקושר קשר, לשון
לסגולה.27) מלאכים של שמות בה מוסיפים הם ולפיכך וביתם, גופם ורבינו28)לשמירת הזה. העולם הבלי הם וצרכיו, הגוף חיי

הם שיישן... בשביל הקטן על תורה ספר והמניח פסוק... וקורא המכה על "הלוחש אומר: י"ב) הלכה י"א (פרק זרה עבודה בהלכות
למדת הא לנפשך", חיים "ויהיו שנאמר: נפשות, רפואת אלא ואינם הגוף רפואת תורה דברי עושים שהם בתורה, הכופרים בכלל
על ואף הבא לעולם חלק להם אין שהכופרים ו) הלכה ג, (פרק תשובה בהלכות רבינו הודיענו וכבר הכופרים, בכלל הם אלה שאנשים
אלא שמירה, לשם אינה בעשייתה הכוונה עיקר אבל וביתו? האדם על שומרת שהמזוזה ב) עמוד לג דף (מנחות בתלמוד שמבואר פי
"כוז"ו מבחוץ לכתוב ונוהגים י"ג). הלכה ו, (פרק לקמן וראה משנה), (כסף מאליה תבוא והשמירה הקדושֿברוךֿהוא מצוות לקיים
(הגהות ה'" אלוקינו ה' לאותיות בי"ת, באל"ף הסמוכות הן אלו אותיות כי מבפנים, הכתוב ה'" אלוקינו "ה' נגד כוז"ו" במוכס"ז
טובה מרגלית הקדוש לרבינו שלח נכרי) (שר ארטיבין אמרו: א) הלכה א, (פרק פאה ובירושלמי רפ"ח). סימן דעה ויורה מיימוניות
[=רבי השיבו פעוט? דבר לי שלחת ואתה ערך יקרת מתנה לך שלחתי אני לרבי]: [=ארטיבין שאלו מזוזה, רבינו לו שלח במתנה,
שנאמר עליך, שומר והוא ישן שאתה דבר שלחתי ואני שומרו, שאני דבר לי שלחת אתה בה... ישוו לא וחפצי חפציך כל לארטיבין]:

עליך". תשמור בשכבך כב): פסוק ו, פרק השיטה"29)(משלי "באמצע כתוב: אחרים ובדפוסים השיטה". "בסוף משנה הכסף גירסת
הפסוק כנגד - השיטה" "בסוף לזה, רמז נתנו ושם ב) עמוד לא דף (מנחות התלמוד לגירסת בניגוד זה אבל אצלנו]. שמופיע [כפי
כתוב: שלפניה השיטה ובסוף האחרונה, השיטה בסוף נכתב הארץ" "על שאם הארץ, על שמים כגבוה יא): פסוק קג, פרק (תהילים
לומר השמים" מ"כימי הארץ" "על שמרחיק מהארץ: השמים מרחק כנגד - השיטה" "בראש הארץ, על השמים הרי השמים", "כימי

ימיכם. יאריכו מהארץ השמים זו30)שכמרחק פרשה לעשות כדי זו, השיטה בראש חלק מעט שמניח ב הלכה לעיל ביארנו כבר
שם).31)סתומה. א).32)(מנחות עמוד קב דף מציעא בבא ב; עמוד לג דף נהרות.33)(שם, שפת על הגדל נבוב צמח

שם).34) (מנחות המזוזה חפירת מזוזה.35)בתוך הלכות בשעת36)רי"ף אלא מברך אינו מצוותה, גמר עשייתה שאין מצוה וכל
ברכת גם שמברך מבואר ט הלכה ושם ח, הלכה י"א, פרק ברכות הלכות לקמן רבינו דברי השווה ב). עמוד מב דף (שם, מצוותה גמר

מזוזה. קביעת על הבית.37)"שהחיינו" מזוזת בגובה שעמד במקל אלא עצמו, הפתח בצורת קבעה עמוד38)שלא לב דף (מנחות
הדלת.39)ב). שמאחורי הקיר ביתך".40)על מזוזות "על זה ואין עצמו הפתח בצורת קבועה אינה זו גם כי שהכניס41)(שם)

הנגר". את "העביר ז): משנה ג, פרק (תמיד במשנה ונזכר בריח - נגר א) עמוד לג דף (מנחות בגבהה ולא המזוזה ברוחב המזוזה
המזוזה.42) את הכניס ושם טפח, בעומק הבית במזוזת מזוזה".43)שחפר "תוך אלא מזוזות" "על זו שאין ב) עמוד (שם
החתך.44) מצוה,45)במקום לידי שתבוא קודם המזוזה את שקבע וזה בבית, הפתח מזוזת שנקבעה משעה אלא המצוה חיוב ואין

(מנחו העשוי" מן ולא "תעשה משום טז).פסולה הלכה א, (פרק ציצית הלכות לקמן וראה ב) עמוד לג דף כגון47)בשמיטה.46)ת
ועיירות. חצרות יהא48)שערי תטרח שאם הרבה עליו להטריח אין רבים של שהוא דבר "כל א). עמוד יא דף (יומא שנה חמישים

שם). רש"י (לשון חבריי יעשו אומר: אחד בכלל.49)כל הבדיקה חיוב על למצוות50)מוסב מזוזה מצוות שנסמכה פי על אף
ממנה, פטורות שנשים תורה לתלמוד מזוזה מקישים אנו אין וגו' מזוזות על וכתבתם בניכם... את אתם "ולמדתם ככתוב: תורה תלמוד
ברכות א; עמוד לד דף (קידושין לא? ונשים חיים צריכים אנשים וכי וגו' ימיכם" ירבו "למען במזוזה: שנאמר משום חייבות, הן אלא

ב). עמוד כ א).51)דף עמוד ד דף (חגיגה חייבים כנענים עבדים אף חייבת, שהאשה מצוה כל



עט dxez xtqe dfefne oilitz zekld - oqip a"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אֹו הּמלאכים, ׁשמֹות מּבפנים ׁשּכֹותבין אּלּו אבל ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָמּבחּוץ.
קדֹוׁשים חֹותמֹות23ׁשמֹות אֹו פסּוק אֹו ּבכלל24, הן הרי - ְְֲִִֵֵֵַָָ

די לא הּטּפׁשים, ׁשאּלּו הּבא; לעֹולם חלק להם ׁשאין ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמי
גדֹולה מצוה ׁשעׂשּו אּלא הּמצוה, ׁשּבּטלּו ׁשהיא25להם , ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָ

ּכאּלּו ועבֹודתֹו, ואהבתֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשל הּׁשם ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָיחּוד
קמיע עצמן26הּוא הנית הּסכל,27ׁשל לּבם על ׁשעלה ּכמֹו , ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

העֹולם ּבהבלי המהּנה דבר .28ׁשּזהּו ְְְֵֶֶֶַַַָָָָ
ּבראׁש,‰. ּבין אחרֹונה, ּבׁשיטה הארץ' 'על לכּתב ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹֹּומצוה

(ּבאמצע אֹותּה29ּבין לכּתב הּסֹופרים ּכל ונהגּו הּׁשיטה. ( ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹ
ׁשיטה ּבראׁש הארץ' ו'על ׁשיטֹות, ועׂשרים ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָֹּבׁשּתים
על וׁשיטה ׁשיטה ּכל ׁשּבראׁש האֹותּיֹות הן ואּלּו ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹאחרֹונה.
והיה ּבין, ,ּובׁשכּב ,לבני הּדברים, ה', ׁשמע, ,30הּסדר: ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ

הּׁשמים, והׁשּתחויתם, ּפן, עׂשב, יֹורה, ּבכל, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָמצּוה,
על אׁשר, ,ּובׁשערי ,ּבּדר אתם, אתם, וׂשמּתם, ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹואבדּתם,

ֶָָהארץ.
.Âהּׁשיטה מּסֹוף אֹותּה ּגֹוללין אֹותּה, ְְְִִִִֶַָָָּכׁשּכֹופלין

יקרא31לתחּלתּה לקרֹות, הּקֹורא ּכׁשּיפּתח ׁשּתמצא, עד , ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
ּבׁשפֹופרת מּניחּה ׁשּגֹוללּה, ואחר לסֹופּה. הּׁשיטה 32מראׁש ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

קנה אל33ׁשל אֹותּה ּומחּבר ּדבר, ּכל ׁשל אֹו עץ ׁשל אֹו ְֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
ּבּהמזּו ּומכניס הּפתח ּבמזּוזת חֹופר אֹו ּבמסמר, הּפתח 34זת ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָ

ְַָהּמזּוזה.
.Êּברּו" ּתחּלה: מבר הּפתח, ּבמזּוזת ׁשּיקּבעּנה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹוקדם

וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו יי, ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹאּתה
מזּוזה" זֹו35לקּבע ׁשּקביעתּה ּכתיבתּה, ּבׁשעת מבר ואינֹו . ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ

הּמצוה .36היא ְִִַָ
.Áּבמּקל ּפסּולה37ּתלאּה הּניחּה38- קבּועה. זֹו ׁשאין , ְְְְִִֵֵֶַָָָָָ

הּדלת כלּום39אחרי עׂשה לא הּפתח40- ּבמזּוזת חפר . ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ּבּטּבעֹות הּקרׁשים ּכבריח והיא נגר, ּכמֹו הּמזּוזה 41והכניס ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָ

טפח לּה העמיק ּפסּולה. ּפסּולה42- והכניס43- קנה חת . ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָ
והעמיד44ּבֹו אחרים, קנים אל הּקנה חּבר ואחרּֿכ ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמזּוזה,

קביעת ׁשּקדמה מּפני ּפסּולה, - הּפתח מזּוזת הּכל ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹמן
הּפתח מזּוזת לעׂשּית .45הּמזּוזה ְְֲִֶַַַַַַָ

.Ëּבּׁשבּוע ּפעמים נבּדקת הּיחיד רּבים46מזּוזת ּומזּוזת ,47 ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָ
ּבּיֹובל ּפעמים נקרעה48- ׁשּמא אֹו49; אחת אֹות מּמּנה ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָ

מרקבת. ּבּכתלים, קבּועה ׁשהיא מּפני ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָנמחקה,
.Èנׁשים אפּלּו ּבמזּוזה, חּיבין ּומחּנכים51ועבדים50הּכל . ְְְֲֲִִִִִִַַַַָָָָֹ
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ה'.23) שמות שהן מזוזה).24)אזכרות, להלכות טוב יום (מעדני למלאכים" חותמות שהם ואומרים משונות אותיות כמו "צורות
של ואחד ה', טוטרוסיאי של אחד ידך, בשתי חותמות שני טול ה' היכל פתח על ועומד בא "כשאתה יט: דף ב"היכלות" מצינו וכן

הפנים". שר מזוזה.25)סוריאה אחרת.26)מצוות לסגולה או לרפואה, לגופו סביב פיתקא אדם שקושר קשר, לשון
לסגולה.27) מלאכים של שמות בה מוסיפים הם ולפיכך וביתם, גופם ורבינו28)לשמירת הזה. העולם הבלי הם וצרכיו, הגוף חיי

הם שיישן... בשביל הקטן על תורה ספר והמניח פסוק... וקורא המכה על "הלוחש אומר: י"ב) הלכה י"א (פרק זרה עבודה בהלכות
למדת הא לנפשך", חיים "ויהיו שנאמר: נפשות, רפואת אלא ואינם הגוף רפואת תורה דברי עושים שהם בתורה, הכופרים בכלל
על ואף הבא לעולם חלק להם אין שהכופרים ו) הלכה ג, (פרק תשובה בהלכות רבינו הודיענו וכבר הכופרים, בכלל הם אלה שאנשים
אלא שמירה, לשם אינה בעשייתה הכוונה עיקר אבל וביתו? האדם על שומרת שהמזוזה ב) עמוד לג דף (מנחות בתלמוד שמבואר פי
"כוז"ו מבחוץ לכתוב ונוהגים י"ג). הלכה ו, (פרק לקמן וראה משנה), (כסף מאליה תבוא והשמירה הקדושֿברוךֿהוא מצוות לקיים
(הגהות ה'" אלוקינו ה' לאותיות בי"ת, באל"ף הסמוכות הן אלו אותיות כי מבפנים, הכתוב ה'" אלוקינו "ה' נגד כוז"ו" במוכס"ז
טובה מרגלית הקדוש לרבינו שלח נכרי) (שר ארטיבין אמרו: א) הלכה א, (פרק פאה ובירושלמי רפ"ח). סימן דעה ויורה מיימוניות
[=רבי השיבו פעוט? דבר לי שלחת ואתה ערך יקרת מתנה לך שלחתי אני לרבי]: [=ארטיבין שאלו מזוזה, רבינו לו שלח במתנה,
שנאמר עליך, שומר והוא ישן שאתה דבר שלחתי ואני שומרו, שאני דבר לי שלחת אתה בה... ישוו לא וחפצי חפציך כל לארטיבין]:

עליך". תשמור בשכבך כב): פסוק ו, פרק השיטה"29)(משלי "באמצע כתוב: אחרים ובדפוסים השיטה". "בסוף משנה הכסף גירסת
הפסוק כנגד - השיטה" "בסוף לזה, רמז נתנו ושם ב) עמוד לא דף (מנחות התלמוד לגירסת בניגוד זה אבל אצלנו]. שמופיע [כפי
כתוב: שלפניה השיטה ובסוף האחרונה, השיטה בסוף נכתב הארץ" "על שאם הארץ, על שמים כגבוה יא): פסוק קג, פרק (תהילים
לומר השמים" מ"כימי הארץ" "על שמרחיק מהארץ: השמים מרחק כנגד - השיטה" "בראש הארץ, על השמים הרי השמים", "כימי

ימיכם. יאריכו מהארץ השמים זו30)שכמרחק פרשה לעשות כדי זו, השיטה בראש חלק מעט שמניח ב הלכה לעיל ביארנו כבר
שם).31)סתומה. א).32)(מנחות עמוד קב דף מציעא בבא ב; עמוד לג דף נהרות.33)(שם, שפת על הגדל נבוב צמח

שם).34) (מנחות המזוזה חפירת מזוזה.35)בתוך הלכות בשעת36)רי"ף אלא מברך אינו מצוותה, גמר עשייתה שאין מצוה וכל
ברכת גם שמברך מבואר ט הלכה ושם ח, הלכה י"א, פרק ברכות הלכות לקמן רבינו דברי השווה ב). עמוד מב דף (שם, מצוותה גמר

מזוזה. קביעת על הבית.37)"שהחיינו" מזוזת בגובה שעמד במקל אלא עצמו, הפתח בצורת קבעה עמוד38)שלא לב דף (מנחות
הדלת.39)ב). שמאחורי הקיר ביתך".40)על מזוזות "על זה ואין עצמו הפתח בצורת קבועה אינה זו גם כי שהכניס41)(שם)

הנגר". את "העביר ז): משנה ג, פרק (תמיד במשנה ונזכר בריח - נגר א) עמוד לג דף (מנחות בגבהה ולא המזוזה ברוחב המזוזה
המזוזה.42) את הכניס ושם טפח, בעומק הבית במזוזת מזוזה".43)שחפר "תוך אלא מזוזות" "על זו שאין ב) עמוד (שם
החתך.44) מצוה,45)במקום לידי שתבוא קודם המזוזה את שקבע וזה בבית, הפתח מזוזת שנקבעה משעה אלא המצוה חיוב ואין

(מנחו העשוי" מן ולא "תעשה משום טז).פסולה הלכה א, (פרק ציצית הלכות לקמן וראה ב) עמוד לג דף כגון47)בשמיטה.46)ת
ועיירות. חצרות יהא48)שערי תטרח שאם הרבה עליו להטריח אין רבים של שהוא דבר "כל א). עמוד יא דף (יומא שנה חמישים

שם). רש"י (לשון חבריי יעשו אומר: אחד בכלל.49)כל הבדיקה חיוב על למצוות50)מוסב מזוזה מצוות שנסמכה פי על אף
ממנה, פטורות שנשים תורה לתלמוד מזוזה מקישים אנו אין וגו' מזוזות על וכתבתם בניכם... את אתם "ולמדתם ככתוב: תורה תלמוד
ברכות א; עמוד לד דף (קידושין לא? ונשים חיים צריכים אנשים וכי וגו' ימיכם" ירבו "למען במזוזה: שנאמר משום חייבות, הן אלא

ב). עמוד כ א).51)דף עמוד ד דף (חגיגה חייבים כנענים עבדים אף חייבת, שהאשה מצוה כל
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הּקטּנים ּבחּוצה52את ּבית הׂשֹוכר לבּתיהם. מזּוזה לעׂשֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּבפּונדק והּדר הּמזּוזה53לארץ, מן ּפטּור ּבארץֿיׂשראל, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

יֹום ּבמזּוזה54ׁשלׁשים חּיב ּבארץֿיׂשראל, ּבית הׂשֹוכר אבל ; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
.55מּיד ִָ

.‡Èולקּבע מזּוזה להביא הׂשֹוכר על לחברֹו, ּבית ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָֹהּמׂשּכיר
קביעתּה על ׂשכר נֹותן היה אפּלּו ׁשהּמזּוזה56אֹותּה, מּפני ; ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָ

הּבית חֹובת ואינּה היא, הּדר לא57חֹובת יֹוצא, ּוכׁשהּוא . ְְִִֵֵֶַַַַָָָֹ
ויצא בידֹו זה58יּטלּנה הרי ּכּותי, ׁשל הּבית היה ואם ; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּכׁשּיצא .59נֹוטלּה ְְֵֵֶָ

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

לעׂשֹות‡. ּבֹו הּדר יתחּיב ואחרּֿכ ּבּבית, יׁש תנאין ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָָעׂשרה
ואּלּו הּמזּוזה. מן ּפטּור מהן, אחד ּתנאי חסר ואם מזּוזה. ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלֹו

אּמֹו ארּבע על אּמֹות ארּבע בֹו ׁשּיהיה יתר,הן: אֹו ת ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָ
לֹו ותהיה מׁשקֹוף, לֹו ויהיה מזּוזֹות, ׁשּתי ּלֹו ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָוׁשּתהיינה
טפחים עׂשרה ּגבֹוּה הּׁשער ויהיה ּדלתֹות, לֹו ויהיּו ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָּתקרה,
ועׂשּוי אדם, לדירת עׂשּוי ויהיה חל, הּבית ויהיה יֹותר, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹאֹו

קבע. לדירת ועׂשּוי ּכבֹוד, ְְְִִֶַַַָָלדירת
מן·. ּפטּור אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע לֹו ׁשאין ְְִִֵֶַַַַַַַַָּבית

אּמֹות ארּבע על אּמֹות ארּבע לרּבע ּכדי ּבֹו יׁש ואם ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַַַָהּמזּוזה.
ואין זוּיֹות, חמׁש ּבעל אֹו עגל ׁשהּוא אףֿעלּֿפי ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבׁשוה,
ּבֹו ויׁש הֹואיל רחּבֹו, על יתר ארּכֹו היה ׁשאם לֹומר ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָצרי

ּבמזּוזה. חּיב אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ְְְְִֵַַַַַַַַַַָָלרּבע
ותקרה,‚. כתלים ׁשלׁשה לֹו ׁשּיׁש הּמקֹום והּוא ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָאכסדרה,

מן ּפטּורה רביעית, ּברּוח פצימין ׁשני לּה ׁשּיׁש ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָאףֿעלּֿפי
ולא עׂשּויים, הם הּתקרה להעמיד ׁשהּפצימין מּפני ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹהּמזּוזה,
אּלא ּכתלים, לּה ׁשאין הּתקרה וכן נעׂשּו. מזּוזֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָמּׁשּום
ּכתבנית ׁשהיא אףֿעלּֿפי ּומּכאן, מּכאן עּמּודים על ְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָעֹומדת
העּמּודים ׁשאּלּו מזּוזֹות, לּה ׁשאין לפי ּפטּורה, ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָּבית,

עׂשּויין. הן הּתקרה ְְֲֲִִִֵַַָלהעמיד
על„. קׁשת ּכמין וכּפה ּומּכאן, מּכאן מזּוזה לֹו ׁשּיׁש ְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָּבית

הּמזּוזֹות ּבגבּה יׁש אם - הּמׁשקֹוף ּבמקֹום הּמזּוזֹות ְְְְְְִִֵֵַַַַַֹׁשּתי
עׂשרה ּבהן אין ואם ּבמזּוזה; חּיב יֹותר, אֹו טפחים ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָעׂשרה

מׁשקֹוף. לֹו ׁשאין מּפני ּפטּורים, ְְְְִִִֵֵֶַָטפחים,
מקצתֹו‰. היה הּמזּוזה. מן ּפטּור ּתקרה, לֹו ׁשאין ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָּבית

הּקרּוי היה ׁשאם לי, יראה - מקרה אינֹו ּומקצתֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹמקרה

הּדלתֹות, ּומעמידין ּבמזּוזה. חּיב ׁשהּוא הּפתח, ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָּכנגד
הּמזּוזה. את קֹובעין ְְְִֶַַַָָואחרּֿכ

.Âּֿובּתי ּובּתיֿכנסּיֹות והעזרֹות, הּלׁשכֹות ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָהרֿהּבית,
קדׁש. ׁשהן לפי ּפטּורין, ּדירה, ּבית ּבהן ׁשאין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹמדרׁשֹות,
ּבמזּוזה. חּיב ּבֹו, ּדרין ׁשהאֹורחין ּכפרים, ׁשל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּביתֿהּכנסת
ּכל חּיב. ּדירה, ּבית בֹו היה אם ּכרּכין, ׁשל ּביתֿהּכנסת ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוכן
מּׁשער חּוץ מזּוזֹות, להם היה לא ּבּמקּדׁש ׁשהיּו ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹהּׁשערים
ׁשהּלׁשּכה מּפני ּפרהדרין, לׁשּכת וׁשל מּמּנּו, וׁשּלפנים ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָניּקנֹור
ההפרׁשה. ימי ּבׁשבעת ּגדֹול לכהן ביתּֿדירה היתה ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹהּזאת

.Ê- אֹוצרֹות ּבית העצים, ּבית הּבקר, ּבית הּתבן, ִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבית
,ל המיחד ּבית - "ּבית" ׁשּנאמר: הּמזּוזה, מן ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָֻּפטּורין
ׁשהּנׁשים הּבקר, רפת ,לפיכ בהן. וכּיֹוצא לאּלּו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּפרט
ּבּה יׁש ׁשהרי ּבמזּוזה, חּיבֹות ּבּה, ּומתקּׁשטֹות ּבּה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָיֹוׁשבֹות
והּגּנה, ּומרּפסת, אכסדרה ּביתֿׁשער, אדם. לדירת ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָיחּוד
לדירה. עׂשּויין ׁשאינם מּפני הּמזּוזה, מן ּפטּורין - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָוהּדיר
- אּלּו למקֹומֹות ּפתּוחין ּבמזּוזה החּיבין בּתים היּו ְְְִִִִִִֵַַָָָָאם

ּבמזּוזה. ְִִַָָחּיבין
.Áואחד מבֹואֹות, ׁשערי ואחד חצרֹות, ׁשערי אחד ,ְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלפיכ

הּבּתים ׁשהרי ּבמזּוזה; חּיבים הּכל ועירֹות, מדינֹות ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹׁשערי
זה בּתים, עׂשרה אפּלּו לתֹוכן. ּפתּוחין ּבמזּוזה ְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָָהחּיבין
ּבמזּוזה, חּיב והּפנימי הֹואיל - לזה פתּוח וזה לזה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָפתּוח
לחצר, הּגּנה מן הּפתּוח ׁשער אמרּו: זה ּומּפני חּיבין. ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻּכּלן

ּבמזּוזה. ְִַָָחּיב
.Ëּובית הּברסקיּביתֿהּכּסא, ּובית הּטבילה, ּובית ֿהּמרחץ, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֻ

לדירת עׂשּויין ׁשאינן לפי הּמזּוזה, מן ּפטּורין בהם, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָוכּיֹוצא
הּמזּוזה, מן ּפטּורין ׁשּבספינה, ּובית ּבחג חג סּכת ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֻּכבֹוד.
זֹו יֹוצרים, ׁשל סּכֹות ׁשּתי קבע. לדירת עׂשּויין ׁשאינן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָֻלפי
ׁשאינּה לפי הּמזּוזה, מן ּפטּורה החיצֹונה - מּזֹו ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָלפנים
קבּועים ׁשאינן מּפני ּפטּורין, ׁשּבּׁשוקים החנּיֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֻקבּועה.

ְִָלדירה.
.Èרגיל ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי הרּבה, ּפתחים לֹו ׁשּיׁש ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבית

ּבכל מזּוזה לעׂשֹות חּיב מהן, ּבאחת אּלא ולבֹוא ְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָלצאת
חדר ּבמזּוזה. חּיב לעלּיה, ּבית ׁשּבין קטן ּפתח ופתח. ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּפתח
ׁשער על מזּוזה לעׂשֹות חּיב - ּבחדר חדר אפּלּו ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּבּבית,
הּבית, ׁשער ועל החיצֹון, החדר ׁשער ועל הּפנימי, ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַהחדר

ּוקבּועין. לדירה עׂשּויין ְְֲִִִֶָָֻׁשּכּלן
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הלכות52) והשווה א; עמוד נב דף (גיטין לבתיהם מזוזה בקביעת אותם מחנך האפוטרופוס בתים, שירשו קטנים יתומים כגון
י). הלכה י"א, פרק ולא54)מלון.53)נחלות עראי דירת דירתו נקראת יום משלושים ופחות היא, הדר חובת - מזוזה כי

"ביתך" שנאמר כלל במזוזה חייבת אינה שכורה שדירה מפרשים: ויש רפ"ו). סימן דעה יורה יוסף (בית במזוזה להתחייב חשובה
עמוד כא דף זרה עבודה (תוספות, כשלו נראית שהיא מפני במזוזה חכמים חייבוהו יום שלושים שלאחר אלא אחרים, של ולא

הלכך55)א). ממנו, יוצא אפילו משם נוטלה אינו שוב שקבעה שלאחר ישראל". ארץ יישוב "משום א). עמוד מד דף (מנחות
) אחרת מזוזה טורח מפני ממנו, יצא מזומןבקושי כשימצאנו מהרה אחר ישכרנו ממנו כשיצא ואפילו בימיהם), מצויות היו שלא

שם). רש"י (לשון המשכיר.56)במזוזה את בה לחייב יכול הוא "ביתך"57)אין בה שנאמר ב) עמוד קא דף מציעא (בבא
הדר. וזה התורה, הזהירה ממנה ויוצא שנכנס למי ביאתך, דרך חז"ל באים58)דרשו שהמזיקים "לפי א) עמוד קב דף (שם

ב). עמוד קא דף שם (תוספות בבית" שידורו אותם מזיק כאילו וכשנוטלה מזוזה בו שאין מנהג59)בבית הגוי בה ינהג שמא
מצוות1)בזיון. גודל המזוזה; קביעת מקום היכן בתים שני שבין פתח במזוזה; שיתחייב כדי בבית להיות הצריכים תנאים עשרה

וסגולתה. מזוזה

dxez xtq zekld - oqip a"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.‡È- ּוביתֹו ּביתֿהּכנסת בין אֹו ּביתֿהּמדרׁש ׁשּבין ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָּפתח
ּפתח ּבמזּוזה. חּיב הּפתח, ּבאֹותֹו ולבֹוא לצאת רגיל ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָאם
ׁשהּציר מקֹום ּדלת; ׁשל הּציר אחר הֹולכין בּתים, ׁשני ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשּבין

הּמזּוזה. את קֹובעים ׁשם עּמֹו, ְְְִִִֶֶַָָנראה
.·È,ּפתח ׁשל חלל ּבתֹו הּמזּוזה? את קֹובעים ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָוהיכן

ּגבּה ׁשל העליֹון ׁשליׁש ּבתחּלת לחּוץ, הּסמּו ְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָֹּבּטפח
ׁשּירחיקּנה והּוא, ּכׁשרה; מּזה, למעלה קבעּה ואם ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּׁשער;
לּבית; הּנכנס ימין על לקבעּה וצרי טפח. הּמׁשקֹוף ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָמן
חּיב ׁשּתפין, ׁשל ּובית ּפסּולה. - מׂשמאל קבעּה ְְְְִִִִֶַַָָָָָֹֻואם

ְִָּבמזּוזה.
.‚È.ּתמיד הּכל חֹובת ׁשהיא מּפני ּבמזּוזה, להּזהר אדם ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹחּיב

ׁשל ׁשמֹו הּׁשם, ּביחּוד יפּגע ויצא, ׁשּיּכנס זמן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוכל
ּוׁשגּיֹותיו מּׁשנתֹו ויעֹור אהבתֹו, ויזּכר ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא,
ּולעֹולמי לעֹולם העֹומד ּדבר ׁשאין וידע, הּזמן, ְְְְְְְֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבהבלי
לדעּתֹו חֹוזר הּוא ּומּיד העֹולם, צּור ידיעת אּלא ְְְִִִֵֶַַָָָָָעֹולמים,
מי ּכל הראׁשֹונים: חכמים אמרּו מיׁשרים. ּבדרכי ְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָוהֹול
ּומזּוזה ּבבגדֹו, וציצית ּובזרֹועֹו, ּבראׁשֹו ּתפּלין לֹו ְְְְְְְִִִִִִֶֶָֹׁשּיׁש
רּבים, מזּכירין לֹו יׁש ׁשהרי יחטא; ׁשּלא הּוא מחזק ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֻּבפתחֹו,
"חנה ׁשּנאמר: מּלחטא, אֹותֹו ׁשּמּצילין הּמלאכים הם ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹוהן
ּדסּיען. רחמנא ּברי ויחּלצם". ליראיו סביב יי ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָמלא
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ספרֿ‡. לכּתב מּיׂשראל ואיׁש איׁש ּכל על עׂשה ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹמצות
הּׁשירה"; את לכם ּכתבּו "ועּתה ׁשּנאמר: לעצמֹו, ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָּתֹורה
ׁשאין לפי זֹו, ׁשירה ּבּה ׁשּיׁש ּתֹורה, לכם ּכתבּו ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָּכלֹומר:
לֹו ׁשהּניחּו ואףֿעלּֿפי ּפרׁשּיֹות. ּפרׁשּיֹות הּתֹורה את ְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָּכֹותבין
ּבידֹו, ּכתבֹו ואם מּׁשּלֹו. לכּתב מצוה ספרּֿתֹורה, ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָֹאבֹותיו
לכּתב, יֹודע אינֹו ואם מהרֿסיני. קּבלּה ּכאּלּו הּוא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָֹהרי
אחת, אֹות ואפּלּו ספרּֿתֹורה, הּמּגיּה וכל לֹו. ּכֹותבין ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָאחרים

כּלֹו. ּכתבֹו ּכאּלּו הּוא ְְֲִֵָֻהרי
לׁשם·. לעצמֹו, אחד ספרּֿתֹורה לכּתב עליו מצוה ,ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹוהּמל

ׁשּנאמר: הדיֹוט, ּכׁשהּוא לֹו ׁשּיהיה ספר על יתר ,ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָהּמל
ּומּגיהין וגֹו'". לֹו וכתב ממלכּתֹו ּכּסא על כׁשבּתֹו ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָ"והיה
לֹו ׁשהיה זה הּגדֹול. ּביתּֿדין עלּֿפי העזרה, מּספר ֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאֹותֹו

ּב מּניחֹו הדיֹוט, לֹוּכׁשהּוא ׁשּנכּתב אֹו ׁשּכתב וזה ּגנזיו; בית ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ספרֿ - לּמלחמה יצא ואם תמיד. עּמֹו יהיה ,ׁשּמל ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאחר
מסב עּמֹו, והּוא - ּבּדין יֹוׁשב עּמֹו, והּוא - נכנס עּמֹו. ְְְִִִִִֵֵֵַָָּתֹורה
חּייו". ימי ּכל בֹו וקרא עּמֹו "והיתה ׁשּנאמר: כנגּדֹו; והּוא -ְְְְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָ

אחר‚. לֹו לכּתב צרי ,ׁשּימל קדם ספרּֿתֹורה לֹו היה ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹלא
והּׁשני ּגנזיו, ּבבית מּניחֹו אחד - ספריֿתֹורה ׁשני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּמל
ּבלבד, בּלילה אּלא מעּמֹו, יסּור לא תמיד, עּמֹו ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹיהיה
מּטתֹו. על ליׁשן אֹו לביתֿהּכּסא, אֹו לביתֿהּמרחץ ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹּוכׁשּיּכנס

על„. מקצתֹו ׁשּכתבֹו אֹו ׂשרטּוט, ּבלא ׁשּכתבֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹספרּֿתֹורה
הּגויל, על כּלֹו אֹו אּלא, ּפסּול; - הּקלף על ּומקצתֹו ְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻהּגויל
ּכתיבה ּכֹותב ספרּֿתֹורה? ּכֹותבין וכיצד הּקלף. על כּלֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֻאֹו
אֹות ּכמלא ותבה ּתבה ּכל ּבין יּניח ּביֹותר. נאה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻמתּקנת,
ׁשיטה ּכל ּובין הׂשערה, חּוט ּכמלא לאֹות אֹות ּובין ְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹקטּנה,
ׁשלׁשים - וׁשיטה ׁשיטה ּכל ואר ׁשיטה. ּכמלא ְְְְְִִִִִִֶָָָָָֹֹוׁשיטה
'למׁשּפחֹותיכם', 'למׁשּפחֹותיכם', לכּתב ּכדי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֹאֹותּיֹות,
ולא ודף. ּדף ּכל רחב הּוא וזה זמני; ּתלתא ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ'למׁשּפחֹותיכם',
ולא ּכאּגרת. הּדף יהא ׁשּלא ּכדי מּזה, קצרה ׁשיטה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹתהא
ּבּכתב. מׁשֹוטטֹות עיניו יהּו ׁשּלא ּכדי זה, על יֹותר ְְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָֹארּכּה

לפרׁשה.‰. ּפרׁשה ׁשּבין הרוח מּפני הּכתב ימעט ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹלא
ּבתֹו ׁשּתים יכּתב לא - אֹותּיֹות חמׁש ּבת ּתבה לֹו ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹֹנזּדּמנה
ּוׁשּתים הּדף ּבתֹו ׁשלׁש ּכֹותב אּלא לּדף, חּוץ וׁשלׁש ְְְִֵֶַַַַַַַָָָהּדף
- אֹותּיֹות ׁשלׁש לכּתב ּכדי הּׁשיטה מן נׁשאר לא לּדף. ְְְִִִִִֵַַַַָָֹֹחּוץ

הּׁשיטה. מּתחּלת ּומתחיל ּפנּוי, הּמקֹום ְְִִִִִַַַַַַָָָמּניח
.Âּבין יזרקּנה לא - אֹותּיֹות ׁשּתי ּבת ּתבה לֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹנזּדּמנה

ּבתֹו לֹו נזּדּמנה הּׁשיטה. לתחּלת יחזיר אּלא ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָהּדּפין,
נׁשאר ולא יתר, אֹו פחֹות אֹו אֹותּיֹות, עׂשר ּבת ּתבה ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּׁשיטה
לכּתב יכֹול אם - הּדף ּבתֹו ּכּלּה את לכּתב ּכדי הּׁשיטה ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹֹֻמן
מּניח לאו, ואם ּכֹותב; לּדף, חּוץ וחציּה הּדף ּבתֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָחציּה

הּׁשיטה. מּתחּלת ּומתחיל ּפנּוי ְְִִִִַַַַָָָהּמקֹום
.Êּבלא ּפנּויֹות ׁשיטין ארּבע וחּמׁש חּמׁש ּכל ּבין ְְְְִִִֵַַַַָָָֹֻֻּומּניח

ׁשיטה מּתחּלת החּמׁש ויתחיל יתר, ולא פחֹות לא ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֹֹֻכתיבה,
ׁשיטה ּבאמצע ׁשּיגמר צרי הּתֹורה, את ּוכׁשּיגמר ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹחמיׁשית.
מקּצר הרּבה, ׁשיטין הּדף מן נׁשאר ואם הּדף. ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַׁשּבסֹוף
את יגמר ולא הּדף, ׁשּבסֹוף הּׁשיטה מּתחּלת ּומתחיל ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָֹֹועֹולה,
ּבאמצע יׂשראל" ּכל "לעיני ׁשּיהיה עד ּומתּכּון, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּׁשיטה,

הּדף. ׁשּבסֹוף ְִֶַַָׁשיטה
.Áּובאֹותּיֹות הּקטּנֹות, ּובאֹותּיֹות הּגדֹולֹות ּבאֹותּיֹות ְְְִִִִֵַַַָָָָויּזהר

הּלפּופֹות הּפאי"ן ּכגֹון המׁשּנֹות, ואֹותּיֹות ְְְְְִִֵַַַַֻהּנקּודֹות,
איׁש. מּפי איׁש הּסֹופרים ׁשהעּתיקּו ּכמֹו העקּמֹות, ְְְְֲִִִִִִִֶֶַָָֻוהאֹותּיֹות
אֹות ויׁש אחד, ּתג עליה ׁשּיׁש אֹות יׁש ּובמנינן. ּבּתגין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָויּזהר
ּכחּוט ּדּקין הן, זיני"ן ּכצּורת הּתּגין וכל ׁשבעה. עליה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּיׁש

ֲַַָהׂשערה.
.Ë.הּמבחר מן למצוה אּלא נאמרּו לא האּלּו הּדברים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻּכל

ּכל וכתב ּבּתּגין, דקּדק ׁשּלא אֹו זה, ּבתּקּון ׁשּנה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹואם
אֹו הרחיקן, אֹו הּׁשיטין את ׁשּקרב אֹו ּכתּקּונן; ְְִִִִִִֵֶֶַַָָָהאֹותּיֹות
חּסר ולא ּבאֹות, אֹות הדּביקן ולא הֹואיל - קּצרן אֹו ְְְְְֱִִִִִִֵֶָָָֹֹהאריכן

ו הֹותיר ּבפתּוחֹותולא ׁשּנה ולא אחת, אֹות צּורת הפסיד לא ְְְְְִִִִִַַַָֹֹֹ
ּכׁשר. ספר זה הרי - ְֲֵֵֵֶֶָּוסתּומֹות

.Èבהם ונהגּו ּבּגמרא, נאמרּו ׁשּלא אחרים ּדברים ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹיׁש
מנין ׁשּיהיּו והן, איׁש. מּפי איׁש בידם הּוא וקּבלה ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָהּסֹופרים,
ולא וארּבעים מּׁשמֹונה פחֹות לא ודף, ּדף ׁשּבכל ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹהּׁשיטין
ּכמֹו לפרׁשה ּפרׁשה ׁשּבין הרוח וׁשּיהיה ׁשּׁשים; על ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָיתר
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שאינו1) תורה ספר דין תורה; ספר כתיבת דיני המלך; על חיובה ומשנה מישראל איש כל על תורה ספר כתיבת מצוות ְִֶחיוב
הוא. איך נביאים של סדרם מוגה;
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.‡È- ּוביתֹו ּביתֿהּכנסת בין אֹו ּביתֿהּמדרׁש ׁשּבין ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָּפתח
ּפתח ּבמזּוזה. חּיב הּפתח, ּבאֹותֹו ולבֹוא לצאת רגיל ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָאם
ׁשהּציר מקֹום ּדלת; ׁשל הּציר אחר הֹולכין בּתים, ׁשני ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשּבין

הּמזּוזה. את קֹובעים ׁשם עּמֹו, ְְְִִִֶֶַָָנראה
.·È,ּפתח ׁשל חלל ּבתֹו הּמזּוזה? את קֹובעים ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָוהיכן

ּגבּה ׁשל העליֹון ׁשליׁש ּבתחּלת לחּוץ, הּסמּו ְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָֹּבּטפח
ׁשּירחיקּנה והּוא, ּכׁשרה; מּזה, למעלה קבעּה ואם ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּׁשער;
לּבית; הּנכנס ימין על לקבעּה וצרי טפח. הּמׁשקֹוף ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָמן
חּיב ׁשּתפין, ׁשל ּובית ּפסּולה. - מׂשמאל קבעּה ְְְְִִִִֶַַָָָָָֹֻואם

ְִָּבמזּוזה.
.‚È.ּתמיד הּכל חֹובת ׁשהיא מּפני ּבמזּוזה, להּזהר אדם ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹחּיב

ׁשל ׁשמֹו הּׁשם, ּביחּוד יפּגע ויצא, ׁשּיּכנס זמן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוכל
ּוׁשגּיֹותיו מּׁשנתֹו ויעֹור אהבתֹו, ויזּכר ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא,
ּולעֹולמי לעֹולם העֹומד ּדבר ׁשאין וידע, הּזמן, ְְְְְְְֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבהבלי
לדעּתֹו חֹוזר הּוא ּומּיד העֹולם, צּור ידיעת אּלא ְְְִִִֵֶַַָָָָָעֹולמים,
מי ּכל הראׁשֹונים: חכמים אמרּו מיׁשרים. ּבדרכי ְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָוהֹול
ּומזּוזה ּבבגדֹו, וציצית ּובזרֹועֹו, ּבראׁשֹו ּתפּלין לֹו ְְְְְְְִִִִִִֶֶָֹׁשּיׁש
רּבים, מזּכירין לֹו יׁש ׁשהרי יחטא; ׁשּלא הּוא מחזק ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֻּבפתחֹו,
"חנה ׁשּנאמר: מּלחטא, אֹותֹו ׁשּמּצילין הּמלאכים הם ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹוהן
ּדסּיען. רחמנא ּברי ויחּלצם". ליראיו סביב יי ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָמלא

zFklddxFY xtq ¦§¥¤¨
ׁשביעי 1ּפרק

¤¤§¦¦

ספרֿ‡. לכּתב מּיׂשראל ואיׁש איׁש ּכל על עׂשה ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹמצות
הּׁשירה"; את לכם ּכתבּו "ועּתה ׁשּנאמר: לעצמֹו, ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָּתֹורה
ׁשאין לפי זֹו, ׁשירה ּבּה ׁשּיׁש ּתֹורה, לכם ּכתבּו ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָּכלֹומר:
לֹו ׁשהּניחּו ואףֿעלּֿפי ּפרׁשּיֹות. ּפרׁשּיֹות הּתֹורה את ְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָּכֹותבין
ּבידֹו, ּכתבֹו ואם מּׁשּלֹו. לכּתב מצוה ספרּֿתֹורה, ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָֹאבֹותיו
לכּתב, יֹודע אינֹו ואם מהרֿסיני. קּבלּה ּכאּלּו הּוא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָֹהרי
אחת, אֹות ואפּלּו ספרּֿתֹורה, הּמּגיּה וכל לֹו. ּכֹותבין ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָאחרים

כּלֹו. ּכתבֹו ּכאּלּו הּוא ְְֲִֵָֻהרי
לׁשם·. לעצמֹו, אחד ספרּֿתֹורה לכּתב עליו מצוה ,ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹוהּמל

ׁשּנאמר: הדיֹוט, ּכׁשהּוא לֹו ׁשּיהיה ספר על יתר ,ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָהּמל
ּומּגיהין וגֹו'". לֹו וכתב ממלכּתֹו ּכּסא על כׁשבּתֹו ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָ"והיה
לֹו ׁשהיה זה הּגדֹול. ּביתּֿדין עלּֿפי העזרה, מּספר ֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאֹותֹו

ּב מּניחֹו הדיֹוט, לֹוּכׁשהּוא ׁשּנכּתב אֹו ׁשּכתב וזה ּגנזיו; בית ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ספרֿ - לּמלחמה יצא ואם תמיד. עּמֹו יהיה ,ׁשּמל ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאחר
מסב עּמֹו, והּוא - ּבּדין יֹוׁשב עּמֹו, והּוא - נכנס עּמֹו. ְְְִִִִִֵֵֵַָָּתֹורה
חּייו". ימי ּכל בֹו וקרא עּמֹו "והיתה ׁשּנאמר: כנגּדֹו; והּוא -ְְְְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָ

אחר‚. לֹו לכּתב צרי ,ׁשּימל קדם ספרּֿתֹורה לֹו היה ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹלא
והּׁשני ּגנזיו, ּבבית מּניחֹו אחד - ספריֿתֹורה ׁשני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּמל
ּבלבד, בּלילה אּלא מעּמֹו, יסּור לא תמיד, עּמֹו ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹיהיה
מּטתֹו. על ליׁשן אֹו לביתֿהּכּסא, אֹו לביתֿהּמרחץ ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹּוכׁשּיּכנס

על„. מקצתֹו ׁשּכתבֹו אֹו ׂשרטּוט, ּבלא ׁשּכתבֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹספרּֿתֹורה
הּגויל, על כּלֹו אֹו אּלא, ּפסּול; - הּקלף על ּומקצתֹו ְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻהּגויל
ּכתיבה ּכֹותב ספרּֿתֹורה? ּכֹותבין וכיצד הּקלף. על כּלֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֻאֹו
אֹות ּכמלא ותבה ּתבה ּכל ּבין יּניח ּביֹותר. נאה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻמתּקנת,
ׁשיטה ּכל ּובין הׂשערה, חּוט ּכמלא לאֹות אֹות ּובין ְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹקטּנה,
ׁשלׁשים - וׁשיטה ׁשיטה ּכל ואר ׁשיטה. ּכמלא ְְְְְִִִִִִֶָָָָָֹֹוׁשיטה
'למׁשּפחֹותיכם', 'למׁשּפחֹותיכם', לכּתב ּכדי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֹאֹותּיֹות,
ולא ודף. ּדף ּכל רחב הּוא וזה זמני; ּתלתא ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ'למׁשּפחֹותיכם',
ולא ּכאּגרת. הּדף יהא ׁשּלא ּכדי מּזה, קצרה ׁשיטה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹתהא
ּבּכתב. מׁשֹוטטֹות עיניו יהּו ׁשּלא ּכדי זה, על יֹותר ְְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָֹארּכּה

לפרׁשה.‰. ּפרׁשה ׁשּבין הרוח מּפני הּכתב ימעט ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹלא
ּבתֹו ׁשּתים יכּתב לא - אֹותּיֹות חמׁש ּבת ּתבה לֹו ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹֹנזּדּמנה
ּוׁשּתים הּדף ּבתֹו ׁשלׁש ּכֹותב אּלא לּדף, חּוץ וׁשלׁש ְְְִֵֶַַַַַַַָָָהּדף
- אֹותּיֹות ׁשלׁש לכּתב ּכדי הּׁשיטה מן נׁשאר לא לּדף. ְְְִִִִִֵַַַַָָֹֹחּוץ

הּׁשיטה. מּתחּלת ּומתחיל ּפנּוי, הּמקֹום ְְִִִִִַַַַַַָָָמּניח
.Âּבין יזרקּנה לא - אֹותּיֹות ׁשּתי ּבת ּתבה לֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹנזּדּמנה

ּבתֹו לֹו נזּדּמנה הּׁשיטה. לתחּלת יחזיר אּלא ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָהּדּפין,
נׁשאר ולא יתר, אֹו פחֹות אֹו אֹותּיֹות, עׂשר ּבת ּתבה ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּׁשיטה
לכּתב יכֹול אם - הּדף ּבתֹו ּכּלּה את לכּתב ּכדי הּׁשיטה ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹֹֻמן
מּניח לאו, ואם ּכֹותב; לּדף, חּוץ וחציּה הּדף ּבתֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָחציּה

הּׁשיטה. מּתחּלת ּומתחיל ּפנּוי ְְִִִִַַַַָָָהּמקֹום
.Êּבלא ּפנּויֹות ׁשיטין ארּבע וחּמׁש חּמׁש ּכל ּבין ְְְְִִִֵַַַַָָָֹֻֻּומּניח

ׁשיטה מּתחּלת החּמׁש ויתחיל יתר, ולא פחֹות לא ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֹֹֻכתיבה,
ׁשיטה ּבאמצע ׁשּיגמר צרי הּתֹורה, את ּוכׁשּיגמר ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹחמיׁשית.
מקּצר הרּבה, ׁשיטין הּדף מן נׁשאר ואם הּדף. ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַׁשּבסֹוף
את יגמר ולא הּדף, ׁשּבסֹוף הּׁשיטה מּתחּלת ּומתחיל ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָֹֹועֹולה,
ּבאמצע יׂשראל" ּכל "לעיני ׁשּיהיה עד ּומתּכּון, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּׁשיטה,

הּדף. ׁשּבסֹוף ְִֶַַָׁשיטה
.Áּובאֹותּיֹות הּקטּנֹות, ּובאֹותּיֹות הּגדֹולֹות ּבאֹותּיֹות ְְְִִִִֵַַַָָָָויּזהר

הּלפּופֹות הּפאי"ן ּכגֹון המׁשּנֹות, ואֹותּיֹות ְְְְְִִֵַַַַֻהּנקּודֹות,
איׁש. מּפי איׁש הּסֹופרים ׁשהעּתיקּו ּכמֹו העקּמֹות, ְְְְֲִִִִִִִֶֶַָָֻוהאֹותּיֹות
אֹות ויׁש אחד, ּתג עליה ׁשּיׁש אֹות יׁש ּובמנינן. ּבּתגין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָויּזהר
ּכחּוט ּדּקין הן, זיני"ן ּכצּורת הּתּגין וכל ׁשבעה. עליה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּיׁש

ֲַַָהׂשערה.
.Ë.הּמבחר מן למצוה אּלא נאמרּו לא האּלּו הּדברים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻּכל

ּכל וכתב ּבּתּגין, דקּדק ׁשּלא אֹו זה, ּבתּקּון ׁשּנה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹואם
אֹו הרחיקן, אֹו הּׁשיטין את ׁשּקרב אֹו ּכתּקּונן; ְְִִִִִִֵֶֶַַָָָהאֹותּיֹות
חּסר ולא ּבאֹות, אֹות הדּביקן ולא הֹואיל - קּצרן אֹו ְְְְְֱִִִִִִֵֶָָָֹֹהאריכן

ו הֹותיר ּבפתּוחֹותולא ׁשּנה ולא אחת, אֹות צּורת הפסיד לא ְְְְְִִִִִַַַָֹֹֹ
ּכׁשר. ספר זה הרי - ְֲֵֵֵֶֶָּוסתּומֹות

.Èבהם ונהגּו ּבּגמרא, נאמרּו ׁשּלא אחרים ּדברים ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹיׁש
מנין ׁשּיהיּו והן, איׁש. מּפי איׁש בידם הּוא וקּבלה ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָהּסֹופרים,
ולא וארּבעים מּׁשמֹונה פחֹות לא ודף, ּדף ׁשּבכל ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹהּׁשיטין
ּכמֹו לפרׁשה ּפרׁשה ׁשּבין הרוח וׁשּיהיה ׁשּׁשים; על ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָיתר
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שאינו1) תורה ספר דין תורה; ספר כתיבת דיני המלך; על חיובה ומשנה מישראל איש כל על תורה ספר כתיבת מצוות ְִֶחיוב
הוא. איך נביאים של סדרם מוגה;
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ּבראׁש וׁשּיהיה 'אׁשר'; 'אׁשר', 'אׁשר', אֹותּיֹות: ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַֹּתׁשע
הּׁשם, 'בּיּבׁשה', 'הּבאים', הּים: מּׁשירת למעלה ְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָהּׁשיטין
חמׁש הּׁשירה מן ּולמּטה ׁשיטין; חמׁש - 'ּבמצרים' ְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָ'מת',
'סּוס', 'אחריה', 'וּתּקח', :ּכ מהן ׁשיטה ּכל ּתחּלת ְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשיטין,
מּׁשירת למעלה הּׁשיטין ּבראׁשי ויהיה 'וּיבאּו'; ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ'וּיצאּו',
'להכעיסֹו', 'ּבאחרית', ,'הּדר' 'אחרי', 'ואעידה', ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָ'האזינּו':
'וּיבא', ׁשיטין: חמׁש מּמּנה ּולמּטה ׁשיטין; ׁשׁש - ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ'קהל'

'אׁשר'. 'הּזאת', 'אׁשר', ְֲֲֵֶֶַַֹ'לדּבר',
.‡Èלא ׁשּנה, ואם הּמבחר. מן למצוה האּלּו הּדברים ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֹֻוכל

ׁשּכתב אֹו מלא, החסר אֹו חסר הּמלא ּכתב אם אבל ֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָפסל.
'יׁשּכבּנה' ׁשּכתב ּכגֹון ּכקריאתּה, וכתב קרי ׁשהיא ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָמּלה
וכּיֹוצא 'ּובעפלים', ּבמקֹום 'ּובּטחֹורים' 'יׁשּגלּנה', ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹּבמקֹום
ּפתּוחה, סתּומה אֹו סתּומה, פתּוחה ּפרׁשה ׁשּכתב אֹו ְְְְֶֶַָָָָָָָָָבהן;
אחת ּפרׁשה ׁשּכתב אֹו הּכתב, ּכׁשאר הּׁשירה ׁשּכתב ְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָאֹו
ּכלל, ספרּֿתֹורה קדּׁשת ּבֹו ואין פסּול, זה הרי - ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֻּכׁשירה

הּתינֹוקֹות. ּבּה ׁשּמלּמדין החּמׁשין מן ּכחּמׁש ְְְִִִִֶֶַַַָָָָֻֻאּלא
.·Èעל יֹותר להׁשהֹותֹו אסּור מּגּה, ׁשאינֹו ְְֵֵֵֶֶַַָָָֻספרּֿתֹורה

ׁשלׁש ּבֹו ׁשּיׁש ספרּֿתֹורה יּגנז. אֹו יתּקן אּלא יֹום, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשלׁשים
ואם יּגנז. - ארּבע היּו ואם יתּקן, - ודף ּדף ּבכל ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָֻטעּיֹות
ּדף, ּבכל טעּיֹות ארּבע ּבֹו יׁש והּׁשאר מּגּה, הּספר רב ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻֻהיה
ארּבע ּבלא המׁשּבׁש הּׁשאר מאֹותֹו אחד דף אפּלּו ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹֻונׁשאר

יתּקן. זה הרי - ְֲֵֵֶַָֻטעּיֹות
.‚Èּתֹולה ׁשּנמצא חסר, הּמלא ׁשּכתב אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבּמה

מלא החסר ּכתב אם אבל הּׁשיטֹות; ּביני ׁשּׁשכח ֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהאֹותּיֹות
מּפני מתּקן, זה הרי טעּיֹות, ּכּמה ודף ּדף ּבכל יׁש אפּלּו -ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻ

תֹולה. ואינֹו גֹורד ְֵֵֶֶׁשהּוא
.„Èואין עצמֹו, ּבפני וחּמׁש חּמׁש ּכל הּתֹורה, לכּתב ְְְְְִִֵֵַַָָָָָֹֻֻֻמּתר

עצמּה, ּבפני מגּלה יכּתב לא אבל ספרּֿתֹורה. קדּׁשת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻּבהן
להתלּמד לתינֹוק מגּלה ּכֹותבין ואין ּפרׁשּיֹות; ּבּה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשּיהיה
מגּלה, ּכתב מּתר. - חּמׁש עליה להׁשלים ּדעּתֹו ואם ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֻֻּבּה;

מּתר. - אחת ּבׁשיטה ּתבֹות ׁשלׁש ְִֵַַָָָָֻׁשלׁש
.ÂËּומּניח אחד. ּבכר ּוכתּובים נביאים ּתֹורה, לדּבק ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻמּתר

ׁשלׁש ונביא נביא ּכל ּובין ׁשיטין, ארּבע וחּמׁש חּמׁש ְְְְִִִִֵַַָָָָָָָֻֻּבכל
ׁשיטין, ׁשלׁש - מּׁשניםֿעׂשר ונביא נביא ּכל ּובין ְְִִִִִִִֵֵָָָָָָׁשיטין,
יהֹוׁשע, הּוא: ּכ נביאים ׁשל וסּדּורן .חֹות ,לחּת ּבא ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֻׁשאם
ּתריֿ יׁשעיה, יחזקאל, ירמיה, מלכים, ׁשמּואל, ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָׁשֹופטים,

וקהלת, ּומׁשלי, ואּיֹוב, ּותהּלים, רּות, הּכתּובים: וסדר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹעׂשר.
הּימים. ודברי ּומגּלה ודנּיאל, וקינֹות, ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָָוׁשירֿהּׁשירים,

.ÊËאפּלּו בׂשרטּוט, אּלא אֹותן ּכֹותבין אין הּקדׁש ּכתבי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹּכל
יֹותר ׂשרטּוט; ּבלא ּתבֹות ׁשלׁש לכּתב ּומּתר הּניר. על ְְְְְִִֵֵַַָָָָָֹֹֻּכתבן

ּבֹו ׁשּיׁש זה ּכר אסּור. - זה ּוכתּובים,על נביאים ּתֹורה, ְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָ
החּמׁשים. מן ּכחּמׁש אּלא ספרּֿתֹורה, ּכקדּׁשת קדּׁשתֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻֻֻֻאין

החסר. ּכדין הּיתר ְִִֵֵֶַָָּדין
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ּבאמצע‡. ּגמר אם צּורֹות: ׁשּתי לּה יׁש פתּוחה ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָּפרׁשה
ׁשהיא הּפרׁשה ּומתחיל ּפנּוי, הּׁשיטה ׁשאר מּניח ְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָהּׁשיטה,
אמּורים? ּדברים ּבּמה הּׁשנּיה. הּׁשיטה מּתחּלת ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָפתּוחה
לא אם אבל אֹותּיֹות; ּתׁשע ּכׁשעּור רוח הּׁשיטה מן ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹׁשּנׁשאר
ׁשיטה מּניח - הּׁשיטה ּבסֹוף ּגמר אם אֹו מעט, אּלא ְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָנׁשאר
ׁשיטה מּתחּלת הּפתּוחה הּפרׁשה ּומתחיל כתב, ּבּלא ְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָֹׁשנּיה

ְִִַהּׁשליׁשית.
ּבאמצע·. ּגמר אם צּורֹות: ׁשלׁש לּה יׁש סתּומה ְְְִֶֶַַָָָָָָָּפרׁשה

ּכּׁשעּור רוח מּניח הּׁשיטה2הּׁשיטה, ּבסֹוף לכּתב ּומתחיל , ְְְִִִִִִֶַַַַַַַָָֹ
הרוח ׁשּיּמצא עד סתּומה, ׁשהיא הּפרׁשה מּתחּלת אחת ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּתבה
ּכּׁשעּור הרוח להּניח ּכדי הּׁשיטה מן נׁשאר לא ואם ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹּבאמצע.
ויּניח ּפנּוי, הּכל יּניח - אחת ּתבה הּׁשיטה ּבסֹוף ְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָֹֹולכּתב
הּפרׁשה לכּתב ויתחיל ׁשנּיה, ׁשיטה מראׁש רוח ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹמעט

ׁשנּיה ׁשיטה מאמצע הּׁשיטה,3הּסתּומה ּבסֹוף ּגמר ואם . ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָ
לכּתב ּומתחיל הרוח, ּכׁשעּור ׁשנּיה ׁשיטה מּתחּלת ְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַָָָֹמּניח

הּׁשיטה מאמצע פ4הּסתּומה ׁשּפרׁשה אֹומר, נמצאת תּוחה. ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
לעֹולם הּׁשיטה ּבתחּלת ּתחּלתּה5ּתחּלתּה סתּומה ּופרׁשה , ְְְְְִִִִִַַָָָָָָָָָָ

לעֹולם. הּׁשיטה ְְִֵֶַַָָמאמצע
לתּקנֹו‚. אפׁשר וחסר, ּבמלא מּגּה ׁשאינֹו ּולהּגיהֹו,6ספר ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻ

ׁשּבארנּו ּפתּוחה7ּכמֹו וכתב הּפרׁשּיֹות, ּברוח טעה אם אבל . ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ּבמקֹום ּפנּוי והּניח ׁשהפסיק אֹו ּפתּוחה, סתּומה אֹו ְְְְְְִִִִִֶַָָָָסתּומה
ּבמקֹום ּברוח הפסיק ולא ּכדרּכֹו ׁשּכתב אֹו ּפרׁשה, ּבֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשאין

הּׁשירֹות צּורת ׁשּׁשּנה אֹו פסּול8הּפרׁשה, זה הרי ואין9- , ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּתּקנה בֹו.10לֹו ׁשּטעה הּדף ּכל את לסּלק אּלא , ְֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

הּספרים„. ּבכל ּגדֹול ׁשּבּוׁש ׁשראיתי ׁשראיתי11ּולפי ְְְִִִִִִִֶֶַָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

השירות.1) כתיבת צורת התורה; שבכל והפתוחות הסתומות הפרשיות מניין והפתוחות; הסתומות פרשיות אותיות.2)דיני תשע
(3- השנייה) השיטה ובתחילת הראשונה השיטה בסוף חלק (שהניח ומכאן מכאן "פתוחה ט) הלכה א, פרק (מגילה ירושלמי

סתומה".4)סתומה". - השיטה) בראש חלק (שהניח מראשה "פתוחה בסוף5)(שם) חלק (שהניח מסופה "פתוחה (שם)
(בית ראה והסתומה". ה"פתוחה בשיטת רבינו על חולקים רבים פתוחה". - השנייה בתחילת לכתוב והתחיל הראשונה השיטה
שהעתקנוה. כמו הגירסה לפניו שהייתה הנ"ל, מהירושלמי מקורו ורבינו א). עמוד לב דף מנחות ותוספות רע"ה סימן דעה יורה יוסף

ט"ז).6) הלכה א, פרק (לעיל מלמעלה תלייה ידי על החסר את וימלא היתר את י"בֿי"ג).7)שימחוק הלכות ז, (פרק לעיל
זה.8) פרק בסוף כמבואר מיוחדת, בצורה שנכתבות ו"האזינו", "הים" ב).9)שירת עמוד קג דף יתקן10)(שבת איך "כי

למעט יצטרך וגם למחקו) (שאסור שם לו יזדמן ושמא ולאחריו, לפניו הרבה למחוק יצטרך והלא והסתומות, הפתוחות ֵעיוות
הרא"ש (תשובות אפשר אם תיקון לו מועיל וודאי אבל רחוק, תיקונו ולפיכך אסור, זה ודבר לפרשה, פרשה שבין רווח בגלל הכתב

ג). תורה.11)כלל ספרי

dxez xtq zekld - oqip b"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

להֹודיע ּומחּברין ׁשּכֹותבין הּמסרת, ּבעלי וכן אּלּו, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבדברים
ּבמחלקת אּלּו ּבדברים נחלקים והּסתּומֹות, ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָֹהּפתּוחֹות

עליהם ׁשּסֹומכין ּפרׁשּיֹות12הּספרים ּכל הּנה לכּתב ראיתי - ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
לתּקן ּכדי הּׁשירֹות, וצּורת והּפתּוחֹות, הּסתּומֹות ְְְְְְִֵֵַַַַַַָהּתֹורה
עליו ׁשּסמכנּו וספר מהם. ּולהּגיּה הּספרים ּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעליהם
כֹולל ׁשהּוא ּבמצרים, הּידּוע הּספר הּוא אּלּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבדברים

ספרים ועׂשרים ׁשנים13ארּבעה מּכּמה בירּוׁשלים ׁשהיה , ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָ
ׁשהּגיהֹו לפי סֹומכין, הּכל היּו ועליו הּספרים, מּמּנּו ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָֹלהּגיּה

רּבֹות14בןֿאׁשר ּפעמים והּגיהֹו הרּבה, ׁשנים ּבֹו ודקּדק , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָ
ׁשּכתבּתי הּתֹורה ּבספר סמכּתי ועליו ׁשהעּתיקֹו, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכמֹו

ְְִָּכהלכתֹו.
ּבראׁשית ְִֵֵֶספר

רקיע ּתֹוצא15יהי הּמים, יׁשרצּו מארֹות, יהי הּמים, יּקוּו , ְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָֹ
והן ּפתּוחֹות, ּכּלן - הּׁשמים תֹולדֹות אּלה ויכּלּו, ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֻֻהארץ,
ׁשּתיהן - אמר ּולאדם אמר, האּׁשה אל ּפרׁשּיֹות. ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשבע
ספר, זה ידע, והאדם ּפתּוחה. - אלהים ה' וּיאמר ְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹסתּומֹות.
ירד, ויחי מהללאל, ויחי קינן, ויחי אנֹוׁש, ויחי ׁשת, ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָויחי
עׂשרה אחת - נח ויחי ,למ ויחי מתּוׁשלח, ויחי ,חנֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹויחי
- נח ּתֹולדת אּלה ה', וּירא סתּומֹות. ּכּלן אּלּו ְְְִֵֵֶַַַָָָֹֹֻפרׁשּיֹות
נח, אל אלהים וידּבר לנח, אלהים וּיאמר ּפתּוחֹות. ְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַַֹֹֹֹֹׁשּתיהן
נח, בני וּיהיּו סתּומֹות. ׁשלׁשּתן - נח אל אלהים ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹוּיאמר
ּולׁשם ילד, ּוכנען ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן - נח ּבני ּתֹולדת ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹואּלה
אּלה אחת, ׂשפה הארץ כל ויהי סתּומֹות. ׁשּתיהן - ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻיּלד
ויחי חי, וׁשלח חי, וארּפכׁשד ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן - ׁשם ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַֹּתֹולדת
תרח ויחי נחֹור, ויחי ׂשרּוג, ויחי רעּו, ויחי פלג, ויחי ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָעבר,
ויהי אברם, אל ה' וּיאמר פרׁשּיֹות. הּׁשמֹונה סתּומֹות, ּכּלן -ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
הּדברים, אחר ּפתּוחֹות. ׁשלׁשּתן - אמרפל ּבימי ויהי ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָרעב,
- אברהם אל אלהים וּיאמר אברם, ויהי אברם, אׁשת ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹוׂשרי
ּפקד וה' מּׁשם, וּיּסע ּפתּוחה. - אליו וּירא סתּומֹות. ְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָָארּבעּתן
אחר, ויהי ההוא, ּבעת ויהי סתּומֹות. ׁשּתיהן - ׂשרה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָאת
ּפתּוחֹות. ארּבעּתן - ׂשרה חּיי וּיהיּו הּדברים, אחרי ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָויהי
יׁשמעאל, ּתלדת ואּלה אברהם, וּיסף סתּומה. - זקן ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹואברהם
ויהי ּפתּוחֹות. ארּבעּתן - רעב ויהי יצחק, ּתֹולדת ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹואּלה
סתּומֹות. ׁשלׁשּתן - יעקב וּיצא יצחק, זקן ּכי ויהי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹעׂשו,
ׁשּתיהן - דינה וּתצא יעקב, וּיבא ּפתּוחה. - יעקב ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹֹוּיׁשלח
ואּלה יעקב, בני וּיהיּו אלהים, וּירא אלהים, וּיאמר ְְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹֹֹסתּומֹות.
סתּומה. - ׂשעיר בני אּלה ּפתּוחֹות. ארּבעּתן - עׂשו ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָֹּתלדֹות
ּפתּוחֹות. ׁשלׁשּתן - ּבעת ויהי יעקב, וּיׁשב הּמלכים, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹואּלה
ויהי הּדברים, אחר ויהי סתּומה. - מצרימה הּורד ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָויֹוסף
ואת ׁשמֹות, ואּלה אליו, וּיּגׁש ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן - ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָמּקץ
יעקב, וּיקרא הּדברים, אחרי ויהי סתּומֹות. ׁשלׁשּתן - ְְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָֹיהּודה
ׁשׁש. והן ּפתּוחֹות, ּכּלן - יׂששכר זבּולן, יהּודה, ולוי, ְְְְְְִִִֵֵֵָָָָֻֻׁשמעֹון

סתּומֹות. חמׁשּתן - יֹוסף ּפרת ּבן נפּתלי, מאׁשר, ּגד, ְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָֹּדן,
ּפתּוחה. - ְְִִָָּבנימין

ׁשמֹונה - והּסתּומֹות וארּבעים, ׁשלׁש - הּפתּוחֹות ְְְְְְְִִֶַַַַָָמנין
ואחת. ּתׁשעים הּכל ְְְְִִִֶַַָָֹוארּבעים.

ׁשמֹות ואּלה ְְֵֵֶֶספר
ׁשלׁשּתן - הרּבים בּימים ויהי איׁש, וּיל חדׁש, מל ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָוּיקם
ה' וּיאמר מׁשה, וּיל סתּומה. - רעה היה ּומׁשה ְְֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּפתּוחֹות.
- מׁשה אל אלהים וידּבר ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן - אהרן ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַֹֹאל
אהרן ואל מׁשה אל ה' וידּבר מׁשה, אל ה' וידּבר ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹסתּומה.
אל ה' וידּבר אבתם, בית ראׁשי אּלה ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן -ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
,נתּתי ראה מׁשה אל ה' וּיאמר סתּומֹות. ׁשּתיהן - ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַֹמׁשה
וּיאמר ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן - אהרן ואל מׁשה אל ה' ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹוּיאמר
אל אמר מׁשה אל ה' וּיאמר ּפרעה, לב ּכבד מׁשה אל ְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹה'
ּפתּוחה. - ּבא מׁשה אל ה' וּיאמר סתּומֹות. ׁשּתיהן - ְְְֲֵֶֶֶֶַַָֹֹֹאהרן
וּיאמר ,(יד את נטה אהרן אל אמר מׁשה אל יי ְְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹ(וּיאמר
אל ה' וּיאמר ,מּט את נטה אהרן אל אמר מׁשה אל ְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹה'
סתּומֹות. ׁשּתיהן] [ס"א (ׁשלׁשּתן) - ּבּבקר הׁשּכם ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָֹמׁשה
ואל מׁשה אל ה' וּיאמר ּפרעה, אל ּבא מׁשה אל ה' ְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹוּיאמר
- הׁשּכם מׁשה אל ה' וּיאמר ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן - ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַֹֹאהרן
אל ּבא מׁשה אל ה' וּיאמר מׁשה, אל ה' וּיאמר ְֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹסתּומה.

-ּפ יד נטה מׁשה אל ה' וּיאמר ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן - רעה ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ
ׁשל וּיאמר ,'חׁש 'ויהי ׁשל מׁשה אל ה' וּיאמר ְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹסתּומה.
ה' וּיאמר מׁשה, וּיאמר ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן - אחד' נגע ְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹ'עֹוד
ׁשלׁשּתן - אהרן ואל מׁשה אל ה' וּיאמר מׁשה, ְְְֲֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹאל
- הּלילה ּבחצי ויהי ּפתּוחה. - מׁשה וּיקרא ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָסתּומֹות.
- ואהרן מׁשה אל ה' וּיאמר יׂשראל, בני וּיסעּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹסתּומה.
קּדׁש וכּו' ה' וידּבר סתּומה. - ּבעצם ויהי ּפתּוחֹות. ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשּתיהן
סתּומה. - ּבׁשּלח ויהי ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן - יבא ּכי והיה ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָלי,
ּתצעק, מה מׁשה אל ה' וּיאמר ויחנּו, ויׁשבּו וכּו' ה' ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָֹֻוידּבר
- מרים וּתּקח מׁשה, יׁשיר אז ,יד את נטה ה' ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹוּיאמר
אל ה' וּיאמר אילמה, וּיבאּו מׁשה, וּיּסע ּפתּוחֹות. ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹחמׁשּתן
מׁשה אל ה' וידּבר סתּומֹות. ׁשלׁשּתן - ממטיר הנני ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָמׁשה
עדת, ּכל וּיסעּו סתּומה. - מׁשה אל ה' וּיאמר ּפתּוחה. -ְְְֲִֶֶֶַַַָָָֹ
ּבחדׁש יתרֹו, וּיׁשמע ּכתב, מׁשה אל ה' וּיאמר עמלק, ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹוּיבא
ּכל את אלהים וידּבר ּפתּוחֹות. חמׁשּתן - ְְְְֱֲִִִִֵֵַַַָָֹהּׁשליׁשי
- זכֹור סתּומֹות. ׁשלׁשּתן - תׂשא לא אנכי, ְְְְִִִַָָָָָָֹֹהּדברים,
תענה, לא תגנב, לא תנאף, לא תרצח, לא ּכּבד, ְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹֹֹֹֹּפתּוחה.
[ׁשבע]. (ׁשׁש) והן סתּומֹות, ּכּלן - תחמד] [לא תחמד, ְְְְֵֵֶַַַָֹֹֹֹֻלא
ואּלה סתּומה. - מׁשה אל ה' וּיאמר ּפתּוחה. - העם ְְְְֵֶֶֶֶַָָָָָֹוכל
ּומּכה יזד, וכי איׁש, מּכה ימּכר, וכי ּפתּוחה. - ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָֹהּמׁשּפטים
אנׁשים, יריבן וכי אביו, ּומקּלל ּומכרֹו, איׁש וגנב ְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָֹֻאביו,
ּכּלן - איׁש יּכה וכי אנׁשים, יּנצּו וכי איׁש, יּכה ְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָֻוכי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

"מדינחאי"12) הנקראים בבל בני ומסורת ישראל. שבארץ ספריהם על הסומכים "מערבאי" הנקראים ישראל ארץ בני מסורת כגון
שבבבל. ספריהם על הסומכים וכתובים.13)(מזרחיים) נביאים תורה כל ראש14)שהם שהיה אשר בן אהרן המדקדק הוא

אהרן נקרא והיה גאון סעדיה רב שאחרי בדור שהיה כתוב: הקבלה" וב"שלשלת והניקוד. המסורה חכמי מקום בטבריה, ישיבה
אשר. משבט משה פרשיותיהם15)בן הוזכרו לא החומשים שאר בראש וכן רבינו, הזכיר לא הספר שבראש הפרשה ואת



פג dxez xtq zekld - oqip b"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

להֹודיע ּומחּברין ׁשּכֹותבין הּמסרת, ּבעלי וכן אּלּו, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבדברים
ּבמחלקת אּלּו ּבדברים נחלקים והּסתּומֹות, ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָֹהּפתּוחֹות

עליהם ׁשּסֹומכין ּפרׁשּיֹות12הּספרים ּכל הּנה לכּתב ראיתי - ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
לתּקן ּכדי הּׁשירֹות, וצּורת והּפתּוחֹות, הּסתּומֹות ְְְְְְִֵֵַַַַַַָהּתֹורה
עליו ׁשּסמכנּו וספר מהם. ּולהּגיּה הּספרים ּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעליהם
כֹולל ׁשהּוא ּבמצרים, הּידּוע הּספר הּוא אּלּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבדברים

ספרים ועׂשרים ׁשנים13ארּבעה מּכּמה בירּוׁשלים ׁשהיה , ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָ
ׁשהּגיהֹו לפי סֹומכין, הּכל היּו ועליו הּספרים, מּמּנּו ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָֹלהּגיּה

רּבֹות14בןֿאׁשר ּפעמים והּגיהֹו הרּבה, ׁשנים ּבֹו ודקּדק , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָ
ׁשּכתבּתי הּתֹורה ּבספר סמכּתי ועליו ׁשהעּתיקֹו, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכמֹו

ְְִָּכהלכתֹו.
ּבראׁשית ְִֵֵֶספר

רקיע ּתֹוצא15יהי הּמים, יׁשרצּו מארֹות, יהי הּמים, יּקוּו , ְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָֹ
והן ּפתּוחֹות, ּכּלן - הּׁשמים תֹולדֹות אּלה ויכּלּו, ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֻֻהארץ,
ׁשּתיהן - אמר ּולאדם אמר, האּׁשה אל ּפרׁשּיֹות. ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשבע
ספר, זה ידע, והאדם ּפתּוחה. - אלהים ה' וּיאמר ְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹסתּומֹות.
ירד, ויחי מהללאל, ויחי קינן, ויחי אנֹוׁש, ויחי ׁשת, ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָויחי
עׂשרה אחת - נח ויחי ,למ ויחי מתּוׁשלח, ויחי ,חנֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹויחי
- נח ּתֹולדת אּלה ה', וּירא סתּומֹות. ּכּלן אּלּו ְְְִֵֵֶַַַָָָֹֹֻפרׁשּיֹות
נח, אל אלהים וידּבר לנח, אלהים וּיאמר ּפתּוחֹות. ְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַַֹֹֹֹֹׁשּתיהן
נח, בני וּיהיּו סתּומֹות. ׁשלׁשּתן - נח אל אלהים ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹוּיאמר
ּולׁשם ילד, ּוכנען ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן - נח ּבני ּתֹולדת ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹואּלה
אּלה אחת, ׂשפה הארץ כל ויהי סתּומֹות. ׁשּתיהן - ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻיּלד
ויחי חי, וׁשלח חי, וארּפכׁשד ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן - ׁשם ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַֹּתֹולדת
תרח ויחי נחֹור, ויחי ׂשרּוג, ויחי רעּו, ויחי פלג, ויחי ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָעבר,
ויהי אברם, אל ה' וּיאמר פרׁשּיֹות. הּׁשמֹונה סתּומֹות, ּכּלן -ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
הּדברים, אחר ּפתּוחֹות. ׁשלׁשּתן - אמרפל ּבימי ויהי ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָרעב,
- אברהם אל אלהים וּיאמר אברם, ויהי אברם, אׁשת ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹוׂשרי
ּפקד וה' מּׁשם, וּיּסע ּפתּוחה. - אליו וּירא סתּומֹות. ְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָָארּבעּתן
אחר, ויהי ההוא, ּבעת ויהי סתּומֹות. ׁשּתיהן - ׂשרה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָאת
ּפתּוחֹות. ארּבעּתן - ׂשרה חּיי וּיהיּו הּדברים, אחרי ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָויהי
יׁשמעאל, ּתלדת ואּלה אברהם, וּיסף סתּומה. - זקן ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹואברהם
ויהי ּפתּוחֹות. ארּבעּתן - רעב ויהי יצחק, ּתֹולדת ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹואּלה
סתּומֹות. ׁשלׁשּתן - יעקב וּיצא יצחק, זקן ּכי ויהי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹעׂשו,
ׁשּתיהן - דינה וּתצא יעקב, וּיבא ּפתּוחה. - יעקב ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹֹוּיׁשלח
ואּלה יעקב, בני וּיהיּו אלהים, וּירא אלהים, וּיאמר ְְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹֹֹסתּומֹות.
סתּומה. - ׂשעיר בני אּלה ּפתּוחֹות. ארּבעּתן - עׂשו ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָֹּתלדֹות
ּפתּוחֹות. ׁשלׁשּתן - ּבעת ויהי יעקב, וּיׁשב הּמלכים, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹואּלה
ויהי הּדברים, אחר ויהי סתּומה. - מצרימה הּורד ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָויֹוסף
ואת ׁשמֹות, ואּלה אליו, וּיּגׁש ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן - ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָמּקץ
יעקב, וּיקרא הּדברים, אחרי ויהי סתּומֹות. ׁשלׁשּתן - ְְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָֹיהּודה
ׁשׁש. והן ּפתּוחֹות, ּכּלן - יׂששכר זבּולן, יהּודה, ולוי, ְְְְְְִִִֵֵֵָָָָֻֻׁשמעֹון

סתּומֹות. חמׁשּתן - יֹוסף ּפרת ּבן נפּתלי, מאׁשר, ּגד, ְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָֹּדן,
ּפתּוחה. - ְְִִָָּבנימין

ׁשמֹונה - והּסתּומֹות וארּבעים, ׁשלׁש - הּפתּוחֹות ְְְְְְְִִֶַַַַָָמנין
ואחת. ּתׁשעים הּכל ְְְְִִִֶַַָָֹוארּבעים.

ׁשמֹות ואּלה ְְֵֵֶֶספר
ׁשלׁשּתן - הרּבים בּימים ויהי איׁש, וּיל חדׁש, מל ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָוּיקם
ה' וּיאמר מׁשה, וּיל סתּומה. - רעה היה ּומׁשה ְְֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּפתּוחֹות.
- מׁשה אל אלהים וידּבר ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן - אהרן ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַֹֹאל
אהרן ואל מׁשה אל ה' וידּבר מׁשה, אל ה' וידּבר ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹסתּומה.
אל ה' וידּבר אבתם, בית ראׁשי אּלה ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן -ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
,נתּתי ראה מׁשה אל ה' וּיאמר סתּומֹות. ׁשּתיהן - ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַֹמׁשה
וּיאמר ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן - אהרן ואל מׁשה אל ה' ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹוּיאמר
אל אמר מׁשה אל ה' וּיאמר ּפרעה, לב ּכבד מׁשה אל ְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹה'
ּפתּוחה. - ּבא מׁשה אל ה' וּיאמר סתּומֹות. ׁשּתיהן - ְְְֲֵֶֶֶֶַַָֹֹֹאהרן
וּיאמר ,(יד את נטה אהרן אל אמר מׁשה אל יי ְְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹ(וּיאמר
אל ה' וּיאמר ,מּט את נטה אהרן אל אמר מׁשה אל ְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹה'
סתּומֹות. ׁשּתיהן] [ס"א (ׁשלׁשּתן) - ּבּבקר הׁשּכם ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָֹמׁשה
ואל מׁשה אל ה' וּיאמר ּפרעה, אל ּבא מׁשה אל ה' ְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹוּיאמר
- הׁשּכם מׁשה אל ה' וּיאמר ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן - ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַֹֹאהרן
אל ּבא מׁשה אל ה' וּיאמר מׁשה, אל ה' וּיאמר ְֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹסתּומה.

-ּפ יד נטה מׁשה אל ה' וּיאמר ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן - רעה ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ
ׁשל וּיאמר ,'חׁש 'ויהי ׁשל מׁשה אל ה' וּיאמר ְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹסתּומה.
ה' וּיאמר מׁשה, וּיאמר ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן - אחד' נגע ְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹ'עֹוד
ׁשלׁשּתן - אהרן ואל מׁשה אל ה' וּיאמר מׁשה, ְְְֲֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹאל
- הּלילה ּבחצי ויהי ּפתּוחה. - מׁשה וּיקרא ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָסתּומֹות.
- ואהרן מׁשה אל ה' וּיאמר יׂשראל, בני וּיסעּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹסתּומה.
קּדׁש וכּו' ה' וידּבר סתּומה. - ּבעצם ויהי ּפתּוחֹות. ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשּתיהן
סתּומה. - ּבׁשּלח ויהי ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן - יבא ּכי והיה ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָלי,
ּתצעק, מה מׁשה אל ה' וּיאמר ויחנּו, ויׁשבּו וכּו' ה' ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָֹֻוידּבר
- מרים וּתּקח מׁשה, יׁשיר אז ,יד את נטה ה' ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹוּיאמר
אל ה' וּיאמר אילמה, וּיבאּו מׁשה, וּיּסע ּפתּוחֹות. ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹחמׁשּתן
מׁשה אל ה' וידּבר סתּומֹות. ׁשלׁשּתן - ממטיר הנני ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָמׁשה
עדת, ּכל וּיסעּו סתּומה. - מׁשה אל ה' וּיאמר ּפתּוחה. -ְְְֲִֶֶֶַַַָָָֹ
ּבחדׁש יתרֹו, וּיׁשמע ּכתב, מׁשה אל ה' וּיאמר עמלק, ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹוּיבא
ּכל את אלהים וידּבר ּפתּוחֹות. חמׁשּתן - ְְְְֱֲִִִִֵֵַַַָָֹהּׁשליׁשי
- זכֹור סתּומֹות. ׁשלׁשּתן - תׂשא לא אנכי, ְְְְִִִַָָָָָָֹֹהּדברים,
תענה, לא תגנב, לא תנאף, לא תרצח, לא ּכּבד, ְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹֹֹֹֹּפתּוחה.
[ׁשבע]. (ׁשׁש) והן סתּומֹות, ּכּלן - תחמד] [לא תחמד, ְְְְֵֵֶַַַָֹֹֹֹֻלא
ואּלה סתּומה. - מׁשה אל ה' וּיאמר ּפתּוחה. - העם ְְְְֵֶֶֶֶַָָָָָֹוכל
ּומּכה יזד, וכי איׁש, מּכה ימּכר, וכי ּפתּוחה. - ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָֹהּמׁשּפטים
אנׁשים, יריבן וכי אביו, ּומקּלל ּומכרֹו, איׁש וגנב ְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָֹֻאביו,
ּכּלן - איׁש יּכה וכי אנׁשים, יּנצּו וכי איׁש, יּכה ְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָֻוכי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

"מדינחאי"12) הנקראים בבל בני ומסורת ישראל. שבארץ ספריהם על הסומכים "מערבאי" הנקראים ישראל ארץ בני מסורת כגון
שבבבל. ספריהם על הסומכים וכתובים.13)(מזרחיים) נביאים תורה כל ראש14)שהם שהיה אשר בן אהרן המדקדק הוא

אהרן נקרא והיה גאון סעדיה רב שאחרי בדור שהיה כתוב: הקבלה" וב"שלשלת והניקוד. המסורה חכמי מקום בטבריה, ישיבה
אשר. משבט משה פרשיותיהם15)בן הוזכרו לא החומשים שאר בראש וכן רבינו, הזכיר לא הספר שבראש הפרשה ואת
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וכי יפּתח, וכי ּפתּוחה. - ׁשֹור יּגח וכי עׂשר. והן ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָסתּומֹות,
ּכי יּתן, ּכי אׁש, תצא ּכי איׁש, יבער ּכי איׁש, יגנב ּכי ְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַֹֹיּגף,
ּפתּוחה. - יׁשאל וכי ׁשבע. והן סתּומֹות, ּכּלם - איׁש ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֻיּתן
אם סתּומֹות. ׁשלׁשּתן - לאלהים זבח מכּׁשפה, יפּתה, ְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹוכי
ּכי תפּגע, ּכי תׂשא, לא תקּלל, לא אלהים ּפתּוחה. - ְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָֹֹֹּכסף
ּפתּוחה. - אנכי הּנה סתּומֹות. חמׁשּתן - תּטה לא ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָֹֹתראה,
ּפתּוחה. - אמר מׁשה ואל סתּומה. - מׁשּכלה תהיה ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹלא
- ארֹון ועׂשּו ּפתּוחה. - ה' וידּבר סתּומה. - ה' ְְְְֲֵֶַַַָָָֹוּיאמר
ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן - מנרת ועׂשית ׁשלחן, ועׂשית ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָֹֻסתּומה.
ּפתּוחה. - הּקרׁשים את ועׂשית סתּומה. - הּמׁשּכן ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָואת
חצר את ועׂשית הּמזּבח, את ועׂשית פרכת, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹועׂשית
סתּומֹות. חמׁשּתן - הקרב ואּתה ּתצּוה, ואּתה ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָהּמׁשּכן,
חׁשן, ועׂשית מׁשּבצת, ועׂשית ּפתּוחה. - האפד את ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָֹֹועׂשּו
ּתעׂשה אׁשר וזה הּדבר, וזה ּציץ, ועׂשית מעיל, את ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָועׂשית
תׂשא', ּד'כי וידּבר מזּבח, ועׂשית ׁשׁש. והן סתּומֹות, ּכּלן -ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָֻ
ארּבעּתן - ּד'בׂשמים' וידּבר ּכּיֹור', ּד'ועׂשית ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָוידּבר
- קראתי' ּד'ראה וידּבר סּמים', ל ּד'קח וּיאמר ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹּפתּוחֹות.
- מׁשה אל וּיּתן ּפתּוחה. - ה' וּיאמר סתּומֹות. ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשּתיהן
ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן - וּירד וּיפן רד', ּד'ל וידּבר ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָסתּומה.
ה' וּיאמר מׁשה, וּיאמר סתּומה. - מּזה' עלה ּד'ל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹוידּבר
מׁשה אל ה' וּיאמר ּפסל, מׁשה אל ה' וּיאמר מׁשה, ְֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹאל
וּיאמר סתּומה. - מׁשה וּיקהל ּפתּוחֹות. ארּבעּתן - ְְְְְְֵֶֶַַַַַָָָֹּכתב
ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן - יׂשראל ּבני אל מׁשה וּיאמר ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹמׁשה,
וּיעׂש ּפתּוחה. - יריעת וּיעׂש סתּומה. - לב חכם כל ְְְֲֲִֵַַַַַַַַַָָָֹוּיעׂשּו
הּׁשלחן, את וּיעׂש ּבצלאל, וּיעׂש סתּומה. - הּקרׁשים ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַַָָָֻאת
ארּבעּתן - הּקטרת מזּבח את וּיעׂש הּמנרה, את ְְְְְִֶֶֶַַַַַַַַַַַָָֹֹוּיעׂש
וּיעׂש הּכּיֹור, את וּיעׂש העלה, מזּבח את וּיעׂש ְְִִֶֶַַַַַַַַַַַָָֹּפתּוחֹות.
וּיעׂש סתּומֹות. חמׁשּתן - הּזהב ּכל פקּודי, אּלה החצר, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאת
את וּיעׂש סתּומה. - אבני את וּיעׂשּו ּפתּוחה. - האפד ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹאת
את וּיעׂשּו ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן - מעיל את וּיעׂש ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַהחׁשן,
סתּומֹות. ׁשלׁשּתן - וּתכל ציץ, את וּיעׂשּו ׁשׁש, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּכתנת
ׁשּתיהן - החדׁש' ּד'ביֹום וידּבר הּמׁשּכן, את ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹוּיביאּו
הּׁשלחן, את וּיּתן וּיּקח, הראׁשֹון, ּבחדׁש ויהי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֻּפתּוחֹות.
וּיׂשם ,מס את וּיׂשם מזּבח, את וּיׂשם הּמנרה, את ְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹוּיׂשם

ס ּכּלן - החצר את וּיקם הּכּיר, ׁשמֹונה.את והן תּומֹות, ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻ
ּפתּוחה. - הענן ְְֶַַָָָויכס

חמׁש - הּסתּומֹות ּומנין וׁשּׁשים, ּתׁשע - הּפתּוחֹות ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָמנין
ּפרׁשּיֹות. וארּבע וׁשּׁשים מאה - הּכל ְְְְְִִִִִֵַַַָָָֹותׁשעים.

וּיקרא ְִֵֶַָספר
ּכי ונפׁש ּפתּוחה. - העֹוף מן ואם סתּומה. - הּצאן מן ְְְְְִִִִִֶֶַָָָֹואם
מנחת ואם הּמחבת, על מנחה ואם תקרב, וכי ְְְְְְְֲִִִִִִִַַַַַַַָתקריב,
ואם זבח, ואם סתּומֹות. חמׁשּתן - ּתקריב ואם ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָמרחׁשת,
ואם נׂשיא, אׁשר עדת, ּכל ואם וידּבר, עז, ואם הּצאן, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹמן
ּתׁשע. והן ּפתּוחֹות, ּכּלן - תחטא ּכי ונפׁש ּכבׂש, ואם ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֻנפׁש,
נפׁש, ואם סתּומֹות. ׁשּתיהן - ה' וידּבר תׂשיג, לא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַֹואם

ּד'נפׁש' ּתֹורת16וידּבר וזאת ּפתּוחֹות. ׁשלׁשּתן - וכּו' וידּבר , ְְְְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָֹ
וזאת אהרן', אל ּד'דּבר וידּבר קרּבן', ּד'זה וידּבר סתּומה. -ְְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹ
יׂשראל ּבני אל ּד'דּבר וידּבר זבח, ּתֹורת וזאת האׁשם, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹּתֹורת
ׁשׁש. והן ּפתּוחֹות, ּכּלן - אהרן' את ּד'קח וידּבר ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָֹֻהּמקריב',
וידּבר אהרן, אל ה' וידּבר סתּומה. - הּׁשמיני ּבּיֹום ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָֹויהי
וכי לכם, וזה ּפתּוחֹות. ׁשלׁשּתן - מׁשה אל ה' וידּבר ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָמׁשה,
וידּבר תזריע', ּכי ּד'אּׁשה וידּבר סתּומֹות. ׁשּתיהן - ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָימּות
אֹו ּפתּוחֹות. ארּבעּתן - ּובׂשר צרעת, נגע יהיה', ּכי ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָּד'אדם
ּכי אּׁשה אֹו ואיׁש ּפתּוחה. - אּׁשה אֹו ואיׁש סתּומה. - ְְְְִִִִִָָָָָָבׂשר
ׁשלׁשּתן - והּבגד ראׁשֹו, יּמרט ּכי ואיׁש ּבׂשרם, בעֹור ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹיהיה
סתּומה. - ּדל ואם ּפתּוחה. - ּתהיה' ּד'זאת וידּבר ְְְְְְְִִֵֶַַַָָֹסתּומֹות.
ׁשּתיהן - יׂשראל' ּבני אל ּד'דּברּו וידּבר תבאּו', ּד'כי ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹוידּבר
ּפתּוחה. - תהיה ּכי ואּׁשה סתּומה. - תצא ּכי ואיׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָּפתּוחֹות.
ּד'דּבר וידּבר מֹות', ּד'אחרי וידּבר סתּומה. - יזּוב ּכי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָָואּׁשה
ּפתּוחֹות. ׁשלׁשּתן - יׂשראל' ּבני אל ּד'דּבר וידּבר אהרן', ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאל
,אחֹות ערות ,אבי אׁשת ערות ,אבי ערות איׁש, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָאיׁש
ערות ,אבי אחֹות ערות אׁשת, ּבת ערות ,ּבנ ּבת ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָערות
אׁשת ערות ,ּכּלת ערות ,אבי אחי ערות ,אּמ ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָאחֹות
עׂשרה. ׁשּתים והן סתּומֹות, ּכּלן - ּובּתּה אּׁשה ערות ,ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻאחי
ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן - אל תבאּו וכי עדת', ּכל אל ּד'דּבר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹוידּבר
אל ה' וּיאמר מּזרעֹו', יּתן ּד'אׁשר וידּבר סתּומה. - יגּור ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹוכי
הּגדֹול, והּכהן ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן - הּכהנים אל אמר ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹמׁשה
ּד'ויּנזרּו', וידּבר סתּומֹות. ׁשּתיהן - אהרן' אל ּד'דּבר ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹוידּבר
וידּבר ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן - ּבניו' ואל אהרן אל ּד'דּבר ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹוידּבר
ּבני אל ּד'דּבר וידּבר סתּומה. - עז' אֹו כׂשב אֹו ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָּד'ׁשֹור
- הארץ' אל תבאּו ּד'כי וידּבר ה', מֹועדי אּלה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹיׂשראל',
ּד'בחדׁש וידּבר סתּומה. - לכם ּוספרּתם ּפתּוחֹות. ְְְְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשלׁשּתן
וידּבר סתּומה. - ּבעׂשֹור' ּד'א וידּבר ּפתּוחה. - ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָהּׁשביעי'
ולקחּת יׂשראל', ּבני את ּד'צו וידּבר יֹום', עׂשר ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּד'בחמּׁשה
וידּבר סתּומה. - אּׁשה ּבן וּיצא ּפתּוחֹות. ׁשלׁשּתן - ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹסלת
ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן - סיני' ּד'בהר וידּבר המקּלל', את ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַּד'הֹוצא
,אחי ימּו וכי ימּכר, ּכי ואיׁש ,אחי ימּו ּכי ,ל ְְְְְְִִִִִִִַָָָָָָֹוספרּת
אם ׁשׁש. והם סתּומֹות, ּכּלן - יד תׂשיג וכי ,ימּו ְְְְִִִִֵֵַַָָֻוכי
ּבזאת ואם ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן - לי תׁשמעּו לא ואם ְְְְְְְְִִִִֵֶַֹֹֹֻּבחּקתי,
- ּבהמה ואם ּפתּוחה. - יפלא' ּכי ּד'איׁש וידּבר סתּומה. -ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָ

ְָסתּומה.
ׁשׁש - והּסתּומֹות וחמּׁשים, ׁשּתים - הּפתּוחֹות ְְְְְֲִִִִֵַַַַַמנין

ּוׁשמֹונה. ּתׁשעים - הּכל ְְְְִִִֶַַָֹוארּבעים.
סיניספר ּבמדּבר ְְִִֵֶַַ

יהּודה, לבני גד, לבני ׁשמעֹון, לבני סתּומה. - ראּובן ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵָָָּבני
לבני מנּׁשה, לבני יֹוסף, לבני זבּולן, לבני יׂששכר, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָֻלבני
הּפקדים, אּלה נפּתלי, ּבני אׁשר, לבני דן, לבני ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻבנימן,
ּכּלן - ּדגלֹו' על ּד'איׁש וידּבר לוי', מּטה את ּד'א ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָֻוידּבר
אהל, ונסע ראּובן, מחנה ּדגל עׂשרה. ארּבע והן ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּפתּוחֹות,
אּלה סתּומֹות. ארּבעּתן - דן מחנה ּדגל אפרים, מחנה ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּדגל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

משנה). (כסף כסתומות ולא כפתוחות לא למנותן אין הספר, תחילת שהן מפני - יד).16)הראשונות פסוק ה, (פרק תחטא כי נפש
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ּד'ואני', וידּבר ּד'הקרב', וידּבר ּתֹולדת, ואּלה ְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַֹּפקּודי,
ּד'פקד' וּיאמר ולקהת, ּפתּוחֹות. חמׁשּתן - ּד'פקד' ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹֹֹוידּבר
וידּבר ּד'נׂשא', וידּבר ּד'קח', וידּבר סתּומֹות. ׁשּתיהן -ְְְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַָ
ּבני ּפתּוחֹות. ארּבעּתן - ּד'נׂשא' וידּבר ּתכריתּו', ְְְְְְְְִֵֵַַַַַַָָּד'אל
ּד'צו', וידּבר סתּומֹות. ׁשּתיהן - גרׁשֹון ּבני ּופקּודי ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָמררי,
תׂשטה', ּכי ּד'איׁש וידּבר יעׂשּו', ּכי אּׁשה אֹו ּד'איׁש ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָוידּבר
אהרן' אל ּד'דּבר וידּבר יפלא', ּכי אּׁשה אֹו ּד'איׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹוידּבר
ּביֹום ויהי וׂשמּו, יׂשא, יאר, ,יברכ ּפתּוחֹות. חמׁשּתן -ְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָ
ּבּיֹום ׁשׁש. והן סתּומֹות, ּכּלן - הּמקריב ויהי מׁשה, ְְְְִִֵֵֶַַַַַָֻּכּלֹות
ּבּיֹום החמיׁשי, ּבּיֹום הרביעי, ּבּיֹום הּׁשליׁשי, ּבּיֹום ְְֲִִִִִִִֵַַַַַַַָהּׁשני,
ּבּיֹום הּתׁשיעי, ּבּיֹום הּׁשמיני, ּבּיֹום הּׁשביעי, ּבּיֹום ְְְִִִִִִִִַַַַַַַַהּׁשּׁשי,
זאת יֹום, עׂשר ׁשנים ּביֹום יֹום, עׂשר עׁשּתי ּביֹום ְְְְֲִִֵֵַָָָָָֹהעׂשירי,
ּכּלן - הלוּים' את ּד'קח וידּבר ,'ּד'בהעלת וידּבר ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָֹֻֻחנּכת,
- ללוּים' אׁשר ּד'זאת וידּבר עׂשרה. ארּבע והן ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַֹּפתּוחֹות,
ׁשּתיהן - טמא' יהיה ּד'כי וידּבר ּד'ויעׂשּו', וידּבר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָסתּומה.
ויהי ,'ל ּד'עׂשה וידּבר סתּומה. - הקים ּוביֹום ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָּפתּוחֹות.
ויהי לחבב, מׁשה וּיאמר ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן - הּׁשנית ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹּבּׁשנה
וּיאמר ּכמתאננים, העם ויהי סתּומֹות. ׁשּתיהן - ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹּבנסע
- מרים וּתדּבר ּתקצר', ה' ּד'היד וּיאמר ּלי', ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּד'אספה
וּיאמר סתּומה. - ּפתאם ה' וּיאמר ּפתּוחֹות. ְְְְְִֶֶַַַַָָֹֹֹארּבעּתן
ינאצני', אנה ּד'עד וּיאמר ,'ל ּד'ׁשלח וידּבר ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹֻּד'ואביה',
- ּד'בבאכם' וידּבר תבאּו', ּד'כי וידּבר מתי', ּד'עד ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָֹֹוידּבר
ׁשּתיהן - אחת נפׁש ואם תׁשּגּו, וכי ׁשׁש. והן ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַּפתּוחֹות,
ּד'מֹות וּיאמר ּפתּוחה. - ּבּמדּבר יׂשראל בני וּיהיּו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹסתּומֹות.
ׁשּתיהן - קרח וּיּקח להם', ּד'ועׂשּו וּיאמר סתּומה. - ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹיּומת'
ּד'אמר וידּבר ּד'העלּו', וידּבר ּד'הּבדלּו', וידּבר ְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹּפתּוחֹות.
וידּבר ּפתּוחה. - וּיּלנּו סתּומֹות. ׁשלׁשּתן - אלעזר' ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹאל
ּד'הׁשב', וּיאמר מאּתם', ּד'וקח וידּבר סתּומה. - ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹּד'הרּמּו'
אהרן אל ה' וּיאמר ּפתּוחֹות. ׁשלׁשּתן - יׂשראל ּבני ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹוּיאמרּו
- לוי ולבני ּפתּוחה. - אהרן אל ה' וידּבר סתּומה. -ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹ
וּיבאּו חּקת', ּד'זאת וידּבר הלוּים', ּד'ואל וידּבר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹֹֻסתּומה.
ּפתּוחֹות. ארּבעּתן - הּמּטה' את ּד'קח וידּבר יׂשראל, ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָבני
ׁשּתיהן - מׁשה וּיׁשלח האמנּתם', לא ּד'יען ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹוּיאמר
סתּומה. - הּכנעני וּיׁשמע ּפתּוחה. - מּקדׁש וּיסעּו ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָסתּומֹות.
וּיׁשלח סתּומה. - יׁשיר אז ּפתּוחה. - ההר מהר ְְְְִִִֵַַַָָָָָָֹוּיסעּו
יׂשראל, וּיׁשב סתּומה. - ּבלק וּירא ּפתּוחה. - ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָיׂשראל
ארּבעּתן - ה' וּיאמר ּד'צרֹור', וידּבר ּד'פינחס', ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָֹוידּבר
ּבני יׂששכר, ּבני יהּודה, ּבני גד, ּבני ׁשמעֹון, ּבני ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵָָָָּפתּוחֹות.
דן, בני אּלה בנימן, ּבני אפרים, בני אּלה יֹוסף, ּבני ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֻזבּולן,
עׂשרה. אחת והן סתּומֹות, ּכּלן - נפּתלי ּבני אׁשר, ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻּבני
ׁשּתיהן - וּתקרבנה הּלוי, פקּודי ואּלה ּפתּוחה. - ה' ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָוידּבר
- ּד'עלה' וּיאמר צלפחד', ּבנֹות ּד'כן וּיאמר ְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָֹֹסתּומֹות.
ּוביֹום ּד'צו', וידּבר סתּומה. - מׁשה וידּבר ּפתּוחֹות. ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָׁשּתיהן
ּובחדׁש ּפתּוחֹות. ׁשלׁשּתן - חדׁשיכם ּובראׁשי ְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָֹהּׁשּבת,
ּובחדׁש סתּומֹות. ׁשּתיהן - הּבּכּורים ּוביֹום ְְְִִִֵֶֶַַָֹהראׁשֹון,
הּׁשני, ּובּיֹום עׂשר, ּובחמּׁשה ּובעׂשֹור, ּפתּוחה. - ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָהּׁשביעי

ּובּיֹוםּובּי החמיׁשי, ּובּיֹום הרביעי, ּובּיֹום הּׁשליׁשי, ֹום ְְֲִִִִִִַַַַַַָ
והן סתּומֹות, ּכּלן - הּׁשמיני ּבּיֹום הּׁשביעי, ּובּיֹום ְְְְִִִִִִֵַַַַַָֻהּׁשּׁשי,

וּיצאּו ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן - ה' וידּבר מׁשה, וידּבר ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַּתׁשע.
ׁשלׁשּתן - ּד'ׂשא' וּיאמר אלעזר, וּיאמר ואלעזר, ְְְְְְֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹמׁשה
וּיּגׁשּו מצאנּו, אם וּיאמרּו ּפתּוחה. - רב ּומקנה ְְְְְִִִֶַַַָָָֹסתּומֹות.
מסעי אּלה מׁשה, אליהם וּיאמר סתּומֹות. ׁשּתיהן - ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹאליו
- ּד'בערבת' וידּבר הּכנעני, וּיׁשמע ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן -ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַֹ
וידּבר יׂשראל', ּבני את ּד'צו וידּבר סתּומֹות. ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָׁשּתיהן
וידּבר מֹואב', ּד'בערבת וידּבר האנׁשים', ׁשמֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹּד'אּלה
ּפתּוחֹות. חמׁשּתן - ראׁשי וּיקרבּו יׂשראל', ּבני אל ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָּד'דּבר
ׁשּׁשים - והּסתּומֹות ותׁשעים, ׁשּתים - הּפתּוחֹות ְְְְְְְִִִִִִַַַַמנין

ּוׁשמֹונה. וחמּׁשים מאה - הּכל ְֲִִֵֵֶַַָָֹוׁשׁש.
הּדברים אּלה ְִֵֵֶֶַָספר

ראה, אלי ה' וּיאמר ה', וידּבר וּנעבר, וּנפן אלי, ה' ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַֹֹֹוּיאמר
ּבנים, תֹוליד ּכי יׂשראל, ועּתה סתּומֹות. חמׁשּתן - ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָואתחּנן
לא אנכי, ּפתּוחֹות. ארּבעּתן - מׁשה וּיקרא יבּדיל, ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹֹאז
ולא תגנב, ולא תנאף, ולא תרצח, לא ּכּבד, ׁשמֹור, ְְְְְְִִִִֵַַָָָֹֹֹֹֹתׂשא,
ּכּלן - הּדברים את תתאּוה, ולא תחמד, ולא ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹֻתענה,
והיה ּפתּוחה. - יׂשראל ׁשמע עׂשרה. אחת והן ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָסתּומֹות,
ארּבעּתן - יביא ּכי ,בנ יׁשאל ּכי תנּסּו, לא ,יביא ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִַַַָָֹּכי
ּכל סתּומה. - תאמר ּכי ּפתּוחה. - עקב והיה ְְְְִֵֶַָָָָָֹסתּומֹות.
ההוא, ּבעת יׂשראל, ׁשמע ּתׁשּכח, ׁשכח אם והיה ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹהּמצוה,
אם והיה הארץ, ּכי ּפתּוחֹות. חמׁשּתן - יׂשראל ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָועּתה
,יביא ּכי והיה אנכי, ראה ּתׁשמרּון, ׁשמר אם ּכי ְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָֹֹֹׁשמע,
- יקּום ּכי ׁשבע. והן סתּומֹות, ּכּלן - יכרית ּכי ירחיב, ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֻּכי
את תאכל, לא אּתם, ּבנים תׁשמע, ּכי ,יסית ּכי ְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹֹּפתּוחה.
עׂשר ׁשׁש. והן סתּומֹות, ּכּלן - טהרה צּפֹור ּכל ּתאכלּו, ְְְְִֵֵֵֶַָָָֹֹֻזה
ּכי ׁשנים, ׁשבע מּקץ ׁשנים, ׁשלׁש מקצה ּפתּוחה. - ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּתעׂשר
ּכל סתּומֹות. ארּבעּתן - ל יּמכר ּכי אביֹון, ב ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָיהיה
ׁשבעת ׁשבעה ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן - חדׁש את ׁשמֹור ְְְְִֵֶֶֶַָָָֹֹֻהּבכֹור,
תּטע לא וׁשטרים, ׁשפטים ּפתּוחה. - הּסּכת חג סתּומה. -ְְְְְִִִַַַָָֹֹֹֹֻ
ּכי סתּומֹות. ארּבעּתן - בקרּב יּמצא ּכי תזּבח, לא ,ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָֹל
וכי יהיה, וזה לּכהנים, יהיה לא תבא, ּכי ּפתּוחה. - ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹיּפלא
ׁשׁש. והן סתּומֹות, ּכּלם - יכרית ּכי ּבא, אּתה ּכי הּלוי, ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֻיבא
תצא ּכי עד, יקּום לא תּסיג, לא ּפתּוחה. - איׁש יהיה ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָֹֹוכי
חמׁשּתן - עיר אל תצּור ּכי עיר, אל תקרב ּכי ְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָָלּמלחמה,
ּכי לּמלחמה, תצא ּכי ּפתּוחה. - חלל יּמצא ּכי ְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָסתּומֹות.
תראה לא באיׁש, יהיה וכי לאיׁש, יהיה ּכי לאיׁש, ְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶָֹֹתהיין
ּכּלן - גבר כלי יהיה לא חמֹור, את תראה לא ׁשֹור, ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶָֹֹֻאת
לא תבנה, ּכי ּפתּוחה. - יּקרא ּכי ׁשבע. והן ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹסתּומֹות,
ּכי היה, אמת ואם אּׁשה, איׁש יּקח ּכי ּגדלים, ְְֱֲִִִִִִִִֶַַָָָֹתחרׁש,
ּכי ימצא, ּבׂשדה ואם בתּולה, נערה יהיה ּכי איׁש, ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָיּמצא
לא ממזר, יבא לא פצּוע, יבא לא איׁש, יּקח לא ְְְִִִֵַַַָָָֹֹֹֹֹֹימצא,
תסּגיר, לא מחנה, תצא ּכי אדמי, תתעב לא עּמֹוני, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹֹֹיבא
ּבכרם, תבא ּכי נדר, תּדר ּכי ,תּׁשי לא קדׁשה, תהיה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֹֹלא
אּׁשה איׁש יּקח ּכי אּׁשה, איׁש יּקח ּכי ּבקמת, תבא ְִִִִִִִִִַַַָָָָֹּכי
לא ,ברע תּׁשה ּכי הּצרעת, ּבנגע הּׁשמר יּמצא, ּכי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹחדׁשה,
ּכי תקצר, ּכי תּטה, לא אבֹות, יּומתּו לא עני, ׂשכיר ְְֲִִִִִֶַַָָָֹֹֹֹתעׁשק
לא אנׁשים, יּנצּו ּכי אחים, יׁשבּו ּכי ריב, יהיה ּכי ְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָֹֹתחּבט,
זכֹור ּוׁשלׁשים. חמׁש והן סתּומֹות, ּכּלן - ּבכיס ל ְְְְְְְִִִֵֵֶָָָֻיהיה
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ּד'ואני', וידּבר ּד'הקרב', וידּבר ּתֹולדת, ואּלה ְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַֹּפקּודי,
ּד'פקד' וּיאמר ולקהת, ּפתּוחֹות. חמׁשּתן - ּד'פקד' ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹֹֹוידּבר
וידּבר ּד'נׂשא', וידּבר ּד'קח', וידּבר סתּומֹות. ׁשּתיהן -ְְְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַָ
ּבני ּפתּוחֹות. ארּבעּתן - ּד'נׂשא' וידּבר ּתכריתּו', ְְְְְְְְִֵֵַַַַַַָָּד'אל
ּד'צו', וידּבר סתּומֹות. ׁשּתיהן - גרׁשֹון ּבני ּופקּודי ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָמררי,
תׂשטה', ּכי ּד'איׁש וידּבר יעׂשּו', ּכי אּׁשה אֹו ּד'איׁש ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָוידּבר
אהרן' אל ּד'דּבר וידּבר יפלא', ּכי אּׁשה אֹו ּד'איׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹוידּבר
ּביֹום ויהי וׂשמּו, יׂשא, יאר, ,יברכ ּפתּוחֹות. חמׁשּתן -ְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָ
ּבּיֹום ׁשׁש. והן סתּומֹות, ּכּלן - הּמקריב ויהי מׁשה, ְְְְִִֵֵֶַַַַַָֻּכּלֹות
ּבּיֹום החמיׁשי, ּבּיֹום הרביעי, ּבּיֹום הּׁשליׁשי, ּבּיֹום ְְֲִִִִִִִֵַַַַַַַָהּׁשני,
ּבּיֹום הּתׁשיעי, ּבּיֹום הּׁשמיני, ּבּיֹום הּׁשביעי, ּבּיֹום ְְְִִִִִִִִַַַַַַַַהּׁשּׁשי,
זאת יֹום, עׂשר ׁשנים ּביֹום יֹום, עׂשר עׁשּתי ּביֹום ְְְְֲִִֵֵַָָָָָֹהעׂשירי,
ּכּלן - הלוּים' את ּד'קח וידּבר ,'ּד'בהעלת וידּבר ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָֹֻֻחנּכת,
- ללוּים' אׁשר ּד'זאת וידּבר עׂשרה. ארּבע והן ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַֹּפתּוחֹות,
ׁשּתיהן - טמא' יהיה ּד'כי וידּבר ּד'ויעׂשּו', וידּבר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָסתּומה.
ויהי ,'ל ּד'עׂשה וידּבר סתּומה. - הקים ּוביֹום ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָּפתּוחֹות.
ויהי לחבב, מׁשה וּיאמר ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן - הּׁשנית ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹּבּׁשנה
וּיאמר ּכמתאננים, העם ויהי סתּומֹות. ׁשּתיהן - ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹּבנסע
- מרים וּתדּבר ּתקצר', ה' ּד'היד וּיאמר ּלי', ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּד'אספה
וּיאמר סתּומה. - ּפתאם ה' וּיאמר ּפתּוחֹות. ְְְְְִֶֶַַַַָָֹֹֹארּבעּתן
ינאצני', אנה ּד'עד וּיאמר ,'ל ּד'ׁשלח וידּבר ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹֻּד'ואביה',
- ּד'בבאכם' וידּבר תבאּו', ּד'כי וידּבר מתי', ּד'עד ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָֹֹוידּבר
ׁשּתיהן - אחת נפׁש ואם תׁשּגּו, וכי ׁשׁש. והן ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַּפתּוחֹות,
ּד'מֹות וּיאמר ּפתּוחה. - ּבּמדּבר יׂשראל בני וּיהיּו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹסתּומֹות.
ׁשּתיהן - קרח וּיּקח להם', ּד'ועׂשּו וּיאמר סתּומה. - ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹיּומת'
ּד'אמר וידּבר ּד'העלּו', וידּבר ּד'הּבדלּו', וידּבר ְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹּפתּוחֹות.
וידּבר ּפתּוחה. - וּיּלנּו סתּומֹות. ׁשלׁשּתן - אלעזר' ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹאל
ּד'הׁשב', וּיאמר מאּתם', ּד'וקח וידּבר סתּומה. - ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹּד'הרּמּו'
אהרן אל ה' וּיאמר ּפתּוחֹות. ׁשלׁשּתן - יׂשראל ּבני ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹוּיאמרּו
- לוי ולבני ּפתּוחה. - אהרן אל ה' וידּבר סתּומה. -ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹ
וּיבאּו חּקת', ּד'זאת וידּבר הלוּים', ּד'ואל וידּבר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹֹֻסתּומה.
ּפתּוחֹות. ארּבעּתן - הּמּטה' את ּד'קח וידּבר יׂשראל, ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָבני
ׁשּתיהן - מׁשה וּיׁשלח האמנּתם', לא ּד'יען ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹוּיאמר
סתּומה. - הּכנעני וּיׁשמע ּפתּוחה. - מּקדׁש וּיסעּו ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָסתּומֹות.
וּיׁשלח סתּומה. - יׁשיר אז ּפתּוחה. - ההר מהר ְְְְִִִֵַַַָָָָָָֹוּיסעּו
יׂשראל, וּיׁשב סתּומה. - ּבלק וּירא ּפתּוחה. - ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָיׂשראל
ארּבעּתן - ה' וּיאמר ּד'צרֹור', וידּבר ּד'פינחס', ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָֹוידּבר
ּבני יׂששכר, ּבני יהּודה, ּבני גד, ּבני ׁשמעֹון, ּבני ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵָָָָּפתּוחֹות.
דן, בני אּלה בנימן, ּבני אפרים, בני אּלה יֹוסף, ּבני ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֻזבּולן,
עׂשרה. אחת והן סתּומֹות, ּכּלן - נפּתלי ּבני אׁשר, ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻּבני
ׁשּתיהן - וּתקרבנה הּלוי, פקּודי ואּלה ּפתּוחה. - ה' ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָוידּבר
- ּד'עלה' וּיאמר צלפחד', ּבנֹות ּד'כן וּיאמר ְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָֹֹסתּומֹות.
ּוביֹום ּד'צו', וידּבר סתּומה. - מׁשה וידּבר ּפתּוחֹות. ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָׁשּתיהן
ּובחדׁש ּפתּוחֹות. ׁשלׁשּתן - חדׁשיכם ּובראׁשי ְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָֹהּׁשּבת,
ּובחדׁש סתּומֹות. ׁשּתיהן - הּבּכּורים ּוביֹום ְְְִִִֵֶֶַַָֹהראׁשֹון,
הּׁשני, ּובּיֹום עׂשר, ּובחמּׁשה ּובעׂשֹור, ּפתּוחה. - ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָהּׁשביעי

ּובּיֹוםּובּי החמיׁשי, ּובּיֹום הרביעי, ּובּיֹום הּׁשליׁשי, ֹום ְְֲִִִִִִַַַַַַָ
והן סתּומֹות, ּכּלן - הּׁשמיני ּבּיֹום הּׁשביעי, ּובּיֹום ְְְְִִִִִִֵַַַַַָֻהּׁשּׁשי,

וּיצאּו ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן - ה' וידּבר מׁשה, וידּבר ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַּתׁשע.
ׁשלׁשּתן - ּד'ׂשא' וּיאמר אלעזר, וּיאמר ואלעזר, ְְְְְְֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹמׁשה
וּיּגׁשּו מצאנּו, אם וּיאמרּו ּפתּוחה. - רב ּומקנה ְְְְְִִִֶַַַָָָֹסתּומֹות.
מסעי אּלה מׁשה, אליהם וּיאמר סתּומֹות. ׁשּתיהן - ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹאליו
- ּד'בערבת' וידּבר הּכנעני, וּיׁשמע ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן -ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַֹ
וידּבר יׂשראל', ּבני את ּד'צו וידּבר סתּומֹות. ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָׁשּתיהן
וידּבר מֹואב', ּד'בערבת וידּבר האנׁשים', ׁשמֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹּד'אּלה
ּפתּוחֹות. חמׁשּתן - ראׁשי וּיקרבּו יׂשראל', ּבני אל ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָּד'דּבר
ׁשּׁשים - והּסתּומֹות ותׁשעים, ׁשּתים - הּפתּוחֹות ְְְְְְְִִִִִִַַַַמנין

ּוׁשמֹונה. וחמּׁשים מאה - הּכל ְֲִִֵֵֶַַָָֹוׁשׁש.
הּדברים אּלה ְִֵֵֶֶַָספר

ראה, אלי ה' וּיאמר ה', וידּבר וּנעבר, וּנפן אלי, ה' ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַֹֹֹוּיאמר
ּבנים, תֹוליד ּכי יׂשראל, ועּתה סתּומֹות. חמׁשּתן - ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָואתחּנן
לא אנכי, ּפתּוחֹות. ארּבעּתן - מׁשה וּיקרא יבּדיל, ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹֹאז
ולא תגנב, ולא תנאף, ולא תרצח, לא ּכּבד, ׁשמֹור, ְְְְְְִִִִֵַַָָָֹֹֹֹֹתׂשא,
ּכּלן - הּדברים את תתאּוה, ולא תחמד, ולא ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹֻתענה,
והיה ּפתּוחה. - יׂשראל ׁשמע עׂשרה. אחת והן ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָסתּומֹות,
ארּבעּתן - יביא ּכי ,בנ יׁשאל ּכי תנּסּו, לא ,יביא ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִַַַָָֹּכי
ּכל סתּומה. - תאמר ּכי ּפתּוחה. - עקב והיה ְְְְִֵֶַָָָָָֹסתּומֹות.
ההוא, ּבעת יׂשראל, ׁשמע ּתׁשּכח, ׁשכח אם והיה ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹהּמצוה,
אם והיה הארץ, ּכי ּפתּוחֹות. חמׁשּתן - יׂשראל ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָועּתה
,יביא ּכי והיה אנכי, ראה ּתׁשמרּון, ׁשמר אם ּכי ְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָֹֹֹׁשמע,
- יקּום ּכי ׁשבע. והן סתּומֹות, ּכּלן - יכרית ּכי ירחיב, ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֻּכי
את תאכל, לא אּתם, ּבנים תׁשמע, ּכי ,יסית ּכי ְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹֹּפתּוחה.
עׂשר ׁשׁש. והן סתּומֹות, ּכּלן - טהרה צּפֹור ּכל ּתאכלּו, ְְְְִֵֵֵֶַָָָֹֹֻזה
ּכי ׁשנים, ׁשבע מּקץ ׁשנים, ׁשלׁש מקצה ּפתּוחה. - ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּתעׂשר
ּכל סתּומֹות. ארּבעּתן - ל יּמכר ּכי אביֹון, ב ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָיהיה
ׁשבעת ׁשבעה ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן - חדׁש את ׁשמֹור ְְְְִֵֶֶֶַָָָֹֹֻהּבכֹור,
תּטע לא וׁשטרים, ׁשפטים ּפתּוחה. - הּסּכת חג סתּומה. -ְְְְְִִִַַַָָֹֹֹֹֻ
ּכי סתּומֹות. ארּבעּתן - בקרּב יּמצא ּכי תזּבח, לא ,ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָֹל
וכי יהיה, וזה לּכהנים, יהיה לא תבא, ּכי ּפתּוחה. - ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹיּפלא
ׁשׁש. והן סתּומֹות, ּכּלם - יכרית ּכי ּבא, אּתה ּכי הּלוי, ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֻיבא
תצא ּכי עד, יקּום לא תּסיג, לא ּפתּוחה. - איׁש יהיה ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָֹֹוכי
חמׁשּתן - עיר אל תצּור ּכי עיר, אל תקרב ּכי ְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָָלּמלחמה,
ּכי לּמלחמה, תצא ּכי ּפתּוחה. - חלל יּמצא ּכי ְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָסתּומֹות.
תראה לא באיׁש, יהיה וכי לאיׁש, יהיה ּכי לאיׁש, ְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶָֹֹתהיין
ּכּלן - גבר כלי יהיה לא חמֹור, את תראה לא ׁשֹור, ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶָֹֹֻאת
לא תבנה, ּכי ּפתּוחה. - יּקרא ּכי ׁשבע. והן ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹסתּומֹות,
ּכי היה, אמת ואם אּׁשה, איׁש יּקח ּכי ּגדלים, ְְֱֲִִִִִִִִֶַַָָָֹתחרׁש,
ּכי ימצא, ּבׂשדה ואם בתּולה, נערה יהיה ּכי איׁש, ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָיּמצא
לא ממזר, יבא לא פצּוע, יבא לא איׁש, יּקח לא ְְְִִִֵַַַָָָֹֹֹֹֹֹימצא,
תסּגיר, לא מחנה, תצא ּכי אדמי, תתעב לא עּמֹוני, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹֹֹיבא
ּבכרם, תבא ּכי נדר, תּדר ּכי ,תּׁשי לא קדׁשה, תהיה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֹֹלא
אּׁשה איׁש יּקח ּכי אּׁשה, איׁש יּקח ּכי ּבקמת, תבא ְִִִִִִִִִַַַָָָָֹּכי
לא ,ברע תּׁשה ּכי הּצרעת, ּבנגע הּׁשמר יּמצא, ּכי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹחדׁשה,
ּכי תקצר, ּכי תּטה, לא אבֹות, יּומתּו לא עני, ׂשכיר ְְֲִִִִִֶַַָָָֹֹֹֹתעׁשק
לא אנׁשים, יּנצּו ּכי אחים, יׁשבּו ּכי ריב, יהיה ּכי ְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָֹֹתחּבט,
זכֹור ּוׁשלׁשים. חמׁש והן סתּומֹות, ּכּלן - ּבכיס ל ְְְְְְְִִִֵֵֶָָָֻיהיה
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תכּלה ּכי ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן - תבֹוא ּכי והיה עׂשה, אׁשר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָאת
מ ויצו סתּומֹות. ׁשּתיהן - הּזה הּיֹום וזקנילעׂשר, ׁשה ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַ

ארּור העם, את מׁשה ויצו מׁשה, וידּבר ּפתּוחה. - ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָיׂשראל
מּטה, ארּור מׁשּגה, ארּור מּסיג, ארּור מקלה, ארּור ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָהאיׁש,

ארּור17ארּור אחתֹו, עם ׁשכב ארּור ּבהמה, ּכל עם ׁשכב ְֲִִֵֵֵָָָָָֹֹֹ
אׁשר ארּור ׁשחד, לקח ארּור מּכה, ארּור חתנּתֹו, עם ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹֹׁשכב
ׁשמֹוע, אם והיה עׂשרה. ׁשלׁש והן סתּומֹות, ּכּלן - יקים ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹֻלא
הּברית דברי אּלה ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן - תׁשמע לא אם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹוהיה
והיה ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן - נּצבים אּתם מׁשה, וּיקרא סתּומה. -ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
וּיל סתּומֹות. ׁשלׁשּתן - נתּתי ראה הּמצוה, ּכי יבאּו, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹכי
מׁשה אל ה' וּיאמר סתּומה. - מׁשה וּיקרא ּפתּוחה. - ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָֹמׁשה
ּבעצם, מׁשה אל ה' וידּבר מׁשה, וּיבא הּׁשמים, האזינּו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹהן,
סתּומה. - ליהּודה וזאת ּפתּוחֹות. חמׁשּתן - הּברכה ְְְְְְֲִִַָָָָָֹֹוזאת
ּולדן, ּולגד, ולזבּולן, ּוליֹוסף, לבנימן, ּפתּוחה. - ְְְְְְְְְִִִִֵֵָָָָֻּוללוי

ׁשבע. והן סתּומֹות, ּכּלן - מׁשה וּיעל ְְְֵֵֶֶַַַַָָֻּולאׁשר,
והּסתּומֹות וארּבע, ׁשלׁשים - זה ספר ׁשל הּפתּוחֹות ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַמנין
ּוׁשמֹונה. וחמּׁשים מאה - הּכל וארּבע. ועׂשרים מאה -ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּומנין ותׁשעים, מאתים - הּתֹורה ּכל ׁשל הּפתּוחֹות ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָמנין
מאֹות ׁשׁש - הּכל ותׁשע. וׁשבעים מאֹות ׁשלׁש - ְְְְִִֵֵֵֵַַַָֹהּסתּומֹות

ותׁשע. ְִִֵַָוׁשּׁשים
רוח ּבאמצע יׁש וׁשיטה ׁשיטה ּכל 'האזינּו': ׁשירת ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָצּורת

הּסתּומה18אחד הּפרׁשה חלּוקה19ּכצּורת ׁשיטה ּכל ונמצא , ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָָ
ּבׁשבעים אֹותּה וכֹותבין הּתבֹות20לׁשּתים. הן ואּלּו ׁשיטֹות. ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָ

וׁשיטה: ׁשיטה ּכל ְְִִֶָָָֹׁשּבראׁש
הלֹוא, הלה', ׁשחת, אל, הּצּור, ּכי, ּכׂשעירם, יערף, ְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַֹהאזינּו,
ּכנׁשר, יסבבנהּו, ימצאהּו, ּכי, יּצב, ּבהנחל, ׁשאל, ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹזכר,

ּבני חמאת, וּינקהּו, ירּכבהּו, ה', ׁשמנּת,21יפרׂש, ודם, , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹ
ּבנים, אראה, מּכעס, וּתׁשּכח, לא, אלהים, ּבתֹועבת, ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹֹוינּבל,
ּומחדרים, עם, וקטב, חּצי, וּתלהט, וּתיקד, ּבגֹוי, ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָּכעסּוני,
ואיבינּו, וה', ּוׁשנים, יבינּו, ואין, ולא, ּפן, אׁשּביתה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹיֹונק,
ואפס, ועל, וחׁש, לעת, חתּום, וראׁש, אׁשּכלת, ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָֹֹֹּומּׁשדמת,
מּדם, אׁשּכיר, אׁשיב, אם, ּכי, מחצּתי, ואין, יהי, יׁשּתּו, ְְְְְִִִִִִִִֵַַַָָצּור,

ונקם. ְְִַָָהרנינּו,
ׁשּבראׁש. הּתבֹות אּלּו ְֵֵֶַָֹּכל

ׁשהן אחרֹונה, ׁשיטה חצי ּכל ׁשּבראׁש הּתבֹות הן ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹואּלּו
הּדף: ְְֶַַַּבאמצע

הּוא, עם, ּדֹור, צּדיק, ּכי, הבּו, וכרביבים, ּתּזל, ְְְְִִִִִִִַַַַָותׁשמע,
על, יּצרנהּו, ּובתהּו, יעקב, למסּפר, ּבהפרידֹו, ,זקני ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַֹֹּבינּו,
וּיּטׁש, וּיׁשמן, עם, עם, וׁשמן, וּיאכל, ואין, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹיׂשאהּו,
ואני, הם, ּכי, וּיאמר, וּירא, צּור, חדׁשים, יזּבחּו, ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָֹֻיקנאהּו,
ּפן, לּולי, אמרּתי, ּגם, מחּוץ, וׁשן, מזי, אסּפה, וּתאכל, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹּכי,
ּכי, ּכי, לי, הלא, חמת, ענבמֹו, ּכי, ּכי, אם, איכה, לּו, ֲֲֲִִִִִִִֵֵַָָֹּכי,
ותאחז, ואמרּתי, ואין, אני, ראּו, יקּומּו, אׁשר, ואמר, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָֹּכי,

וכּפר. ּכי, מראׁש, וחרּבי, ְְְְְְִִִִֵֶַַַֹולמׂשנאי,
ׁשיטֹות ּבׁשלׁשים אֹותּה ּכֹותבין הּים .22ׁשירת ְְִִִִִַַָָ

מּניחין אחת - הּׁשיטֹות ּוׁשאר ּכדרּכּה, ראׁשֹונה ְְְִִִִִַַַַַָָָָׁשיטה
רוח מקֹומֹות23ּבאמצעּה ּבׁשני הרוח מּניחין ואחת אחד, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ונמצא24ּבאמצעּה לׁשלׁש, חלּוקה הּׁשיטה ׁשּתּמצא עד , ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
הּכתב25רוח הרוח.26ּכנגד ּכנגד ּוכתב , ְְְְֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

צּורתה: היא ְִָָוזֹו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אשת17) עם שוכב "ארור את: גם מונים שלפנינו בחומשים וכן ספרים הרמב"םובקצת ספרי לפי אבל סתומה, לפרשה אביו"
שם. לדברים שי" ב"מנחת וראה משנה. הכסף החליט וכן סתומה, ולא פתוחה פרשה לא זו אין אותיות.18)המוגהים תשע של

באמצע.19) וחלק ומכאן מכאן התימנים20)כתב יד כתב שברמב"ם להעיר וכדאי חֿט). הלכה י"ב, (פרק סופרים מסכת ראה ְָָ
שיטות". ושישים "בשבע כאן: שראש21)כתוב אומר: תורה" "אור בספרו לונזאנו מנחם רבי אולם הרמב"ם, ספרי כל כנוסח

וכך ט), הלכה י"ב, (פרק סופרים במסכת מפורש וכן בשן" "בני אל ודבוקה מ"כרים", מובדלת זו תיבה כי "ואילים", השיטה:
סופרינו. שהיא22)מנהג ה), פרק (שופטים דבורה" "שירת את גם מנּו י) (הלכה ושם י"א). הלכה י"ב, (פרק סופרים ָמסכת

הים". "שירת כצורת שני23)נכתבת לה יש הראשונה השורה למעשה כי דווקא, לאו כאן האמור והסדר אותיות. תשע כשיעור
אחד, רווח בה יש הראשונה שהשורה ועוד) (אמ"ד רמב"ם דפוסי יש אמנם שלפנינו. השירה כצורת אחד, רווח - והשנייה רווחים,
[=כנראה] היא כי הנדפסים, הרמב"ם שבספרי לצורה ליבך תשית אל תורה": "אור בספרו לונזאנו די מנחם הרב כתב כבר אולם

מליבו". בדאה טעה], [=כנראה המדפיס אך בספרו הרמב"ם שכתב הצורה ואינה מחלקים24)משובשת, הרווח שיעור אותו
העליונה.25)לשניים. השיטה גבי26)של על "אריח ב): עמוד טז דף (מגילה שאמרו וזהו שתחתיה, השיטה של
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.Ïkיתּכּון - הּכתב ּבׁשאר ּבין ּבּׁשירֹות, ּבין - ּכּלּה הּתֹורה. »ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָֻ
ולא ּבּה, תדּבק ולא ּביֹותר, לחברּתּה סמּוכה אֹות ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּתהיה
אּלא תבֹות; ּכׁשּתי הּתבה תתראה ׁשּלא ּכדי מּמּנה, ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹתתרחק
מאֹות, אֹות הרחיק ואם הׂשערה. ּכחּוט לאֹות אֹות ּבין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָיהיה
הרי - רגיל ׁשאינֹו לתינֹוק תבֹות ּכׁשּתי הּתבה ׁשּתראה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּכדי

ׁשּיתּקן. עד פסּול ְֵֶֶַַָזה

ּתׁשיעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ולא‡. הּקפֹו, על יֹותר ארּכֹו לא ספרּֿתֹורה, עֹוׂשין ְְִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹאין
ׁשּׁשה - ּבגויל ארּכֹו? הּוא וכּמה ארּכֹו. על יתר ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָהּקפֹו
יד; ׁשל הּגּודל ּברחב אצּבעֹות ועׂשרים ארּבע ׁשהם ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹטפחים,
וכן ּכהּקפֹו. ארּכֹו ׁשּיהא והּוא, יֹותר, אֹו פחֹות אֹו - ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶָָָּובקלף
אֹו הּכתב, את ּומעט טפחים מּׁשּׁשה ּפחֹות ּבגויל עׂשה ְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָָאם
הרי - ּכהּקפֹו ארּכֹו ׁשּיהיה עד ּבּכתב, והרחיב ׁשּׁשה על ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָיּתר

ּכּמצוה. ְִֶַָזה
ׁשלׁש·. - ּולמעלה אצּבעֹות, ארּבע - מּלמּטה הּגּליֹון ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָׁשעּור

ׁשּיּניח צרי לפיכ אצּבעֹות. ׁשּתי - לדף ּדף ּובין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאצּבעֹות,
תפירה; ּוכדי אחת, אצּבע רחב ּובסֹופּה יריעה ּכל ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹּבתחּלת
הּספר ּבכל ודף ּדף ּכל ּבין יהיה היריעה, ּכׁשּיתּפר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנמצא,
- ּובסֹופֹו הּספר ּבתחּלת העֹור מן ויּניח אצּבעֹות. ׁשּתי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻּכּלֹו
חּסר ואם למצוה. האּלּו הּׁשעּורין וכל העּמּוד. על לגלל ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹּכדי

פסל. לא - הֹותיר ִַָֹאֹו
ארּכֹו‚. ׁשּיהיה הּספר ׁשּיעׂשה עד אדם, יתּכּון ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּכיצד

עֹור ּכל רחב ועֹוׂשה ּבׁשוה, העֹורֹות ּומרּבע מתחיל ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּכהּקפֹו?
ּגֹולל ואחרּֿכ אחד. לכל אחד קצב - טפחים ׁשּׁשה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָמהן
יפה, יפה מהּדק אחד ּכר מהן ועֹוׂשה ּבׁשוה, ְְְֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָֻהעֹורֹות
ׁשּׁשה הּכר הּקף ׁשּיעׂשה עד ּומהּדק, ּבעֹורֹות ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּומֹוסיף
ׁשּיּקיפֹו ׁשני, ׁשל ּבחּוט ּומֹודד העֹור, רחב ׁשהּוא ְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹטפחים,

.הּכר ֶֶַַעל
אֹו„. ארּבעים ארּכּה יהיה ׁשוה, קנה יעׂשה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָואחרּֿכ

ולׁשלׁשה לׁשנים ּבּקנה מהן אצּבע ויחּלק אצּבעֹות, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָחמּׁשים
ּורביע אצּבע חצי ׁשעּור ּבֹו ׁשּידע ּכדי חלקים, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּולארּבעה
עד זֹו, ּבקנה עֹור ּכל וימּדד החלק; ּבזה וכּיֹוצא ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹאצּבע,
אצּבעֹות ּכּמה ׁשּידע עד עֹור, ּבכל יׁש אצּבעֹות ּכּמה ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּידע

.הּכר ּכל ְֶֶֶַָֹּבאר
לבּדק‰. ׁשלׁשה, אֹו ׁשנים אחרֹות, עֹורֹות לֹוקח ְְְְֲִִֵֵַַַַָָֹואחרּֿכ

ׁשאר ידּוע, ודבר אחד. ּדף ּבהן וכֹותב הּכתב, ׁשעּור ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבהן

למעלה ּגּליֹון, מּניח ׁשהּוא לפי אצּבעֹות, עׂשרה ׁשבע ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּדף
אם הּכתב, לפי הּוא הּדף רחב אבל ארּבע. ּולמּטה ְְְְֲִִַַַַַַַָָָָֹׁשלׁש
הּכתב, לפי יבֹואּו ׁשּבּדף הּׁשיטֹות מנין וכן עבה; אם ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָּדּקה

ׁשיטה. ּכמלא וׁשיטה ׁשיטה ׁשּבין ְְְִִִִִֵֶָָָֹלפי
.Âרחב ימד - ּׁשּירצה מה לפי ּבֹו ׁשּבֹודק הּדף ׁשּכתב ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹואחר

אצּבעֹות ׁשּתי הּדף רחב על ויֹוסיף הּקנה, ּבאצּבעֹות ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹהּדף
מאֹותֹו ׁשּגלל ּבּכר יבֹואּו דּפין ּכּמה ויחׁשב ודף, ּדף ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשּבין
נכּתב ּכּמה ויראה הּדּפין, חׁשּבֹון וידע ּבֹו, ׁשּבדק ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּכתב

ה מן ּבֹו ׁשּבדק זה ׁשהּואּבדף הּספר לפי ּומׁשער ּכּלּה, ּתֹורה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻ
מנין לפי הּתֹורה ּכל לֹו עלתה אם ּומחּׁשב, מּמּנּו, ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָכֹותב
הֹוציא ואם מּוטב. - ּבּכר ּבֹו ׁשּכֹותב הּכתב מּזה ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָהּדּפין
עד ּבּכתב ירחיב - הּתֹורה מן יֹותר ׁשהּדּפין ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָהחׁשּבֹון,
הֹוציא ואם אחר. ּבדף ויבּדק הּדּפין, מנין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַֹׁשּיתמעט
ׁשּירּבה עד הּכתב ימעט הּדּפין, מן יתר ׁשהּתֹורה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָהחׁשּבֹון,
החׁשּבֹון ׁשּיבֹוא עד ּדף, אחר ּבדף ויבּדק הּדּפין, ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַַַָֹּבמנין
ּבאֹותֹו מתחיל הּכתב וׁשעּור הּדף רחב ׁשּידע מאחר ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹאחד,

.ֶֶַהּכר
.Êהּדף רחב ּכפי ּבׂשרטּוט, ּדּפין ּדּפין ועֹור עֹור ּכל ְְְְִִִִֵַַַַַַָָֹּומחּלק

אֹו אצּבעֹות ׁשלׁש ּבעֹור ּוכׁשּיּׁשאר ּבחׁשּבֹון. ועלה ּבֹו ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּבדק
רחב מּמּנּו יּניח ׁשּביריעה, האחרֹונה הּדף על יֹותר ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָֹארּבע
ׁשּבאחרֹונה יחּוׁש ואל הּׁשאר. ויקץ תפירה, ּוכדי ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹאצּבע
הּתֹוספֹות ּכל ּכנגד ׁשּגלל הּכר על אחרֹות עֹורֹות ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָיּתֹוסף
ׁשהּכתב זה, ּדבר לחּׁשב צרי ואינֹו ועֹור, עֹור מּכל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּקֹוצץ

הּדּפין. מנין לפי ְְְִִִַַַמֹוׁשכֹו
.Áפחֹות אֹו מּׁשּׁשה יֹותר הּספר רחב לעׂשֹות הרֹוצה ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹוכן

ּכהּקפֹו ארּכֹו ויצא מחּׁשב, הּוא הּזה הּדר על - ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָמּׁשּׁשה
ּבחׁשּבֹון. יטעה ׁשּלא והּוא, יֹותר; ולא פחֹות ְְְְְִֵֶֶֶַָֹֹֹּבלא

.Ëׁשעּורי ּובׁשאר האּלּו הּׁשעּורין ּבכל האמּור הּגּודל ְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֹרחב
ּבׁשעּורֹו, ּדקּדקנּו ּוכבר הּבינֹוני. אצּבע הּוא ּכּלּה, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֻתֹורה
ּבדחק, זֹו ּבצד זֹו ּבינֹונּיֹות, ׂשעֹורֹות ׁשבע רחב ְְְְִֵֶַַַָָָֹּומצאנּוהּו
מקֹום ּבכל האמּור טפח וכל ּברוח. ׂשעֹורֹות ׁשּתי ּכאר ְְְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוהן

טפחים. ׁשּׁשה - אּמה וכל מּזֹו. אצּבעֹות ארּבע ְְְְִִִֶַַַָָָָָהּוא
.Èארּבע מּדּפיו ודף ּדף ּכל רחב - אני ׁשּכתבּתי ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹספרּֿתֹורה

מׁשּתיהן ּדף ּכל רחב 'האזינּו', וׁשירת הּים וׁשירת ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹאצּבעֹות.
אחת - ודף ּדף ׁשּבכל הּׁשיטין ּומנין אצּבעֹות. ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשׁש
וׁשּׁשה מאתים - הּספר ּכל ׁשל הּדּפין ּומנין ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָוחמּׁשים.
וׁשּׁשים מאֹות ּוׁשלׁש אלף - הּספר ּכל ואר ּדף. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹועׂשרים

ּבקרּוב. אצּבעֹות ְְְֵֵֶָוׁשׁש
.‡Èלּגּליֹון - ּבחׁשּבֹון היתרֹות אצּבעֹות הּׁשׁש ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָאּלּו

עֹורֹות - בהם ׁשּכתבנּו והעֹורֹות וסֹופֹו. הּספר ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּבתחּלת
קרֹוב אֹו האּלּו הּמּדֹות עלּֿפי לכּתב ׁשּתרצה ּובזמן ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹאילים.
יתר אֹו ׁשלׁשה, אֹו ׁשנים אֹו אחד ּדף חסר הן - מעט ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלהם
לחׁשּבֹון, צרי תהא ולא תיגע לא - ׁשלׁש אֹו ׁשנים אֹו ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹֹּדף

ּכהּקפֹו. ארּכֹו ל יבֹוא מּיד ְְְִֵֶֶָָָָאּלא
.·Èעל יתר ולא דּפין, מּׁשלׁשה ּפחֹות ּביריעה עֹוׂשין ְְִִִִִֵֵַַָָָָֹאין
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אריח". גבי על ולבינה דינו.1)לבינה מה שנקרע תורה ספר יריעה; שבכל הדפים מניין התורה; ספר מידת
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.Ïkיתּכּון - הּכתב ּבׁשאר ּבין ּבּׁשירֹות, ּבין - ּכּלּה הּתֹורה. »ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָֻ
ולא ּבּה, תדּבק ולא ּביֹותר, לחברּתּה סמּוכה אֹות ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּתהיה
אּלא תבֹות; ּכׁשּתי הּתבה תתראה ׁשּלא ּכדי מּמּנה, ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹתתרחק
מאֹות, אֹות הרחיק ואם הׂשערה. ּכחּוט לאֹות אֹות ּבין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָיהיה
הרי - רגיל ׁשאינֹו לתינֹוק תבֹות ּכׁשּתי הּתבה ׁשּתראה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּכדי

ׁשּיתּקן. עד פסּול ְֵֶֶַַָזה

ּתׁשיעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ולא‡. הּקפֹו, על יֹותר ארּכֹו לא ספרּֿתֹורה, עֹוׂשין ְְִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹאין
ׁשּׁשה - ּבגויל ארּכֹו? הּוא וכּמה ארּכֹו. על יתר ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָהּקפֹו
יד; ׁשל הּגּודל ּברחב אצּבעֹות ועׂשרים ארּבע ׁשהם ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹטפחים,
וכן ּכהּקפֹו. ארּכֹו ׁשּיהא והּוא, יֹותר, אֹו פחֹות אֹו - ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶָָָּובקלף
אֹו הּכתב, את ּומעט טפחים מּׁשּׁשה ּפחֹות ּבגויל עׂשה ְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָָאם
הרי - ּכהּקפֹו ארּכֹו ׁשּיהיה עד ּבּכתב, והרחיב ׁשּׁשה על ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָיּתר

ּכּמצוה. ְִֶַָזה
ׁשלׁש·. - ּולמעלה אצּבעֹות, ארּבע - מּלמּטה הּגּליֹון ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָׁשעּור

ׁשּיּניח צרי לפיכ אצּבעֹות. ׁשּתי - לדף ּדף ּובין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאצּבעֹות,
תפירה; ּוכדי אחת, אצּבע רחב ּובסֹופּה יריעה ּכל ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹּבתחּלת
הּספר ּבכל ודף ּדף ּכל ּבין יהיה היריעה, ּכׁשּיתּפר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנמצא,
- ּובסֹופֹו הּספר ּבתחּלת העֹור מן ויּניח אצּבעֹות. ׁשּתי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻּכּלֹו
חּסר ואם למצוה. האּלּו הּׁשעּורין וכל העּמּוד. על לגלל ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹּכדי

פסל. לא - הֹותיר ִַָֹאֹו
ארּכֹו‚. ׁשּיהיה הּספר ׁשּיעׂשה עד אדם, יתּכּון ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּכיצד

עֹור ּכל רחב ועֹוׂשה ּבׁשוה, העֹורֹות ּומרּבע מתחיל ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּכהּקפֹו?
ּגֹולל ואחרּֿכ אחד. לכל אחד קצב - טפחים ׁשּׁשה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָמהן
יפה, יפה מהּדק אחד ּכר מהן ועֹוׂשה ּבׁשוה, ְְְֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָֻהעֹורֹות
ׁשּׁשה הּכר הּקף ׁשּיעׂשה עד ּומהּדק, ּבעֹורֹות ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּומֹוסיף
ׁשּיּקיפֹו ׁשני, ׁשל ּבחּוט ּומֹודד העֹור, רחב ׁשהּוא ְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹטפחים,

.הּכר ֶֶַַעל
אֹו„. ארּבעים ארּכּה יהיה ׁשוה, קנה יעׂשה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָואחרּֿכ

ולׁשלׁשה לׁשנים ּבּקנה מהן אצּבע ויחּלק אצּבעֹות, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָחמּׁשים
ּורביע אצּבע חצי ׁשעּור ּבֹו ׁשּידע ּכדי חלקים, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּולארּבעה
עד זֹו, ּבקנה עֹור ּכל וימּדד החלק; ּבזה וכּיֹוצא ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹאצּבע,
אצּבעֹות ּכּמה ׁשּידע עד עֹור, ּבכל יׁש אצּבעֹות ּכּמה ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּידע

.הּכר ּכל ְֶֶֶַָֹּבאר
לבּדק‰. ׁשלׁשה, אֹו ׁשנים אחרֹות, עֹורֹות לֹוקח ְְְְֲִִֵֵַַַַָָֹואחרּֿכ

ׁשאר ידּוע, ודבר אחד. ּדף ּבהן וכֹותב הּכתב, ׁשעּור ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבהן

למעלה ּגּליֹון, מּניח ׁשהּוא לפי אצּבעֹות, עׂשרה ׁשבע ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּדף
אם הּכתב, לפי הּוא הּדף רחב אבל ארּבע. ּולמּטה ְְְְֲִִַַַַַַַָָָָֹׁשלׁש
הּכתב, לפי יבֹואּו ׁשּבּדף הּׁשיטֹות מנין וכן עבה; אם ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָּדּקה

ׁשיטה. ּכמלא וׁשיטה ׁשיטה ׁשּבין ְְְִִִִִֵֶָָָֹלפי
.Âרחב ימד - ּׁשּירצה מה לפי ּבֹו ׁשּבֹודק הּדף ׁשּכתב ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹואחר

אצּבעֹות ׁשּתי הּדף רחב על ויֹוסיף הּקנה, ּבאצּבעֹות ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹהּדף
מאֹותֹו ׁשּגלל ּבּכר יבֹואּו דּפין ּכּמה ויחׁשב ודף, ּדף ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשּבין
נכּתב ּכּמה ויראה הּדּפין, חׁשּבֹון וידע ּבֹו, ׁשּבדק ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּכתב

ה מן ּבֹו ׁשּבדק זה ׁשהּואּבדף הּספר לפי ּומׁשער ּכּלּה, ּתֹורה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻ
מנין לפי הּתֹורה ּכל לֹו עלתה אם ּומחּׁשב, מּמּנּו, ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָכֹותב
הֹוציא ואם מּוטב. - ּבּכר ּבֹו ׁשּכֹותב הּכתב מּזה ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָהּדּפין
עד ּבּכתב ירחיב - הּתֹורה מן יֹותר ׁשהּדּפין ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָהחׁשּבֹון,
הֹוציא ואם אחר. ּבדף ויבּדק הּדּפין, מנין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַֹׁשּיתמעט
ׁשּירּבה עד הּכתב ימעט הּדּפין, מן יתר ׁשהּתֹורה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָהחׁשּבֹון,
החׁשּבֹון ׁשּיבֹוא עד ּדף, אחר ּבדף ויבּדק הּדּפין, ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַַַָֹּבמנין
ּבאֹותֹו מתחיל הּכתב וׁשעּור הּדף רחב ׁשּידע מאחר ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹאחד,

.ֶֶַהּכר
.Êהּדף רחב ּכפי ּבׂשרטּוט, ּדּפין ּדּפין ועֹור עֹור ּכל ְְְְִִִִֵַַַַַַָָֹּומחּלק

אֹו אצּבעֹות ׁשלׁש ּבעֹור ּוכׁשּיּׁשאר ּבחׁשּבֹון. ועלה ּבֹו ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּבדק
רחב מּמּנּו יּניח ׁשּביריעה, האחרֹונה הּדף על יֹותר ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָֹארּבע
ׁשּבאחרֹונה יחּוׁש ואל הּׁשאר. ויקץ תפירה, ּוכדי ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹאצּבע
הּתֹוספֹות ּכל ּכנגד ׁשּגלל הּכר על אחרֹות עֹורֹות ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָיּתֹוסף
ׁשהּכתב זה, ּדבר לחּׁשב צרי ואינֹו ועֹור, עֹור מּכל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּקֹוצץ

הּדּפין. מנין לפי ְְְִִִַַַמֹוׁשכֹו
.Áפחֹות אֹו מּׁשּׁשה יֹותר הּספר רחב לעׂשֹות הרֹוצה ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹוכן

ּכהּקפֹו ארּכֹו ויצא מחּׁשב, הּוא הּזה הּדר על - ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָמּׁשּׁשה
ּבחׁשּבֹון. יטעה ׁשּלא והּוא, יֹותר; ולא פחֹות ְְְְְִֵֶֶֶַָֹֹֹּבלא

.Ëׁשעּורי ּובׁשאר האּלּו הּׁשעּורין ּבכל האמּור הּגּודל ְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֹרחב
ּבׁשעּורֹו, ּדקּדקנּו ּוכבר הּבינֹוני. אצּבע הּוא ּכּלּה, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֻתֹורה
ּבדחק, זֹו ּבצד זֹו ּבינֹונּיֹות, ׂשעֹורֹות ׁשבע רחב ְְְְִֵֶַַַָָָֹּומצאנּוהּו
מקֹום ּבכל האמּור טפח וכל ּברוח. ׂשעֹורֹות ׁשּתי ּכאר ְְְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוהן

טפחים. ׁשּׁשה - אּמה וכל מּזֹו. אצּבעֹות ארּבע ְְְְִִִֶַַַָָָָָהּוא
.Èארּבע מּדּפיו ודף ּדף ּכל רחב - אני ׁשּכתבּתי ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹספרּֿתֹורה

מׁשּתיהן ּדף ּכל רחב 'האזינּו', וׁשירת הּים וׁשירת ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹאצּבעֹות.
אחת - ודף ּדף ׁשּבכל הּׁשיטין ּומנין אצּבעֹות. ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשׁש
וׁשּׁשה מאתים - הּספר ּכל ׁשל הּדּפין ּומנין ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָוחמּׁשים.
וׁשּׁשים מאֹות ּוׁשלׁש אלף - הּספר ּכל ואר ּדף. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹועׂשרים

ּבקרּוב. אצּבעֹות ְְְֵֵֶָוׁשׁש
.‡Èלּגּליֹון - ּבחׁשּבֹון היתרֹות אצּבעֹות הּׁשׁש ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָאּלּו

עֹורֹות - בהם ׁשּכתבנּו והעֹורֹות וסֹופֹו. הּספר ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּבתחּלת
קרֹוב אֹו האּלּו הּמּדֹות עלּֿפי לכּתב ׁשּתרצה ּובזמן ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹאילים.
יתר אֹו ׁשלׁשה, אֹו ׁשנים אֹו אחד ּדף חסר הן - מעט ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלהם
לחׁשּבֹון, צרי תהא ולא תיגע לא - ׁשלׁש אֹו ׁשנים אֹו ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹֹּדף

ּכהּקפֹו. ארּכֹו ל יבֹוא מּיד ְְְִֵֶֶָָָָאּלא
.·Èעל יתר ולא דּפין, מּׁשלׁשה ּפחֹות ּביריעה עֹוׂשין ְְִִִִִֵֵַַָָָָֹאין
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אריח". גבי על ולבינה דינו.1)לבינה מה שנקרע תורה ספר יריעה; שבכל הדפים מניין התורה; ספר מידת
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חֹולק - דּפין ּתׁשעה ּבת יריעה לֹו נזּדּמנה דּפין. ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָׁשמֹונה
אמּורים? ּדברים ּבּמה לכאן. וחמּׁשה לכאן ארּבעה ְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָאֹותּה,
ּפסּוק אפּלּו הּספר, ּבסֹוף אבל באמצע, אֹו הּספר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבתחּלת
עם אֹותֹו ותֹופרין לבּדֹו, ּדף אֹותֹו עֹוׂשים אחד ּבדף ְְְְִִִֶֶַַַָָאחד

היריעֹות. ְְִַָׁשאר
.‚Èׁשל ּבגידים אּלא אֹותן ּתֹופרין אין היריעֹות, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָּוכׁשּתֹופרין

ׁשּלהם, ּוטרפֹות מּנבלֹות ואפּלּו טהֹורה, חּיה אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבהמה
מּסיני. למׁשה הלכה - זה ודבר הּתפּלין. את ׁשּתֹופרין ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָּכדר
טמאה, בהמה ּבגידי אֹו בגידין, ׁשּלא ּתפרן אם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָֹלפיכ

ּכהלכה. ויתּפר ויחזר ׁשּיּתירּה עד ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹֹּפסּול,
.„Èכּלּה היריעה ּכל ּתֹופרין אין היריעֹות, ּכל ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֻּכׁשּתֹופרין

ּומעט מלמעלה מעט מּניח אּלא סֹופּה, ועד ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָמּתחּלתּה
ּבאמצעּה היריעה תּקרע ׁשּלא ּכדי תפירה, ּבלא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹמּלמּטה
אחד עץ, ׁשל עּמּודים ׁשני לֹו ועֹוׂשה אֹותּה. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹּכׁשּיגלל
ּובּסֹוף ּבתחּלתֹו ׁשּׁשּיר העֹור ותֹופר ּבסֹופֹו; ואחד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָּבתחּלתֹו
ּבין וירחיק עליהם; נגלל ׁשּיהא ּכדי ּבגידים, העּמּודים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָעל

ׁשּבּדף. והּכתב ְְִֶַַַַָָהעּמּודים
.ÂË,ׁשיטֹות ׁשּתי ּבתֹו - יריעה בֹו ׁשּנקרעה ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָספרּֿתֹורה

ּביׁשן, אמּורים? ּדברים ּבּמה יתּפר. לא ׁשלׁש, ּבתֹו ְְְְְֲִִִִֶַָָָָֹֹֹיתּפר;
ּתֹופר, עפּוץ, ׁשהּוא הּגויל נּכר אם אבל נּכר; עפצֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשאין
ּתבה ּובין ודף ּדף ּכל ּבין וכן ׁשלׁש. ּבתֹו הּבא קרע ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָואפּלּו
ּבגידין אּלא אֹותן ּתֹופרין אין הּקרעים, וכל יתּפר. ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹלתבה
ׁשּלא יּזהר, הּקרעים ּובכל לזֹו. זֹו היריעֹות ּבהן ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּתֹופרין

צּורתּה. תׁשּתּנה אֹו אחת אֹות ְְִֶֶַַַַָָתחסר

עׂשירי 1ּפרק
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ּפֹוסל‡. מהן אחד ׁשּבכל הן, ּדברים ׁשעׂשרים למד ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָנמצאת
מן ּכחּמׁש הּוא הרי מהן, אחד בֹו נעׂשה ואם ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻספרּֿתֹורה.
ספרֿ קדּׁשת ּבֹו ואין הּתינֹוקֹות, ּבהן ׁשּמלּמדין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻֻהחּמׁשין

הן: ואּלּו ּברּבים. ּבֹו קֹורין ואין ְְִִֵֵֵַָָּתֹורה,
עֹור על ׁשּנכּתב ב) טמאה. ּבהמה עֹור על נכּתב אם ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָא)
לׁשם ׁשּלא מעּבד ׁשהיה ג) מעּבד. ׁשאינֹו טהֹורה ְְְְְֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹֻֻּבהמה
הּגויל על - ּכתיבה ּבמקֹום ׁשּלא ׁשּנכּתב ד) ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹספרּֿתֹורה.
מקצתֹו ׁשּנכּתב ה) ׂשער. ּבמקֹום הּקלף ועל ּבׂשר, ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּבמקֹום
ז) דּוכסּוסטֹוס. על ׁשּנכּתב ו) הּקלף. על ּומקצתֹו הּגויל ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָעל
ט) העֹומד. ׁשחר ּבלא ׁשּנכּתב ח) ׂשרטּוט. ּבלא ְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹֹֹׁשּנכּתב
בֹו ּכּיֹוצא אֹו אּפיקֹורֹוס, ׁשּכתבֹו י) לׁשֹונֹות. ּבׁשאר ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָׁשּנכּתב
ׁשחּסר יב) כּונה. ּבלא האזּכרֹות ׁשּכתב יא) ּפסּולין. ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹמּׁשאר
ׁשּנגעה יד) אחת. אֹות אפּלּו ׁשהֹוסיף יג) אחת. אֹות ְֲֲִִִֶֶֶֶָָָָאפּלּו
תּקרא ׁשּלא עד אחת אֹות צּורת ׁשּנפסדה טו) ּבאֹות. ְְְִִֵֶֶַַַַָָֹאֹות
ּבין הּכתיבה, ּבעּקר ּבין - אחרת לאֹות תדמה אֹו עּקר, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכל
ׁשהקריב אֹו ׁשהרחיק טז) ּבטׁשטּוׁש. ּבין ּבקרע, ּבין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַּבנקב,
ׁשּתי אֹו תבֹות, ּכׁשּתי הּתבה ׁשּתראה עד לאֹות, אֹות ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָּבין
ׁשּׁשּנה יח) הּפרׁשּיֹות. צּורת ׁשּׁשּנה יז) אחת. ּכתבה ְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָתבֹות

ׁשּתפר כ) ּכׁשירה. הּכתב ּבׁשאר ׁשּכתב יט) הּׁשירֹות. ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָצּורת
טהֹורה. ּגידי ּבלא ְְְִִֵַָֹהיריעֹות

לעּכב.ּוׁשאר לא למצוה, - הּדברים ְְְְְִִֵַַָָָֹ
ּגדֹול.·. וכבֹוד יתרה קדּׁשה ּבֹו נֹוהגין ּכׁשר, ְְְֲִֵֵֵֶָָָָָָֻספרּֿתֹורה

ּיאכל, מה לֹו אין אפּלּו ספרּֿתֹורה, למּכר לאדם ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹואסּור
חדׁש. ּבֹו לּקח יׁשן יׁש ואפּלּו רּבים, ספרים לֹו היּו ְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָָואפּלּו
ׁשּילמד דברים: לׁשני אּלא ספרּֿתֹורה, מֹוכרין אין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָלעֹולם
לֹו יהיה ׁשּלא והּוא, ּבדמיו; אּׁשה ׁשּיׂשא אֹו ּבדמיו, ְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָֹּתֹורה

למּכר. אחר ְִֵַָָֹּדבר
ּבכליֿחרׂש‚. אֹותֹו נֹותנין ׁשּנפסל, אֹו ׁשּבלה ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָספרּֿתֹורה

גניזתֹו. היא וזֹו חכמים, ּתלמידי אצל אֹותֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָוקֹוברין
למתֿמצוה, ּתכריכין אֹותן עֹוׂשין ׁשּבלּו, ספרים ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָמטּפחֹות

גניזתן. היא ְְִִָָוזֹו
והארֹון„. הּמטּפחֹות וכן ּבֹו; והּנח לספרּֿתֹורה ׁשהּוכן ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֻּתיק

ספרֿ ּבֹו ׁשּמּניחין ּבתֹווהּמגּדל ׁשהּספר אףֿעלּֿפי ּתֹורה, ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
עליו והּנח ספרּֿתֹורה, עליו להּניח ׁשהּוכן הּכּסא וכן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻהּתיק;
אּלא לזרקן, ואסּור הן, קדּׁשה ּתׁשמיׁשי הּכל - ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻספרּֿתֹורה
עליהן ׁשעֹומד הּבימֹות אבל נגנזין. ּכׁשּיּׁשברּו, אֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּכׁשּיבלּו
לּתינֹוק ּבהן ׁשּכֹותבין והּלּוחֹות הּספר, ואֹוחז צּבּור ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשליח
בהן, וכּיֹוצא וזהב כסף רּמֹוני וכן קדּׁשה. ּבהן אין ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻלהתלּמד,
ואסּור הן, קדּׁשה ּתׁשמיׁשי - לנֹוי לספרּֿתֹורה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֻׁשעֹוׂשין
ּבדמיהן לקנֹות אֹותן מכר אּלאֿאםּֿכן לחל; ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹלהֹוציאן

חּמׁש. אֹו ֵֶָָֻספרּֿתֹורה
.‰צרי ואין ספרּֿתֹורה, עלּֿגּבי ספרּֿתֹורה להּניח ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻּומּתר

נביאים עלּֿגּבי החּמׁשין ּומּניחין חּמׁשים. עלּֿגּבי ְִִִִִִֵֵַַַַַַַָָֻֻלֹומר
חּמׁשים, עלּֿגּבי ּוכתּובים נביאים מּניחין אין אבל ְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָֻּוכתּובים.
אפּלּו הּקדׁש, ּכתבי וכל ספרּֿתֹורה. עלּֿגּבי חּמׁשים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻולא
ענינים ּבהם ׁשּיׁש הּקמיעין, לזרקן. אסּור ואּגדֹות, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהלכֹות
אּלאֿאםּֿכן לביתֿהּכּסא, ּבהן נכנסין אין הּקדׁש, ּכתבי ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשל

עֹור. מחּפֹות ְָֻהיּו
.Âלביתֿהּמרחץ ּבֹו ויּכנס ּבזרֹועֹו ספרּֿתֹורה אדם יאחז ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹלא

כרּו ׁשהּוא אףֿעלּֿפי הּקברֹות, לבית אֹו לביתֿהּכּסא ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָאֹו
עד בֹו, יקרא ולא ׁשּלֹו. הּתיק ּבתֹו ונתּון ְְְְְְִִִֶַַָָָֹּבמטּפחֹות
אֹו מּביתֿהּמרחץ) (אֹו הּמת מן אּמֹות ארּבע ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָׁשּירחיק
ואסּור ערם. ּכׁשהּוא ספרּֿתֹורה את יאחז ולא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹמּביתֿהּכּסא.

עליה. ׁשּספרּֿתֹורה מּטה על ִֵֵֵֶֶֶַָָָָליׁשב
.Êעד ּבֹו מּטתֹו לׁשּמׁש אסּור ספרּֿתֹורה, ּבֹו ׁשּיׁש ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבית

אחר ּבכלי הּכלי ויּתן ּבכלי, ׁשּיּניחּנּו עד אֹו ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַׁשּיֹוציאּנּו,
כלים, עׂשרה אפּלּו - לֹו מזּמן היה אם אבל לֹו. מזּמן ְְֲֲֲִִִֵֵֶָָָָָָָֻֻׁשאינֹו
מחּצה לֹו ׁשּיעׂשה עד אֹו הם, אחד ּככלי זה, ּבתֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָזה
אם אבל אחר. ּבית לֹו היה לא אם טפחים, עׂשרה ְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָֹגבֹוהה

ׁשּיֹוציאּנּו. עד לׁשּמׁש אסּור אחר, ּבית לֹו ְִִֵֵֶֶֶַַַַָיׁש
.Áלאחז מּתר ּכּותי, ואפּלּו נּדֹות, ואפּלּו הּטמאין, ְֱֲֲִִִִִֵֶַַַָָֹֻּכל

טמאה. מקּבלין תֹורה ּדברי ׁשאין ּבֹו, ולקרֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֻספרּֿתֹורה
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ספר1) תשמישי דיני למכרו; מותר דבר ולאיזה תורה ספר בקדושת נוהגים איך מקדושתו; תורה ספר הפוסלים דברים עשרים
ומטפחת תיק כגון תורה.תורה ספר בכבוד הזהירות בהם; וכיוצא

ziviv zekld - oqip c"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אּלא ּבטיט, מלכלכֹות אֹו מטּנפֹות ידיו יהיּו ׁשּלא ְְְְְְִִֶֶָָָָָֹֻֻוהּוא,
בֹו. יּגעּו ואחרּֿכ ידיהם, ְְְְֲִִֵֶַַָירחצּו

.Ë.מּפניו לעמד חּיב ,מהּל ּכׁשהּוא ספרּֿתֹורה הרֹואה ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכל
ּבֹו, מהּל ׁשהּוא זה ׁשּיעמד עד עֹומדים, הּכל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַֹֹויהיּו
יהיּו ואחרּֿכ מעיניהם, ׁשּיתּכּסה עד אֹו למקֹומֹו, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָּכׁשּיּגיעּנּו

ליׁשב. ִֵֵָֻמּתרין
.Èיֹותר ּולהּדרֹו ּולכּבדֹו מקֹום, לספרּֿתֹורה ליחד ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָמצוה

וספר. ספר ׁשּבכל הן הן הּברית, ׁשּבלּוחֹות ּדברים ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָמּדאי.
ולא ּכנגּדֹו, ערותֹו יגּלה ולא ספרּֿתֹורה, ּכנגד אדם ירק ְְְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹלא
ולא ּכמׂשאֹוי; ראׁשֹו על יּניחּנּו ולא ּכנגּדֹו, רגליו ְְְְְְְִִֶֶַַַַַָֹֹֹיפׁשיט
מּמּנּו גבֹוּה היה אּלאֿאםּֿכן לספרּֿתֹורה, אחֹוריו ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָיחזיר

טפחים. ְֲִָָָעׂשרה
.‡Èיּניח לא עּמֹו, וספרּֿתֹורה למקֹום מּמקֹום מהּל ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהיה

עליו; וירּכב החמֹור עלּֿגּבי ויּניחּנּו הׂשק, ּבתֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָספרּֿתֹורה
ּפחד ׁשם אין ואם מּתר; - הּגּנבים מּפני מתּפחד היה ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֻואם
.והֹול הּבהמה על רֹוכב והּוא לּבֹו, ּכנגד בחיקֹו מּניחֹו -ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
ּבאימה ּבכבדֿראׁש, יׁשב ספרּֿתֹורה, לפני ׁשּיֹוׁשב מי ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹּכל

ׁשּנאמ עֹולם, ּבאי לכל הּנאמן העד ׁשהּוא "והיהופחד, ר: ְְֱֱֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
הראׁשֹונים: חכמים אמרּו כחֹו. ּכפי ויכּבדהּו לעד". ּב ְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָֹׁשם
וכל הּברּיֹות; על מחּלל ּגּופֹו הּתֹורה, את המחּלל ְְְְִֵֶַַַַַָָָָֻּכל

הּברּיֹות. על מכּבד ּגּופֹו הּתֹורה, את ְְְִֵֶַַַַַָָֻהמכּבד
ׁשמּיא. ּברחמי ּתֹורה ספר הלכֹות ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָנגמרּו

ה'תשע"א ניסן כ"ד חמישי יום

ziviv zFkld¦§¦¦
הּכסּות ּכנפי על ציצית לעׂשֹות והיא: אחת, עׂשה .2מצות ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַַ

אּלּו: ּבפרקים זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
¤¤¦

הּבגד‡. ּכנף על ׁשעֹוׂשין הּנקרא3מּמין2ענף הּוא הּבגד, ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
לציצית דֹומה ׁשהּוא מּפני ׁשּנאמר:4ציצית, ראׁש, ׁשל ְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַֹ

מּפני לבן, הּנקרא הּוא הענף וזה ראׁשי". ּבציצת ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ"וּיּקחני
הּתֹורה מן מנין הענף לחּוטי ואין לצבעֹו. מצּוין אנּו .5ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻ

הרקיע·. ּכעין ׁשּנצּבע צמר חּוט אֹותֹו6ולֹוקחין וכֹורכין , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ
הּכריכֹות למנין ואין תכלת. הּנקרא הּוא זה וחּוט הענף; ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָעל

הּתֹורה. מן ׁשעּור זה חּוט ִִֵֶֶַָׁשּכֹור
ענף‚. הּכנף על ׁשּיעׂשה צּוּויים: ׁשני זֹו ּבמצוה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָנמצאּו

"ועׂשּו ׁשּנאמר: ּתכלת, חּוט הענף על וׁשּיכר מּמּנה, ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹיֹוצא
ּתכלת". ּפתיל הּכנף ציצת על ונתנּו ציצת, ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָלהם

את„. מעּכב אינֹו והּלבן הּלבן, את מעּכב אינֹו ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוהּתכלת
וכן לבּדֹו; לבן עֹוׂשה ּתכלת, לֹו ׁשאין הרי ּכיצד? ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּתכלת.
הּכנף עד ונתמעט הּלבן ונפסק ּותכלת, לבן עׂשה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָאם

ּכׁשר - לבּדֹו הּתכלת .7ונׁשאר ְְְְִֵֵֶַַַָ
ׁשּתי‰. אינן חברֹו, את מעּכב מהן אחד ׁשאין ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאףֿעלּֿפי

הראׁשֹונים:8מצֹות חכמים אמרּו אחת. עׂשה מצות אּלא , ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָ
וארּבע אחת. מצוה ׁשּׁשניהם מלּמד, - לציצת" לכם ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ"והיה
והּלֹובׁש אחת. מצוה ׁשארּבעּתן זֹו, את זֹו מעּכבֹות ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָציצּיֹות

תכלת אֹו לבן ּבּה ׁשּיׁש קּים9טּלית הרי ּכאחד, ׁשניהם אֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
אחת עׂשה הראשֹונים10מצות חכמים אמרּו והיה11. לכם12: ְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹ

ציצּיֹות וארּבע אחת, מצווה ׂשּׁשניהם מלמד - 13לציצית ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
מצווה שארּבעּתן זֹו, את זֹו אחת.14מעּכבֹות ְְְְְִֶֶֶַַַָָָ

.Â,טּלית ׁשל מּזוית מתחיל הּציצית? את עֹוׂשין ְִִִִִִִֵֶֶַַַַָּכיצד
ׁשלׁש על יֹותר לא מּמּנה ּומרחיק הארּוג, סֹוף ְִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשהיא

למעלה ּגּודל15אצּבעֹות מּקׁשר פחֹות ולא ׁשם16, ּומכניס ,17 ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹ
ּבאמצע וכֹופלן חּוטין חּוטים18ארּבעה ׁשמֹונה נמצאּו . ְְְְְְְְִִִֶַַָָָָ

אין19מׁשּלׁשלין הּׁשמֹונה, החּוטים ואר הּקרן. מן ּתלּויין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֻ
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דבר2) ואין תמיד, ה' מצוות כל נזכור למען המצוה: משרשי בגדיהם. כנפי על ציצית להם ועשו לח): פסוק טו, פרק (במדבר שנאמר
ואמרו ה'". מצוות כל את "וזכרתם בה: שנאמר וזה תמיד, בה יכסה אשר בכסותו קבוע אדוניו חותם נושא כמו לזיכרון טוב יותר בעולם
קשרים וחמישה שבציצית חוטים שמונה בצירוף ת"ר) עולה ("ציצית" מצוות לתרי"ג תרמוז ציצית מלת קורח): (פרשת רבה במדרש

שפ"ו). מצוה (החינוך אחת1)שבה מצוה ושתיהן זו את זו מעכבות אינן והלבן שהתכלת התורה; מן החוטים מניין ואם מהי; ציצית
העשוי". מן ולא "תעשה דין וכריכתה; הציצית מעשה העץ.2)הן; מן היוצא כענף ממנה הציצית3)היוצא גם צמר, של הבגד שאם

ה). הלכה ג, (פרק לקמן ראה פישתן, של ציציותיו גם פישתן, של ואם צמר, א).4)מחוטי עמוד מב דף (מנחות מדברי5)שיער אבל
ב). עמוד פח דף (סנהדרין וראה ו). (הלכה בסמוך שמבואר כמו מניין, להם יש ב,6)סופרים (פרק לקמן מפורשים צביעתו ופרטי

ב). הכנף7)הלכה ציצית על "ונתנו שנאמר: יצא, לא לבן חוטי בלי תכלת של חוט מתחילה הטיל אם אבל ב). עמוד לח דף (מנחות
משנה). (כסף הלבן עם אלא באה התכלת אין - תכלת" במניין8)פתיל נפרדות, מצוות לשתי הנמנות ראש ושל יד של תפילין כמו

ד. הלכה ד, פרק תפילין הלכות לעיל ראה זו, את זו מעכבות שאינן מפני מצוות, לבדה.9)תרי"ג התכלת ונשארה הלבן שנפסק אחרי
לחוד,10) זו לבישת נפרדים, מעשים שני ידי על היא שלבישתן מפני מצוות שתי קיים שהלובשן ראש ושל יד של לתפילין דומה זה ואין

נוסחתנו י"ד). (עשה המצוות בספר רבינו דברי והשווה אחד. מעשה אלא אינה ותכלת, לבן בה שיש טלית שלבישת בעוד לחוד, זו ושל
ההלכה. לסוף זה משפט נשתרבב אחר ובנוסח התימנים, יד כתב שלפנינו11)כנוסח ובספרי עוז") ב"מגדל (הובא שלח פרשת "ספרי"

זוטא". ב"ספרי ומצאתיו "והיו".12)איננו. ולא יחיד, הבגד.13)בלשון כנפות ולפיכך14)שבארבע ב). עמוד לז דף (מנחות
בעלמא. משא אלא מצוה כאן אין כי כנפיה, בשלוש המצוייצת בטלית בשבת לצאת יהיה כנף.15)אסור נקראת אינה מזה שלמעלה

שתהא16) צריך בגדיהם", כנפי "על שנאמר: למטה, הציפורן סוף עד גודל שבאצבע הראשון שמפרק השיעור א). עמוד מב דף (שם
ממש). הקרן בסוף (ולא הקרן על תלוייה נקב.17)הציצית דרשו18)דרך יב) פסוק כב, פרק (דברים לך תעשה גדילים שנאמר:

הטלית, בחור חוטים ארבעה ׁשיׂשים ארבעה", - גדילים משניים), פחות גדיל (שאין שניים - "גדיל ב): עמוד לט דף (מנחות ִֶָחז"ל
מתרגם יד) פסוק כח, פרק (שמות עבות" "מעשה וקלוע, עבות - גדיל שם). (רש"י שמונה יהיו גדילים, מהם ויעשה ולכשיכפלם

שרשרות. מעשה גדילים יז): פסוק ז פרק (מלכיםֿא וכן גדילו" "עובד מטה.19)אונקלוס: כלפי תלויים
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אּלא ּבטיט, מלכלכֹות אֹו מטּנפֹות ידיו יהיּו ׁשּלא ְְְְְְִִֶֶָָָָָֹֻֻוהּוא,
בֹו. יּגעּו ואחרּֿכ ידיהם, ְְְְֲִִֵֶַַָירחצּו

.Ë.מּפניו לעמד חּיב ,מהּל ּכׁשהּוא ספרּֿתֹורה הרֹואה ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכל
ּבֹו, מהּל ׁשהּוא זה ׁשּיעמד עד עֹומדים, הּכל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַֹֹויהיּו
יהיּו ואחרּֿכ מעיניהם, ׁשּיתּכּסה עד אֹו למקֹומֹו, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָּכׁשּיּגיעּנּו

ליׁשב. ִֵֵָֻמּתרין
.Èיֹותר ּולהּדרֹו ּולכּבדֹו מקֹום, לספרּֿתֹורה ליחד ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָמצוה

וספר. ספר ׁשּבכל הן הן הּברית, ׁשּבלּוחֹות ּדברים ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָמּדאי.
ולא ּכנגּדֹו, ערותֹו יגּלה ולא ספרּֿתֹורה, ּכנגד אדם ירק ְְְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹלא
ולא ּכמׂשאֹוי; ראׁשֹו על יּניחּנּו ולא ּכנגּדֹו, רגליו ְְְְְְְִִֶֶַַַַַָֹֹֹיפׁשיט
מּמּנּו גבֹוּה היה אּלאֿאםּֿכן לספרּֿתֹורה, אחֹוריו ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָיחזיר

טפחים. ְֲִָָָעׂשרה
.‡Èיּניח לא עּמֹו, וספרּֿתֹורה למקֹום מּמקֹום מהּל ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהיה

עליו; וירּכב החמֹור עלּֿגּבי ויּניחּנּו הׂשק, ּבתֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָספרּֿתֹורה
ּפחד ׁשם אין ואם מּתר; - הּגּנבים מּפני מתּפחד היה ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֻואם
.והֹול הּבהמה על רֹוכב והּוא לּבֹו, ּכנגד בחיקֹו מּניחֹו -ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
ּבאימה ּבכבדֿראׁש, יׁשב ספרּֿתֹורה, לפני ׁשּיֹוׁשב מי ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹּכל

ׁשּנאמ עֹולם, ּבאי לכל הּנאמן העד ׁשהּוא "והיהופחד, ר: ְְֱֱֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
הראׁשֹונים: חכמים אמרּו כחֹו. ּכפי ויכּבדהּו לעד". ּב ְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָֹׁשם
וכל הּברּיֹות; על מחּלל ּגּופֹו הּתֹורה, את המחּלל ְְְְִֵֶַַַַַָָָָֻּכל

הּברּיֹות. על מכּבד ּגּופֹו הּתֹורה, את ְְְִֵֶַַַַַָָֻהמכּבד
ׁשמּיא. ּברחמי ּתֹורה ספר הלכֹות ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָנגמרּו

ה'תשע"א ניסן כ"ד חמישי יום

ziviv zFkld¦§¦¦
הּכסּות ּכנפי על ציצית לעׂשֹות והיא: אחת, עׂשה .2מצות ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַַ

אּלּו: ּבפרקים זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
¤¤¦

הּבגד‡. ּכנף על ׁשעֹוׂשין הּנקרא3מּמין2ענף הּוא הּבגד, ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
לציצית דֹומה ׁשהּוא מּפני ׁשּנאמר:4ציצית, ראׁש, ׁשל ְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַֹ

מּפני לבן, הּנקרא הּוא הענף וזה ראׁשי". ּבציצת ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ"וּיּקחני
הּתֹורה מן מנין הענף לחּוטי ואין לצבעֹו. מצּוין אנּו .5ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻ

הרקיע·. ּכעין ׁשּנצּבע צמר חּוט אֹותֹו6ולֹוקחין וכֹורכין , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ
הּכריכֹות למנין ואין תכלת. הּנקרא הּוא זה וחּוט הענף; ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָעל

הּתֹורה. מן ׁשעּור זה חּוט ִִֵֶֶַָׁשּכֹור
ענף‚. הּכנף על ׁשּיעׂשה צּוּויים: ׁשני זֹו ּבמצוה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָנמצאּו

"ועׂשּו ׁשּנאמר: ּתכלת, חּוט הענף על וׁשּיכר מּמּנה, ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹיֹוצא
ּתכלת". ּפתיל הּכנף ציצת על ונתנּו ציצת, ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָלהם

את„. מעּכב אינֹו והּלבן הּלבן, את מעּכב אינֹו ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוהּתכלת
וכן לבּדֹו; לבן עֹוׂשה ּתכלת, לֹו ׁשאין הרי ּכיצד? ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּתכלת.
הּכנף עד ונתמעט הּלבן ונפסק ּותכלת, לבן עׂשה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָאם

ּכׁשר - לבּדֹו הּתכלת .7ונׁשאר ְְְְִֵֵֶַַַָ
ׁשּתי‰. אינן חברֹו, את מעּכב מהן אחד ׁשאין ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאףֿעלּֿפי

הראׁשֹונים:8מצֹות חכמים אמרּו אחת. עׂשה מצות אּלא , ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָ
וארּבע אחת. מצוה ׁשּׁשניהם מלּמד, - לציצת" לכם ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ"והיה
והּלֹובׁש אחת. מצוה ׁשארּבעּתן זֹו, את זֹו מעּכבֹות ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָציצּיֹות

תכלת אֹו לבן ּבּה ׁשּיׁש קּים9טּלית הרי ּכאחד, ׁשניהם אֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
אחת עׂשה הראשֹונים10מצות חכמים אמרּו והיה11. לכם12: ְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹ

ציצּיֹות וארּבע אחת, מצווה ׂשּׁשניהם מלמד - 13לציצית ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
מצווה שארּבעּתן זֹו, את זֹו אחת.14מעּכבֹות ְְְְְִֶֶֶַַַָָָ

.Â,טּלית ׁשל מּזוית מתחיל הּציצית? את עֹוׂשין ְִִִִִִִֵֶֶַַַַָּכיצד
ׁשלׁש על יֹותר לא מּמּנה ּומרחיק הארּוג, סֹוף ְִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשהיא

למעלה ּגּודל15אצּבעֹות מּקׁשר פחֹות ולא ׁשם16, ּומכניס ,17 ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹ
ּבאמצע וכֹופלן חּוטין חּוטים18ארּבעה ׁשמֹונה נמצאּו . ְְְְְְְְִִִֶַַָָָָ

אין19מׁשּלׁשלין הּׁשמֹונה, החּוטים ואר הּקרן. מן ּתלּויין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֻ
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דבר2) ואין תמיד, ה' מצוות כל נזכור למען המצוה: משרשי בגדיהם. כנפי על ציצית להם ועשו לח): פסוק טו, פרק (במדבר שנאמר
ואמרו ה'". מצוות כל את "וזכרתם בה: שנאמר וזה תמיד, בה יכסה אשר בכסותו קבוע אדוניו חותם נושא כמו לזיכרון טוב יותר בעולם
קשרים וחמישה שבציצית חוטים שמונה בצירוף ת"ר) עולה ("ציצית" מצוות לתרי"ג תרמוז ציצית מלת קורח): (פרשת רבה במדרש

שפ"ו). מצוה (החינוך אחת1)שבה מצוה ושתיהן זו את זו מעכבות אינן והלבן שהתכלת התורה; מן החוטים מניין ואם מהי; ציצית
העשוי". מן ולא "תעשה דין וכריכתה; הציצית מעשה העץ.2)הן; מן היוצא כענף ממנה הציצית3)היוצא גם צמר, של הבגד שאם

ה). הלכה ג, (פרק לקמן ראה פישתן, של ציציותיו גם פישתן, של ואם צמר, א).4)מחוטי עמוד מב דף (מנחות מדברי5)שיער אבל
ב). עמוד פח דף (סנהדרין וראה ו). (הלכה בסמוך שמבואר כמו מניין, להם יש ב,6)סופרים (פרק לקמן מפורשים צביעתו ופרטי

ב). הכנף7)הלכה ציצית על "ונתנו שנאמר: יצא, לא לבן חוטי בלי תכלת של חוט מתחילה הטיל אם אבל ב). עמוד לח דף (מנחות
משנה). (כסף הלבן עם אלא באה התכלת אין - תכלת" במניין8)פתיל נפרדות, מצוות לשתי הנמנות ראש ושל יד של תפילין כמו

ד. הלכה ד, פרק תפילין הלכות לעיל ראה זו, את זו מעכבות שאינן מפני מצוות, לבדה.9)תרי"ג התכלת ונשארה הלבן שנפסק אחרי
לחוד,10) זו לבישת נפרדים, מעשים שני ידי על היא שלבישתן מפני מצוות שתי קיים שהלובשן ראש ושל יד של לתפילין דומה זה ואין

נוסחתנו י"ד). (עשה המצוות בספר רבינו דברי והשווה אחד. מעשה אלא אינה ותכלת, לבן בה שיש טלית שלבישת בעוד לחוד, זו ושל
ההלכה. לסוף זה משפט נשתרבב אחר ובנוסח התימנים, יד כתב שלפנינו11)כנוסח ובספרי עוז") ב"מגדל (הובא שלח פרשת "ספרי"

זוטא". ב"ספרי ומצאתיו "והיו".12)איננו. ולא יחיד, הבגד.13)בלשון כנפות ולפיכך14)שבארבע ב). עמוד לז דף (מנחות
בעלמא. משא אלא מצוה כאן אין כי כנפיה, בשלוש המצוייצת בטלית בשבת לצאת יהיה כנף.15)אסור נקראת אינה מזה שלמעלה

שתהא16) צריך בגדיהם", כנפי "על שנאמר: למטה, הציפורן סוף עד גודל שבאצבע הראשון שמפרק השיעור א). עמוד מב דף (שם
ממש). הקרן בסוף (ולא הקרן על תלוייה נקב.17)הציצית דרשו18)דרך יב) פסוק כב, פרק (דברים לך תעשה גדילים שנאמר:

הטלית, בחור חוטים ארבעה ׁשיׂשים ארבעה", - גדילים משניים), פחות גדיל (שאין שניים - "גדיל ב): עמוד לט דף (מנחות ִֶָחז"ל
מתרגם יד) פסוק כח, פרק (שמות עבות" "מעשה וקלוע, עבות - גדיל שם). (רש"י שמונה יהיו גדילים, מהם ויעשה ולכשיכפלם

שרשרות. מעשה גדילים יז): פסוק ז פרק (מלכיםֿא וכן גדילו" "עובד מטה.19)אונקלוס: כלפי תלויים
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אצּבעֹות. מארּבע אּמה20ּפחֹות אפּלּו ּכן, על יֹותר היּו ואם ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּכׁשרין ׁשּתים, ּבגּודל21אֹו האצּבעֹות וכל אחד22. ויהיה . ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָ

ּתכלת חּוט החּוטים לבנים.23מּׁשמֹונה והּׁשבעה , ְְְְְִִִִֵֶַַָָָ
.Êעל אחת ּכריכה ּבֹו וכֹור הּלבן, מן אחד חּוט ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָולֹוקח

הּבגד ּבצד החּוטין הּתכלת,24ׁשאר חּוט ולֹוקח ּומּניחֹו; , ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָ
ואּלּו וקֹוׁשר; לבן ׁשל הּכריכה ּבצד כריכֹות ׁשּתי ּבֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָוכֹור
ועֹוׂשה מעט, ּומרחיק חליא. הּנקראין הם ּכריכֹות ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻהּׁשלׁש
ועֹוׂשה מעט, ּומרחיק לבּדֹו; ּתכלת ׁשל ּבחּוט ׁשנּיה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֻחליא

אחרֹונה חליא עד וכן ׁשליׁשית, ּבּה25חליא כֹור ׁשהּוא , ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֻֻ
ּתכלת ׁשל כריכֹות מּפני26ׁשּתי לבן. ׁשל אחרֹונה ּוכריכה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

מֹורידין ולא ּבּקדׁש ׁשּמעלין ּבֹו, מסּים ּבּלבן, .27ׁשהתחיל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
מינּה לּכנף סמּו ׁשּיהא ּכדי ּבּלבן? יתחיל ּדר28ולּמה ועל . ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

הּכנפֹות ּבארּבע עֹוׂשה הּוא .29זה ְְְֶֶַַַָ
.Áמּׁשבע פחֹות לא ּכנף? ּבכל עֹוׂשה הּוא חליֹות ,30ּכּמה ְְִֶֶַַָָָָָֹֻ

עׂשרה מּׁשלׁש יֹותר ואם31ולא הּמבחר. מן מצוה היא וזֹו . ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָֹֻ
הּתכלת ּכר ואם ּכׁשרה. - אחת חליא אּלא עליה כר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻלא
החליֹות ּכל ׁשּיהיּו - הּתכלת ונֹוי ּכׁשרה. - הּציצית רב ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻעל

ענף ׁשליׁשיהן ּוׁשני המׁשלׁשלין, החּוטין וצרי32ּבׁשליׁש . ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֻ
הראׁש ׂשער ּכציצית ׁשּיהא עד .33לפרדֹו, ְְְְְִִֵֶַַָָֹ

.Ë,החּוטין מּׁשמֹונה אחד לֹוקח תכלת, ּבלא לבן ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהעֹוׂשה

ׁשני ּומּניח ׁשליׁשן, עד החּוטין ׁשאר על אֹותֹו ְְְְִִִֵֵַַַַַָָוכֹור
חליֹות אֹותּה לכר רצה אם זֹו, ּוכריכה ענף. ְְְְִִִִִָָָָָָָֹֻׁשליׁשיתן
הּוא וזה ּבידֹו, הרׁשּות - ּבּתכלת ׁשּכֹור ּכעין ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַָָֻחליֹות

עֹוׂשה - חליֹות מנין ּבלא לכר רצה ואם ּכללֹו34מנהגנּו. . ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָֹֹֻ
ׁשליׁשים. ׁשני והענף ׁשליׁש הּכרּו להיֹות יתּכּון ּדבר: ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשל
על הּלבן ּכר ואם ּבּלבן. זה ּבדבר מדקּדק ׁשאינֹו מי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָויׁש

ּכׁשרה - אחת חליא אּלא כר ׁשּלא אֹו החּוטין, .35רב ְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻ
.Èלעׂשֹות רצה אם תכלת, חּוטי ואחד לבן חּוטי ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאחד

עֹוׂשה חּוטין36ׁשזּורין, מּׁשמֹונה ּכפּול החּוט היה אפּלּו . ְְֲִִִִֶַָָָָ
אחד. חּוט אּלא נחׁשב אינֹו אחד, ּפתיל ׁשּנעׂשה עד ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָוׁשזּור

.‡Èטוּיהחּו צריכין ּתכלת, ּבין לבן ּבין הּציצית, לׁשם37טי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָ
ּבּקֹוצים38ציצית הּנאחז הּצמר מן לא אֹותן, עֹוׂשין ואין . ְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

הּנימין מן ולא ּביניהם, רֹובצין מן39ּכׁשהּצאן הּנתלׁשין ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹ
ׁשתי מּׁשּיּורי ולא הּבגד,40הּבהמה, ּבסֹוף מׁשּיר ׁשהאֹורג ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

אֹותן עֹוׂשין ואין הּפׁשּתן. מן אֹו צמר ׁשל הּגּזה מן ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָאּלא
הּגזּול הּנּדחת41מּצמר עיר מּׁשל ולא מּׁשל42, ולא , ְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָֹֹ

לבהמה43קדׁשים הּמׁשּתחוה ּפסּול. - עׂשה ואם צמרּה44. - ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָ
לציצית הּנטּוע45ּפסּול לפׁשּתן הּמׁשּתחוה אבל זה46. הרי , ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

נׁשּתּנה ׁשהרי .47כׁשר, ְֲִֵֵֶַָָ
.·Èאֹותֹו ׁשעׂשה אל48ציצית "ּדּבר ׁשּנאמר: ּפסּול, ּכּותי, ֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ענף21)ברחבן.20) שלישים ושני גדיל מהן שליש אצבעות, י"ב הציצית אורך לעשות נוהגין מיימוניות).ואנו (הגהות
ט.22) הלכה ט, פרק תורה ספר הלכות לעיל וראה ב). עמוד מא דף השני23)(מנחות וחציו תכלת, חציו צבוע אחד שחוט

רבינו". "תשובות במוספנו וראה לבן. ח.25)בשפתו.24)נשאר הלכה בסמוך הפתיל26)ראה שיהיה תכלת שמצוות לפי
רבינו"). "תשובות (מדברי תכלת והשאר לכנף סמוכה בלבד אחת כריכה אלא מהלבן כורך אינו לפיכך תכלת, מכיוון27)כולו

עמוד לט דף (מנחות מתחילתה הציצית סוף חשיבות בזה יוריד בו יסיים לא אם הכתוב, שהקדימו חשיבותו, משום בלבן שהתחיל
(שם).28)א). תכלת ואחריו תחילה כנף מין - תכלת פתיל הכנף "ציצית אמרה: והתורה הן, לבנות הטליתות סדר29)ורוב

רבינו". "תשובות במוספנו ראה רבינו. גם נמשך ואחריו הכהן חפני בן שמואל רבי להגאון המצוות בספר גם נמצא כנגד30)זה
רקיעים. סידורה31)שבעה מדמה לרקיע דומה שתכלת ולפי א). עמוד לט דף (מנחות לרקיע רקיע שבין אווירים שישה עם יחד

שם). (רש"י לטובה לזכרנו כדי הרקיעים שם).32)לסידור (מנחות כרוך א).33)בלתי עמוד מב דף הקפידו34)(שם, שלא
בתכלת. אלא חוליות דרשו:35)בכריכת שלח פרשת וב"ספרי" פסולה. - כולה את כרך אם אבל וענף, גדיל בהם שיהיה ובלבד

יכול עבות, אלא גדיל אין לך, תעשה גדילים לומר: תלמוד ציצית), לשון (כמשמעות ענף כולה יעשה יכול ציצית" להם "ועשו
קשרים חמישה לעשות נוהגים ואנו מהגדיל. יוצא וענף מהכנף, יוצא גדיל כיצד? הא ציצית, לומר: תלמוד גדיל, כולה יעשה
עשרה שלוש - הרביעי עשרה, אחת - השלישי שמונה, - השני כריכות, שבע - הראשון אוויר ביניהם, אווירים וארבעה כפולים

יא). סימן ערוך שלח,36)(שולחן פרשת ה"ספרי" פי על ב), סעיף שם, חיים אורח ערוך (שולחן שזורים לעשותם נוהגים ואנו
במוספנו וראה שזור". לבן אף - פתילה כעין שזור - "פתיל" בה: שנאמר שזורה, תכלת מה לבן, ותן תכלת תן תורה: אמרה

רבינו". וכדומה.37)"תשובות הצמר מגיזת החוטים שנאמר:38)עשיית ציצית, לשם טווה שהוא הטווייה בתחילת שיאמר
א). עמוד ט דף (סוכה חובך לשם לך - לך" תעשה משום40)שערות.39)"גדילים פסולם: וטעם שבאריג. האורך חוטי

נעשה בגד ואין הצמר, פסולת שהם בגד, מהם לעשות ראויים אינם אלה מינים ושלושה הכנף, ממין - הכנף" "ציצית שנאמר:
א). עמוד ט דף סוכה למסכת הקטן" ("המאור משלהם.41)מכמותם - ציצית" להם "ועשו שנאמר: שם). שהודחו42)(סוכה

ואין כשרוף, הוא והרי לשריפה עומד הנידחת עיר שרכוש מפני ידֿיח). פסוקים יג, פרק (דברים ראה זרה. עבודה לעבוד יושביה
הירושלמי פי על מפרשים, ויש ב). עמוד פט דף חולין וראה משנה, (כסף ו הלכה לעיל כמבואר שיעור, צריכה וציצית שיעור, בו
עיר של ציצית וגם פסול, הנידחת עיר של לולב ולפיכך "שלכם" נקרא אינו בהנאה האסור דבר שכל א) הלכה ג, (פרק סוכה

אדר"ת). (הגהות משלהם - להם" "ועשו אמרה: והתורה מ"שלהם" אינה - שהקדישו43)הנידחת צמר או הקדש, מבהמת
א).לה עמוד לה דף (סוכה ראה לגבוה. שייך זה כי "שלהם" זה ואין זרה.44)קדש, עבודה שאין45)שעשאה פי על אף

גנאי כי נאסרת, מצוה לצרכי אבל א, הלכה ח, פרק זרה עבודה הלכות ראה חיים, בבעלי "נעבד" אין כי להדיוט, נאסרת הבהמה
להחמיר). והולכים נפשטה, שלא בעייא א עמוד מז דף (עבודהֿזרה לעבודהֿזרה בנעבד ה' את לעבוד מחובר46)הוא כשהוא

עץ. לצרכי47)ונקרא אפילו שינוייו מותרים להדיוט, - במחובר "נעבד" שאין ומתוך ממנו, הקודם שמו וחלף חוטים, שעשאו
דברי והשווה י"ב). קטן סעיף י"א, סימן חיים אורח אברהם" "מגן וראה למנחות". מותרות חיטיה לקמה, "המשתחווה (שם, מצוה

י"ד. הלכה ג, פרק המזבח איסורי בהלכות קשריהם.48)רבינו ועשה בבגד שתלאם
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יׂשראל אֹותּה49ּבני עׂשה אם אבל ציצת". להם ועׂשּו ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָ
כּונה ּבלא ּכׁשרה50יׂשראל העׂשּוי51- מן ׁשּנעׂשה וציצית . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

ּפסּול. ִֶָֹמּקדם,
.‚Èכנף הביא הּבגד,52ּכיצד? על ּותפרּה ציצית ּבּה ׁשּיׁש ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

אּמה על אּמה הּכנף ּבאֹותּה יׁש ׁשּנאמר:53אפּלּו ּפסּול, , ְֱֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
למי דֹומה זה ׁשהרי העׂשּוי, מן לא - ציצת" להם ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָֹ"ועׂשּו

מאליה ולתלֹותם54ׁשּנעׂשית זה מּבגד ציצית להּתיר ּומּתר . ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻ
אחר ּתכלת.55ּבבגד ּבין לבן ּבין , ְְֵֵֵֵֶֶֶַָָ

.„Èלזֹו מּזֹו כנפים, ׁשּתי ּבין החּוטין זֹו56ּתלה ּכנף וקׁשר , ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָ
ואחרּֿכ ּכהלכתּה, זֹו וכנף ּבאמצע57ּכהלכתּה חתכן ְְְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָָ

פסּולין, היּו ׁשּקׁשרן ּבעת ׁשהרי ּפסּול; - מּזה זה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָונפרדּו
מערֹות הּכנפים ׁשׁשּתי ׁשּביניהן58לפי ּבחּוטין בזֹו ,59זֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

מן עֹוׂשה נמצא - ציצּיֹות ׁשּתי נעׂשּו ׁשּפסקן ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָּובׁשעה
.60העׂשּוי ֶָ

.ÂËהּציצית על ציצית את61הּטיל לבּטל נתּכּון אם - ְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַ
ּוכׁשרה62הראׁשֹונֹות חֹותכּה אֹו הראׁשֹונה מּתיר ואם63, ; ְְְִִִִֵַָָָָָ

מׁשּתיהן אחת ׁשחת אףֿעלּֿפי להֹוסיף, זֹו64נתּכּון הרי , ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָ
חת65פסּולה אֹו ּוכׁשהּתיר הּכל, את ּפסל ּכׁשהֹוסיף, ׁשהרי , ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשעׂשּיתֹו העׂשּוי, מן נעׂשה הּׁשאר נמצא ְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָהּתֹוספת,
היתה ּפסּולה .66הראׁשֹונה ְְִָָָָָ

.ÊËׁשלׁש לבעלת הּמּטיל הׁשלימּה67וכן ואחרּֿכ , ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָ
ּפסּולה68לארּבע ּכּלּה - לרביעית ׁשּנאמר:69והּטיל , ְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָֻ

העׂשּוי. מן ולא ְֲִֶֶַָֹ'ּתעׂשה',
.ÊÈעל ציצית ּומּטילין לׁשנים, הּטּלית את ּכֹופלין ְְִִִִִִִִֵֶַַַַַאין

כפּולה ּכׁשהיא ּכנפיה ּכּלּה70ארּבע ּתפרּה אּלאֿאםּֿכן ;71, ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻ
אחת. מרּוח ֲִֵֶַַָואפּלּו

.ÁÈ,אצּבעֹות לׁשלׁש חּוץ ציצית ּבּה ׁשּיׁש הּכנף ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָנפסק
יתּפר לא - ׁשלׁש ּבתֹו ּבמקֹומּה; זוית72ּתֹופרּה נתמעטה . ְְְְְֲִִִִַָָָָָֹֹ

הארּוג סֹוף ּובין הּציצית חּוטי ׁשּבין ּבגד לא73ׁשל אפּלּו - ֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ
ּכׁשר ׁשהּוא, ּכל אּלא הארּוג מן נתמעטּו74נׁשאר אם וכן . ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

עניבה ּכדי אּלא מהם נׁשּתּיר לא אפּלּו - הּציצית ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹחּוטי
מעּקרֹו75ּכׁשר החּוט נפסק ואם אחד,76. חּוט אפּלּו , ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ

.77ּפסּולה ְָ

ׁשני 1ּפרק
¤¤¥¦

הּצבּוע‡. הּצמר היא מקֹום ּבכל ּבּתֹורה האמּורה ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּתכלת
הּׁשמׁש לעין הּנראית הרקיע דמּות היא וזֹו ׁשּבּכחֹול, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכּפתּו
ׁשּתהיה צרי ּבציצית, האמּורה והּתכלת רקיע. ׁשל ְְְְְֲֳִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבטהרֹו
וכל תׁשּתּנה. ולא ּביפיּה ׁשעֹומדת ידּועה, צביעה ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹצביעתּה
ׁשהּוא אףֿעלּֿפי לציצית, ּפסּול צביעה, ּבאֹותּה נצּבע ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֹׁשּלא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

להיות49) צריכה כי גוי, ידי על שפסולה ודאי החוטים, לטוויית ובנוגע גויים" ולא יעשו ישראל "בני א) עמוד מב דף (מנחות
פסול". הגוי עשהו אם לשמו, מעשה הצריך דבר "שכל י"א) הלכה א, (פרק תפילין הלכות לעיל רבינו פסק וכבר ציצית, לשם

ציצית.50) לשם שלא קשריה וקשר בבגד, צריכה51)שתלה העשייה גם אם כי בלבד, בטווייה אלא "לשמה" מצריכים אנו שאין
העשייה שאין מזה מוכח לשמה, בה מחשב שאינו מפני פסול זה מלבד הרי מעשייתה, גוי למעט מיוחד פסוק לנו למה לשמה,

משנה). (כסף לשמה כוונה אחרת.52)דורשת וציציותיה53)מטלית אצבעות, שלוש אלא שאינו "כנף" משיעור למעלה שהיא
י"ח. הלכה בסמוך שמבואר כמו נתבטלו (שם)54)לא ורש"י זה. בבגד הציצית את עשה לא שהרי א). עמוד מא דף (מנחות

הציצית. עשיית בשעת זה מבגד הייתה לא זו וכנף בגדיהם" כנפי "על שנאמר משום כיוון55)מפרש: מצוה, ביזיון זה שאין
ב). עמוד מא דף (מנחות כבתחילה וכורכה שתולה כיוון מקודם" "העשוי משום בזה אין וגם אחר, בבגד שהכניס56)שתולה

הכנפיים שתי בין החוטים ונמצאו השנייה, בכנף השני וראשם זו, בכנף אחד ראשם ציציות, שתי כשיעור ארוכים חוטים ארבע
מחוברים. בעודם קשרם וכך הטלית, שקשרם.57)לרוחב לכנף59)מחוברות.58)אחרי הכנף" ציצית "על אמרה: והתורה

כאחד. לשתיים ולא א).60)אחת, עמוד יא דף (סוכה ציציות61)מקודם ארבע בה והטיל כהלכתה, מצוייצת טלית לו שהייתה
מהראשונות.62)נוספות. יותר נאות שהשניות העשוי".63)כגון, "מן זה ואין בהכשר עשוייה השנייה אחרי64)שהטלתו
אתכם65)שהוסיף. מצוה אנכי אשר הדבר על תוסיפו לא אמרה: והתורה ב) עמוד פח דף (סנהדרין גורע המוסיף כל כדין

ב). פסוק ד, פרק שהרי66)(דברים שפסולה, - התוספת והשאיר הראשונות חתך אם שכן וכל עליה, שהוסיף בשעה נפסלה
ב). עמוד מ דף (מנחות הייתה בפסול עשייתה רביעית.68)כנפיים.67)תחילת כנף עליה הראשונות69)שהוסיף ששלוש

נשארו - רביעית כנף עליה והוסיף וכשחזר ב) הלכה ג, פרק (להלן בציצית חייבת אינה שלוש בעלת טלית כי כמצוותן, שלא נעשו
דרב ב"שאלתות מפורש וכן כהלכתה, נעשית שהרי שכשרה מחייבת הדעת - הרביעית לכנף ובנוגע שם). (מנחות העשוי" "מן
(סימן חיים אורח אברהם" "מגן (וראה פסולה. הרביעית שאף לדייק יש פסולה" "כולה רבינו: מלשון אך שלח. פרשת גאון" אחא

ו). קטן סעיף באמצעיתה.70)י', הכפל מקום של ציציות שתי ונמצאו תתפשט יהיו71)שמא ותמיד יותר תתפשט לא שאז
א). עמוד מא דף (מנחות כנפיה בארבע וכשחוזר72)ציציותיה ממנה, הציצית ובטלו כנף, שיעור בה אין משלושה שפחות

א עמוד מא דף (מנחות כשרה - התפירה של בכנף מחדש ציצית יטיל אם אבל בפסול. מקודם" "העשוי מן הוא הרי ותופרה
יוסף"). ה"נמוקי למטה.73)וכפירוש הגדיל וירד הנקב הלכה74)שנרחב לעיל ראה גודל", כ"קשר בו נשאר שלא פי על אף

כנף" "על צריך אין כנפי" על ציצית להם "ועשו שנאמר: א). עמוד מב דף (שם, העשייה בשעת אלא עליו מקפידים אנו אין כי ו,
ספר). (קרית העשייה בשעת בגדיל75)אלא עניבה כדי אלא נשתייר ולא לגמרי "הענף" נפסק ואפילו ב). עמוד לח דף (מנחות

אורח יוסף (בית רש"י כדעת העולם ומנהג ב"ענף". עניבה כדי שיהיה צריך ב) עמוד לח דף (שם רש"י ולדעת מיימוניות). (הגהות
י"ב). סימן בטלית.76)חיים חיבורו שני77)ממקום לו ביש אבל אחד, ממין הציצית שכל וכגון א). עמוד לט דף (מנחות

הלבן "ונפסק ד: הלכה לעיל רבינו כדברי כשרה, השני המין ונשאר לגמרי נפסק אחד מין אם אפילו אז - ותכלת לבן - מינים
ונשארה הכנף עד צ').ונתמעט סימן הרמב"ם "לשונות ב חלק רדב"ז וראה משנה, (כסף כשרה" - לבדה התכלת1)התכלת צבע

ציציותיה. דין מה תכלת שכולה טלית כהלכתה; נצבעה אם לידע אותה בודקים כיצד צביעתה; וסדר
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יׂשראל אֹותּה49ּבני עׂשה אם אבל ציצת". להם ועׂשּו ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָ
כּונה ּבלא ּכׁשרה50יׂשראל העׂשּוי51- מן ׁשּנעׂשה וציצית . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

ּפסּול. ִֶָֹמּקדם,
.‚Èכנף הביא הּבגד,52ּכיצד? על ּותפרּה ציצית ּבּה ׁשּיׁש ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

אּמה על אּמה הּכנף ּבאֹותּה יׁש ׁשּנאמר:53אפּלּו ּפסּול, , ְֱֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
למי דֹומה זה ׁשהרי העׂשּוי, מן לא - ציצת" להם ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָֹ"ועׂשּו

מאליה ולתלֹותם54ׁשּנעׂשית זה מּבגד ציצית להּתיר ּומּתר . ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻ
אחר ּתכלת.55ּבבגד ּבין לבן ּבין , ְְֵֵֵֵֶֶֶַָָ

.„Èלזֹו מּזֹו כנפים, ׁשּתי ּבין החּוטין זֹו56ּתלה ּכנף וקׁשר , ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָ
ואחרּֿכ ּכהלכתּה, זֹו וכנף ּבאמצע57ּכהלכתּה חתכן ְְְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָָ

פסּולין, היּו ׁשּקׁשרן ּבעת ׁשהרי ּפסּול; - מּזה זה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָונפרדּו
מערֹות הּכנפים ׁשׁשּתי ׁשּביניהן58לפי ּבחּוטין בזֹו ,59זֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

מן עֹוׂשה נמצא - ציצּיֹות ׁשּתי נעׂשּו ׁשּפסקן ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָּובׁשעה
.60העׂשּוי ֶָ

.ÂËהּציצית על ציצית את61הּטיל לבּטל נתּכּון אם - ְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַ
ּוכׁשרה62הראׁשֹונֹות חֹותכּה אֹו הראׁשֹונה מּתיר ואם63, ; ְְְִִִִֵַָָָָָ

מׁשּתיהן אחת ׁשחת אףֿעלּֿפי להֹוסיף, זֹו64נתּכּון הרי , ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָ
חת65פסּולה אֹו ּוכׁשהּתיר הּכל, את ּפסל ּכׁשהֹוסיף, ׁשהרי , ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשעׂשּיתֹו העׂשּוי, מן נעׂשה הּׁשאר נמצא ְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָהּתֹוספת,
היתה ּפסּולה .66הראׁשֹונה ְְִָָָָָ

.ÊËׁשלׁש לבעלת הּמּטיל הׁשלימּה67וכן ואחרּֿכ , ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָ
ּפסּולה68לארּבע ּכּלּה - לרביעית ׁשּנאמר:69והּטיל , ְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָֻ

העׂשּוי. מן ולא ְֲִֶֶַָֹ'ּתעׂשה',
.ÊÈעל ציצית ּומּטילין לׁשנים, הּטּלית את ּכֹופלין ְְִִִִִִִִֵֶַַַַַאין

כפּולה ּכׁשהיא ּכנפיה ּכּלּה70ארּבע ּתפרּה אּלאֿאםּֿכן ;71, ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻ
אחת. מרּוח ֲִֵֶַַָואפּלּו

.ÁÈ,אצּבעֹות לׁשלׁש חּוץ ציצית ּבּה ׁשּיׁש הּכנף ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָנפסק
יתּפר לא - ׁשלׁש ּבתֹו ּבמקֹומּה; זוית72ּתֹופרּה נתמעטה . ְְְְְֲִִִִַָָָָָֹֹ

הארּוג סֹוף ּובין הּציצית חּוטי ׁשּבין ּבגד לא73ׁשל אפּלּו - ֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ
ּכׁשר ׁשהּוא, ּכל אּלא הארּוג מן נתמעטּו74נׁשאר אם וכן . ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

עניבה ּכדי אּלא מהם נׁשּתּיר לא אפּלּו - הּציצית ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹחּוטי
מעּקרֹו75ּכׁשר החּוט נפסק ואם אחד,76. חּוט אפּלּו , ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ

.77ּפסּולה ְָ

ׁשני 1ּפרק
¤¤¥¦

הּצבּוע‡. הּצמר היא מקֹום ּבכל ּבּתֹורה האמּורה ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּתכלת
הּׁשמׁש לעין הּנראית הרקיע דמּות היא וזֹו ׁשּבּכחֹול, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכּפתּו
ׁשּתהיה צרי ּבציצית, האמּורה והּתכלת רקיע. ׁשל ְְְְְֲֳִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבטהרֹו
וכל תׁשּתּנה. ולא ּביפיּה ׁשעֹומדת ידּועה, צביעה ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹצביעתּה
ׁשהּוא אףֿעלּֿפי לציצית, ּפסּול צביעה, ּבאֹותּה נצּבע ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֹׁשּלא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

להיות49) צריכה כי גוי, ידי על שפסולה ודאי החוטים, לטוויית ובנוגע גויים" ולא יעשו ישראל "בני א) עמוד מב דף (מנחות
פסול". הגוי עשהו אם לשמו, מעשה הצריך דבר "שכל י"א) הלכה א, (פרק תפילין הלכות לעיל רבינו פסק וכבר ציצית, לשם

ציצית.50) לשם שלא קשריה וקשר בבגד, צריכה51)שתלה העשייה גם אם כי בלבד, בטווייה אלא "לשמה" מצריכים אנו שאין
העשייה שאין מזה מוכח לשמה, בה מחשב שאינו מפני פסול זה מלבד הרי מעשייתה, גוי למעט מיוחד פסוק לנו למה לשמה,

משנה). (כסף לשמה כוונה אחרת.52)דורשת וציציותיה53)מטלית אצבעות, שלוש אלא שאינו "כנף" משיעור למעלה שהיא
י"ח. הלכה בסמוך שמבואר כמו נתבטלו (שם)54)לא ורש"י זה. בבגד הציצית את עשה לא שהרי א). עמוד מא דף (מנחות

הציצית. עשיית בשעת זה מבגד הייתה לא זו וכנף בגדיהם" כנפי "על שנאמר משום כיוון55)מפרש: מצוה, ביזיון זה שאין
ב). עמוד מא דף (מנחות כבתחילה וכורכה שתולה כיוון מקודם" "העשוי משום בזה אין וגם אחר, בבגד שהכניס56)שתולה

הכנפיים שתי בין החוטים ונמצאו השנייה, בכנף השני וראשם זו, בכנף אחד ראשם ציציות, שתי כשיעור ארוכים חוטים ארבע
מחוברים. בעודם קשרם וכך הטלית, שקשרם.57)לרוחב לכנף59)מחוברות.58)אחרי הכנף" ציצית "על אמרה: והתורה

כאחד. לשתיים ולא א).60)אחת, עמוד יא דף (סוכה ציציות61)מקודם ארבע בה והטיל כהלכתה, מצוייצת טלית לו שהייתה
מהראשונות.62)נוספות. יותר נאות שהשניות העשוי".63)כגון, "מן זה ואין בהכשר עשוייה השנייה אחרי64)שהטלתו
אתכם65)שהוסיף. מצוה אנכי אשר הדבר על תוסיפו לא אמרה: והתורה ב) עמוד פח דף (סנהדרין גורע המוסיף כל כדין

ב). פסוק ד, פרק שהרי66)(דברים שפסולה, - התוספת והשאיר הראשונות חתך אם שכן וכל עליה, שהוסיף בשעה נפסלה
ב). עמוד מ דף (מנחות הייתה בפסול עשייתה רביעית.68)כנפיים.67)תחילת כנף עליה הראשונות69)שהוסיף ששלוש

נשארו - רביעית כנף עליה והוסיף וכשחזר ב) הלכה ג, פרק (להלן בציצית חייבת אינה שלוש בעלת טלית כי כמצוותן, שלא נעשו
דרב ב"שאלתות מפורש וכן כהלכתה, נעשית שהרי שכשרה מחייבת הדעת - הרביעית לכנף ובנוגע שם). (מנחות העשוי" "מן
(סימן חיים אורח אברהם" "מגן (וראה פסולה. הרביעית שאף לדייק יש פסולה" "כולה רבינו: מלשון אך שלח. פרשת גאון" אחא

ו). קטן סעיף באמצעיתה.70)י', הכפל מקום של ציציות שתי ונמצאו תתפשט יהיו71)שמא ותמיד יותר תתפשט לא שאז
א). עמוד מא דף (מנחות כנפיה בארבע וכשחוזר72)ציציותיה ממנה, הציצית ובטלו כנף, שיעור בה אין משלושה שפחות

א עמוד מא דף (מנחות כשרה - התפירה של בכנף מחדש ציצית יטיל אם אבל בפסול. מקודם" "העשוי מן הוא הרי ותופרה
יוסף"). ה"נמוקי למטה.73)וכפירוש הגדיל וירד הנקב הלכה74)שנרחב לעיל ראה גודל", כ"קשר בו נשאר שלא פי על אף

כנף" "על צריך אין כנפי" על ציצית להם "ועשו שנאמר: א). עמוד מב דף (שם, העשייה בשעת אלא עליו מקפידים אנו אין כי ו,
ספר). (קרית העשייה בשעת בגדיל75)אלא עניבה כדי אלא נשתייר ולא לגמרי "הענף" נפסק ואפילו ב). עמוד לח דף (מנחות

אורח יוסף (בית רש"י כדעת העולם ומנהג ב"ענף". עניבה כדי שיהיה צריך ב) עמוד לח דף (שם רש"י ולדעת מיימוניות). (הגהות
י"ב). סימן בטלית.76)חיים חיבורו שני77)ממקום לו ביש אבל אחד, ממין הציצית שכל וכגון א). עמוד לט דף (מנחות

הלבן "ונפסק ד: הלכה לעיל רבינו כדברי כשרה, השני המין ונשאר לגמרי נפסק אחד מין אם אפילו אז - ותכלת לבן - מינים
ונשארה הכנף עד צ').ונתמעט סימן הרמב"ם "לשונות ב חלק רדב"ז וראה משנה, (כסף כשרה" - לבדה התכלת1)התכלת צבע

ציציותיה. דין מה תכלת שכולה טלית כהלכתה; נצבעה אם לידע אותה בודקים כיצד צביעתה; וסדר
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ּבׁשאר אֹו בׁשחֹור אֹו ּבאסטיס ׁשּצבעֹו ּכגֹון הרקיע; ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָּכעין
צמרּה עז, ּבת רחל לציצית. פסּול זה הרי - ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּמׁשחירין

לציצית. ְִִָּפסּול
וׁשֹורין·. הּצמר לֹוקחין ציצית? ׁשל ּתכלת צֹובעין ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַּכיצד

נקי, ׁשּיהיה עד אֹותֹו מכּבסין ואחרּֿכ ּבסיד. ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָאֹותֹו
עֹוׂשין, ׁשהּצּבעין ּכדר בֹו, וכּיֹוצא ּבאהלא אֹותֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּומרּתיחין
דג והּוא חּלזֹון, ּדם מביאין ואחרּֿכ העין. את ׁשּיקלט ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּכדי
הּמלח ּובים ּכדיֹו, ׁשחֹור ודמֹו הּתכלת לעין עינֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּדֹומה
סממנין, עּמֹו ונֹותנין ליֹורה, הּדם את ונֹותנין מצּוי. ְְְְְְִִִִֶַַָָָָהּוא
עֹוׂשין, ׁשהּצּבעין ּכדר בהן, וכּיֹוצא הּקּמֹוניא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָּכמֹו
רקיע, ּכעין ׁשּיעׂשה עד הּצמר ּבֹו ונֹותנין אֹותֹו, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּומרּתיחין

ציצית. ׁשל הּתכלת היא ְְִִִֵֶֶַוזֹו
צבעּה‚. ואם לׁשמּה. צביעה צריכה ציצית ׁשל ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָהּתכלת

ּבּה צבע אם הּצבע, ּבּה ׁשּיׁש והּיֹורה ּפסּולה. לׁשמּה, ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּלא
הּיֹורה נפסלה - לאו אם יפה הּוא אם לבדקֹו צמר ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָמעט
קטן, ּבכלי הּיֹורה מן הּצבע לֹוקח יעׂשה? ּכיצד אּלא ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻכּלּה.
נצּבע ׁשהרי ׁשּבדק, את וׂשֹורף ּבֹו, ׁשּבֹודק צמר ּבֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָּומּניח
טעמֹו ׁשהרי ּבֹו, ׁשּבדק ׁשּבּכלי הּצבע וׁשֹופ ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלבדיקה,

נפּגם. ׁשּלא הּצבע ּבׁשאר הּתכלת וצֹובע ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּופסלֹו,
ׁשּמא„. חֹוׁשׁשין - הּממחה מן אּלא נלקחת אינּה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻהּתכלת

אם - הּממחה מן ׁשּנלקחה אףֿעלּֿפי לׁשמּה. ׁשּלא ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֻנצּבעה
הּמ צבעֹונין מּׁשאר ּבאחד ׁשּנצּבעה ונֹודעה ׁשחיריםנבּדקה ְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָָ

ּפסּולה. עֹומדין, ְְִֵֶָָׁשאינן
אם‰. כהלכתּה נצּבעה אם ׁשּיּודע עד אֹותּה ּבֹודקין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָּכיצד

ׁשּנתחּמצּו ּומיֿרגלים ׁשּבלּול ׁשל וריר ּתבן לֹוקחין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָלאו?
עמדה אם - לעת מעת ּבכּלן הּתכלת וׁשֹורין יֹום, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻארּבעים
ׁשל ּבצק לֹוקחין ּכהתה, ואם ּכׁשרה. כהתה, ולא ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָָָָֹבעינּה
הּתכלת זֹו את ונֹותנין למּוריס, אֹותֹו ׁשּמעּפׁשין ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָׂשעֹורין
הּתכלת ּומֹוציאים ּבתּנּור, הּבצק ואֹופה ּבתֹוכֹו, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשּנׁשּתּנית
ּפסּולה; - ּׁשהיתה מּמה ּכהתה אם אֹותּה; ורֹואין הּפת ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָמן
האפּיה קדם ּׁשהיתה מּמה יֹותר והׁשחרה עינּה הֹוסיף ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻואם

ּכׁשרה. -ְֵָ
.Âלֹוקחין - ּבכׁשרּות מחזקין והיּו ּתכלת, ּבּה ׁשּמֹוכרין ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֻחצר

עד ּבחזקתּה היא והרי ּבדיקה, צרי ואין סתם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמּמּנה
פסּולה, זה הרי - הּכּותי אצל ּתכלת הּמפקיד ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּתחׁשד.
חֹותמֹות, ּבׁשני חתּום והיה ּבכלי היתה ואם החליפּה; ְְְְְֱִִִִִֵֶֶָָָָָָָָׁשּמא

ּפסּולה. - אחד ּבחֹותם ּכׁשרה, - חֹותם ּבתֹו ְְְְֵֶָָָָָָחֹותם
.Ê;ּפסּולה ּפסּוקין, חּוטין מצא אפּלּו ּבּׁשּוק, תכלת ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָהּמֹוצא

מּיׂשראל, הּׁשּוק מן מצּיצת טּלית הּלֹוקח ּכׁשרה. - ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻׁשזּורין
- ההדיֹוט מן ּכׁשרה, - הּתּגר הּכּותי מן ּבחזקתּה; היא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהרי

ְָּפסּולה.
.Á,צבעֹונין מּׁשאר אֹו ירּקה אֹו אדּמה כּלּה ׁשהיא ְְְֲִִִִִֶַָָָָֻֻֻטּלית

אם ירּקין, - ירּקה אם צבעּה: ּכעין ׁשּלּה לבן חּוטי ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֻֻעֹוׂשה
מּׁשאר ׁשּלּה לבן עֹוׂשה - ּתכלת כּלּה היתה אדּמין. - ְְְֲֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָֻֻֻאדּמה

וכֹור ּכתכלת, נראה ׁשהּוא מּפני הּׁשחֹור, מן חּוץ ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָצבעֹונין,
ציצּיֹות ּבׁשאר ׁשעֹוׂשין ּכדר ּתכלת, אחד חּוט הּכל ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹעל

צבּועין. ְִֵֶָׁשאינן
.Ëהּניח ׁשּלא מענׁש יֹותר לבן מּניח ׁשאינֹו מי ענׁש ִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹקׁשה

ּבכל מצּויה אינּה והּתכלת לּכל, מצּוי ׁשהּלבן לפי ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּתכלת,
ׁשאמרנּו. הּצבע מּפני זמן, ּבכל ולא ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹמקֹום

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

היא‡. הּתֹורה מן ציצית ּבּה לעׂשֹות אדם ׁשחּיב ְֲִִִִֶַַַָָָָָּכסּות
ותהיה ארּבע. על יֹותר אֹו ּכנפים, ארּבע לּה ׁשּיׁש ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָכסּות
הּמתהּל קטן ׁשל ורּבֹו ראׁשֹו ּבּה ׁשּיתּכּסה ּכדי - ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻמּדתּה
ותהיה עּמֹו. וליל לׁשמרֹו אחר צרי ואינֹו ּבּׁשּוק, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָלבּדֹו

ּבלבד. ּפׁשּתן ׁשל אֹו צמר ׁשל ְְְִִֶֶֶֶַָָהּכסּות
ּובגדי·. מׁשי, ּבגדי ּכגֹון מינין, ׁשאר ׁשל טּלית ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָאבל

ׁשל ונֹוצה ארנבים, וצמר ּגמּלים, צמר ּובגדי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָצמרּֿגפן,
מּדברי אּלא ציצית ּבמצות חּיבין אין בהן, וכּיֹוצא ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָעּזים,
מרּבעת ׁשּתהיה והּוא, ציצית. ּבמצות להּזהר ּכדי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻחכמים,
ׁשּכל ׁשאמרנּו. ּכּׁשעּור ׁשעּורּה ויהיה ארּבע, על יֹותר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָאֹו
ּופׁשּתים צמר אּלא אינם סתם, ּבּתֹורה האמּורים ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהּבגדים

ְִָּבלבד.
ּבעלת‚. ולא ארּבע ּבעלת - "ּכסּות ּכנפֹות ארּבע ְְְְְְֲֲַַַַַַַַַַֹ"על

ּתלמּוד חמׁש? ּבעלת ולא ארּבע ּבעלת אםּֿכן, ְְְֲֲִֵֵַַַַַַַָָֹׁשלׁש.
על יֹותר אֹו חמׁש ּבעלת אפּלּו - ּבּה" ּתכּסה "אׁשר ְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָלֹומר:
ׁשלׁש, ּבעלת ּופֹוטר חמׁש ּבעלת מחּיב אני ולמה ְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָזה.
החמׁש ּבכלל ׁשּיׁש מּפני ּכנפֹות? ארּבע ּבעלי אינן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּוׁשּתיהן

ׁשׁש,אר אֹו חמׁש לבעלת ציצית עֹוׂשה ּכׁשהּוא ,לפיכ ּבע. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ
מאֹותן מּזֹו זֹו המרחקֹות ּכנפים לארּבע אּלא עֹוׂשה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻאינֹו
."ּכסּות ּכנפֹות ארּבע "על ׁשּנאמר: ּבלבד, הּׁשׁש אֹו ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהחמׁש

עֹור„. ׁשל היא חּיבת; - עֹור ׁשל ּוכנפיה ּבגד ׁשל ְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָּכסּות
עּקר אחר אּלא הֹולכין ׁשאין ּפטּורה, - ּבגד ׁשל ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּוכנפיה
ּכנפי "על ׁשּנאמר: חּיבת, ׁשּתפין, ׁשני ׁשל ּכסּות ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֻהּכסּות.
ׁשאּולה, למעט אּלא ,"ּכסּות" נאמר לא ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָֹבגדיהם";
מּכאן יֹום, ׁשלׁשים הּציצית מן ּפטּורה הּׁשאּולה ְְְִִִִִִֶַַַַָָָׁשהּטּלית

חּיבת. ְֵֶֶַָואיל
ׁשל‰. ּוכסּות צמר; חּוטי ׁשּלּה לבן עֹוׂשין צמר, ׁשל ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָּכסּות

ּבגדים, ּוׁשאר מּמינּה. פׁשּתן חּוטי ׁשּלּה לבן עֹוׂשין ְְְְִִִִִִֵֶָָָָָָָָּפׁשּתן,
לכסּות מׁשי חּוטי ּכגֹון: מּמינֹו, ומין מין ּכל ׁשל לבן ְְִִִִִִִֵֶֶָָָָעֹוׂשין
לכל לבן לעׂשֹות רצה ואם נֹוצה. לכסּות נֹוצה וחּוטי ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָמׁשי,
ׁשהּצמר מּפני עֹוׂשה, - מּפׁשּתים אֹו מּצמר מינים ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָׁשאר
מינין ּוׁשאר במינן; ׁשּלא ּבין ּבמינן, ּבין ּפֹוטרין, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָֹוהּפׁשּתן

ּפֹוטרין. אין במינן ׁשּלא ּפֹוטרין, ּבמינן -ְְְְִִִִֵֶָָֹ
.Âחּוטי אֹו ּפׁשּתן, ׁשל ּבכסּות צמר חּוטי לעׂשֹות הּוא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָּומה

ּבלא לבּדֹו לבן ׁשהּוא אףֿעלּֿפי צמר, ׁשל ּבכסּות ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹפׁשּתן
ציצית, לענין מּתר ׁשהּׁשעטנז מּתר, ׁשּיהא הּוא ּבדין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻֻתכלת?
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

חובת1) - שהציצית בציצית; החייב הוא מי תכלת; חוטי בה מטילין אם פשתן של כסות התורה; מן בציצית חייב בגד איזה
הטלית. חובת ולא האיש

zekxa zekld - oqip d"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מה ּומּפני לפׁשּתן. אֹותּה ּומּטילין הּוא, צמר הּתכלת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהרי
מּמינּה; ׁשּלּה הּלבן לעׂשֹות ׁשאפׁשר מּפני ּכן? עֹוׂשין ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאין
אּתה יכֹול אם - ולאֿתעׂשה עׂשה מֹוצא ׁשאּתה מקֹום ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹוכל
וידחה עׂשה יבֹוא לאו, ואם מּוטב; הרי ׁשּתיהן, את ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָלקּים

ׁשּתיהן. את לקּים אפׁשר וכאן לאֿתעׂשה; ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹאת
.Êעֹוׂשין אּלא ּתכלת, ּבּה מּטילין אין ּפׁשּתן, ׁשל ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָּכסּות

נדחית ׁשהּציצית מּפני לא פׁשּתן; חּוטי ׁשל ּבלבד ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּלבן
ּבּה יתּכּסה ׁשּמא מּדבריהם, ּגזרה אּלא הּׁשעטנז, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמּפני
לאֿתעׂשה על עֹובר ונמצא ציצית, חּיּוב זמן ׁשאינּה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבּלילה,
ולא ּבּיֹום הּציצית ׁשחֹובת עׂשה, מצות ׁשם ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹּבעת
חּיב וסּומא ראּיה. ּבׁשעת - אתֹו" "ּוראיתם ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹבּלילה,
אֹותֹו. רֹואין אחרים רֹואה, ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי ְֲִִִִִֵֵֶֶַַּבציצית;

.Á,ּבׁשּבת ּבין ּבחל ּבין ּבּלילה, ציצית ללּבׁש לאדם ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹֹֻמּתר
יבר ּומאימתי .יבר ׁשּלא ּובלבד זמּנּה; ׁשאינֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹואףֿעלּֿפי
ׁשּבּה. לּלבן ׁשּבּה ּתכלת ּבין מּׁשּיּכיר ּבּׁשחר? הּציצית ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָעל
העֹולם, מל אלהינּו יי, אּתה ּברּו" עליה? מבר ְְְֱֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹוכיצד
זמן וכל ּבציצית". להתעּטף וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָאׁשר
מבר ואינֹו ׁשּיתעּטף. קדם עליה מבר ּבּיֹום, ּבּה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּמתעּטף
הּוא הּמצוה ׁשּסֹוף מּפני עׂשּיתּה, ּבׁשעת הּציצית ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָעל

ּבּה. ְִֵֶַָׁשּיתעּטף
.Ë.ּולביתֿהּמרחץ לביתֿהּכּסא ּבציצית להּכנס ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻּומּתר

ׁשהיא מּפני ּבאׁשּפה, זֹורקֹו - תכלת אֹו לבן חּוטי לֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָנפסקּו
מצּיצת טּלית למּכר ואסּור קדּׁשה. ּבגּופּה ׁשאין ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֻֻמצוה
קדּׁשה, ּבגּופּה ׁשּיׁש מּפני לא ציצּיֹותיה; ׁשּיּתיר עד ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻלכּותי,
ׁשהּוא וידּמה יׂשראל עּמֹו ויתלּוה ּבּה, יתעּטף ׁשּמא ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָאּלא
הּציצית מן ּפטּורין ּוקטּנים, ועבדים נׁשים ויהרגּנּו. ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָיׂשראל,
להתעּטף ׁשּיֹודע קטן ׁשּכל - סֹופרים ּומּדברי הּתֹורה. ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמן
ׁשרצּו ועבדים ונׁשים ּבמצֹות. לחּנכֹו ּכדי ּבציצית, ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָחּיב

מתעּטפ ּבציצית, מצֹותלהתעּטף ׁשאר וכן ברכה. ּבלא ים ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָֹ
ּבלא אֹותן לעׂשֹות רצּו אם מהן, ּפטּורֹות ׁשהּנׁשים ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹעׂשה
ּבכּלן חּיבין ואנּדרֹוגינֹוס טמטּום ּבידן. ממחין אין ְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָֻֻברכה,

ברכה. ּבלא עֹוׂשין אּלא מברכין, אין לפיכ ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָֹמּספק;
.Èמצוה לעׂשֹות ׁשחּיב אדם ּכל הּציצית? מצות חּיּוב ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהיא

ציצית לּה יּטיל לציצית, הראּוי ּבכסּות יתּכּסה אם - ְְְִִִִִִִִֶַַָָָזֹו
ּבּטל הרי ציצית, ּבלא בּה נתּכּסה ואם ּבּה; יתּכּסה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹואחרּֿכ
ׁשּלא זמן ּכל - לציצית הראּויים ּבגדים אבל עׂשה. ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָֹמצות
הּציצית; מן ּפטּורין ּומּנחים, מקּפלים אּלא אדם, בהן ְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֻֻיתּכּסה
טּלית. לֹו ׁשּיׁש האיׁש חֹובת אּלא הּטּלית, חֹובת ִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשאינּה

.‡Èּולהתעּטף טּלית לֹו לקנֹות מחּיב אדם ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֻאףֿעלּֿפי
ׁשּיפטר חסיד לאדם ראּוי אין - ציצית בּה ׁשּיעׂשה ּכדי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּבּה
ּבכסּות עטּוף להיֹות יׁשּתּדל לעֹולם אּלא זֹו; מּמצוה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָעצמֹו
הּתפּלה ּובׁשעת זֹו. מצוה ׁשּיקּים ּכדי ּבציצית, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻהמחּיבת
חכמים, לתלמידי הּוא ּגדֹול ּגנאי ּביֹותר. להּזהר ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָצרי

עטּופים. אינם והם ְְְֲִִֵֵֶַָׁשּיתּפללּו
.·Èהּכתּוב ׁשהרי ציצית, ּבמצות זהיר אדם יהא ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָלעֹולם

אתֹו "ּוראיתם ׁשּנאמר: ּכּלן, הּמצֹות ּכל בּה ותלה ְְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשקלּה
יי". מצֹות ּכל את ְְְְִֶֶַָָּוזכרּתם
ציצית הלכֹות ְְִִִִסליק

ה'תשע"א ניסן כ"ה שישי יום

zFkldzFkxA1 ¦§§¨
והּקדֹוׁש הּגדֹול הּׁשם את לבר והיא אחת, עׂשה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָמצות

אכילה. ֲִַַָאחר
אּלּו: ּבפרקים זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

ראׁשֹון 2ּפרק
¤¤¦

הּתֹורה‡. מן עׂשה מזֹון3מצות אכילת אחר 4לבר, ְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָ
חּיב ואינֹו .אלהי ה' את ּוברכּת וׂשבעּת, ואכלּת ְְְְְְֱֱֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּנאמר:
וׂשבעּת ואכלּת ׁשּנאמר: ׂשבע, אּלאֿאםּֿכן הּתֹורה ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָמן

סֹופרים ּומּדברי אחריו5ּוברכּת. מבר ּכּזית, אפּלּו אכל -6. ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָ
.·ואחרּֿכ ּתחּלה, מאכל ּכל על לבר - סֹופרים ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָּומּדברי

מּמּנּו ּכלֿׁשהּוא7יהנה לׁשּתֹות אֹו לאכל נתּכּון ואפּלּו .8, ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
יהנה ואחרּֿכ 9מברמבר טֹוב, ריח הריח אם וכן . ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
מּמּנּו יהנה מעל10ואחרּֿכ - ברכה ּבלא הּנהנה וכל וכן11. . ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ּׁשּיאכל מה ּכל אחר לבר - סֹופרים מה12מּדברי וכל ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מ"ד.1) פרק ג, חלק נבוכים מורה והשווה ד). (הלכה בסמוך רבינו (דברי ממנו" וליראה תמיד הבורא לזכור "כדי הברכות: טעם
שכל2) דינו; מה בברכות חכמים שטבעו ממטבע המשנה וסוף; תחילה - ממנו שייהנה דבר כל על לברך סופרים מדברי שמצוה

עליו. מברך אם האסור דבר האוכל כמברך; הוא הרי המברך אחר אמן ב).3)העונה עמוד מח דף הנעשה4)(ברכות לחם
"ואכלת אמרה: והתורה אלו, מינים מחמשת הבא אלא המשביע דבר לך שאין א, הלכה ג, פרק לקמן המנויים דגן מיני מחמשת

ישא6)החכמים.5)ושבעת". לא "אשר בתורתך: כתוב הקדושֿברוךֿהוא! לפני השרת מלאכי "אמרו ב) עמוד כ דף (שם,
לישראל, פנים אשא לא וכי להם: אמר אליך", פניו ה' "ישא שנאמר: לישראל, פנים נושא אתה והלא שוחד", יקח ולא פנים

א). משנה ז, פרק (שם, במשנה וראה כזית". עד עצמם על מדקדקים והם וברכת, ושבעת ואכלת בתורה להם (ברכות7)שכתבתי
א). עמוד לה מכזית.8)דף (שם).9)פחות ברכה בלא הזה מעולם ליהנות כל10)שאסור שנאמר: ב) עמוד מג דף (שם,

ונוסח הריח, זה אומר: הווי ממנו, נהנה הגוף ואין ממנו, נהנית שהנשמה דבר איזהו ו) פסוק ק"נ, פרק (תהילים יֿה תהלל הנשמה
א. הלכה ט, פרק לקמן מפורש ואחרי11)ברכתו ומלואה, הארץ לה' א): כד, (תהילים שנאמר ההקדש מן ונהנה גזל כאילו

עמוד לה דף (ברכות בבית מהנמצא לאכול הבית מבעל רשות המקבל כאדם מהקדושֿברוךֿהוא, רשות נטל כאילו נעשה שמברך
טז, פרק (תהילים עליך בל טובתי אתה אדוני לה' "אמרת אמרו: א) הלכה ו, פרק (ברכות ובירושלמי ת"ל. מצוה "החינוך" א;

אכלת". משלך כאילו כביכול וברכת, אכלת אם - ב) משביעים.12)פסוק שאינם דברים אפילו



צג zekxa zekld - oqip d"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מה ּומּפני לפׁשּתן. אֹותּה ּומּטילין הּוא, צמר הּתכלת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהרי
מּמינּה; ׁשּלּה הּלבן לעׂשֹות ׁשאפׁשר מּפני ּכן? עֹוׂשין ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאין
אּתה יכֹול אם - ולאֿתעׂשה עׂשה מֹוצא ׁשאּתה מקֹום ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹוכל
וידחה עׂשה יבֹוא לאו, ואם מּוטב; הרי ׁשּתיהן, את ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָלקּים

ׁשּתיהן. את לקּים אפׁשר וכאן לאֿתעׂשה; ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹאת
.Êעֹוׂשין אּלא ּתכלת, ּבּה מּטילין אין ּפׁשּתן, ׁשל ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָּכסּות

נדחית ׁשהּציצית מּפני לא פׁשּתן; חּוטי ׁשל ּבלבד ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּלבן
ּבּה יתּכּסה ׁשּמא מּדבריהם, ּגזרה אּלא הּׁשעטנז, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמּפני
לאֿתעׂשה על עֹובר ונמצא ציצית, חּיּוב זמן ׁשאינּה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבּלילה,
ולא ּבּיֹום הּציצית ׁשחֹובת עׂשה, מצות ׁשם ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹּבעת
חּיב וסּומא ראּיה. ּבׁשעת - אתֹו" "ּוראיתם ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹבּלילה,
אֹותֹו. רֹואין אחרים רֹואה, ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי ְֲִִִִִֵֵֶֶַַּבציצית;

.Á,ּבׁשּבת ּבין ּבחל ּבין ּבּלילה, ציצית ללּבׁש לאדם ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹֹֻמּתר
יבר ּומאימתי .יבר ׁשּלא ּובלבד זמּנּה; ׁשאינֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹואףֿעלּֿפי
ׁשּבּה. לּלבן ׁשּבּה ּתכלת ּבין מּׁשּיּכיר ּבּׁשחר? הּציצית ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָעל
העֹולם, מל אלהינּו יי, אּתה ּברּו" עליה? מבר ְְְֱֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹוכיצד
זמן וכל ּבציצית". להתעּטף וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָאׁשר
מבר ואינֹו ׁשּיתעּטף. קדם עליה מבר ּבּיֹום, ּבּה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּמתעּטף
הּוא הּמצוה ׁשּסֹוף מּפני עׂשּיתּה, ּבׁשעת הּציצית ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָעל

ּבּה. ְִֵֶַָׁשּיתעּטף
.Ë.ּולביתֿהּמרחץ לביתֿהּכּסא ּבציצית להּכנס ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻּומּתר

ׁשהיא מּפני ּבאׁשּפה, זֹורקֹו - תכלת אֹו לבן חּוטי לֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָנפסקּו
מצּיצת טּלית למּכר ואסּור קדּׁשה. ּבגּופּה ׁשאין ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֻֻמצוה
קדּׁשה, ּבגּופּה ׁשּיׁש מּפני לא ציצּיֹותיה; ׁשּיּתיר עד ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻלכּותי,
ׁשהּוא וידּמה יׂשראל עּמֹו ויתלּוה ּבּה, יתעּטף ׁשּמא ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָאּלא
הּציצית מן ּפטּורין ּוקטּנים, ועבדים נׁשים ויהרגּנּו. ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָיׂשראל,
להתעּטף ׁשּיֹודע קטן ׁשּכל - סֹופרים ּומּדברי הּתֹורה. ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמן
ׁשרצּו ועבדים ונׁשים ּבמצֹות. לחּנכֹו ּכדי ּבציצית, ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָחּיב

מתעּטפ ּבציצית, מצֹותלהתעּטף ׁשאר וכן ברכה. ּבלא ים ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָֹ
ּבלא אֹותן לעׂשֹות רצּו אם מהן, ּפטּורֹות ׁשהּנׁשים ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹעׂשה
ּבכּלן חּיבין ואנּדרֹוגינֹוס טמטּום ּבידן. ממחין אין ְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָֻֻברכה,

ברכה. ּבלא עֹוׂשין אּלא מברכין, אין לפיכ ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָֹמּספק;
.Èמצוה לעׂשֹות ׁשחּיב אדם ּכל הּציצית? מצות חּיּוב ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהיא

ציצית לּה יּטיל לציצית, הראּוי ּבכסּות יתּכּסה אם - ְְְִִִִִִִִֶַַָָָזֹו
ּבּטל הרי ציצית, ּבלא בּה נתּכּסה ואם ּבּה; יתּכּסה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹואחרּֿכ
ׁשּלא זמן ּכל - לציצית הראּויים ּבגדים אבל עׂשה. ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָֹמצות
הּציצית; מן ּפטּורין ּומּנחים, מקּפלים אּלא אדם, בהן ְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֻֻיתּכּסה
טּלית. לֹו ׁשּיׁש האיׁש חֹובת אּלא הּטּלית, חֹובת ִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשאינּה

.‡Èּולהתעּטף טּלית לֹו לקנֹות מחּיב אדם ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֻאףֿעלּֿפי
ׁשּיפטר חסיד לאדם ראּוי אין - ציצית בּה ׁשּיעׂשה ּכדי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּבּה
ּבכסּות עטּוף להיֹות יׁשּתּדל לעֹולם אּלא זֹו; מּמצוה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָעצמֹו
הּתפּלה ּובׁשעת זֹו. מצוה ׁשּיקּים ּכדי ּבציצית, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻהמחּיבת
חכמים, לתלמידי הּוא ּגדֹול ּגנאי ּביֹותר. להּזהר ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָצרי

עטּופים. אינם והם ְְְֲִִֵֵֶַָׁשּיתּפללּו
.·Èהּכתּוב ׁשהרי ציצית, ּבמצות זהיר אדם יהא ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָלעֹולם

אתֹו "ּוראיתם ׁשּנאמר: ּכּלן, הּמצֹות ּכל בּה ותלה ְְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשקלּה
יי". מצֹות ּכל את ְְְְִֶֶַָָּוזכרּתם
ציצית הלכֹות ְְִִִִסליק

ה'תשע"א ניסן כ"ה שישי יום

zFkldzFkxA1 ¦§§¨
והּקדֹוׁש הּגדֹול הּׁשם את לבר והיא אחת, עׂשה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָמצות

אכילה. ֲִַַָאחר
אּלּו: ּבפרקים זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

ראׁשֹון 2ּפרק
¤¤¦

הּתֹורה‡. מן עׂשה מזֹון3מצות אכילת אחר 4לבר, ְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָ
חּיב ואינֹו .אלהי ה' את ּוברכּת וׂשבעּת, ואכלּת ְְְְְְֱֱֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּנאמר:
וׂשבעּת ואכלּת ׁשּנאמר: ׂשבע, אּלאֿאםּֿכן הּתֹורה ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָמן

סֹופרים ּומּדברי אחריו5ּוברכּת. מבר ּכּזית, אפּלּו אכל -6. ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָ
.·ואחרּֿכ ּתחּלה, מאכל ּכל על לבר - סֹופרים ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָּומּדברי

מּמּנּו ּכלֿׁשהּוא7יהנה לׁשּתֹות אֹו לאכל נתּכּון ואפּלּו .8, ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
יהנה ואחרּֿכ 9מברמבר טֹוב, ריח הריח אם וכן . ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
מּמּנּו יהנה מעל10ואחרּֿכ - ברכה ּבלא הּנהנה וכל וכן11. . ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ּׁשּיאכל מה ּכל אחר לבר - סֹופרים מה12מּדברי וכל ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
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מ"ד.1) פרק ג, חלק נבוכים מורה והשווה ד). (הלכה בסמוך רבינו (דברי ממנו" וליראה תמיד הבורא לזכור "כדי הברכות: טעם
שכל2) דינו; מה בברכות חכמים שטבעו ממטבע המשנה וסוף; תחילה - ממנו שייהנה דבר כל על לברך סופרים מדברי שמצוה

עליו. מברך אם האסור דבר האוכל כמברך; הוא הרי המברך אחר אמן ב).3)העונה עמוד מח דף הנעשה4)(ברכות לחם
"ואכלת אמרה: והתורה אלו, מינים מחמשת הבא אלא המשביע דבר לך שאין א, הלכה ג, פרק לקמן המנויים דגן מיני מחמשת

ישא6)החכמים.5)ושבעת". לא "אשר בתורתך: כתוב הקדושֿברוךֿהוא! לפני השרת מלאכי "אמרו ב) עמוד כ דף (שם,
לישראל, פנים אשא לא וכי להם: אמר אליך", פניו ה' "ישא שנאמר: לישראל, פנים נושא אתה והלא שוחד", יקח ולא פנים

א). משנה ז, פרק (שם, במשנה וראה כזית". עד עצמם על מדקדקים והם וברכת, ושבעת ואכלת בתורה להם (ברכות7)שכתבתי
א). עמוד לה מכזית.8)דף (שם).9)פחות ברכה בלא הזה מעולם ליהנות כל10)שאסור שנאמר: ב) עמוד מג דף (שם,

ונוסח הריח, זה אומר: הווי ממנו, נהנה הגוף ואין ממנו, נהנית שהנשמה דבר איזהו ו) פסוק ק"נ, פרק (תהילים יֿה תהלל הנשמה
א. הלכה ט, פרק לקמן מפורש ואחרי11)ברכתו ומלואה, הארץ לה' א): כד, (תהילים שנאמר ההקדש מן ונהנה גזל כאילו

עמוד לה דף (ברכות בבית מהנמצא לאכול הבית מבעל רשות המקבל כאדם מהקדושֿברוךֿהוא, רשות נטל כאילו נעשה שמברך
טז, פרק (תהילים עליך בל טובתי אתה אדוני לה' "אמרת אמרו: א) הלכה ו, פרק (ברכות ובירושלמי ת"ל. מצוה "החינוך" א;

אכלת". משלך כאילו כביכול וברכת, אכלת אם - ב) משביעים.12)פסוק שאינם דברים אפילו



zekxaצד zekld - oqip d"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

והּוא13ּׁשּיׁשּתה רביעית14; ּכּזית15ׁשּיׁשּתה ׁשּיאכל והּוא ,16. ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַֹ
צ17ּומטעמת עדאינּה לאחריה, ולא לפניה לא ּברכה, ריכה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ

.18רביעית ְִִ
מצוה‚. ּכל על מברכין ּכ ההניה, על ׁשּמברכין ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָּוכׁשם

חכמים19ּומצוה ּתּקנּו רּבֹות ּוברכֹות אֹותּה. יעׂשה ואחרּֿכ , ְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָ
והֹודיה ׁשבח ּבּקׁשה20ּדר הּבֹורא21ודר את לזּכר ּכדי , ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

מצוה. עׂשה ולא נהנה ׁשּלא אףֿעלּֿפי ְְֱִִִֶֶַַָָָָָֹֹּתמיד,
הניה,„. ּברכֹות מינים: ׁשלׁשה ּכּלן הּברכֹות ּכל ְְְְְֲִִִִַָָָָָָֻנמצאּו

הֹודאה ּוברכֹות מצֹות, והֹודיה22ּוברכֹות ׁשבח ּדר ׁשהן , ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָ
מּמּנּו. ּוליראה ּתמיד הּבֹורא את לזּכר ּכדי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּובּקׁשה,

ּתּקנּום‰. ּוביתּֿדינֹו עזרא הּברכֹות, ּכל ראּוי23ונסח ואין . ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹ
מהם אחת על להֹוסיף ולא מּמּנה.24לׁשּנֹותם, לגרע ולא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹֹ

ּבברכֹות חכמים ׁשּטבעּו מּמטּבע המׁשּנה אּלא25וכל אינֹו , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּומלכּות26טֹועה הּׁשם הזּכרת ּבּה ׁשאין ּברכה וכל אינּה27. ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

לחברּתּה28ּברכה סמּוכה היתה אּלאֿאםּֿכן ,29. ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָ
.Âלׁשֹון ּבכל נאמרין ּכּלן הּברכֹות ׁשּיאמר30וכל והּוא ; ְְְְֱִֶֶַַָָָָָָֹֻ

הּמטּבע31ּכעין את ׁשּנה ואם חכמים. הֹואיל32ׁשּתּקנּו - ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
וענין ּומלכּות אזּכרה חל33והזּכיר ּבלׁשֹון אפּלּו ,34הּברכה, ְְְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָֹ

.35יצא ָָ
.Êּׁשהּוא מה לאזנֹו ׁשּיׁשמיע צרי ּכּלן, הּברכֹות ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֻּכל

ׁשהֹוציא36אֹומר ּבין יצא, - לאזנֹו הׁשמיע לא ואם . ְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹ
ּבלּבֹו ׁשּבר ּבין .37ּבׂשפתיו, ְְִִֵֵֶַָָ

.Áהּדבר ּובין הּברכה ּבין יפסיק לא ּכּלן, הּברכֹות ְְְִֵֵַַַַָָָָָָָֹֻּכל
לחזר צרי - הפסיק ואם אחרים. ּבדברים עליו ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַָָָָָֹׁשּמברכין

ׁשנּיה ּדברים38ּולבר מענין ׁשהן ּבדברים הפסיק ואם . ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָ
ׁשּבר ּכגֹון ּכיצד? ׁשנּיה. לבר צרי אינֹו - עליו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּמברכין

מלח הביאּו אמר: ׁשּיאכל וקדם הּפת, הביאּו39על ! ְִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ
לּבהמה מאכל ּתנּו לאכל! לפלֹוני ּתנּו וכּיֹוצא40ּתבׁשיל! . ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַָָֹ

בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשנית, לבר צרי אינֹו - ְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָבאּלּו
.Ëׁשהיה ּבין - אֹותן לבר לּטמא מּתר ּכּלם, הּברכֹות ְְֵֵֵֶַַָָָָָָָָָֻֻּכל

בּיֹום ּבֹו מּמּנה לעלֹות יכֹול ׁשהּוא טמאה טמאה41טמא ּבין , ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֻֻ
בּיֹום ּבֹו מּמּנה לעלֹות יכֹול לבר42ׁשאינֹו למבר ואסּור . ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ערם אמּורים?43ּכׁשהּוא ּדברים ּבּמה ערותֹו. ׁשּיכּסה עד , ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּופניה יֹוׁשבת - ּבאּׁשה אבל ּבּקרקע45טּוחֹות44ּבאיׁש, ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָ

.46ּומברכת ְֶֶָ
.Èמּתר חֹובתֹו, ידי ויצא ׁשּבר אףֿעלּֿפי ּכּלן, הּברכֹות ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻֻּכל

להֹוציאן ּכדי חֹובתן ידי יצאּו ׁשּלא לאחרים לבר ;47לֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹ
מבר ׁשאינֹו מצוה, ּבּה ׁשאין ההניה מּברּכת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָחּוץ

עּמהן48לאחרים נהנה אּלאֿאםּֿכן ההניה49, ּברּכת אבל . ְֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
וקּדּוׁש הּפסחים ּבלילי מּצה אכילת ּכגֹון מצוה, ּבּה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּיׁש
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א.13) הלכה ח, פרק י"ג, הלכה ג, פרק לקמן מפורש ברכותיהם וסדר א). עמוד מד דף הלוג,15)ובלבד.14)(ברכות רביעית
הלכה ג, פרק שמע קריאת הלכות לעיל בביאורנו מבואר מדידתו וסדר ב). עמוד עו דף שבת (רש"י ומחצה ביצה כשיעור והיא

(רש"י16)י. מכזית פחותה אכילה ואין - וברכת" "ואכלת... "אכילה": לשון נאמרת אחרונה בברכה כי א) עמוד לט דף (ברכות
הוא כלומר: א) עמוד נב דף נדה (רש"י מועטת שהנאתו והטעם: ב). עמוד מד דף (ברכות לאחריו מברך אינו הריח ועל שם).

א. קטן סעיף רטז, סימן חיים אורח זהב" ב"טורי וראה שמח). (אור אחריו מברכים שאין משיעור, תבשיל17)כפחות טעימת
לאכלו. מתכוון ואינו טעמו, על לעמוד כדי טועמו, צריך18)שאדם אינו שטעם, מה את בלע ואפילו א) עמוד יד דף (ברכות

משנה). (כסף אכילה כוונת בה יש רביעית, טעימת אבל אכילה. כוונת לו שתהא עד - וברכת" "ואכלת... שנאמר: כגון:19)ברכה,
בזה. וכיוצא ותפילין ח.20)ציצית הלכה י, פרק לקמן ראה שנתרפא. חולה שמבקש:21)כגון: גרנו, את למוד הלך כגון:

כ"ב). הלכה (שם ידי במעשה ברכה שתשלח אלוקי ה' מלפניך רצון י.22)יהי פרק לקמן מנויות עמוד23)והן לג דף (ברכות
שם. רש"י וכפירוש רבינו".24)א) "תשובות במוספנו וראה מהן. אחת כל שראה25)בנוסח כגון הברכה, תוכן את ששינה

קבוע. נוסח - מטבע שבראה. המקום ברוך זו, תאנה נאה כמה אמר: נאה, עמוד26)תאנה מ דף (ברכות חובתו ידי יצא ולא
כמטבע". ומברך וחוזר טועה זה "הרי שכתב: ז הלכה א, פרק שמע קריאת הלכות לעיל רבינו דברי והשווה אמר27)ב). שלא

העולם". מלך אלוקינו "ה' שם).28)בה: (ברכות ולברך לחזור שבתפילת29)וחייב הברכות וכן שמע, קריאת ברכות כגון
והברכה א). עמוד מט דף (ברכות ראה לה. הסמוכה לשנייה גם עולה הראשונה בברכה הנזכרת שה"מלכות" עשרה" "שמונה
המליך אבינו שאברהם אברהם", "אלוקי - השם להזכרת סמוך שמזכיר בזה מלכות בה יש עשרה" "שמונה שבתפילת הראשונה
שגם מלכות בה יש שבת ליל שבתפילת אבות" "מגן ברכת גם זה ומטעם מלכותו. שהודיע העולם כל על הקדושֿברוךֿהוא את

ב). עמוד מ דף ברכות (תוספות אברהם" "אלוקי אומרים: אנו א).30)בה עמוד לב דף ששינה32)כעניין.31)(סוטה
הקבוע חול.34)תוכן.33).מהנוסח בלשון אמרה וגם הברכה, מנוסח ששינה לרעה, שתיים כאן עמוד35)יש מ דף (ברכות

מפיך.36)ב). מוציא שאתה מה לאזנך השמע - ישראל" "שמע בה: שנאמר שמע כקריאת ב) עמוד טו דף ולא37)(שם,
(שם). בשפתיו א).38)ביטא עמוד פז דף חולין א; עמוד לו דף ברכה39)(מנחות של פרוסה שתהא כדי ברכה, צורך "שהוא

א). עמוד מ דף ברכות (רש"י בטעם" בשדך40)נאכלת עשב "ונתתי שנאמר לבהמתו מאכל שייתן קודם לאכול לאדם שאסור
א). עמוד מ דף (ברכות לאכילתך קודמת הבהמה אכילת ושבעת", ואכלת - טבילה.41)לבהמתך ידי טומאה42)על שנטמא

הלכות לעיל וראה א) עמוד כב דף (שם לברכות הטבילה ביטלו כבר חכמינו כי שייטהר, עד ימים שבעה לחכות שצריך חמורה
ה. הלכה ד, פרק ייראה43)תפילה לא בו מדבר שאתה בשעה דבר ערוות בך ייראה ולא טו): פסוק כג, פרק (דברים שנאמר

ו). משנה א פרק (תרומות ערווה מטה.44)בך ברכות46)דבוקות.45)של ג; משנה ב, פרק (חלה מכוסה ערוותה כל כי
א). עמוד עד ולתקוע47)דף לאחרים לקרוא לו מותר חובתו ידי יצא שכבר פי על אף שופר תקיעת או מגילה מקרא כגון

עמוד כט דף השנה (ראש יצא לא הוא כאילו זה הרי עוד, יצא לא חבירו ואם לזה, זה ערבים ישראל שכל מפני בברכה, לפניהם
וברש"י). כאן48)א אין ברכה, טעונים - ברכה בלא הזה העולם מן ליהנות שאסור מפני אלא בהנאתם, מצוה ואין שהואיל

שם). (רש"י יברך ולא יאכל לא האדם, על חובה זו אין כי האחרים.49)ערבות, את גם מוציא ואז הנאתו, על ומברך

zekxa zekld - oqip d"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אףֿעל50ֿהּיֹום וׁשֹותים, ואֹוכלין לאחרים, מבר זה הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָ
עּמהן אֹוכל ׁשאינֹו .51ּפי ִִֵֵֶֶָ

.‡È,סֹופּה ועד מּתחּלתּה הּברכֹות מן ּברכה הּׁשֹומע ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָּכל
ענה ׁשּלא ואףֿעלּֿפי יצא, - חֹובתֹו ידי ּבּה לצאת ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹונתּכּון

המבר52אמן אחר אמן העֹונה וכל .53ּכמבר זה הרי ,54; ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ּברכה ּבאֹותּה חּיב המבר ׁשּיהיה חּיב55והּוא, המבר היה . ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ

סֹופרים הּתֹורה56מּדברי מן חּיב ידי57והעֹונה יצא לא - ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ
מן ּבּה חּיב ׁשהּוא מּמי ׁשּיׁשמע עד אֹו ׁשּיענה, עד ְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָחֹובתֹו,

ּכמֹוהּו .58הּתֹורה ַָָ
.·Èׁשּנתועדּו אחד59רּבים ּובר יין, לׁשּתֹות אֹו ּפת לאכל ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹ

ולׁשּתֹות לאכל מּתרין אּלּו הרי - אמן כּלם וענּו אבל60מהן . ְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹֻֻ
בא וזה מעצמֹו בא זה אּלא ּכאחד, לאכל נתּכּונּו לא ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹאם
ואחד אחד ּכל אחד, מּכּכר אֹוכלין ׁשהן אףֿעלּֿפי - ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמעצמֹו

לעצמֹו אבל61מבר ּבלבד, ויין ּבפת אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָ

הסּבה צריכין אינן ּומׁשקין אכלים ּבר62ׁשאר אם אּלא ; ְְְֲֳִִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
וׁשֹותין, אֹוכלים אּלּו הרי אמן, כּלן וענּו מהן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָֻאחד

ּכאחד להסב נתּכּונּו ׁשּלא .63ואףֿעלּֿפי ְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ
.‚Èהּברכֹות מּכל ּברכה מבר מּיׂשראל אחד הּׁשֹומע ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָּכל

ועד מּתחּלתּה כּלּה הּברכה ׁשמע ׁשּלא אףֿעלּֿפי ְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָֹֻֻּכּלן,
ּברכה ּבאֹותּה חּיב ׁשאינֹו ואףֿעלּֿפי לענֹות64סֹופּה, חּיב - ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָ

כּותי65אמן אֹו אּפיקֹורֹוס אֹו) (עּכּו"ם המבר היה ואם .66, ְְִִִֵֵֶַַָָָָ
הּמתלּמד תינֹוק מּמטּבע67אֹו וׁשּנה גדֹול, ׁשהיה אֹו , ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
אחר68הּברכה עֹונין אין אמן.- יהן ְֲִֵֵֵֶַַָָָ

.„Èחטּופה אמן לא יענה, לא אמן, העֹונה אמן69ּכל ולא ְֲֲֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹֹ
קצרה70קטּופה אמן ארּכה71ולא ּבינֹונית;72ולא אמן אּלא , ְְְְֲִֵֵֵֶָָָָָָָֹֹֻ

המבר מן יֹותר קֹולֹו יגּביּה את73ולא ׁשמע ׁשּלא מי וכל . ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
העֹונים ּבכלל אמן יענה לא ּבּה, חּיב ׁשהּוא .74הּברכה ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

.ÂËׁשם נֹוׂשא זה הרי צריכה, ׁשאינּה ּברכה המבר ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָּכל
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טוב.50) יום ושל שבת המצוה51)של נמצאת ברכה, בלי לה אפשר אי והנאה הנאה, בלי להם אפשר אי האלה הדברים ששני
ב). עמוד כט דף (שם, "ערבות" של הנימוק בהם נאמר ושוב ההנאה בברכת עמוד52)תלוייה מה דף ב; עמוד נג דף (ברכות

קרא אשר הספר דברי כל את טז): פסוק כב, פרק (מלכיםֿב שנאמר כעונה, לשומע "מניין אמרו: ב עמוד לח דף ובסוכה ב).
כעונה". לשומע מכאן אלא ח) פסוק (שם, קראם? שפן והלא קראם יאשיהו וכי יהודה, מלך הברכה53)(יאשיהו) כל שמע וגם

בה. לצאת ב).54)ונתכוון עמוד נג דף (ברכות כמברך אינו אבל יצא, שאמנם אמן עונה ואינו משומע לחרש55)ועדיף פרט
א). עמוד כט דף השנה (ראש במצוות חייבים שאינם וקטן המזון56)שוטה ברכת אחריו לברך חייב שאינו כזית רק שאכל כגון

סופרים. מדברי א).57)אלא הלכה לעיל (ראה שביעה כדי (כסף58)שאכל הענייה על גם מוסב וזה ב) עמוד כ דף (ברכות
(פרק סוכה המשנה כלשון מלה, מלה שעונה אלא סופרים, מדברי רק שחייב ממי כששמע - שיענה" "עד מפרשים: ויש משנה).

עבד שהיה "מי י): משנה חנוכהג, בהלכות רבינו כתב וכן אומרים", שהם מה אחריהם עונה ההלל) (קריאת אותו מקרים אשה ְִַאו
האדר"ת). (הגהות פה ידובר בעצמו לברך יודע שאינו ובמי התורה, מן חייב שאינו ממי אפילו יוצא הזאת ובענייה י"ד הלכה ג, פרק

בחבורה.59) ולשתות לאכול מתחילה ברכה.60)שנועדו משותפת.61)בלא סעודה זו שאין א) עמוד מב דף (ברכות
הטייה,62) - הסבה השמאלי, צידיהם על מוטים כשהם ולאכול מיטות על להסב בחבורה, לאכול מתוועדים כשהיו היה מנהגם

חיים אורח ערוך ובשולחן א עמוד מב דף ברכות (תוספות שלהם כהסבה קביעותנו זוהי יחד אחד שולחן על כשאוכלים היום ואנו
א). סעיף רי"ג מיוחדת63)סימן קביעות שמצריכים והטעם להקל. ברכות ספק מטעם קמא", וכ"לישנא א) עמוד מג דף (ברכות

רבינו". "תשובות במוספנו ראה לעצמו, יברך אחד שכל ראוי הדבר חשיבות ולפי חשובים, דברים שהם מפני ויין, כי64)לפת
י"א. הלכה לעיל שמבואר כמו סופה ועד מתחילתה לשמעה הוא צריך חבירו בברכת לצאת ורוצה בה חייב דף65)אם (ברכות

זיכרו שנשמע או שנזכרהו, עת בכל אנחנו חייבים והנורא, הנכבד השם ולפאר לשבח עלינו המוטל החוב מן "כי ב). עמוד נג
ל"ה). סימן פריימן הוצאת הרמב"ם (תשובות המשבח" אחרי אמן לענות או ורוממות עליו שבח שהביא66)להוסיף מאנשים הוא

ואת יראים היו ה' את עליהם: מעיד והכתוב כד) פסוק יז, פרק (מלכיםֿב שומרון בערי והושיבם מכותה אשור מלך סנחריב
אחריהם שבדקו עד המצוות, בקצת להם מאמינים היו ולפיכך שבכתב, תורה שומרים והיו לג) פסוק (שם, עובדים היו אלוקיהם
בפירוש ורבינו א). עמוד ו דף (חולין דבריהם לכל כגויים עשאום ומאז לה עובדים שהיו גריזים הר בראש יונה דמות להם ומצאו
שחקרו קודם אלא זה אין הגויים משאר עדיפים שהכותים במשנה שתמצא מקום כל יאמר: ח) משנה ח, פרק (ברכות המשנה

וכו'. אחריהם67)עליהם עונים ובנביא, בתורה ומברכים בציבור בנביא כשמפטירים אבל להתלמד, אלא לברך מתכוון שאינו
ב). עמוד נג דף שאינה68)(ברכות ברכה על אמן עונים ואין לבטלה, וברכתו טועה, אלא שאינו ובביאורנו, ה הלכה לעיל ראה

אחריו עונה השם את שבירך "גוי אמרו: ח) הלכה ח, פרק (ברכות שבירושלמי להעיר וכדאי ט"ו. הלכה בסמוך כמבואר צריכה
העמים אם אפילו כלומר: - העמים" מכל תהיה ברוך יד): פסוק ז פרק (דברים שנאמר אמן, אחריו ענה גוי בירכך אם אמן...
משמע לא רבינו מדברי אולם ב, סעיף רטו, סימן חיים אורח ערוך בשולחן להלכה נפסק וכן הברכה. עליך תחול אותך, יברכו

קודם69)כן. אמן ועונה שחוטף פירש: וב"ערוך" א). עמוד מז דף (ברכות אמן במקום אמן פתח, בחטף האל"ף את ֳָשקורא
המברך. מפי הברכה לשניים.70)שתכלה אמן שפוסק פירש: אמן ערך וב"ערוך" שם). (רש"י ומבליעה הנו"ן קריאת שמחסר

הרי"ף).71) גירסת פי על (שם, האל"ף מזכיר שאמרו72)שאינו הוא מדאי, יותר בה מאריך כשהוא היטב מובנת התיבה שאין
טועה". אלא אינו מדאי יותר אמן העונה "כל לה'73)שם: גדלו ד): פסוק לד, פרק (תהילים שנאמר א) עמוד מה דף (ברכות

יחדיו. שמו ונרוממה ברכה74)אתי אבל ח). הלכה ח, (פרק שם הירושלמי וכפירוש יתומה" "אמן שם: התלמוד בלשון ונקראת
של שבאלכסנדריא הגדול הכנסת בית על ב) עמוד נא דף (סוכה אמרו וכן שמעה, שלא פי על אף אמן עונה בה חייב שאינו

ל שהגיע וכיוון בידו וסודרים הבימה על עומד היה הכנסת "וחזן ביותר גדול שהיה העםמצרים, וכל בסודר מניף הלה אמן ענות
הש"ץ שאין בדברים בזה וכיוצא התורה" ב"קריאת אמן לענות להם מותר המברך, מפי הברכה שמעו שלא פי על ואף אמן" עונים

א). הלכה ה, פרק סוכה הירושלמי פי על אמן ערך ב"ערוך" הובא גאון ניסים (רב חובתם ידי הרבים את מוציא
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אףֿעל50ֿהּיֹום וׁשֹותים, ואֹוכלין לאחרים, מבר זה הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָ
עּמהן אֹוכל ׁשאינֹו .51ּפי ִִֵֵֶֶָ

.‡È,סֹופּה ועד מּתחּלתּה הּברכֹות מן ּברכה הּׁשֹומע ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָּכל
ענה ׁשּלא ואףֿעלּֿפי יצא, - חֹובתֹו ידי ּבּה לצאת ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹונתּכּון

המבר52אמן אחר אמן העֹונה וכל .53ּכמבר זה הרי ,54; ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ּברכה ּבאֹותּה חּיב המבר ׁשּיהיה חּיב55והּוא, המבר היה . ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ

סֹופרים הּתֹורה56מּדברי מן חּיב ידי57והעֹונה יצא לא - ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ
מן ּבּה חּיב ׁשהּוא מּמי ׁשּיׁשמע עד אֹו ׁשּיענה, עד ְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָחֹובתֹו,

ּכמֹוהּו .58הּתֹורה ַָָ
.·Èׁשּנתועדּו אחד59רּבים ּובר יין, לׁשּתֹות אֹו ּפת לאכל ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹ

ולׁשּתֹות לאכל מּתרין אּלּו הרי - אמן כּלם וענּו אבל60מהן . ְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹֻֻ
בא וזה מעצמֹו בא זה אּלא ּכאחד, לאכל נתּכּונּו לא ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹאם
ואחד אחד ּכל אחד, מּכּכר אֹוכלין ׁשהן אףֿעלּֿפי - ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמעצמֹו

לעצמֹו אבל61מבר ּבלבד, ויין ּבפת אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָ

הסּבה צריכין אינן ּומׁשקין אכלים ּבר62ׁשאר אם אּלא ; ְְְֲֳִִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
וׁשֹותין, אֹוכלים אּלּו הרי אמן, כּלן וענּו מהן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָֻאחד

ּכאחד להסב נתּכּונּו ׁשּלא .63ואףֿעלּֿפי ְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ
.‚Èהּברכֹות מּכל ּברכה מבר מּיׂשראל אחד הּׁשֹומע ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָּכל

ועד מּתחּלתּה כּלּה הּברכה ׁשמע ׁשּלא אףֿעלּֿפי ְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָֹֻֻּכּלן,
ּברכה ּבאֹותּה חּיב ׁשאינֹו ואףֿעלּֿפי לענֹות64סֹופּה, חּיב - ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָ

כּותי65אמן אֹו אּפיקֹורֹוס אֹו) (עּכּו"ם המבר היה ואם .66, ְְִִִֵֵֶַַָָָָ
הּמתלּמד תינֹוק מּמטּבע67אֹו וׁשּנה גדֹול, ׁשהיה אֹו , ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
אחר68הּברכה עֹונין אין אמן.- יהן ְֲִֵֵֵֶַַָָָ

.„Èחטּופה אמן לא יענה, לא אמן, העֹונה אמן69ּכל ולא ְֲֲֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹֹ
קצרה70קטּופה אמן ארּכה71ולא ּבינֹונית;72ולא אמן אּלא , ְְְְֲִֵֵֵֶָָָָָָָֹֹֻ

המבר מן יֹותר קֹולֹו יגּביּה את73ולא ׁשמע ׁשּלא מי וכל . ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
העֹונים ּבכלל אמן יענה לא ּבּה, חּיב ׁשהּוא .74הּברכה ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

.ÂËׁשם נֹוׂשא זה הרי צריכה, ׁשאינּה ּברכה המבר ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָּכל
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טוב.50) יום ושל שבת המצוה51)של נמצאת ברכה, בלי לה אפשר אי והנאה הנאה, בלי להם אפשר אי האלה הדברים ששני
ב). עמוד כט דף (שם, "ערבות" של הנימוק בהם נאמר ושוב ההנאה בברכת עמוד52)תלוייה מה דף ב; עמוד נג דף (ברכות

קרא אשר הספר דברי כל את טז): פסוק כב, פרק (מלכיםֿב שנאמר כעונה, לשומע "מניין אמרו: ב עמוד לח דף ובסוכה ב).
כעונה". לשומע מכאן אלא ח) פסוק (שם, קראם? שפן והלא קראם יאשיהו וכי יהודה, מלך הברכה53)(יאשיהו) כל שמע וגם

בה. לצאת ב).54)ונתכוון עמוד נג דף (ברכות כמברך אינו אבל יצא, שאמנם אמן עונה ואינו משומע לחרש55)ועדיף פרט
א). עמוד כט דף השנה (ראש במצוות חייבים שאינם וקטן המזון56)שוטה ברכת אחריו לברך חייב שאינו כזית רק שאכל כגון

סופרים. מדברי א).57)אלא הלכה לעיל (ראה שביעה כדי (כסף58)שאכל הענייה על גם מוסב וזה ב) עמוד כ דף (ברכות
(פרק סוכה המשנה כלשון מלה, מלה שעונה אלא סופרים, מדברי רק שחייב ממי כששמע - שיענה" "עד מפרשים: ויש משנה).

עבד שהיה "מי י): משנה חנוכהג, בהלכות רבינו כתב וכן אומרים", שהם מה אחריהם עונה ההלל) (קריאת אותו מקרים אשה ְִַאו
האדר"ת). (הגהות פה ידובר בעצמו לברך יודע שאינו ובמי התורה, מן חייב שאינו ממי אפילו יוצא הזאת ובענייה י"ד הלכה ג, פרק

בחבורה.59) ולשתות לאכול מתחילה ברכה.60)שנועדו משותפת.61)בלא סעודה זו שאין א) עמוד מב דף (ברכות
הטייה,62) - הסבה השמאלי, צידיהם על מוטים כשהם ולאכול מיטות על להסב בחבורה, לאכול מתוועדים כשהיו היה מנהגם

חיים אורח ערוך ובשולחן א עמוד מב דף ברכות (תוספות שלהם כהסבה קביעותנו זוהי יחד אחד שולחן על כשאוכלים היום ואנו
א). סעיף רי"ג מיוחדת63)סימן קביעות שמצריכים והטעם להקל. ברכות ספק מטעם קמא", וכ"לישנא א) עמוד מג דף (ברכות

רבינו". "תשובות במוספנו ראה לעצמו, יברך אחד שכל ראוי הדבר חשיבות ולפי חשובים, דברים שהם מפני ויין, כי64)לפת
י"א. הלכה לעיל שמבואר כמו סופה ועד מתחילתה לשמעה הוא צריך חבירו בברכת לצאת ורוצה בה חייב דף65)אם (ברכות

זיכרו שנשמע או שנזכרהו, עת בכל אנחנו חייבים והנורא, הנכבד השם ולפאר לשבח עלינו המוטל החוב מן "כי ב). עמוד נג
ל"ה). סימן פריימן הוצאת הרמב"ם (תשובות המשבח" אחרי אמן לענות או ורוממות עליו שבח שהביא66)להוסיף מאנשים הוא

ואת יראים היו ה' את עליהם: מעיד והכתוב כד) פסוק יז, פרק (מלכיםֿב שומרון בערי והושיבם מכותה אשור מלך סנחריב
אחריהם שבדקו עד המצוות, בקצת להם מאמינים היו ולפיכך שבכתב, תורה שומרים והיו לג) פסוק (שם, עובדים היו אלוקיהם
בפירוש ורבינו א). עמוד ו דף (חולין דבריהם לכל כגויים עשאום ומאז לה עובדים שהיו גריזים הר בראש יונה דמות להם ומצאו
שחקרו קודם אלא זה אין הגויים משאר עדיפים שהכותים במשנה שתמצא מקום כל יאמר: ח) משנה ח, פרק (ברכות המשנה

וכו'. אחריהם67)עליהם עונים ובנביא, בתורה ומברכים בציבור בנביא כשמפטירים אבל להתלמד, אלא לברך מתכוון שאינו
ב). עמוד נג דף שאינה68)(ברכות ברכה על אמן עונים ואין לבטלה, וברכתו טועה, אלא שאינו ובביאורנו, ה הלכה לעיל ראה

אחריו עונה השם את שבירך "גוי אמרו: ח) הלכה ח, פרק (ברכות שבירושלמי להעיר וכדאי ט"ו. הלכה בסמוך כמבואר צריכה
העמים אם אפילו כלומר: - העמים" מכל תהיה ברוך יד): פסוק ז פרק (דברים שנאמר אמן, אחריו ענה גוי בירכך אם אמן...
משמע לא רבינו מדברי אולם ב, סעיף רטו, סימן חיים אורח ערוך בשולחן להלכה נפסק וכן הברכה. עליך תחול אותך, יברכו

קודם69)כן. אמן ועונה שחוטף פירש: וב"ערוך" א). עמוד מז דף (ברכות אמן במקום אמן פתח, בחטף האל"ף את ֳָשקורא
המברך. מפי הברכה לשניים.70)שתכלה אמן שפוסק פירש: אמן ערך וב"ערוך" שם). (רש"י ומבליעה הנו"ן קריאת שמחסר

הרי"ף).71) גירסת פי על (שם, האל"ף מזכיר שאמרו72)שאינו הוא מדאי, יותר בה מאריך כשהוא היטב מובנת התיבה שאין
טועה". אלא אינו מדאי יותר אמן העונה "כל לה'73)שם: גדלו ד): פסוק לד, פרק (תהילים שנאמר א) עמוד מה דף (ברכות

יחדיו. שמו ונרוממה ברכה74)אתי אבל ח). הלכה ח, (פרק שם הירושלמי וכפירוש יתומה" "אמן שם: התלמוד בלשון ונקראת
של שבאלכסנדריא הגדול הכנסת בית על ב) עמוד נא דף (סוכה אמרו וכן שמעה, שלא פי על אף אמן עונה בה חייב שאינו

ל שהגיע וכיוון בידו וסודרים הבימה על עומד היה הכנסת "וחזן ביותר גדול שהיה העםמצרים, וכל בסודר מניף הלה אמן ענות
הש"ץ שאין בדברים בזה וכיוצא התורה" ב"קריאת אמן לענות להם מותר המברך, מפי הברכה שמעו שלא פי על ואף אמן" עונים

א). הלכה ה, פרק סוכה הירושלמי פי על אמן ערך ב"ערוך" הובא גאון ניסים (רב חובתם ידי הרבים את מוציא
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לּׁשוא לענֹות75ׁשמים ואסּור לּׁשוא, ּכּנׁשּבע הּוא והרי , ְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָָָ
אמן ּכתּקּונן;76אחריו הּברכֹות אֹותן מלּמדין הּתינֹוקֹות, . ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָ

זה הרי לּמּוד, ּבׁשעת לבּטלה מברכין ׁשהן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָואףֿעלּֿפי
אמן77מּתר אחריהן והעֹונה אמן. אחריהן עֹונין ואין לא78. , ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻ

חֹובתֹו ידי .79יצא ְֵָָָ
.ÊËּברכֹותיו אחר אמן העֹונה מגּנה80ּכל זה הרי ,81. ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֻ

זה הרי אחרֹונֹות, ּברכֹות סֹוף ׁשהיא ּברכה אחר ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָוהעֹונה
ואחר82מׁשּבח ּבברּכתֿהּמזֹון, ירּוׁשלים" "ּבֹונה אחר ּכגֹון ; ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָֻ

ּכל ּבסֹוף וכן ערבית, ׁשל ׁשמע קריאת ׁשל אחרֹונה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָּברכה
אחרֹונֹות ּברכֹות סֹוף ׁשהיא אחר83ּברכה אמן בּה עֹונה , ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָ
ְַעצמֹו.

.ÊÈאחריה והרי ירּוׁשלים", "ּבֹונה אחר אמן יענה ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָולּמה
חכמי ּבימי זֹו ׁשּברכה מּפני והּמטיב"? "הּטֹוב ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָּברּכת

הּברכֹות84מׁשנה עּקר סֹוף אבל תֹוספת, היא ּוכאּלּו ּתּקנּוה, ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָ
ירּוׁשלים" "ּבֹונה היא ּברּכתֿהּמזֹון יענה85ׁשל לא ולּמה . ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

ראׁשֹונֹות ּברכֹות סֹוף ׁשהיא מּפני עֹולם", "אהבת אחר ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָאמן

ׁשמע קריאת ׁשּמברכין86ׁשל מּברכֹות בּה ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ּמגּלה קריאת לפני ׁשּמברכין ּברכֹות ּכגֹון לדבר, ּתחּלה ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָאֹותן
ּובין ּברכה ּבין ּבאמן יפסיק לא למען חנּכה, נר ְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹֻוהדלקת

עליו. ׁשּבר ֵֶַַָָָָהּדבר
.ÁÈבּה וכּיֹוצא הּפרֹות ּברּכת אחר אמן יענה לא ?87ולּמה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

ּברכה אחר אּלא אמן עֹונין ואין אחת, ברכה ׁשהיא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמּפני
ּכגֹון ברכֹות, אֹו אחרת, ּברכה אֹותּה ׁשּקדמה ְְְְֲֶֶֶַַָָָָָָָאחרֹונה,

הּמל ּגדֹול88ּברכֹות ּכהן בהן89ּוברכֹות להֹודיע90וכּיֹוצא - ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
אמן. עֹונה ּולפיכ ּברכֹותיו, ּכל הׁשלים ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָׁשּכבר

.ËÈאינֹו - ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון, ּבין - האסּור ּדבר האֹוכל ְְִֵֵֵֵָָָָָָָָָּכל
עליו בּתחּלה,91מבר בּסֹוף92לא ׁשאכל93ולא הרי ּכיצד? . ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ

ּדבריהם94טבל ראׁשֹון95ׁשל מעׂשר ׁשאכל אֹו נּטלּו96, ׁשּלא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹ
והקּדׁש97ּתרּומֹותיו ׁשני מעׂשר אֹו ּכהלכתן98, נפּדּו 99ׁשּלא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ

ּוטרפֹות נבלֹות אכל אם לֹומר צרי ואין .מבר אינֹו -100, ְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָ
ייןֿנס ׁשתה בֹו.101אֹו וכּיֹוצא ְֵֵֶֶַָָ

.Îּדמאי אכל אם אּלא102אבל ראּוי ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי , ְֲִִֵֶֶַַַַָָָָ
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ט"ז.75) הלכה י"א, פרק לקמן וראה א) עמוד לג דף ברכת76)(ברכות על אמן עונים אין ב) עמוד נג דף (ברכות אמרו שהרי
לבטלה. שברכתם והטעם: ללמדם.77)התינוקות, עצמם.78)שמתכוון את לפטור כשמברכים אלא לימודם, בשעת שלא אפילו

א).79) עמוד כט דף השנה (ראש חובתם" ידי האחרים את מוציא אינו בדבר מחוייב שאינו "שכל ברכה80)לפי כל אחר
זו. אחר זו שמברך ולפיכך81)מברכותיו סיים, לא שעוד מראה הוא הרי ומברך חוזר וכשהוא וסיום, גמר משמעה אמן שעניית

ב). עמוד מה דף (ברכות מגונה זה (שם).82)הרי בוראו את לשּבח מוסיף הוא ברכותיו גמר המלך83)שאחר ברכות כגון ְֵַַ
י"ח. הלכה בסמוך ראה גדול, כהן א.84)וברכות הלכה ב, פרק לקמן בין85)ראה להבדיל כדי אחריה אמן עונה ולפיכך

ב). עמוד מה דף (ברכות לתוספת הברכות כמו86)עיקר שמע) קריאת (הוא עליו שבירך הדבר ובין הברכה בין להפסיק ואין
והולך. א).87)שמבאר הלכה ח, פרק לקמן (ראה האכילה, שאחרי אחרונה לברכה טוב88)הכוונה יום במוצאי שמברך

ברכות שמונה - במצוות הקהל את המזרזות מסויימות פרשיות בתורה שקורא אחרי השמיטה, שנת במוצאי הסוכות חג של הראשון
ח). משנה ז, פרק (סוטה במשנה מנויות והן זו אחר ברכות,89)זו שמונה - היום עבודת שכלתה אחרי הכיפורים ביום המברך

ז). משנה (שם, במשנה מנויות הן הלכות90)וגם בשלוש רבינו לדברי נוסף מקור בנביא. הקריאה אחרי ההפטרה ברכות כגון
אחר (אמן) יענה לא זה הרי המצוות, ועל הפירות על והמברך שמע על "הפורס האומרת: ג) פרק (מגילה התוספתא משמשת אלו
ברכה כל אחרי אמן לענות שלא נוהגים ואנו ד), הלכה ה, פרק (ברכות בירושלמי שפירשוה וכמו בּור זה הרי ענה אם עצמו.

ב). עמוד מה דף ברכות תוספות פי על רטו סימן חיים (אורח ירושלים" "בונה מברכת חוץ א)91)שהיא, עמוד שם (ברכות
ניאץ ברך (גזלן) ובוצע ג): פסוק י, פרק (תהילים שנאמר עליה, לברך אסור גזולה מצה אמרו: ה) הלכה א, פרק (חלה ובירושלמי
אם - המצוות" "אלה מצוה)... אינה - בעבירה הבאה מצוה (כל מצוה עבירה אין אמר: יונה רבי מנאץ, אלא מברך זה אין ה'
ב) פרק (דמאי ובתוספתא א). עמוד צד דף קמא (בבא וראה מצוות". "אינן - לאו ואם מצוות, הן עבירה), (בלי כמצוותן עשיתן
מזמנים ואין עליהם מברכים אין כולם ועל לו, האסור דבר האדם את מאכילים שאין לנזיר, יין כוס ישראל... יושיט לא אמרו:

אמן. אחריהם עונים ואין עליו92)עליהם יברך שלא לומר מקום אין "שגגה" על כי "זדון" על רק מוסב וזה אכילתו, לפני
באכילה. האסור דבר שהוא יודע אינו שהרי נודע93)בתחילה, אחרונה לברכה וכשהגיע ידע לא שכשאכל "שגגה" על גם מוסב

אכל. אסור שמאכל ברכות94)לו לרבינו המשנה (פירוש לא טב - טבל באכילה, ואסור ומעשרות תרומות ממנו הפרישו שלא
המצוות".פ ב"מניין הראשון בחלק פירשנוהו וכבר א) משנה ז, שאינו95)רק נקוב שאינו בעציץ הצומח דבר כגון סופרים, דברי

ב). עמוד מז דף (ברכות עליו לברך שאסור התורה, מן בטבל לומר צורך ואין חכמים, מדברי אלא במעשרות אחרי96)חייב
מפרישים ראשון, מעשר הפרשת ואחרי ללוי, ראשון מעשר ממנה מפרישים לכהן, לתיתה גדולה תרומה התבואה מן שמפרישים

בירושלים. לאכלו פדיונו) דמי (או אותו מעלים עצמם והם שני מעשר שלא97)הבעלים או גדולה, תרומה לפניו הפרישו שלא
לכהן. לתיתה המחוייב מעשר" "תרומת זה ממעשר הלוי וצרכיו.98)הפריש המקדש בית להכנסת אותו שהקדישו כגון99)דבר

שיש כסף - בידך הכסף וצרת כה): פסוק יד, פרק (דברים אמרה והתורה מטבע, צורת עליו שאין כסף על שני המעשר את שפדה
ולא - כסף לו, וקם כסף... חמישית ויסף יט): פסוק כז, פרק (ויקרא אמרה והתורה קרקע, על ההקדש את פדה וכן צורה. עליו

ב). עמוד מז דף (ברכות בהם100)קרקע (מואסת) קצה שהנפש דברים הם - זה על ונוסף באכילה, התורה מן אסורות ָָשהן
הלכות בביאורנו, לעיל נתבארו - וטריפה נבלה (אדר"ת). ההנאה ברכות עליהן לברך ואין א) עמוד לז דף בכורות מסכת (ראה

י. הלכה א, פרק ט"ו.101)תפילין הלכה ז פרק זרה עבודה הלכות לעיל וראה התורה. מן בהנאה ואסור זרה לעבודה שנתנסך
ואסרו102) המעשרות, על חשודים שהם לפי מעושר? בלתי או מעושר מה) (זה מאי - דא כלומר: דמאי, קרואים הארץ עמי פירות

ענייני "דמה" משורש דמאי מפרשים: ויש א). משנה ז, פרק ברכות לרבינו המשנה (פירוש שיעשר עד מפירותיהם לאכול חכמים
ה). הלכה ה, פרק שני מעשר (ירושלמי לא כמדומה מתוקן, כמדומה וספק: הרהור

zekxa zekld - oqip d"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

תרּומתֹו103לענּיים ׁשּנּטלה ראׁשֹון מעׂשר אֹו אףֿעלּֿפי104, , ְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָ
והּוא גדֹולה, ּתרּומה חׁשּבֹון מּמּנּו נּטל ׁשהקּדימֹו105ׁשּלא ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָֹ

ׁשּלא106ּבּׁשּבלין אףֿעלּֿפי ׁשּנפּדּו, והקּדׁש ׁשני מעׂשר אֹו , ְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹ
החמׁש את וסֹוף107נתן ּתחּלה מבר זה הרי ּכל108- וכן , ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

בהן .109ּכּיֹוצא ֵֶַָ

ׁשני 1ּפרק
¤¤¥¦

"הּזן",‡. ּברּכת - ראׁשֹונה היא: ּכ הּמזֹון ּברּכת ְְִִִִֵֶַַַַָָָָסדר
רביעית ירּוׁשלים", "ּבֹונה - ׁשליׁשית הארץ, ּברּכת - ְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָׁשנּיה
ּתּקנּה; רּבנּו מׁשה - ראׁשֹונה ּברכה והּמטיב". "הּטֹוב -ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
רביעית בנֹו; ּוׁשלמה ּדוד ּתּקן ׁשליׁשית יהֹוׁשע; ּתּקן ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַָָֹֹֻׁשנּיה

ּתּקנּוה. מׁשנה חכמי -ְְְִִֵַָָ
ואכלּו·. הּבית ּבעל אצל מלאכה עֹוׂשין ׁשהיּו ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּפֹועלים

ׁשּתי סעּודתן לאחר ּומברכין לפניה; מברכין אין - ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָפּתן
ּברכה הּבית: ּבעל מלאכת יבּטלּו ׁשּלא ּכדי ּבלבד, ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹברכֹות
ּבּה וכֹולל הארץ, ּבברּכת ּפֹותח - ׁשנּיה ּכתּקּונּה; - ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָראׁשֹונה
עֹוׂשין היּו ואם הארץ. ּבברּכת וחֹותם ירּוׁשלים", ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ"ּבֹונה
מברכין - עּמהן מסב הּבית ּבעל ׁשהיה אֹו ּבלבד, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּבסעּודתן

אדם. ּכל ּכׁשאר ּכתּקּונן, ּברכֹות ְְְְִִַַָָָָָָארּבע
וחֹותם‚. ּובסֹופּה, ּבתחּלתּה הֹודיה לֹומר צרי הארץ, ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָּברּכת

חמּדה "ארץ אמר ׁשּלא וכל הּמזֹון". ועל הארץ "על ְְְֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּבּה
וצרי חֹובתֹו. ידי יצא לא הארץ, ּבברּכת ּורחבה" ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָָֹטֹובה
ׁשהּברית לתֹורה; ּברית ּולהקּדים ותֹורה, ּברית ּבּה ְְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָלהזּכיר
ׁשּנכרתּו מילה, ּברית היא הארץ, ּבברּכת ׁשאֹומרים ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָֹהּזאת,
ׁשלׁש עליה נכרתּו כּלּה והּתֹורה בריתֹות, ׁשלׁשֿעׂשרה ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָֻעליה
אׁשר הּברית מּלבד וגֹו' הּברית ּדברי אּלה ׁשּנאמר: ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַּבריתֹות,
וגֹו'. ּבברית לעבר וגֹו' נּצבים אּתם ּבחרב, אּתם ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹּכרת

ועל„. עלינּו אלהינּו ה' "רחם ּבּה: ּפֹותח ׁשליׁשית ְְְֱִִֵֵֵֵַַַָָָָֹּברכה
,"ּכבֹוד מׁשּכן צּיֹון ועל עיר ירּוׁשלים ועל עּמ ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָיׂשראל
"ּבֹונה ּבּה וחֹותם ,"עיר ּבירּוׁשלים אלהינּו ה' "נחמנּו ְֱֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹאֹו:

ּבבנ יׂשראל עּמֹו "מנחם אֹו ּולפיכירּוׁשלים", ירּוׁשלים". ין ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָ
ּדוד ּבית מלכּות אמר ׁשּלא מי וכל 'נחמה'. זֹו ּברכה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹנקראת
הּברכה, ענין ׁשהיא מּפני חֹובתֹו, ידי יצא לא זֹו, ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹּבברכה

ּדוד. ּבית מלכּות ּבחזרת אּלא גמּורה נחמה ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשאין
ּבנחמה,‰. ּומסּים ּבנחמה מתחיל טֹובים ּובימים ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבׁשּבתֹות

ה' "נחמנּו מתחיל ּכיצד? ּבאמצע. הּיֹום קדּׁשת ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַֻואֹומר
עּמ יׂשראל על אלהינּו ה' "רחם אֹו ,"עיר ּבצּיֹון ְְֱֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹאלהינּו
ּבבנין יׂשראל עּמֹו "מנחם ּומסּים ,"עיר ירּוׁשלים ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָועל

ּבׁשּבת: ּבאמצע, ואֹומר ירּוׁשלים", "ּבֹונה אֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָירּוׁשלים",
ּבמצֹותי אלהינּו ה' והחליצנּו רצה אבֹותינּו, ואלהי ְְְְֱֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַֹֹֹאלהינּו
ּגדֹול זה יֹום ּכי הּזה, והּקדֹוׁש הּגדֹול הּׁשביעי, יֹום ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָּובמצות
ּכמצות ּבאהבה ּבֹו וננּוח ּבֹו נׁשּבת .מּלפני הּוא ְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹוקדֹוׁש
צרה עלינּו ּתהא ואל אלהינּו, ה' לנּו הנח ּברצֹונ .ְְְְְֱִֵֵֵֶַַָָָָָֹרצֹונ
אֹומר טֹובים ּובימים מנּוחתנּו. ּביֹום ואנחה ויגֹון ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָָורעה
מֹוסיף מֹועד ׁשל ּובחּלֹו חדׁשים ּבראׁשי וכן ויבֹוא", ְְְְֲֳִִֵֵֵֶֶַָָָֻ"יעלה

ויבֹוא". "יעלה ׁשליׁשית ּברכה ְְְְְֲִִֶֶַַָָָּבאמצע
.Âעל" הארץ ּברּכת ּבאמצע מֹוסיף ּובפּורים ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֻּבחנּכה

ראׁשֿחדׁש אֹו ויֹוםֿטֹוב ּבּתפּלה. ׁשּמֹוסיף ּכדר ְְְִִִִֶֶֶֶַַָֹֹהּנּסים",
ואחרֿ ּתחּלה והחליצנּו" "רצה מזּכיר ּבׁשּבת, להיֹות ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשחל
ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל טבת ראׁשֿחדׁש וכן ויבֹוא". "יעלה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּכ
והחליצנּו" ּו"רצה הארץ, ּבברּכת הּנּסים" "על ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָמזּכיר

ּב'ּנחמה'. ויבֹוא" ְְְֲֶֶַָָָו"יעלה
.Ê.מלכּיֹות ׁשלׁש ּבּה להזּכיר צרי רביעית, ְְְְְִִִִַַָָָָָֻּברכה

לבעל ּברכה ּבּה מֹוסיף הּבית, ּבעל אצל האֹורח ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָּוכׁשּמבר
ּבעֹולם הּבית ּבעל יבֹוׁש ׁשּלא רצֹון יהי אֹומר: ּכיצד? ְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּבית.
להֹוסיף רׁשּות לֹו ויׁש וכּו'. הּבא לעֹולם יּכלם ולא ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹהּזה

ּבּה. ּולהארי הּבית ּבעל ְְְֲִִִַַַַַַָּבברּכת
.Áהּמל רביעית: ּבברכה אֹומר האבל, ּבבית ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּוכׁשּמברכין

ּבצדק, ׁשֹופט אמת, ּדּין אמת, אל והּמטיב, הּטֹוב ְְֱֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהחי,
ועבדיו, עּמֹו ׁשאנחנּו ּכרצֹונֹו, ּבֹו לעׂשֹות ּבעֹולמֹו ְְְֲֲֲִִֶַַַַַָָָׁשּליט
על רחמים ּומבּקׁש ּולברכֹו. לֹו להֹודֹות חּיבין אנחנּו ְְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָֹּובּכל
וכּו'. "הרחמן" וגֹומר ּׁשּירצה, מה ּכפי לנחמֹו, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָהאבל

.Ëּברכֹות ארּבע אחר חתנים ּברּכת מברכין חתנים ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָּבבית
ּברכה מברכין ואין ׁשם. ׁשאֹוכלים ּוסעּודה סעּודה ּבכל ְְְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָאּלּו,
אם זֹו? ּברכה מברכין ּכּמה עד קטּנים. ולא עבדים לא ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָֹֹזֹו,
ראׁשֹון ּביֹום אֹותּה מברכין אלמנה, ׁשּנׂשא אלמֹון ְְְְְִִֶַַָָָָָָָָהיה
בתּולה, ׁשּנׂשא אלמֹון אֹו אלמנה ׁשּנׂשא ּבחּור ואם ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָּבלבד;

הּמׁשּתה. ימי ׁשבעת ּכל אֹותּה ְְְְְִִִֵֶַַָָָמברכין
.Èאחרֹונה ברכה היא חתנים ּבבית ׁשּמֹוסיפין זֹו ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָּברכה

ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה נׂשּואין. ׁשל ּברכֹות ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָמּׁשבע
אבל הּברכֹות; וׁשמעּו נׂשּואין ּבברּכת ׁשעמדּו הם ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָהאֹוכלין,
ּבׁשעת נׂשּואין ּברּכת ׁשמעּו ׁשּלא אחרים, האֹוכלין היּו ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָֹאם
ּברכֹות, ׁשבע מזֹון ּברּכת אחר ּבׁשבילם מברכין - ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָנׂשּואין
וחתנים עׂשרה, ׁשּיהיּו והּוא נׂשּואין; ּבׁשעת ׁשּמברכין ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָּכדר

הּמנין. ְִִַָמן
.‡Èמל אלהינּו ה' אּתה ּברּו ּברכֹות: ׁשבע הן ְְֱֵֵֵֶֶֶַַָָָֹואּלּו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שם).103) לרבינו המשנה (פירוש הצדקה" עלינו להקל "כדי א) משנה ג, פרק לכהן104)(דמאי נותנה שהלוי מעשר תרומת
כו). פסוק יח פרק (במדבר המעשר מן קודם106)ובלבד.105)מעשר בשיבלים בעודו מעשר ולקח הכהן את הלוי שקדם

תרומה ממעשרו להפריש וחייב לו מועלת הלוי של קדימתו אין בגורן, התבואה שנתמרחה אחרי אבל גדולה, תרומה הכהן שנטל
תרומותיו". נטלו "שלא י"ט: הלכה לעיל ידובר זו ובתבואה מעשר, תרומת על נוסף להוסיף107)גדולה צריך שלכתחילה

לא). יט, פסוקים כז, פרק (ויקרא הקרן על חֹומש ב).108)בפדיונו עמוד מז דף חולה109)(ברכות על רבינו נתכוון אולי ֶ
שם). יוסף ובבית קצ"ו סימן חיים (אורח לברך שמחוייב סכנה במקום איסור דבר שאכל או הכיפורים, ביום סדר1)שאכל

הזכיר ולא ששכח מי חתנים; ברכת נוסח האבל; ובבית טובים ובימים בשבתות המזון שבברכת התוספות תיקנן; ומי המזון ברכות
דינו. מה המזון בברכת היום מעין
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תרּומתֹו103לענּיים ׁשּנּטלה ראׁשֹון מעׂשר אֹו אףֿעלּֿפי104, , ְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָ
והּוא גדֹולה, ּתרּומה חׁשּבֹון מּמּנּו נּטל ׁשהקּדימֹו105ׁשּלא ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָֹ

ׁשּלא106ּבּׁשּבלין אףֿעלּֿפי ׁשּנפּדּו, והקּדׁש ׁשני מעׂשר אֹו , ְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹ
החמׁש את וסֹוף107נתן ּתחּלה מבר זה הרי ּכל108- וכן , ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

בהן .109ּכּיֹוצא ֵֶַָ

ׁשני 1ּפרק
¤¤¥¦

"הּזן",‡. ּברּכת - ראׁשֹונה היא: ּכ הּמזֹון ּברּכת ְְִִִִֵֶַַַַָָָָסדר
רביעית ירּוׁשלים", "ּבֹונה - ׁשליׁשית הארץ, ּברּכת - ְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָׁשנּיה
ּתּקנּה; רּבנּו מׁשה - ראׁשֹונה ּברכה והּמטיב". "הּטֹוב -ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
רביעית בנֹו; ּוׁשלמה ּדוד ּתּקן ׁשליׁשית יהֹוׁשע; ּתּקן ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַָָֹֹֻׁשנּיה

ּתּקנּוה. מׁשנה חכמי -ְְְִִֵַָָ
ואכלּו·. הּבית ּבעל אצל מלאכה עֹוׂשין ׁשהיּו ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּפֹועלים

ׁשּתי סעּודתן לאחר ּומברכין לפניה; מברכין אין - ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָפּתן
ּברכה הּבית: ּבעל מלאכת יבּטלּו ׁשּלא ּכדי ּבלבד, ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹברכֹות
ּבּה וכֹולל הארץ, ּבברּכת ּפֹותח - ׁשנּיה ּכתּקּונּה; - ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָראׁשֹונה
עֹוׂשין היּו ואם הארץ. ּבברּכת וחֹותם ירּוׁשלים", ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ"ּבֹונה
מברכין - עּמהן מסב הּבית ּבעל ׁשהיה אֹו ּבלבד, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּבסעּודתן

אדם. ּכל ּכׁשאר ּכתּקּונן, ּברכֹות ְְְְִִַַָָָָָָארּבע
וחֹותם‚. ּובסֹופּה, ּבתחּלתּה הֹודיה לֹומר צרי הארץ, ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָּברּכת

חמּדה "ארץ אמר ׁשּלא וכל הּמזֹון". ועל הארץ "על ְְְֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּבּה
וצרי חֹובתֹו. ידי יצא לא הארץ, ּבברּכת ּורחבה" ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָָֹטֹובה
ׁשהּברית לתֹורה; ּברית ּולהקּדים ותֹורה, ּברית ּבּה ְְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָלהזּכיר
ׁשּנכרתּו מילה, ּברית היא הארץ, ּבברּכת ׁשאֹומרים ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָֹהּזאת,
ׁשלׁש עליה נכרתּו כּלּה והּתֹורה בריתֹות, ׁשלׁשֿעׂשרה ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָֻעליה
אׁשר הּברית מּלבד וגֹו' הּברית ּדברי אּלה ׁשּנאמר: ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַּבריתֹות,
וגֹו'. ּבברית לעבר וגֹו' נּצבים אּתם ּבחרב, אּתם ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹּכרת

ועל„. עלינּו אלהינּו ה' "רחם ּבּה: ּפֹותח ׁשליׁשית ְְְֱִִֵֵֵֵַַַָָָָֹּברכה
,"ּכבֹוד מׁשּכן צּיֹון ועל עיר ירּוׁשלים ועל עּמ ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָיׂשראל
"ּבֹונה ּבּה וחֹותם ,"עיר ּבירּוׁשלים אלהינּו ה' "נחמנּו ְֱֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹאֹו:

ּבבנ יׂשראל עּמֹו "מנחם אֹו ּולפיכירּוׁשלים", ירּוׁשלים". ין ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָ
ּדוד ּבית מלכּות אמר ׁשּלא מי וכל 'נחמה'. זֹו ּברכה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹנקראת
הּברכה, ענין ׁשהיא מּפני חֹובתֹו, ידי יצא לא זֹו, ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹּבברכה

ּדוד. ּבית מלכּות ּבחזרת אּלא גמּורה נחמה ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשאין
ּבנחמה,‰. ּומסּים ּבנחמה מתחיל טֹובים ּובימים ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבׁשּבתֹות

ה' "נחמנּו מתחיל ּכיצד? ּבאמצע. הּיֹום קדּׁשת ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַֻואֹומר
עּמ יׂשראל על אלהינּו ה' "רחם אֹו ,"עיר ּבצּיֹון ְְֱֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹאלהינּו
ּבבנין יׂשראל עּמֹו "מנחם ּומסּים ,"עיר ירּוׁשלים ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָועל

ּבׁשּבת: ּבאמצע, ואֹומר ירּוׁשלים", "ּבֹונה אֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָירּוׁשלים",
ּבמצֹותי אלהינּו ה' והחליצנּו רצה אבֹותינּו, ואלהי ְְְְֱֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַֹֹֹאלהינּו
ּגדֹול זה יֹום ּכי הּזה, והּקדֹוׁש הּגדֹול הּׁשביעי, יֹום ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָּובמצות
ּכמצות ּבאהבה ּבֹו וננּוח ּבֹו נׁשּבת .מּלפני הּוא ְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹוקדֹוׁש
צרה עלינּו ּתהא ואל אלהינּו, ה' לנּו הנח ּברצֹונ .ְְְְְֱִֵֵֵֶַַָָָָָֹרצֹונ
אֹומר טֹובים ּובימים מנּוחתנּו. ּביֹום ואנחה ויגֹון ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָָורעה
מֹוסיף מֹועד ׁשל ּובחּלֹו חדׁשים ּבראׁשי וכן ויבֹוא", ְְְְֲֳִִֵֵֵֶֶַָָָֻ"יעלה

ויבֹוא". "יעלה ׁשליׁשית ּברכה ְְְְְֲִִֶֶַַָָָּבאמצע
.Âעל" הארץ ּברּכת ּבאמצע מֹוסיף ּובפּורים ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֻּבחנּכה

ראׁשֿחדׁש אֹו ויֹוםֿטֹוב ּבּתפּלה. ׁשּמֹוסיף ּכדר ְְְִִִִֶֶֶֶַַָֹֹהּנּסים",
ואחרֿ ּתחּלה והחליצנּו" "רצה מזּכיר ּבׁשּבת, להיֹות ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשחל
ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל טבת ראׁשֿחדׁש וכן ויבֹוא". "יעלה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּכ
והחליצנּו" ּו"רצה הארץ, ּבברּכת הּנּסים" "על ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָמזּכיר

ּב'ּנחמה'. ויבֹוא" ְְְֲֶֶַָָָו"יעלה
.Ê.מלכּיֹות ׁשלׁש ּבּה להזּכיר צרי רביעית, ְְְְְִִִִַַָָָָָֻּברכה

לבעל ּברכה ּבּה מֹוסיף הּבית, ּבעל אצל האֹורח ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָּוכׁשּמבר
ּבעֹולם הּבית ּבעל יבֹוׁש ׁשּלא רצֹון יהי אֹומר: ּכיצד? ְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּבית.
להֹוסיף רׁשּות לֹו ויׁש וכּו'. הּבא לעֹולם יּכלם ולא ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹהּזה

ּבּה. ּולהארי הּבית ּבעל ְְְֲִִִַַַַַַָּבברּכת
.Áהּמל רביעית: ּבברכה אֹומר האבל, ּבבית ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּוכׁשּמברכין

ּבצדק, ׁשֹופט אמת, ּדּין אמת, אל והּמטיב, הּטֹוב ְְֱֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהחי,
ועבדיו, עּמֹו ׁשאנחנּו ּכרצֹונֹו, ּבֹו לעׂשֹות ּבעֹולמֹו ְְְֲֲֲִִֶַַַַַָָָׁשּליט
על רחמים ּומבּקׁש ּולברכֹו. לֹו להֹודֹות חּיבין אנחנּו ְְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָֹּובּכל
וכּו'. "הרחמן" וגֹומר ּׁשּירצה, מה ּכפי לנחמֹו, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָהאבל

.Ëּברכֹות ארּבע אחר חתנים ּברּכת מברכין חתנים ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָּבבית
ּברכה מברכין ואין ׁשם. ׁשאֹוכלים ּוסעּודה סעּודה ּבכל ְְְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָאּלּו,
אם זֹו? ּברכה מברכין ּכּמה עד קטּנים. ולא עבדים לא ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָֹֹזֹו,
ראׁשֹון ּביֹום אֹותּה מברכין אלמנה, ׁשּנׂשא אלמֹון ְְְְְִִֶַַָָָָָָָָהיה
בתּולה, ׁשּנׂשא אלמֹון אֹו אלמנה ׁשּנׂשא ּבחּור ואם ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָּבלבד;

הּמׁשּתה. ימי ׁשבעת ּכל אֹותּה ְְְְְִִִֵֶַַָָָמברכין
.Èאחרֹונה ברכה היא חתנים ּבבית ׁשּמֹוסיפין זֹו ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָּברכה

ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה נׂשּואין. ׁשל ּברכֹות ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָמּׁשבע
אבל הּברכֹות; וׁשמעּו נׂשּואין ּבברּכת ׁשעמדּו הם ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָהאֹוכלין,
ּבׁשעת נׂשּואין ּברּכת ׁשמעּו ׁשּלא אחרים, האֹוכלין היּו ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָֹאם
ּברכֹות, ׁשבע מזֹון ּברּכת אחר ּבׁשבילם מברכין - ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָנׂשּואין
וחתנים עׂשרה, ׁשּיהיּו והּוא נׂשּואין; ּבׁשעת ׁשּמברכין ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָּכדר

הּמנין. ְִִַָמן
.‡Èמל אלהינּו ה' אּתה ּברּו ּברכֹות: ׁשבע הן ְְֱֵֵֵֶֶֶַַָָָֹואּלּו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שם).103) לרבינו המשנה (פירוש הצדקה" עלינו להקל "כדי א) משנה ג, פרק לכהן104)(דמאי נותנה שהלוי מעשר תרומת
כו). פסוק יח פרק (במדבר המעשר מן קודם106)ובלבד.105)מעשר בשיבלים בעודו מעשר ולקח הכהן את הלוי שקדם

תרומה ממעשרו להפריש וחייב לו מועלת הלוי של קדימתו אין בגורן, התבואה שנתמרחה אחרי אבל גדולה, תרומה הכהן שנטל
תרומותיו". נטלו "שלא י"ט: הלכה לעיל ידובר זו ובתבואה מעשר, תרומת על נוסף להוסיף107)גדולה צריך שלכתחילה

לא). יט, פסוקים כז, פרק (ויקרא הקרן על חֹומש ב).108)בפדיונו עמוד מז דף חולה109)(ברכות על רבינו נתכוון אולי ֶ
שם). יוסף ובבית קצ"ו סימן חיים (אורח לברך שמחוייב סכנה במקום איסור דבר שאכל או הכיפורים, ביום סדר1)שאכל

הזכיר ולא ששכח מי חתנים; ברכת נוסח האבל; ובבית טובים ובימים בשבתות המזון שבברכת התוספות תיקנן; ומי המזון ברכות
דינו. מה המזון בברכת היום מעין
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העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו האדם. יֹוצר ֱֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹהעֹולם,
העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו לכבֹודֹו. ּברא ְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשהּכל
והתקין ּתבניתֹו, ּדמּות ּבצלם ּבצלמֹו, האדם את יצר ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָאׁשר
ׂשֹוׂש האדם. יֹוצר ה', אּתה ּברּו עד. עדי ּבנין מּמּנּו ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָלֹו
אּתה ּברּו ּבׂשמחה. לתֹוכּה ּבניה ּבקּבּוץ עקרה ותגל ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָָָּתׂשיׂש
ואהּובים, רעים ּתׂשּמח ׂשּמח ּבבניה. צּיֹון מׂשּמח ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָה',
חתן מׂשּמח ה', אּתה ּברּו מּקדם. עדן ּבגן יציר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכׂשּמח
ׂשׂשֹון ּברא אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו ְֱֲֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹוכּלה.
אחוה, אהבה, וחדוה, ּדיצה ורּנה, ּגילה וכּלה, חתן ְְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָָָָָוׂשמחה,
ּובחּוצֹות יהּודה ּבערי יּׁשמע אלהינּו ה' מהרה ורעּות. ְְְְְֱִֵֵֵֵַָָָָָֹׁשלֹום
קֹול ּכּלה, וקֹול חתן קֹול ׂשמחה, וקֹול ׂשׂשֹון קֹול ְְְְִִַָָָָָָָירּוׁשלים,
ה', אּתה ּברּו מּנגינתם. ּונערים [מחּפתם] חתנים ְְְֲֲִִִִִֵַָָָָָָָָֻמצהלֹות

הּכּלה. עם חתן ְִֵַַַַָָָמׂשּמח
.·Èאם הּיֹום: קדּׁשת ביֹוםֿטֹוב אֹו ּבׁשּבת הזּכיר ולא ְְְְְִִִַַַַָָֹֻׁשכח

ּברּו אֹומר: ּבׁשּבת - רביעית ּבברכה ׁשּיתחיל קדם ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹנזּכר
ּברּו קדׁש. ולברית לאֹות יׂשראל לעּמֹו מנּוחה נתן אׁשר ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹה'
נתן אׁשר ּברּו אֹומר: ּביֹוםֿטֹוב הּׁשּבת. מקּדׁש ה', ְְֲֵֵֶַַַַַָָָָאּתה
ה', אּתה ּברּו ּולׂשמחה. לׂשׂשֹון יׂשראל לעּמֹו טֹובים ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָימים
וגֹומר. רביעית ּבברכה ּומתחיל והּזמּנים. יׂשראל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָמקּדׁש
וחֹוזר ּפֹוסק - רביעית ּבברכה ׁשהתחיל אחר נזּכר ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָואם

"הּזן". ּברּכת ׁשהּוא ְִֶַַָָֹלראׁש,
.‚Èנזּכר אם ויבֹוא": "יעלה אמר ולא ׁשכח חדׁשים ְְְְֲֳִִִֵֶַַַַָָָָָֹּבראׁשי

ראׁשי נתן אׁשר ּברּו אֹומר: - רביעית ּברכה ׁשּיתחיל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹקדם
ּומתחיל ּבּה, חֹותם ואינֹו לזּכרֹון. יׂשראל לעּמֹו ְְְְְֳִִִִֵֵֵַַָָָָחדׁשים
ּבברכה ׁשהתחיל אחר נזּכר ואם וגֹומר. רביעית ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָּבברכה
מֹועד ׁשל ּבחּלֹו וכן חֹוזר. ואינֹו אֹותּה ּגֹומר - ְְְְִִֵֵֵֵֵֶָֻרביעית
- הּמזֹון ּבברּכת הענין הזּכיר ולא ׁשכח ּובפּורים, ְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָֹֻּובחנּכה

חֹוזר. ֵֵאינֹו
.„Èׁשּיתעּכל קדם נזּכר אם - בר ולא וׁשכח ׁשאכל, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹמי

- ׁשּבמעיו הּמזֹון נתעּכל ;ּומבר חֹוזר ׁשּבמעיו, ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּמאכל
אֹו ּבר אם ידע ולא מּמּנּו נעלם אם וכן .ּומבר חֹוזר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹאינֹו
ׁשּבמעיו. הּמזֹון נתעּכל ׁשּלא והּוא ,ּומבר חֹוזר - בר ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹלא

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

וׁשּבלת‡. והּכּסמין, והׂשעֹורין, החּטין, הן: מינין ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַָֹֻחמּׁשה
ׁשּועל וׁשּבלת החּטין, מּמין - הּכּסמין וׁשיפֹון. ְְְִִִִִִִֶַַָָֹֻׁשּועל,
ּכׁשהן האּלּו, מינין וחמּׁשה הׂשעֹורים. מּמין - ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָוׁשיפֹון
וזֹורין ׁשּדׁשין ואחר מקֹום; ּבכל ּתבּואה נקראים ְְְְְֳִִִִִִֶַַָָָָָׁשּבלים,
ואֹופין קמחן את ולׁשין אֹותן ּוכׁשּטֹוחנין ּדגן; נקראין ְְְְְֲִִִִִִֶֶָָָָָָָאֹותן,
הּנקראת היא מהן, מאחד הּנעׂשה והּפת ּפת. נקראין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאֹותן,

לּוּוי. ּבלא מקֹום ּבכל ְְִַָָֹּפת
אלהינּו·. ה' אּתה ּברּו לפניה: לבר חּיב ּפת, ְְֱֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹהאֹוכל

ארּבע - ּולאחריה הארץ, מן לחם הּמֹוציא העֹולם, ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמל
"ּבֹורא לפניו מבר - ׁשהּוא ּכמֹו ׁשלּוק ּדגן אכל ְְְְֵֵֶַָָָָָָָָּברכֹות.
- קמח אכל רּבֹות". נפׁשֹות "ּבֹורא ּולאחריו האדמה", ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָּפרי
רּבֹות". נפׁשֹות "ּבֹורא ּולאחריו "ׁשהּכל", לפניו ְְְְֲֵֵֶַַַָָָָָֹמבר

וער‚. ׁשּׁשלקּוהּו הּמינין, מחמׁשת אחד ׁשל ּבמיםקמח בֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
לאכילה ראּוי ׁשּיהיה ּכדי עבה, היה אם - מׁשקים ּבׁשאר ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָאֹו
ּולבּסֹוף מזֹונֹות", מיני "ּבֹורא ּבתחּלה עליו מבר ְְְְְֳִִִֵֵֵַָָָָָּוללעסֹו,
ראּוי ׁשּיהיה ּכדי ,ר היה ואם הּכלּכלה"; ועל הּמחיה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ"על
"ּבֹורא ּולבּסֹוף "ׁשהּכל", ּבתחּלה עליו מבר - ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹלׁשתּיה

רּבֹות". ְַָנפׁשֹות
ּבין„. - ּבקדרה ׁשּבּׁשלֹו הּמינין מחמׁשת אחד ׁשל ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָקמח

וכּיֹוצא לביבֹות ּכגֹון אחרים, ּדברים עם ׁשערבֹו ּבין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָלבּדֹו,
ּכגֹון ּבקדרה, ּובּׁשלֹו כתׁשֹו אֹו ׁשחּלקֹו הּדגן וכן ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָבהן;
הּנקרא הּוא זה וכל בהן; וכּיֹוצא הּכרמל וגרׂש ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהריפֹות
הּמינין, מחמׁשת ּבֹו ׁשערב ּתבׁשיל, ּכל וכן קדרה; ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָמעׂשה
מזֹונֹות". מיני "ּבֹורא עליו מבר ּבּתחּלה - ּפת ּבין קמח ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּבין

אצלֹו‰. חׁשּוב הּזה הּמין ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָּבּמה
ׁשערב הּמינין מחמׁשת אחד היה אם אבל טפלה; היה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹולא
וזה הּטפלה. את ּופֹוטר העּקר, על אּלא מבר אינֹו - ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָטפלה
העּקר על מבר - טפלה ועּמֹו עּקר ׁשהּוא ּכל ּבּברכֹות: ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹּכלל
העּקר, עם מערבת הּטפלה ׁשהיתה ּבין הּטפלה, את ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּופֹוטר

מערבת. היתה ׁשּלא ְְֵֶֶָָָֹֹּבין
.Â,כרּוב אֹו לפת ּכגֹון המערבת? הּטפלה היא ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּכיצד

לדּבקֹו ּכדי הּמינין מחמׁשת אחד ׁשל קמח ּבֹו וערב ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָׁשּבּׁשלֹו
העּקר הּוא ׁשהּלפת מזֹונֹות", מיני "ּבֹורא עליו מבר אינֹו -ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
לּתן ּכדי אֹו לדּבק אֹותֹו ׁשּמערבין ּדבר ׁשּכל טפלה. ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָוקמחֹו
אם אבל טפלה. זֹו הרי הּתבׁשיל, את לצּבע ּכדי אֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹריח
מיני ,לפיכ עּקר. הּוא הרי ּבּתערֹובֹות, טעם לּתן ּכדי ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָערב
לדּבק, ּכדי חּטה חלב ּבהן ונֹותנין אֹותן, ׁשּמבּׁשלין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָדבׁש
מיני "ּבֹורא עליו מבר אינֹו מתיקה, מיני מהן ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָועֹוׂשין

העּקר. הּוא ׁשהּדבׁש מּפני ְְְִִֵֶַַָָמזֹונֹות",
.Êלאכל ׁשּצרי הרי מערבת? ׁשאינּה הּטפלה היא ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּכיצד

ּגרֹונֹו הּמלח יּזיק ׁשּלא ּכדי עּמֹו הּפת ואכל מליח, ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹּדג
מּפני הּפת, את ּופֹוטר הּמליח על מבר זה הרי - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּולׁשֹונֹו

בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לֹו, טפלה ְְֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשהּפת
.Áלׁשּה אֹו ּבקדרה ּובּׁשלּה ּפּתים, אֹותּה ׁשּפתת ְְִִִִֵֶַַַָָָָָָהּפת

ולא ּפת, ׁשהן ׁשּנּכר אֹו ּכּזית, ּבּפתיתין יׁש אם ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבּמרק:
אין ואם "הּמֹוציא"; ּבּתחּלה עליה מבר - צּורתּה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָנׁשּתּנה
עליה מבר - ּבּבּׁשּול הּפת צּורת ׁשעברה אֹו ּכּזית, ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָּבהן

מזֹונֹות". מיני "ּבֹורא ְְִִֵֵַָּבּתחּלה
.Ëהּמדּברֹות ׁשֹוכני ׁשהערבּיים ּכמֹו ּבּקרקע, ׁשּנאפית ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָעּסה

ּבּתחּלה עליה מבר ּפת, צּורת עליה ואין הֹואיל - ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאֹופים
מבר - עליה מזֹונֹו קבע ואם מזֹונֹות". מיני ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָ"ּבֹורא
אֹו בחלב, אֹו בׁשמן אֹו ּבדבׁש ׁשּלׁשּה עּסה וכן ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ"הּמֹוציא".
הּבאה ּפת הּנקראת והיא ואפאּה, תבלין מיני ּבּה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשערב
מיני "ּבֹורא עליה מבר פת, ׁשהּוא אףֿעלּֿפי - ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבכּסנין
"הּמֹוציא". מבר - עליה סעּודתֹו קבע ואם ְְְְִִֵֶַַָָָָָמזֹונֹות".

.Èעליו מבר ּבּתחּלה - ּפת מּמּנּו ׁשעׂשה אֹו ׁשּבּׁשלֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹארז
ׁשּלא ּובלבד נפׁשֹות"; "ּבֹורא ּולבּסֹוף מזֹונֹות", מיני ְְְְִִֵֵֵֶַַָֹ"ּבֹורא
אֹו ּדחן, ּפת אבל לבּדֹו. ארז אּלא אחר, ּדבר עם מערב ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹיהא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שבשלו1) אורז ודין בכיסנין הבאה פת בברכות; והטפלה העיקר דין המזון; ובברכת "המוציא" בברכת החייבים הם דגן מיני כמה

zekxa zekld - oqip e"k ycew zay - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּולבּסֹו "ׁשהּכל", מבר ּבּתחּלה - קטנית מיני ׁשאר ׁשל ףפת ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
רּבֹות". נפׁשֹות ְֵַָ"ּבֹורא

.‡Èלאחריו מברכין "הּמֹוציא", ּבּתחּלה עליו ׁשּמברכין ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָּכל
ׁשּמברכין וכל ּברכֹות; ארּבע ּכסדרּה, הּמזֹון ּברּכת ְְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָּבּסֹוף
לאחריו ּבּסֹוף מברכין מזֹונֹות", מיני "ּבֹורא ּבּתחּלה ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָעליו

הארז. מן חּוץ ׁשלׁש, מעין אחת ְִֵֵֶַַָָָָֹּברכה
.·Èאבל ּולמעלה; מּכּזית ׁשאכל אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָּבּמה

והּׁשֹותה אכלין; מּׁשאר ּבין הּפת, מן ּבין מּכּזית, ּפחֹות ְְֳִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָאכל
מבר - מׁשקין מּׁשאר ּבין הּיין, מן ּבין מרביעית, ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָּפחֹות
מבר אינֹו ּולבּסֹוף הּמין, לאֹותֹו הראּויה ּברכה ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָּבּתחּלה

ְָּכלל.
.‚Èאלהינּו ה', אּתה ּברּו ׁשלׁש: מעין אחת ברכה היא ְְֱִֵֵֵַַַָָָָָֹוזֹו

חמּדה ארץ ועל הּכלּכלה ועל הּמחיה על העֹולם, ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָמל
ה' רחם אבֹותינּו. את וׁשהנחלּת ׁשרצית ּורחבה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָטֹובה
צּיֹון ועל עיר ירּוׁשלים ועל עּמ יׂשראל ועל עלינּו ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹאלהינּו
עליה ּונברכ ּבבנינּה, וׂשּמחנּו לתֹוכּה והעלנּו ,ּכבֹוד ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמׁשּכן
הּמחיה. ועל הארץ על ה', אּתה ּברּו ּובטהרה. ְְְְֳִִֶַַַַָָָָָָָָֻּבקדּׁשה
מעין ּבכללּה זֹו ּבברכה אֹומר טֹובים וימים ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָּובׁשּבתֹות

הּמזֹון. ּבברּכת ׁשּמזּכיר ּכדר הּיֹום, ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָֻקדּׁשת

ה'תשע"א ניסן כ"ו קודש שבת

רביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ׁשלׁש‡. מעין אחת ברכה אֹו הּמזֹון ּברּכת המבר ,2ּכל ְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָ

ׁשאכל ּבּמקֹום אֹותּה לבר 3צרי- מהּל ּכׁשהּוא אכל . ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
יֹוׁשב - עֹומד ּכׁשהּוא אכל .ויבר ׁשּפסק ּבּמקֹום 4יֹוׁשב ְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ויבר קדם5ּבמקֹומֹו ונזּכר הּמזֹון, ּברּכת לבר ׁשכח . ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
ׁשּנזּכר ּבּמקֹום מבר - ׁשּבמעיו הּמזֹון היה6ׁשּיתעּכל ואם . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּומבר למקֹומֹו חֹוזר - ׁשּנזּכר7מזיד ּבּמקֹום ּבר ואם .8- ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ
ּכׁשהּוא אֹו עֹומד ּכׁשהּוא ּבר אם וכן חֹובתֹו. ידי ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָיצא

חֹובתֹו ידי יצא - הּמזֹון9מהּל ּברּכת יבר לא ּולכּתחּלה . ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹ
ּובּמקֹום יֹוׁשב ּכׁשהּוא אּלא ׁשלׁש, ׁשּמעין ברכה 10ולא ְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

ֶַָׁשאכל.
.·בר לא אֹו "הּמֹוציא" ּבר אם לֹו ׁשּנסּתּפק ְִִִִֵֵֵֶַַַַֹמי

הּתֹורה מן ׁשאינֹו מּפני ,ּומבר חֹוזר אינֹו .11"הּמֹוציא", ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָ
סעּודתֹו, גמר ׁשּלא עד נזּכר אם - "הּמֹוציא" לבר ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹׁשכח

ּומבר חֹוזר12חֹוזר אינֹו - ׁשּגמר לאחר נזּכר ואם ; ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָ
13ּומבר. ְֵָ

סעּודתֹו‚. ּופסק זה, ּבבית אֹוכל אחר;14היה לבית והל ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
לפתח לֹו ויצא עּמֹו, לדּבר חברֹו ּוקראהּו אֹוכל, ׁשהיה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָאֹו

ל15ּביתֹו צרי מקֹומֹו, וׁשּנה הֹואיל - למפרע16ברוחזר ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָ
ואחרּֿכ "הּמֹוציא", ּבּתחּלה ּומבר וחֹוזר ּׁשאכל, מה ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָעל

סעּודתֹו .17יגמר ְְִָֹ
אֹו„. חתן לקראת ויצאּו לאכל, יֹוׁשבים ׁשהיּו ְְְְֱֲִִִֵֶֶַָָָָֹחברים

ּכּלה חֹוזרין18לקראת - חֹולה אֹו זקן ׁשם הּניחּו אם : ְְִִִִִֵֶַַָָָ
ׁשנּיה לבר צריכין ואינן סעּודתן, וגֹומרין ואם19למקֹומן ; ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵָָָָָָ

למפרע, ּברכה צריכין יֹוצאין, ּכׁשהן - אדם ׁשם הּניחּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹלא
לכּתחּלה ּברכה צריכין חֹוזרין, .20ּוכׁשהן ְְְְְְִִִִֵֶַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שלוש". "מעין ברכת נוסח ברכה; סעודתם1)לעניין באמצע ויצאו שאכלו חברים שאכל; במקום המזון ברכת לברך שצריך
ברכתם. דין מה הסעודה בתוך הבאים דברים ונשרף; מידיו ונפל אוכל על המברך דין ברכה; לעניין דינם מה וכלה חתן לקראת

שמ2) מהפת חוץ ח) פסוק ח, פרק (דברים בפסוק המנויים ישראל ארץ בהם שנשתבחה המינים שבעת אחרי ברכיםשמברכים
יד. א, הלכות ח, פרק לקמן ראה המזון, ברכת וכפירוש3)אחריה ב עמוד קא דף (פסחים במקומו יברך ללכת שעומד שטרם

בכוונה.4)הרשב"ם). שיברך עת5)כדי - שב - וברכת ושבעת ואכלת לזה: רמז כתבו שם ובתוספות ב) עמוד נא דף ֵֵ(ברכות
אכילתו.6)וברכת. למקום לחזור מחוייב רחוק7)ואינו הוא ואם ב). עמוד נג דף (שם, במקומו בירך שלא על חכמים קנסוהו

קפד). סימן חיים אורח אברהם (מגן מקום בריחוק שיברך מוטב שבמעיו, המזון בינתיים יתעכל שם שיחזור שעד ממקומו
סימן8) הרמב"ם בלשונות ב, חלק רדב"ז וראה בשכח, רק שייך שזה "נזכר" בו לומר אין הוא מזיד שאם במקצת, דחוקה הלשון

בירך. לא שעוד נזכר ושוב שכח, ובינתיים אחר במקום לברך מנת על שאכל ממקום במזיד שיצא במי מדבר שרבינו ואפשר קה.
השני. במקום בירך כתוב: קפד סימן שבטור מצוה9)ומעניין הידור משום לכתחילה אלא אמורים הללו הדברים כל שאין

בסמוך. נג10)וכמבואר דף (ברכות שנזכר במקום מברך שכח, שאם הלל כבית היא שהלכה פי על שאף להדגיש רבינו נתכוון
לברך שכח אחד היו, תלמידים "שני (שם): המסופר שהיה מעשה משום כששכח, אפילו ולברך לחזור ישתדל זאת בכל ב) עמוד
לא וכשנזכר במזיד במקומו בירך לא ואחד זהב. של ארנק ומצא ולברך) לחזור (המחייבים שמאי בית כדברי וחזר ונזכר במקומו
רבינו לפסק מקור וזה הלל, בית לפי יצא - בדרך במקומו בירך אם במזיד שאפילו ראייה מכאן (אגב, הלל כבית בדרך ובירך חזר
"לדבריכם, הלל: לבית שמאי בית (שם) השיבו וכן שאכל. במקום לברך שמאי בית לדברי לחוש שיש הרי אסון", וקרהו לעיל)

שכן". כל לא שמים לכבוד עולה, הוא עצמו לכבוד ויטלנה? יעלה לא גבוה) (מגדל הבירה בראש ארנק ששכח אלא11)מי
א). עמוד כא דף (ברכות חוזר אינו - מדבריהם ברכות וספק ב, הלכה א, פרק כלעיל סופרים לפני12)מדברי המוציא ברכת

וכי כלומר: נודף"? ריחו שהיא כדי אחר שום ויאכל יחזור נודף וריחו שום שאכל "מי כי א) עמוד נא דף (שם, סעודתו שיגמור
ברכה? בלי ויאכל יוסיף ברכה, בלא שאכל גמרה.14)(שם).13)מפני לא אחר.15)ועדיין לבית הלך שלא פי על אף

המזון.16) כגמרה17)ברכת זה והרי אכילתו, פסק הרי מקומו את המשנה שכל ד) פרק ברכות ותוספתא ב עמוד קא דף (פסחים
זו, לסעודה לו עולה הקודמת הסעודה של הברכה שאין המוציא, בתחילה לברך חייב וממילא אחרונה. ברכה אחריה לברך וחייב

לגמרי. חדשה סעודה פניהם.18)שהיא את שהואיל19)לקבל שיאכלו, מה על בתחילה ולא שאכלו, מה על למפרע לא
קביעותם שאין בריא או צעיר שם הניחו אם הדין והוא סעודתם, באמצע הם והרי הקודמת קביעותם בטלה לא מקצתם ונשארו

משנה). (כסף כוחם תשות מחמת במקומם נשארים והחולה הזקן שרק העולם דרך שכן אלא עמוד20)בטילה, קא דף (פסחים
בסמוך. כמבואר כשיחזרו, למפרע לברך צריכים כשיצאו, למפרע בירכו לא ואם ב)



צט zekxa zekld - oqip e"k ycew zay - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּולבּסֹו "ׁשהּכל", מבר ּבּתחּלה - קטנית מיני ׁשאר ׁשל ףפת ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
רּבֹות". נפׁשֹות ְֵַָ"ּבֹורא

.‡Èלאחריו מברכין "הּמֹוציא", ּבּתחּלה עליו ׁשּמברכין ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָּכל
ׁשּמברכין וכל ּברכֹות; ארּבע ּכסדרּה, הּמזֹון ּברּכת ְְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָּבּסֹוף
לאחריו ּבּסֹוף מברכין מזֹונֹות", מיני "ּבֹורא ּבּתחּלה ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָעליו

הארז. מן חּוץ ׁשלׁש, מעין אחת ְִֵֵֶַַָָָָֹּברכה
.·Èאבל ּולמעלה; מּכּזית ׁשאכל אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָּבּמה

והּׁשֹותה אכלין; מּׁשאר ּבין הּפת, מן ּבין מּכּזית, ּפחֹות ְְֳִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָאכל
מבר - מׁשקין מּׁשאר ּבין הּיין, מן ּבין מרביעית, ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָּפחֹות
מבר אינֹו ּולבּסֹוף הּמין, לאֹותֹו הראּויה ּברכה ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָּבּתחּלה

ְָּכלל.
.‚Èאלהינּו ה', אּתה ּברּו ׁשלׁש: מעין אחת ברכה היא ְְֱִֵֵֵַַַָָָָָֹוזֹו

חמּדה ארץ ועל הּכלּכלה ועל הּמחיה על העֹולם, ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָמל
ה' רחם אבֹותינּו. את וׁשהנחלּת ׁשרצית ּורחבה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָטֹובה
צּיֹון ועל עיר ירּוׁשלים ועל עּמ יׂשראל ועל עלינּו ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹאלהינּו
עליה ּונברכ ּבבנינּה, וׂשּמחנּו לתֹוכּה והעלנּו ,ּכבֹוד ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמׁשּכן
הּמחיה. ועל הארץ על ה', אּתה ּברּו ּובטהרה. ְְְְֳִִֶַַַַָָָָָָָָֻּבקדּׁשה
מעין ּבכללּה זֹו ּבברכה אֹומר טֹובים וימים ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָּובׁשּבתֹות

הּמזֹון. ּבברּכת ׁשּמזּכיר ּכדר הּיֹום, ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָֻקדּׁשת

ה'תשע"א ניסן כ"ו קודש שבת

רביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ׁשלׁש‡. מעין אחת ברכה אֹו הּמזֹון ּברּכת המבר ,2ּכל ְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָ

ׁשאכל ּבּמקֹום אֹותּה לבר 3צרי- מהּל ּכׁשהּוא אכל . ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
יֹוׁשב - עֹומד ּכׁשהּוא אכל .ויבר ׁשּפסק ּבּמקֹום 4יֹוׁשב ְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ויבר קדם5ּבמקֹומֹו ונזּכר הּמזֹון, ּברּכת לבר ׁשכח . ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
ׁשּנזּכר ּבּמקֹום מבר - ׁשּבמעיו הּמזֹון היה6ׁשּיתעּכל ואם . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּומבר למקֹומֹו חֹוזר - ׁשּנזּכר7מזיד ּבּמקֹום ּבר ואם .8- ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ
ּכׁשהּוא אֹו עֹומד ּכׁשהּוא ּבר אם וכן חֹובתֹו. ידי ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָיצא

חֹובתֹו ידי יצא - הּמזֹון9מהּל ּברּכת יבר לא ּולכּתחּלה . ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹ
ּובּמקֹום יֹוׁשב ּכׁשהּוא אּלא ׁשלׁש, ׁשּמעין ברכה 10ולא ְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

ֶַָׁשאכל.
.·בר לא אֹו "הּמֹוציא" ּבר אם לֹו ׁשּנסּתּפק ְִִִִֵֵֵֶַַַַֹמי

הּתֹורה מן ׁשאינֹו מּפני ,ּומבר חֹוזר אינֹו .11"הּמֹוציא", ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָ
סעּודתֹו, גמר ׁשּלא עד נזּכר אם - "הּמֹוציא" לבר ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹׁשכח

ּומבר חֹוזר12חֹוזר אינֹו - ׁשּגמר לאחר נזּכר ואם ; ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָ
13ּומבר. ְֵָ

סעּודתֹו‚. ּופסק זה, ּבבית אֹוכל אחר;14היה לבית והל ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
לפתח לֹו ויצא עּמֹו, לדּבר חברֹו ּוקראהּו אֹוכל, ׁשהיה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָאֹו

ל15ּביתֹו צרי מקֹומֹו, וׁשּנה הֹואיל - למפרע16ברוחזר ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָ
ואחרּֿכ "הּמֹוציא", ּבּתחּלה ּומבר וחֹוזר ּׁשאכל, מה ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָעל

סעּודתֹו .17יגמר ְְִָֹ
אֹו„. חתן לקראת ויצאּו לאכל, יֹוׁשבים ׁשהיּו ְְְְֱֲִִִֵֶֶַָָָָֹחברים

ּכּלה חֹוזרין18לקראת - חֹולה אֹו זקן ׁשם הּניחּו אם : ְְִִִִִֵֶַַָָָ
ׁשנּיה לבר צריכין ואינן סעּודתן, וגֹומרין ואם19למקֹומן ; ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵָָָָָָ

למפרע, ּברכה צריכין יֹוצאין, ּכׁשהן - אדם ׁשם הּניחּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹלא
לכּתחּלה ּברכה צריכין חֹוזרין, .20ּוכׁשהן ְְְְְְִִִִֵֶַָָָ
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שלוש". "מעין ברכת נוסח ברכה; סעודתם1)לעניין באמצע ויצאו שאכלו חברים שאכל; במקום המזון ברכת לברך שצריך
ברכתם. דין מה הסעודה בתוך הבאים דברים ונשרף; מידיו ונפל אוכל על המברך דין ברכה; לעניין דינם מה וכלה חתן לקראת

שמ2) מהפת חוץ ח) פסוק ח, פרק (דברים בפסוק המנויים ישראל ארץ בהם שנשתבחה המינים שבעת אחרי ברכיםשמברכים
יד. א, הלכות ח, פרק לקמן ראה המזון, ברכת וכפירוש3)אחריה ב עמוד קא דף (פסחים במקומו יברך ללכת שעומד שטרם

בכוונה.4)הרשב"ם). שיברך עת5)כדי - שב - וברכת ושבעת ואכלת לזה: רמז כתבו שם ובתוספות ב) עמוד נא דף ֵֵ(ברכות
אכילתו.6)וברכת. למקום לחזור מחוייב רחוק7)ואינו הוא ואם ב). עמוד נג דף (שם, במקומו בירך שלא על חכמים קנסוהו

קפד). סימן חיים אורח אברהם (מגן מקום בריחוק שיברך מוטב שבמעיו, המזון בינתיים יתעכל שם שיחזור שעד ממקומו
סימן8) הרמב"ם בלשונות ב, חלק רדב"ז וראה בשכח, רק שייך שזה "נזכר" בו לומר אין הוא מזיד שאם במקצת, דחוקה הלשון

בירך. לא שעוד נזכר ושוב שכח, ובינתיים אחר במקום לברך מנת על שאכל ממקום במזיד שיצא במי מדבר שרבינו ואפשר קה.
השני. במקום בירך כתוב: קפד סימן שבטור מצוה9)ומעניין הידור משום לכתחילה אלא אמורים הללו הדברים כל שאין

בסמוך. נג10)וכמבואר דף (ברכות שנזכר במקום מברך שכח, שאם הלל כבית היא שהלכה פי על שאף להדגיש רבינו נתכוון
לברך שכח אחד היו, תלמידים "שני (שם): המסופר שהיה מעשה משום כששכח, אפילו ולברך לחזור ישתדל זאת בכל ב) עמוד
לא וכשנזכר במזיד במקומו בירך לא ואחד זהב. של ארנק ומצא ולברך) לחזור (המחייבים שמאי בית כדברי וחזר ונזכר במקומו
רבינו לפסק מקור וזה הלל, בית לפי יצא - בדרך במקומו בירך אם במזיד שאפילו ראייה מכאן (אגב, הלל כבית בדרך ובירך חזר
"לדבריכם, הלל: לבית שמאי בית (שם) השיבו וכן שאכל. במקום לברך שמאי בית לדברי לחוש שיש הרי אסון", וקרהו לעיל)

שכן". כל לא שמים לכבוד עולה, הוא עצמו לכבוד ויטלנה? יעלה לא גבוה) (מגדל הבירה בראש ארנק ששכח אלא11)מי
א). עמוד כא דף (ברכות חוזר אינו - מדבריהם ברכות וספק ב, הלכה א, פרק כלעיל סופרים לפני12)מדברי המוציא ברכת

וכי כלומר: נודף"? ריחו שהיא כדי אחר שום ויאכל יחזור נודף וריחו שום שאכל "מי כי א) עמוד נא דף (שם, סעודתו שיגמור
ברכה? בלי ויאכל יוסיף ברכה, בלא שאכל גמרה.14)(שם).13)מפני לא אחר.15)ועדיין לבית הלך שלא פי על אף

המזון.16) כגמרה17)ברכת זה והרי אכילתו, פסק הרי מקומו את המשנה שכל ד) פרק ברכות ותוספתא ב עמוד קא דף (פסחים
זו, לסעודה לו עולה הקודמת הסעודה של הברכה שאין המוציא, בתחילה לברך חייב וממילא אחרונה. ברכה אחריה לברך וחייב

לגמרי. חדשה סעודה פניהם.18)שהיא את שהואיל19)לקבל שיאכלו, מה על בתחילה ולא שאכלו, מה על למפרע לא
קביעותם שאין בריא או צעיר שם הניחו אם הדין והוא סעודתם, באמצע הם והרי הקודמת קביעותם בטלה לא מקצתם ונשארו

משנה). (כסף כוחם תשות מחמת במקומם נשארים והחולה הזקן שרק העולם דרך שכן אלא עמוד20)בטילה, קא דף (פסחים
בסמוך. כמבואר כשיחזרו, למפרע לברך צריכים כשיצאו, למפרע בירכו לא ואם ב)



zekxaק zekld - oqip e"k ycew zay - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּפרֹות‰. לאכל אֹו ּבׁשתּיה מסּבין היּו אם ׁשּכל21וכן . ְְְֱִִִִֵֵֶֶָָָֹֻ
מקֹומֹו למפרע22המׁשּנה מבר ּולפיכ אכילתֹו, פסק הרי , ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ּׁשהּוא מה על לכּתחּלה ׁשנּיה ּומבר וחֹוזר ּׁשאכל, מה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָעל
אינֹו אחד, ּבבית לפּנה מּפּנה מקֹומֹו והמׁשּנה לאכל. ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹצרי

ּולבר לחזר ּתאנה23צרי ׁשל ּבמזרחּה אכל לאכל24. ּובא , ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹ
ּולבר לחזר צרי - .25ּבמערבּה ְְֲֲִֵַַָָָָֹ

.Â,הּפת ּבהן ׁשאֹוכלין הּפרּפרת את ּפטר - הּפת על ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָּבר
ּופרֹות הּתבׁשיל על26מּמיני ּבר אם אבל בהן; וכּיֹוצא ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ

הּפת את פטר לא קדרה27הּפרּפרת, מעׂשה על ּבר .28- ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ
הּתבׁשיל את מעׂשה29ּפטר את פטר לא הּתבׁשיל, על ּבר . ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָֹ

.30קדרה ְֵָ
.Êלאכל נמל ואחרּֿכ מּלׁשּתֹות, אֹו מּלאכל ּבלּבֹו ְְְְֱֱִִִִִֶֶַַַַָָֹֹּגמר

ּומבר חֹוזר מקֹומֹו, ׁשּנה ׁשּלא אףֿעלּֿפי - לׁשּתֹות .31אֹו ְְְִִִֵֵֶַַָָֹ
אפּלּו - ולׁשּתֹות לאכל לחזר ּדעּתֹו אּלא ּבלּבֹו, גמר לא ְְְְְֱֲֲִִִִֶֶַַַָָֹֹֹואם

ׁשנית לבר צרי אינֹו ּכּלֹו, הּיֹום ּכל .32ּפסק ְִִֵֵֵַַָָָָֻ
.Áׁשֹותין אֹו:33היּו הּמזֹון! ּברּכת ּונבר ּבֹואּו ואמרּו: , ְְְְִִֵַַָָָָ

הּיֹום קּדּוׁש ּונקּדׁש לׁשּתֹות34ּבֹואּו עליהם נאסר - עד35! ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַ
יקּדׁשּו36ׁשּיברכּו ׁשּיברכּו37אֹו קדם ולׁשּתֹות לחזר רצּו ואם . ְְְְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָֹֹ

ּולבר לחזר צריכים רּׁשאים, ׁשאינם אףֿעלּֿפי - יקּדׁשּו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹאֹו

אמרּו:38ּתחּלה אם אבל יׁשּתּו. ואחרּֿכ הּגפן" ּפרי "ּבֹורא ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ
ונבּדיל ּולבר39ּבֹואּו לחזר צריכין אין - !40. ְְְְֲִִִֵֵַַָֹ

.Ëּכגֹון אחר, יין מין להם ּובא יין, לׁשּתֹות מסּבין ְְְִִִִִֵֶַַַָָָֻהיּו
אֹו ׁשחֹור, והביאּו אדם ׁשֹותין -ׁשהיּו חדׁש והביאּו יׁשן ְְִִִֵֵֶָָָָָָָֹ

מברכין: אבל ׁשנּיה; ּפעם הּיין ּברּכת לבר צריכין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָאינן
והּמטיב הּטֹוב העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה 41ּברּו. ְֱִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

.Èמן מׁשקה על ולא האכלין ּכל מן אכל על מברכין ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹאין
הביאּו ואחרּֿכ ,ּבר ואם לפניו. ׁשּיבֹוא עד הּמׁשקין, ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּכל

ּולבר לחזר צרי - ונפל42לפניו עליו, ּובר אכל נטל . ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֹ
ונׂשרף ּומבר43מּידֹו וחֹוזר אחר נֹוטל - נהר ׁשטפֹו אֹו , ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָ

הּמין מאֹותֹו ׁשהּוא אףֿעלּֿפי "ּברּו44עליו, לֹומר: וצרי ; ְִִִֵֶַַַַָָָָ
ּכדי ראׁשֹונה, ּברכה על ועד" לעֹולם מלכּותֹו ּכבֹוד ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָׁשם

לבּטלה ׁשמים ׁשם להֹוציא אּמת45ׁשּלא על אדם עֹומד .46 ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
לפניו ׁשהיּו ׁשהּמים אףֿעלּֿפי וׁשֹותה, ּומבר ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּמים,
נתּכּון ׁשּלכ מּפני ׁשּׁשתה, הּמים אינם הּברכה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּבׁשעת

.47ּתחּלה ְִָ
.‡Èהּסעּודה מחמת והן הּסעּודה, ּבתֹו הּבאים ,48ּדברים ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָ

לפניהם ּברכה צריכין ּברּכת49אינן אּלא לאחריהם; ולא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
הּכל, ּפֹוטרת ׁשּבּסֹוף הּמזֹון ּוברּכת ׁשּבּתחּלה ְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹ"הּמֹוציא"
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ואינם21) קביעותם בטלה לא מהם אחד נשאר אם זאת בכל פת, אכילת מסיבת כמו כך כל קבועה מסיבתם שאין פי על אף
קעח). סימן חיים אורח אברהם (מגן בשנייה לברך ב22)צריכים ששנוי מה כל על חוזר דֿה.זה קא23)הלכות דף (פסחים

סעודה. הפסק כאן ואין מקום, שינוי זה שאין ב) התאנה.24)עמוד היה25)עץ שלא וכגון ח) הלכה ו, פרק ברכות (ירושלמי
לבית, מבית כשינוי חשוב זה הרי למערבה, - במזרחה העומד בין מפסיק התאנה שעץ ומכיוון במערבה. לאכול מתחילה בדעתו
כמקום חשובות הן הרי שתיהן, את מקיפים הבית כתלי וגם הראשון מקומו את השנייה בפינה ורואה הואיל לפינה מפינה אבל

משנה). (כסף הפת.26)אחד את בהם את27)המלפתים לפטור חשובה - ומשביעות מזינות שאינן - הפרפראות ברכת שאין
א). עמוד מב דף (ברכות ומשביעה המזינה לעיל28)הפת כמבואר בקדירה שנתבשלו דגן מיני וכל כרמל וגרש הריפות כגון
מזונות". מיני "בורא וברכתם: ד, הלכה ג, קדירה.29)פרק כמעשה מזין ואינו דגן, ממיני אין30)שאינו מזין שאינו מאחר

הפרפרת ברכת שאין מודים "הכול אמרו: ה) הלכה ו פרק (ברכות ובירושלמי (שם). המזין קדירה מעשה לפטור חשובה ברכתו
קדירה". מעשה את שבאכילתו31)פוטרת הראשונה הברכה נסתלקה כבר עוד, מלאכול דעתו שהסיח שמאחר שלפניה, ברכה

ברכה תחילה לברך חייב אינו אבל ב). עמוד קג דף פסחים א; עמוד מב דף (ברכות מחדש אכילתו על לברך וחייב הקודמת
קעט). סימן חיים אורח (טור למפרע ברכה לחייבו סעודה כגמר חשוב הדעת היסח אין כי שאכל, מה על ובלבד32)אחרונה

ג. הלכה לעיל כמבואר אחר למקום בינתיים יצא אכילתם.33)שלא השבת.34)בסוף לאכול.35)יום לומר צורך ואין
דף36) (פסחים כלל בה להפסיק ואסור בברכה, התחילו כאילו הם הרי המזון ברכת לברך עליהם שקיבלו שמאחר המזון, ברכת

ב). עמוד ה).37)קג הלכה כ"ט, פרק שבת הלכות וראה א עמוד ק דף (שם כמבואר הקידוש, קודם ולשתות לאכול אסור כי
לא כשעדיין ידובר וכאן השבת, ונכנסה היום החשיך כבר אם ושתייה באכילה נאסרו היום, קידוש ונקדש בוא אמרו: לא ואפילו
עד ושתייה באכילה לאסרם קובעת ונקדש" "בואו אמירתם: ולפיכך יום, מבעוד השבת עליהם לקבל רוצים והם היום החשיך

י"א). הלכה כ"ט, פרק שבת הלכות והשווה משנה, (כסף הברכה38)שיקדשו ואין סעודתם, שגמרו דעתם גילו באמירתם כי
ז. הלכה לעיל כמבואר פוטרתם, שבת.39)הקודמת במוצאי קובעת40)הבדלה השבת יציאת "אין א) עמוד קה דף (פסחים

ולפיכך, יבדילו, כך ואחר יגמרוה אלא שבת, במוצאי אכילתם להפסיק צריכים אינם יום מבעוד סעודתם התחילו שאם להבדלה",
רצט). סימן חיים אורח יוסף (בית ולברך לחזור לחייבם הפסק חשוב זה אין ונבדיל" "בואו אמרו: והמטיב41)אפילו לי, - הטוב

כששותה אבל עימו, מסובים כשאחרים ודווקא ח, הלכה ו, פרק שם, ירושלמי ב; עמוד נט דף (ברכות עימי יחד הנהנים לאחרים -
מברך כראשון משובח אינו השני כשהמין ואפילו לשתות". מסובים "היו לומר: רבינו הדגיש ולפיכך זו, ברכה מברך אינו יחידי
מפני הפת? על ולא היין על דווקא זו ברכה שקבעו והטעם שבהם. המשובח על לא מברך, הוא היינות ריבוי על כי והמטיב הטוב

ב). עמוד נט דף ברכות (תוספות סועדת אלא אינה והפת ומשמח, סועד א).42)שהיין הלכה ו, פרק ברכות או43)(ירושלמי
רו. סימן חיים אורח ראה שבידו.44)נאבד, זה על אלא דעתו הייתה לא כשבירך כי שם), הכתוב45)(ירושלמי "שהרי (שם)

והוציא הלשון טעה אם לפיכך, לבטלה, יזכירו שלא יראתו ובכלל נח) כח, (דברים והנורא הנכבד השם את ליראה ואומר: מצווה
אמר ואם יא). הלכה יב, פרק שבועות הלכות רבינו (לשון לבטלה" ייזכר שלא כדי לו ויהדר ויפאר וישבח מייד ימהר לבטלה שם
מוציא כאן ואין פסוק, כקורא שנראה יב) פסוק קיט, פרק (תהילים חוקך" "למדני יסיים: "אלוקינו" אמר לא ועוד ה' אתה ברוך

מיימוניות). (הגהות לבטלה שוטפים.46)שםֿשמים שמימיה שם).47)תעלה, (ירושלמי ברכתו בסוף שיבואו כגון,48)למים
הפת. עם לאכלם שרגילים ודגים פת.49)בשר בלא אכלם אם אפילו

zekxa zekld - oqip e"k ycew zay - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לּסעּודה טפל הּסעּודה50ׁשהּכל מחמת ׁשאינן ּודברים .51, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
לפניהם ּברכה טעּונין הּסעּודה, ּבתֹו ולא52ׁשּבאּו ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹ

הּסעּודה53לאחריהם לאחר הּבאים ּודברים מחמת54. ּבין - ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ
לפניהן ּברכה טעּונין - הּסעּודה מחמת ׁשּלא ּבין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּסעּודה,

.55ּולאחריהם ְֲֵֶַ
.·Èּובׁשעה הּדם, הּקזת ּובסעּודת טֹובים, ּובימים ְְְְִִִַַַַַָָָָָָּבׁשּבתֹות

על סעּודתֹו קֹובע ׁשאדם בהן, וכּיֹוצא הּמרחץ, מן ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּיצא
הּמזֹון56הּיין ׁשּלפני הּיין על ּבר אם הּיין57- את ּפטר , ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָ

הּמזֹון ּברּכת ׁשּיבר קדם הּמזֹון, לאחר אבל58ׁשּׁשתה ; ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
אחר ׁשל הּיין על ּבּתחּלה ּולבר לחזר צרי הּימים, ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹּבׁשאר

מבר59הּמזֹון ואחד אחד ּכל - הּמזֹון ּבתֹו יין להן ּבא . ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
אמן60לעצמֹו ׁשּיענּו ּפנּוי הּבליעה ּבית ׁשאין פֹוטר61, ואינֹו ; ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

הּמזֹון ׁשּלאחר הּיין .62את ְִֶֶַַַַַָ

חמיׁשי 1ּפרק
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אם‡. ּבּדבר יׁש וספק הּמזֹון. ּבברּכת חּיבין ועבדים ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָנׁשים
אינם אֹו זמן, לּה קבּוע ׁשאין לפי הּתֹורה, מן חּיבין ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהן
ידי הּגדֹולים את מֹוציאין אין לפיכ הּתֹורה. מן ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָחּיבין
סֹופרים, מּדברי הּמזֹון ּבברּכת חּיבין הּקטּנים אבל ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָחֹובתן.

ּבמצֹות. לחּנכן ְְְְְִֵַָּכדי
קדם·. הּזּמּון ּברּכת לבר חּיבין ּכאחד, פת ׁשאכלּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשלׁשה

האֹוכלים היּו אם הּזּמּון? ּברּכת היא ואיֿזֹו הּמזֹון. ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָּברּכת
נבר ואֹומר: מהם אחד מבר - עׂשרה עד ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָמּׁשלׁשה
ּובטּובֹו מּׁשּלֹו ׁשאכלנּו ּברּו עֹונין: והּכל מּׁשּלֹו! ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאכלנּו
ּובטּובֹו מּׁשּלֹו ׁשאכלנּו ּברּו :ּומבר חֹוזר והּוא ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָחיינּו;

ִָחיינּו.
העֹולם,‚. מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו" אֹומר: ְֱֵֵֶֶַַַָָָָָֹואחרּֿכ

והן ּברכֹות, ארּבע ׁשּגֹומר עד ּבטּובֹו", ּכּלֹו העֹולם את ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָֻהּזן
ּוברכה. ּברכה ּכל אחר אמן ְְִֵַַָָָָָָעֹונין

ּכיצד?„. ּבּׁשם. מזּמנין - ּולמעלה מעׂשרה האֹוכלין ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָהיּו
עֹונין: והן מּׁשּלֹו, ׁשאכלנּו לאלהינּו נבר אֹומר: ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהמבר

חֹוזר והּוא חיינּו, ּובטּובֹו מּׁשּלֹו ׁשאכלנּו אלהינּו, ְְְֱִִֵֵֶֶַָָָֹּברּו
ּומתחיל חיינּו, ּובטּובֹו מּׁשּלֹו ׁשאכלנּו אלהינּו, ּברּו ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָֹואֹומר:

הּמזֹון. ְִַַָּברּכת
ּבצרכי‰. להתעּסק מּׁשּיתחילּו - חתנים ּבבית ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָהּסֹועד

הּנׂשּואין, אחר יֹום ׁשלׁשים עד ולהכינּה, נׂשּואין ְְְֲִִִִִִַַַַַַָסעּודת
והם מּׁשּלֹו, ׁשאכלנּו ּבמעֹונֹו, ׁשהׂשמחה נבר :ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמבר
ואם וכּו'. מּׁשּלֹו ׁשאכלנּו ּבמעֹונֹו, ׁשהׂשמחה ּברּו ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָעֹונים:
ּבמעֹונֹו, ׁשהׂשמחה לאלהינּו נבר :מבר עׂשרה, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹהיּו
וכּו'. ׁשהׂשמחה אלהינּו ּברּו עֹונין: והם מּׁשּלֹו, ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשאכלנּו
הּנׂשּואין, מחמת הּנׂשּואין, אחר אֹותּה ׁשעֹוׂשין סעּודה ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָוכן

ּבמעֹונֹו". "ׁשהׂשמחה מבר חדׁש, ׁשניםֿעׂשר ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹעד
.Â.הּמזֹון ּבברּכת ׁשחּיבין ּכדר הּזּמּון, ּבברּכת חּיבין ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּכל

ּכהנים וכן ּבעזרה; הּקדׁשים קדׁשי ׁשאכלּו ּכהנים ְְְֲֲֲֲֳִִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹאפּלּו
ויׂשראל ּתרּומה הּכהנים ואכלּו כאחד, ׁשאכלּו ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹויׂשראלים

הּמזֹון. ּבברּכת ּכחּיּובן ּבזּמּון, חּיבין - ְְְְִִִִִַַַָָָֻחּלין
.Êמזּמנין אבל עליהן, מזּמנין אין ּוקטּנים ועבדים ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָנׁשים

מּפני ּוקטּנים, ועבדים נׁשים ׁשל חבּורה תהא ולא ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹלעצמן.
לעצמן; עבדים אֹו לעצמן מזּמנֹות נׁשים אבל ְְְְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָהּפריצּות;
ואינֹו למינֹו, מזּמן אנּדרֹוגינֹוס בּׁשם. יזּמנּו ׁשּלא ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַֹּובלבד
והּטמטּום ספק. ׁשהּוא מּפני לאנׁשים, ולא לנׁשים לא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹֻמזּמן,
עליו, מזּמנין מברכין, למי הּיֹודע קטן ּכלל. מזּמן ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָאינֹו
ּבין ּומצטרף, ׁשמֹונה; ּכבן אֹו ׁשבע ּכבן ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָואףֿעלּֿפי
אין והעּכּו"ם עליו. לזּמן עׂשרה, למנין ּבין ׁשלׁשה, ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָלמנין

עליו. ְְִַָָמזּמנין
.Á.ּולמעלה ּפת ּכּזית ׁשאכל מי על אּלא מזּמנין, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאין

וכּיֹוצא ציר אֹו ירק עּמהן אכלּו ּוׁשלׁשה פת, ׁשאכלּו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשבעה
מאֹוכלי המבר ׁשּיהיה והּוא ּבּׁשם; לזּמן מצטרפין - ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָבהן
מצטרפין, אין ירק, וארּבעה פת ׁשאכלּו ׁשּׁשה אבל ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהּפת.
אמּורים? ּדברים ּבּמה הּנּכר. רב הּפת אֹוכלי ׁשּיהיּו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹעד
מהן ואחד אחד ּכל ׁשּיאכלּו צרי ּבׁשלׁשה, אבל ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹּבעׂשרה,

מזּמנין. ואחרּֿכ ּפת, ְְְִִַַַַַַָּכּזית
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הפת.50) המאכל.51)לאכילת את לעכל אלא להשביע באים ואינם הפת את בהם ללפת רגילים שאין וענבים תאנים כגון
פוטרתם.52) הפת ברכת אין הסעודה מעיקר הם שאין הסעודה.53)כיוון בתוך שבא מה כל פוטרת המזון כלומר:54)שברכת

פירות לאכילת עצמם לקבוע סעודתם גמר לאחר מנהגם היה כי הפת, מן ידיהם את שמשכו אחרי הובאו אם הדברים אלה כל
פרפראות. מיני מא55)וכל דף (ברכות הסעודה עיקר בתוך הנאכלים דברים אלא פוטרות וה"מזון" "המוציא" ברכות שאין

ידינו את מושכים אנו אין כי בימינו, נוהג האחרון הדין ואין רבינו". "תשובות במוספנו וראה שם). התוספות וכפירוש ב עמוד
ב). סעיף קעז סימן חיים ואורח שם (תוספות המזון ברכת עד הפת עצמם56)מן את קובעים המזון ברכת לפני סעודתם שאחרי

דף בנדרים מרומז - המרחץ ובית לרפואה. הקזה אחרי שותים שהיו א עמוד קכט דף שבת במסכת מפורש - והקזה יין, לשתיית
על אחריהם סעודתו קובע שאדם המרחץ, ובית "הקזה הוסיפו: ב) עמוד מב דף (ברכות שלפנינו התלמוד ובנוסח ב עמוד לח

(רא"ש). הגאונים הוספת והיא דף57)היין", (ברכות תיאבון משום האכילה לפני יין לשתות היה מנהגם הסעודה, התחלת לפני
א). עמוד ברכה.58)מג בשעת מתחילה עליו דעתו - הסעודה לאחר יין שישתה וידע הואיל ב) עמוד מב דף שהואיל59)(שם,

פוטרתו, הפת ברכת ואין הגפן" פרי "בורא עליו מברך הסעודה שבתוך ויין (שם). מתחילה דעתו עליו הייתה לא בכך קביעותו ואין
היו שלא פי על אף עליו ומברכים בא הוא מקומות בכמה כלומר: ב) עמוד (שם לעצמו ברכה גורם שהרי הוא, שחשוב מפני
פוטרו קידוש של יין וכן פוטרתו המזון שלפני היין ברכת אולם שם). (רש"י אירוסין" ו"ברכת "קידוש" כגון: לשתותו, צריכים

ג). סעיף קעד סימן חיים כולם.60)(אורח את מוציא האחד דף61)ואין (ברכות לבלוע אלא המברך אל המסובים לב שאין
א). עמוד ב).62)מג עמוד מב דף (שם השני את לפטור חשוב ואינו שבמעיו המזון לשרות רק בא החייב1)שהראשון מי

הנישואין. מחמת הנישואין אחר אותה שעושים סעודה וכן חתנים בבית הסועד ברכת הזימון; בברכת
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לּסעּודה טפל הּסעּודה50ׁשהּכל מחמת ׁשאינן ּודברים .51, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
לפניהם ּברכה טעּונין הּסעּודה, ּבתֹו ולא52ׁשּבאּו ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹ

הּסעּודה53לאחריהם לאחר הּבאים ּודברים מחמת54. ּבין - ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ
לפניהן ּברכה טעּונין - הּסעּודה מחמת ׁשּלא ּבין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּסעּודה,

.55ּולאחריהם ְֲֵֶַ
.·Èּובׁשעה הּדם, הּקזת ּובסעּודת טֹובים, ּובימים ְְְְִִִַַַַַָָָָָָּבׁשּבתֹות

על סעּודתֹו קֹובע ׁשאדם בהן, וכּיֹוצא הּמרחץ, מן ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּיצא
הּמזֹון56הּיין ׁשּלפני הּיין על ּבר אם הּיין57- את ּפטר , ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָ

הּמזֹון ּברּכת ׁשּיבר קדם הּמזֹון, לאחר אבל58ׁשּׁשתה ; ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
אחר ׁשל הּיין על ּבּתחּלה ּולבר לחזר צרי הּימים, ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹּבׁשאר

מבר59הּמזֹון ואחד אחד ּכל - הּמזֹון ּבתֹו יין להן ּבא . ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
אמן60לעצמֹו ׁשּיענּו ּפנּוי הּבליעה ּבית ׁשאין פֹוטר61, ואינֹו ; ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

הּמזֹון ׁשּלאחר הּיין .62את ְִֶֶַַַַַָ

חמיׁשי 1ּפרק
¤¤£¦¦

אם‡. ּבּדבר יׁש וספק הּמזֹון. ּבברּכת חּיבין ועבדים ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָנׁשים
אינם אֹו זמן, לּה קבּוע ׁשאין לפי הּתֹורה, מן חּיבין ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהן
ידי הּגדֹולים את מֹוציאין אין לפיכ הּתֹורה. מן ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָחּיבין
סֹופרים, מּדברי הּמזֹון ּבברּכת חּיבין הּקטּנים אבל ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָחֹובתן.

ּבמצֹות. לחּנכן ְְְְְִֵַָּכדי
קדם·. הּזּמּון ּברּכת לבר חּיבין ּכאחד, פת ׁשאכלּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשלׁשה

האֹוכלים היּו אם הּזּמּון? ּברּכת היא ואיֿזֹו הּמזֹון. ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָּברּכת
נבר ואֹומר: מהם אחד מבר - עׂשרה עד ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָמּׁשלׁשה
ּובטּובֹו מּׁשּלֹו ׁשאכלנּו ּברּו עֹונין: והּכל מּׁשּלֹו! ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאכלנּו
ּובטּובֹו מּׁשּלֹו ׁשאכלנּו ּברּו :ּומבר חֹוזר והּוא ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָחיינּו;

ִָחיינּו.
העֹולם,‚. מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו" אֹומר: ְֱֵֵֶֶַַַָָָָָֹואחרּֿכ

והן ּברכֹות, ארּבע ׁשּגֹומר עד ּבטּובֹו", ּכּלֹו העֹולם את ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָֻהּזן
ּוברכה. ּברכה ּכל אחר אמן ְְִֵַַָָָָָָעֹונין

ּכיצד?„. ּבּׁשם. מזּמנין - ּולמעלה מעׂשרה האֹוכלין ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָהיּו
עֹונין: והן מּׁשּלֹו, ׁשאכלנּו לאלהינּו נבר אֹומר: ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהמבר

חֹוזר והּוא חיינּו, ּובטּובֹו מּׁשּלֹו ׁשאכלנּו אלהינּו, ְְְֱִִֵֵֶֶַָָָֹּברּו
ּומתחיל חיינּו, ּובטּובֹו מּׁשּלֹו ׁשאכלנּו אלהינּו, ּברּו ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָֹואֹומר:

הּמזֹון. ְִַַָּברּכת
ּבצרכי‰. להתעּסק מּׁשּיתחילּו - חתנים ּבבית ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָהּסֹועד

הּנׂשּואין, אחר יֹום ׁשלׁשים עד ולהכינּה, נׂשּואין ְְְֲִִִִִִַַַַַַָסעּודת
והם מּׁשּלֹו, ׁשאכלנּו ּבמעֹונֹו, ׁשהׂשמחה נבר :ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמבר
ואם וכּו'. מּׁשּלֹו ׁשאכלנּו ּבמעֹונֹו, ׁשהׂשמחה ּברּו ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָעֹונים:
ּבמעֹונֹו, ׁשהׂשמחה לאלהינּו נבר :מבר עׂשרה, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹהיּו
וכּו'. ׁשהׂשמחה אלהינּו ּברּו עֹונין: והם מּׁשּלֹו, ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשאכלנּו
הּנׂשּואין, מחמת הּנׂשּואין, אחר אֹותּה ׁשעֹוׂשין סעּודה ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָוכן

ּבמעֹונֹו". "ׁשהׂשמחה מבר חדׁש, ׁשניםֿעׂשר ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹעד
.Â.הּמזֹון ּבברּכת ׁשחּיבין ּכדר הּזּמּון, ּבברּכת חּיבין ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּכל

ּכהנים וכן ּבעזרה; הּקדׁשים קדׁשי ׁשאכלּו ּכהנים ְְְֲֲֲֲֳִִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹאפּלּו
ויׂשראל ּתרּומה הּכהנים ואכלּו כאחד, ׁשאכלּו ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹויׂשראלים

הּמזֹון. ּבברּכת ּכחּיּובן ּבזּמּון, חּיבין - ְְְְִִִִִַַַָָָֻחּלין
.Êמזּמנין אבל עליהן, מזּמנין אין ּוקטּנים ועבדים ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָנׁשים

מּפני ּוקטּנים, ועבדים נׁשים ׁשל חבּורה תהא ולא ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹלעצמן.
לעצמן; עבדים אֹו לעצמן מזּמנֹות נׁשים אבל ְְְְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָהּפריצּות;
ואינֹו למינֹו, מזּמן אנּדרֹוגינֹוס בּׁשם. יזּמנּו ׁשּלא ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַֹּובלבד
והּטמטּום ספק. ׁשהּוא מּפני לאנׁשים, ולא לנׁשים לא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹֻמזּמן,
עליו, מזּמנין מברכין, למי הּיֹודע קטן ּכלל. מזּמן ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָאינֹו
ּבין ּומצטרף, ׁשמֹונה; ּכבן אֹו ׁשבע ּכבן ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָואףֿעלּֿפי
אין והעּכּו"ם עליו. לזּמן עׂשרה, למנין ּבין ׁשלׁשה, ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָלמנין

עליו. ְְִַָָמזּמנין
.Á.ּולמעלה ּפת ּכּזית ׁשאכל מי על אּלא מזּמנין, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאין

וכּיֹוצא ציר אֹו ירק עּמהן אכלּו ּוׁשלׁשה פת, ׁשאכלּו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשבעה
מאֹוכלי המבר ׁשּיהיה והּוא ּבּׁשם; לזּמן מצטרפין - ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָבהן
מצטרפין, אין ירק, וארּבעה פת ׁשאכלּו ׁשּׁשה אבל ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהּפת.
אמּורים? ּדברים ּבּמה הּנּכר. רב הּפת אֹוכלי ׁשּיהיּו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹעד
מהן ואחד אחד ּכל ׁשּיאכלּו צרי ּבׁשלׁשה, אבל ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹּבעׂשרה,

מזּמנין. ואחרּֿכ ּפת, ְְְִִַַַַַַָּכּזית
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הפת.50) המאכל.51)לאכילת את לעכל אלא להשביע באים ואינם הפת את בהם ללפת רגילים שאין וענבים תאנים כגון
פוטרתם.52) הפת ברכת אין הסעודה מעיקר הם שאין הסעודה.53)כיוון בתוך שבא מה כל פוטרת המזון כלומר:54)שברכת

פירות לאכילת עצמם לקבוע סעודתם גמר לאחר מנהגם היה כי הפת, מן ידיהם את שמשכו אחרי הובאו אם הדברים אלה כל
פרפראות. מיני מא55)וכל דף (ברכות הסעודה עיקר בתוך הנאכלים דברים אלא פוטרות וה"מזון" "המוציא" ברכות שאין

ידינו את מושכים אנו אין כי בימינו, נוהג האחרון הדין ואין רבינו". "תשובות במוספנו וראה שם). התוספות וכפירוש ב עמוד
ב). סעיף קעז סימן חיים ואורח שם (תוספות המזון ברכת עד הפת עצמם56)מן את קובעים המזון ברכת לפני סעודתם שאחרי

דף בנדרים מרומז - המרחץ ובית לרפואה. הקזה אחרי שותים שהיו א עמוד קכט דף שבת במסכת מפורש - והקזה יין, לשתיית
על אחריהם סעודתו קובע שאדם המרחץ, ובית "הקזה הוסיפו: ב) עמוד מב דף (ברכות שלפנינו התלמוד ובנוסח ב עמוד לח

(רא"ש). הגאונים הוספת והיא דף57)היין", (ברכות תיאבון משום האכילה לפני יין לשתות היה מנהגם הסעודה, התחלת לפני
א). עמוד ברכה.58)מג בשעת מתחילה עליו דעתו - הסעודה לאחר יין שישתה וידע הואיל ב) עמוד מב דף שהואיל59)(שם,

פוטרתו, הפת ברכת ואין הגפן" פרי "בורא עליו מברך הסעודה שבתוך ויין (שם). מתחילה דעתו עליו הייתה לא בכך קביעותו ואין
היו שלא פי על אף עליו ומברכים בא הוא מקומות בכמה כלומר: ב) עמוד (שם לעצמו ברכה גורם שהרי הוא, שחשוב מפני
פוטרו קידוש של יין וכן פוטרתו המזון שלפני היין ברכת אולם שם). (רש"י אירוסין" ו"ברכת "קידוש" כגון: לשתותו, צריכים

ג). סעיף קעד סימן חיים כולם.60)(אורח את מוציא האחד דף61)ואין (ברכות לבלוע אלא המברך אל המסובים לב שאין
א). עמוד ב).62)מג עמוד מב דף (שם השני את לפטור חשוב ואינו שבמעיו המזון לשרות רק בא החייב1)שהראשון מי

הנישואין. מחמת הנישואין אחר אותה שעושים סעודה וכן חתנים בבית הסועד ברכת הזימון; בברכת
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.Ëאם - ואכל ׁשליׁשי ּובא מּלאכל, וגמרּו ׁשאכלּו, ְְְְְְֱִִִִִֶֶַַָָָָֹׁשנים
מצטרף אכלין, מּׁשאר ואפּלּו ּכלֿׁשהּוא, עּמֹו לאכל ְְְֱֲֳִִִִִִֵֶֶַָָָָֹיכֹולין
אףֿעלּֿפי לכּלם, ׁשּמבר הּוא ׁשּבמסּבין ּגדֹול וחכם ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻעּמהן.

ּבאחרֹונה. אּלא בא ֲֶֶַָָָָֹׁשּלא
.Èארּבעה וכן לחלק, רּׁשאין אינן כאחד, ׁשאכלּו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָׁשלׁשה

מעׂשרה עׂשרה. עד לחלק, להם יׁש - וׁשּׁשה חמּׁשה. ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָוכן
זמן ׁשּכל עׂשרים; עד לחלק, רּׁשאים אינם - ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּולמעלה
הּכל, ּכזּמּון וחלק חלק לכל הּזּמּון ּברּכת ותהיה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּיחלקּו,

לחלק. להם ֵֵֵֶָָיׁש
.‡Èׁשלׁשה ׁשל חבּורֹות מּׁשלׁש ׁשּבאּו בניֿאדם, ְְְֲִֵֶֶָָָָָָׁשלׁשה

ואחד אחד ּכל זּמן ּכבר ואם לחלק. רּׁשאין אינן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָׁשלׁשה,
ּבזּמּון, חּיבין ואינן לחלק, רּׁשאין - ׁשּלֹו ּבחבּורה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמהם
אףֿעלּֿפי - ּפת לאכל ׁשּיׁשבּו ׁשלׁשה עליהן. זּמנּו ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּכבר

לחלק. רּׁשאין אינן מּׁשּלֹו, אֹוכל ואחד אחד ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּכל
.·Èׁשּמקצתן ּבזמן - אחד ּבבית אֹוכלין ׁשהיּו חבּורֹות ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּתי

אּלּו - לאו ואם אחד; לזּמּון מצטרפין אּלּו, את אּלּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָרֹואין
אחד ׁשּמׁש יׁש ואם לעצמן. מזּמנין ואּלּו לעצמן ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָמזּמנין
- זֹו לחבּורה זֹו מחבּורה ּומׁשּמׁש הֹול ׁשהּוא ְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַָָּביניהם,
את רֹואין אּלּו מקצת ׁשאין אףֿעלּֿפי אחד, לזּמּון ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָמצטרפין
ּבבאּור. המבר ּדברי ּכל ׁשּתיהן ׁשּיׁשמעּו והּוא, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָאּלּו;

.‚Èּכדי לֹו, קֹוראין - לּׁשּוק מהן אחד ויצא ׁשאכלּו, ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשלׁשה
בּׁשּוק, והּוא עליו ּומזּמנין אֹומרים, ּׁשהן מה לׁשמע ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשּיכּון
ּברּכת ויבר יחזר לביתֹו, ולכׁשּיחזר חֹובתֹו; ידי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹויֹוצא
- לּׁשּוק מהן אחד ויצא ׁשאכלּו, עׂשרה אבל לעצמֹו. ְְְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהּמזֹון

עּמהן. ויׁשב למקֹומֹו ׁשּיחזר עד עליו, מזּמנין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹאין
.„È- לעצמֹו ּובר מהן אחד וקדם כאחד, ׁשאכלּו ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשלׁשה

יצא לא והּוא זּמּון, חֹובת ידי הּׁשנים ויצאּו עליו; ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֹמזּמנין
למפרע. זּמּון ׁשאין זה, ְְְִִֵֵֶֶַַּבזּמּון

.ÂË.לעצמֹו מבר ואחד אחד ּכל - כאחד ׁשאכלּו ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשנים
מבר ׁשּיֹודע זה - יֹודע אינֹו ואחד יֹודע מהן אחד היה ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָואם
ויֹוצא ּוברכה, ּברכה ּכל אחר אמן עֹונה והּׁשני רם, ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָּבקֹול
ואּׁשה לרּבֹו, מבר ועבד לאביו, מבר ּובן חֹובתֹו. ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָידי
חכמים: אמרּו אבל חֹובתן. ידי ויֹוצאין לבעלּה, ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָמברכת

לֹו. מברכין ּובניו ׁשאׁשּתֹו למי מארה ְְְְְִִִֵֶָָָָָּתבֹוא
.ÊËׁשאכלּו ּבזמן חֹובתן? ידי ׁשּיצאּו אמּורים ּדברים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבּמה

ּולפיכ סֹופרים, מּדברי לבר חּיבים ׁשהן ׂשבעּו, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹולא
אם אבל חֹובתן; מידי אּׁשה אֹו עבד אֹו קטן אֹותן ֲִִִִִֵֶֶָָָָָָָמֹוציאין
ּבין - הּתֹורה מן הּמזֹון ּבברּכת חּיב ׁשהּוא וׂשבע, ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָאכל
החּיב ׁשּכל אֹותן, מֹוציאין אין עבד, אֹו קטן ּבין ִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאּׁשה,
אּלא חֹובתן, מידי אֹותן מֹוציאין אין הּתֹורה, מן ְִִִִֵֵֶַָָָָָָָּבדבר

ּכמֹותֹו. הּתֹורה מן דבר ּבאֹותֹו ְְִַַַָָָָהחּיב
.ÊÈאם הּזּמּון: ּבברּכת מברכין ּומצאן אחרים, אצל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָהּנכנס

הּוא ּברּו" עֹונה הּוא - "נבר" אֹומר המבר ְְֵֵֵֶַָָָָָמצא
מּׁשּלֹו" ׁשאכלנּו ּברּו" עֹונין האֹוכלים מצא ואם ;"ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָֹּומבר

אמן. אחריהן עֹונה הּוא -ֲֵֵֶֶַָ

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

נטילת‡. צרי "הּמֹוציא", עליו ׁשּמברכין הּפת האֹוכל ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָּכל
ואףֿעלּֿפייד חּלין, פת ׁשהיא ואףֿעלּֿפי וסֹוף. ּתחּלה ים ְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָֻ

עד יאכל לא - טמאה להן יֹודע ואינֹו מלכלכֹות, ידיו ְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֻֻׁשאין
נטילת צרי ּבמׁשקין, ׁשּטּבּולֹו ּדבר ּכל וכן ידיו. ׁשּתי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּיּטל

ּתחּלה. ְִִַָָידים
ּבין·. ׁשמע, לקריאת ּבין לאכילה, ּבין - ידיו הּנֹוטל ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָּכל

על וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר ּתחּלה: מבר - ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָלתפּלה
לׁשמע הּתֹורה מן ׁשּנצטּוינּו חכמים, מצות ׁשּזֹו ידים; ְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹנטילת
אין אחרֹונים ּומים .יֹורּו אׁשר הּתֹורה ּפי על ׁשּנאמר: ֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָמהן,
אדם חּיב ּולפיכ הּסּכנה. מּפני אּלא ׁשאינם עליהן, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָמברכין

ּביֹותר. ּבהן ְְִֵֵֶָָלהּזהר
נֹוטל,‚. - רצה רׁשּות: - לתבׁשיל ּתבׁשיל ּבין ידים ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָנטילת

ידים, נטילת צריכין אינן חּלין ׁשל ּופרֹות נֹוטל. אינֹו - ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻרצה
זה הרי לפרֹות, ידיו הּנֹוטל וכל ּבּסֹוף. ּבין ּבּתחּלה, ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּבין
ידים נטילת צרי ּבֹו, ׁשהּמלח ּפת ּכל הרּוח. ְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָמּגּסי
ׁשּטבעֹו מלח אֹו סדֹומית, מלח ּבֹו יׁש ׁשּמא ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָּבאחרֹונה,
חּיבין זה מּפני ויּסמא. עיניו על ידיו ויעביר סדֹומית, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכמלח
ּפטּורים ּובּמחנה הּמלח. מּפני סעּודה, ּכל ּבסֹוף ידים ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹלּטל
וחּיבין ּבּמלחמה; טרּודים ׁשהן מּפני ּבּתחּלה, ידים ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָמּנטילת

הּסּכנה. מּפני ְֲִֵַַַָָָָּבאחרֹונה,
ׁשעּור„. וכּמה הּפרק. עד ידים? נטילת היא היכן ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָעד

ּבטבילה, ׁשחֹוצצים וכל ידים. ׁשּתי לכל רביעית ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָהּמים?
לׁשעּור עֹולה מקוה, למּדת העֹולה וכל ידים. ּבנטילת ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָחֹוצץ

ְִִרביעית.
אינֹו‰. - מקוה ּבמי ידיו והטּביל ידים, נטילת הּצרי ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּכל

מקוה, ׁשעּור ּבהם ׁשאין ּבמים הטּבילן ואם אחר. ּדבר ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָצרי
הּמים ׁשאין כלּום, עׂשה לא - ׁשּבּקרקע ׁשאּובין במים ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֹאֹו

ּבנטילה. אּלא הּידים את מטהרין ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָׁשאּובין
.Âּבּמים דברים: ּבארּבעה להּזהר צרי ידיו, הּנֹוטל ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָּכל

ׁשּיהיה ּובּׁשעּור, ידים, לנטילת פסּולין יהיּו ׁשּלא ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָֹעצמן,
ׁשּנֹוטלין הּמים ׁשּיהיּו ּובּכלי, ידים, ׁשּתי לכל רביעית ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָבהן

נֹותן. מּכח ּבאין הּמים ׁשּיהיּו ּובּנֹוטל, ּבכלי, ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּבהן
.Ê,וגּלּוי מראה, ׁשּנּוי הּמים: את ּפֹוסלין דברים ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָארּבעה

מּלׁשּתֹות הּבהמה את ׁשּמֹונע והפסד, ּבהן, מלאכה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָועׂשּית
ּבין ּבכלים, ּבין - מראיתן ׁשּנׁשּתּנּו מים ּכיצד? ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָמהן.
מקֹומן מחמת ּבין לתֹוכן, ׁשּנפל ּדבר מחמת ּבין ְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָּבקרקעֹות,
מּׁשתּיה אֹותן האֹוסר ּגּלּוי נתּגּלּו אם וכן פסּולין. אּלּו הרי -ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָָ

ידים. לנטילת נפסלּו -ְְְִִִִַָָ
.Áּופסּולין ׁשֹופכין, נעׂשּו מלאכה, בהן ׁשּנעׂשה מים ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָּכל

אֹו ּכלים ּבהן ׁשהדיח ׁשאּובין מים ּכיצד? ידים. ְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָלנטילת
ּבקרקעֹות ּבין ּבכלים, ּבין - בזה וכּיֹוצא ּפּתֹו, בהם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּׁשרה
חדׁשים אֹו מּודחין ּכלים ּבהן הדיח ידים. לנטילת ּפסּולין -ְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
- הּכעכים את ּבהן מטּבל ׁשהּנחּתֹום מים פסלן. לא -ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ׁשהּמים ּכׁשרים; - ליׁשה ּבׁשעת מהן חֹופן וׁשהּוא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָּפסּולין,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לה1) צריך ידיו שהנוטל דברים ארבעה תיקנום; ולמה אחרונים מים דין במשקה; שטיבולו דבר ולכל לפת ידיים בהם.נטילת יזהר

milk zekld - oqip 'k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מהם ׁשחפן הּמים אבל מלאכה, בהן ׁשּנעׂשּו הן ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּבחפניו
ּבכׁשרּותן. הן ְְֲֵֵַָהרי

.Ëאֹווכ מרים ׁשהיּו ּכגֹון ּכלב, מּׁשתּית ׁשּנפסלּו מים ל ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָ
הּכלב: מהן יׁשּתה ׁשּלא עד רע, ריח אֹו עכּורין, אֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹמלּוחים
ּכׁשרים - ּובקרקעֹות ידים, לנטילת ּפסּולין - ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָּבכלים
הּידים; את ּבהם מטּבילין ּבמקֹומן, טבריא, חּמי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָלהטּביל.
אחר למקֹום אּמה מהן ׁשהפליג אֹו ּבכלי, מהן נטל אם ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאבל
ׁשאינן מּפני אחרֹונים, ולא ראׁשֹונים לא מהן, נֹוטלין אין -ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹ

ּבהמה. לׁשתּית ְְְִִִֵַָראּויין
.È.ּכּׁשעּור ׁשּיּתן עד מעט, מעט ידיו על לּתן לּנֹוטל ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָיׁש

נֹוטלין ּכׁשר. - אחת ּבׁשטיפה ּכּלּה הרביעית נתן ְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָֻואם
זה, עלּֿגּבי זה יד אֹו זה, ּבצד זה חמּׁשה, אֹו ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָארּבעה
ביניהן ׁשּיבֹוא ּכדי ידיהן, ׁשּירּפּו ּובלבד אחת; ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּבׁשטיפה
ואחד. אחד לכל רביעית ּכדי הּׁשטיפה באֹותּה ויהיה ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּמים,

.‡Èּבׁשּולי ולא הּכלים, ּבדפנֹות לא לּידים, מים נֹוטלין ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָֹֹאין
ּתּקן ואם החבית. ּבמגּופת ולא בחרסים, ולא ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָֹֹהּמחץ,
ׁשּתּקנּה, החמת וכן לּידים. מּמּנה נֹוטלין לנטילה, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּמגּופה
נֹוטלין אין - ׁשּנתקנּו וקּפה ׂשק אבל לּידים. מּמּנה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻנֹוטלין
ּכלי. חפניו ׁשאין ּבחפניו, לחברֹו יּתן ולא לּידים. ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹמהן
אין טמאה, מידי אֹותן המטהרת ׁשבירה ׁשּנׁשּברּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻוכלים

כלים. ׁשברי ׁשהן מּפני לּידים, ּבהם ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָנֹותנין
.·Èּוכלי גללים ּכלי ואפּלּו לּידים, נֹוטלים הּכלים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָּבכל

אֹו רביעית מחזיק ׁשאינֹו ּכלי ׁשלמים. ׁשּיהיּו והּוא ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָאדמה;
לּידים. מּמּנֹו נֹותנין אין רביעית, ּבֹו ְְִִִִִֵֵֶַָָאין

.‚Èאם וקטן. ׁשֹוטה חרׁש, אפּלּו לּידים, לּתן ּכׁשרים ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹהּכל
יּטה אֹו ידיו, על וצק ּברּכיו ּבין הּכלי מּניח - אחר ׁשם ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָאין
זֹו, על ּבזֹו וצק אחת ידֹו נֹוטל אֹו ויּטל, ידיו על ְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹהחבית
לּידים. נֹוטל והּקֹוף הּׁשנּיה. על ּבראׁשֹונה וצק ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָוחֹוזר

.„È,לתֹוכּה ונֹותן בגלּגל אֹו ּבידֹו אדם ׁשּדֹולה ְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָֹהּׁשקת,
אֹו הירקֹות ּומׁשקין והֹולכין ּבאּמה מּמּנה נמׁשכין ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָוהּמים
- ידיו על וׁשטפּו הּמים ועברּו ּבּׁשקת, ידיו והּניח ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹהּבהמה,
היּו ואם ידיו. על נֹותן ּכאן אין ׁשהרי נטילה, לֹו עלתה ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹלא
על ׁשטפּו הּמים ׁשּנמצאּו עד הּדלי, לׁשפיכת קרֹובֹות ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָידיו

נטילה. לֹו עלתה - האדם נתינת מּכח ְְְִִִַַָָָָָָָָֹידיו
.ÂË,נעׂשה לא אֹו מלאכה מהן נעׂשה אם לֹו ׁשּנסּתּפק ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמים

טמאין; אֹו טהֹורין הן אם ּבהן, ׁשאין אֹו ּכּׁשעּור ּבהן יׁש ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָאם
ספק ׁשּכל טהֹור, ספקֹו - ידיו נטל לא ספק ידיו, נטל ְֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָֹספק

טהֹור. ידים ְֳִֶַַָָָׁשּבטהרת
.ÊËׁשּלא עד למעלה, ידיו ׁשּיגּביּה צרי - הראׁשֹונים ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹמים

ואחרֹונים הּידים; את ויטּמאּו ויחזרּו לּפרק חּוץ מים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָיצאּו
מעל הּמלח ּכח ּכל ׁשּיצא ּכדי למּטה, ידיו ׁשּיׁשּפיל צרי -ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
עלּֿגּבי ּבין כלי עלּֿגּבי ּבין נּטלים, ראׁשֹונים מים ְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָידיו.
מים כלי. עלּֿגּבי אּלא נּטלין אינן ואחרֹונים ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָקרקע,
אינן ואחרֹונים ּבצֹונן, ּבין האּור ּבחּמי ּבין נּטלין, ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָראׁשֹונים
מּפני ּבהן, סֹולדת ׁשהּיד חּמים ׁשּיהיּו והּוא, ּבחּמין. ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָנּטלין
אבל ּבהן. לׁשפׁשף יכֹול ׁשאינֹו הּזהמא, את מעבירין ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשאין

ּב מהן נֹוטלין פֹוׁשרין, אחרֹונה.היּו ְְֲִִֵֶַָָָ
.ÊÈואינֹו הּיֹום, ּכל עליהן ּומתנה ׁשחרית, ידיו אדם ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָנֹוטל

יּסיח ׁשּלא והּוא, ואכילה; אכילה לכל ידיו את לּטל ְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹצרי
ּבכל ידיו לּטל צרי מהן, ּדעּתֹו הּסיח אם אבל מהן. ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּדעּתֹו

נטילה. ׁשּצרי ְִִֵֶָָעת
.ÁÈדבר אֹו ּפת ּבהן ואֹוכל ּבמּפה ידיו את אדם ְְֵֶֶַַָָָָָָָָָלט

הּמאכיל ידיו. נטל ׁשּלא אףֿעלּֿפי ּבמׁשקה, ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּטּבּולֹו
ידים, נטילת צרי והאֹוכל ידים; נטילת צרי אינֹו ְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָלאחרים
והּוא ּבּמאכל. נֹוגע ואינֹו ּפיו, לתֹו נֹותן ׁשאחר ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָאףֿעלּֿפי

ידים. נטילת ׁשּצרי ּבמגרפה, לאֹוכל ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָהּדין
.ËÈׁשהּוא ואףֿעלּֿפי ידיו, נטל ׁשּלא מי להאכיל ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹאסּור

הרּבה וצּוּויים ידים. ּבנטילת לזלזל ואסּור ּפיו. לתֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָנֹותן
ּכדי אּלא מים לֹו אין אפּלּו הּדבר. על והזהירּו חכמים ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָצּוּו
מקצתן. וׁשֹותה אֹוכל ואחרּֿכ ּבמקצתן, ידיו נֹוטל ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָׁשתּיה,

.Îהאֹוכל וכל יאכל. ואחרּֿכ ידיו, את לנּגב אדם ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹצרי
ידיו הּנֹוטל וכל טמא. לחם ּכאֹוכל ידים, נּגּוב ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבלא
- ידים לנטילת ותכף .מבר ואחרּֿכ מנּגב ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּבאחרֹונה,
לׁשּתֹות אפּלּו אחר. ּבדבר ּביניהם יפסיק לא הּמזֹון. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּברּכת
ּברּכת ׁשּיבר עד אסּור, ּבאחרֹונה ידיו ׁשּנֹוטל אחר ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָמים

ַָהּמזֹון.
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אם‡. מטמאתֹו ויטהר חרס ּכלי ׁשּיּׁשבר הּׁשבר ׁשעּור ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻּכּמה
העּׂשּוי טהֹור? היה אם טמאה יקּבל לא אֹו טמא, ְְִֵֵֶַָָָָָָָָֹֻהיה
- למׁשקין והעּׂשּוי זיתים; ּבמֹוציא מּׁשּיּנקב - ְְְְֳִִִִִִֵֵֶֶַָָָָלאכלין

יּכנס הּמׁשקה על אֹותֹו ּכׁשּמּניחין ּבמׁשקין, מכניס ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמּׁשּיּנקב
אֹותֹו מטילין - ּולכ לכ העּׂשּוי ּבּנקב; לּכלי ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָהּמׁשקה
זית. ּבמֹוציא ׁשּיּנקב עד טמאה מקּבל הּוא והרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֻֻלחמרֹו,
ׁשהיא לפי ּבלבד, ּבגסטרא אּלא מׁשקה ּבמֹוציא אמרּו ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָֹולא
הֹוציאה ואם הּכלים, מן הּנֹוזלים הּמׁשקין לקּבל ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָעּׂשּויה

ּתׁשמיׁשּה. ּבטל זה הרי - ְְֲִִֵֵֶַַָָמׁשקין
טהֹור·. - מׁשקה ּבמֹוציא נּקב חרס: ּבכלי מּדֹות ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָחמׁש

ּבֹו לקּדׁש ּכלי חׁשּוב הּוא ועדין ּגסטרא, מּׁשּום ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָמּלהתטּמא
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מהם ׁשחפן הּמים אבל מלאכה, בהן ׁשּנעׂשּו הן ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּבחפניו
ּבכׁשרּותן. הן ְְֲֵֵַָהרי

.Ëאֹווכ מרים ׁשהיּו ּכגֹון ּכלב, מּׁשתּית ׁשּנפסלּו מים ל ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָ
הּכלב: מהן יׁשּתה ׁשּלא עד רע, ריח אֹו עכּורין, אֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹמלּוחים
ּכׁשרים - ּובקרקעֹות ידים, לנטילת ּפסּולין - ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָּבכלים
הּידים; את ּבהם מטּבילין ּבמקֹומן, טבריא, חּמי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָלהטּביל.
אחר למקֹום אּמה מהן ׁשהפליג אֹו ּבכלי, מהן נטל אם ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאבל
ׁשאינן מּפני אחרֹונים, ולא ראׁשֹונים לא מהן, נֹוטלין אין -ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹ

ּבהמה. לׁשתּית ְְְִִִֵַָראּויין
.È.ּכּׁשעּור ׁשּיּתן עד מעט, מעט ידיו על לּתן לּנֹוטל ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָיׁש

נֹוטלין ּכׁשר. - אחת ּבׁשטיפה ּכּלּה הרביעית נתן ְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָֻואם
זה, עלּֿגּבי זה יד אֹו זה, ּבצד זה חמּׁשה, אֹו ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָארּבעה
ביניהן ׁשּיבֹוא ּכדי ידיהן, ׁשּירּפּו ּובלבד אחת; ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּבׁשטיפה
ואחד. אחד לכל רביעית ּכדי הּׁשטיפה באֹותּה ויהיה ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּמים,

.‡Èּבׁשּולי ולא הּכלים, ּבדפנֹות לא לּידים, מים נֹוטלין ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָֹֹאין
ּתּקן ואם החבית. ּבמגּופת ולא בחרסים, ולא ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָֹֹהּמחץ,
ׁשּתּקנּה, החמת וכן לּידים. מּמּנה נֹוטלין לנטילה, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּמגּופה
נֹוטלין אין - ׁשּנתקנּו וקּפה ׂשק אבל לּידים. מּמּנה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻנֹוטלין
ּכלי. חפניו ׁשאין ּבחפניו, לחברֹו יּתן ולא לּידים. ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹמהן
אין טמאה, מידי אֹותן המטהרת ׁשבירה ׁשּנׁשּברּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻוכלים

כלים. ׁשברי ׁשהן מּפני לּידים, ּבהם ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָנֹותנין
.·Èּוכלי גללים ּכלי ואפּלּו לּידים, נֹוטלים הּכלים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָּבכל

אֹו רביעית מחזיק ׁשאינֹו ּכלי ׁשלמים. ׁשּיהיּו והּוא ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָאדמה;
לּידים. מּמּנֹו נֹותנין אין רביעית, ּבֹו ְְִִִִִֵֵֶַָָאין

.‚Èאם וקטן. ׁשֹוטה חרׁש, אפּלּו לּידים, לּתן ּכׁשרים ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹהּכל
יּטה אֹו ידיו, על וצק ּברּכיו ּבין הּכלי מּניח - אחר ׁשם ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָאין
זֹו, על ּבזֹו וצק אחת ידֹו נֹוטל אֹו ויּטל, ידיו על ְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹהחבית
לּידים. נֹוטל והּקֹוף הּׁשנּיה. על ּבראׁשֹונה וצק ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָוחֹוזר

.„È,לתֹוכּה ונֹותן בגלּגל אֹו ּבידֹו אדם ׁשּדֹולה ְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָֹהּׁשקת,
אֹו הירקֹות ּומׁשקין והֹולכין ּבאּמה מּמּנה נמׁשכין ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָוהּמים
- ידיו על וׁשטפּו הּמים ועברּו ּבּׁשקת, ידיו והּניח ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹהּבהמה,
היּו ואם ידיו. על נֹותן ּכאן אין ׁשהרי נטילה, לֹו עלתה ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹלא
על ׁשטפּו הּמים ׁשּנמצאּו עד הּדלי, לׁשפיכת קרֹובֹות ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָידיו

נטילה. לֹו עלתה - האדם נתינת מּכח ְְְִִִַַָָָָָָָָֹידיו
.ÂË,נעׂשה לא אֹו מלאכה מהן נעׂשה אם לֹו ׁשּנסּתּפק ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמים

טמאין; אֹו טהֹורין הן אם ּבהן, ׁשאין אֹו ּכּׁשעּור ּבהן יׁש ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָאם
ספק ׁשּכל טהֹור, ספקֹו - ידיו נטל לא ספק ידיו, נטל ְֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָֹספק

טהֹור. ידים ְֳִֶַַָָָׁשּבטהרת
.ÊËׁשּלא עד למעלה, ידיו ׁשּיגּביּה צרי - הראׁשֹונים ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹמים

ואחרֹונים הּידים; את ויטּמאּו ויחזרּו לּפרק חּוץ מים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָיצאּו
מעל הּמלח ּכח ּכל ׁשּיצא ּכדי למּטה, ידיו ׁשּיׁשּפיל צרי -ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
עלּֿגּבי ּבין כלי עלּֿגּבי ּבין נּטלים, ראׁשֹונים מים ְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָידיו.
מים כלי. עלּֿגּבי אּלא נּטלין אינן ואחרֹונים ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָקרקע,
אינן ואחרֹונים ּבצֹונן, ּבין האּור ּבחּמי ּבין נּטלין, ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָראׁשֹונים
מּפני ּבהן, סֹולדת ׁשהּיד חּמים ׁשּיהיּו והּוא, ּבחּמין. ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָנּטלין
אבל ּבהן. לׁשפׁשף יכֹול ׁשאינֹו הּזהמא, את מעבירין ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשאין

ּב מהן נֹוטלין פֹוׁשרין, אחרֹונה.היּו ְְֲִִֵֶַָָָ
.ÊÈואינֹו הּיֹום, ּכל עליהן ּומתנה ׁשחרית, ידיו אדם ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָנֹוטל

יּסיח ׁשּלא והּוא, ואכילה; אכילה לכל ידיו את לּטל ְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹצרי
ּבכל ידיו לּטל צרי מהן, ּדעּתֹו הּסיח אם אבל מהן. ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּדעּתֹו

נטילה. ׁשּצרי ְִִֵֶָָעת
.ÁÈדבר אֹו ּפת ּבהן ואֹוכל ּבמּפה ידיו את אדם ְְֵֶֶַַָָָָָָָָָלט

הּמאכיל ידיו. נטל ׁשּלא אףֿעלּֿפי ּבמׁשקה, ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּטּבּולֹו
ידים, נטילת צרי והאֹוכל ידים; נטילת צרי אינֹו ְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָלאחרים
והּוא ּבּמאכל. נֹוגע ואינֹו ּפיו, לתֹו נֹותן ׁשאחר ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָאףֿעלּֿפי

ידים. נטילת ׁשּצרי ּבמגרפה, לאֹוכל ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָהּדין
.ËÈׁשהּוא ואףֿעלּֿפי ידיו, נטל ׁשּלא מי להאכיל ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹאסּור

הרּבה וצּוּויים ידים. ּבנטילת לזלזל ואסּור ּפיו. לתֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָנֹותן
ּכדי אּלא מים לֹו אין אפּלּו הּדבר. על והזהירּו חכמים ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָצּוּו
מקצתן. וׁשֹותה אֹוכל ואחרּֿכ ּבמקצתן, ידיו נֹוטל ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָׁשתּיה,

.Îהאֹוכל וכל יאכל. ואחרּֿכ ידיו, את לנּגב אדם ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹצרי
ידיו הּנֹוטל וכל טמא. לחם ּכאֹוכל ידים, נּגּוב ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבלא
- ידים לנטילת ותכף .מבר ואחרּֿכ מנּגב ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּבאחרֹונה,
לׁשּתֹות אפּלּו אחר. ּבדבר ּביניהם יפסיק לא הּמזֹון. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּברּכת
ּברּכת ׁשּיבר עד אסּור, ּבאחרֹונה ידיו ׁשּנֹוטל אחר ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָמים

ַָהּמזֹון.
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אם‡. מטמאתֹו ויטהר חרס ּכלי ׁשּיּׁשבר הּׁשבר ׁשעּור ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻּכּמה
העּׂשּוי טהֹור? היה אם טמאה יקּבל לא אֹו טמא, ְְִֵֵֶַָָָָָָָָֹֻהיה
- למׁשקין והעּׂשּוי זיתים; ּבמֹוציא מּׁשּיּנקב - ְְְְֳִִִִִִֵֵֶֶַָָָָלאכלין

יּכנס הּמׁשקה על אֹותֹו ּכׁשּמּניחין ּבמׁשקין, מכניס ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמּׁשּיּנקב
אֹותֹו מטילין - ּולכ לכ העּׂשּוי ּבּנקב; לּכלי ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָהּמׁשקה
זית. ּבמֹוציא ׁשּיּנקב עד טמאה מקּבל הּוא והרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֻֻלחמרֹו,
ׁשהיא לפי ּבלבד, ּבגסטרא אּלא מׁשקה ּבמֹוציא אמרּו ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָֹולא
הֹוציאה ואם הּכלים, מן הּנֹוזלים הּמׁשקין לקּבל ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָעּׂשּויה

ּתׁשמיׁשּה. ּבטל זה הרי - ְְֲִִֵֵֶַַָָמׁשקין
טהֹור·. - מׁשקה ּבמֹוציא נּקב חרס: ּבכלי מּדֹות ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָחמׁש

ּבֹו לקּדׁש ּכלי חׁשּוב הּוא ועדין ּגסטרא, מּׁשּום ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָמּלהתטּמא
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מי ּבֹו לקּדׁש ראּוי אינֹו - מׁשקה ּבכֹונס נּקב חּטאת. ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָמי
ּבּמׁשקין הּזרעים להכׁשיר חׁשּוב הּוא ּכלי ועדין ְְְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָחּטאת,
הּמים אין - קטן ּכׁשרׁש נּקב ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבֹו, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹהּתלּוׁשין
ּבּכלי, ׁשאינן ּכמֹו הן והרי הּזרעים את מכׁשירין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּבתֹוכֹו
נּקב טמאה. ּומקּבל זיתים ּבֹו לקּבל חׁשּוב הּוא ּכלי ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָֻועדין
ׁשאין ואבנים גללים ּככלי הּוא והרי טהֹור, - זיתים ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּבמֹוציא
ּפתיל ּבצמיד להּציל חׁשּוב הּוא ּכלי ועדין טמאה, ְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָֻמקּבלין
ׁשנים (ּבפרק מת ּבטמאת ׁשּבארנּו ּכמֹו רּבֹו, ׁשּיּפחת ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֻֻעד

ָָעּׂשר).
ׁשעּורן‚. - והּקדרה האלּפס ּכאגֹוזים. ׁשעּורּה - ְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָָָהחבית

ּומחזקת גדֹולה היתה אפּלּו חרס, ׁשל ערבה וכן ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּכזיתים.
ּפי על אף זיתים, ּבמֹוציא ונפחתה ּבלח, סאה ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָארּבעים
לא ׁשּמּתחּלתּה טהֹורה, - ּבּה ולׁש צּדּה על מּטּה ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹׁשהּוא

.לכ ְֲֵַָנעּׂשית
ּבמים.„. ׁשעּורֹו - והּצרצּור ּבׁשמן. ׁשעּורן - והּטני ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָהּפ
ּבּפתילה‰. ּפיו ׁשהּסק אדמה וׁשל טהֹור. - ּפיו ׁשּנּטל ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻנר

ּכּלֹו ׁשּיּסק עד חרס ּכלי ּבכלל ואינֹו טמאה, מקּבל אינֹו -ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֻֻֻ
חרס. ּככלי ְְְִִֵֶֶָּבּכבׁשן

.Âאֹו מקּבלת, ּדפנּה על אֹותּה ּוכׁשּמּטין ׁשּנפחתה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָחבית
טמאה. מקּבלת היא עדין - ערבֹות ׁשּתי ּכמין ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻׁשּנחלקה
טהֹורה. - ּגרֹוגרֹות קב ּבחצי להּטלטל יכֹולה ואינּה ְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָנתרעעה

.Ê.אחת אזן אפּלּו ּכגסטרא. היא הרי - אזניה ׁשּנּטלּו ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹחבית
זֹו הרי - קּימֹות ׁשאזניה ּפי על אף מאזניה, למּטה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָנסּדקה
ּכחבית. נּדֹונת - ּבאזנים ׁשּלא מּתחּלה עּׂשאּה ואם ְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַָָָָָָֹּכגסטרא.

.Á:גסטראֹות ּכׁשּתי ׁשהיא ונמצא ּבּכבׁשן ׁשּנסּדקה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָָחבית
מקּבלת מהן ּגסטרא ּכל - נסּדקה מלאכּתּה מּׁשּנגמרה ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָאם
ּכ ואחר מלאכּתּה ׁשּתּגמר קדם נסּדקה ואם ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻטמאה;
היּו אם זה? ּדבר יּודע והיא טהֹורה. - ּבּכבׁשן ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָנּׂשרפה
מלאכּתּה נגמרה ׁשּלא עד - מאּדים ותֹוכּה ׁשוין ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹׁשבריה
ׁשאחר ּבידּוע - מאּדים ּתֹוכּה ואין ׁשוין ׁשבריה אין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָנסּדקה;
ׁשברי ּכׁשאר טמאה ּומקּבלת נׁשּברה, מלאכּתּה ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשּנגמרה

לתׁשמיׁש. הראּויין חרס ְְְְִִֵֶֶַָּכלי
.Ëּפי על אף מׁשקין, מקּבלת ואינּה ׁשּנתרעעה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּגסטרא

אּלא עּׂשּויה ׁשאינּה טהֹורה; זֹו הרי - אכלין ְְֲֲֳִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּמקּבלת
- דֹולפת היתה ואם ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּדֹולפין, מׁשקין ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלקּבל
אֹו ׁשּנפחתה ּגסטרא וכן לגסטרא. ּגסטרא עֹוּׂשין ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָאין
ׁשירים ׁשל ׁשירים אמרּו ׁשּלא טהֹורה; - לׁשּתים ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנחלקה
ׁשּמתטּמאין. הן ּבלבד חרס ּכלי ׁשירי אּלא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמתטּמאין,

.Èּבין יֹוׁשבת ׁשהיתה ּבין מּמּנה, יֹוצאין ׁשחּדּודין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּגסטרא
זיתים החּדּודין מן המקּבל ּכל צּדּה: על מּטה ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻׁשהיתה
מתטּמא ּוכנגּדֹו ּבמּגע מתטּמא - זיתים הּגסטרא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּכׁשּיתמּלא
ואין ּבמּגע מתטּמא - ּבזיתים עּמּה מקּבל ׁשאין וכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹּבאויר;

ּבאויר. מתטּמא ְְְֲִִֵֶַָּכנגּדֹו
.‡Èׁשאם ּבאויר? מתטּמא ּכנגּדֹו ואין ּבמּגע מתטּמא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּכיצד

נכנסה החּדּוד; מתטּמא - מּתֹוכּה ּבּגסטרא הּטמאה ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָֻנגעה
לא - החּדּוד ּכנגד היתה אפּלּו הּגסטרא, ּבאויר ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹֻהּטמאה

החּדּוד. ְִַַָנטמא
.·Èהּטמאה היתה ׁשאם ּבאויר? מתטּמא ּכנגּדֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻוכיצד

הּגסטרא. עם החּדּוד נטמא - החּדּוד ּכנגד הּגסטרא ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָָּבאויר
ּובתּנּור חרס ּבכלי ׁשּנאמר מקֹום ּבכל הּוא זה ּדר ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹועל
ּכנגּדֹו מתטּמא אין אֹו ּבאויר ּוכנגּדֹו ּבמּגע מתטּמא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוכירים
ּתּנּור אֹו חרס ּכלי ּבענין האמּורה מּגע טמאת ּכל וכן ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻּבאויר.
אויר טמאת וכל מּתֹוכן, בהן הּטמאה ׁשּתּגע הּוא ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֻֻוכירים
ּבלבד. לאויר ּתּכנס אּלא ּכלל הּטמאה ּתּגע ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻהּוא

.‚Èנֹוטל ׁשהּוא ּפי על אף ּבגללים, ּוטפלּה ׁשּנתרעעה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָחבית
מּפני טמאה, מקּבלת זֹו הרי - נֹופלים והחרסים הּגללים ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻאת
אחר חרסיה ודּבק נׁשּברה מעליה. ּכלי ׁשם ּבטל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּלא
אף ּבגללים, ּוטפלם אחר מּמקֹום חרסים ׁשהביא אֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּפרׁשּו
טהֹורה, זֹו הרי - עֹומדין וחרסיה הּגללים את ׁשּנֹוטל ּפי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעל
רביעית מחזיק חרס ּבהן היה ּכלי. ׁשם מעליה ׁשּבטל ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָמּפני
ּכלי ׁשהּוא מּפני ּבאויר, מתטּמא ּבלבד החרס אֹותֹו ּכנגד -ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
ּבּה ׁשּתּגע עד מתטּמא אינֹו החבית ּוׁשאר עצמֹו; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבפני

ׁשלם. ּכלי ׁשאינּה מּפני מּתֹוכּה, ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֻהּטמאה
.„Èאם נׁשּברה, ּכ ואחר ּבזפת הּנקב וסתם ׁשּנּקבה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָחבית

זה הרי - רביעית להחזיק ּכדי ּבזפת הּסתּום ּבחרס ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָיׁש
ׁשם בטל ולא החבית, מּׁשברי ׁשהּוא מּפני טמאה, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻמקּבל
וסתם הּכלי מן ׁשּפרׁש אחר ׁשּנּקב חרס אבל מעליה. ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּכלי
טהֹור; - רביעית מחזיק ׁשהּוא ּפי על אף ּבזפת, ְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָהּנקב
ׁשּטהר וכל וטהר, מעליו ּכלי ׁשם ּבטל - ׁשּנּקב ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשהחרס

לעֹולם. טמאה לֹו אין - אחת ׁשעה חרס ְְְִִֵֶֶַַָָָָֻּבכלי
.ÂËיכֹול ׁשאין טהֹור, - ּבזפת ועּׂשאהּו ׁשּנּקב ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֻקמקּומֹוס

- ּבהן וכּיֹוצא והּׁשעוה הּזפת ּכלי וכן ּכּצֹונן. החּמין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָלקּבל
הּכלים. ּבכלל ואינן ְְְִִִֵֵַַָטהֹורין,

.ÊË,טמאה מקּבל אינֹו - ּבזפת ׁשּפקקֹו חרס ׁשל ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֻמׁשּפ
ׁשּסתמֹו עץ ׁשל מׁשּפ אבל קּבּול; ּכלי מּׂשימֹו הּזפת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשאין

ּומתטּמא. קּבּול ּככלי זה הרי -ְְֲִִִִֵֵֶַ
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ּבׁשעת‡. לּה צרי ׁשהּכלי הּכלים יד ׁשּכל ּבארנּו, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּכבר
ּולטּמא. להתטּמא הּכלי ּכגּוף חׁשּובה היא הרי - ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָּתׁשמיׁשֹו
הרי - הּכלי נטמא אם הּבריא, חרס ּכלי הּטֹופל ,ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָלפיכ
צרי הּכלי ׁשאין טהֹורין, ּבּטפלה הּנֹוגעין ּומׁשקין ְְְְְֳִִִִִִֵֵֶַַַַָָָאכלין
הּטפלה הרי - הרעּוע חרס ּכלי את הּטֹופל אבל זֹו; ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלטפלה
חרס ׁשל הּקרּויה את המהּדק וכן הּכלי. ּכגּוף ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָחׁשּובה
וכּיֹוצא ּבקלף אֹו ּבעֹור אֹותּה חּפה אם הּמים, ּבּה ְְְִִִִִֵַַַַָָָָהּדֹולין

ּכגּופּה. הן הרי - רעּועה היתה אם ְְְֲִֵֵֶָָָָָּבהן,
טפל·. חּבּור. אינֹו - ּבֹו מבּׁשל להיֹות חרס ּכלי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָהּטֹופל

חּבּור. - ּבהן זֹופת להיֹות ְִִִֵֵֶָּכלים
ּבסיד‚. וגפרית, ּבבעץ ּבזפת, ועּׂשאּה ׁשּנּקבה ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָחבית

חּבּור. - הּדברים ּכל ּוׁשאר חּבּור; אינן - ְְְְִִִִִֵַָָָָּובגפסיס
מים„. ׁשל הּפּטסין ּבהן ׁשּטֹופלין הּמׁשּוכין הּלחין ְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָּדברים

ׁשאפּלּו ּכלי; ׁשל ּכגּופֹו הן הרי - הּכלי ידלף ׁשּלא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַֹֹּכדי
ּבּטפלה הּנֹוגעין ּומׁשקין אכלין - מאוירֹו הּכלי ְְְְְֲֳִִִִִִֵֵַַַַָָָנטמא
והּוא הּתּנּור. ּכחרס הּוא הרי - ּתּנּור ׁשל טפלֹו וכן ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַטמאין.
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אבל ּתּנּור; ׁשל צרּכֹו ׁשהּוא טפח, עד הּטפלה ּבעבי ְְְֲֳִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּיהיה
טפח על ּביתר והּנֹוגעין הּתּנּור, מּצר אינֹו - טפח על ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹיתר
אצּבעֹות. ׁשלׁש עביֹו - הּכירה טפלת טהֹורים. - ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָמעביֹו

הּנֹוגע‰. - מּצרּכּה יֹותר ּבזפת ּוסתמּה ׁשּנּקבה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָחבית
חבית על ׁשּנטפה זפת טהֹור. מּצרּכּה ּוביתר טמא, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָּבצרּכּה

טהֹור. ּבּה הּנֹוגע -ֵַַָָ
.Âּובחרסית ּבחמר ׁשּטפלֹו ּבחמרמחם הּנֹוגע - ונטמא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

לּכלי. מתחּבר החרסית ׁשאין טהֹור; ּבחרסית והּנֹוגע ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָטמא,
.Êאינּה - החבית ועל עליה ּבטיט ׁשּטפל החבית ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמגּופת

נטמאת לא - ּבחבית טמאין מׁשקין נגעּו ואם לּה, ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָֹחּבּור
החבית. אחֹורי נטמאּו לא - בּמגּופה נגעּו ואם ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹהּמגּופה,

.Áהרי - ליין ואם חּבּור. הּזפת אין - ׁשּזפתן נחׁשת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכלי
הּכלי. ּכגּוף ְְִֶַזה

.Ëהֹואיל ּבפסח, אם ׁשרץ: ּבֹו ׁשּנגע הערבה ׁשּבסדקי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבצק
ּבׁשאר ואם הערבה; נטמאת ולא חֹוצץ, - חׁשּוב ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָָֹואּסּורֹו
ואם טהֹורה, הערבה - עליו מקּפיד היה אם הּׁשנה: ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָָימֹות

הערבה. ונטמאת ּכערבה הּוא הרי - ּבקּיּומֹו ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶָָָָָרֹוצה
.Èוׁשּבמטּפחֹות הּספרים ׁשּבמטּפחֹות והרצּועֹות ְְְְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָהּמׁשיחֹות

וכן חּבּור. אינן - ּוקׁשּורֹות חּבּור, - ּתפּורֹות ְְְִִִֵֵַָהּתינֹוקֹות:
חרס, כלי ׁשּבאזני אבל וׁשּבקּפה. וׁשּבּׂשק ׁשּבמעּדר ְְְְְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֻרצּועֹות
חרס. לכלי חּבּורין ׁשאין חּבּור, אינן - ּתפּורֹות ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָאפּלּו

.‡È,חּבּור - אצּבעֹות ׁשלׁש מאחריו: הּיֹוצא קרּדם ְְֲִֵֵֶַַַָָָֹֻיד
טפח מּלפניו: קרּדם יד טהֹור. ּבֹו הּנֹוגע - ׁשלׁש על ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֻוהּיתר
טהֹור. ּבֹו הּנֹוגע - ּכן על יתר חּבּור, - לּברזל ְִֵֵֵֶַַַַַַָָָהּסמּו

.·È- אבנים מפּתחי ׁשל מּקבת ויד טפח; - הּפרּגל ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשירי
ׁשלׁשה. - חרׁשים וׁשל טפחים, - זהבים ׁשל קרנס יד ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֻטפח.
קרּדם יד לּדרבן. סמּו טפחים ארּבעה - הּבקר מלמד ְְְְְְִֵַַַַַַָָָָָָָָָֹֻׁשירי
קרּדם ויד טפחים; ארּבעה - מים ׁשל ּבירירין ּבֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻׁשחֹופרין
- ּפּטיׁש וׁשל חמּׁשה; - ּפּטיׁש ּבן ויד חמּׁשה. - נּכּוׁש ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָׁשל
מּקבת יד ׁשּׁשה. - עדיר וׁשל ּבּקּוע ׁשל קרּדם יד וכן ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻׁשּׁשה.
מּתכת ׁשל לחרחּור הּסמּו הּמרּדע ׁשירי ׁשּׁשה. - סּתתין ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָׁשל
ּבעלי ׁשל הּמגרפה יד טפחים. ׁשבעה - הּמרּדע ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹׁשּבראׁש
על הּיתר וכל עּׂשרה. - סּידין וׁשל טפחים, ׁשמֹונה - ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָּבּתים
ּכגֹון האּור, מׁשּמׁשי ּכל יד טמא. - לקּימֹו רצה אם ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָזה,
טמאין. - ׁשהן ּכל ארּכין אפּלּו והאסּכלאֹות, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָֻהּׁשּפּודין

.‚Èלטמאה חּבּור הּוא הרי - לקרּדם יד ׁשעּׂשאהּו ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָֹֻֻמּקל
אֹו חֹורׁש ּכׁשהּוא ּבּמּקל טמאה נגעה ואם מלאכה, ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֻּבׁשעת
נטמא - ּבּקרּדם נגעה ואם הּקרּדם, נטמא - ּבֹו ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָֹֹֻֻמבּקע
מחּברן והּמסמר ּכלים ּכׁשני ׁשהן הּדיּוסטר, וכן ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָהּמּקל.
קבעֹו מלאכה. ּבׁשעת חּבּור הן הרי - עליהן מס ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָלהיֹות
עּׂשה לֹו. חּבּור הּקֹורה ואין טמאה, מקּבל זה הרי - ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָֻּבקֹורה
הּדיּוסטר לצר הּקֹורה מן ׁשהּוא ּכל ּדיּוסטר: הּקֹורה ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָֹֹקצת
ּכל ׁשאין טהֹור, - הּקֹורה ּבׁשאר והּנֹוגע לּדיּוסטר; חּבּור -ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָ

חּבּור. ִַָהּקֹורה
.„È,ּובעבֹות ּובעץ ּובּקטרב ּבעל הּנֹוגע ׁשּנטמאת: ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹעגלה

ּובּיצּול ּובּבר ּבחרב והּנֹוגע טהֹורה; - מלאכה ּבׁשעת ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאפּלּו
מגרה וכן טמא. - ּובעיראין ּובּלחיים מּתכת ׁשל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּובעין
ּבחּוט והּנֹוגע טמא; - ּומּכאן מּכאן ּבידּה הּנֹוגע ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָׁשּנטמאת:

חּבּור אּלּו ׁשאין טהֹור, - ׁשּלּה ּובּסניפין ּובאּמה ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּובּמׁשיחה
טמא. - הּגדֹול מּסר ׁשל ּבּמלּבן הּנֹוגע אבל ְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָָלּה.

.ÂËּבּמכּבׁש הּנֹוגע ׁשּבֹו, הרמח ׁשּנטמא חרׁש ׁשל ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹמכּבׁש
עליו לפּופה ׁשהיא ּבּקׁשטנית הּנֹוגע ׁשּנטמא, מגרה טהֹור. -ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
מׁשּו והחץ מתּוחה ׁשהיתה קׁשת חּבּור. ׁשאינּה טהֹור, -ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
ואפּלּו טהֹור, - ּובּקׁשת ּבּיתר הּנֹוגע החץ, ונטמא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָעּמּה
- ׁשּלּה החץ ׁשּנטמא האיׁשּות מצֹודת וכן מתּוחה. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכׁשהיא
מּסכת וכן מתּוחה. ּכׁשהיא אפּלּו הּמצֹודה, נטמאת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹלא
העליֹון ּבּכבד הּנֹוגע האריג: ּבׁשעת ׁשּנטמאת ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹנסּוכה
ּגּבי על ׁשהעבירֹו ּובחּוט ּובּקירֹוס, ּובנירים ְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַוהּתחּתֹון,
אּלּו ׁשּכל טהֹור, - להחזירּה עתיד ׁשאינֹו ּובעירה ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָארּגמן,
ּובּׁשתי הּמּסכת, ּבנפׁש הּנֹוגע אבל לּבגד; חּבּור ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָאינן
ׁשהּוא ּובעירה ארּגמן, ּגּבי על ׁשהעבירֹו ּובּכפל ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהעֹומד,

לּבגד. חּבּורין אּלּו ׁשּכל טמא, - להחזירּה ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָעתיד
.ÊËהּנֹוגע טהֹור. - ּובאׁשויה האימה ׁשעל ּבּצמר ְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהּנֹוגע

טהֹור. - מּׁשּפרעּה טמא; - ּפרעּה ׁשּלא עד ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹּבּפּקה:
.ÊÈאינֹו - צדדין מּׁשני קׁשּור אפּלּו למחט, ׁשהּׁשילֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָהחּוט

חּבּור הּמחט ואין לּבגד, חּבּור החּוט - לּבגד הכניסֹו ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַחּבּור.
לצר ׁשהּוא ּכל אּלא לּבגד, חּבּור ּכּלֹו החּוט ואין ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֻלּבגד.
החּוט חּבּור. אינֹו - הּתפירה לצר ׁשאינֹו חּבּור; - ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹהּתפירה
חבל חּבּור. ּכּלֹו - אּמה מאה אפּלּו הּבגד, מן ֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻׁשּפרׁש
חבל ּבֹו קׁשר חּבּור. ּכּלֹו - אּמה מאה אפּלּו ּבחרס, ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻׁשּקׁשּור
חּבּור. אינֹו ולחּוץ הּקׁשר מן חּבּור, ולפנים הּקׁשר מן - ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָאחד
ּתפר. ּכן אם אּלא חּבּור, אינֹו - ּבקּפה קׁשּור ׁשהּוא ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻהחבל

ה'תשע"א ניסן כ"ב שלישי יום
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היריעה‡. וׁשּבתחּלת האריג מן הּיֹוצאין ְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָהחּוטין
וׁשל סדין ׁשל ׁשעּורן? ּכּמה נימין, הּנקראין והן ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָוׁשּבסֹופּה,
וׁשל אצּבעֹות; ׁשׁש - ראׁש ׁשל ּפליֹון וׁשל צעיף וׁשל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָֹסּודרין
אֹותֹו ׁשּלֹובׁשין ואחר סֹופֹו ועד מּתחּלתֹו קרּוע ׁשהּוא ְְְְִִִֶֶַַַַָָָחלּוק
אצּבעֹות. עּׂשר חּוטיו ׁשעּור - ּבלּולאֹות אֹותֹו ְְְְִִֶֶֶַָָָמקּבצין
על הּיתר וכל אצּבעֹות. ׁשלׁש - והּטּלית והרדיד ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָהּסגֹוס
טמא ׁשהּבגד ּפי על אף טהֹור, ּבֹו הּנֹוגע - האּלּו ִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּׁשעּורין
נגעה ׁשאם לֹומר, צרי ואין טמאֹות. ּבׁשאר אֹו ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֻּבמדרס

טהֹור. ׁשהּבגד - ּבּיתר ְֵֶֶֶַַָָָֻטמאה
על·. הערבּיים ׁשּמּניחין והּמסוה ראׁש, ׁשל הּכּפה ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹנימי

ׁשּלֹובׁש והּפּונדה הּׂשער, מן הּׁשזּורין והּקלקלין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּפניהם,
הּפתחים על ׁשּמּניחין והּפרּגֹוד והּׂשמלה ּבּׂשרֹו, על ְְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָָהאדם

ׁשהן. ּכל נימיהן - ּפרכת ְִֵֵֶֶֶָָֹּכמֹו
ׁשּלּה‚. החּוט מן טפח עּׂשר ׁשנים הרי - ׁשּנטמאת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמׁשקלת

טהֹור. - טפח עּׂשר לׁשנים ּבחּוץ הּנֹוגע וכל לּה; ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָחּבּור
- ּבּנאין וׁשל טפח; עּׂשר ׁשמֹונה - חרׁשים ׁשל ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹּומׁשקלת
רֹוצה ׁשהּוא ּפי על אף אּלּו, מּדֹות על והּיתר אּמה. ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָחמּׁשים

טהֹור. - ְִָּבקּיּומֹו
.„- ׁשהן ּכל ארּכין אפּלּו צּירין, וׁשל סּידין ׁשל ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻמׁשקֹולֹות

ְִֵטמאין.
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אבל ּתּנּור; ׁשל צרּכֹו ׁשהּוא טפח, עד הּטפלה ּבעבי ְְְֲֳִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּיהיה
טפח על ּביתר והּנֹוגעין הּתּנּור, מּצר אינֹו - טפח על ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹיתר
אצּבעֹות. ׁשלׁש עביֹו - הּכירה טפלת טהֹורים. - ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָמעביֹו

הּנֹוגע‰. - מּצרּכּה יֹותר ּבזפת ּוסתמּה ׁשּנּקבה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָחבית
חבית על ׁשּנטפה זפת טהֹור. מּצרּכּה ּוביתר טמא, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָּבצרּכּה

טהֹור. ּבּה הּנֹוגע -ֵַַָָ
.Âּובחרסית ּבחמר ׁשּטפלֹו ּבחמרמחם הּנֹוגע - ונטמא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

לּכלי. מתחּבר החרסית ׁשאין טהֹור; ּבחרסית והּנֹוגע ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָטמא,
.Êאינּה - החבית ועל עליה ּבטיט ׁשּטפל החבית ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמגּופת

נטמאת לא - ּבחבית טמאין מׁשקין נגעּו ואם לּה, ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָֹחּבּור
החבית. אחֹורי נטמאּו לא - בּמגּופה נגעּו ואם ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹהּמגּופה,

.Áהרי - ליין ואם חּבּור. הּזפת אין - ׁשּזפתן נחׁשת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכלי
הּכלי. ּכגּוף ְְִֶַזה

.Ëהֹואיל ּבפסח, אם ׁשרץ: ּבֹו ׁשּנגע הערבה ׁשּבסדקי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבצק
ּבׁשאר ואם הערבה; נטמאת ולא חֹוצץ, - חׁשּוב ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָָֹואּסּורֹו
ואם טהֹורה, הערבה - עליו מקּפיד היה אם הּׁשנה: ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָָימֹות

הערבה. ונטמאת ּכערבה הּוא הרי - ּבקּיּומֹו ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶָָָָָרֹוצה
.Èוׁשּבמטּפחֹות הּספרים ׁשּבמטּפחֹות והרצּועֹות ְְְְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָהּמׁשיחֹות

וכן חּבּור. אינן - ּוקׁשּורֹות חּבּור, - ּתפּורֹות ְְְִִִֵֵַָהּתינֹוקֹות:
חרס, כלי ׁשּבאזני אבל וׁשּבקּפה. וׁשּבּׂשק ׁשּבמעּדר ְְְְְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֻרצּועֹות
חרס. לכלי חּבּורין ׁשאין חּבּור, אינן - ּתפּורֹות ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָאפּלּו

.‡È,חּבּור - אצּבעֹות ׁשלׁש מאחריו: הּיֹוצא קרּדם ְְֲִֵֵֶַַַָָָֹֻיד
טפח מּלפניו: קרּדם יד טהֹור. ּבֹו הּנֹוגע - ׁשלׁש על ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֻוהּיתר
טהֹור. ּבֹו הּנֹוגע - ּכן על יתר חּבּור, - לּברזל ְִֵֵֵֶַַַַַַָָָהּסמּו

.·È- אבנים מפּתחי ׁשל מּקבת ויד טפח; - הּפרּגל ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשירי
ׁשלׁשה. - חרׁשים וׁשל טפחים, - זהבים ׁשל קרנס יד ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֻטפח.
קרּדם יד לּדרבן. סמּו טפחים ארּבעה - הּבקר מלמד ְְְְְְִֵַַַַַַָָָָָָָָָֹֻׁשירי
קרּדם ויד טפחים; ארּבעה - מים ׁשל ּבירירין ּבֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻׁשחֹופרין
- ּפּטיׁש וׁשל חמּׁשה; - ּפּטיׁש ּבן ויד חמּׁשה. - נּכּוׁש ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָׁשל
מּקבת יד ׁשּׁשה. - עדיר וׁשל ּבּקּוע ׁשל קרּדם יד וכן ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻׁשּׁשה.
מּתכת ׁשל לחרחּור הּסמּו הּמרּדע ׁשירי ׁשּׁשה. - סּתתין ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָׁשל
ּבעלי ׁשל הּמגרפה יד טפחים. ׁשבעה - הּמרּדע ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹׁשּבראׁש
על הּיתר וכל עּׂשרה. - סּידין וׁשל טפחים, ׁשמֹונה - ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָּבּתים
ּכגֹון האּור, מׁשּמׁשי ּכל יד טמא. - לקּימֹו רצה אם ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָזה,
טמאין. - ׁשהן ּכל ארּכין אפּלּו והאסּכלאֹות, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָֻהּׁשּפּודין

.‚Èלטמאה חּבּור הּוא הרי - לקרּדם יד ׁשעּׂשאהּו ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָֹֻֻמּקל
אֹו חֹורׁש ּכׁשהּוא ּבּמּקל טמאה נגעה ואם מלאכה, ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֻּבׁשעת
נטמא - ּבּקרּדם נגעה ואם הּקרּדם, נטמא - ּבֹו ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָֹֹֻֻמבּקע
מחּברן והּמסמר ּכלים ּכׁשני ׁשהן הּדיּוסטר, וכן ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָהּמּקל.
קבעֹו מלאכה. ּבׁשעת חּבּור הן הרי - עליהן מס ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָלהיֹות
עּׂשה לֹו. חּבּור הּקֹורה ואין טמאה, מקּבל זה הרי - ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָֻּבקֹורה
הּדיּוסטר לצר הּקֹורה מן ׁשהּוא ּכל ּדיּוסטר: הּקֹורה ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָֹֹקצת
ּכל ׁשאין טהֹור, - הּקֹורה ּבׁשאר והּנֹוגע לּדיּוסטר; חּבּור -ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָ

חּבּור. ִַָהּקֹורה
.„È,ּובעבֹות ּובעץ ּובּקטרב ּבעל הּנֹוגע ׁשּנטמאת: ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹעגלה

ּובּיצּול ּובּבר ּבחרב והּנֹוגע טהֹורה; - מלאכה ּבׁשעת ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאפּלּו
מגרה וכן טמא. - ּובעיראין ּובּלחיים מּתכת ׁשל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּובעין
ּבחּוט והּנֹוגע טמא; - ּומּכאן מּכאן ּבידּה הּנֹוגע ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָׁשּנטמאת:

חּבּור אּלּו ׁשאין טהֹור, - ׁשּלּה ּובּסניפין ּובאּמה ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּובּמׁשיחה
טמא. - הּגדֹול מּסר ׁשל ּבּמלּבן הּנֹוגע אבל ְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָָלּה.

.ÂËּבּמכּבׁש הּנֹוגע ׁשּבֹו, הרמח ׁשּנטמא חרׁש ׁשל ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹמכּבׁש
עליו לפּופה ׁשהיא ּבּקׁשטנית הּנֹוגע ׁשּנטמא, מגרה טהֹור. -ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
מׁשּו והחץ מתּוחה ׁשהיתה קׁשת חּבּור. ׁשאינּה טהֹור, -ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
ואפּלּו טהֹור, - ּובּקׁשת ּבּיתר הּנֹוגע החץ, ונטמא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָעּמּה
- ׁשּלּה החץ ׁשּנטמא האיׁשּות מצֹודת וכן מתּוחה. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכׁשהיא
מּסכת וכן מתּוחה. ּכׁשהיא אפּלּו הּמצֹודה, נטמאת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹלא
העליֹון ּבּכבד הּנֹוגע האריג: ּבׁשעת ׁשּנטמאת ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹנסּוכה
ּגּבי על ׁשהעבירֹו ּובחּוט ּובּקירֹוס, ּובנירים ְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַוהּתחּתֹון,
אּלּו ׁשּכל טהֹור, - להחזירּה עתיד ׁשאינֹו ּובעירה ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָארּגמן,
ּובּׁשתי הּמּסכת, ּבנפׁש הּנֹוגע אבל לּבגד; חּבּור ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָאינן
ׁשהּוא ּובעירה ארּגמן, ּגּבי על ׁשהעבירֹו ּובּכפל ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהעֹומד,

לּבגד. חּבּורין אּלּו ׁשּכל טמא, - להחזירּה ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָעתיד
.ÊËהּנֹוגע טהֹור. - ּובאׁשויה האימה ׁשעל ּבּצמר ְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהּנֹוגע

טהֹור. - מּׁשּפרעּה טמא; - ּפרעּה ׁשּלא עד ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹּבּפּקה:
.ÊÈאינֹו - צדדין מּׁשני קׁשּור אפּלּו למחט, ׁשהּׁשילֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָהחּוט

חּבּור הּמחט ואין לּבגד, חּבּור החּוט - לּבגד הכניסֹו ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַחּבּור.
לצר ׁשהּוא ּכל אּלא לּבגד, חּבּור ּכּלֹו החּוט ואין ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֻלּבגד.
החּוט חּבּור. אינֹו - הּתפירה לצר ׁשאינֹו חּבּור; - ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹהּתפירה
חבל חּבּור. ּכּלֹו - אּמה מאה אפּלּו הּבגד, מן ֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻׁשּפרׁש
חבל ּבֹו קׁשר חּבּור. ּכּלֹו - אּמה מאה אפּלּו ּבחרס, ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻׁשּקׁשּור
חּבּור. אינֹו ולחּוץ הּקׁשר מן חּבּור, ולפנים הּקׁשר מן - ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָאחד
ּתפר. ּכן אם אּלא חּבּור, אינֹו - ּבקּפה קׁשּור ׁשהּוא ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻהחבל
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היריעה‡. וׁשּבתחּלת האריג מן הּיֹוצאין ְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָהחּוטין
וׁשל סדין ׁשל ׁשעּורן? ּכּמה נימין, הּנקראין והן ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָוׁשּבסֹופּה,
וׁשל אצּבעֹות; ׁשׁש - ראׁש ׁשל ּפליֹון וׁשל צעיף וׁשל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָֹסּודרין
אֹותֹו ׁשּלֹובׁשין ואחר סֹופֹו ועד מּתחּלתֹו קרּוע ׁשהּוא ְְְְִִִֶֶַַַַָָָחלּוק
אצּבעֹות. עּׂשר חּוטיו ׁשעּור - ּבלּולאֹות אֹותֹו ְְְְִִֶֶֶַָָָמקּבצין
על הּיתר וכל אצּבעֹות. ׁשלׁש - והּטּלית והרדיד ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָהּסגֹוס
טמא ׁשהּבגד ּפי על אף טהֹור, ּבֹו הּנֹוגע - האּלּו ִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּׁשעּורין
נגעה ׁשאם לֹומר, צרי ואין טמאֹות. ּבׁשאר אֹו ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֻּבמדרס

טהֹור. ׁשהּבגד - ּבּיתר ְֵֶֶֶַַָָָֻטמאה
על·. הערבּיים ׁשּמּניחין והּמסוה ראׁש, ׁשל הּכּפה ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹנימי

ׁשּלֹובׁש והּפּונדה הּׂשער, מן הּׁשזּורין והּקלקלין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּפניהם,
הּפתחים על ׁשּמּניחין והּפרּגֹוד והּׂשמלה ּבּׂשרֹו, על ְְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָָהאדם

ׁשהן. ּכל נימיהן - ּפרכת ְִֵֵֶֶֶָָֹּכמֹו
ׁשּלּה‚. החּוט מן טפח עּׂשר ׁשנים הרי - ׁשּנטמאת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמׁשקלת

טהֹור. - טפח עּׂשר לׁשנים ּבחּוץ הּנֹוגע וכל לּה; ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָחּבּור
- ּבּנאין וׁשל טפח; עּׂשר ׁשמֹונה - חרׁשים ׁשל ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹּומׁשקלת
רֹוצה ׁשהּוא ּפי על אף אּלּו, מּדֹות על והּיתר אּמה. ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָחמּׁשים

טהֹור. - ְִָּבקּיּומֹו
.„- ׁשהן ּכל ארּכין אפּלּו צּירין, וׁשל סּידין ׁשל ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻמׁשקֹולֹות

ְִֵטמאין.
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ארּגמן‰. ׁשֹוקלי וׁשל ּפלס, ׁשל זהבים, ׁשל מאזנים ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹחּוט
ׁשלׁש - מּידֹו הּמאזנים ותֹולה ּבֹו הּׁשֹוקל ׁשאֹוחז ְְִִֵֵֶֶַַַָָֹטֹוב,
ׁשל מאזנים חּוטי ׁשהן. ּכל - וחּוטיה ׁשּלּה קנה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹאצּבעֹות.
טפחים. ׁשלׁשה - ּבהן וכּיֹוצא מּתכֹות ׁשל עׁשׁשּיֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָמֹוכרי
ׁשל מאזנים חּוט טפחים. עּׂשר ׁשנים - וחּוטיה ׁשּלּה ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹקנה
- וחּוטיה הּמאזנים קנה טפח. - ּבּתים ּבעלי וׁשל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹחנונים
זכּוכית ׁשֹוקלי וׁשל צּמרים ׁשל מאזנים חּוט טפחים. ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹׁשּׁשה
על והּיתר טפחים. ּתׁשעה - וחּוטיה מאזנים קנה טפחים. -ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

חּבּור. אינן - אּלּו ִִִֵֵַָהּׁשעּורין
.Â?לטמאה חּבּור הּוא מאימתי הּמּטֹות ׁשּמסרגין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻהחבל

ולפנים הּקׁשר מן ּבחבל והּנֹוגע ּבּתים. ׁשלׁשה ּבֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמּׁשּיסרג
מּפני טמא, - אצּבעֹות ׁשלׁש עד ולחּוץ: הּקׁשר מן טמא. -ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
לׁשלׁש וחּוץ הּמּטה; מּכלל הן הרי קׁשר ׁשל צרכיו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהן
אין ּפסקֹו ׁשאפּלּו הּכלי, לצר ׁשאינֹו טהֹור, - ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹאצּבעֹות

נּתר. ִֶֶַָהּקׁשר
.Êארּבעה סֹוף עד טמאה: ׁשהיא הּמּטה מן הּיֹוצא ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָחבל

ׁשאינֹו לפי הּמּטה, מּצרכי ׁשאינֹו טהֹור, ּבֹו הּנֹוגע - ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָטפחים
מּפני טמא, - עּׂשרה סֹוף ועד חמּׁשה מּתחּלת לכלּום; ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָראּוי
ׁשהּוא מּפני טהֹור, - ולחּוץ מעּׂשרה הּמּטֹות; את ּבֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּתֹולין

הּמּטה. צר על ִֵֶַַָָֹיתר
.Áלקּבץ ּכדי הּמּטה על אֹותֹו ׁשּמּקיפין אריג ׁשל ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָאבנט

עד הּמּטה: מן יֹוצאה ׁשּמקצתֹו מזרן, הּנקרא והּוא ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָאיבריה,
אינֹו - ּכן על יתר הּמּטה; מּצרכי הּוא הרי - טפחים ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָעּׂשרה
טפחים ׁשבעה מּמּנּו נׁשאר אם ׁשּבלה, ּומזרן הּמּטה. ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָמּצרכי
טמאה. מקּבל זה הרי - לחמֹור חבק מּמּנּו לעּׂשֹות ְְְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָֻּכדי

.Ëעד מּמּנה: יֹוצא ּומזרן מדרס טמאה ׁשהיתה ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָמּטה
והּכל עצמּה ּכּמּטה טמאה אב הּוא הרי - טפחים ְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָֹֻעּׂשרה
הּזב ּדרס מדרס. ּכמּגע הּוא הרי - ולחּוץ מעּׂשרה ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָָמדרס;
ּכּלּה הּמּטה הרי - ולפנים מעּׂשרה הּיֹוצא: הּמזרן ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻעל
אמּורים? ּדברים ּבּמה טהֹורה. - ולחּוץ מעּׂשרה ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָמדרס;
חּבּור. ּכּלֹו - אּמה מאה אפּלּו טמאֹות, לׁשאר אבל ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָֻֻלמדרס;
לאהל קצתֹו והכניס הּמּטה על ּכרּו ׁשהּוא מזרן ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּכיצד?
על טמאין מׁשקין ׁשּנפלּו אֹו ּבקצתֹו ׁשרץ ׁשּנגע אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּמת
יֹוצא ׁשּנטמא הּקצה היה ואפּלּו הּמּטה, נטמאת - ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמקצתֹו

אּמה. מאה הּמּטה ִִֵַַָָָמן
.È.מדרס טמא הּכל - מזרן לּה וכר מדרס הּטמאה ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָֹמּטה

היתה מדרס. מּגע והּמזרן ּכׁשהיתה, מדרס הּמּטה - ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָָָהפריׁשֹו
טמאת טמאה ּכּלּה - מזרן לּה וכר ׁשבעה טמאת ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָֻֻֻטמאה
טמא והּמזרן ּכׁשהיתה, טמאה היא - הפריׁשֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָׁשבעה.
הּכל - מזרן לּה וכר ערב טמאת טמאה היתה ערב. ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻֻטמאת
ערב, טמאת טמאה היא - הפריׁשֹו ערב. טמאת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻֻטמא

טהֹור. ְְִַָָוהּמזרן
.‡Èטמא הּכל - הּמת ּבהן ונגע מזרן עליה ׁשּכר ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹמּטה

ׁשרץ ּבּה נגע ׁשבעה. טמאת טמא - ּפרׁשֹו ׁשבעה. ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻטמאת
טמאת טמאין - ּפרׁשּו ערב. טמאת טמאין - בהן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֻֻוכּיֹוצא

ֶֶערב.
.·Èּכּלּה הּמּטה - לּמּטה וחּברּה מדרס טמאה ׁשהיתה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻּכרע

מּגע והּמּטה ּכׁשהיתה, מדרס טמאה הּכרע - ּפרׁשה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָמדרס.

וחּברּה ׁשבעה טמאת טמאה הּכרע היתה אם וכן ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻמדרס.
ּבּכרע הּמת נגע ּכאּלּו ׁשבעה, טמאה ּכּלּה הּמּטה - ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻלּמּטה
ואם ּבכללּה. והּכרע טהרה - הּמּטה על הּזה ואם ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָׁשּלּה.

ּכׁשהי ׁשבעה טמאת טמאה הּכרע - הּזיה קדם תה,ּפרׁשה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ
ערב טמאת טמאה הּכרע היתה ערב. טמאת טמאה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻֻוהּמּטה
טמאה היא - ּפרׁשה ערב. טמאת טמא הּכל - לּמּטה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻוחּברּה
מן ערב טמאת הּטמא ׁשאין טהֹורה. והּמּטה ערב, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻטמאת
ּכמֹו ולד, ׁשהּוא מּפני ּכלים, ולא אדם לא מטּמא ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹהּמת
ּכ ואחר ּבמת ׁשּנטמא מעּדר ׁשל ּבּׁשן הּדין וכן ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּבארנּו.

לּמעּדר. ְְִֵַַחּברֹו

ה'תשע"א ניסן כ"ג רביעי יום

ועּׂשרים ׁשנים ¦§¤§¦©§¤¤ּפרק

ׁשלׁשה‡. על טפחים ׁשלׁשה להתטּמא? הּבגד ׁשעּור ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָּכּמה
אצּבעֹות ׁשלׁש על אצּבעֹות וׁשלׁש למדרס; - ְְְְְְִִֶֶַָָָָָָטפחים
ּבּמה טמאֹות. לׁשאר אֹו הּמת לטמאת - הּמלל עם ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֻֻֻמכּונֹות
ׁשל ּבגדים אבל ּופׁשּתים; צמר ּבבגדי אמּורים? ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶָָָּדברים
ּכן אם אּלא הּטמאֹות מּכל טמאה מקּבלין אין - מינין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻֻׁשאר
יתר. אֹו טפחים ׁשלׁשה על טפחים ׁשלׁשה ּבהן ְְְְִִֵֶַָָָָָָָָהיה
לרּבֹות הּכתּוב ׁשּבא למדּו, הּׁשמּועה מּפי בגד. אֹו ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּנאמר:
לטמאה. ּבגדים ּבׁשאר טפחים ׁשלׁשה על טפחים ְְְְְְְְִִִִַָָָָָָָֻׁשלׁשה
האֹורג אבל הּבגדים; מן ּבקרעים אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָָּבּמה
טמאֹות, ׁשאר מקּבל זה הרי - ׁשהּוא ּכל עצמֹו ּבפני ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻּבגד
למדרס. הראּוי אּלא אֹותּה מקּבל ׁשאין מדרס, מּטמאת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻחּוץ

הּקׁשין,·. והּנמטין הּלבדין ּכגֹון ּביֹותר, העבים ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהּבגדים
מצרים ׁשל ּפׁשּתן ּבגדי ּכגֹון ּביֹותר, הרּכין הּבגדים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָאֹו
ׁשּיהיה עד טמאה מקּבלין אינן - מּתחּתן נראה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשהּבּׂשר

ּבין למדרס ּבין טפחים, ׁשלׁשה על ׁשלׁשה לׁשארּבּקרע ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ
ְֻטמאֹות.

הּקֹולע‚. אחד ּכבגדים, טמאה מקּבלֹות הּקליעֹות ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻּכל
ּבֹו; וכּיֹוצא אבנט ועּׂשאן האֹורגן אֹו ּפיף ועּׂשאן ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָחּוטים
ׁשהיא הּצמר, ּבּה לקׁשר הּצּמרים ׁשעֹוּׂשין מּקליעה ְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹחּוץ
- עֹור אֹו ארּוג ׁשּבּה אבן קּבּול ׁשּבית הּקלע ְִֵֶֶֶֶֶַַָָָטהֹורה.
נפסק טהֹורה. - ׁשּלּה אצּבע ּבית נפסק טמאה. ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻמקּבלת
הּמכמֹורֹות ּבטמאתּה. היא עדין - ּבלבד ׁשּלּה הּפקיע ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֻ[ּבית]
מּפני טמאה מקּבל - והחרם טמאה. מקּבלין - ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֻֻוהרׁשתֹות
היא והרי ּביֹותר ּדּקין הּׂשבכה אֹותּה ׁשעיני מּפני ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָזּוטֹו,
מתטּמא. - זּוטֹו מן טהֹור; - החרם מן ּבגד העֹוּׂשה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָּכבגד.

ׁשלׁשה„. על ׁשלׁשה ּבֹו יׁש אם המׁשּמרת, מן חלּוק ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָעּׂשה
טמאה. מקּבל -ְְֵַָֻ

מלאכה‰. מעין מׁשּמׁשת אם ׁשּבלתה: יין ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמׁשּמרת
טהֹורה. - לאו ואם טמאה, - ְְְִִֵָָָָראׁשֹונה

.Âמּפני טמאה, מקּבלין אין - המצּירֹות ספרים ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָֻֻמטּפחֹות
ׁשּבׁשביל עליהן מעיד צּיּורן ׁשהרי אדם; מׁשּמׁשין ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשאינן
חּוץ טמאֹות ּבׁשאר מתטּמאֹות - מצּירֹות וׁשאינן נעּׂשּו. ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֻֻספר
מלאכּתנּו, ונעּׂשה עמד לֹו: ׁשאֹומרין מּפני מדרס, ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹֻמּטמאת

ּומֹוׁשב. מׁשּכב ּבענין ׁשּבארנּו ְְְְְִִֵֶַַָָּכמֹו

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

milk zekld - oqip c"k iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Ê- הּמֹוט מּפני ּכתפיהן על ׁשּמּניחין הּסּבלים ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָּכסת
מתטּמאה אינּה - יין ׁשל ּומׁשּמרת ּבמדרס; ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמתטּמאה

ְְִָּבמדרס.
.Áּבּטל טמאה. מקּבל אינֹו - לצּורֹות עליו ׁשחּׁשב ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻּבגד

מטּפחֹות ׁשעּׂשה הּבית ּבעל טמאה. מקּבל - ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָֻמחׁשבּתֹו
טמאה. מקּבלֹות אינן - עּמּודים אֹו ּכתלים ּבהן ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֻלחּפֹות

.Ëאינֹו - ׁשכר ׁשֹותי ּבֹו לּׂשחק ּכדי ּכסבכה העּׂשּוי ְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָחלּוק
טמאה. ְְֵַָֻמקּבל

.Èאבל מדרס, טמאת מּלקּבל טהֹור - הּספר על ׁשּנתנֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻּכּפה
טמאֹות. ּובׁשאר ּבמת ְְְְִִֵֵַָֻמתטּמא

.‡Èעל אף הּבגד, על ּבין העֹור על ּבין אסּפלנית ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהעֹוּׂשה
על מלּוגמא: עליהן עּׂשה טהֹורין. - ׁשעּור ּבהן ׁשּיׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָּפי
ועל ראּוי; ואינֹו נתלכל ׁשהרי טמאה, מקּבל אינֹו - ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻהּבגד
למׁשּכב. וראּוי מתקּנח ׁשהּוא מּפני טמאה, מקּבל - ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻהעֹור

.·Èׁשלׁש ּבֹו מּׁשּיארג טמאה? הּבגד יקּבל ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻמאימתי
ּבמחט, הּנארגין הּכלים וכל אצּבעֹות. ׁשלׁש על ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָאצּבעֹות
ׁשּתּגמר עד טמאה מקּבלין אין - ואנּפליא הּכיס ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻּכגֹון

ְְַָמלאכּתן.
.‚Èּכיון - מצֹודה ּכגֹון מחט, ּגּבי על הּנעּׂשין הּכלים ְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָּכל

טמאה. מקּבלין מלאכּתן קּבּול ּבית ּבהן ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֻׁשּנעּׂשה
.„Èלעּׂשֹות התחיל אם ּבראׁשיהן: הּבנֹות ׁשּמּניחֹות ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָסבכה

קרקעיתּה; ׁשּיגמר עד טמאה מקּבלת אינּה - מּפיה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻאֹותּה
ׁשּיגמר עד טמאה מקּבלת אינּה - מּקרקעיתּה התחילּה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻואם
חּבּור וחּוטיה עצמּה. ּבפני טמאה מקּבלת ּוׁשביסּה ּפיה. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻאת

ּולהתטּמא. לטּמא ְְְִֵֵַַָלּה
.ÂË- הראׁש ּׂשער רב מקּבלת אינּה אם ׁשּנקרעה, ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹסבכה

ְָטהֹורה.
.ÊËהּוא מאימתי - ניר ׁשל אֹו לבד ׁשל אֹו ּבגד ׁשל ְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָחלּוק

והּקטן גדלֹו לפי הּגדֹול ּפיו. את מּׁשּיפּתח מלאכּתֹו? ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָגמר
טהרתֹו? הּוא מאימתי - החלּוק נטמא ואם קטנֹו. ְְְְֳִִִֵֵֶַָָָָָָלפי
ּבֹו נׁשּתּיר ראׁשֹונה. מלאכּתֹו מעין מׁשּמׁש ואינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָמּׁשּיבלה
טהֹור. - מּלמּטה רּבֹו ּבטמאתֹו; הּוא עדין - מלמעלה ְְְְְֲִִִַַַָָָָֻֻֻרּבֹו

טהֹור. - ּפיו מּבית נקרע ְְִִִִֵַָואם
.ÊÈאינֹו - סדין ׁשל ּומּצּדֹו ּבגד ׁשל מצּואר חגֹור ֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָהעֹוּׂשה

הּבגד מאמצע עּׂשאהּו ּׂשפתֹותיו. ׁשּימלל עד טמאה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻמקּבל
הּׁשני. מּצד ׁשּימלל עד טמאה מקּבל אינֹו - הּסדין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻּומאמצע

.ÁÈ.טמא - קּימת ואמצעיתֹו צדדיו ׁשּבלּו ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָחגֹור

.ËÈמתניו את ּבּה לחּגר והתקינּה הּבגד מן ׁשּפרׁשה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹּׂשפה
ּכאבנט. ׁשהיא מּפני טמאה, מקּבלת -ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֻ

.Î,קּימֹות ּׂשפתֹותיה רב היּו אם ׁשּבלתה: עני ׁשל ְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹטּלית
מקּבלת זֹו הרי - ּבריא ׁשלׁש על ׁשלׁש ּבּה ׁשאין ּפי על ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאף
ׁשלׁש על ׁשלׁש ּבּה יׁש אם קּימֹות: ּׂשפתֹותיה אין ְְִִֵֵֶַַָָָָָָֻטמאה;
מקּבלת אינּה - לאו ואם טמאה, מקּבלת - ּובריא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻחזק

ענּיים. ּבגדי ׁשאר וכן ְְְְֲִִִֵֵָָֻטמאה.
.‡Îמקּבלֹות אינן - ׁשלׁשה על ׁשלׁשה ּבהן ׁשאין ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָמטלּיֹות

ׁשּיהיּו עד טמאה מקּבלֹות - והכינן עליהן חּׁשב ואם ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻֻטמאה.
ע מּׁשלׁש אינֹוּפחֹות ׁשלׁש על מּׁשלׁש ּפחֹות ׁשּכל ׁשלׁש; ל ִִֵֶַַָָָָָָָ

ׁשהכינֹו. ּפי על ואף ּכלל טמאה ְְְְֱִִֵֶַַַָָֻמקּבל

.·Îאת ּבֹו לפקק ׁשהתקינֹו ׁשלׁשה על מּׁשלׁשה ְְְְִִִִֶֶַָָָֹּפחֹות
וכּיֹוצא הרחים את ּבֹו ּולקּנח הּקדרה את ּבֹו ּולנער ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּמרחץ
ּתלאֹו טמאה; מקּבל אינֹו - ּבאׁשּפה הׁשליכֹו אם ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֻּבאּלּו:
ּבתֹו ׁשהּניחֹו ּכמי זה הרי - הּדלת אחֹורי הּניחֹו אֹו ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָבּמגֹוד
חּוץ טמאֹות ׁשאר ּומקּבל אצלֹו, חׁשּוב הּוא ועדין ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָֻּבגדיו,

טפחים. מּׁשלׁשה ּפחֹות הּוא ׁשהרי מדרס, ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָֻמּטמאת
.‚Îהיה אם ּבאׁשּפה: מׁשל ׁשהיה ׁשלׁשה על ְְְְִֶַַָָָָָָָָָֻׁשלׁשה

זה הרי - יּקרע ולא ּגס מלח הּקב רבע ּבֹו לצרר ּכדי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹּבריא
היה אם אבל מתטּמא. אינֹו - לאו ואם ּבמדרס, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָמתטּמא
מלח, ּבֹו לצרר יכֹול ׁשאינֹו ּפי על אף ּבריא היה אם ְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּבּבית,
טמא זה הרי - ּבריא היה ולא מלח ּבֹו צֹורר ׁשהיה ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹאֹו

ְִָמדרס.
.„Îאם הּקרעים: הבּדלּו ולא ׁשּנקרע ׁשלׁשה על ְְְְְְְִִִֶַַַָָָֹֻׁשלׁשה

זה הרי - ּבּכּסא ּבּׂשרֹו יּגע עליו ּוכׁשּיׁשב הּכּסא על ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָנֹותנֹו
ּבמדרס. מתטּמא זה הרי - לאו ואם ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָטהֹור,

.‰Îאֹו אחד, חּוט אפּלּו מּמּנה ׁשּנמחה ׁשלׁש על ְֲִִִֶֶֶַָָָָָׁשלׁש
טהֹורה. זֹו הרי - מתאימין חּוטין ׁשני אֹו קׁשר ּבּה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּנמצא

.ÂÎהחזירּה טהֹורה; - ּבאׁשּפה ׁשהׁשליכּה ׁשלׁש על ְְְֱִִִֶֶַַָָָָָָָׁשלׁש
והחזרתּה מטהרּתּה הׁשלכתּה לעֹולם טמאה. מקּבלת -ְְְְְְְְֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻ
ׁשאפּלּו טֹובה, זהֹורית וׁשל ארּגמן מּׁשל חּוץ ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָמטּמאּתה,

חׁשּובה.הי ׁשהיא מּפני טמאה, מקּבלת - האׁשּפה על תה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ
.ÊÎּבפני ּכּדּור ׁשעּׂשאּה אֹו ּבכּדּור ׁשּנתנּה ׁשלׁש על ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָׁשלׁש

טפחים ׁשלׁשה על טפחים ׁשלׁשה אבל טהֹורה. - ְְְְְְֲִִַַָָָָָָָעצמּה
ּבמדרס. ּומתטּמא ׁשהיה ּכמֹות הּוא הרי - ּבכּדּור ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּנתנֹו
ׁשהרי ּבמדרס, מתטּמא אינֹו - עצמֹו ּבפני ּכּדּור ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָעּׂשהּו

ׁשלׁשה. על מּׁשלׁשה ממעטֹו ְְְֲִֶֶַַַָָהּתפר

ה'תשע"א ניסן כ"ד חמישי יום

ועּׂשרים ׁשלׁשה ¦§¤§¨§¤¤ּפרק

ּומן‡. החבלים מן אֹותּה ׁשאֹורגין הּמחצלת הּוא ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָהּמּפץ
ּכלים ּבכלל הּמּפץ ואין ּבהן. וכּיֹוצא הּגמא ּומן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹהּסּוף
ּדין ּבמדרס הּוא מתטּמא כן ּפי על ואף ּבּתֹורה, ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָהאמּורין
למׁשּכב ראּוי וזה הּמׁשּכב', 'ּכל הּכתּוב רּבה ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָּתֹורה,
ּככל מּדבריהן, טמאֹות ּובׁשאר ּבמת מתטּמא וכן לֹו. ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֻועּׂשּוי
ׁשּכל ּגדֹול: ּכלל וזה ׁשּבארנּו. ּכמֹו עץ, ּכלי ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָּפׁשּוטי

טמאֹות. ּבׁשאר מתטּמא - ּבמדרס ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָֻהּמתטּמא
ּכמֹו·. ׁשלׁש על ּבׁשלׁש מתטּמא ׁשהּבגד ּבארנּו, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכבר

ׁשלׁשה על טפחים ּובׁשלׁשה טמאֹות, ּבׁשאר ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֻׁשּבארנּו
למדרס. ְְְִִָָטפחים

העֹור‚. טפחים; ארּבעה על טפחים ארּבעה ׁשעּורֹו - ְְְְִִִַַַַַָָָָָָָהּׂשק
למדרס ּבין ׁשּׁשה. על ׁשּׁשה - הּמּפץ חמּׁשה; על חמּׁשה -ְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָ
טהֹורין - האּלּו הּׁשעּורין מן ּופחֹות הּטמאֹות. לׁשאר ְְְִִִִִֵֵַַָָָֻּבין
ּבלא ׁשּנקרע מהן אחד ּבקרע אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹמּכלּום.
למֹוׁשב טפח על טפח אפּלּו וקצץ ּבכּונה הּקֹוצץ אבל ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָּכּונה;
זה הרי - למׁשּכב טפחים ׁשלׁשה על טפחים ׁשלׁשה ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָאֹו

ּבי ּבמדרס, אֹומתטּמא ׁשּקּצץ טפח על הּטפח ׁשהיה ן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
מאחד המקּצע וכן מּפץ. אֹו עֹור אֹו ּׂשק אֹו ּבגד ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּׁשלׁשה
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.Ê- הּמֹוט מּפני ּכתפיהן על ׁשּמּניחין הּסּבלים ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָּכסת
מתטּמאה אינּה - יין ׁשל ּומׁשּמרת ּבמדרס; ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמתטּמאה

ְְִָּבמדרס.
.Áּבּטל טמאה. מקּבל אינֹו - לצּורֹות עליו ׁשחּׁשב ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻּבגד

מטּפחֹות ׁשעּׂשה הּבית ּבעל טמאה. מקּבל - ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָֻמחׁשבּתֹו
טמאה. מקּבלֹות אינן - עּמּודים אֹו ּכתלים ּבהן ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֻלחּפֹות

.Ëאינֹו - ׁשכר ׁשֹותי ּבֹו לּׂשחק ּכדי ּכסבכה העּׂשּוי ְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָחלּוק
טמאה. ְְֵַָֻמקּבל

.Èאבל מדרס, טמאת מּלקּבל טהֹור - הּספר על ׁשּנתנֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻּכּפה
טמאֹות. ּובׁשאר ּבמת ְְְְִִֵֵַָֻמתטּמא

.‡Èעל אף הּבגד, על ּבין העֹור על ּבין אסּפלנית ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהעֹוּׂשה
על מלּוגמא: עליהן עּׂשה טהֹורין. - ׁשעּור ּבהן ׁשּיׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָּפי
ועל ראּוי; ואינֹו נתלכל ׁשהרי טמאה, מקּבל אינֹו - ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻהּבגד
למׁשּכב. וראּוי מתקּנח ׁשהּוא מּפני טמאה, מקּבל - ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻהעֹור

.·Èׁשלׁש ּבֹו מּׁשּיארג טמאה? הּבגד יקּבל ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻמאימתי
ּבמחט, הּנארגין הּכלים וכל אצּבעֹות. ׁשלׁש על ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָאצּבעֹות
ׁשּתּגמר עד טמאה מקּבלין אין - ואנּפליא הּכיס ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻּכגֹון

ְְַָמלאכּתן.
.‚Èּכיון - מצֹודה ּכגֹון מחט, ּגּבי על הּנעּׂשין הּכלים ְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָּכל

טמאה. מקּבלין מלאכּתן קּבּול ּבית ּבהן ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֻׁשּנעּׂשה
.„Èלעּׂשֹות התחיל אם ּבראׁשיהן: הּבנֹות ׁשּמּניחֹות ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָסבכה

קרקעיתּה; ׁשּיגמר עד טמאה מקּבלת אינּה - מּפיה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻאֹותּה
ׁשּיגמר עד טמאה מקּבלת אינּה - מּקרקעיתּה התחילּה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻואם
חּבּור וחּוטיה עצמּה. ּבפני טמאה מקּבלת ּוׁשביסּה ּפיה. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻאת

ּולהתטּמא. לטּמא ְְְִֵֵַַָלּה
.ÂË- הראׁש ּׂשער רב מקּבלת אינּה אם ׁשּנקרעה, ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹסבכה

ְָטהֹורה.
.ÊËהּוא מאימתי - ניר ׁשל אֹו לבד ׁשל אֹו ּבגד ׁשל ְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָחלּוק

והּקטן גדלֹו לפי הּגדֹול ּפיו. את מּׁשּיפּתח מלאכּתֹו? ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָגמר
טהרתֹו? הּוא מאימתי - החלּוק נטמא ואם קטנֹו. ְְְְֳִִִֵֵֶַָָָָָָלפי
ּבֹו נׁשּתּיר ראׁשֹונה. מלאכּתֹו מעין מׁשּמׁש ואינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָמּׁשּיבלה
טהֹור. - מּלמּטה רּבֹו ּבטמאתֹו; הּוא עדין - מלמעלה ְְְְְֲִִִַַַָָָָֻֻֻרּבֹו

טהֹור. - ּפיו מּבית נקרע ְְִִִִֵַָואם
.ÊÈאינֹו - סדין ׁשל ּומּצּדֹו ּבגד ׁשל מצּואר חגֹור ֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָהעֹוּׂשה

הּבגד מאמצע עּׂשאהּו ּׂשפתֹותיו. ׁשּימלל עד טמאה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻמקּבל
הּׁשני. מּצד ׁשּימלל עד טמאה מקּבל אינֹו - הּסדין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻּומאמצע

.ÁÈ.טמא - קּימת ואמצעיתֹו צדדיו ׁשּבלּו ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָחגֹור

.ËÈמתניו את ּבּה לחּגר והתקינּה הּבגד מן ׁשּפרׁשה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹּׂשפה
ּכאבנט. ׁשהיא מּפני טמאה, מקּבלת -ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֻ

.Î,קּימֹות ּׂשפתֹותיה רב היּו אם ׁשּבלתה: עני ׁשל ְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹטּלית
מקּבלת זֹו הרי - ּבריא ׁשלׁש על ׁשלׁש ּבּה ׁשאין ּפי על ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאף
ׁשלׁש על ׁשלׁש ּבּה יׁש אם קּימֹות: ּׂשפתֹותיה אין ְְִִֵֵֶַַָָָָָָֻטמאה;
מקּבלת אינּה - לאו ואם טמאה, מקּבלת - ּובריא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻחזק

ענּיים. ּבגדי ׁשאר וכן ְְְְֲִִִֵֵָָֻטמאה.
.‡Îמקּבלֹות אינן - ׁשלׁשה על ׁשלׁשה ּבהן ׁשאין ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָמטלּיֹות

ׁשּיהיּו עד טמאה מקּבלֹות - והכינן עליהן חּׁשב ואם ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻֻטמאה.
ע מּׁשלׁש אינֹוּפחֹות ׁשלׁש על מּׁשלׁש ּפחֹות ׁשּכל ׁשלׁש; ל ִִֵֶַַָָָָָָָ

ׁשהכינֹו. ּפי על ואף ּכלל טמאה ְְְְֱִִֵֶַַַָָֻמקּבל

.·Îאת ּבֹו לפקק ׁשהתקינֹו ׁשלׁשה על מּׁשלׁשה ְְְְִִִִֶֶַָָָֹּפחֹות
וכּיֹוצא הרחים את ּבֹו ּולקּנח הּקדרה את ּבֹו ּולנער ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּמרחץ
ּתלאֹו טמאה; מקּבל אינֹו - ּבאׁשּפה הׁשליכֹו אם ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֻּבאּלּו:
ּבתֹו ׁשהּניחֹו ּכמי זה הרי - הּדלת אחֹורי הּניחֹו אֹו ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָבּמגֹוד
חּוץ טמאֹות ׁשאר ּומקּבל אצלֹו, חׁשּוב הּוא ועדין ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָֻּבגדיו,

טפחים. מּׁשלׁשה ּפחֹות הּוא ׁשהרי מדרס, ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָֻמּטמאת
.‚Îהיה אם ּבאׁשּפה: מׁשל ׁשהיה ׁשלׁשה על ְְְְִֶַַָָָָָָָָָֻׁשלׁשה

זה הרי - יּקרע ולא ּגס מלח הּקב רבע ּבֹו לצרר ּכדי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹּבריא
היה אם אבל מתטּמא. אינֹו - לאו ואם ּבמדרס, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָמתטּמא
מלח, ּבֹו לצרר יכֹול ׁשאינֹו ּפי על אף ּבריא היה אם ְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּבּבית,
טמא זה הרי - ּבריא היה ולא מלח ּבֹו צֹורר ׁשהיה ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹאֹו

ְִָמדרס.
.„Îאם הּקרעים: הבּדלּו ולא ׁשּנקרע ׁשלׁשה על ְְְְְְְִִִֶַַַָָָֹֻׁשלׁשה

זה הרי - ּבּכּסא ּבּׂשרֹו יּגע עליו ּוכׁשּיׁשב הּכּסא על ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָנֹותנֹו
ּבמדרס. מתטּמא זה הרי - לאו ואם ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָטהֹור,

.‰Îאֹו אחד, חּוט אפּלּו מּמּנה ׁשּנמחה ׁשלׁש על ְֲִִִֶֶֶַָָָָָׁשלׁש
טהֹורה. זֹו הרי - מתאימין חּוטין ׁשני אֹו קׁשר ּבּה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּנמצא

.ÂÎהחזירּה טהֹורה; - ּבאׁשּפה ׁשהׁשליכּה ׁשלׁש על ְְְֱִִִֶֶַַָָָָָָָׁשלׁש
והחזרתּה מטהרּתּה הׁשלכתּה לעֹולם טמאה. מקּבלת -ְְְְְְְְֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻ
ׁשאפּלּו טֹובה, זהֹורית וׁשל ארּגמן מּׁשל חּוץ ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָמטּמאּתה,

חׁשּובה.הי ׁשהיא מּפני טמאה, מקּבלת - האׁשּפה על תה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ
.ÊÎּבפני ּכּדּור ׁשעּׂשאּה אֹו ּבכּדּור ׁשּנתנּה ׁשלׁש על ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָׁשלׁש

טפחים ׁשלׁשה על טפחים ׁשלׁשה אבל טהֹורה. - ְְְְְְֲִִַַָָָָָָָעצמּה
ּבמדרס. ּומתטּמא ׁשהיה ּכמֹות הּוא הרי - ּבכּדּור ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּנתנֹו
ׁשהרי ּבמדרס, מתטּמא אינֹו - עצמֹו ּבפני ּכּדּור ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָעּׂשהּו

ׁשלׁשה. על מּׁשלׁשה ממעטֹו ְְְֲִֶֶַַַָָהּתפר

ה'תשע"א ניסן כ"ד חמישי יום

ועּׂשרים ׁשלׁשה ¦§¤§¨§¤¤ּפרק

ּומן‡. החבלים מן אֹותּה ׁשאֹורגין הּמחצלת הּוא ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָהּמּפץ
ּכלים ּבכלל הּמּפץ ואין ּבהן. וכּיֹוצא הּגמא ּומן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹהּסּוף
ּדין ּבמדרס הּוא מתטּמא כן ּפי על ואף ּבּתֹורה, ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָהאמּורין
למׁשּכב ראּוי וזה הּמׁשּכב', 'ּכל הּכתּוב רּבה ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָּתֹורה,
ּככל מּדבריהן, טמאֹות ּובׁשאר ּבמת מתטּמא וכן לֹו. ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֻועּׂשּוי
ׁשּכל ּגדֹול: ּכלל וזה ׁשּבארנּו. ּכמֹו עץ, ּכלי ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָּפׁשּוטי

טמאֹות. ּבׁשאר מתטּמא - ּבמדרס ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָֻהּמתטּמא
ּכמֹו·. ׁשלׁש על ּבׁשלׁש מתטּמא ׁשהּבגד ּבארנּו, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכבר

ׁשלׁשה על טפחים ּובׁשלׁשה טמאֹות, ּבׁשאר ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֻׁשּבארנּו
למדרס. ְְְִִָָטפחים

העֹור‚. טפחים; ארּבעה על טפחים ארּבעה ׁשעּורֹו - ְְְְִִִַַַַַָָָָָָָהּׂשק
למדרס ּבין ׁשּׁשה. על ׁשּׁשה - הּמּפץ חמּׁשה; על חמּׁשה -ְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָ
טהֹורין - האּלּו הּׁשעּורין מן ּופחֹות הּטמאֹות. לׁשאר ְְְִִִִִֵֵַַָָָֻּבין
ּבלא ׁשּנקרע מהן אחד ּבקרע אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹמּכלּום.
למֹוׁשב טפח על טפח אפּלּו וקצץ ּבכּונה הּקֹוצץ אבל ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָּכּונה;
זה הרי - למׁשּכב טפחים ׁשלׁשה על טפחים ׁשלׁשה ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָאֹו

ּבי ּבמדרס, אֹומתטּמא ׁשּקּצץ טפח על הּטפח ׁשהיה ן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
מאחד המקּצע וכן מּפץ. אֹו עֹור אֹו ּׂשק אֹו ּבגד ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּׁשלׁשה
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קֹוצצי ׁשעֹוּׂשין ּכדר ּבידֹו, ּבֹו ׁשּיאחז ּכדי לאחיזה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹמהן
ׁשהּוא. ּבכל טמא זה הרי - אצּבעֹותיהן יּזֹוקּו ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹּתאנים
מּׁשלׁש ּפחֹות ׁשּכל ׁשלׁש, על מּׁשלׁש ּפחֹות יהיה ׁשּלא ְְִִִֶֶֶַָָָָָָֹוהּוא

מּכלּום. טהֹור ְְִֶָָאצּבעֹות
ׁשלׁשה„. טפח, הּׂשק ּומן הּבגד מן טפחים ׁשני ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהמחּבר

הּמּפץ מן ואחד העֹור מן ארּבעה העֹור, מן ואחד הּׂשק ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָמן
טפחים חמּׁשה חּבר אם אבל הּמדרס. מן טהֹור זה הרי -ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָ
הּׂשק, מן ואחד העֹור מן ארּבעה העֹור, מן ואחד הּמּפץ ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָמן
זה מדרס. טמא זה הרי - הּבגד מן ואחד הּׂשק מן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשלׁשה
הּקל מן טמא; - מּמּנּו ּבחמּור ׁשעּורֹו ׁשהׁשלים ּכל ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּכלל:

טהֹור. -ָ
ואינן‰. טהֹורין, - ליׁשיבה ׁשהתקינן ּוכברה נפה ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָָּבלֹויי

ּכמּפץ. יהיּו ּכ ואחר ׁשּיקּצצם עד טמאה ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֻמקּבלין
.Âּבֹו ׁשּיהיה עד ּבמדרס מתטּמא אינֹו - קטן ׁשל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָחלּוק

ּכפּול, ונמּדד טפחים. ׁשלׁשה על טפחים ׁשלׁשה ְְְְְְִִִִַַָָָָָָּכּׁשעּור,
על אֹותן ׁשּמלּביׁשין ּבגדים ּכפּולין: נמּדדין ואּלּו ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָּכברּיתֹו.
והּכיס והּכֹובע והּמכנסים הראׁש ואת הּׁשֹוקים ועל ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַַַַָָָֹהרגלים
- ּפׁשּוטה אם הּׂשפה, על ׁשּתלאּה ּומטלית ּפּונדא. ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָׁשל

ּכפּולה. נמּדדת - ּכפּולה ואם ּפׁשּוטה, ְְְְְְִִִֶֶֶֶָָָנמּדדת
.Êּכ ואחר ּבמדרס ונטמא ׁשלׁשה על ׁשלׁשה ׁשארג ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָהּבגד

מּתחּלתֹו אחד חּוט נטל מדרס. ּכּלֹו - הּבגד ּכל את ְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֻהׁשלים
ראׁשֹון הּוא והרי מדרס, מּגע טמא אבל הּמדרס, מן טהר -ְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָ
ּכ ואחר מּתחּלתֹו אחד חּוט נטל ּבמדרס. ׁשּנגע ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָּככלי
ּבגד וכן מדרס. מּגע טמא הּבגד ּכל - הּבגד ּכל את ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהׁשלים
ּבמת ונטמא אצּבעֹות ׁשלׁש על אצּבעֹות ׁשלׁש ּבֹו ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנארג
מת. טמא ּכּלֹו הּבגד - הּבגד ּכל את עליו הׁשלים ּכ ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻואחר
מּגע טמא אבל מת, מּטמא טהר - מּתחּלתֹו אחד חּוט ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָנטל
ּכל את הׁשלים ּכ ואחר מּתחּלתֹו אחד חּוט נטל מת. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָטמא
ׁשאמרּו: מּפני טהֹור? הּכל יהיה ולּמה טהֹור. הּכל - ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּבגד
ׁשלׁשה אבל מּכלּום; טהֹורה - ׁשּנתמעטה ׁשלׁש על ְְְְֲֲִִֶַַָָָָָָׁשלׁש
הרי - הּמדרס מן ׁשּטהרה ּפי על אף ׁשּנתמעטה, ׁשלׁשה ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָעל

הּטמאֹות. ּבכל טמאה ְְְִֵַָָֻהיא
.Á- העֹור על אֹו הּקּפה על ּוטלאּה מדרס ׁשהיא ְְְִִִֶַַַַָָָָָֻמטלית

הרי - הּמטלית את הפריׁש לטמאה. ראׁשֹון הּכל ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָֹֻנעּׂשה
והּמטלית ּבּמדרס, ׁשּנגעּו מּפני ראׁשֹון, העֹור אֹו ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻהּקּפה
הּבגד על טלאּה ּבטלה. והפריׁשּה ׁשּטלאּה ׁשּכיון ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָטהֹורה,
טמאה. אב הּכל והרי מדרס, הּכל נעּׂשה - הּׂשק על ְְֲֲִֵַַַַַַַַָָָֹֹֻאֹו
ּבּמדרס, נגע ׁשהרי ראׁשֹון, הּׂשק אֹו הּבגד הרי - ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהפריׁשּה
האריג. על ּבטלה ׁשאינּה ּכׁשהיתה, טמאה אב ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻוהּמטלית
מּׁשתי אֹו אחת מרּוח ּכׁשּטלאּה הּבגד על הּמטלית ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָּתפר
אּלא אב, הּכל נעּׂשה ולא חּבּור, אינֹו - ּגאם ּכמין ְְֲִִֵֶַַַָָָֹֹרּוחֹות
היא הרי - זֹו ּבצד זֹו רּוחֹות מּׁשתי ּתפרּה ּבלבד. מדרס ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָמּגע

אב. הּכל ונעּׂשה ְֲִַַָָֹחּבּור,
.Ë- נחלק ּכ ואחר ּבמדרס ׁשּנטמא ׁשלׁשה על ְְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָׁשלׁשה

והּנם ּכלל, טמאה אּלּו ּבקרעים ואין הּמדרס, מן ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָֻטהר
מּמּנּו וקרע ּבמדרס ׁשּנטמא ּבגד אבל ׁשּנטמא. ּכלי ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָּכׁשברי
מן טהר הּקרע אֹותֹו - אצּבעֹות ׁשלׁש על אצּבעֹות ְְִֶֶֶַַַַָָָָָׁשלׁש

ט אבל הּבגדהּמדרס, מן ּפריׁשתֹו ׁשּבעת מדרס; מּגע מא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבמּגע. נטמא ְְִַַָָָהּגדֹול

.Èמן טהר - ּפרכת עּׂשאהּו ּכ ואחר ּבמדרס ׁשּנטמא ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹסדין
ּבֹו מּׁשּיקׁשר הּמדרס? מן טהרתֹו הּוא ּומאימתי ְְְֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהּמדרס.

הּפרֹוכֹות. ּכׁשאר ּבהן נתלה ׁשהּוא ְְִִֶֶַַָָָָָהּלּולאֹות
.‡Èׁשמׁשּה ׁשּיעריב וקדם והטּבילּה, מדרס ׁשהיא ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָֹטּלית

אינּה ׁשּוב רּבּה ּבּה ׁשּנקרע ּכיון - קרע מּמּנה לקרע ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻהתחיל
מעפרת ּכדי ּבּה נׁשּתּיר ׁשעדין ּפי על אף ּכּלּה, וטהרה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻחּבּור
אמּורים? ּדברים ּבּמה .והֹול קֹורע הּוא ׁשהרי נקרע, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּלא
יחּוס לא ּכ להטּבילּה, עליה חס ׁשּלא ׁשּכיון יֹום; ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹּבטבּולת

ּכּלּה. טהרה ּולפיכ ּכּלּה, את ְְֲִִֶַָָָָָֹֻֻלקרע

ה'תשע"א ניסן כ"ה שישי יום
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עליו‡. ׁשחׁשב עֹור ּבמדרס: מתטּמאין עֹורֹות ְְְְִִִֵֶַַָָָָאּלּו
עליו. ליׁשן מלמעלה הּמּטֹות על ׁשּמּניחין ועֹור ְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָֹלׁשטיחה.
ׁשּמּניחין ועֹור הּמּׂשאֹוי. ּתחת החמֹור על ׁשּמּניחין ְְֲִִִִֶֶַַַַַַַַועֹור
ׁשּמּניחין ועֹור הּכסת. ועֹור הּכר ועֹור הּקטן. ּתחת ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָּבערס
מּפני הּפרּורין, עליו ׁשּיּפלּו ּכדי האכילה ּבעת הּׁשלחן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻּתחת
עליו הּפׁשּתן נֹופץ ׁשחֹוגר ועֹור ּברגלֹו. עליו נׁשען ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשהּוא
הּסּבל ׁשּמּניח ועֹור עליו, החּמר ׁשחֹוגר ועֹור ׁשּנֹופץ, ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּבעת

ּבע ּכתפֹו ּבעתעל ּברּכיו על הרֹופא ׁשּמּניח ועֹור ׁשּסֹובל, ת ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
עליהן. יֹוׁשב האּלּו העֹורֹות ׁשּכל מּפני הּׁשחינין; ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּמפיס
יּפסדּו ׁשּלא ּכדי עליו יֹורד ׁשרירֹו קטן ׁשל הּלב ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹועֹור
מּפני הּקציר ּבׁשעת לּבֹו על לנתנֹו ׁשעּׂשאהּו ועֹור ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָּבגדיו,
ּבתבה הּתפּור ועֹור ּבֹו, הּכסּות ׁשּלֹופפין ועֹור ְְְְְִֵֶַַַָָָָהּׁשרב,
ונׁשענין עליהן מתהּפכין אּלּו ׁשּכל הּבגדים; ּבֹו ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּמּניחין

ֲֵֶעליהן.
עד·. מתטּמאין אינן - ּבמדרס הּמתטּמאין העֹורֹות ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָּכל

ואּלּו טפחים. חמּׁשה על טפחים חמּׁשה ּכּׁשעּור, ּבהן ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּיהיה
הּצמר סֹורק ׁשחֹוגר עֹור ּבמדרס: מתטּמאין ׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָעֹורֹות
ׁשּלֹופף ועֹור הּסרּוק, הּצמר ּבֹו ׁשּלֹופף ועֹור ׁשּסֹורק, ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבעת
וכּלן הארּגמן. ּבֹו ׁשּמּניחין הּתֹופר ועֹור הארּגמן, ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֻּבֹו

טמאֹות. ּבׁשאר ְְְְִִִַָֻמתטּמאין
חּפּוי‚. עּׂשאֹו מּכלּום. טהֹור - לכלים חּפּוי ׁשעּׂשאֹו ְְֲֲִִִִֵֶָָָעֹור

ואינֹו לקּבלה, נעּׂשה ׁשהרי טמאֹות, ׁשאר מקּבל - ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻלמׁשקלת
ּבמדרס. ְְְִִֵַָמתטּמא

הרגל„. רב את חֹופה אם ּולפרסתֹו: לעקבֹו ׁשעּׂשאהּו ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹעֹור
טהֹור. - לאו ואם מתטּמא, -ְְִִֵַָָ

.‰- אדם לבׁשֹו לא ׁשעדין ּפי על אף האמּום, ׁשעל ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמנעל
מלאכּתֹו. נגמרה ׁשּכבר ּבמדרס, מתטּמא זה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָהרי

.Â- מלאכה חסר ואינֹו ּבמדרס להתטּמא הראּוי עֹור ְְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָָּכל
ׁשלחן עֹור להיֹות עליו חּׁשב ואם מטּמאּתּו, ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֻהּמחׁשבה
- מלאכה חסר ואם ּבמדרס. מתטּמא זה הרי - ּבֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָוכּיֹוצא
העֹור מן חּוץ מלאכּתֹו. ׁשּתּגמר עד ּבֹו מֹועלת הּמחׁשבה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאין
אף ּבֹו מֹועלת ׁשהּמחׁשבה האבק, מּפני הּמרּכב ּבֹו ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּמחּפין
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ּבעֹו אמּורים? ּדברים ּבּמה מלאכּתֹו. נגמרה ׁשּלא ּפי רֹותעל ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָֹ
אין - למכירה ׁשּסתמן העּבדן, עֹורֹות אבל הּבית; ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָּבעל
למדרס. ויכינם מעּׂשה ּבהן ׁשּיעּׂשה עד מטּמאתן ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּמחׁשבה

.Ê;ׁשּלֹו ׁשאינן מרּכב אֹו מׁשּכב ּבמדרס מטּמא אדם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאין
נגיעה ּבלא עליו ודרס מׁשּכב ּגזל ּבמׁשּכבֹו. והּנֹוגע ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשּנאמר:
ויׁשב מׁשּכב ּגנב טמא. - הּבעלים נתיאׁשּו ואם טהֹור; -ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָ
יֹודעים ׁשאינן הּבעלים, ׁשּנתיאׁשּו ׁשחזקתֹו טמא; - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָעליו
טהֹור. - הּבעלים נתיאׁשּו לא ׁשעדין נֹודע ואם גנבֹו. ְְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָֹמי
מחׁשבה - לׁשכיבה עליו וחּׁשב עֹור ׁשּגנב ּגּנב ,ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָלפיכ
מחׁשבּתֹו אין - הּגזלן אבל ּבמדרס; ּומתטּמא לֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָמֹועלת

הּבעלים. נתיאׁשּו ּכן אם אּלא ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָמֹועלת
.Áהּוא הרי - רצּועֹות לקרעֹו והתחיל ּבמדרס ׁשּנטמא ְְְְְְְְֲִִִִֵֶָָָעֹור

טפחים. מחמּׁשה ּפחֹות ּפחֹות ׁשּימעטּנּו עד ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֻּבטמאתֹו
.Ëאם אחר: לכלי וׁשּנהּו הּזב ּבמדרס ׁשּנטמא עֹור ּכלי ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָּכל

מּפׁשּוט ׁשּנהּו ּבטמאתֹו; הּוא הרי - לפׁשּוט מּפׁשּוט ְְְֲִִִִֵָָָָָָֻׁשּנהּו
טמא. הּכל - ּובבגד טהֹור. - לפׁשּוט ּומּמקּבל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹלמקּבל
- חמת ׁשעּׂשאהּו וׁשטיח ׁשטיח ׁשעּׂשאּה חמת ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכיצד?
אֹו ּתּורמיל ועּׂשאּה מדרס ׁשּנטמאה חמת אבל ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָטהֹור;

ּכׁשהיּו. מדרס הן הרי - חמת ׁשעּׂשאהּו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָּתּורמיל
.Èסדין אֹו סדין ועּׂשאהּו ּבמדרס ׁשּנטמא ּבגד ׁשל ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָּכר

מ ׁשעּׂשאהּו ּבגד ּכסת, אֹו ּכר מטּפחתׁשעּׂשאהּו אֹו טּפחת ְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ּכׁשהיּו. מדרס הן הרי - ּכסת ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶָָָָׁשעּׂשאּה

.‡Èּכגֹון ּכאחד, ּולמׁשּכב לקּבלה עּׂשּיתן ׁשעּקר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָּכלים
ּפי על אף נפחתּו, אם והּמרצּופין, והּׂשּקין והּכסתֹות ְְְְְְֲִִִִִִַַַַַַַַָָהּכרים
יכֹולין ׁשאינן מּפני טמאֹות ּובׁשאר ּבמת מּלהתטּמא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻׁשּטהרּו
ראּויין הן ׁשעדין ּבמדרס, מתטּמאין הן הרי - ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָלקּבל
ּכגֹון ּבלבד, לקּבלה עּׂשּיתן ׁשעּקר ּכלים אבל ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָלמדרס.
ליׁשב ראּויין ׁשּיהיּו ּכדי גדֹולים היּו אם והּתּורמיל, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָהחמת
מתטּמאין הן הרי - גדלן מּפני עליהן ויֹוׁשבין הֹואיל ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָעליהן,
ׁשאפׁשר ּפי על אף נפחתּו, ׁשלמין. ׁשהן זמן ּכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבמדרס
עּׂשּיתן ׁשעּקר ּבמדרס; מתטּמאין אין - עליהן ליׁשב ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָעדין
מּלהתטּמא, טהרּו - מּלקּבל ּובטלּו והֹואיל ּבלבד, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָלקּבלה
ויהיּו ׁשעּורן הּוא וכּמה טמאֹות. ּבׁשאר ולא ּבמדרס ְְְְְְְְִִִִַָָָָֹֹֻלא
חמּׁשה. - והּילקּוט קּבין. ׁשבעה - החמת למדרס? ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָראּויין
ארּבעה. - הּבהמה ּבראׁש הּׂשעֹורים ּבֹו ׁשּתֹולין ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֻוהּקלסּתר
אּלּו מּׁשעּורין ּפחֹות סאה. - הּמים ּבּה ׁשּמערין ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָוהּכריתית
נפחתּו עליהן. ליׁשב העם ּדר ואין למדרס, ראּויין אינן -ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָ
מקֹום קׁשר לא ּוכאּלּו טהֹורין, הן הרי - הּפחת מקֹום ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָֹוצרר
מּׁשל חּוץ טהֹורֹות, - ּוצררן ׁשּנפחתּו החמתֹות וכל ְְְְְֲֲִִֶֶַַָָָָָהּפחת.
חלילין וחמת לצררן. ּתמיד דרּכן הּוא ׁשּכ מּפני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָערבּיים,

למדרס. ראּויה אינּה ׁשהרי ּבמדרס, מתטּמא אין -ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָ

ה'תשע"א ניסן כ"ו קודש שבת
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אֹו‡. לׁשכיבה אֹו ליׁשיבה העּׂשּויין עץ ּכלי ּפׁשּוטי ְְְֲִִִִִֵֵֵָָָָּכל
וכּיֹוצא והּכּסא הּמּטה ּכגֹון ּבמדרס. מתטּמאין - ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָלרכיבה

ֶָּבהן.

ּומׁשּבר·. ּכּלה, ׁשל וכּסא מת, ׁשל והּכסת והּכר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּמּטה
וכּסא הּכלים, את עליו ׁשּכֹובס ּכֹובס ׁשל וכּסא חיה, ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשל
- טפח גבּה ּבֹו ׁשאין ּפי על אף רגלים לֹו ׁשּיׁש קטן ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשל

ּבמדרס. מתטּמאין אּלּו ְְְְִִִֵַָָּכל
.‚- עליו נתּון והעֹור הּכּסא ּבבית ׁשעֹוּׂשין ּברזל ׁשל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכּסא

עֹור הפריׁש טמאֹות. ּובׁשאר ּבמדרס מתטּמא הּוא ְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָֻהרי
והּברזל ּבמדרס, מתטּמא העֹור - הּברזל על ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֻהמחּפה

ּבמדרס. לא אבל טמאֹות ּבׁשאר ְְְְְֲִִִֵַָָָֹֻמתטּמא
מתטּמא„. - ּבעֹור המחּפה ּבֹו וכּיֹוצא ּגמי ׁשל ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֻטרסקל

העֹור - מעליו העֹור הפריׁש טמאֹות. ּובׁשאר ְְְְְִִִִֵָָָָָָֻּבמדרס
נעּׂשה ׁשהרי מּכלּום, טהֹור הּטרסקל אבל ּבמדרס, ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָמתטּמא

ּכלים. ְְִִֵֵּכׁשברי
מתטּמא‰. - עץ ׁשל רגליו ׁשּׁשתי ׁשּבּמרחץ ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָספסלין

מקּבל אינֹו - ׁשיׁש ׁשל ואחת עץ ׁשל אחת היתה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּבמדרס.
ְָֻטמאה.

.Âׁשאינן טמאה; מקּבלין אינן - ׁשּׁשּגמן ׁשּבּמרחץ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻנסרים
ּתחּתיהן. הּמים ׁשּיהּלכּו ּכדי אּלא ליׁשיבה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָעּׂשּויין

.Êּפי על אף מֹוכין, אֹו ּתבן ׁשּמלאן והּסל ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָהּכלּכּלה
ׁשאינן מדרס, טמאת מקּבלין אינן - ליׁשיבה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשהתקינן
- ּפיהן על ּבמׁשיחה אֹו ּבגמי סרגן ואם ליׁשיבה. ְְְְְִִִִִִִִִֵֶַָָָראּויין

ּבמדרס. ְְְְִִִַָמתטּמאין
.Áאינֹו - ּכּסא האחד ראׁשּה ׁשעּׂשה הּבד ּבית ִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹקֹורת

מלאכּתנּו. ונעּׂשה עמד לֹו: ׁשאֹומרין מּפני ּבמדרס, ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹמתטּמא
מתטּמא הּכּסא - הּבד ּבית ּבקֹורת הּכּסא את קבע אם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָאבל
וכן הּכּסא. נטמא לא - הּקֹורה על הּזב ּדרס ואם ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹּבמדרס,
הּגדֹולה הּקֹורה ראׁש עּׂשה אֹו גדֹולה ּבקֹורה הּכּסא קבע ְְְִִֵַַַַָָָָָָָֹאם
הּקֹורה ּוׁשאר ּבלבד, הּכּסא מקֹום אּלא טמא אין - ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּכּסא
טהֹור. ׁשהּוא ּבערבה, ׁשּקבעֹו ּבכּסא הּדין וכן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָטהֹור.

.Ë- עליו ליׁשב האבן את המסּתת ׁשּמתּקן הּקֹורה ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָקצת
ׁשאחֹורי יׁשיבה ּומקֹום ּבמדרס. מתטּמא יׁשיבתֹו מקֹום ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָהרי

צער. יׁשיבת אּלא ׁשאינּה טהֹור, - ְִֵֶֶַַַַָָָָהּקרֹון
.Èאת וׁשפין האּמנין עליהן ׁשּיֹוׁשבין ּכלֹונסֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָֻראׁשי

ׁשהּוא ּתמרה ׁשל ּכפת וכן טהֹורין. - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹהאבנים
וכן ּכלי. זה ׁשאין טהֹור, - טפח גבֹוּה אפּלּו עליו, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָיֹוׁשב
לׁשער ּפנים ועּׂשאהּו וכרּכמֹו ׁשּסרקֹו ּפי על אף עץ, ׁשל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּבּול
ּבֹו. ׁשּיחק עד טמאה מקּבל ולא ּכלי אינֹו - ּבֹו ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָֹֹֻוכּיֹוצא

.‡Èמקּבלין - לדעת חקקן אם החקּוקין, ּכלֹונסֹות ְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָראׁשי
טמאה מקּבלין - עליהן חּׁשב אם חקּוקין, מצאן ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָֻֻטמאה.
אדם אֹו וקטן ׁשֹוטה חרׁש עליהן חּׁשב ואם ּולהּבא. ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָמּכאן
ׁשאינן מּדברים ּבהן ּכּיֹוצא ּכל וכן טהֹורין. - ׁשּלֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשאינן
מֹועלת מחׁשבה ל ׁשאין ּבמחׁשבה; אּלא טמאה ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻמקּבלין

דעה. ּבני ׁשהן ּבעלים מחׁשבת ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָאּלא
.·Èהרי - ליׁשיבה ויחדּה ויּבׁשּה הּׂשאֹור מן ּכּפה ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָָהעֹוּׂשה

ּב ּומתטּמאה אכל מּתֹורת מׁשּמׁשתּבטלה ׁשהרי מדרס, ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
העץ. ְִֵֵַָּתׁשמיׁשי

.‚Èחלף וׁשל קנים וׁשל ּבמדרס; מתטּמאה - הּקׁש ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמחצלת
הּמחצלאֹות: ּוׁשאר למדרס. ראּויה ׁשאינּה מּפני טהֹורה, -ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ
- לסּכּו עּׂשאּה טמאה; מקּבלת - לׁשכיבה עּׂשאּה ְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָָָֻאם
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ּבעֹו אמּורים? ּדברים ּבּמה מלאכּתֹו. נגמרה ׁשּלא ּפי רֹותעל ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָֹ
אין - למכירה ׁשּסתמן העּבדן, עֹורֹות אבל הּבית; ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָּבעל
למדרס. ויכינם מעּׂשה ּבהן ׁשּיעּׂשה עד מטּמאתן ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּמחׁשבה

.Ê;ׁשּלֹו ׁשאינן מרּכב אֹו מׁשּכב ּבמדרס מטּמא אדם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאין
נגיעה ּבלא עליו ודרס מׁשּכב ּגזל ּבמׁשּכבֹו. והּנֹוגע ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשּנאמר:
ויׁשב מׁשּכב ּגנב טמא. - הּבעלים נתיאׁשּו ואם טהֹור; -ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָ
יֹודעים ׁשאינן הּבעלים, ׁשּנתיאׁשּו ׁשחזקתֹו טמא; - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָעליו
טהֹור. - הּבעלים נתיאׁשּו לא ׁשעדין נֹודע ואם גנבֹו. ְְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָֹמי
מחׁשבה - לׁשכיבה עליו וחּׁשב עֹור ׁשּגנב ּגּנב ,ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָלפיכ
מחׁשבּתֹו אין - הּגזלן אבל ּבמדרס; ּומתטּמא לֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָמֹועלת

הּבעלים. נתיאׁשּו ּכן אם אּלא ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָמֹועלת
.Áהּוא הרי - רצּועֹות לקרעֹו והתחיל ּבמדרס ׁשּנטמא ְְְְְְְְֲִִִִֵֶָָָעֹור

טפחים. מחמּׁשה ּפחֹות ּפחֹות ׁשּימעטּנּו עד ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֻּבטמאתֹו
.Ëאם אחר: לכלי וׁשּנהּו הּזב ּבמדרס ׁשּנטמא עֹור ּכלי ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָּכל

מּפׁשּוט ׁשּנהּו ּבטמאתֹו; הּוא הרי - לפׁשּוט מּפׁשּוט ְְְֲִִִִֵָָָָָָֻׁשּנהּו
טמא. הּכל - ּובבגד טהֹור. - לפׁשּוט ּומּמקּבל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹלמקּבל
- חמת ׁשעּׂשאהּו וׁשטיח ׁשטיח ׁשעּׂשאּה חמת ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכיצד?
אֹו ּתּורמיל ועּׂשאּה מדרס ׁשּנטמאה חמת אבל ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָטהֹור;

ּכׁשהיּו. מדרס הן הרי - חמת ׁשעּׂשאהּו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָּתּורמיל
.Èסדין אֹו סדין ועּׂשאהּו ּבמדרס ׁשּנטמא ּבגד ׁשל ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָּכר

מ ׁשעּׂשאהּו ּבגד ּכסת, אֹו ּכר מטּפחתׁשעּׂשאהּו אֹו טּפחת ְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ּכׁשהיּו. מדרס הן הרי - ּכסת ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶָָָָׁשעּׂשאּה

.‡Èּכגֹון ּכאחד, ּולמׁשּכב לקּבלה עּׂשּיתן ׁשעּקר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָּכלים
ּפי על אף נפחתּו, אם והּמרצּופין, והּׂשּקין והּכסתֹות ְְְְְְֲִִִִִִַַַַַַַַָָהּכרים
יכֹולין ׁשאינן מּפני טמאֹות ּובׁשאר ּבמת מּלהתטּמא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻׁשּטהרּו
ראּויין הן ׁשעדין ּבמדרס, מתטּמאין הן הרי - ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָלקּבל
ּכגֹון ּבלבד, לקּבלה עּׂשּיתן ׁשעּקר ּכלים אבל ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָלמדרס.
ליׁשב ראּויין ׁשּיהיּו ּכדי גדֹולים היּו אם והּתּורמיל, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָהחמת
מתטּמאין הן הרי - גדלן מּפני עליהן ויֹוׁשבין הֹואיל ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָעליהן,
ׁשאפׁשר ּפי על אף נפחתּו, ׁשלמין. ׁשהן זמן ּכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבמדרס
עּׂשּיתן ׁשעּקר ּבמדרס; מתטּמאין אין - עליהן ליׁשב ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָעדין
מּלהתטּמא, טהרּו - מּלקּבל ּובטלּו והֹואיל ּבלבד, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָלקּבלה
ויהיּו ׁשעּורן הּוא וכּמה טמאֹות. ּבׁשאר ולא ּבמדרס ְְְְְְְְִִִִַָָָָֹֹֻלא
חמּׁשה. - והּילקּוט קּבין. ׁשבעה - החמת למדרס? ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָראּויין
ארּבעה. - הּבהמה ּבראׁש הּׂשעֹורים ּבֹו ׁשּתֹולין ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֻוהּקלסּתר
אּלּו מּׁשעּורין ּפחֹות סאה. - הּמים ּבּה ׁשּמערין ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָוהּכריתית
נפחתּו עליהן. ליׁשב העם ּדר ואין למדרס, ראּויין אינן -ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָ
מקֹום קׁשר לא ּוכאּלּו טהֹורין, הן הרי - הּפחת מקֹום ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָֹוצרר
מּׁשל חּוץ טהֹורֹות, - ּוצררן ׁשּנפחתּו החמתֹות וכל ְְְְְֲֲִִֶֶַַָָָָָהּפחת.
חלילין וחמת לצררן. ּתמיד דרּכן הּוא ׁשּכ מּפני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָערבּיים,

למדרס. ראּויה אינּה ׁשהרי ּבמדרס, מתטּמא אין -ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָ

ה'תשע"א ניסן כ"ו קודש שבת

ועּׂשרים חמּׁשה ¦§¤§¨¦£¤¤ּפרק

אֹו‡. לׁשכיבה אֹו ליׁשיבה העּׂשּויין עץ ּכלי ּפׁשּוטי ְְְֲִִִִִֵֵֵָָָָּכל
וכּיֹוצא והּכּסא הּמּטה ּכגֹון ּבמדרס. מתטּמאין - ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַָָָלרכיבה

ֶָּבהן.

ּומׁשּבר·. ּכּלה, ׁשל וכּסא מת, ׁשל והּכסת והּכר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּמּטה
וכּסא הּכלים, את עליו ׁשּכֹובס ּכֹובס ׁשל וכּסא חיה, ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשל
- טפח גבּה ּבֹו ׁשאין ּפי על אף רגלים לֹו ׁשּיׁש קטן ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשל

ּבמדרס. מתטּמאין אּלּו ְְְְִִִֵַָָּכל
.‚- עליו נתּון והעֹור הּכּסא ּבבית ׁשעֹוּׂשין ּברזל ׁשל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכּסא

עֹור הפריׁש טמאֹות. ּובׁשאר ּבמדרס מתטּמא הּוא ְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָֻהרי
והּברזל ּבמדרס, מתטּמא העֹור - הּברזל על ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֻהמחּפה

ּבמדרס. לא אבל טמאֹות ּבׁשאר ְְְְְֲִִִֵַָָָֹֻמתטּמא
מתטּמא„. - ּבעֹור המחּפה ּבֹו וכּיֹוצא ּגמי ׁשל ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֻטרסקל

העֹור - מעליו העֹור הפריׁש טמאֹות. ּובׁשאר ְְְְְִִִִֵָָָָָָֻּבמדרס
נעּׂשה ׁשהרי מּכלּום, טהֹור הּטרסקל אבל ּבמדרס, ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָמתטּמא

ּכלים. ְְִִֵֵּכׁשברי
מתטּמא‰. - עץ ׁשל רגליו ׁשּׁשתי ׁשּבּמרחץ ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָספסלין

מקּבל אינֹו - ׁשיׁש ׁשל ואחת עץ ׁשל אחת היתה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּבמדרס.
ְָֻטמאה.

.Âׁשאינן טמאה; מקּבלין אינן - ׁשּׁשּגמן ׁשּבּמרחץ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻנסרים
ּתחּתיהן. הּמים ׁשּיהּלכּו ּכדי אּלא ליׁשיבה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָעּׂשּויין

.Êּפי על אף מֹוכין, אֹו ּתבן ׁשּמלאן והּסל ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָהּכלּכּלה
ׁשאינן מדרס, טמאת מקּבלין אינן - ליׁשיבה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשהתקינן
- ּפיהן על ּבמׁשיחה אֹו ּבגמי סרגן ואם ליׁשיבה. ְְְְְִִִִִִִִִֵֶַָָָראּויין

ּבמדרס. ְְְְִִִַָמתטּמאין
.Áאינֹו - ּכּסא האחד ראׁשּה ׁשעּׂשה הּבד ּבית ִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹקֹורת

מלאכּתנּו. ונעּׂשה עמד לֹו: ׁשאֹומרין מּפני ּבמדרס, ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹמתטּמא
מתטּמא הּכּסא - הּבד ּבית ּבקֹורת הּכּסא את קבע אם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָאבל
וכן הּכּסא. נטמא לא - הּקֹורה על הּזב ּדרס ואם ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹּבמדרס,
הּגדֹולה הּקֹורה ראׁש עּׂשה אֹו גדֹולה ּבקֹורה הּכּסא קבע ְְְִִֵַַַַָָָָָָָֹאם
הּקֹורה ּוׁשאר ּבלבד, הּכּסא מקֹום אּלא טמא אין - ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּכּסא
טהֹור. ׁשהּוא ּבערבה, ׁשּקבעֹו ּבכּסא הּדין וכן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָטהֹור.

.Ë- עליו ליׁשב האבן את המסּתת ׁשּמתּקן הּקֹורה ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָקצת
ׁשאחֹורי יׁשיבה ּומקֹום ּבמדרס. מתטּמא יׁשיבתֹו מקֹום ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָהרי

צער. יׁשיבת אּלא ׁשאינּה טהֹור, - ְִֵֶֶַַַַָָָָהּקרֹון
.Èאת וׁשפין האּמנין עליהן ׁשּיֹוׁשבין ּכלֹונסֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָֻראׁשי

ׁשהּוא ּתמרה ׁשל ּכפת וכן טהֹורין. - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹהאבנים
וכן ּכלי. זה ׁשאין טהֹור, - טפח גבֹוּה אפּלּו עליו, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָיֹוׁשב
לׁשער ּפנים ועּׂשאהּו וכרּכמֹו ׁשּסרקֹו ּפי על אף עץ, ׁשל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּבּול
ּבֹו. ׁשּיחק עד טמאה מקּבל ולא ּכלי אינֹו - ּבֹו ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָֹֹֻוכּיֹוצא

.‡Èמקּבלין - לדעת חקקן אם החקּוקין, ּכלֹונסֹות ְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָראׁשי
טמאה מקּבלין - עליהן חּׁשב אם חקּוקין, מצאן ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָֻֻטמאה.
אדם אֹו וקטן ׁשֹוטה חרׁש עליהן חּׁשב ואם ּולהּבא. ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָמּכאן
ׁשאינן מּדברים ּבהן ּכּיֹוצא ּכל וכן טהֹורין. - ׁשּלֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשאינן
מֹועלת מחׁשבה ל ׁשאין ּבמחׁשבה; אּלא טמאה ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻמקּבלין

דעה. ּבני ׁשהן ּבעלים מחׁשבת ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָאּלא
.·Èהרי - ליׁשיבה ויחדּה ויּבׁשּה הּׂשאֹור מן ּכּפה ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָָהעֹוּׂשה

ּב ּומתטּמאה אכל מּתֹורת מׁשּמׁשתּבטלה ׁשהרי מדרס, ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
העץ. ְִֵֵַָּתׁשמיׁשי

.‚Èחלף וׁשל קנים וׁשל ּבמדרס; מתטּמאה - הּקׁש ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמחצלת
הּמחצלאֹות: ּוׁשאר למדרס. ראּויה ׁשאינּה מּפני טהֹורה, -ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ
- לסּכּו עּׂשאּה טמאה; מקּבלת - לׁשכיבה עּׂשאּה ְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָָָֻאם
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- קטּנה ,לסּכּו סתמּה - ּגדֹולה סתם: עּׂשאּה ְְְְְְֲִַָָָָָָָָטהֹורה.
לׁשכיבה. ְְִִָָָסתמּה

.„È,מדרס טמאה - לארּכּה קנים לּה ׁשעּׂשה ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָמחצלת
לּה עּׂשה טהֹורה. - ּכי ּכמין עּׂשאּה לׁשכיבה. ראּויה ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָָָָׁשעדין
- טפחים ארּבעה לחברֹו קנה ּבין אין אם לרחּבּה, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָקנים
לארּכּה: טמאה; מקּבלת עדין - לרחּבּה נחלקה ְְְְְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָֻטהֹורה.
היא עדין - טפחים ׁשּׁשה ׁשל מעדּנים ׁשלׁשה ּבּה ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָנׁשּתּירּו
אם וכן טהֹורה. - מּכאן ּפחֹות ּומתטּמאה; למדרס ְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָראּויה
ּתקּבל לא מדרס טמאת ואף טהֹורה. - מעדּנים ראׁשי ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָֹֻהּתיר
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ותתקּנב, מלאכּתּה ׁשּתּגמר עד ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּמחצלת

.ÂËׁשאינּה הּמדרס, מן טהֹורה - מלמעלה ׁשּפתחּה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּתבה
- מּצּדּה ּפתחּה טמאֹות. ׁשאר ּומקּבלת עליה, ליׁשב ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻראּויה

טמאֹות. ּובׁשאר ּבמדרס ְְְְְִִֵָָָֻטמאה
.ÊË.עליה נׁשען ׁשהרי ּבמדרס, מתטּמאה - קטן ׁשל ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָעגלה
.ÊÈ.לסּיע אּלא ׁשאינֹו מּכלּום, טהֹור - זקנים ׁשל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמּקל
.ÁÈ,ּבמדרס מתטּמא - עץ ׁשל סנּדל והּוא סּידין, ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָסנּדל

לביתֹו. ׁשּמּגיע עד ּבֹו מטּיל ּפעמים ׁשהּסּיד ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָמּפני
.ËÈמתטּמא - ּכתיתין קּבּול ּבית ּבֹו ׁשּיׁש קּטע ׁשל ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַקב

ׁשהרי ּבמדרס, ּומתטּמא קּבּולֹו; ּבית מּפני טמאֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָֻּבׁשאר
עליו. ְִָָָנׁשען

.Î:מרּכב מּׁשּום טמאין וטּפיטןמרּדעתואּלּו חמֹור, ׁשל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
ּבהן. ּכּיֹוצא וכל נאקה, ׁשל ואּכף הּגמל, וכר סּוס, ְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻׁשל
עליו נֹותנין ּכ ואחר החמֹור ּגּבי על ׁשּמּניחין ְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָהּלּוחֹות
טמאה. - למרּכב ראּויה היתה ואם טהֹורֹות; - ְְְְְְְִֵֶַַָָָָָהּמּׂשאֹוי

�

zeevnd xtq m"anx ixeriy`"ryz'd oqip e"kÎ'k -

ה'תשע"א ניסן כ' ראשון יום
יוםראשוֿןשלישיכ'ֿכ"בניסן

.·È .ÂÎ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הכ"ו לברהּמצוה הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹ
"ּכה יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבכלֿיֹום, ְְְְְִִֵֶֶַָָָֹאתֿיׂשראל

להם" אמֹור יׂשראל אתּֿבני bk)תברכּו ,e xacna). ְְְְִֵֵֶֶָָָָ
מּמגּלה האחרֹון ּבּפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָּוכבר

(.ck)ּומּתענית(.ek)סֹוטה מּמּסכת ז' .(fl:)ּובפרק ְֲִִִֶֶֶֶַַָ

― הי"ב ּתפּליןהּמצוה ּבמעׂשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָ
ּבין לטטפת "והיּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ראׁש, ְְְְְִֵֶֶַָָָֹֹֹׁשל

"עיני(g ,e mixac)זֹו ּבמצוה הּצּוּוי נכּפל ּוכבר . ְְְְִִִֵֶַַָָ
ּפעמים gi)ארּבע ,`i .g ,e mixac .fh ,h bi zeny). ְְִַַָ

ה'תשע"א ניסן כ"א שני יום

.‚È ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הי"ג ּתפּליןהּמצוה ּבמעׂשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָ
על לאֹות "ּוקׁשרּתם יתעּלה: אמרֹו והּוא יד, ְְְְְְִֶֶַַַָָָׁשל

"יד(my)ארּבע נכּפל זֹו ּבמצוה הּצּוּוי וגם ; ְְְְְִִִֶַַַַַָָ
ׁשּתי יד וׁשל ראׁש ׁשל ׁשּתפּלין והראיה ְְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָֹּפעמים.

מנחֹות ּבּגמרא אמרם הּוא ― על(cn.)מצות ְְְְִַַָָָָָֹ
וׁשל ראׁש ׁשל ׁשּתפּלין ׁשּסֹובר, מי על הּתמּה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹּדר
ּכׁשּיהיּו אּלא האחרת, ּבלי מהן אחת ּתּונח לא ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹיד
ׁשּתי לּה ּדלית "מאן לׁשֹונם: וזה ּבנמצא, ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָׁשּתיהן
ׁשאי מי ּכלֹומר: לעּבד?!" לא מצוה חדא ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָֹֹמצות,
[לפחֹות] יעׂשה לא מצות ׁשּתי לעׂשֹות לֹו ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָֹֹאפׁשר
ׁשּבידֹו, אתֿהּמצוה יעׂשה אּלא לא, ְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָֹאחת?!

,ל נתּבאר הּנה ׁשּבנמצא. מהן איזֹו יניח ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּולפיכ
מצות. ׁשּתי ראׁש וׁשל יד ׁשל לּתפּלין ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹֹׁשּקראּו
ׁשהרי ּבהן, חּיבֹות הּנׁשים אין אּלּו מצות ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּוׁשּתי
ה' ּתֹורת ּתהיה "למען חּיּובן: ּבטעם יתעּלה ְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָאמר

"ּבפי(h ,bi zeny)חּיבֹות אינן ונׁשים ― ְְִִֵַָָָ
נתּבארּו ּוכבר ּבּמכלּתא. ּבארּו וכ ּתֹורה, ְְְְְְְֲֲִִֵַַָָָָָּבתלמּוד
מּמנחֹות ד' ּבפרק האּלה הּמצות ׁשּתי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּכלּֿדיני

(jli`e :`l).

ה'תשע"א ניסן כ"ב שלישי יום

.ÁÈ .ÂË ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הט"ו מזּוזה,הּמצוה ּבמעׂשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָ
ּבית עלֿמזזֹות "ּוכתבּתם יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְִֵֶֶַַַָָֻוהּוא

"ּובׁשערי(h ,e mixac)ּבענין הּצּוּוי נכּפל ּוכבר . ְְְְְִִִִֶַַָָָ
k)זה ,`i my)ּבפרק נתּבארּו ּכּלם זֹו מצוה ודיני ; ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָֻ

מּמנחֹות jli`e)ג' `l sc). ְִָ

― הי"ח לכלֿזכרהּמצוה ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
הרי ― ּבידֹו יכּתבֹו ואם לעצמֹו. ּתֹורה ספר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָמּמנּו

ׁשאמרּו ּכמֹו עדיף, והּוא מאד מׁשּבח (zegpnזה ְְְְְִֶֶָָָֹֻ
(.lמהר קּבלֹו ּכאּלּו הּכתּוב עליו מעלה "ּכתבֹו, :ְְְֲִִֵֶַַַָָָָ

הּוא חּיב ― ּבידֹו לכתבֹו לֹו אפׁשר אי ואם ְְְְְִִִֶַָָָָָסיני".
אמרֹו והּוא ּבׁשבילֹו, ׁשּיכּתבּו יבּקׁש אֹו ְְְְְְְִִִִֵֶַָלקנֹותֹו

אתֿהּׁשירה לכם "ּכתבּו epif`d)יתעּלה: zxiy) ְְִִִֶֶֶַַָָ
hi)הּזאת" ,`l my)zyxt zaizk lr ieevd jezne) ַֹ

(dxezd lk zaizk aeig lr cnlp dxiydלפי ,ְִ
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oqip e"kÎb"k ycew zayÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּפרׁשּיֹות ּפרׁשּיֹות אתֿהּתֹורה לכּתב מּתר ְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻׁשאינֹו
(dlek dxezd zaizka aiig jgxkÎlrae)ואכן .ְֵָ

ּכלֿהּתֹורה ― הּזאת" "אתֿהּׁשירה ּבאמרֹו ְְְִֶַַַָָָָֹרצֹונֹו
סנהדרין ּגמרא ּולׁשֹון הּזאת. אתֿהּׁשירה ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֹהּכֹוללת

(:`k)לאדם לֹו ׁשהּניחּו אףֿעלּֿפי רבא: "אמר :ֲִִִֶַַַָָָָָ
מּׁשּלֹו, לכּתב מצוה ― ּתֹורה ספר ְְֲִִִֵֶֶָָָֹאבֹותיו
הּזאת'. הּׁשירה את לכם ּכתבּו 'ועּתה ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:

eixac)איתבּה lr dywd):אּבּייdpyna xn`p) ֵֵֵֵַַ
(jlnyספר לֹו ׁשּלאּכֹותב ּכדי לׁשמֹו, ּתֹורה ְְִֵֵֵֶֶָֹ

― אבֹותיו ּבׁשל y)יתּגאה o`kn)אין מל(ok), ְְֲִִֶֶֶֶָָ
נצרכה לא "התם הּתׁשּובה: ּובאה לא?!" ְְְְִֶַָָָָָָָָהדיֹוט

(cnll weqtd `a `l my),ּתֹורֹות לׁשּתי ְִֵֶָאּלא
ׁשּתי ― הּתֹורה' אתֿמׁשנה לֹו 'וכתב ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָּכדתניא:
הּוא, להדיֹוט מל ּבין ׁשהחּלּוק ּכלֹומר, ְְְִֵֶֶֶֶַַּתֹורֹות";
ׁשני והּמל אחד, ּתֹורה ספר לכּתב חּיב ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּכלֿאדם
מּסנהדרין. ב' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּתֹורֹות, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָספרי
ּותנאיו ּתֹורה ספר ּכתיבת ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָּוכבר

מּמנחֹות ג' jli`e)ּבפרק l)ּובריׁש(`aa)ּבתרא ְְְְִֵֶֶַָָ
(.ciÎbi)וׁשּבת(:blw). ְַָ

ה'תשע"א ניסן כ"ג רביעי יום
יוםרביעֿישבתקודשכ"גֿכ"וניסן

.ÊÈ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הי"ז ׁשּכלֿמלהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָ
ּתֹורה ספר יכּתב הּמלכּות ּכּסא על אצלנּו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹהּיֹוׁשב
יתעּלה: אמרֹו והּוא מּמנּו, יּפרד ולא ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹלעצמֹו
אתֿ לֹו וכתב מּמלכּתֹו ּכּסא על כׁשבּתֹו ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָ"והיה

הּזאת" הּתֹורה gi)מׁשנה ,fi my)נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִֵַַָָָֹ

מּסנהדרין ב' ּבפרק זֹו מצוה .(k`.)ּכלּֿדיני ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָ

ה'תשע"א ניסן כ"ד חמישי יום

.„È ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הי"ד ציצית,הּמצוה ּבמעׂשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָ
ונתנּו וגֹו' ציצת להם "ועׂשּו יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְִִִֶֶַָָָָוהּוא

ּתכלת" ּפתיל הּכנף gl)עלֿציצת ,eh xacna)א . ְְִִִֵֶַַַָָ
הּוא ׁשהּכלל אףֿעלּֿפי מצות, ּכׁשּתי נמנית ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָֹאינּה

gl.)אצלנּו zegpn)א מעּכבת אינּה "הּתכלת תֿ: ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ
אמרּו ׁשּכן אתֿהּתכלת", מעּכב אינֹו והּלבן ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּלבן

my)ּבּספרי gly zyxt):מצות ׁשּתי ׁשהן "יכֹול : ְְְִִֵֵֵֶַָֹ
לכם והיה לֹומר: ּתלמּוד לבן? ּומצות ּתכלת ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָמצות
וזֹו מצות". ׁשּתי ואינּה היא אחת ―מצוה ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹלציצת
ּגמרא ּבתחּלת ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבּה, חּיבֹות הּנׁשים ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָאין

ּבפרק(bl:)קּדּוׁשין זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָ
מּמנחֹות jli`e)ד' .gl). ְִָ

ה'תשע"א ניסן כ"ה שישי יום

ה'תשע"א ניסן כ"ו קודש שבת

.ËÈ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הי"ט לֹוהּמצוה להֹודֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֶַַַַָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכלֿאכילה, אחר ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָיתעּלה
וגֹו'" אלהי אתֿה' ּוברכּת וׂשבעּת ְְְְְְֱֵֶֶַַָָָָָָֹ"ואכלּת

(i ,g mixac)הּתֹוספּתא ּולׁשֹון .(e wxt yix zekxa): ְְֶַָ
וׂשבעּת ואכלּת ׁשּנאמר: מןֿהּתֹורה, הּמזֹון ְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָָָ"ּברּכת
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קיי oqip e"kÎb"k ycew zayÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּפרׁשּיֹות ּפרׁשּיֹות אתֿהּתֹורה לכּתב מּתר ְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻׁשאינֹו
(dlek dxezd zaizka aiig jgxkÎlrae)ואכן .ְֵָ

ּכלֿהּתֹורה ― הּזאת" "אתֿהּׁשירה ּבאמרֹו ְְְִֶַַַָָָָֹרצֹונֹו
סנהדרין ּגמרא ּולׁשֹון הּזאת. אתֿהּׁשירה ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֹהּכֹוללת

(:`k)לאדם לֹו ׁשהּניחּו אףֿעלּֿפי רבא: "אמר :ֲִִִֶַַַָָָָָ
מּׁשּלֹו, לכּתב מצוה ― ּתֹורה ספר ְְֲִִִֵֶֶָָָֹאבֹותיו
הּזאת'. הּׁשירה את לכם ּכתבּו 'ועּתה ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:

eixac)איתבּה lr dywd):אּבּייdpyna xn`p) ֵֵֵֵַַ
(jlnyספר לֹו ׁשּלאּכֹותב ּכדי לׁשמֹו, ּתֹורה ְְִֵֵֵֶֶָֹ

― אבֹותיו ּבׁשל y)יתּגאה o`kn)אין מל(ok), ְְֲִִֶֶֶֶָָ
נצרכה לא "התם הּתׁשּובה: ּובאה לא?!" ְְְְִֶַָָָָָָָָהדיֹוט

(cnll weqtd `a `l my),ּתֹורֹות לׁשּתי ְִֵֶָאּלא
ׁשּתי ― הּתֹורה' אתֿמׁשנה לֹו 'וכתב ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָּכדתניא:
הּוא, להדיֹוט מל ּבין ׁשהחּלּוק ּכלֹומר, ְְְִֵֶֶֶֶַַּתֹורֹות";
ׁשני והּמל אחד, ּתֹורה ספר לכּתב חּיב ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּכלֿאדם
מּסנהדרין. ב' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּתֹורֹות, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָספרי
ּותנאיו ּתֹורה ספר ּכתיבת ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָּוכבר

מּמנחֹות ג' jli`e)ּבפרק l)ּובריׁש(`aa)ּבתרא ְְְְִֵֶֶַָָ
(.ciÎbi)וׁשּבת(:blw). ְַָ

ה'תשע"א ניסן כ"ג רביעי יום
יוםרביעֿישבתקודשכ"גֿכ"וניסן

.ÊÈ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הי"ז ׁשּכלֿמלהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָ
ּתֹורה ספר יכּתב הּמלכּות ּכּסא על אצלנּו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹהּיֹוׁשב
יתעּלה: אמרֹו והּוא מּמנּו, יּפרד ולא ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹלעצמֹו
אתֿ לֹו וכתב מּמלכּתֹו ּכּסא על כׁשבּתֹו ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָ"והיה

הּזאת" הּתֹורה gi)מׁשנה ,fi my)נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִֵַַָָָֹ

מּסנהדרין ב' ּבפרק זֹו מצוה .(k`.)ּכלּֿדיני ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָ

ה'תשע"א ניסן כ"ד חמישי יום

.„È ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הי"ד ציצית,הּמצוה ּבמעׂשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָ
ונתנּו וגֹו' ציצת להם "ועׂשּו יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְִִִֶֶַָָָָוהּוא

ּתכלת" ּפתיל הּכנף gl)עלֿציצת ,eh xacna)א . ְְִִִֵֶַַַָָ
הּוא ׁשהּכלל אףֿעלּֿפי מצות, ּכׁשּתי נמנית ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָֹאינּה

gl.)אצלנּו zegpn)א מעּכבת אינּה "הּתכלת תֿ: ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ
אמרּו ׁשּכן אתֿהּתכלת", מעּכב אינֹו והּלבן ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּלבן

my)ּבּספרי gly zyxt):מצות ׁשּתי ׁשהן "יכֹול : ְְְִִֵֵֵֶַָֹ
לכם והיה לֹומר: ּתלמּוד לבן? ּומצות ּתכלת ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָמצות
וזֹו מצות". ׁשּתי ואינּה היא אחת ―מצוה ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹלציצת
ּגמרא ּבתחּלת ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבּה, חּיבֹות הּנׁשים ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָאין

ּבפרק(bl:)קּדּוׁשין זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָ
מּמנחֹות jli`e)ד' .gl). ְִָ

ה'תשע"א ניסן כ"ה שישי יום

ה'תשע"א ניסן כ"ו קודש שבת

.ËÈ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הי"ט לֹוהּמצוה להֹודֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֶַַַַָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכלֿאכילה, אחר ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָיתעּלה
וגֹו'" אלהי אתֿה' ּוברכּת וׂשבעּת ְְְְְְֱֵֶֶַַָָָָָָֹ"ואכלּת

(i ,g mixac)הּתֹוספּתא ּולׁשֹון .(e wxt yix zekxa): ְְֶַָ
וׂשבעּת ואכלּת ׁשּנאמר: מןֿהּתֹורה, הּמזֹון ְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָָָ"ּברּכת
ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אתֿה'". ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָּוברכּת

ּברכֹות. ּבמּסכת ְְְֶֶַָמקֹומֹות
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יום א - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמרקיב

ביאורים למסכת סוטה דף ה עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             
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.úçtqìå úàNìåmiWp`A xTr Fpi`W ,zgRq icil `A Fnvr `VpOW ici lr §©§¥§©©©©©§¥¤§©¥©§¨¦¥©©©¤¥¦¨¨£¨¦
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:mlv` mhlwlE mtq`l mdn WTal Ekxhvie ,mzNcBn Lrxf ipdM z` E`ivFIW¤¦¤Ÿ£¥©§£¦§ª¨¨§¦§¨§§©¥¥¥§¨§¨§¨§¨¤§¨

.úBpäkä úçà ìà:zFxnWOd on zg`A ¤©©©§ª§©©¦©¦§¨
.Bãéa äìBò øëN:xg` oAxw xkU `le §©¨§¨§Ÿ§©¨§¨©¥

.éçáæ:rnWnA migaGd lM.åéúBçøà íOä ¦§¥¨©§¨¦§©§©©−̈¨§¨
:DxkU cbpM devn cqtd aXgndì øîà) §©¥¤§¥¦§¨§¤¤§¨¨¨©¨

éðBìt Léà íò éøaãz ìà íéðL éðôa¦§¥§©¦©§©§¦¦¦§¦
.Bnò äøaãåcEgiA `NWúøzî ïééãò : §¦§¨¦¤Ÿ§¦£©¦ª¤¤

.dúéáì:`Ed WinWY oFWl DziA .WOWl §¥¨§©¥¥¨§©§¦
.äîeøúa ìBëàì äøeñàå dúéáì äøeñà£¨§¥¨©£¨¤¡¦§¨
miOdW mWM 'tA oOwlE .dYWYW cr©¤¦§¤§©¨§§¥¤©©¦

oiwcFA(.gk sC)WlW d`nhpe d`nhpEn sili §¦©¨¦¦§¦§§¨§¦§§¨¨Ÿ
cg`e lrFAl cg`e lrAl cg` ,minrR§¨¦¤¨©©©§¤¨©¥§¤¨

:dnExzl.íéða àìa úî íàå`NW cr ¦§¨§¦¥§Ÿ¨¦©¤Ÿ
:dwWd.úîaéúî àìå úöìBç`xnBA ¦§¨¤¤§Ÿ¦§©¤¤©§¨¨

:(`nrh Wxtnzøîà àéL÷ àôeb àä §¨¥©§¨¨¨©§¨¨§©§
.'åk íéðL éðôa dì øîà dì àp÷î ãöék¥©§©¥¨¨©¨¦§¥§©¦
cvikC `WExR Epiid 'eM Dl xn` c"qw¨©¨©§¥¨§¥©
,'eM mipW iptA Dl xn` Dl `Pwn§©¥¨¨©¨¦§¥§©¦

:iEPTd EdfC opirEnW`eøeac àîìà §©§¦¨§¤©¦©§¨¦
.àéä äøéúñwEXA FOr zxAcn 'it` §¦¨¦£¦§©¤¤¦©

xn`wCn Dl aiWg dxizqi`C ,iEPTd df §¦¨£¦¨¦§¨¨©¤©¦§¦
i`n DA `xQYin `le `Ed dxizqC e`l̈¦§¦¨§Ÿ¦©§¨¨©

:DA dxznC il dOle `Mi` iEPw.éðz øãäå ¦¦¨§¨¨¦§©§¤¨©£©¨¥
zxYn FOr dxAce Fz`xzd lr dxar ikC§¦¨§¨©©§¨¨§¦§¨¦ª¤¤

:Dzial.øîà÷ éëä éiaà øîàDl xn` §¥¨¨©©©¥¨¥¨¨©¨©¨
`N` ,`Ed Dl `Pwn cvikC `WExR e`l̈¥¨§¥©§©¥¨¤¨
ixAcY l` Dl xn` ,w"de ipYw iYxY©§¥¨¨¥§©¨©¨©§©§¦
FiEPw lr dxarW t"r` dxAC F` dxYqpe§¦§§¨¦§¨¤¨§¨©¦
iEPw xg` FOr dxAC m` F` ,xEAC lv ¥̀¤¦¦¦§¨¦©©¦
EN` iYXn zg`A oiicr ,ixzQY l`C xEnB̈§©¦¨§¦£©¦§©©¦§¥¥
lv` FiEPw lr dxar la` .Dlral zxYnª¤¤§©£¨£¨¨§¨©¦¥¤
dqpkpe ixzQY l` Dl xn`W oFbM ,dxizq§¦¨§¤¨©¨©¦¨§¦§¦§§¨

:'eM xzQd zial FOr.Búéaî äàöéålirl ¦§¥©¥¤§¨§¨¦¥§¥
'Fbe xaC zexr DA `vn iM aizM DiPn¦¥§¦¦¨¨¨¤§©¨¨§
il dOl ,xg` Wi`l 'Fbe FziAn d`vie§¨§¨¦¥§§¦©¥¨¨¦
hB ici lr `aFqp`l DiixWnl i` ,aYknl§¦§¨¦§¦§§¨§©§¨©§¥¥
,Wi`l dzide FziAn d`vie aFYkl zEzixM§¦¦§§¨§¨¦¥§¨§¨§¦
dnai ihErnl `N` ,xg`l aYknl il dOl̈¨¦§¦§¨§©¥¤¨§©¥§¨¨
DA `vOW xg` lrA DWxB `lC `kid¥¨§Ÿ¥§¨©©©©¤¨¨¨
DA `vn iM i`xw irOYWn ikde ,xaC zexr¤§©¨¨§¨¥¦§©§¥§¨¥¦¨¨¨
d`vie zEzixM xtqA dPWxbi xaC zexr¤§©¨¨§¨§¤¨§¥¤§¦§¨§¨
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àäzekn 'qn yixc `pyil `kd hwp `l i`n` iaxl dniz .`iyw `teb(.a sc)cvik

ded inp `kd dil iran oinnef miyrp micrd oi` cvik oinnef miyrp micrd

la` xity uxzn mzde dil iran dl `pwn oi` cvik dl `pwn cvik ikd xninl dil

jixt `l ikdlc d`xpe dl `pwn oi` cvik ipzinl dil ded uexizd itl elit` `kd

`yixc ixacz l` xninl ivnc meyn `kd

xity iz`e xenb iepiw epiidc dxizq eyexit

`l` icin `iyw `le dl `pwn cvikc `pyil

'ipznc yexit `nl` `kd t"de `tiql `yix

`pwn cvik ipzwcn `ed dxizq xeaicc

zeaezkc `nw wxta opzck `ed iwp oeylesc)

(.bizxacn i`n 'nba yxtne zxacn de`x

oiicr dxaic ipzwc `tiq iywiz k"` dxzqp

oizipznc xeaicc yexit i`e dzial zxzen

`ed ynn xeaic `l` zxzen i`n` dxizq

xeaicc ivexzl irac rnyn inlyexid itle

ikde iwp oeyl hwpc `l` dxizq `yixc

m` `d enr xaczy xac seq mzd `zi`

melk dzxizq oi` dxac `le enr dxzqp

'it` jl xnin `z` dxeac dinza yexit

dzial zxzen oiicr dxzqp `le enr dxac

oeyl `yixc xeaic 'it 'ipzn `ed iwp oeyl

jgxk lr xninl ol zi` `tiqc edin iwp

:ynn xeaic

øçàìwxtn zeywdl oi` .mail `le

miqkp dl eltpy dy`dsc zeaezk)

(.`t`de mzd jixtc mai zxneyc oizrnya

aezky dn ilhz xg`l i`ypzykl opira

oiprlc inc xg` enk mai iy` ax xn` ikil

xg`a la` xg`k diiey c"a i`pz oeyl

wxta rnyn inp ikde llka g`d oi` `xwc

oiyicwn oi`(:dk sc oikxr)z` xkn m` ipzwc

epi` e` oal `le xg`l xg` yi`l dcyd

ixd yi` xne` `edyk g`l `le xg`l `l`

xg`l xg`l miiwn ip` dn `d xen` g`

e`l `d yi` aizkc `nrh rnync oal `le

mai iab y"ke xg` llka g` ied `l ikd

ikde `ed xg` e`lc eig` i`eyp gkn `ac

p opixn`oiyeciwc w"ta in(:bi sc)`xw xn`

siwzn dpgwi xg` yi`e dnglna zeni ot

xg` o`n `ni` ici` axc dixa `yiy ax dl

`iyw la` xg` ixwn `l maic ipyne mai

xne`d wxtn(:fq sc oiyecw)`kdn ol `wtpc

dy` zeg`a oiyecw iqtz `lc xne`d wxta

meyn mail `wec `xw jixhvi`c xni`

oizrnya 'ixn`ck ineail dilr `inxc

`kdc dywz cere olpn dy` zeg` izk`e

xg`n oa opihrnne yi`n mai opiaxn oikxrae mai opihrnn xg` yi` aizkc b"r`

xne`d 'ta edpihrnn yi`n z"`e(my f"b)xg` yi`e seq seq mai xg`lne miaexw

:dia zyxc i`n dpgwi

øçàìopitlic aizk micr i"r i`ce dheqa `xw i`d `de `iyw i` .mail `le

oihib zkqn seqa oennn xac xac(.v sc)zenaic w"ta xn` i`ce dheqesc)

(:`ijixhvi` `l xg`lc uixz zeixrk d`neh da aizkc meyn dvilg `la dxehtc

:da aizkc d`nehn zi`ce dheq ol `wtpc oeik dxizq meyn z`veil `l` azkinl

åìéà`de l"f ikcxn xa mdxa` 'x mya iax dywd .hb `ira `l in lral dizi`

`kid lran hb erac qixq zy`e da xikdc `kid zipelii`e zi`ce dheq

zy`e zexehtc `ed aezkd zxifbc dxenb dexrk `id ixd mzq [da aizk] d`nehc oeik `kdl `inc `l zi`ce dheq uxzl yie dvilg `la main zexeht d"t`e dizi`c

ol rnynwe lrac `xeqi` iab `l` herni` `l wtq dheq la` llk eda jixv `lc meai oicn zenaic w"ta herni` d"t`e dil exy lral dizi`c `kid zipelii`e qixq

:`ira dvilg la` mail el dxeq`c lra mewna `ed ixd eig` i`eyp gkn `ac oeik `xw

àìã:xezql `le zepal dpai `l xy` xn` `pngxe yxite eixac mirhd l`ppg epiax .ineai inp maiizz zxn` z`e dizial dixzqil
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ì àlà 'úàN' ïéàå ,'úçtñìå úàNìå'øîàpL ,dBáb ïBL §©§¥§©©©©§¥§¥¤¨§¨©¤¤¡©
,'úBàNðä úBòáâä [ìk] ìòå íéîøä íéøää [ìk] ìòå'§©¨¤¨¦¨¨¦§©¨©§¨©¦¨
úçà ìà àð éðçôñ' øîàpL ,äìéôè àlà úçtñ ïéàå§¥©©©¤¨§¥¨¤¤¡©§¨¥¦¨¤©©
àa ,éåì ïa òLBäé éaø øîà .'íçì út ìëàì úBpäkä©§ª¤¡Ÿ©¨¤¨©©¦§ª©¤¥¦Ÿ
,àeä Ceøa LBãwä éðôì çeøä éëeîð íéìBãb änk äàøe§¥©¨§¦§¥¨©¦§¥©¨¨
øëN äìBò áéø÷î íãà ,íéi÷ Lc÷nä úéaL äòLaL¤§¨¨¤¥©¦§¨©¨¨¨©§¦¨§©
BzòcL éî ìáà ,Bãéa äçðî øëN äçðî ,Bãéa äìBò¨§¨¦§¨§©¦§¨§¨£¨¦¤©§
úBðaøwä ìk áéø÷ä eléàk áeúkä åéìò äìòî äìôL§¥¨©£¤¨¨©¨§¦¦§¦¨©¨§¨
àlà ãBò àìå .'äøaLð çeø íéäìà éçáæ' øîàpL ílek¨¤¤¡©¦§¥¡Ÿ¦©¦§¨¨§Ÿ¤¨
íéäìà äkãðå øaLð áì' øîàpL ,úñàîð Búléôz ïéàL¤¥§¦¨¦§¤¤¤¤¡©¥¦§¨§¦§¤¡Ÿ¦
åéúBçøBà íMä ìk ,éåì ïa òLBäé éaø øîàå .'äfáú àìŸ¦§¤§¨©©¦§ª©¤¥¦¨©¨§¨
Ceøa LBãwä ìL BúòeLéa äàBøå äëBæ ,äfä íìBòä¨©¤¤§¤¦¨¤©¨¨
éø÷z ìà 'íéäìà òLéa eðàøà Cøã íNå' øîàpL ,àeä¤¤¡©§¨¤¤©§¤§¥©¡Ÿ¦©¦§¥
àôeb àä :['eë dì àp÷î ãöék] :'Cøc íLå' àlà 'íNå'§¨¤¨§¨¤¤¥©§©¥¨¨¨
Léà íò éøaãz ìà íéðL éðôa dì øîà zøîà ,àéL÷©§¨¨§©§¨©¨¦§¥§©¦©§©§¦¦¦
äøaéc éðz øãäå ,àeä äøéúñ 'øeac' àîìà ,äæ éðBìt§¦¤©§¨¦§¦¨©£©¨¥¦§¨
,äîeøúa ìBëàì úøzeîe dúéáì úøzeî ïééãò Bnò¦£©¦¤¤§¥¨¤¤¤¡¦§¨
øîà÷ éëä ,éiaà øîà .àeä íeìk àì 'øeac' àîìà©§¨¦Ÿ§¨©©©¥¨¦¨¨©
,(íeìk àìå) äøzñðå éøaãz ìà ,äøaãå éøaãz ìà©§©§¦§¦§¨©§©§¦§¦§§¨§Ÿ§
úøzeîe dúéáì úøzeî ïééãò Bnò äøaãå éøúqz ìà©¦¨§¦§¦§¨¦£©¦¤¤§¥¨¤¤
éãk äúäLå øúqä úéáì Bnò äñðëð ,äîeøúa ìBëàì¤¡¦§¨¦§§¨¦§¥©¥¤§¨£¨§¥
íàå :äîeøúa ìBëàì äøeñàå dúéáì äøeñà äàîeè§¨£¨§¥¨©£¨¤¡¦§¨§¦
,óñBé áø øîà .éîeaé énð íaééúz ,éànà :úöìBç úî¥¤¤©©¦§©¥©¦©¥¨©©¥
'øçà Léàì äúéäå äëìäå Búéaî äàöéå' àø÷ øîà̈©§¨§¨§¨¦¥§¨§¨§¨§¨§¦©¥
äzòî àlà ,éiaà déì øîà .íáiì àìå øçà Léàì§¦©¥§Ÿ©¨¨¨©¥©©¥¤¨¥©¨
,ìòáì déúéà eléà ,déì øîà .éòaz àì énð äöéìç£¦¨©¦Ÿ¦¨¥¨©¥¦¦¥§©©
úéàå .äöéìç éòaéz énð àzLä ,èb àéòa àì éî¦Ÿ¨£¨¥©§¨©¦¦¨¥£¦¨§¦
Búéaî äàöéå' øîà àðîçø ,óñBé áø øîà éøîàc§¨§¦¨©©¥©£¨¨¨©§¨§¨¦¥

ñéì àìc 'øçà Léàì äúéäå äëìäåzàå ,déúéáì déøz §¨§¨§¨§¨§¦©¥§Ÿ¦§§¥§¥¥§©§
äzòî àlà ,éiaà déì øîà .éîeaé énð íaééúz zøîà̈§©§¦§©¥©¦©¥¨©¥©©¥¤¨¥©¨
,déì øîà .déúéáì déøzñéz àìc àNpéz àì øçàì§©¥Ÿ¦¨¥§Ÿ¦§§¥§¥¥¨©¥
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף ה עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום א - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
             

     
          

       
       

          
         

            
        

     
        

        
      

         
       

            
          

          
       

    
            

          
         
          

           
           

          
            

        
          

           
          

         

        
         

          
        

         
           

            
        

  
         

       
         

           
        

           
         

        
         

         
            

         
          

             
         

           
       

          
         

          
         

      































































































































             

           
         

           
          

            
          

          
         

          
            

            
          

        
        

         
     

































             

         
        

        
         

       
          

           
      

           
        

           


          

        
        

    
          

    
         


    













































קטו
ביאורים למסכת סוטה דף ה עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום א - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
             

     
          

       
       

          
         

            
        

     
        

        
      

         
       

            
          

          
       

    
            

          
         
          

           
           

          
            

        
          

           
          

         

        
         

          
        

         
           

            
        

  
         

       
         

           
        

           
         

        
         

         
            

         
          

             
         

           
       

          
         

          
         

      































































































































             

           
         

           
          

            
          

          
         

          
            

            
          

        
        

         
     

































המשך ביאור למסכת סוטה ליום שישי לעומר עמ' א

             

         
        

        
         

       
          

           
      

           
        

           


          

        
        

    
          

    
         


    











































המשך ביאור למסכת סוטה ליום אחד עשר לעומר עמ' א



קטז
ביאורים למסכת סוטה דף ו עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום ב - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

             

            
          
           

            
    

             
         
         

        
          

          
          

         
          

        
           

            
           

         
           

        
           

         
         

         
       

           
         
          

          
         

        
          

          
          

           
           

         
          

          
            

          
           

         
           

      
       

        
        

        
        

        
    

          
           

        
           

           
       

          
          

           
          

          
          

         
          

           
         

          
          

         
            

         
        

            
         

        
         

          
         

     
           

            
           

           
           

    
         

         
         

           
         

          
        

       
         

         
          

         
          
          
          
            

          
          

          
            

  
            

           
           

          
         

           
           

         
            













































































































































































































































המשך בעמוד קטו

dheq
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:oi`EVPd ozF`.äðîìàä úà LcwL ¨©¦¦¤¦¥¤¨©§¨¨
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.àeä únL:DiixWnl opirA o`O`C ,dzFW Dpi` aEWe.úBçðnä ìëk àéä éøä ¤¥§¥¨¨§©©¨¥¨§¦§§¨£¥¦§¨©§¨
:dHnl sxVze dxhwdl dvinw oiA lEqR odA rxi`W.÷étñä àìålFk`l odM ¤¥©¨¤§¥§¦¨§©§¨¨§¦¨¥§©¨§Ÿ¦§¦Ÿ¥¤¡

:mixiXd z`.äøtklM Dvnw zxhwd zrWA Ff dgpn dzUrW ,opixn`w Dl diE`xd dxRM `N` ,oFr zxMfd `le `Ed oFr zxRM e`l dxRM i`d .Dwtq z` Ff dgpn ¤©¦©¦¦§¨¦§¨¤§¥¨©©¨¨¨©¨©¨§Ÿ©§¨©¨¤¨©¨¨¨§¨¨¨©§¦¨¤¨§¨¦§¨¦§©©§¨©¨§¨¨
:otEbA lEqR odA rxi` `NW onf lM oilk`p dixiW daxw xWkdaC oeike ,wcAze DzF` dwWie `ai ,daxw xWkdA ixdW ,zFUrl dilr WIX dnàéäL íéãò dì eàa ©¤¥¨¤¨©£¤£¥§¤§¥¨§¨¨Ÿ§©§¤¨§¦¨¥§¥¨¦§¤§¥¨§¨§¨¤¨¤¡¨¦¨§©¤Ÿ¥©¨¤§§¨¨¨¥¦¤¦

.äàîè:dxhwd mcw ,i`w `xTrO`.ïéîîBæ äéãò eàöîð:Kkl d`A mdici lrW Dzxizq icr.ïélç dúçðîzErhaC DA oilrFn oi`e ,ilM zXcw `le dR zXcw `l §¥¨©¥¦¨¨¨¥Ÿ¤©§¨¨¦§§¥¤¨§¦¥¥§¦¨¨¤©§¥¤¨¨§¨¦§¨¨ª¦Ÿ§ª©¤§Ÿ§ª©§¦§¥£¦¨¦§¨
ztxUp Dzgpn d`nh `idW micr Dl E`A ipYw iM n"ye ,lgl zxW ilMn oi`ivFn Exn`i `OW oinnFf dicr E`vnp iM opAxCn sxVY opixn` `l `nl` ,ded£¨©§¨Ÿ©§¦¨¦¨¥¦§©¨¨¦¦§§¥¤¨§¦¤¨Ÿ§¦¦¦§¦¨¥§Ÿ¦¨¨¥¨¨¥¦¤¦§¥¨¦§¨¨¦§¤¤

:i`ed WCwn zaC ,xn`w `ziixF`Cn.eäì úéà àì÷:zErh DWcwdW oircFi lMd.úLL áøc déúååk:micr Dl WIW dhFq oiwcFA miOd oi`C.déîòhî àìåcreC ¦§©§¨¨¨©§©¦§©£¨¨¨¦§©Ÿ§¦¤¤§¥¨¨§¨¥§©¥¤§¥©©¦§¦¨¤¥¨¥¦§Ÿ¦©§¥¦§¥
:`wtp `pixg` `xTn `N` ,cg` crA zi`Ce dhFql `N` Wixcin dhFq wtql e`l `EddC ,DA oi`.äøBäè,rxf drxfpe dzTpe `id dxFdhE dX`d d`nhp `l m`e ¥¨§©¨¦§¥¨¦§¦¤¨§¨©¨¦§¥¤¨¤¨¦§¨©£¦¨©§¨§¨§¦Ÿ¦§§¨¨¦¨§¨¦§¦§¨§¦§§¨¨©

:Dz`nhA micr EidW ipRn miOd on zlFSPW `le rxf drxfp dxFdh ,ikd Wxcnl dWxcl `id dxFdhE ,'Fbe dzTpe d`nhp `l m`e aYknl Dil dede.äøBäèee"ie ©£¨¥§¦§¨§¦Ÿ¦§§¨§¦§¨§§¨¦¦§¨¨§¦§¨¨¥§¨¦§§¨¨©§Ÿ¤¦¤¦©©¦¦§¥¤¨¥¦§ª§¨¨§¨¨
:rxf drxfpe `xw xn` `l `daC ,zEkf Dl dzlYW ihErnl `xizi.àéäDA zFpzFpe zF`UFp Eid xaMW ,lMl mqxtn DlEwlw didW ici lr miOd on zlFSPd `le §¥¨§©¥¤¨§¨¨§¦§¨Ÿ¨©§¨§¦§§¨¨©¦§Ÿ©¦¤¦©©¦©§¥¤¨¨¦§¨§ª§¨©Ÿ¤§¨¨§§§¨

:DA xAcl.äðála úBøæBî:dpaNA zFFh miWp.ïBòîL éaøå ïðéëøôe`ivFn dY`C `iWw ,`xTn `wtp micr Dl Wi Edin WixC `l e"ieC idp ,dlFY zEkf oi` xn`C §©¥¨§©§¨¨¨¦©§¨¨©§¦¨§©¦¦§§¨©¥§¨§¦§¨Ÿ¨¦¦¥¨¥¦©§¨¦§¨©§¨§©¨¦
:mdl Eid micr Exn`ie zFxFdHd lr rx mW¥©©©§§Ÿ§¥¦¨¨¤

àì

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

éë`ian did `edc oeik `iyw .ztxyp ikd meyn yecw xity `xwirn yecw

xifp zkqna[c] wxta opzc `dn `py i`n ztxyp i`n` dilr ezgpn(:ck sc)

dzid ely m` dlra dl xtide xifpa dznda z` dyixtde xifpa dxcpy dy`d

zryac b"r`e zenz z`hg dndad dzid dly m`e xcra drxze `vz dndad

fiib fbin lrac l"iwc ycwn za zed ycwd

drxze `vz dzid elync oeik xn` d"t`e

zia wxta mzd inp opze oilegl `wtpc xcra

i`ny(.al sc my)`iadl jlde xifpa xcpy in

ixd xcp dnda dapbp `ly cr m` eznda

xifp epi` xcp dnda dapbpyn m`e xifp `ed

e`le ycwd mcew mlera micr eed inp ikde

oeik ztxyp i`n` cere yicwd ikdc `zrc`

oilgep yi wxta ixn`c lld ziak l"iwca"a)

(:kw scxifp zkqna y"a wxtae(:`l sc)yic

`vze dilr l`yp epi` dnl ycwdl dl`y
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yecw ikc b"r` ielz my` `de zeywdl oi`e
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף ו עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום ב - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
             

        
          

         
           

        
         

       
         

         
         

          
         

         
           

       
           

          
         

            
          

      
         

        
       

         
          
         

        
        

        
       

        
          

          


         
        

        
         
           

     
        

           
     

         
         

         
        

         
        

         
        

           
          

         
        

         
       

           
          

         
         
          
           

        
       

          
        

        
          
          
          

        
         

          
         
           
         

 
          

           
         

          
         

         
          

        
         

         
     

        
             

           
             

      































































































































































































             

        
       
           

          
         

          

        
         

   
         

         

























קיט
ביאורים למסכת סוטה דף ו עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום ב - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
             

        
          

         
           

        
         

       
         

         
         

          
         

         
           

       
           

          
         

            
          

      
         

        
       

         
          
         

        
        

        
       

        
          

          


         
        

        
         
           

     
        

           
     

         
         

         
        

         
        

         
        

           
          

         
        

         
       

           
          

         
         
          
           

        
       

          
        

        
          
          
          

        
         

          
         
           
         

 
          

           
         

          
         

         
          

        
         

         
     

        
             

           
             

      































































































































































































             

        
       
           

          
         

          

        
         

   
         

         























המשך ביאור למסכת סוטה ליום תשעה לעומר עמ' ב
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ביאורים למסכת סוטה דף ז עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום ג - ַהּיֹום ִׁשְבָעה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד לָעֹוֶמר
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יום ג - ַהּיֹום ִׁשְבָעה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד לָעֹוֶמר
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ביאורים למסכת סוטה דף ז עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום ג - ַהּיֹום ִׁשְבָעה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד לָעֹוֶמר

             

      
     

         
       

      
    

  
        

       
        

        
    

      
    

  
          

   
       

   
  

        
     
   
    

          
          

       
        

           
         

       
           

  
     

      
     

     
          

       
    

    
          

        
         

        
       

       
   

    

      
      

   
     

       
   

    
     

           
           

      
         

    
         

     
          

          
          

    
        

       
    

      
     

        
      

           


      
        

         
           
          
           
          
         
          

        
        

          
       

       
      

          
           

       
         

          
 







































































































































































































קכד
ביאורים למסכת סוטה דף ח עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום ד - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר

              

           
         

         
          
          

          
         

            
         

   
       

      
        

            
        

       
        

        
         

             
           

            
         

            
            

          
   

          
          

         
         

              
      

        
          

           
      

           
          

       
          

           
       

            
            
              
           

          
           

             
           

           
          

           

        
      

        
        

          
        

       
         

           
          

      
          

        
          

          
          

         
           

           
       

          
        

           
           

           
        

       
         

          
        

        
         

        
           
        

          
         

          
           

        
          

        
          

          
         

           
   

        
           

           
          

          
           

  

























































































































































































































dheq

.àîéé÷ íúäzifBd zMWle .lFcBd c"a dilr EnI`IW Yxn`wcM zifBd zMWlA ¨¨©§¨§¦§©©¨¦¦§¨¨§©§¤§©§¨¤¨©¨§¦§©©¨¦
ipW wxR `nFiA xn`cM lgA Divge WcTA Divg ,dzid dxfrA(.dk sC):ïðézçîe ¨£¨¨¨§¨¤§¨©Ÿ¤§¤§¨©Ÿ¦§¨©§¨¤¤¥¦©©§¦¨

.dì:dilr EnI`IW xg`l ziAd xd lMn.dòbéì éãkdcFze miOd on b`cze ¨¦¨©©©¦§©©¤§©§¨¤¨§¥§©§¨§¦§©¦©©¦§¤
:DzxvA d`xYWM.íéãòä úà eéä ïéòéqîoiwcFAWkE ,zFWtp zEcr micirOW §¤¦§¤§¨¨¨©¦¦¨¤¨¥¦¤§¦¦¥§¨§¤§¦

dMWNnE dPtl dPRn ozF` oiriQn Eid ozF`¨¨©¦¦¨¦¦¨§¦¨¦¦§¨
:dMWll.'ä éðôìKxC FAW gzRd `Ede §¦§¨¦§¥§©¤©¤¤¤

:dxfr i`A lkl d`ivie dqipM.eäééðaøewà §¦¨¦¦¨§¨¨¥£¨¨©§§©§
mxdhl mdiPw oAxw z` miaixwOWM§¤©§¦¦¤¨§¨¦¥¤§©£¨
cFnrIW mc`d lr devnE ,miWcw zlik`A©£¦©¨¨¦¦§¨©¨¨¨¤©£
ixtQA ol `wtpe ,FpAxw lr xFnWie§¦§©¨§¨§©§¨¨©¦§¥

FcrFnA il aixwdl ExnWYn(gk xAcOA)inE , ¦¦§§§©§¦¦§£©¦§¨¦
Eid `NW EN`e ,qpkp dxfrA qpMl lFkIW¤¨¦¨¥¨£¨¨¦§¨§¥¤Ÿ¨
zFcnFr dxRM zFxQgn EidW ipRn zFlFki§¦§¥¤¨§ª§©¨¨§

:WCwzp `NW xFpTp xrW llgAúBáæå ïéáæ ©£©©©¦¨¤Ÿ¦§©¥¨¦§¨
.énðdxRM ixQgn od mdipAxw oiaixwnWM ©¥§¤©§¦¦¨§§¥¤¥§ª§¥©¨¨

:qpMl oilFki opi`eaì àäé àlLñb d §¥¨§¦¦¨¥¤Ÿ§¥¦¨©
.dzøáçaDixEA lr zcnFr zg`d `OW ©£¤§¨¤¨¨©©¤¤©§¨

DYxage ,ip` d`nh xnFl dcFn Dpi`e§¥¨¨©§¥¨£¦©£¤§¨
dcFn Dpi`W Ff z` d`Fx d`nh `idW¤¦§¥¨¨¤¤¥¨¨
dilr xABzn DAle DYWA z` zlaFqe§¤¤¤¨§¨§¦¨¦§©¥¨¤¨

:dcFn Dpi`e Ff FnM zFUrlíMä ïî àì ©£§§¥¨¨Ÿ¦©¥
.äæ àeäxTrd Yxn`W mrHd Edf `l ¤Ÿ¤©©©¤¨©§¨¨¦¨

:xaCA xn`Pd.dúBà:odMd DzF` riAWde ©¤¡¨©¨¨¨§¦§¦©¨©Ÿ¥
n"aA i`xwl inrh aidi y"x(.ehw sC)`wC ¨¦©§¥¦§¨¥§©§¨

xn`p dIprA dpnl` cbA lagz `l xn`̈©Ÿ©£Ÿ¤¤©§¨¨©£¦¨¤¡©
dY` m`W `xwOd mrhC ,dxiWrA `le§Ÿ©£¦¨§©©©¦§¨¤¦©¨
dY`e Dl xifgdl aiIg dY`e dpMWnn§©§§¨§©¨©¨§©£¦¨§©¨
Fxifgdl ziaxre FlHl zixgW qpkp¦§¨©£¦¦§§©§¦§©£¦

:dizFpkWA rx mW D`iVn.eäééðéa éàî ©¦¨¥©¦§¥¤¨©¥©§
DAl mEXn i` ,oFrnW iAxl dcEdi iAx oiA¥©¦§¨§©¦¦§¦¦¦¨

:aEzMd zxifB mEXn i`e DA qBàkéà ©¨§¦¦§¥©©¨¦¨
.eäééðéa`idW DA mi`Fx Ep`W dX` ¥©§¦¨¤¨¦¨¤¦

c"nl ,dcFn Dpi`e miOd zni`n zzzFx¤¤¥¥©©©¦§¥¨¨
oi`W oi`Fx Ep` Ff DA qB DAl `di `NW¤Ÿ§¥¦¨©¨¨¦¤¥
`xwC `nrh WixC `lC o`nlE ,DA qB DAl¦¨©¨§©§Ÿ¨¦©§¨¦§¨
:zxg` DOr oiwWn oi` aEzMd zxifB `N ¤̀¨§¥©©¨¥©§¦¦¨©¤¤

.ïé÷Lî éî úúúBøåoi`C idp ,zxg` DOr §¤¤¦©§¦¦¨©¤¤§¦§¥
zFvn zIUr mEXn `Mi`d DA qB DAl¦¨©¨¨¦¨¦£¦©¦§

:'eM `ipzcM zFliag.úBìéáç úBìéáç £¦¦§©§¨£¦£¦
xdnnE iF`Vnl eilr EidW inM d`xPW¤¦§¤§¦¤¨¨¨§©§©¥

:F`Vn wxtl.ãçà ïäëaoke ,zFliag ied §¨¥©¨§Ÿ¥¤¨£¥£¦§¥
:cg` oFc`aE cg` c"aA micar iAbl.òøôe §©¥£¨¦§¤¨§¨¤¨¨©

:`Ed iENB oFWl mFwn lkA.ïépî dôeb §¨¨§¦¨¦©¦
:DAl z` dNbn opzcM.døòN úà øúBñ §¦§©§©¤¤¦¨¥¤©£¨

:Dzrilw xzFQW DiENbA dAxnLéç ©§¤§¦¨¤¥§¦¨¨¨¥
.àøeäøäìi `NW:DA mAl z` oi`Fxd EpY §¦§¨¤Ÿ¦§¨¦¤¦¨¨

.BúBà íéqëî Léàä:lwqPWM.ãçà ÷øt ¨¦§©¦§¤¦§¨¤¤¤¨
:mFxr FtEB lM x`WE eiptNn cbA zkizg£¦©¤¤¦§¨¨§¨¨¨

.äåøò dlkLzWAd ziAW ,diptE dixFg` ¤ª¨¤§¨£¤¨¨¤¨¤¥©Ÿ¤
:oiccv ipXn d`xp'øc àîòè eðééä àëä ¦§¤¦§¥§¨¦¨¨©§©§¨§

.äàkæ ã"áî àöz ànL ,äãeäédxFdHW §¨¤¨¥¥©¨¨¤§¨
Eidie DA ExBzie miOd dEwCai `le `vOY¦¨¥§Ÿ¦§§¨©©¦§¦§¨¨§¦§

:dini lM dixg` mitcFx.äpäk éçøtxzFi dxfrA oiiEvn EidW mW lr hwp §¦©£¤¨¨¨¤¨¦§¥§ª¨¨©©¥¤¨§¦¨£¨¨¥
:mrd x`Xn.àúééðøçàa ééeøâàì éúà àîéz éëådOxr Ff z` E`xW ici lr ¦§¨¨¨§¦¥¨¨¥§©§¥§©£©©§¨©§¥¤¨¤£ª¨

:zFxg` miWpA mxvi dxBzn.éøéîb:izFAxn iciA zxFqnàì ïðaøcà ïðaøc ¦§¨¤¦§¨§¨¦£¥§¦¥¨¤§¨¦¥©©§©¨¨©§©¨¨Ÿ
.àéL÷:opAxC iiEPWl YWiig `le dcEdi iAx zipWC ,dinzA ©§¨¦§¦¨§¨¥©¦§¨§Ÿ¨§©§§¦¥§©¨¨

àëä

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

íùù`ztqeza .zeheqd z` oiwyn(`"t)'`py(g ` mikln)yi` `hgi xy` z`

'eke dfd ziaa jgafn iptl dl` `ae ezel`dl dl` ea `ype edrxl

`l m`e xn`py ezwcvk el zzl] wicv wicvdle dpha dzave ryx riyxdl

cner odkde miptan zcner `id rxf drxfpe dzwpe [`id dxedhe dy`d d`nhp

dy`d z` odkd cinrde xn`py uegan

:'d iptl odk oi`e 'd iptl dy`d 'd iptl

ïéàyxtl d`xp .zg`k zeheq izy oiwyn

zg` zaa dxfra odizy cinriy

oke zg`k zezey oi`y t"r` ozewydl

dxtc `ztqezae drivx(b"t)oi` inp `pz

xt` ziyrpyn zg`k zeyrp zext izy

did ike dnize dab lr dtxeye zxg` `ian

oebk cg`k migaf ipy hegyl b"dka xqe`

odipy cinriy ze`hg ipy e` zeler ipy

`de ipyd hegyi jk xg`e '` hegyie dxfra

oileg zhigyc a"ta 'ixn`c(mye :hk sc)

ixiin migaf ipy hgey '` `di `ly edgafz

xeqi` `ki`c cg`k oix`ev ipy jezgiy

'tae mzd ixiin `l b"dka la` `ziixe`c

dqxe`nd dxrp(.br mixcp)edn ira mixcpa

e` `wec dze` cg`k eiyp izyl mc` xtiy

:`kdn edl hiyte `weec e`l

àëéàivn dedc d`xp .zzzex ediipia

zxg` dy` ediipia `ki` xninl

dcedi 'xl xzen oerny 'xl dheq dpi`y

xepwp xrya dy` mey dlv` cinrdl xeq`

itlwa sxh wxta xn`c(:an sc `nei)inp ibiltc

`ivedec `xwa oerny iaxe [dcedi] iax ikd

ediipia `ki` xn`e dxt iab aizkc dze`

dcal dze` xn`c [dcedi] iaxlc xeng

:xeng dnr `ivedl xeq`

àäåi`n dniz .zeliag zevn oiyer oi`

zeliag zevn oiyer oi` `lde jixt

dilr ifginc meyn opaxcn xeqi` `l` `kil

:i`xwa ibilt edpi`e `ynk

ïàëcar iab oke yxit i"yx .mipdk ipya

`de dnize cg` oec`e cg` c"aa

ipy ly micar ipyl inc oirxevn 'a zxdh

:mc` ipa

ïäëäåoiweld od el` wxta .dicbaa fge`

(:ak sc zekn)zqpkd ofg ikd inp `ipz

ea aizkc meyn d`xpe 'ek eicbaa fge`

`ztqeza eleepl devn dlwpe(`"t)mipdk

elit` elxeb dlriy in lke zelxeb milihn

:dicbaa fge`e dheq cva cnere `vei b"k

íàaezkd zxifbc b"r` .d`p dal did

`ed xwrin e`l dyrz l`e ay `ed

dax dy`d 't `zi`ck(.v zenai):

ùéàäzlwqp dy`d oi`e mexr lwqp

opaxc `iyw i`n dniz .dnexr

oicd xnbp wxta `nrh yxtn `de opaxc`

(.dn sc oixcdpq)ezeqk `la eze` aizkc meyn

dleepl `ly xne` aezkdy xg`n dleepl epl did dnl k"` dzeqk `la dze` oi`e

opaxl oia dcedi 'xl oia l"i micia aezkd oixwer ep` k"` dze` oileepn epiid m`

dn dxezd on eprny `l opaxl jklid ely zeqkd lr hrnl `l` `a `l eze`c

ikdl ibilt i`na yxtn `xnbae evxiy dnk zeyrl oic zia cia zeyxde dpic

:xeqi meyn dleepl epl did mixedxdl opiyiig `lc oeik opaxc` opaxc `iyw

åøâúéåjetdi dze` dwynd odk meyn i`e `xw xn`ck dxry xezqie miyp`d oial dpia uea ly oicq elzi dze`xl miyp`l daeg e`lc oeik dniz .dpedk igxt da

iaxle drixt zevn da miiwl ick drxete eixeg`l dpet odk mrd oial epia yxet uea ly oicq dy`d y`x z` rxte `icda ixtqa ipz ikde xg` cvl eipt

dcedi:exqei `le dizexag iptn dyea dy` oi`y miyp`a enk miypd ipta jk lk leeip did `l miyp`d oial dpia oicq oiqxet eid m` dcedi 'xl l"ie jk dyrp inpéøéîâ
oiyxec oi` wxtn 'iywn .ze`ex eipiry dna `l` hley rxd xvi oi`(:`i dbibg)d`xy xg`n t"d mzdc icin `iyw `le ediixvi yitp eipta `ly oia eipta oia zeixr xn`c

:zxg` xg` xdxdn epi` dnexr zlwqpd d`xy zngn la` dipta `ly 'it` mlerl dixg` xdxdn aey zg` mrt dexrd
xg`e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

,dòbééì éãk dì ïðéúçîe dì ïðé÷qîc .àîéé÷ íúä̈¨©§¨§©§¦©¨¨§¦©¨§¥§©§¨
úà ïéòéqî ïéc úéa ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø àéðúc§©§¨©¦¦§¤¤§¨¨¥¥¦©¦¦¤
eøæçéå ïäéìò ïzòc óøhzL éãk íB÷îì íB÷nî íéãòä̈¥¦¦¨§¨§¥¤¦¨¥©§¨£¥¤§©§§
,úBèBñ àîìLa :'eëå úBèBqä úà ïé÷Lî íML :ïää¤¤¨©§¦¤©§¦§¨¨
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`l m`e xn`py ezwcvk el zzl] wicv wicvdle dpha dzave ryx riyxdl
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dy`d z` odkd cinrde xn`py uegan

:'d iptl odk oi`e 'd iptl dy`d 'd iptl

ïéàyxtl d`xp .zg`k zeheq izy oiwyn

zg` zaa dxfra odizy cinriy

oke zg`k zezey oi`y t"r` ozewydl

dxtc `ztqezae drivx(b"t)oi` inp `pz

xt` ziyrpyn zg`k zeyrp zext izy

did ike dnize dab lr dtxeye zxg` `ian

oebk cg`k migaf ipy hegyl b"dka xqe`

odipy cinriy ze`hg ipy e` zeler ipy

`de ipyd hegyi jk xg`e '` hegyie dxfra
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xeqi` `ki`c cg`k oix`ev ipy jezgiy

'tae mzd ixiin `l b"dka la` `ziixe`c
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e` `wec dze` cg`k eiyp izyl mc` xtiy

:`kdn edl hiyte `weec e`l

àëéàivn dedc d`xp .zzzex ediipia

zxg` dy` ediipia `ki` xninl

dcedi 'xl xzen oerny 'xl dheq dpi`y
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ipy ly micar ipyl inc oirxevn 'a zxdh

:mc` ipa

ïäëäåoiweld od el` wxta .dicbaa fge`

(:ak sc zekn)zqpkd ofg ikd inp `ipz

ea aizkc meyn d`xpe 'ek eicbaa fge`

`ztqeza eleepl devn dlwpe(`"t)mipdk

elit` elxeb dlriy in lke zelxeb milihn

:dicbaa fge`e dheq cva cnere `vei b"k

íàaezkd zxifbc b"r` .d`p dal did

`ed xwrin e`l dyrz l`e ay `ed

dax dy`d 't `zi`ck(.v zenai):

ùéàäzlwqp dy`d oi`e mexr lwqp

opaxc `iyw i`n dniz .dnexr

oicd xnbp wxta `nrh yxtn `de opaxc`

(.dn sc oixcdpq)ezeqk `la eze` aizkc meyn

dleepl `ly xne` aezkdy xg`n dleepl epl did dnl k"` dzeqk `la dze` oi`e

opaxl oia dcedi 'xl oia l"i micia aezkd oixwer ep` k"` dze` oileepn epiid m`

dn dxezd on eprny `l opaxl jklid ely zeqkd lr hrnl `l` `a `l eze`c

ikdl ibilt i`na yxtn `xnbae evxiy dnk zeyrl oic zia cia zeyxde dpic

:xeqi meyn dleepl epl did mixedxdl opiyiig `lc oeik opaxc` opaxc `iyw

åøâúéåjetdi dze` dwynd odk meyn i`e `xw xn`ck dxry xezqie miyp`d oial dpia uea ly oicq elzi dze`xl miyp`l daeg e`lc oeik dniz .dpedk igxt da

iaxle drixt zevn da miiwl ick drxete eixeg`l dpet odk mrd oial epia yxet uea ly oicq dy`d y`x z` rxte `icda ixtqa ipz ikde xg` cvl eipt

dcedi:exqei `le dizexag iptn dyea dy` oi`y miyp`a enk miypd ipta jk lk leeip did `l miyp`d oial dpia oicq oiqxet eid m` dcedi 'xl l"ie jk dyrp inpéøéîâ
oiyxec oi` wxtn 'iywn .ze`ex eipiry dna `l` hley rxd xvi oi`(:`i dbibg)d`xy xg`n t"d mzdc icin `iyw `le ediixvi yitp eipta `ly oia eipta oia zeixr xn`c

:zxg` xg` xdxdn epi` dnexr zlwqpd d`xy zngn la` dipta `ly 'it` mlerl dixg` xdxdn aey zg` mrt dexrd
xg`e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

,dòbééì éãk dì ïðéúçîe dì ïðé÷qîc .àîéé÷ íúä̈¨©§¨§©§¦©¨¨§¦©¨§¥§©§¨
úà ïéòéqî ïéc úéa ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø àéðúc§©§¨©¦¦§¤¤§¨¨¥¥¦©¦¦¤
eøæçéå ïäéìò ïzòc óøhzL éãk íB÷îì íB÷nî íéãòä̈¥¦¦¨§¨§¥¤¦¨¥©§¨£¥¤§©§§
,úBèBñ àîìLa :'eëå úBèBqä úà ïé÷Lî íML :ïää¤¤¨©§¦¤©§¦§¨¨
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תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום ד - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר
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ביאורים למסכת סוטה דף ח עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום ד - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר
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ביאורים למסכת סוטה דף ט עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום ה - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר

             

         
         

         
          

        
         

        
       

        
       

       
         

            
       

           
          

            
        

          
        

          
      

        
        

         
             

         
          

        
        

            
          

         
          

       
        

   
           

       
         

         
        

        

          
            

          
          

        
             

        
        

         
           

         
         

         
         
      

     
            

         
           

            
          

         
           

          
 

          
       

            
  

           
         

           
        

         
        

          
         
         

          
           

        
          

         













































































































































































             

         
           

          
           

          
          

       
         

            

        
         

        
        

       
       

  
          

        





































המשך ביאור למסכת סוטה ליום העשירי לעומר עמ' א
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף ט עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום ה - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר



קלי
ביאורים למסכת סוטה דף ט עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום ה - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר
             

         
           

         
       

          
        

        
             

          
            

        
          

          
        

        
      

         
          


        

          
         

           
         

          
         

            
           

        
         

           
        

          
        

         
           

          
            

   
         

     
          

        
       

        
        

      
            

           
          

           
           

           
      

 
           

         
       

        

         
         

          
          

        
         

        
           

        
        

      
          

          
           

         
           

          
           

         
     

          
      

       
         

         
          

        
         

           
         

         
           

            
         

          
         
         

          
         

         
           

         
          

          
        

     
          

          
           

          
           

         
           

         
          

          
             

    
          













































































































































































































































המשך בעמוד קיט



קלב
ביאורים למסכת סוטה דף י עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום ו - ַהּיֹום ֲעָׂשָרה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
             

        
         

          
 

         
        

        
 

         
         

            
          

          
          
          

           
           

 
         

         
           

         
     

          
         

         
       

           
        

 
        

           
         

        
          
        

           
          

           
           

         
         

           
             

           
         

         
        
        

    
          

         
           

           
           

         
            

          
          

         
          

           
         

         
         

        
          

         
         

         
          
          

       
        

     
       

         
          

          
           

     
        

            
          

       
         

        
              

          
          

            
  

        
      

        
          

          
         

         
           
         

          
            

        
           

        
       

        
      

        
         

         
           

      
         

         
           

          













































































































































































































































המשך בעמוד קכח

dheq

.Cìîéáà ìL BúòeáL ìçeäFxaC lgi `l oFWl ,dlhA(l xAcOA):dNgY drEaXd lr Exar mdW itl ,.Bëøa änadAxOd xaC ,`Ed iEAx oFWl `xwOAW dkxA lM ©§¨¤£¦¤¤¨§¨§Ÿ©¥§¨©¦§¨§¦¤¥¨§©©§¨§¦¨©¤¥§¨§¨¨¤©¦§¨§¦¨¨©©§¤
:oFWnWA xWr Epivn `l ,FA `vnp dkxA dnE .f"rla o"yiiet raU FA iEvnE.Búnàa BëøaL:KxAzp de`zPX dnl .shFW lgpM Frxf zFidl.éðéò ézMî úçà í÷ð ¨Ÿ©©§¨¨¦§¨Ÿ¨¦Ÿ¤§¦§¤¥§§©¨¦§©§§©©¥§©¤¦§£¨¦§¨¥§©©©¦§¥¥©
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף י עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום ו - ַהּיֹום ֲעָׂשָרה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
             

         
           

         
        

         
      

        
        

       
         

          
          

          
           
         
         

       
        

     
          

  
         

         
        
        

        
          

         
          

         
        

        
           

        
          

        
         

       
       

          
         

          
         

          
          
          

            
          

          
           

        
       

        
         

          
        

          
          

         
          

          
          


         

           
         

         
         

          
      

         
         

        
         

            
          

          
         

         
          

          
          
           

            
     

       
         

           
           
           

        
         

         
         

       
         

          
          

          
         

         


        
         

           
           

        
         

        
        

        
         

           
         

  
         

        
          

         
        



















































































































































































































































קלה
ביאורים למסכת סוטה דף י עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום ו - ַהּיֹום ֲעָׂשָרה יִָמים, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
             

         
           

         
        

         
      

        
        

       
         

          
          

          
           
         
         

       
        

     
          

  
         

         
        
        

        
          

         
          

         
        

        
           

        
          

        
         

       
       

          
         

          
         

          
          
          

            
          

          
           

        
       

        
         

          
        

          
          

         
          

          
          


         

           
         

         
         

          
      

         
         

        
         

            
          

          
         

         
          

          
          
           

            
     

       
         

           
           
           

        
         

         
         

       
         

          
          

          
         

         


        
         

           
           

        
         

        
        

        
         

           
         

  
         

        
          

         
        



















































































































































































































































קלו
ביאורים למסכת סוטה דף יא עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

שבת קודש  - ַהּיֹום ַאַחד ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף יא עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

שבת קודש  - ַהּיֹום ַאַחד ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר

             

         
        

          
        

       
         

          
      

        
           

           
        
  

         
       

         
      

        
       

       
          

         
       

          
         

          
        

         
       

      
        

       
       

          
       

          
            

           
        
         

          
        

       
         

      
      

           
       

     
         

         
        

     
        

         
      

      
         

         

          
       

         
  

       
          

           
       

           
         

         
            

         


            
           

        
 

         
          

        
       


          
         

           
       
         

         
          

      
          

          
        

     
    

        
          

           
         

         
         

        
      

      
        

         
           

         
    

         
          

         
           

       
           

            
            

    















































































































































































































































קלט
ביאורים למסכת סוטה דף יא עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"
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i"yx

(·).‰�ÁÓ‰ ÔÓ ‡· ˘È‡ ‰�‰Â:לבי על מיושב ואינו דואג. שזה בפסיקתא ‰˘·ı.(Ë)יש È�ÊÁ‡(:תרגום)

אגדה ומדרש רתיתא. קמא)אחדני רמז שמעוני ילקוט בהן(ראה וכתוב שהרג, הכהנים עון משום ד): כח כתנת(שמות :

·È.תשבץ: È˘Ù� „ÂÚ ÏÎ ÈÎ:בי ויתעללו אלה יהרגוני ואל אתה, שתמותתני לי טוב ומותתני, Úˆ‡Â„‰(È)מהר
.ÂÚÂ¯Ê ÏÚ דרעיה:‡˘¯ דעל וטוטפתא ¯‡˘Í.(ÊË)(תרגום:) ÏÚ ÍÓ„אין ברישך, תהי קטולך חובת (תרגום:)

לעצמך: אלא במיתתך עונש

cec zcevn
(‰).˙Ú„È ÍÈ‡:השמועה מפי או מאומד, �˜¯‡(Â)שמא

.È˙È¯˜�:הגלבוע להר באתי עצמו�˘ÔÚ.במקרה הפיל כי על
א' בשמואל שכתוב וכמו חרבו ד)על המכה(לא מן נחלה ,

אליו: קרוב באו הרכב ואנשי חניתו, על נשען ÈÓ(Á)והיה
עם:‡˙‰. ÂÚ„.(Ë)מאיזה ÏÎ ÈÎבי הנשאר כל לומר, רצה

הלכו כבר כי יותר, ולא בי נפשי עדיין אשר רק הוא עוד,
השלם ולזה אמות, בוודאי כן ואם כולם, ההרגשות ממנו

אמות: טרם הערלים בי יתעללו לבל ÈÁÈ‰.(È)המיתה, ‡Ï ÈÎ
חרבו: על שנפל ההפלה אחרי חי להשאר לו אפשר אי

(·È).'‰ ÌÚ ÏÚÂ:שבהם הגדולים Ï‡¯˘È.אלו ˙È· ÏÚÂ:העם יתר ‡˙‰.(È‚)הם ‰ÊÓ È‡עדיין עודך אם אתה, מקום מאיזה
נתגיירת: אם לומר, רצה ישראל, בארץ גר אתה או עמלק, בארץ È˜ÏÓÚ.יושב ¯‚ ˘È‡ Ô·,ישראל בארץ לגור בא אבי עוד

נתגייר: È¯‡˙.(È„)והוא ‡Ï ÍÈ‡צוה כי עם במשיחו, יד לשלוח מה' יראת לא איך ומלידה, ישראל ואתה הואיל לומר: רצה
לה': חטאת מקום מכל למות, קרוב והיה ¯‡˘Í.(ÊË)לך ÏÚ ÍÓ„העדת בעצמך אתה כי עצמך, על מיתתך עון לומר: רצה

מכל לאויב, לי מעולם שהיה על בעיני חן תמצא שבזה בחושבך המה דבריך וכל אתך, האמת אין אם ואף הרגתו, שאתה בך
ראשך: על ודמך בך, ענה פיך מקום

oeiv zcevn
(·).‰Ó„‡Â:עפר(‚).‰ÊÓ È‡אני מזה שתאמר המקום איה
והצלה:�È˙ËÏÓ.בא: השמטה �˜¯È˙È.(Â)ענין מלשון�˜¯‡

‰ÌÈ˘¯Ù.נסמך:�˘ÔÚ.מקרה: ÈÏÚ·Âהרבה הרגילים הם
לו:‰„·Â‰Â˜È.ברכיבה: קרוב באו לומר ‰˘·ı.(Ë)רצה

יונתן: תרגם כן הרתת, שםÚˆ‡Â„‰.העטרה:‰�Ê¯.(È)חולי
וכן הזרוע, שעל נ)העדי לא וצמיד:(במדבר אצעדה :(ÂË).Ú‚Ù
כמו מות, מכת יח)ענין כב בכהנים:(שמואלֿא ופגע :(ÊË).‰�Ú

כמו יג)העיד כ תענה:(שמות לא :
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i"yx

(‰).ÌÂ˜ ‡ˆÈ ı¯‡‰ ÏÎ·'נמתחי שהם השמים קו

שהכל מליהם תבל בקצה כן ומחמת הארץ כל פני על

רואים: שהם בנפלאות ˘Ì.מדברי' ˘Ó˘Ï:הקב"ה

.Ì‰· Ï‰‡תיקו בתוך נתון שהשמש מכאן בשמי'

Â˙ÙÂÁÓ.(Â)תנחומא: ‡ˆÂÈ Ô˙ÁÎ ‡Â‰Âבוקר בכל

אל: כבוד מספרים השמים שאמר Â˙ÙÂ˜˙Â(Ê)וזהו

.Ì˙Âˆ˜ ÏÚ:קצה אל מקצה סבובו �Ò˙¯הקפת ÔÈ‡Â
.Â˙ÓÁÓאדם היה לא התחתון ברקיע ניתן אילמלא

השני ברקיע ולבנה שחמה חמימותו מפני מפניו נסתר

זבול שחקים רקיע וילון הם רקיעים שבעה כדאמרינן

משמש אינו וילון כסדרן להם ומונה ערבות מעון מכון

כו': ומזלות כוכבים ולבנה חמה בו יש רקיע כלום

cec zcevn
(„).¯ÓÂ‡ ÔÈ‡נשמע ולא ודיבור אמירה בהם שאין אמת הן

‰‡¯ı.(‰)קולם: ÏÎ·להיות יצאו השמים בנייני כי על אבל
שאין עם הארץ בקצה דבריהם נשמע לזה הארץ בכל נראים
כאלו הם הרי ה' מפלאות שמראים במה כי אמירה בהם

בשמיםÓ˘Ï˘.אמרו: מהלכו כי בהשמים אהל שם לשמש משם:הנה יזוז להאירÂ‰Â‡.(Â)ולא בשמחה יוצא הזה השמש
מחופתו: בצאתו החתן ישמח כאשר הארץ בגבורתוÈ˘È˘.על הוא בטוח כי באורח לרוץ הגבור ישיש כאשר במהלכו שש הוא

מוחה: באין מהלכו שילך הוא בטוח השמש וכן כל מפני יחת הנראהÓ˜ˆ‰.(Ê)ולא לפי השמים מקצה הוא השמש יציאת
שלו: באופק אחד לכל ושוקעÂ˙ÙÂ˜˙Â.והנדמה אתמול שזרח ברוח זורח יום בכל לומר רצה השמים קצות על הוא וסבובו

יום: יום והולך סובב וכן אתמול ששקע �Ò˙¯.ברוח ÔÈ‡Â:השמש מחום נסתר שיהיה מי ואין

oeiv zcevn
(‰).ÌÂ˜:המשקל קו בנטיית הנעשה שלהם הבנין ר"ל

.Ì‰ÈÏÓבלשוני מלה אין כמו קל"ט)אמריהם :(לקמן

(Ê).Â˙ÙÂ˜˙Â:וסבוב הקפה מלשון

xe` ldi
אהלבכלה שם לשמש מליהם תבל ובקצה קום יצא הארץ

מכאן בשמים בהם אהל הקב"ה שם לשמש פירש"י בהם.
פ' ברבות ג"כ והוא עכ"ל. תנחומא תיקו בתוך נתון שהשמש
שם לשמש שנאמר נרתק לו יש חמה גלגל ו' פרשה בראשית
עכ"ל. כו' מרתקו מערטלו הקב"ה לע"ל אבל ג"כ בהם אהל
אין ומסיים ד' דפ"ג השמש וזרח ע"פ רבה בקהלת וכ"ה
הצדיקים מנרתקה) (ר"ל יוצאה היא השמש אלא לע"ל גיהנם
צדקה שמש שמי יראי לכם וזרחה שנאמר מנין ממנה נהנין
היום אותם וליהט שנאמר בה נדונים ורשעים בכנפיה ומרפא

עכ"ל. הבא
שמשבזח"ב(ב) הנקרא שהז"א המק"מ ופי' א' קל"ז תרומה

אהל הוא והז"א דאו"א מוחין בו שנכנסים האהל הוא
על קאי בהם דפי' נראה א' ט' זח"א וע' עכ"ל המקבלם
אופן ובמ"ע לשמש. אהל והם התורה מעסק המתהוים השמים
כפניחה. משה פני כי אהל ר"ת להראות החילות אתה ס"ב
ה' תורת אח"כ שאמר התורה אותיות על קאי בהם ופי'

והאריך: כו' תמימה
אהלובת"א(ג) יושב אבי היה הוא יבל בד"ה בראשית פ'

להשמש שיהיה כדי פי' בהם אהל שם לשמש כתיב כי כ'
סיבובה ענין (דהיינו ותשוקה ביטול בחי' לה שיהיה זו בחי'
אהל בהם אהל ע"י הוא ביטול) בבחי' למערב בהשתחואה
תמיד שתהיה זו הארה נמשך מלמעלה מקיף בבחי' הוא
ע"א דל"ז ס"ה פרק ששי שער ובעמה"מ עכ"ל. ביטול בבחי'
כמו עליהם ומכסים או"א בתוך נתעלו דאצילות וזו"נ פי'
בתוך בהם ר"ל בהם אהל שם לשמש ועז"נ וכלה חתן חופת

עכ"ל. או"א
כפי'בסדור(ד) הנ"ל א' קל"ז תרומה הזהר פי' ברכות בשבת

יסוד הוא שמש כי הדברים וביאור ב'. סעי' הנ"ל המק"מ
בעצמו שכולל ע"ש כל הנקרא העליונותוהוא הבחינות כל

שם לשמש וזהו ביסוד. ונמשכים יורדים עליונים האורות שכל
אמרו ולכן כנ"ל. כו' דאו"א לאורות האהל שהוא בהם אהל
מציון. באים הכל וישועות הברכות שכל קדושים ר"פ ברבות
ציון בת ושמחי רני בד"ה בת"א ועמ"ש כו'. יסוד הוא וציון
בו יש יסוד מבחי' שמך את תברך חי כל נשמת ע"פ מ"ש
כו' יסוד טפת השפעת עד"מ כו עליונים האורות כל מכללות

באריכות: ע"ש שלם ולד ממנה יולד הנה
ופירש"יוהואו ארח. לרוץ כגבור ישיש מחופתו יוצא כחתן

אל כבוד מספרים השמים שאמר וזהו בקר בכל מחופתו יוצא
את תצוה ואתה בד"ה בת"א ע' בקר בכל החופה וענין עכ"ל.

ת"י. ועיין בנ"י
למערבבזהר(ב) שהולך כחתן והוא פי' בהעלותך ר"פ

אורח לרוץ וזהו כלה. בחי' היא והלבנה לסיהרא. לאנהרא
סע"ב דקמ"ו ויצא ר"פ בזהר פי' וכן כנשים. אורח מלשון
יעקב ויצא והו"ע ממזרח כשיוצא השמש וזרח ענין שזהו
וילך וזהו למערב אזיל כד השמש ובא ואח"כ שבע מבאר

(ג) באריכות: שם בבה"ז ועיין מל'. שהיא זח"אחרנה

ורהיט חדי מחופתו יוצא כחתן והוא כדין ע"א ד"ט בראשית
אחרא חדא מגדלא גו ורהיט ועאל מינייהו נפק רקיעין באינון
צדיק ירוץ בו מל' שהוא ה' שם עוז מגדל ע"ד י"ל עכ"ל. וכו'
מחופתו יוצא פי' שם ובזה"ח אורח לרוץ וזהו ז"א יסוד
והרמ"ז התורה. של בנגלה להאיר אורח לרוץ התורה פנימיות
גימ' שלו המלוי אותיות י"ב עם אדנ"י שם הוא מגדל פי'
בשם להאיר שנמשך הוי' שם היינו שמש לפ"ז וא"כ מגדל.

אמן: גימ' שהוא אדנ"י הוי' ויחוד חיבור דהיינו אד'.
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i"yx

(‰).ÌÂ˜ ‡ˆÈ ı¯‡‰ ÏÎ·'נמתחי שהם השמים קו

שהכל מליהם תבל בקצה כן ומחמת הארץ כל פני על

רואים: שהם בנפלאות ˘Ì.מדברי' ˘Ó˘Ï:הקב"ה

.Ì‰· Ï‰‡תיקו בתוך נתון שהשמש מכאן בשמי'

Â˙ÙÂÁÓ.(Â)תנחומא: ‡ˆÂÈ Ô˙ÁÎ ‡Â‰Âבוקר בכל

אל: כבוד מספרים השמים שאמר Â˙ÙÂ˜˙Â(Ê)וזהו

.Ì˙Âˆ˜ ÏÚ:קצה אל מקצה סבובו �Ò˙¯הקפת ÔÈ‡Â
.Â˙ÓÁÓאדם היה לא התחתון ברקיע ניתן אילמלא

השני ברקיע ולבנה שחמה חמימותו מפני מפניו נסתר

זבול שחקים רקיע וילון הם רקיעים שבעה כדאמרינן

משמש אינו וילון כסדרן להם ומונה ערבות מעון מכון

כו': ומזלות כוכבים ולבנה חמה בו יש רקיע כלום

cec zcevn
(„).¯ÓÂ‡ ÔÈ‡נשמע ולא ודיבור אמירה בהם שאין אמת הן

‰‡¯ı.(‰)קולם: ÏÎ·להיות יצאו השמים בנייני כי על אבל
שאין עם הארץ בקצה דבריהם נשמע לזה הארץ בכל נראים
כאלו הם הרי ה' מפלאות שמראים במה כי אמירה בהם

בשמיםÓ˘Ï˘.אמרו: מהלכו כי בהשמים אהל שם לשמש משם:הנה יזוז להאירÂ‰Â‡.(Â)ולא בשמחה יוצא הזה השמש
מחופתו: בצאתו החתן ישמח כאשר הארץ בגבורתוÈ˘È˘.על הוא בטוח כי באורח לרוץ הגבור ישיש כאשר במהלכו שש הוא

מוחה: באין מהלכו שילך הוא בטוח השמש וכן כל מפני יחת הנראהÓ˜ˆ‰.(Ê)ולא לפי השמים מקצה הוא השמש יציאת
שלו: באופק אחד לכל ושוקעÂ˙ÙÂ˜˙Â.והנדמה אתמול שזרח ברוח זורח יום בכל לומר רצה השמים קצות על הוא וסבובו

יום: יום והולך סובב וכן אתמול ששקע �Ò˙¯.ברוח ÔÈ‡Â:השמש מחום נסתר שיהיה מי ואין

oeiv zcevn
(‰).ÌÂ˜:המשקל קו בנטיית הנעשה שלהם הבנין ר"ל

.Ì‰ÈÏÓבלשוני מלה אין כמו קל"ט)אמריהם :(לקמן

(Ê).Â˙ÙÂ˜˙Â:וסבוב הקפה מלשון

xe` ldi
אהלבכלה שם לשמש מליהם תבל ובקצה קום יצא הארץ

מכאן בשמים בהם אהל הקב"ה שם לשמש פירש"י בהם.
פ' ברבות ג"כ והוא עכ"ל. תנחומא תיקו בתוך נתון שהשמש
שם לשמש שנאמר נרתק לו יש חמה גלגל ו' פרשה בראשית
עכ"ל. כו' מרתקו מערטלו הקב"ה לע"ל אבל ג"כ בהם אהל
אין ומסיים ד' דפ"ג השמש וזרח ע"פ רבה בקהלת וכ"ה
הצדיקים מנרתקה) (ר"ל יוצאה היא השמש אלא לע"ל גיהנם
צדקה שמש שמי יראי לכם וזרחה שנאמר מנין ממנה נהנין
היום אותם וליהט שנאמר בה נדונים ורשעים בכנפיה ומרפא

עכ"ל. הבא
שמשבזח"ב(ב) הנקרא שהז"א המק"מ ופי' א' קל"ז תרומה

אהל הוא והז"א דאו"א מוחין בו שנכנסים האהל הוא
על קאי בהם דפי' נראה א' ט' זח"א וע' עכ"ל המקבלם
אופן ובמ"ע לשמש. אהל והם התורה מעסק המתהוים השמים
כפניחה. משה פני כי אהל ר"ת להראות החילות אתה ס"ב
ה' תורת אח"כ שאמר התורה אותיות על קאי בהם ופי'

והאריך: כו' תמימה
אהלובת"א(ג) יושב אבי היה הוא יבל בד"ה בראשית פ'

להשמש שיהיה כדי פי' בהם אהל שם לשמש כתיב כי כ'
סיבובה ענין (דהיינו ותשוקה ביטול בחי' לה שיהיה זו בחי'
אהל בהם אהל ע"י הוא ביטול) בבחי' למערב בהשתחואה
תמיד שתהיה זו הארה נמשך מלמעלה מקיף בבחי' הוא
ע"א דל"ז ס"ה פרק ששי שער ובעמה"מ עכ"ל. ביטול בבחי'
כמו עליהם ומכסים או"א בתוך נתעלו דאצילות וזו"נ פי'
בתוך בהם ר"ל בהם אהל שם לשמש ועז"נ וכלה חתן חופת

עכ"ל. או"א
כפי'בסדור(ד) הנ"ל א' קל"ז תרומה הזהר פי' ברכות בשבת

יסוד הוא שמש כי הדברים וביאור ב'. סעי' הנ"ל המק"מ
בעצמו שכולל ע"ש כל הנקרא העליונותוהוא הבחינות כל

שם לשמש וזהו ביסוד. ונמשכים יורדים עליונים האורות שכל
אמרו ולכן כנ"ל. כו' דאו"א לאורות האהל שהוא בהם אהל
מציון. באים הכל וישועות הברכות שכל קדושים ר"פ ברבות
ציון בת ושמחי רני בד"ה בת"א ועמ"ש כו'. יסוד הוא וציון
בו יש יסוד מבחי' שמך את תברך חי כל נשמת ע"פ מ"ש
כו' יסוד טפת השפעת עד"מ כו עליונים האורות כל מכללות

באריכות: ע"ש שלם ולד ממנה יולד הנה
ופירש"יוהואו ארח. לרוץ כגבור ישיש מחופתו יוצא כחתן

אל כבוד מספרים השמים שאמר וזהו בקר בכל מחופתו יוצא
את תצוה ואתה בד"ה בת"א ע' בקר בכל החופה וענין עכ"ל.

ת"י. ועיין בנ"י
למערבבזהר(ב) שהולך כחתן והוא פי' בהעלותך ר"פ

אורח לרוץ וזהו כלה. בחי' היא והלבנה לסיהרא. לאנהרא
סע"ב דקמ"ו ויצא ר"פ בזהר פי' וכן כנשים. אורח מלשון
יעקב ויצא והו"ע ממזרח כשיוצא השמש וזרח ענין שזהו
וילך וזהו למערב אזיל כד השמש ובא ואח"כ שבע מבאר

(ג) באריכות: שם בבה"ז ועיין מל'. שהיא זח"אחרנה

ורהיט חדי מחופתו יוצא כחתן והוא כדין ע"א ד"ט בראשית
אחרא חדא מגדלא גו ורהיט ועאל מינייהו נפק רקיעין באינון
צדיק ירוץ בו מל' שהוא ה' שם עוז מגדל ע"ד י"ל עכ"ל. וכו'
מחופתו יוצא פי' שם ובזה"ח אורח לרוץ וזהו ז"א יסוד
והרמ"ז התורה. של בנגלה להאיר אורח לרוץ התורה פנימיות
גימ' שלו המלוי אותיות י"ב עם אדנ"י שם הוא מגדל פי'
בשם להאיר שנמשך הוי' שם היינו שמש לפ"ז וא"כ מגדל.

אמן: גימ' שהוא אדנ"י הוי' ויחוד חיבור דהיינו אד'.
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íàLmgld izye miyakd ipy,äæì äæ e÷÷æeä,cgia eidy ,xnelk ¤¦§§¤¨¤
oicd,äæ úà äæ ïéákònL,sxyie leqt ipyd mdn cg` ca` m`e ¤§©§¦¤¤¤

eaxwi `le ,`aiwr iax zrcl elit` mcal mgld izy eaxwi `le
:eixac z` opgei iax xxan .qpp oa zrcl elit` mcal miyakdäæéàå§¥¤

ïälL äwéæ àeä.dfl df ewwfede cgia eidy aygp ote` dfi`a - ¦¨¤¨¤
d ef mdly dwif :opgei iax x`anäèéçLjk xg` m`e ,miyakd ly §¦¨

.sxyie leqt xzepd ,miyakd e` mgld eca`
:opgei iax ixaca dpc `xnbdàáøòîa eòa ,àleò øîàewtzqd - ¨©¨¨§©£¨¨

d ,l`xyi ux` ipaäôeðzz` cgi mitipnymglde minlyd iyak §¨
m`d ,dhigyd mcewäwéæ äNBòewwfedy mzaiygn dtepzdy - ¤¦¨

,leqt ipyd dtepzd xg` mdn cg` ca` m`e ,dfl dfäNBò Bðéà Bà¥¤
,äwéæ.lqtp ipyd oi` dtepzd ixg` mdn cg` ca` m`e ¦¨

:`xnbd zxne`déì èBLtwtqd z` heytz -ïðçBé éaøcî- §¥¦§©¦¨¨
,opgei iax ixacnììkî ,äwéæ äNBò äèéçL ,ïðçBé éaø øîàc- §¨©©¦¨¨§¦¨¨¦¨¦§¨

dfn rnynäôeðúcdhigyd mcewy,äwéæ äNBò Bðéà`l` ¦§¨¥¤¦¨
.`weec dhigy
:`xnbd dgecdéì àéòaéî à÷ àôeb ïðçBé éaøcopgei iax ixaca - §©¦¨¨¨¨¦©§¨¥

pa ewtzqd envrm`d ,l`xyi ux` iéaøì déì àèéLt èLôéî¦§¨§¦¨¥§©¦
ïðçBéopgei iaxl el did heyt m`d -äèéçLc`weecäwéæ äNBò ¨¨¦§¦¨¨¦¨

,äwéæ äNBò Bðéà äôeðúe,dwif dyer dtepzy xn` `l okleBà §¨¥¤¦¨
àîìcwxy meyn `ed dwif dyer dtepzy xn` `ly dn `ny e` - ¦§¨

déì àèéLt äèéçL,dwif dyerydéì à÷tñî äôeðúewtqa - §¦¨§¦¨¥§¨§©§¨¥
eixacn heytl oi` ok m`e ,`l e` dwif dyer m` elv` dzid

.dwif dyer dpi` dtepzy
:`xnbd zniiqne÷éz.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz - ¥

:l`xyi ux` ipa ly mwitq lr `xnbd zl`eyäãeäé éaø déì øîà̈©¥©¦§¨
,òLBäé áøc déøa àðeä áøì àðéðç øaux` ipa ewtzqd ji` ©£¦¨§©¨§¥§©§ª©
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áéúk äôeðz øúazaiz dxn`p dtepz weqta xn`py ixg` - ¨©§¨§¦

,'Eidi'åok it lr s`éâéìômiwleg -,àáé÷ò éaøå ñpð ïam` ¦§§§¦¦¤©¨§©¦£¦¨
miakrn miyakdy e` akrn mgldy micnl 'Eidi' zaiznrnyn , ¦§

oiae qpp oal oia ,dwif dyer dtepz m`e ,dtepzd ixg` s` miwlegy
df ewwfedy oeik df z` df miakrn miyakde mgld `aiwr iaxl

.dwif dyer dtepzd oi`y gken ok m`e ,dfl
df itle ,`pipg xa dcedi iax ziiyew lr dywne `xnbd zxfeg

:l`xyi ux` ipa ly mwitq lr eziiyew z` zayiinéîòèéìåC- §¦©§¨
'Eidi' zaiz m`d ,zeywdl yi ,`weeca `ed weqtd xcqy jzhiyle¦§

wx dxn`pøúaixg` -àìå äôeðzdxn`p,äèéçL øúaixde ¨©§¨§Ÿ¨©§¦¨
odkde 'odMl 'dl Eidi' xn`p ixdy ,dhigyd ixg` mb dxn`p i`ce¦§©©Ÿ¥
qpp oa ewlgp `l dhigyd xg`e ,dhigyd xg` wx ewlg z` lawn

,opgei iax xn`y enk ,`aiwr iaxeøîéîì Cì úéà éàî àlà`l` - ¤¨©¦¨§¥©
c ,jzhiyl dywi `ly ef `iyew ayiil xn`z dnéà÷ àøwéòî- ¥¦¨¨¨¥

zcnln `id ,dhigyd ixg` weqtd xcqa dxn`p 'Eidi' zaizy s`y¦§
,dhigyd mcew wx akrléàîeweqtd xe`ia ok m` dne -Lã÷' ©Ÿ¤

,'ïäkì 'äì eéäé`edy ,exe`ia ,dhigyd mcew wlg odkl oi` ixde ¦§©©Ÿ¥
BôBqL øáczeidlïäkì.dhigyd ixg` ¨¨¤©Ÿ¥

,df itlénð àëäl`xyi ux` ipa ly mwitq lr jziiyew z` mb - ¨¨©¦
`edy ,jk ayiiz,ïäkì BôBqL øáczcnln 'Eidi' zaiz ,xnelk ¨¨¤©Ÿ¥¦§

mgld m` qpp oae `aiwr iax miwleg df ote`ae ,dtepz mcew akrl
mteqy exe`ia ,'odMl 'dl Eidi' xn`pde ,miakrn miyakd e` akrn¦§©©Ÿ¥
dtepzdy mzwelgnn di`x oi` jkitle ,dhigyd xg` odkl zeidl

.dwif dyer dpi`
dywne ,dwif dyer dhigyy opgei iax ixaca weqrl zxfeg `xnbd

:`xnbd dywn .eixac lråik,äwéæ äNBò äèéçLmgld ca` m`e §§¦¨¨¦¨
,etxyie miyakd elqtp dhigyd ixg`éäðéîøednn dywe - §¦§¦

m` dcez oaxw aixwnd ,`ziixaa epipyyñøôð dèçL àlL ãò©¤Ÿ§¨¨¦§©
dîçìzelgd on zg` dqxtp ,dcezd oaxw z` hgyy mcew - ©§¨

ycwzd `l oiicry oeik ,zelgd mirax` lk jka elqtpe ,dlqtpe
mgldøçà íçì àéáé,zexg` zelg mirax` -èçBLåoaxw z` ¨¦¤¤©¥§¥

m` la` .xyke ,dcezddèçMMîmgld ycwzde,dîçì ñøôð ¦¤§¨¨¦§©©§¨
,zelgd mirax` lk jka elqtpemyl oaxwd z` aixwdl leki oi`

`l` ,dcezícäoaxwd ly÷øfé,minly myl gafnd lrøNaäå ©¨¦¨¥§©¨¨
Bøãð éãéå ,ìëàédcez oaxw aixwdl,àöé àìdcez oaxwy meyn ¥¨¥¦¥¦§Ÿ¨¨

dcez aixwdl jixve ,mgl didy aygp `l lqtpy oeike ,mgl jixv
,zxg`ìeñt íçläåxg` mgl `iadl leki epi`e ,dlik`a xeq`e §©¤¤¨

.enewnam`eícä ÷øæðli`ed ,mgld qxtp jk xg`e ,dcezd ly ¦§©©¨
ici `vie ,xyk mgld ,mly mgld did f`e dlik`a dxizn dwixfde

,oin lkn zg` dlg odkd wlg z` mxez xy`k j` ,excpïî íøBz¥¦
mgld,ñeøtä ìò íìMäs` dqxtpy dlgd z` mxez epi`e ©¨¥©©¨

.dlik`l dxyky
m` :dcez ingla sqep oic zx`an `ziixaddèçL àlL ãòz` ©¤Ÿ§¨¨

,dcezd oaxwdîçì àöé,milyexi znegl uegn ,zelgd on zg` - ¨¨©§¨
dñéðëîycwzd `ly meyn ,lqtp mgld oi`e ,dnegd on miptl ©§¦¨

,dhigyd mcewèçBLåm` la` .xyke ,dcezd oaxw z`dèçMMî §¥¦¤§¨¨
mgld ycwzdedîçì àöéznegl uegn zelgd on zg` - ¨¨©§¨

myl oaxwd z` aixwdl leki oi` ,zelgd lk jka elqtpe ,milyexi
`l` ,dcez÷øfé ícä,minly oaxw myl gafnd lr,ìëàé øNaäå ©¨¦¨¥§©¨¨¥¨¥
Bøãð éãéådcez oaxw `iadl,àöé àì,zxg` dcez aixwdl aiige ¦¥¦§Ÿ¨¨

ìeñt íçläå.enewna xg` mgl `iadl leki epi`em`eícä ÷øæð §©¤¤¨¦§©©¨
dxizn dwixfde li`ed ,milyexi znegl uegn mgld `vi jk xg`e
xy`k j` ,xyk `vi `ly mgld ,mipta mgld did f`e dlik`a

odkd wlg z` mxezìò íéðôaL änî íøBzdn,õeçaLmeyn ¥¦©¤¦§¦©¤©
mirax` oipna `ed aygp j` ,lk`p epi`e leqt `viy mgldy

.e`vi `ly zelgd znexz z` xiykdl zelgd
m` :`ziixad zx`an dcez ingla sqep oicdèçL àlL ãòz` - ©¤Ÿ§¨¨

dcezddîçì àîèð,zelgd on zg` -èçBLå øçà íçì àéáî ¦§¨©§¨¥¦¤¤©¥§¥
m`e .xyk oaxwdedèçMMîmgld ycwzdeícä ,dîçì àîèð ¦¤§¨¨¦§¨©§¨©¨

÷øfé,dcez oaxw myl gafnd lrìëàé øNaäå,dcez oaxw oick ¦¨¥§©¨¨¥¨¥
,àöé Bøãð éãéåmeyn ,`nh mgldy it lr s`õéväLgvn lry ¦¥¦§¨¨¤©¦

lecbd odkdàîhä ìò ävøîoaxw ly mcd zwixf z` xiykn - §©¤©©¨¥
,lk`py eay wlgd `nhpyíçläå`nhpyìeñt.dlik`a xeq`e §©¤¤¨

m`eícä ÷øæð,mgld `nhp jk xg`eíøBzodkd wlgïîmgld ¦§©©¨¥¦
ìò øBähämgld,àîhäj` ,lk`p epi`e leqt`nhd mgldymeyn ©¨©©¨¥

.zexedhd zelgd znexz z` xiykdl zelgd mirax` oipna aygp
:opgei iax ixac lr `iyewd z` `xnbd zniiqnCzòc à÷ìñ éàå- §¦¨§¨©§¨

y jzrca dler m`eäèéçL,mgl enr `ay oaxw lyäwéæ äNBò §¦¨¨¦¨
,leqt ipyd ,lqtp e` cg`d ca` m`e ,oaxwl mgld oiaok m`ïåék¥¨

e÷÷æeäcdngle dcezd oaxw,äèéçLa äæì äæc oeikdéì ìéñtéà §§§¤¨¤¦§¦¨¦§¦¥
íçì,mgld lqtpy oeik -äãBz énð ìñtézelit` dnc wxfi `le ¤¤¦¨¥©¦¨

,minly mylxg` mgld lqtp m` s`y `ziixaa x`ean ixde
xn`y opgei iax ixack `ly gken ok m` ,xyk oaxwd dhigyd
elqtp dhigyd xg` mgld ca`p m`e ,dwif dyer dhigyy

.miyakd
:`xnbd zvxznäãBz éðàLmeyn ,dcez oaxwa oicd dpey - ¨¦¨

'íéîìL' dééø÷ àðîçøcmb dcez oaxwl z`xew dxezdy - §©£¨¨©§¨§¨¦
dcez oaxw zyxta xn`py 'minly'(eh f `xwie),'einlW zcFY'jkitle ©§¨¨

,micnl ep`äîzepaxwy myk -óà ,íçì àìa íéáø÷ íéîìM ©§¨¦§¥¦§Ÿ¤¤©
díçì àìa äáø÷ äãBzp m`,dngl lqtea oi`y minly oaxwk ¨§¥¨§Ÿ¤¤

,mgl,mgld mr minly mi`xwp zxvr inly la` .zlqtp dpi`e
oeik jkitle ,minly mi`xwp mgl `la mby epcnll weqt mda oi`e
leki epi` ,dhigyd ixg` mgld lqtp m` ,dhigya dfl df ewwfedy

.miyakd mb elqtpe ,xg` oaxw myl mcd z` wexfl
:mgld izye miyakd ztepz ipica wtq d`ian `xnbdéaø øîà̈©©¦

øîBì àöîz íà ,äéîøély mwitqa oey`xd cvd enk dklddy ¦§§¨¦¦§¨©
dy ,l`xyi ux` ipaäôeðzmiyakd ipy mr mgld izy lyäNBò §¨¨
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äæì äæ å÷÷æåä íàùdf oiakrny - miyak e` mgl ca` jk xg`e ,cgia eidy -

.exiag cea`a dgcpc ,dtixyd zial `vi epiptl xzepde ,dflä÷éæ åæéàåodly -

cgi ozraewdäèéçù ?mgl e` ca` jk xg`e ,dhigy zrya mgl did m`y -

.lkd ca` - miyak e`äôåðúlk" wxta ,miign mgld mr oitipn eid miyak -

.(` ,`q zegpn) "dvn ze`a zegpndéâéìôå
àáé÷ò éáøå ñðð ïáoi`c dpin rnye -

.dwif dyer dtepzäèéçù øúá àìå-

xg`l `l` ied `l odklc i`ce `d .dinza

.dhigyàø÷éòî.dhigy mcew -àìù ãò
äèçùycwzn oi` dcez mgl .dcezl -

,gr zegpn) "dcezd" wxta ,dzhigya `l`

'ebe (dcezd) "gaf lr epaxw" aizkc ,(a

`l` yecw mgld oi`y cnln - (f `xwie)

.gafd zhigyaäîçì ñøôð`prci `l -

zg` dqxtpc meyn edlekl lqtinc olpn

,xnb miptd mglnc :ipira d`xpe .odn

ycw) "`id" da aizke ,dcez zgpn `idy

cg` dqxtp m`y ,(ck my) (`ed miycw

.zeleqt [olek] - dizelgn÷øæé íãä-

.dcez myl `le ,minly mylíãä ÷øæð-

.mgld qxtp `ly críøåúaizkck -

.(f my) "oaxw lkn cg` epnn aixwde"

xyrn cg` mxez dide ,eid zelg mirax`c

"dcezd" wxt yixa .milral x`yde ,odkl

.(a ,fr zegpn)íìùä ïî.qextd on `le -

- "zg`" :(a ,fr zegpn) "dcezd"a `ipzc

.qext lehi `lyäîçì àöéznegl ueg -

.milyexièçåùå äñéðëîepi`y onf lkc -

.`veia lqtp epi` ,dhigya yecw÷øæé íãä
.minly myl -ìò íéðôáù äîî íøåú

õåçáù`l` ,`viy eze` lk`iy `le -

xiykdle dnexz eznexz zeidl oipna aygi

ueg e`l - dcezc `vei lk .zeiniptd z`

dcezd `dc ,xirl ueg `l` ,xn`w dxfrl

.xird lka oilk`p dngleàîèð äèçùùî
÷øæé íãä äîçìxyade ,dcez myl -

.dcez zxeza lk`iàöé åøãð éãéåuivdc -

.d`neh oiprl ozlik` lr dvxnìñôéúå
äãåú éîðdnyl `ly elit` wxfz `le -?

íéîìù äééø÷ àðîçø- "einly zcez" -

zrya dcez dzidy it lr s`c :rnyn

la` .mgl `la minly zeidl zxfeg ,dngl

."minly" iexw dngl mr zxvr iyakíçìä ãáà.dtepz xg` -
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åæéàåmiyakd eca` m`e ,miyakd eca` Ð mgld ca` m`c Ð dhigy ef odly dwif `id

`l` mgld oiycwn oi` zxvr iyak :(` ,fn) onwl xn`c ,iaxk epiide .mgld ca`Ð

xn`ck ,miyakd eca` Ð mgld ca` m`c idp ,(dyw) oerny iaxa xfrl` iaxle .dhigya

miyak eca` mewn lkn ,dhigy zrya mgl `diy jixvy micen lkd :(my) onwl opgei iax

,oeict dil zi` `d ?mgld ca` i`n` Ð

(a ,bi) migqtc `nw wxta (qxhpewa ,yxitck)

.oilegl edpiwtpe edpiwxtpe dcez ingl" iab

xfrl` iaxlc rnyn Ð 'eke "xn`c iaxk ?o`nk

wlgl xazqn `le .oilegl iwtp oerny iaxa

`wtqn `dc Ð miign dtepz `ki`c `kd ip`yc

!ycwl `riiqn `lc oky lk ,dwif dyer i` ol

lr miyak ipy hgy :(a ,fn) onwl opixn`c :eze

x`yde ,ogipne odn mizy jyen Ð zelg drax`

.edleka dtepz `ki`c ab lr s` ,oeicta zelk`p

iaxa xfrl` iaxlc mzd rnyne .oeir jixve

ebilti`c `de .uega oilk`pe uega ocet oerny

xn`c iaxc dizlina (` ,my) onwl `axe iia`

.xzip epi`e yecw :xn` iia` ,"yecw epi`e yecw"

Ð iia`l :opixn`e ,dctp epi`e yecw :xn` `ax

iia`l `nl` .qitz `l Ð `axl ,epeict qitz

"mgld ca`" i`n ,ok m`e .oilegl iwtp inp iaxl

,`hiytc ,"axwiln ca`" :xnel oi`e ?`kdc

,xg` mgln `py i`n ,xg` xacl efg izk`c

.xepz zyecw drwt Ð ectpc oeik :dpin rnye

xepza dl it` i` ,ycwn xepz dil `xiaqc iaxe

:xnel d`xpe .`ed dnize .eycwn `l Ð legc

`zyde .oilegl witp `le ,epeict qitz iia`lc

."dctp" xninl dil dedc ,"qitz" oeyl `gip

iax" seqa ycwn xepz xn`c `ed iax `dc ,rcze

:(a ,w zegpn) opze ,(a ,ar zegpn) "l`rnyi

.ilka eycwyn oeict mdl oi` mikqpde zegpnd

.(a ,ap) onwl ,"dgpn" exwi` inp mgld izye

dgpnl gaf icdac dgpn oia wlgl yi edin

`de .(` ,e zegpn) `nw wxta `zi`ck ,dcegl

iaxlc ,iia`c `ail` ediipia `ki` :xn`w `lc

,mgld z` zectl leki Ð oerny iaxa xfrl`

xfrl` iaxc `d :xnel yie ?leki epi` Ð iaxle

dil `xiaq i` ,dil zi` ikd inp oerny iaxa

.dilr biltc `kdc dinrhn e`le ,ycwn xepzc

ileqti`l ediipia `ki` ,yxtnc i`nl la`

enk ,xac liren epi` ,ilk zyecw `veia

migqtc `ibeqe .(` ,e my) `nw wxta izgkedy

.xepz edl zil dcez inglc ,`iz` `axk Ð oilegl iwtp `l iaxlc dxaqc (a ,bi),ok m`e

eca` ,mgld ca` Ð dwif dyer dtepz i`c `kd rnync :dnize .oilegl iwtp iia`l

hgey" iab (a ,fn) onwl `zi`ck ,`nlr ilekl oeict mdl oi`e ,inc oerny iaxa xfrl` iaxl dwixf mcewk ,iaxl dhigy mcewc rnyp oerny iaxa xfrl` iaxcn `d ?i`n`e .miyakd

oerny iaxa xfrl` iaxk s` xity `iz` oizrny jklde .ycwn xepz oi` xaq `w onwle ,ycwn xepz xaqw `kdc :xnel yie !uega ocet oerny iaxa xfrl` iaxlc ,"zelg rax` lr miyak

oi`c (` ,hn dkeq) "daxre alel" seqc `idd ik .edlek efg `lc oeik ,oycwn xepzd oi` Ð zg` zaa m`t` elit` mzd :inp i` .ycwn xepz oi` xaqw i` ixii` onwle .ycwn xepz xaqw i`

dtepz `edd `nil` `l Ð zelg izyl `l` die`x dpi`y oeik mzd la` ,`aiyg dtepz `ki`c `kd ip`y :inp i` .dpila ilqti` `le ,zycewn ziaga ze`lnl ivn Ð minl xeriy

?o`nl :jixte ?dlik`a edn mgld eze` ,onyl `ly onc wxfe onyl ohgyy zxvr iyak :(` ,fn) onwl `irainc `de .draw dhigyc `kd dcen oerny iaxa xfrl` iax elit`e .ireaw`l

xfrl` iaxl "uega ocet" iab (` ,gn) onwl yxit qxhpewae .opiyxtcke .dtepz ded mzd `dc .dlik`a oixeq`y oky lke ,xnelk .dycwnc `id dwixf :xn`d Ð oerny iaxa xfrl` iaxl i`

i` oerny iaxa xfrl` iaxe iax ebilti`c rnyn (a ,ar zegpn) "l`rnyi iax" seqac `de .opeict qtzinl inil` ,sipn ira i`c oaxwl efgc ebine ,dwixf mcew edl wixtc oerny iaxa

rnync :dyw cere .dwif dyer dtepz m` dfl df ewwfed dtepza elit`c ,`zil `d Ð xg` gaf myl ozepyl :qxhpewa yxite ,erawed `l i` dhigya erawedozepyl leki xfrl` iaxlc

.`veia ileqt`l ixiin mzd `l` .epyxitc yexitl ,xg` gaf myl ozepyl leki epi` `nlr ileklc ,`zil `de Ð xg` gaf mylñøôð."`nhp" ,"`vi" ,"qxtp" :ipzw ipeeb zlz Ð dngl

.dcen zexqgac ,`veil zlren dwixf xn`c o`nlc (a ,ai zegpn) `nw wxta xn`c `axl o`kn dywi `ly :oeir jixve .ikixv edlekeäèçùùîlk`i xyade wxfi mcd dngl `nhp

`nhp elit`c rnyn "leqt" oeylc Ð "leqt mglde" xn`w xcde ,zelik` lr dvxn uivd :xaqw `nl` Ð "`vi" ipzwcnc :dnize .mixtqa `zi` `qxib jd Ð leqt mglde `vi excp icie

dil zrny o`n :wiic (` ,dk) lirlc dnize ."`vi `l excp icie" opiqxbc d`xp jkl !mcd wxfp iab `tiq ipzwck ,"`nhd lr xedhd on mxez" ipzinl dil dedc :cere .elek leqt Ð ezvwn

.zelik` lr dvxn uivd oi`c dxaqe ,"`vi `l excp ici Ð dngl `vi dhgyyn" ipzw `kd `de .zelik` lr dvxn uivd :xaqwe ,xfril` iax ?`veil zlren dwixf oi` xn`càðîçøã
.cigi inlyn xeaiv inly opitli `l :inp i` .milw miycwn opitli `le ,miycw iycw md ixdy .inc `l Ð "minly" exwi` inp zxvr iyakc ab lr s` Ð minly diixw
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äæì äæ e÷÷æeä íàL¯àeä äæéàå ,äæ úà äæ ïéákònL ¤¦§§¤¨¤¤§©§¦¤¤¤§¥¤
äôeðz :àáøòîa eòa ,àleò øîà .äèéçL ?ïälL äwéæ¦¨¤¨¤§¦¨£©¨¨§©£¨¨§¨
,ïðçBé éaøcî déì èBLt ?äwéæ äNBò Bðéà Bà äwéæ äNBò¨¦¨¥¤¦¨§¥¦§©¦¨¨
Bðéà äôeðúc ììkî ,äwéæ äNBò äèéçL :ïðçBé éaø øîàc§¨©©¦¨¨§¦¨¨¦¨¦§¨¦§¨¥

!äwéæ äNBò¯èLôéî :déì àéòaéî à÷ àôeb ïðçBé éaøc ¤¦¨§©¦¨¨¨¨¦¨£¨¥¦§©
Bðéà äôeðúe äwéæ äNBò äèéçLc ïðçBé éaøì déì àèéLt§¦¨¥§©¦¨¨¦§¦¨¨¦¨§¨¥
äôeðúe déì àèéLt äèéçL àîìc Bà ,äwéæ äNBò¤¦¨¦§¨§¦¨§¦¨¥§¨
áøì àðéðç øa äãeäé éaø déì øîà .e÷éz ?déì à÷tqî¦©§¨¥¥£©¥©¦§¨©£¦¨§©
'äì eéäé Lã÷" áéúk ék àäå :òLBäé áøc déøa àðeä¨§¥§©§ª©§¨¦§¦Ÿ¤¦§©
¯ !àáé÷ò éaøå ñpð ïa éâéìôe ,áéúk äôeðz øúa ,"ïäkì©Ÿ¥¨©§¨§¦§¦¦¤©¨§©¦£¦¨

éîòèéìåúéà éàî àlà !?äèéçL øúa àìå äôeðz øúa ,C §¦©£¥¨©§¨§¨¨©§¦¨¤¨©¦
"ïäkì 'äì eéäé Lã÷" éàîe ,éà÷ àøwéòî ?àøîéîì Cì¯ ¨§¥§¨¥¦¨¨¨¥©Ÿ¤¦§©©Ÿ¥

éîð àëä ,ïäkì BôBqL øác¯.ïäkì BôBqL øácäèéçLe ¨¨¤©Ÿ¥¨¨©¦¨¨¤©Ÿ¥§¦¨
dîçì ñøôð dèçL àlL ãò :éäðéîøe ?äwéæ äNBò¯àéáé ¨¦¨§¦§¦©¤Ÿ§¨¨¦§©©§¨¨¦

dîçì ñøôð dèçMMî .èçBLå øçà íçì¯,÷øfé ícä ¤¤©¥§¥¦¤§¨¨¦§©©§¨©¨¦¨¥
ícä ÷øæð .ìeñt íçläå ,àöé àì Bøãð éãéå ,ìëàé øNaäå§©¨¨¥¨¥¦¥¦§Ÿ¨¨§©¤¤¨¦§©©¨

¯dîçì àöé dèçL àlL ãò .ñeøtä ìò íìMä ïî íøBz¥¦©¨¥©©¨©¤Ÿ§¨¨¨¨©§¨
¯dîçì àöé dèçMMî .èçBLå dñéðëî¯,÷øfé ícä ©§¦¨§¥¦¤§¨¨¨¨©§¨©¨¦¨¥

ícä ÷øæð .ìeñt íçläå ,àöé àì Bøãð éãéå ,ìëàé øNaäå§©¨¨¥¨¥¦¥¦§Ÿ¨¨§©¤¤¨¦§©©¨
¯àîèð äèçL àlL ãò .õeçaL ìò íéðôaM änî íøBz¥¦©¤¦§¦©¤©©¤Ÿ§¨¨¦§¨

dîçì¯dîçì àîèð dèçMMî .èçBLå øçà íçì àéáî ©§¨¥¦¤¤©¥§¥¦¤§¨¨¦§¨©§¨
¯ävøî õéväL ,àöé Bøãð éãéå ,ìëàé øNaäå ,÷øfé ícä©¨¦¨¥§©¨¨¥¨¥¦¥¦§¨¨¤©¦§©¤

ícä ÷øæð .ìeñt íçläå ,àîhä ìò¯ìò øBähä ïî íøBz ©©¨¥§©¤¤¨¦§©©¨¥¦©¨©
e÷÷æeäc ïåék ,äwéæ äNBò äèéçL Czòc à÷ìñ éàå .àîhä©¨¥§¦¨§¨©§¨§¦¨¨¦¨¥¨§§§
!äãBz éîð ìñtéz ,íçì déì ìéñôéà äèéçLa äæì äæ¯ ¤¨¤¦§¦¨¦§¦¥¤¤¦¨¥©¦¨

íéáø÷ íéîìM äî ,íéîìL dééø÷ àðîçøc ,äãBz éðàL̈¥¨§©£¨¨©§¥§¨¦©§¨¦§¥¦
,äéîøé éaø øîà .íçì àìa äáø÷ äãBz óà ,íçì àìa§Ÿ¤¤©¨§¥¨§Ÿ¤¤¨©©¦¦§§¨
íçlä ãáà ,äwéæ äNBò äôeðz :øîBì àöîz íà¦¦§¨©§¨¨¦¨¨©©¤¤
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קמג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr en sc zegpn(oey`x meil)

íàLmgld izye miyakd ipy,äæì äæ e÷÷æeä,cgia eidy ,xnelk ¤¦§§¤¨¤
oicd,äæ úà äæ ïéákònL,sxyie leqt ipyd mdn cg` ca` m`e ¤§©§¦¤¤¤

eaxwi `le ,`aiwr iax zrcl elit` mcal mgld izy eaxwi `le
:eixac z` opgei iax xxan .qpp oa zrcl elit` mcal miyakdäæéàå§¥¤

ïälL äwéæ àeä.dfl df ewwfede cgia eidy aygp ote` dfi`a - ¦¨¤¨¤
d ef mdly dwif :opgei iax x`anäèéçLjk xg` m`e ,miyakd ly §¦¨

.sxyie leqt xzepd ,miyakd e` mgld eca`
:opgei iax ixaca dpc `xnbdàáøòîa eòa ,àleò øîàewtzqd - ¨©¨¨§©£¨¨

d ,l`xyi ux` ipaäôeðzz` cgi mitipnymglde minlyd iyak §¨
m`d ,dhigyd mcewäwéæ äNBòewwfedy mzaiygn dtepzdy - ¤¦¨

,leqt ipyd dtepzd xg` mdn cg` ca` m`e ,dfl dfäNBò Bðéà Bà¥¤
,äwéæ.lqtp ipyd oi` dtepzd ixg` mdn cg` ca` m`e ¦¨

:`xnbd zxne`déì èBLtwtqd z` heytz -ïðçBé éaøcî- §¥¦§©¦¨¨
,opgei iax ixacnììkî ,äwéæ äNBò äèéçL ,ïðçBé éaø øîàc- §¨©©¦¨¨§¦¨¨¦¨¦§¨

dfn rnynäôeðúcdhigyd mcewy,äwéæ äNBò Bðéà`l` ¦§¨¥¤¦¨
.`weec dhigy
:`xnbd dgecdéì àéòaéî à÷ àôeb ïðçBé éaøcopgei iax ixaca - §©¦¨¨¨¨¦©§¨¥

pa ewtzqd envrm`d ,l`xyi ux` iéaøì déì àèéLt èLôéî¦§¨§¦¨¥§©¦
ïðçBéopgei iaxl el did heyt m`d -äèéçLc`weecäwéæ äNBò ¨¨¦§¦¨¨¦¨

,äwéæ äNBò Bðéà äôeðúe,dwif dyer dtepzy xn` `l okleBà §¨¥¤¦¨
àîìcwxy meyn `ed dwif dyer dtepzy xn` `ly dn `ny e` - ¦§¨

déì àèéLt äèéçL,dwif dyerydéì à÷tñî äôeðúewtqa - §¦¨§¦¨¥§¨§©§¨¥
eixacn heytl oi` ok m`e ,`l e` dwif dyer m` elv` dzid

.dwif dyer dpi` dtepzy
:`xnbd zniiqne÷éz.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz - ¥

:l`xyi ux` ipa ly mwitq lr `xnbd zl`eyäãeäé éaø déì øîà̈©¥©¦§¨
,òLBäé áøc déøa àðeä áøì àðéðç øaux` ipa ewtzqd ji` ©£¦¨§©¨§¥§©§ª©

,dwif dyer dtepz m` l`xyiáéúk ék àäåxn`py dn ixde - §¨¦§¦
weqta(k bk `xwie)'d iptl dtEpY mixEMAd mgl lr mz` odMd sipde'§¥¦©Ÿ¥Ÿ¨©¤¤©¦¦§¨¦§¥

miUaM ipW lr,'ïäkì 'äì eéäé Lã÷,akrl 'Eidi' zaizn micnly ©§¥§¨¦Ÿ¤¦§©©Ÿ¥¦§
áéúk äôeðz øúazaiz dxn`p dtepz weqta xn`py ixg` - ¨©§¨§¦

,'Eidi'åok it lr s`éâéìômiwleg -,àáé÷ò éaøå ñpð ïam` ¦§§§¦¦¤©¨§©¦£¦¨
miakrn miyakdy e` akrn mgldy micnl 'Eidi' zaiznrnyn , ¦§

oiae qpp oal oia ,dwif dyer dtepz m`e ,dtepzd ixg` s` miwlegy
df ewwfedy oeik df z` df miakrn miyakde mgld `aiwr iaxl

.dwif dyer dtepzd oi`y gken ok m`e ,dfl
df itle ,`pipg xa dcedi iax ziiyew lr dywne `xnbd zxfeg

:l`xyi ux` ipa ly mwitq lr eziiyew z` zayiinéîòèéìåC- §¦©§¨
'Eidi' zaiz m`d ,zeywdl yi ,`weeca `ed weqtd xcqy jzhiyle¦§

wx dxn`pøúaixg` -àìå äôeðzdxn`p,äèéçL øúaixde ¨©§¨§Ÿ¨©§¦¨
odkde 'odMl 'dl Eidi' xn`p ixdy ,dhigyd ixg` mb dxn`p i`ce¦§©©Ÿ¥
qpp oa ewlgp `l dhigyd xg`e ,dhigyd xg` wx ewlg z` lawn

,opgei iax xn`y enk ,`aiwr iaxeøîéîì Cì úéà éàî àlà`l` - ¤¨©¦¨§¥©
c ,jzhiyl dywi `ly ef `iyew ayiil xn`z dnéà÷ àøwéòî- ¥¦¨¨¨¥

zcnln `id ,dhigyd ixg` weqtd xcqa dxn`p 'Eidi' zaizy s`y¦§
,dhigyd mcew wx akrléàîeweqtd xe`ia ok m` dne -Lã÷' ©Ÿ¤

,'ïäkì 'äì eéäé`edy ,exe`ia ,dhigyd mcew wlg odkl oi` ixde ¦§©©Ÿ¥
BôBqL øáczeidlïäkì.dhigyd ixg` ¨¨¤©Ÿ¥

,df itlénð àëäl`xyi ux` ipa ly mwitq lr jziiyew z` mb - ¨¨©¦
`edy ,jk ayiiz,ïäkì BôBqL øáczcnln 'Eidi' zaiz ,xnelk ¨¨¤©Ÿ¥¦§

mgld m` qpp oae `aiwr iax miwleg df ote`ae ,dtepz mcew akrl
mteqy exe`ia ,'odMl 'dl Eidi' xn`pde ,miakrn miyakd e` akrn¦§©©Ÿ¥
dtepzdy mzwelgnn di`x oi` jkitle ,dhigyd xg` odkl zeidl

.dwif dyer dpi`
dywne ,dwif dyer dhigyy opgei iax ixaca weqrl zxfeg `xnbd

:`xnbd dywn .eixac lråik,äwéæ äNBò äèéçLmgld ca` m`e §§¦¨¨¦¨
,etxyie miyakd elqtp dhigyd ixg`éäðéîøednn dywe - §¦§¦

m` dcez oaxw aixwnd ,`ziixaa epipyyñøôð dèçL àlL ãò©¤Ÿ§¨¨¦§©
dîçìzelgd on zg` dqxtp ,dcezd oaxw z` hgyy mcew - ©§¨

ycwzd `l oiicry oeik ,zelgd mirax` lk jka elqtpe ,dlqtpe
mgldøçà íçì àéáé,zexg` zelg mirax` -èçBLåoaxw z` ¨¦¤¤©¥§¥

m` la` .xyke ,dcezddèçMMîmgld ycwzde,dîçì ñøôð ¦¤§¨¨¦§©©§¨
,zelgd mirax` lk jka elqtpemyl oaxwd z` aixwdl leki oi`

`l` ,dcezícäoaxwd ly÷øfé,minly myl gafnd lrøNaäå ©¨¦¨¥§©¨¨
Bøãð éãéå ,ìëàédcez oaxw aixwdl,àöé àìdcez oaxwy meyn ¥¨¥¦¥¦§Ÿ¨¨

dcez aixwdl jixve ,mgl didy aygp `l lqtpy oeike ,mgl jixv
,zxg`ìeñt íçläåxg` mgl `iadl leki epi`e ,dlik`a xeq`e §©¤¤¨

.enewnam`eícä ÷øæðli`ed ,mgld qxtp jk xg`e ,dcezd ly ¦§©©¨
ici `vie ,xyk mgld ,mly mgld did f`e dlik`a dxizn dwixfde

,oin lkn zg` dlg odkd wlg z` mxez xy`k j` ,excpïî íøBz¥¦
mgld,ñeøtä ìò íìMäs` dqxtpy dlgd z` mxez epi`e ©¨¥©©¨

.dlik`l dxyky
m` :dcez ingla sqep oic zx`an `ziixaddèçL àlL ãòz` ©¤Ÿ§¨¨

,dcezd oaxwdîçì àöé,milyexi znegl uegn ,zelgd on zg` - ¨¨©§¨
dñéðëîycwzd `ly meyn ,lqtp mgld oi`e ,dnegd on miptl ©§¦¨

,dhigyd mcewèçBLåm` la` .xyke ,dcezd oaxw z`dèçMMî §¥¦¤§¨¨
mgld ycwzdedîçì àöéznegl uegn zelgd on zg` - ¨¨©§¨

myl oaxwd z` aixwdl leki oi` ,zelgd lk jka elqtpe ,milyexi
`l` ,dcez÷øfé ícä,minly oaxw myl gafnd lr,ìëàé øNaäå ©¨¦¨¥§©¨¨¥¨¥
Bøãð éãéådcez oaxw `iadl,àöé àì,zxg` dcez aixwdl aiige ¦¥¦§Ÿ¨¨

ìeñt íçläå.enewna xg` mgl `iadl leki epi`em`eícä ÷øæð §©¤¤¨¦§©©¨
dxizn dwixfde li`ed ,milyexi znegl uegn mgld `vi jk xg`e
xy`k j` ,xyk `vi `ly mgld ,mipta mgld did f`e dlik`a

odkd wlg z` mxezìò íéðôaL änî íøBzdn,õeçaLmeyn ¥¦©¤¦§¦©¤©
mirax` oipna `ed aygp j` ,lk`p epi`e leqt `viy mgldy

.e`vi `ly zelgd znexz z` xiykdl zelgd
m` :`ziixad zx`an dcez ingla sqep oicdèçL àlL ãòz` - ©¤Ÿ§¨¨

dcezddîçì àîèð,zelgd on zg` -èçBLå øçà íçì àéáî ¦§¨©§¨¥¦¤¤©¥§¥
m`e .xyk oaxwdedèçMMîmgld ycwzdeícä ,dîçì àîèð ¦¤§¨¨¦§¨©§¨©¨

÷øfé,dcez oaxw myl gafnd lrìëàé øNaäå,dcez oaxw oick ¦¨¥§©¨¨¥¨¥
,àöé Bøãð éãéåmeyn ,`nh mgldy it lr s`õéväLgvn lry ¦¥¦§¨¨¤©¦

lecbd odkdàîhä ìò ävøîoaxw ly mcd zwixf z` xiykn - §©¤©©¨¥
,lk`py eay wlgd `nhpyíçläå`nhpyìeñt.dlik`a xeq`e §©¤¤¨

m`eícä ÷øæð,mgld `nhp jk xg`eíøBzodkd wlgïîmgld ¦§©©¨¥¦
ìò øBähämgld,àîhäj` ,lk`p epi`e leqt`nhd mgldymeyn ©¨©©¨¥

.zexedhd zelgd znexz z` xiykdl zelgd mirax` oipna aygp
:opgei iax ixac lr `iyewd z` `xnbd zniiqnCzòc à÷ìñ éàå- §¦¨§¨©§¨

y jzrca dler m`eäèéçL,mgl enr `ay oaxw lyäwéæ äNBò §¦¨¨¦¨
,leqt ipyd ,lqtp e` cg`d ca` m`e ,oaxwl mgld oiaok m`ïåék¥¨

e÷÷æeäcdngle dcezd oaxw,äèéçLa äæì äæc oeikdéì ìéñtéà §§§¤¨¤¦§¦¨¦§¦¥
íçì,mgld lqtpy oeik -äãBz énð ìñtézelit` dnc wxfi `le ¤¤¦¨¥©¦¨

,minly mylxg` mgld lqtp m` s`y `ziixaa x`ean ixde
xn`y opgei iax ixack `ly gken ok m` ,xyk oaxwd dhigyd
elqtp dhigyd xg` mgld ca`p m`e ,dwif dyer dhigyy

.miyakd
:`xnbd zvxznäãBz éðàLmeyn ,dcez oaxwa oicd dpey - ¨¦¨

'íéîìL' dééø÷ àðîçøcmb dcez oaxwl z`xew dxezdy - §©£¨¨©§¨§¨¦
dcez oaxw zyxta xn`py 'minly'(eh f `xwie),'einlW zcFY'jkitle ©§¨¨

,micnl ep`äîzepaxwy myk -óà ,íçì àìa íéáø÷ íéîìM ©§¨¦§¥¦§Ÿ¤¤©
díçì àìa äáø÷ äãBzp m`,dngl lqtea oi`y minly oaxwk ¨§¥¨§Ÿ¤¤

,mgl,mgld mr minly mi`xwp zxvr inly la` .zlqtp dpi`e
oeik jkitle ,minly mi`xwp mgl `la mby epcnll weqt mda oi`e
leki epi` ,dhigyd ixg` mgld lqtp m` ,dhigya dfl df ewwfedy

.miyakd mb elqtpe ,xg` oaxw myl mcd z` wexfl
:mgld izye miyakd ztepz ipica wtq d`ian `xnbdéaø øîà̈©©¦

øîBì àöîz íà ,äéîøély mwitqa oey`xd cvd enk dklddy ¦§§¨¦¦§¨©
dy ,l`xyi ux` ipaäôeðzmiyakd ipy mr mgld izy lyäNBò §¨¨

,äwéæm`y xexa oicdíçlä ãáà,dtepzd ixg` ¦¨¨©©¤¤
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oifge` mipy` cenr en sc ± oey`x wxtzereay

äæì äæ å÷÷æåä íàùdf oiakrny - miyak e` mgl ca` jk xg`e ,cgia eidy -

.exiag cea`a dgcpc ,dtixyd zial `vi epiptl xzepde ,dflä÷éæ åæéàåodly -

cgi ozraewdäèéçù ?mgl e` ca` jk xg`e ,dhigy zrya mgl did m`y -

.lkd ca` - miyak e`äôåðúlk" wxta ,miign mgld mr oitipn eid miyak -

.(` ,`q zegpn) "dvn ze`a zegpndéâéìôå
àáé÷ò éáøå ñðð ïáoi`c dpin rnye -

.dwif dyer dtepzäèéçù øúá àìå-

xg`l `l` ied `l odklc i`ce `d .dinza

.dhigyàø÷éòî.dhigy mcew -àìù ãò
äèçùycwzn oi` dcez mgl .dcezl -

,gr zegpn) "dcezd" wxta ,dzhigya `l`

'ebe (dcezd) "gaf lr epaxw" aizkc ,(a

`l` yecw mgld oi`y cnln - (f `xwie)

.gafd zhigyaäîçì ñøôð`prci `l -

zg` dqxtpc meyn edlekl lqtinc olpn

,xnb miptd mglnc :ipira d`xpe .odn

ycw) "`id" da aizke ,dcez zgpn `idy

cg` dqxtp m`y ,(ck my) (`ed miycw

.zeleqt [olek] - dizelgn÷øæé íãä-

.dcez myl `le ,minly mylíãä ÷øæð-

.mgld qxtp `ly críøåúaizkck -

.(f my) "oaxw lkn cg` epnn aixwde"

xyrn cg` mxez dide ,eid zelg mirax`c

"dcezd" wxt yixa .milral x`yde ,odkl

.(a ,fr zegpn)íìùä ïî.qextd on `le -

- "zg`" :(a ,fr zegpn) "dcezd"a `ipzc

.qext lehi `lyäîçì àöéznegl ueg -

.milyexièçåùå äñéðëîepi`y onf lkc -

.`veia lqtp epi` ,dhigya yecw÷øæé íãä
.minly myl -ìò íéðôáù äîî íøåú

õåçáù`l` ,`viy eze` lk`iy `le -

xiykdle dnexz eznexz zeidl oipna aygi

ueg e`l - dcezc `vei lk .zeiniptd z`

dcezd `dc ,xirl ueg `l` ,xn`w dxfrl

.xird lka oilk`p dngleàîèð äèçùùî
÷øæé íãä äîçìxyade ,dcez myl -

.dcez zxeza lk`iàöé åøãð éãéåuivdc -

.d`neh oiprl ozlik` lr dvxnìñôéúå
äãåú éîðdnyl `ly elit` wxfz `le -?

íéîìù äééø÷ àðîçø- "einly zcez" -

zrya dcez dzidy it lr s`c :rnyn

la` .mgl `la minly zeidl zxfeg ,dngl

."minly" iexw dngl mr zxvr iyakíçìä ãáà.dtepz xg` -
åòá
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åæéàåmiyakd eca` m`e ,miyakd eca` Ð mgld ca` m`c Ð dhigy ef odly dwif `id

`l` mgld oiycwn oi` zxvr iyak :(` ,fn) onwl xn`c ,iaxk epiide .mgld ca`Ð

xn`ck ,miyakd eca` Ð mgld ca` m`c idp ,(dyw) oerny iaxa xfrl` iaxle .dhigya

miyak eca` mewn lkn ,dhigy zrya mgl `diy jixvy micen lkd :(my) onwl opgei iax

,oeict dil zi` `d ?mgld ca` i`n` Ð

(a ,bi) migqtc `nw wxta (qxhpewa ,yxitck)

.oilegl edpiwtpe edpiwxtpe dcez ingl" iab

xfrl` iaxlc rnyn Ð 'eke "xn`c iaxk ?o`nk

wlgl xazqn `le .oilegl iwtp oerny iaxa

`wtqn `dc Ð miign dtepz `ki`c `kd ip`yc

!ycwl `riiqn `lc oky lk ,dwif dyer i` ol

lr miyak ipy hgy :(a ,fn) onwl opixn`c :eze

x`yde ,ogipne odn mizy jyen Ð zelg drax`

.edleka dtepz `ki`c ab lr s` ,oeicta zelk`p

iaxa xfrl` iaxlc mzd rnyne .oeir jixve

ebilti`c `de .uega oilk`pe uega ocet oerny

xn`c iaxc dizlina (` ,my) onwl `axe iia`

.xzip epi`e yecw :xn` iia` ,"yecw epi`e yecw"

Ð iia`l :opixn`e ,dctp epi`e yecw :xn` `ax

iia`l `nl` .qitz `l Ð `axl ,epeict qitz

"mgld ca`" i`n ,ok m`e .oilegl iwtp inp iaxl

,`hiytc ,"axwiln ca`" :xnel oi`e ?`kdc

,xg` mgln `py i`n ,xg` xacl efg izk`c

.xepz zyecw drwt Ð ectpc oeik :dpin rnye

xepza dl it` i` ,ycwn xepz dil `xiaqc iaxe

:xnel d`xpe .`ed dnize .eycwn `l Ð legc

`zyde .oilegl witp `le ,epeict qitz iia`lc

."dctp" xninl dil dedc ,"qitz" oeyl `gip

iax" seqa ycwn xepz xn`c `ed iax `dc ,rcze

:(a ,w zegpn) opze ,(a ,ar zegpn) "l`rnyi

.ilka eycwyn oeict mdl oi` mikqpde zegpnd

.(a ,ap) onwl ,"dgpn" exwi` inp mgld izye

dgpnl gaf icdac dgpn oia wlgl yi edin

`de .(` ,e zegpn) `nw wxta `zi`ck ,dcegl

iaxlc ,iia`c `ail` ediipia `ki` :xn`w `lc

,mgld z` zectl leki Ð oerny iaxa xfrl`

xfrl` iaxc `d :xnel yie ?leki epi` Ð iaxle

dil `xiaq i` ,dil zi` ikd inp oerny iaxa

.dilr biltc `kdc dinrhn e`le ,ycwn xepzc

ileqti`l ediipia `ki` ,yxtnc i`nl la`

enk ,xac liren epi` ,ilk zyecw `veia

migqtc `ibeqe .(` ,e my) `nw wxta izgkedy

.xepz edl zil dcez inglc ,`iz` `axk Ð oilegl iwtp `l iaxlc dxaqc (a ,bi),ok m`e

eca` ,mgld ca` Ð dwif dyer dtepz i`c `kd rnync :dnize .oilegl iwtp iia`l

hgey" iab (a ,fn) onwl `zi`ck ,`nlr ilekl oeict mdl oi`e ,inc oerny iaxa xfrl` iaxl dwixf mcewk ,iaxl dhigy mcewc rnyp oerny iaxa xfrl` iaxcn `d ?i`n`e .miyakd

oerny iaxa xfrl` iaxk s` xity `iz` oizrny jklde .ycwn xepz oi` xaq `w onwle ,ycwn xepz xaqw `kdc :xnel yie !uega ocet oerny iaxa xfrl` iaxlc ,"zelg rax` lr miyak

oi`c (` ,hn dkeq) "daxre alel" seqc `idd ik .edlek efg `lc oeik ,oycwn xepzd oi` Ð zg` zaa m`t` elit` mzd :inp i` .ycwn xepz oi` xaqw i` ixii` onwle .ycwn xepz xaqw i`

dtepz `edd `nil` `l Ð zelg izyl `l` die`x dpi`y oeik mzd la` ,`aiyg dtepz `ki`c `kd ip`y :inp i` .dpila ilqti` `le ,zycewn ziaga ze`lnl ivn Ð minl xeriy

?o`nl :jixte ?dlik`a edn mgld eze` ,onyl `ly onc wxfe onyl ohgyy zxvr iyak :(` ,fn) onwl `irainc `de .draw dhigyc `kd dcen oerny iaxa xfrl` iax elit`e .ireaw`l

xfrl` iaxl "uega ocet" iab (` ,gn) onwl yxit qxhpewae .opiyxtcke .dtepz ded mzd `dc .dlik`a oixeq`y oky lke ,xnelk .dycwnc `id dwixf :xn`d Ð oerny iaxa xfrl` iaxl i`

i` oerny iaxa xfrl` iaxe iax ebilti`c rnyn (a ,ar zegpn) "l`rnyi iax" seqac `de .opeict qtzinl inil` ,sipn ira i`c oaxwl efgc ebine ,dwixf mcew edl wixtc oerny iaxa

rnync :dyw cere .dwif dyer dtepz m` dfl df ewwfed dtepza elit`c ,`zil `d Ð xg` gaf myl ozepyl :qxhpewa yxite ,erawed `l i` dhigya erawedozepyl leki xfrl` iaxlc

.`veia ileqt`l ixiin mzd `l` .epyxitc yexitl ,xg` gaf myl ozepyl leki epi` `nlr ileklc ,`zil `de Ð xg` gaf mylñøôð."`nhp" ,"`vi" ,"qxtp" :ipzw ipeeb zlz Ð dngl

.dcen zexqgac ,`veil zlren dwixf xn`c o`nlc (a ,ai zegpn) `nw wxta xn`c `axl o`kn dywi `ly :oeir jixve .ikixv edlekeäèçùùîlk`i xyade wxfi mcd dngl `nhp

`nhp elit`c rnyn "leqt" oeylc Ð "leqt mglde" xn`w xcde ,zelik` lr dvxn uivd :xaqw `nl` Ð "`vi" ipzwcnc :dnize .mixtqa `zi` `qxib jd Ð leqt mglde `vi excp icie

dil zrny o`n :wiic (` ,dk) lirlc dnize ."`vi `l excp icie" opiqxbc d`xp jkl !mcd wxfp iab `tiq ipzwck ,"`nhd lr xedhd on mxez" ipzinl dil dedc :cere .elek leqt Ð ezvwn

.zelik` lr dvxn uivd oi`c dxaqe ,"`vi `l excp ici Ð dngl `vi dhgyyn" ipzw `kd `de .zelik` lr dvxn uivd :xaqwe ,xfril` iax ?`veil zlren dwixf oi` xn`càðîçøã
.cigi inlyn xeaiv inly opitli `l :inp i` .milw miycwn opitli `le ,miycw iycw md ixdy .inc `l Ð "minly" exwi` inp zxvr iyakc ab lr s` Ð minly diixw
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äæì äæ e÷÷æeä íàL¯àeä äæéàå ,äæ úà äæ ïéákònL ¤¦§§¤¨¤¤§©§¦¤¤¤§¥¤
äôeðz :àáøòîa eòa ,àleò øîà .äèéçL ?ïälL äwéæ¦¨¤¨¤§¦¨£©¨¨§©£¨¨§¨
,ïðçBé éaøcî déì èBLt ?äwéæ äNBò Bðéà Bà äwéæ äNBò¨¦¨¥¤¦¨§¥¦§©¦¨¨
Bðéà äôeðúc ììkî ,äwéæ äNBò äèéçL :ïðçBé éaø øîàc§¨©©¦¨¨§¦¨¨¦¨¦§¨¦§¨¥

!äwéæ äNBò¯èLôéî :déì àéòaéî à÷ àôeb ïðçBé éaøc ¤¦¨§©¦¨¨¨¨¦¨£¨¥¦§©
Bðéà äôeðúe äwéæ äNBò äèéçLc ïðçBé éaøì déì àèéLt§¦¨¥§©¦¨¨¦§¦¨¨¦¨§¨¥
äôeðúe déì àèéLt äèéçL àîìc Bà ,äwéæ äNBò¤¦¨¦§¨§¦¨§¦¨¥§¨
áøì àðéðç øa äãeäé éaø déì øîà .e÷éz ?déì à÷tqî¦©§¨¥¥£©¥©¦§¨©£¦¨§©
'äì eéäé Lã÷" áéúk ék àäå :òLBäé áøc déøa àðeä¨§¥§©§ª©§¨¦§¦Ÿ¤¦§©
¯ !àáé÷ò éaøå ñpð ïa éâéìôe ,áéúk äôeðz øúa ,"ïäkì©Ÿ¥¨©§¨§¦§¦¦¤©¨§©¦£¦¨

éîòèéìåúéà éàî àlà !?äèéçL øúa àìå äôeðz øúa ,C §¦©£¥¨©§¨§¨¨©§¦¨¤¨©¦
"ïäkì 'äì eéäé Lã÷" éàîe ,éà÷ àøwéòî ?àøîéîì Cì¯ ¨§¥§¨¥¦¨¨¨¥©Ÿ¤¦§©©Ÿ¥

éîð àëä ,ïäkì BôBqL øác¯.ïäkì BôBqL øácäèéçLe ¨¨¤©Ÿ¥¨¨©¦¨¨¤©Ÿ¥§¦¨
dîçì ñøôð dèçL àlL ãò :éäðéîøe ?äwéæ äNBò¯àéáé ¨¦¨§¦§¦©¤Ÿ§¨¨¦§©©§¨¨¦

dîçì ñøôð dèçMMî .èçBLå øçà íçì¯,÷øfé ícä ¤¤©¥§¥¦¤§¨¨¦§©©§¨©¨¦¨¥
ícä ÷øæð .ìeñt íçläå ,àöé àì Bøãð éãéå ,ìëàé øNaäå§©¨¨¥¨¥¦¥¦§Ÿ¨¨§©¤¤¨¦§©©¨

¯dîçì àöé dèçL àlL ãò .ñeøtä ìò íìMä ïî íøBz¥¦©¨¥©©¨©¤Ÿ§¨¨¨¨©§¨
¯dîçì àöé dèçMMî .èçBLå dñéðëî¯,÷øfé ícä ©§¦¨§¥¦¤§¨¨¨¨©§¨©¨¦¨¥

ícä ÷øæð .ìeñt íçläå ,àöé àì Bøãð éãéå ,ìëàé øNaäå§©¨¨¥¨¥¦¥¦§Ÿ¨¨§©¤¤¨¦§©©¨
¯àîèð äèçL àlL ãò .õeçaL ìò íéðôaM änî íøBz¥¦©¤¦§¦©¤©©¤Ÿ§¨¨¦§¨

dîçì¯dîçì àîèð dèçMMî .èçBLå øçà íçì àéáî ©§¨¥¦¤¤©¥§¥¦¤§¨¨¦§¨©§¨
¯ävøî õéväL ,àöé Bøãð éãéå ,ìëàé øNaäå ,÷øfé ícä©¨¦¨¥§©¨¨¥¨¥¦¥¦§¨¨¤©¦§©¤

ícä ÷øæð .ìeñt íçläå ,àîhä ìò¯ìò øBähä ïî íøBz ©©¨¥§©¤¤¨¦§©©¨¥¦©¨©
e÷÷æeäc ïåék ,äwéæ äNBò äèéçL Czòc à÷ìñ éàå .àîhä©¨¥§¦¨§¨©§¨§¦¨¨¦¨¥¨§§§
!äãBz éîð ìñtéz ,íçì déì ìéñôéà äèéçLa äæì äæ¯ ¤¨¤¦§¦¨¦§¦¥¤¤¦¨¥©¦¨

íéáø÷ íéîìM äî ,íéîìL dééø÷ àðîçøc ,äãBz éðàL̈¥¨§©£¨¨©§¥§¨¦©§¨¦§¥¦
,äéîøé éaø øîà .íçì àìa äáø÷ äãBz óà ,íçì àìa§Ÿ¤¤©¨§¥¨§Ÿ¤¤¨©©¦¦§§¨
íçlä ãáà ,äwéæ äNBò äôeðz :øîBì àöîz íà¦¦§¨©§¨¨¦¨¨©©¤¤
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מנחות. פרק רביעי - התכלת דף מו עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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`oifgeקמד mipya cenr en sc ± oey`x wxtzereay

äôåðú åòáaizk edac :cere .od oixiznc ,lkd ixacl [dtepz era] mixg`d miyak -

."odkd mze` sipde" - dtepzíéùáë éðù àðù éàî`ipzck ,mgl iycwnc minlyc -

n) `zrnya onwl.dhigya `l` mgld oiycwn oi` ,(` ,féáëòîådf ewwfed m` -

.qpp oal iakrn - ewwfed `l elit`e ,lirl opgei iax xn`ck ,dhigya dflìéàåä
å÷÷æåäå.mgle miyak ipy -àì äãåú àäå
å÷÷æåä.cgia dtepzl dngle `id -àùã÷îå

dhigya mgll -?lr epaxw" opixn`c epiide

`l` yecw mgld oi`y cnln - "gaf

,gr zegpn) "dcezd" wxta ,gafd zhigya

.(aàáëòîå`dc ,mgl oi` - dcez oi` m`c -

.dhigya `l` oiyecw opi`éùáë éðù éðùîå
íéîìù úøöòmixte miyak dray la` -

minly xifp li` enk ,edpip dler - mili`e

.dinwl yxtnck ,mgld ycwne `edêëéôì
`ly li`l dihgy ,oycwn li` zhigyc -

minly gaf" aizkc ,mgld ycw `l - enyl

- minly myl ezgiaf i` :"zevnd lq lr

.`l - `l i`e ,lqd z` ycwnéðôá úåàáä
ïîöòmiyak :xn`c ,`aiwr iaxc `ail` -

.mgld z` oiakrn oi`ïúøåö øáåòúelqti -

.dpilaïééúà äìéëàì éàoixizn era `lc -

!edpilkil -åäðéôøùì ïééúà äôéøùì éàå
øúìàì.mzeevn xwir `id efe li`ed -

'åë íéùáë àëéàãå àúùäli`ed jkld -

`ed dxifb meyne ,edpip `ilrn miycwe

cr edpitxynl ivn `l - edl opitxyc

.dpila elqtilcäì àðéîà àðîdlik`lc -

onvr ipta oi`a elit` ,oiiz`àèåç åðéà ?-

lr xaerd lk" (l zeny) aizkc ab lr s`e

,`heg epi` - ecwtp `l mipdke ,"micewtd

(a ,`k zegpn) iyily wxta `piyxtck

.xeaivl edl ixqne eziincàèåç ì÷åù åðéàù
mixyr oan epiidc ,xn`w cwtil ie`xd lkc -

.dlrne dpyïîöòì.oz`pdl -ïä åðìù-

oi`a e`vnp - dkyll milwy mipzep ep` m`

dkyld on zepaxwd lk ixdy ,eplyn s`

zgpn lke" yixc `l i`kf oa opgei oaxe .oi`a

,envr ipta `ian odkdy dgpna `l` "odk

.`heg - ikd meyníçìä éúù ïéàáá àîéìéà
çáæä íòoilk`p od j`id" ipzw i`n` -?`d "

iacpn `l in dngle dceze ,inc dcez ingll

ilk`e mipdkíúä ?- oitxypd miycw iab -

,ez` dlik`l `xwirnc ,jka ozevn e`l

,`nh e` xzep oebk leqt oda rxi`y `l`

.edl edpitxye legd cr edpiway jkldàîù
ïàëî øçàì íéùáë íäì åðîãæéxg`l -

e`ai m`y ,edl opidyn jklid .mgld ztixy

.elke`e mdnr etpei - miyakdïúáø÷ä ïîæ

.miaxrd oia ly cinz cr -éëä øúáì
åäðéôøùìdlild lk edl opidyn i`n` -?

äáøã íåùî äøéæâ`ny dxifb :lirl xn`c -

e`le .d`ad dpyl miyak mdl epncfi

dl `pin` `pn :lirl xne` `edc ,dinrhn?
.'ek "ixkea oa cird" `ipzcníëéúåáùåîî

'äì íéøåëá 'åâå.mixekal oyiwd -éúù óà
íçìä.onvr ipta `al oileki -
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åãáàdcez ef"l inc `le .ipixg` miyak icda Ð dtepz ira i`cec jl iraiz `l miyak

.zxg` `ian epi` Ð dcezd dca` i`c ,"dngl efeéàîåmiyak dray `py

lirl opiyxc `dc ,"iakrn" hwp "iycwn" ab` Ð iakrn `le iycwn `lc mil`e mixte

dray oi`y it lr s` Ð "mgl" inp ikde ,mgl oi`y it lr s` Ð "miyak zray" :(a ,dn)

xza dil `irainc yxit qxhpewa edine .miyak

.dhigya dfl df ewwfedcêëéôì`ly ohgy

ipzinl `gip ded ith Ð mgld ycw `l onyl

s` :opirny` `l` ,mgld ycwc onyl ohgy

.mgld ycw `l Ð ehgyp onyl ipixg`c ab lr

éúù:xn`c o`nk Ð onvr ipta ze`ad mgld

.xwir mgl

åäðéôøùìxn`c o`nl elit`e Ð xzl`l

oerh lebit elit` :(a ,cl migqt)

.jka ozevnc ,ip`y `kd Ð dxevéôìoi`y

:jxtinl ivn ded Ð aeh meia miycw oitxey

`l xzepnc ,edpitxyl xzl`l aeh mei i`venl

.ozaxwd zxev wiqncn ,sili

úøåöcinz cr :qxhpewa yxit Ð ozaxwd

`zrnya edin .miaxrd oia ly

(a ,l dpyd y`x) "xiya mield elwlwzp"c

egce ,cinzd xg` iaxw xeaiv zepaxwc :yxtn

.dlild cr :yxtl d`xp jkl .dnlydc dyr

äîikd elit`e Ð onvr ipta mixekia

"dpiidz"n "eidi" `aiwr iaxl jixhvi`

.miyak akrnc mgll

cr
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íéNák eãáà ,íéNák eãáà¯àöîz íàå .íçlä ãáà ¨§§¨¦¨§§¨¦¨©©¤¤§¦¦§¨
íéNáëe íçì àéáä ,äwéæ äNBò dðéà äôeðz :øîBì©§¨¥¨¨¦¨¥¦¤¤§¨¦

øçà íçì àéáäå íçlä ãáàå ,eôðeäå¯íçlä BúBà §§§¨©©¤¤§¥¦¤¤©¥©¤¤
àì íéNák eãáà ?äôeðz ïeòè Bðéà Bà äôeðz ïeòè̈§¨¥¨§¨¨§§¨¦¨

Cì éòaéz¯Cì éòaéz ék .äôeðz éòa éàcåc¯ãáà ¦¨¥¨§©©¨¥§¨¦¦¨¥¨¨©
íéNák :øîàc ,Cì éòaéz àì ñpð ïác àaélàå .íçlä©¤¤§©¦¨§¤©¨¨¦¨¥¨§¨©§¨¦

Cì éòaéz ék .øwéò¯íçì :øîàc àáé÷ò éaøc àaélà ¦¨¦¦¨¥¨©¦¨§©¦£¦¨§¨©¤¤
øwéò íçìc ïåék ?éàî ,øwéò¯àîìc Bà ,äôeðz éòa ¦¨©¥¨§¤¤¦¨¨¥§¨¦§¨

eäðéð íéNák déãéc ïéøézîc ïåék¯éøö àì?äôeðz C ¥¨§©¦¦¦¥§¨¦¦§Ÿ¨¦§¨
íéNák éðL àðL éàî :àáøì ééaà déì øîà .e÷éz¥£©¥©©¥§¨¨©§¨§¥§¨¦
øôe íéNák äòáL àðL éàîe ,éákòîe íçì éLc÷îc¦§©§¦¤¤§©§¦©§¨¦§¨§¨¦¨
ìéàBä :déì øîà ?éákòî àìå íçì éLc÷î àìc íéìéàå§¥¦§¨§©§¦¤¤§¨§©§¦£©¥¦

.äôeðúa äæì äæ e÷÷æeäå¯äæ e÷÷æeä àìc äãBz éøäå §§§¤¨¤¦§¨©£¥¨§Ÿ§§¤
!àákòîe àLc÷îe ,äôeðúa äæì¯äî ,äãBúk àlà ¨¤¦§¨§©§¨§©§¨¤¨§¨©

äãBz¯éîð àëä óà ,íéîìL¯.íéîìL¯?éîã éî ¨§¨¦©¨¨©¦§¨¦¦¨¥
íéçáæ àkéàc àëä ,déãäa éðéøçà íéçáæ àkéì íúä̈¨¥¨§¨¦©£¦¥©£¥¨¨§¦¨§¨¦

!éðäå éðä eLc÷éì ,déãäa éðéøçà¯äî ,øéæð ìéàk àlà ©£¦¥©£¥¦©§¨¥§¨¥¤¨§¥¨¦¨
éðéøçà íéçáæ àkéàc áb ìò óà øéæð ìéà¯àðéøçà éãéî ,éLc÷îc àeä íéîìL¯àëä ,àì ¥¨¦©©©§¦¨§¨¦©£¦¥§¨¦¦§©§¦¦¥©£¦¨¨¨¨

"úBvnä ìñ ìò 'äì íéîìL çáæ äNòé ìéàä úàå" :àéðúc ?ïìðî íúäå .àðL àì éîð¯ ©¦¨§¨§¨¨§¨©§©§¨§¤¨©¦©£¤¤©§¨¦©©©©©
ì àlL BèçL Cëéôì ,ïLc÷î ìéà úèéçLe ìéàì äáBç àa ìqäL ,ãnìîBîL¯eLã÷ àì §©¥¤©©¨¨¨©¦§¦©©¦§©§¨§¦¨§¨¤Ÿ¦§Ÿ¨§

ïîöò éðôa úBàaä íçlä ézL :ïðaø eðz .íçlä¯.äôéøOä úéáì eàöéå ,ïúøeö øaeòúe ,eôðeé ©¤¤¨©¨©§¥©¤¤©¨¦§¥©§¨§§©¨¨§¥§§¥©§¥¨
ïééúà äìéëàì éà ?CLôp äî¯ïééúà äôéøNì éà !eäðéìëéì¯eäì änì ,øzìàì eäðéôøNì ©©§¨¦©£¦¨¨§¨¥§¦§¦¦§¥¨¨§¨¦§§¦§§©§©¨¨§

,äàaä äðMì íéNák ïäì eðncæé ànL äøéæb ,ïééúà äìéëàì íìBòì :äaø øîà ?äøeö øeaéò¦¨£©©¨§¨©£¦¨¨§¨§¥¨¤¨¦§©§¨¤§¨¦©¨¨©¨¨
ã÷zLàc éòãé àì eäðéàå .ìeëéð éîð åéLëò ?íéNák àìa íçì eðìëà àì ã÷zLà :eøîàéå§Ÿ§¤§¨©Ÿ¨©§¤¤§Ÿ§¨¦©§¨©¦¥§¦§¨¨§¦§¤§¨©

íéNák eåä àì¯íéNák àkéàc àzLä ,eäééLôð ïééøL eäðéà¯øîà .eäì eøLc àeä íéNák ¨¨§¨¦¦§¨§¨©§©§¨§¨§¦¨§¨¦§¨¦§¨§£©
ì÷BML ïäk ìk :äðáéa éøëea ïa ãéòä ,äãeäé éaø øîà :ïðúc ?dì àðéîà àðî :äaø¯Bðéà ©¨§¨¨¦¨¨¦§©¨©©¦§¨¥¦¤§¦§©§¤¨Ÿ¥¤¥¥

ì÷BL BðéàL ïäk ìk àlà ,ék àì :éàkæ ïa ïðçBé ïaø Bì øîà .àèBç¯íéðäkäL àlà .àèBç ¥¨©©¨¨¨¤©©Ÿ¦¤¨¨Ÿ¥¤¥¥¥¤¨¤©Ÿ£¦
"ìëàú àì äéäz ìéìk ïäk úçðî ìëå" ïîöòì äæ àø÷î ïéLøBc¯íçlä ézLe øîBòå ìéàBä §¦¦§¨¤§©§¨§¨¦§©Ÿ¥¨¦¦§¤Ÿ¥¨¥¦§¤§¥©¤¤

çáfä íò úBàáa àîéìéà ?éîã éëéä íçlä ézL éðä ?ïéìëàð Càéä ,ïä eðlL íéðtä íçìå§¤¤©¨¦¤¨¥¥¨¤¡¨¦¨¥§¥©¤¤¥¦¨¥¦¥¨§¨¦©¤©
¯éðú÷å ,ïîöò éðôa úBàáa åàì àlà ?eäì éìëàå íéðäk éácðî àì éî dîçìå äãBz ehà©¨§©§¨¦Ÿ§©§¦Ÿ£¦§¨§¦§¤¨¨§¨¦§¥©§¨§¨¨¥

àð ïä Càéä"à÷ãe ,çáfä íò úBàáa íìBòì :ééaà déì øîà .ïééúà äìéëàì àîìà ,"ïéìë ¥¨¥¤¡¨¦©§¨©£¦¨¨§¨£©¥©©¥§¨§¨¦©¤©§¨
dîçìå äãBzî Cì àéL÷¯,"äçðî" eø÷éà íçlä ézL ,"äçðî" eø÷éà àì äãBz éîçì ©§¨¨¦¨§©§¨©§¥¨¨¦§¦§¨§¥©¤¤¦§¦§¨

'äì äLãç äçðî íëáéø÷äa" øîàpLàîòè eðééäå ,ïééúà äôéøNì íìBòì :øîà óñBé áø ." ¤¤¡©§£§¦§¤¦§¨£¨¨©©¥£©§¨¦§¥¨¨§¨§©§©§¨
ïðéôøN àìc¯íúä ?éîc éî :ééaà déì øîà .áBè íBéa íéLã÷ ïéôøBN ïéàL éôì¯åàì §¨¨§¦©§¦¤¥§¦¢¨¦§£©¥©©¥¦¨¥¨¨¨

Cëa ïúåöîc àëä ,Cëa ïúåöî¯àlà !íéøetékä íBé ìL øéòNå øtà äåäc éãéî ,eäðéôøNéì ¦§¨¨§¨¨¨§¦§¨¨§¨¦§§¦§¦¥©£¨©©§¨¦¤©¦¦¤¨
ïîæ ìk çðéz :ééaà déì øîà .ïàkî øçàì íéNák íäì eðncæé ànL äøéæb :óñBé áø øîà£©©¥§¥¨¤¨¦§©§¨¤§¨¦§©©¦¨£©¥©©¥¥©¨§©

éëä øúáì ,íúáø÷ä¯!eäðéôøNì¯àáø .íúáø÷ä úøeö ?éðú÷c éîð "ïúøeö øaeòz" éàî ©§¨¨¨§¨©¨¦¦§§¦§©§©¨¨©¦§¨¨¥©©§¨¨¨¨¨
àðéîà àðî :àáø øîàå .àøwî àlà déîòhî åàìå ,äaøc íeMî äøéæâe ,ïééúà äìéëàì :øîà£©©£¦¨¨§¨§¥¨¦§©¨§¨¦©£¥¤¨¦§¨©£©¨¨§¨¨¦¨

'äì íéøeka 'åâå äôeðz íçì eàéáz íëéúáLBnî" áéúëc ?dìíéøeka äî ,"¯,ïîöò éðôa ¨¦§¦¦§Ÿ¥¤¨¦¤¤§¨¦¦©©¦¦¦§¥©§¨
íçlä ézL óà¯íéøeka äî ,dpéîe .ïîöò éðôa¯íçlä ézL óà ,äìéëàì¯.äìéëàì éîð ©§¥©¤¤¦§¥©§¨¦¨©¦¦©£¦¨©§¥©¤¤©¦©£¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr en sc zegpn(oey`x meil)

eãáàd mb ok ici lr,íéNákm`eeãáàdíéNák,dtepzd xg` ¨§§¨¦¨§§¨¦
ãáàmb jk ici lr,íçlämiyake mgl sipdle `iadl jixve ¨©©¤¤

.mixg`
øîBì àöîz íàådy ,wtqa ipyd cvk dklddydðéà äôeðz §¦¦§¨©§¨¥¨

,äwéæ äNBòyi ,dtepzd ixg` exag ceai`a lqtp xzepd oi`e ¨¦¨
m` ,wtzqdleôðeäå ,íéNáëe íçì àéáä,mpickåjk xg`ãáà ¥¦¤¤§¨¦§§§¨©

øçà íçì àéáäå ,íçläm`d ,miniiwd miyakl sxvlíçlä BúBà ©¤¤§¥¦¤¤©¥©¤¤
xg`d.äôeðz ïeòè Bðéà Bà äôeðz ïeòè̈§¨¥¨§¨

y ote`a :ipyd wtqd in zhiyle ote` dfi`a zx`an `xnbdeãáà̈§
díéNák,mixg` miyak `iade dtepzd xg`Cì éòaéz àìoi` ± §¨¦Ÿ¦¨¥¨

,wtzqdlcdfaéàcåmiyakdéòamikixv ±äôeðz,mday meyn §©©¨¥§¨
,weqta dtepzd dxn`pCì éòaéz ék,wtzqdl yi df ote`a ± ¦¦¨¥¨

ykíçlä ãáàoerh `iany xg`d mgld m`d ,dtepzd ixg` ¨©©¤¤
.`l e` dtepz

àaélàåezhiyle ±,Cì éòaéz àì ñpð ïácipyd mgld oi` i`cey §©¦¨§¤©¨Ÿ¦¨¥¨
meyn ,dtepz jixvøîàcdy qpp oaøwéò íéNákmiakrn mdy ± §¨©§¨¦¦¨

mgld oi` mgl mr etpedy oeik jkl ,makrn mgld oi`e mgld z`
,dtepz oerh ipydíçì øîàc àáé÷ò éaøc àaélà ,Cì éòaéz ék¦¦¨¥¨©¦¨§©¦£¦¨§¨©¤¤

øwéò-,miyakd z` akrn mgldyéàî,ezhiy itl oicd dn ± ¦¨©
m`d,øwéò íçìc ïåéksped `ly ipyd mgldBà ,äôeðz éòa ¥¨§¤¤¦¨¨¥§¨
àîìcxnel yi `ny e` ±yîc ïåékeäðéð íéNák déãéc ïéøéz± ¦§¨¥¨§©¦¦¦¥§¨¦¦§

xak mde ,mipdkl dlik`a mgld z` mixiznd md miyakdy oeiky
,mgl mr etpedéøö àìCipyd mgld.äôeðz Ÿ¨¦§¨
:`xnbd zniiqne÷éz.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz - ¥

bga mgld izy mr mi`ad zepaxwd oia miweliga dpc `xnbd
:`xnbd zl`ey .zereaydàðL éàî ,àáøì ééaà déì øîàrecn ± ¨©¥©©¥§¨¨©§¨

oia oicd dpeyéðLdíéNáë,mgld izy mr minlyl mi`ad §¥§¨¦
éLc÷îcmiycwny ±d z`íçì,mzhigyaéákòîe±z` miakrne ¦§©§¦¤¤§©§¦

,mzhigya dfl df ewwfed m` mgldàðL éàîeoiae ±äòáL ©§¨¦§¨
íéìéàå øôe íéNák,mgld izy mr dlerl mi`adéLc÷î àìcz` §¨¦©§¥¦§Ÿ§©§¦

déákòî àìå ,íçìmgld z`.mzhigya dfl df ewwfedyk ¤¤§Ÿ§©§¦
:`xnbd daiyndéì øîàminlyd `weecy mrhd ,iia`l `ax ¨©¥

,`ed mgld z` miakrne miycwne÷÷æeäå ìéàBämgld ekxved ± ¦§§§
miyakde,äôeðúa äæì äæiyake mgld z` sipdl oic yiy ¤¨¤¦§¨

.llk dtepz oi` zelera la` ,minlyd
:`xnbd dgecøäåéoaxwae÷÷æeä àìc äãBzmirax`e oaxwd ©£¥¨§Ÿ§§

eizelg,äôeðúa äæì äæ,dngl mr dcezd z` mitipn oi`yås` ¤¨¤¦§¨§
ok it lràákòîe àLc÷îoke ,dngl z` zycwn dcezd zhigy ± §©§¨§©§¨

oicdy ,gken .dcez `la ocal zelg `iadl oi`y ,oakrn oaxwd
,dl`yd zxfege ,dtepza ielz epi` mgld z` akrne ycwn oaxwy

.zelerd `le mgld z` miakrne miycwn minlyd `weec recn
:xg` mrh zx`ane `xnbd da zxfegàlàmeyn ,`ed mrhd ¤¨

mpicykoic,äãBz,dcezn micnl jkyäîmyk ±yäãBz`id §¨©¨
íéîìL,dngl z` zakrne zycwneénð àëä óàizya o`k mb ± §¨¦©¨¨©¦

d `weecy ,ok oicd mgldíéîìL,mgld z` miakrne miycwn §¨¦
.`l zelerde
:`xnbd dgecéîc éî,dcez ingl oicl mgld izy oic dnec ike ± ¦¨¥

ixdeíúä,dcez oaxwaíéçáæ àkéìdéãäa éðéøçàzepaxw oi` ± ¨¨¥¨§¨¦©£¦¥©£¥
la` ,eze` miycwn minlyd okle ,mgld mr mixg`àëäizya ¨¨

mglddéãäa éðéøçà íéçáæ àkéàcmr mixg` zepaxw yiy ± §¦¨§¨¦©£¦¥©£¥
,zelerd oebk ,mgldéðäå éðä eLc÷éì,el`e el` mgld z` eycwi ± ¦§§¨¥§¨¥

.zelerd mbe minlyd mb
:xg` mrh zx`ane `xnbd da zxfegàlàmpicy iptn ,`ed mrhd ¤¨

koic,øéæð ìéà,xifp li`n micnl jkyìéà äîly minlyd,øéæð §¥¨¦¨¥¨¦
,éðéøçà íéçáæ àkéàc áb ìò óàd `weecéLc÷îc àeä íéîìL± ©©©§¦¨§¨¦©£¦¥§¨¦¦§©§¦

,mgld z` miycwny mdàì àðéøçà éãéî`l xg` xace ± ¦¦©£¦¨Ÿ
,mycwnàðL àì énð àëä,dpey oicd oi` mgld izya o`k s` ± ¨¨©¦Ÿ§¨

.zepaxwd x`y `le mgld z` miycwn minlyd `weecy

:`xnbd zxxaníúäåxifp li`aïìðî`weecy micnl ep` oipn - §¨¨§¨¨
:`xnbd zx`an .mgld z` miycwn minlyd,àéðúcoipra xn`p §©§¨

xifpd zepaxw(fi e xacna)'ìñ ìò 'äì íéîìL çáæ äNòé ìéàä úàå§¤¨©¦©£¤¤©§¨¦©©©
ìqäL ,ãnìî ,'úBvnäzevnd lyìéàì äáBç àa,minlyl `ad ©©§©¥¤©©¨¨¨©¦

úèéçLedïLc÷î ìéà,zevnl,Cëéôìz` zycwn li`d zhigyy §¦©©¦§©§¨§¦¨
,zevndì àlL BèçL,íçlä BLc÷ àì ,BîL,yxcp weqtd jky §¨¤Ÿ¦§Ÿ¦§©¤¤

ycwzn minly myl hgy m`y ,'zFSOd lq lr 'dl minlW gaf'¤©§¨¦©©©©©
.mgld ycwzn `l minly myl `l hgy m` j` ,mgld

:miyak `la onvr ipta e`ay mgld izy oic z` zx`an `xnbd
,ïîöò éðôa úBàaä íçlä ézL ,ïðaø eðz,odnr miyak e`a `ly ¨©¨¨§¥©¤¤©¨¦§¥©§¨

y opic,eôðeé,zegpnl dycgd d`eazd z` xizdl ickøaeòúe §§©
ïúøeö,dlil zpila dplqtiz ±äôéøOä úéáì eàöéå,dptxyze ¨¨§¥§§¥©§¥¨

.miyak odnr e`ay mgld izyk mipdkl zelk`p opi`e
:`xnbd dywn .`ziixad ixac xe`iaa dpc `xnbdmrhd dn

ixde ,dptxyzy mcew dpila dplqtizy mipiznnyCLôp äîdn - ©©§¨
,dyw xn`zyïééúà äìéëàì éàdlik`a zexzeny xn`z m` ± ¦©£¦¨¨§¨

,dlik`a oxizz miyakd zhigyy zekixv opi`y meyn ,mipdkl
eäðéìëéìe ,dptxyze dpila dplqtiz recne ,mipdkd melk`iy ±éà ¦§¦§¦

ïééúà äôéøNìzelk`p opi` onvr ipta ze`ay oeiky xn`z m`e ± ¦§¥¨¨§¨
,zetxyp `l`øzìàì eäðéôøNìxwir efy oeik cin dptxyzy ± ¦§§¦§§©§©

,ozevneäøeö øeaéò eäì änìdligz dplqtizy mikixv recne ± ¨¨§¦¨
.dpila

:`xnbd zvxzníìBòì ,äaø øîày oicd,ïééúà äìéëàìmrhde ¨©©¨§¨©£¦¨¨§¨
meyn `ed zelk`p `lyì íéNák ïäì eðncæé ànL ,äøéæbäðL §¥¨¤¨¦§©§¨¤§¨¦§¨¨

eøîàéå ,äàaäike ,mipdkdã÷zLàepl eid `ly ,zncewd dpya ± ©¨¨§Ÿ§¤§¨©
,miyakeðìëà àìd izy z`íéNák àìa íçì,mexiziyixde Ÿ¨©§¤¤§Ÿ§¨¦

jkle ,edexiziy miyak jixv mgld oi` ok m` ,meplk`åéLëò©§¨
ef dpyaìeëéð énð`le ,miyak `la mgld izy z` lk`p ok mb ± ©¦¥

,mgld izy mr minly iyak e`iaiéòãé àì eäðéàå,erci `l mde ± §¦§Ÿ¨§¦
meyn ,zncewd dpyd on cenll oi`yã÷zLàcy,íéNák eåä àì §¤§¨©Ÿ£§¨¦

eäééLôð ïééøL eäðéàla` ,dlik`a onvr z` exizd mgld izy ± ¦§©§¨©§©§
íéNák àkéàc àzLäd ,miyak yiy dzr ±eøLc àeä íéNák ©§¨§¦¨§¨¦§¨¦§¨

eäìmcew elke`l oi`e ,dlik`a mgld z` mixiznd md miyakd ± §
oi` j` .zetxyp onvr ipta ze`ad mgld izy okle .mzaxwd
dlik`a zexyk dxezd ony oeik ,dpila dplqtizy mcew otxeyl

.mexq` dxifb zngn wxe
:eixack dax gikendì àðéîà àðî ,äaø øîàxac cnel ip` oipn ± ¨©©¨§¨£¦¨¨

,dfïðúc(c"n `"t milwy),äðáéa éøëea ïa ãéòä ,äãeäé éaø øîà , ¦§©¨©©¦§¨¥¦¤§¦§©§¤
yì÷BML ïäk ìk,lwyd zivgn `iany ±,àèBç Bðéàs`y ¨Ÿ¥¤¥¥¥

jk meyny oileg mdilwy oi` ,lwyd zivgnn mixeht mipdkdy
mipdkdy meyn ,dxfra oileg mdn mi`iany xeaivd zepaxw eidi

.xeaivl dpzn mdilwy z` mixqen
éàkæ ïa ïðçBé ïaø Bì øîà,ixkea oaléë àì,oicd ok `l -àlà ¨©©¨¨¨¤©©Ÿ¦¤¨

,àèBç ì÷BL BðéàL ïäk ìkzivgna miaiig mipdkd s`y meyn ¨Ÿ¥¤¥¥¥
,lwydàlàiptn ,lwyd zivgn mipdkd e`iad `l dn iptn ¤¨

ïîöòì äæ àø÷î ïéLøBc íéðäkäLzivgnn xhtidl ,mz`pdl ± ¤©Ÿ£¦§¦¦§¨¤§©§¨
xn`py ,oick `ly lwyd(fh e `xwie)àì äéäz ìéìk ïäk úçðî ìëå'§¨¦§©Ÿ¥¨¦¦§¤Ÿ

,'ìëàú,mipdkd miyxec jkeå ìéàBäd zgpníçlä ézLe øîBò ¥¨¥¦§¤§¥©¤¤
,ïä eðlL íéðtä íçìåep` mby lwyd zivgn itqka egwlpy meyn §¤¤©¨¦¤¨¥
ok m` ,mda mitzey,ïéìëàð Càéäi`ce `l` ,odk zgpn md ixd ¥¨¤¡¨¦

meyn ,zn` ef dyxc oi` j` .lwyd zivgnn mixeht mipdkd
oaxwa `le ,envrn d`ian xy`k `ed odk zgpn zlik` xeqi`y

.`heg lwyd zivgn `iad `ly odk jkitle ,xeaiv
:ezii`x z` dax x`anéðäel` ±íçlä ézLmipdkl zelk`py ¨¥§¥©¤¤

,lwyd zivgnn xhtidl ecnl odnya àîéìéà ,éîc éëéäizy ¥¦¨¥¦¥¨¦
d mgldçáfä íò úBàa,minlyd iyak mr ±eèàoaxw ike ±äãBz ¨¦©¤©¨¨

eäì éìëàå íéðäk éácðî àì éî ,dîçìåmiacpzn mipdkd oi` ike ± §©§¨¦Ÿ§©§¦Ÿ£¦§¨§¦§
,dngl z` milke`e dcezoeike ,zelk`p odk ly dcez ingl ixde
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קמה oifge` mipya cenr en sc ± oey`x wxtzereay

äôåðú åòáaizk edac :cere .od oixiznc ,lkd ixacl [dtepz era] mixg`d miyak -

."odkd mze` sipde" - dtepzíéùáë éðù àðù éàî`ipzck ,mgl iycwnc minlyc -

n) `zrnya onwl.dhigya `l` mgld oiycwn oi` ,(` ,féáëòîådf ewwfed m` -

.qpp oal iakrn - ewwfed `l elit`e ,lirl opgei iax xn`ck ,dhigya dflìéàåä
å÷÷æåäå.mgle miyak ipy -àì äãåú àäå
å÷÷æåä.cgia dtepzl dngle `id -àùã÷îå

dhigya mgll -?lr epaxw" opixn`c epiide

`l` yecw mgld oi`y cnln - "gaf

,gr zegpn) "dcezd" wxta ,gafd zhigya

.(aàáëòîå`dc ,mgl oi` - dcez oi` m`c -

.dhigya `l` oiyecw opi`éùáë éðù éðùîå
íéîìù úøöòmixte miyak dray la` -

minly xifp li` enk ,edpip dler - mili`e

.dinwl yxtnck ,mgld ycwne `edêëéôì
`ly li`l dihgy ,oycwn li` zhigyc -

minly gaf" aizkc ,mgld ycw `l - enyl

- minly myl ezgiaf i` :"zevnd lq lr

.`l - `l i`e ,lqd z` ycwnéðôá úåàáä
ïîöòmiyak :xn`c ,`aiwr iaxc `ail` -

.mgld z` oiakrn oi`ïúøåö øáåòúelqti -

.dpilaïééúà äìéëàì éàoixizn era `lc -

!edpilkil -åäðéôøùì ïééúà äôéøùì éàå
øúìàì.mzeevn xwir `id efe li`ed -

'åë íéùáë àëéàãå àúùäli`ed jkld -

`ed dxifb meyne ,edpip `ilrn miycwe

cr edpitxynl ivn `l - edl opitxyc

.dpila elqtilcäì àðéîà àðîdlik`lc -

onvr ipta oi`a elit` ,oiiz`àèåç åðéà ?-

lr xaerd lk" (l zeny) aizkc ab lr s`e

,`heg epi` - ecwtp `l mipdke ,"micewtd

(a ,`k zegpn) iyily wxta `piyxtck

.xeaivl edl ixqne eziincàèåç ì÷åù åðéàù
mixyr oan epiidc ,xn`w cwtil ie`xd lkc -

.dlrne dpyïîöòì.oz`pdl -ïä åðìù-

oi`a e`vnp - dkyll milwy mipzep ep` m`

dkyld on zepaxwd lk ixdy ,eplyn s`

zgpn lke" yixc `l i`kf oa opgei oaxe .oi`a

,envr ipta `ian odkdy dgpna `l` "odk

.`heg - ikd meyníçìä éúù ïéàáá àîéìéà
çáæä íòoilk`p od j`id" ipzw i`n` -?`d "

iacpn `l in dngle dceze ,inc dcez ingll

ilk`e mipdkíúä ?- oitxypd miycw iab -

,ez` dlik`l `xwirnc ,jka ozevn e`l

,`nh e` xzep oebk leqt oda rxi`y `l`

.edl edpitxye legd cr edpiway jkldàîù
ïàëî øçàì íéùáë íäì åðîãæéxg`l -

e`ai m`y ,edl opidyn jklid .mgld ztixy

.elke`e mdnr etpei - miyakdïúáø÷ä ïîæ

.miaxrd oia ly cinz cr -éëä øúáì
åäðéôøùìdlild lk edl opidyn i`n` -?

äáøã íåùî äøéæâ`ny dxifb :lirl xn`c -

e`le .d`ad dpyl miyak mdl epncfi

dl `pin` `pn :lirl xne` `edc ,dinrhn?
.'ek "ixkea oa cird" `ipzcníëéúåáùåîî

'äì íéøåëá 'åâå.mixekal oyiwd -éúù óà
íçìä.onvr ipta `al oileki -

ïéà
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åãáàdcez ef"l inc `le .ipixg` miyak icda Ð dtepz ira i`cec jl iraiz `l miyak

.zxg` `ian epi` Ð dcezd dca` i`c ,"dngl efeéàîåmiyak dray `py

lirl opiyxc `dc ,"iakrn" hwp "iycwn" ab` Ð iakrn `le iycwn `lc mil`e mixte

dray oi`y it lr s` Ð "mgl" inp ikde ,mgl oi`y it lr s` Ð "miyak zray" :(a ,dn)

xza dil `irainc yxit qxhpewa edine .miyak

.dhigya dfl df ewwfedcêëéôì`ly ohgy

ipzinl `gip ded ith Ð mgld ycw `l onyl

s` :opirny` `l` ,mgld ycwc onyl ohgy

.mgld ycw `l Ð ehgyp onyl ipixg`c ab lr

éúù:xn`c o`nk Ð onvr ipta ze`ad mgld

.xwir mgl

åäðéôøùìxn`c o`nl elit`e Ð xzl`l

oerh lebit elit` :(a ,cl migqt)

.jka ozevnc ,ip`y `kd Ð dxevéôìoi`y

:jxtinl ivn ded Ð aeh meia miycw oitxey

`l xzepnc ,edpitxyl xzl`l aeh mei i`venl

.ozaxwd zxev wiqncn ,sili

úøåöcinz cr :qxhpewa yxit Ð ozaxwd

`zrnya edin .miaxrd oia ly

(a ,l dpyd y`x) "xiya mield elwlwzp"c

egce ,cinzd xg` iaxw xeaiv zepaxwc :yxtn

.dlild cr :yxtl d`xp jkl .dnlydc dyr

äîikd elit`e Ð onvr ipta mixekia

"dpiidz"n "eidi" `aiwr iaxl jixhvi`

.miyak akrnc mgll

cr
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íéNák eãáà ,íéNák eãáà¯àöîz íàå .íçlä ãáà ¨§§¨¦¨§§¨¦¨©©¤¤§¦¦§¨
íéNáëe íçì àéáä ,äwéæ äNBò dðéà äôeðz :øîBì©§¨¥¨¨¦¨¥¦¤¤§¨¦

øçà íçì àéáäå íçlä ãáàå ,eôðeäå¯íçlä BúBà §§§¨©©¤¤§¥¦¤¤©¥©¤¤
àì íéNák eãáà ?äôeðz ïeòè Bðéà Bà äôeðz ïeòè̈§¨¥¨§¨¨§§¨¦¨

Cì éòaéz¯Cì éòaéz ék .äôeðz éòa éàcåc¯ãáà ¦¨¥¨§©©¨¥§¨¦¦¨¥¨¨©
íéNák :øîàc ,Cì éòaéz àì ñpð ïác àaélàå .íçlä©¤¤§©¦¨§¤©¨¨¦¨¥¨§¨©§¨¦

Cì éòaéz ék .øwéò¯íçì :øîàc àáé÷ò éaøc àaélà ¦¨¦¦¨¥¨©¦¨§©¦£¦¨§¨©¤¤
øwéò íçìc ïåék ?éàî ,øwéò¯àîìc Bà ,äôeðz éòa ¦¨©¥¨§¤¤¦¨¨¥§¨¦§¨

eäðéð íéNák déãéc ïéøézîc ïåék¯éøö àì?äôeðz C ¥¨§©¦¦¦¥§¨¦¦§Ÿ¨¦§¨
íéNák éðL àðL éàî :àáøì ééaà déì øîà .e÷éz¥£©¥©©¥§¨¨©§¨§¥§¨¦
øôe íéNák äòáL àðL éàîe ,éákòîe íçì éLc÷îc¦§©§¦¤¤§©§¦©§¨¦§¨§¨¦¨
ìéàBä :déì øîà ?éákòî àìå íçì éLc÷î àìc íéìéàå§¥¦§¨§©§¦¤¤§¨§©§¦£©¥¦

.äôeðúa äæì äæ e÷÷æeäå¯äæ e÷÷æeä àìc äãBz éøäå §§§¤¨¤¦§¨©£¥¨§Ÿ§§¤
!àákòîe àLc÷îe ,äôeðúa äæì¯äî ,äãBúk àlà ¨¤¦§¨§©§¨§©§¨¤¨§¨©

äãBz¯éîð àëä óà ,íéîìL¯.íéîìL¯?éîã éî ¨§¨¦©¨¨©¦§¨¦¦¨¥
íéçáæ àkéàc àëä ,déãäa éðéøçà íéçáæ àkéì íúä̈¨¥¨§¨¦©£¦¥©£¥¨¨§¦¨§¨¦

!éðäå éðä eLc÷éì ,déãäa éðéøçà¯äî ,øéæð ìéàk àlà ©£¦¥©£¥¦©§¨¥§¨¥¤¨§¥¨¦¨
éðéøçà íéçáæ àkéàc áb ìò óà øéæð ìéà¯àðéøçà éãéî ,éLc÷îc àeä íéîìL¯àëä ,àì ¥¨¦©©©§¦¨§¨¦©£¦¥§¨¦¦§©§¦¦¥©£¦¨¨¨¨

"úBvnä ìñ ìò 'äì íéîìL çáæ äNòé ìéàä úàå" :àéðúc ?ïìðî íúäå .àðL àì éîð¯ ©¦¨§¨§¨¨§¨©§©§¨§¤¨©¦©£¤¤©§¨¦©©©©©
ì àlL BèçL Cëéôì ,ïLc÷î ìéà úèéçLe ìéàì äáBç àa ìqäL ,ãnìîBîL¯eLã÷ àì §©¥¤©©¨¨¨©¦§¦©©¦§©§¨§¦¨§¨¤Ÿ¦§Ÿ¨§

ïîöò éðôa úBàaä íçlä ézL :ïðaø eðz .íçlä¯.äôéøOä úéáì eàöéå ,ïúøeö øaeòúe ,eôðeé ©¤¤¨©¨©§¥©¤¤©¨¦§¥©§¨§§©¨¨§¥§§¥©§¥¨
ïééúà äìéëàì éà ?CLôp äî¯ïééúà äôéøNì éà !eäðéìëéì¯eäì änì ,øzìàì eäðéôøNì ©©§¨¦©£¦¨¨§¨¥§¦§¦¦§¥¨¨§¨¦§§¦§§©§©¨¨§

,äàaä äðMì íéNák ïäì eðncæé ànL äøéæb ,ïééúà äìéëàì íìBòì :äaø øîà ?äøeö øeaéò¦¨£©©¨§¨©£¦¨¨§¨§¥¨¤¨¦§©§¨¤§¨¦©¨¨©¨¨
ã÷zLàc éòãé àì eäðéàå .ìeëéð éîð åéLëò ?íéNák àìa íçì eðìëà àì ã÷zLà :eøîàéå§Ÿ§¤§¨©Ÿ¨©§¤¤§Ÿ§¨¦©§¨©¦¥§¦§¨¨§¦§¤§¨©

íéNák eåä àì¯íéNák àkéàc àzLä ,eäééLôð ïééøL eäðéà¯øîà .eäì eøLc àeä íéNák ¨¨§¨¦¦§¨§¨©§©§¨§¨§¦¨§¨¦§¨¦§¨§£©
ì÷BML ïäk ìk :äðáéa éøëea ïa ãéòä ,äãeäé éaø øîà :ïðúc ?dì àðéîà àðî :äaø¯Bðéà ©¨§¨¨¦¨¨¦§©¨©©¦§¨¥¦¤§¦§©§¤¨Ÿ¥¤¥¥

ì÷BL BðéàL ïäk ìk àlà ,ék àì :éàkæ ïa ïðçBé ïaø Bì øîà .àèBç¯íéðäkäL àlà .àèBç ¥¨©©¨¨¨¤©©Ÿ¦¤¨¨Ÿ¥¤¥¥¥¤¨¤©Ÿ£¦
"ìëàú àì äéäz ìéìk ïäk úçðî ìëå" ïîöòì äæ àø÷î ïéLøBc¯íçlä ézLe øîBòå ìéàBä §¦¦§¨¤§©§¨§¨¦§©Ÿ¥¨¦¦§¤Ÿ¥¨¥¦§¤§¥©¤¤

çáfä íò úBàáa àîéìéà ?éîã éëéä íçlä ézL éðä ?ïéìëàð Càéä ,ïä eðlL íéðtä íçìå§¤¤©¨¦¤¨¥¥¨¤¡¨¦¨¥§¥©¤¤¥¦¨¥¦¥¨§¨¦©¤©
¯éðú÷å ,ïîöò éðôa úBàáa åàì àlà ?eäì éìëàå íéðäk éácðî àì éî dîçìå äãBz ehà©¨§©§¨¦Ÿ§©§¦Ÿ£¦§¨§¦§¤¨¨§¨¦§¥©§¨§¨¨¥

àð ïä Càéä"à÷ãe ,çáfä íò úBàáa íìBòì :ééaà déì øîà .ïééúà äìéëàì àîìà ,"ïéìë ¥¨¥¤¡¨¦©§¨©£¦¨¨§¨£©¥©©¥§¨§¨¦©¤©§¨
dîçìå äãBzî Cì àéL÷¯,"äçðî" eø÷éà íçlä ézL ,"äçðî" eø÷éà àì äãBz éîçì ©§¨¨¦¨§©§¨©§¥¨¨¦§¦§¨§¥©¤¤¦§¦§¨

'äì äLãç äçðî íëáéø÷äa" øîàpLàîòè eðééäå ,ïééúà äôéøNì íìBòì :øîà óñBé áø ." ¤¤¡©§£§¦§¤¦§¨£¨¨©©¥£©§¨¦§¥¨¨§¨§©§©§¨
ïðéôøN àìc¯íúä ?éîc éî :ééaà déì øîà .áBè íBéa íéLã÷ ïéôøBN ïéàL éôì¯åàì §¨¨§¦©§¦¤¥§¦¢¨¦§£©¥©©¥¦¨¥¨¨¨

Cëa ïúåöîc àëä ,Cëa ïúåöî¯àlà !íéøetékä íBé ìL øéòNå øtà äåäc éãéî ,eäðéôøNéì ¦§¨¨§¨¨¨§¦§¨¨§¨¦§§¦§¦¥©£¨©©§¨¦¤©¦¦¤¨
ïîæ ìk çðéz :ééaà déì øîà .ïàkî øçàì íéNák íäì eðncæé ànL äøéæb :óñBé áø øîà£©©¥§¥¨¤¨¦§©§¨¤§¨¦§©©¦¨£©¥©©¥¥©¨§©

éëä øúáì ,íúáø÷ä¯!eäðéôøNì¯àáø .íúáø÷ä úøeö ?éðú÷c éîð "ïúøeö øaeòz" éàî ©§¨¨¨§¨©¨¦¦§§¦§©§©¨¨©¦§¨¨¥©©§¨¨¨¨¨
àðéîà àðî :àáø øîàå .àøwî àlà déîòhî åàìå ,äaøc íeMî äøéæâe ,ïééúà äìéëàì :øîà£©©£¦¨¨§¨§¥¨¦§©¨§¨¦©£¥¤¨¦§¨©£©¨¨§¨¨¦¨

'äì íéøeka 'åâå äôeðz íçì eàéáz íëéúáLBnî" áéúëc ?dìíéøeka äî ,"¯,ïîöò éðôa ¨¦§¦¦§Ÿ¥¤¨¦¤¤§¨¦¦©©¦¦¦§¥©§¨
íçlä ézL óà¯íéøeka äî ,dpéîe .ïîöò éðôa¯íçlä ézL óà ,äìéëàì¯.äìéëàì éîð ©§¥©¤¤¦§¥©§¨¦¨©¦¦©£¦¨©§¥©¤¤©¦©£¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr en sc zegpn(oey`x meil)

eãáàd mb ok ici lr,íéNákm`eeãáàdíéNák,dtepzd xg` ¨§§¨¦¨§§¨¦
ãáàmb jk ici lr,íçlämiyake mgl sipdle `iadl jixve ¨©©¤¤

.mixg`
øîBì àöîz íàådy ,wtqa ipyd cvk dklddydðéà äôeðz §¦¦§¨©§¨¥¨

,äwéæ äNBòyi ,dtepzd ixg` exag ceai`a lqtp xzepd oi`e ¨¦¨
m` ,wtzqdleôðeäå ,íéNáëe íçì àéáä,mpickåjk xg`ãáà ¥¦¤¤§¨¦§§§¨©

øçà íçì àéáäå ,íçläm`d ,miniiwd miyakl sxvlíçlä BúBà ©¤¤§¥¦¤¤©¥©¤¤
xg`d.äôeðz ïeòè Bðéà Bà äôeðz ïeòè̈§¨¥¨§¨

y ote`a :ipyd wtqd in zhiyle ote` dfi`a zx`an `xnbdeãáà̈§
díéNák,mixg` miyak `iade dtepzd xg`Cì éòaéz àìoi` ± §¨¦Ÿ¦¨¥¨

,wtzqdlcdfaéàcåmiyakdéòamikixv ±äôeðz,mday meyn §©©¨¥§¨
,weqta dtepzd dxn`pCì éòaéz ék,wtzqdl yi df ote`a ± ¦¦¨¥¨

ykíçlä ãáàoerh `iany xg`d mgld m`d ,dtepzd ixg` ¨©©¤¤
.`l e` dtepz

àaélàåezhiyle ±,Cì éòaéz àì ñpð ïácipyd mgld oi` i`cey §©¦¨§¤©¨Ÿ¦¨¥¨
meyn ,dtepz jixvøîàcdy qpp oaøwéò íéNákmiakrn mdy ± §¨©§¨¦¦¨

mgld oi` mgl mr etpedy oeik jkl ,makrn mgld oi`e mgld z`
,dtepz oerh ipydíçì øîàc àáé÷ò éaøc àaélà ,Cì éòaéz ék¦¦¨¥¨©¦¨§©¦£¦¨§¨©¤¤

øwéò-,miyakd z` akrn mgldyéàî,ezhiy itl oicd dn ± ¦¨©
m`d,øwéò íçìc ïåéksped `ly ipyd mgldBà ,äôeðz éòa ¥¨§¤¤¦¨¨¥§¨
àîìcxnel yi `ny e` ±yîc ïåékeäðéð íéNák déãéc ïéøéz± ¦§¨¥¨§©¦¦¦¥§¨¦¦§

xak mde ,mipdkl dlik`a mgld z` mixiznd md miyakdy oeiky
,mgl mr etpedéøö àìCipyd mgld.äôeðz Ÿ¨¦§¨
:`xnbd zniiqne÷éz.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz - ¥

bga mgld izy mr mi`ad zepaxwd oia miweliga dpc `xnbd
:`xnbd zl`ey .zereaydàðL éàî ,àáøì ééaà déì øîàrecn ± ¨©¥©©¥§¨¨©§¨

oia oicd dpeyéðLdíéNáë,mgld izy mr minlyl mi`ad §¥§¨¦
éLc÷îcmiycwny ±d z`íçì,mzhigyaéákòîe±z` miakrne ¦§©§¦¤¤§©§¦

,mzhigya dfl df ewwfed m` mgldàðL éàîeoiae ±äòáL ©§¨¦§¨
íéìéàå øôe íéNák,mgld izy mr dlerl mi`adéLc÷î àìcz` §¨¦©§¥¦§Ÿ§©§¦

déákòî àìå ,íçìmgld z`.mzhigya dfl df ewwfedyk ¤¤§Ÿ§©§¦
:`xnbd daiyndéì øîàminlyd `weecy mrhd ,iia`l `ax ¨©¥

,`ed mgld z` miakrne miycwne÷÷æeäå ìéàBämgld ekxved ± ¦§§§
miyakde,äôeðúa äæì äæiyake mgld z` sipdl oic yiy ¤¨¤¦§¨

.llk dtepz oi` zelera la` ,minlyd
:`xnbd dgecøäåéoaxwae÷÷æeä àìc äãBzmirax`e oaxwd ©£¥¨§Ÿ§§

eizelg,äôeðúa äæì äæ,dngl mr dcezd z` mitipn oi`yås` ¤¨¤¦§¨§
ok it lràákòîe àLc÷îoke ,dngl z` zycwn dcezd zhigy ± §©§¨§©§¨

oicdy ,gken .dcez `la ocal zelg `iadl oi`y ,oakrn oaxwd
,dl`yd zxfege ,dtepza ielz epi` mgld z` akrne ycwn oaxwy

.zelerd `le mgld z` miakrne miycwn minlyd `weec recn
:xg` mrh zx`ane `xnbd da zxfegàlàmeyn ,`ed mrhd ¤¨

mpicykoic,äãBz,dcezn micnl jkyäîmyk ±yäãBz`id §¨©¨
íéîìL,dngl z` zakrne zycwneénð àëä óàizya o`k mb ± §¨¦©¨¨©¦

d `weecy ,ok oicd mgldíéîìL,mgld z` miakrne miycwn §¨¦
.`l zelerde
:`xnbd dgecéîc éî,dcez ingl oicl mgld izy oic dnec ike ± ¦¨¥

ixdeíúä,dcez oaxwaíéçáæ àkéìdéãäa éðéøçàzepaxw oi` ± ¨¨¥¨§¨¦©£¦¥©£¥
la` ,eze` miycwn minlyd okle ,mgld mr mixg`àëäizya ¨¨

mglddéãäa éðéøçà íéçáæ àkéàcmr mixg` zepaxw yiy ± §¦¨§¨¦©£¦¥©£¥
,zelerd oebk ,mgldéðäå éðä eLc÷éì,el`e el` mgld z` eycwi ± ¦§§¨¥§¨¥

.zelerd mbe minlyd mb
:xg` mrh zx`ane `xnbd da zxfegàlàmpicy iptn ,`ed mrhd ¤¨

koic,øéæð ìéà,xifp li`n micnl jkyìéà äîly minlyd,øéæð §¥¨¦¨¥¨¦
,éðéøçà íéçáæ àkéàc áb ìò óàd `weecéLc÷îc àeä íéîìL± ©©©§¦¨§¨¦©£¦¥§¨¦¦§©§¦

,mgld z` miycwny mdàì àðéøçà éãéî`l xg` xace ± ¦¦©£¦¨Ÿ
,mycwnàðL àì énð àëä,dpey oicd oi` mgld izya o`k s` ± ¨¨©¦Ÿ§¨

.zepaxwd x`y `le mgld z` miycwn minlyd `weecy

:`xnbd zxxaníúäåxifp li`aïìðî`weecy micnl ep` oipn - §¨¨§¨¨
:`xnbd zx`an .mgld z` miycwn minlyd,àéðúcoipra xn`p §©§¨

xifpd zepaxw(fi e xacna)'ìñ ìò 'äì íéîìL çáæ äNòé ìéàä úàå§¤¨©¦©£¤¤©§¨¦©©©
ìqäL ,ãnìî ,'úBvnäzevnd lyìéàì äáBç àa,minlyl `ad ©©§©¥¤©©¨¨¨©¦

úèéçLedïLc÷î ìéà,zevnl,Cëéôìz` zycwn li`d zhigyy §¦©©¦§©§¨§¦¨
,zevndì àlL BèçL,íçlä BLc÷ àì ,BîL,yxcp weqtd jky §¨¤Ÿ¦§Ÿ¦§©¤¤

ycwzn minly myl hgy m`y ,'zFSOd lq lr 'dl minlW gaf'¤©§¨¦©©©©©
.mgld ycwzn `l minly myl `l hgy m` j` ,mgld

:miyak `la onvr ipta e`ay mgld izy oic z` zx`an `xnbd
,ïîöò éðôa úBàaä íçlä ézL ,ïðaø eðz,odnr miyak e`a `ly ¨©¨¨§¥©¤¤©¨¦§¥©§¨

y opic,eôðeé,zegpnl dycgd d`eazd z` xizdl ickøaeòúe §§©
ïúøeö,dlil zpila dplqtiz ±äôéøOä úéáì eàöéå,dptxyze ¨¨§¥§§¥©§¥¨

.miyak odnr e`ay mgld izyk mipdkl zelk`p opi`e
:`xnbd dywn .`ziixad ixac xe`iaa dpc `xnbdmrhd dn

ixde ,dptxyzy mcew dpila dplqtizy mipiznnyCLôp äîdn - ©©§¨
,dyw xn`zyïééúà äìéëàì éàdlik`a zexzeny xn`z m` ± ¦©£¦¨¨§¨

,dlik`a oxizz miyakd zhigyy zekixv opi`y meyn ,mipdkl
eäðéìëéìe ,dptxyze dpila dplqtiz recne ,mipdkd melk`iy ±éà ¦§¦§¦

ïééúà äôéøNìzelk`p opi` onvr ipta ze`ay oeiky xn`z m`e ± ¦§¥¨¨§¨
,zetxyp `l`øzìàì eäðéôøNìxwir efy oeik cin dptxyzy ± ¦§§¦§§©§©

,ozevneäøeö øeaéò eäì änìdligz dplqtizy mikixv recne ± ¨¨§¦¨
.dpila

:`xnbd zvxzníìBòì ,äaø øîày oicd,ïééúà äìéëàìmrhde ¨©©¨§¨©£¦¨¨§¨
meyn `ed zelk`p `lyì íéNák ïäì eðncæé ànL ,äøéæbäðL §¥¨¤¨¦§©§¨¤§¨¦§¨¨

eøîàéå ,äàaäike ,mipdkdã÷zLàepl eid `ly ,zncewd dpya ± ©¨¨§Ÿ§¤§¨©
,miyakeðìëà àìd izy z`íéNák àìa íçì,mexiziyixde Ÿ¨©§¤¤§Ÿ§¨¦

jkle ,edexiziy miyak jixv mgld oi` ok m` ,meplk`åéLëò©§¨
ef dpyaìeëéð énð`le ,miyak `la mgld izy z` lk`p ok mb ± ©¦¥

,mgld izy mr minly iyak e`iaiéòãé àì eäðéàå,erci `l mde ± §¦§Ÿ¨§¦
meyn ,zncewd dpyd on cenll oi`yã÷zLàcy,íéNák eåä àì §¤§¨©Ÿ£§¨¦

eäééLôð ïééøL eäðéàla` ,dlik`a onvr z` exizd mgld izy ± ¦§©§¨©§©§
íéNák àkéàc àzLäd ,miyak yiy dzr ±eøLc àeä íéNák ©§¨§¦¨§¨¦§¨¦§¨

eäìmcew elke`l oi`e ,dlik`a mgld z` mixiznd md miyakd ± §
oi` j` .zetxyp onvr ipta ze`ad mgld izy okle .mzaxwd
dlik`a zexyk dxezd ony oeik ,dpila dplqtizy mcew otxeyl

.mexq` dxifb zngn wxe
:eixack dax gikendì àðéîà àðî ,äaø øîàxac cnel ip` oipn ± ¨©©¨§¨£¦¨¨

,dfïðúc(c"n `"t milwy),äðáéa éøëea ïa ãéòä ,äãeäé éaø øîà , ¦§©¨©©¦§¨¥¦¤§¦§©§¤
yì÷BML ïäk ìk,lwyd zivgn `iany ±,àèBç Bðéàs`y ¨Ÿ¥¤¥¥¥

jk meyny oileg mdilwy oi` ,lwyd zivgnn mixeht mipdkdy
mipdkdy meyn ,dxfra oileg mdn mi`iany xeaivd zepaxw eidi

.xeaivl dpzn mdilwy z` mixqen
éàkæ ïa ïðçBé ïaø Bì øîà,ixkea oaléë àì,oicd ok `l -àlà ¨©©¨¨¨¤©©Ÿ¦¤¨

,àèBç ì÷BL BðéàL ïäk ìkzivgna miaiig mipdkd s`y meyn ¨Ÿ¥¤¥¥¥
,lwydàlàiptn ,lwyd zivgn mipdkd e`iad `l dn iptn ¤¨

ïîöòì äæ àø÷î ïéLøBc íéðäkäLzivgnn xhtidl ,mz`pdl ± ¤©Ÿ£¦§¦¦§¨¤§©§¨
xn`py ,oick `ly lwyd(fh e `xwie)àì äéäz ìéìk ïäk úçðî ìëå'§¨¦§©Ÿ¥¨¦¦§¤Ÿ

,'ìëàú,mipdkd miyxec jkeå ìéàBäd zgpníçlä ézLe øîBò ¥¨¥¦§¤§¥©¤¤
,ïä eðlL íéðtä íçìåep` mby lwyd zivgn itqka egwlpy meyn §¤¤©¨¦¤¨¥
ok m` ,mda mitzey,ïéìëàð Càéäi`ce `l` ,odk zgpn md ixd ¥¨¤¡¨¦

meyn ,zn` ef dyxc oi` j` .lwyd zivgnn mixeht mipdkd
oaxwa `le ,envrn d`ian xy`k `ed odk zgpn zlik` xeqi`y

.`heg lwyd zivgn `iad `ly odk jkitle ,xeaiv
:ezii`x z` dax x`anéðäel` ±íçlä ézLmipdkl zelk`py ¨¥§¥©¤¤

,lwyd zivgnn xhtidl ecnl odnya àîéìéà ,éîc éëéäizy ¥¦¨¥¦¥¨¦
d mgldçáfä íò úBàa,minlyd iyak mr ±eèàoaxw ike ±äãBz ¨¦©¤©¨¨

eäì éìëàå íéðäk éácðî àì éî ,dîçìåmiacpzn mipdkd oi` ike ± §©§¨¦Ÿ§©§¦Ÿ£¦§¨§¦§
,dngl z` milke`e dcezoeike ,zelk`p odk ly dcez ingl ixde

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

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

המשך בעמוד נא



xcde"קמו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fn sc zegpn(ipy meil)

zycwn miyakd ipy zecearn efi` ,mi`pz zwelgn d`ian `xnbd
:mgld izy z`ïðaø eðz(b"d d"t `ztqez),éNákmiaxwd minlyd ¨©¨¨¦§¥

aúøöò,mgld izy mr mi`ad ,zereayd bga -úà ïéLc÷î ïéà £¤¤¥§©§¦¤
izyíçlä,sebd zyecwaì ïèçL ,ãöék .äèéçLa àlàïîL- ©¤¤¤¨¦§¦¨¥©§¨¨¦§¨

,xeaiv inly myl÷øæåz`ïîcgafnd lrìíçlä Lã÷ ,ïîL §¨©¨¨¦§¨¨©©¤¤
m` la` ,mipdkl dlik`a xzene sebd zyecwaì àlL ïèçLïîL §¨¨¤Ÿ¦§¨

,xg` oaxw myl `l`ås`ì àlL ïîc ÷øæíçlä Lã÷ àì ,ïîL §¨©¨¨¤Ÿ¦§¨Ÿ¨©©¤¤
.dkyld znexz zyecwa x`ype ,sebd zyecwam`eïèçLz` §¨¨

miyakdì÷øæå ,ïîLz`ì àlL ïîcBðéàå LBã÷ íçlä ,ïîL ¦§¨§¨©¨¨¤Ÿ¦§¨©¤¤¨§¥
íìBòì ,øîBà ïBòîL éaøa øæòìà éaø .éaø éøác ,LBã÷mgld ¨¦§¥©¦©¦¤§¨¨§©¦¦§¥§¨

LBã÷ Bðéà,dcal dhigya sebd zyecwa llkèBçLiL ãòz` ¥¨©¤¦§
miyakdìå ïîLs`÷Bøæéz`ì ïîc.ïîL ¦§¨§¦§¨¨¦§¨

.oerny iaxa xfrl` iaxe iax ly mpic xewn z` zxxan `xnbd
:`xnbd zl`eyàîòè éàîenrh edn -éaøczhigyy xaeqy ©©£¨§©¦

:`xnbd daiyn .mgld z` zycwn miyakdáéúëc,weqta xn`p - ¦§¦
ezexifp znlyd meia eizepaxw z` `iany xifp oiprl(fi e xacna)úàå'§¤

,'úBvnä ìñ ìò 'äì íéîìL çáæ äNòé ìéàädgiaf oeyln epcnl ¨©¦©£¤¤©§¨¦©©©©©
,dhigy oeyl `idyàøîéîì,xnel weqtd `ay -äèéçLcly §¥§¨¦§¦¨

li`dàLc÷îzhigy mgld izya s`y cnlp jkne ,zevnd lql §©§¨
.mzycwn miyakd

:`xnbd zl`ey,ïBòîL éaøa øæòìà éaøåmgld oi`y cnel oipn §©¦¤§¨¨§©¦¦§
weqta xn`p :`xnbd daiyn .miyakd mc zwixf xg` cr ycwzn

(my)li`d z`e','äNòéycwzn mgld oi`y jkn epcnläNòiL ãò §¤¨©¦©£¤©¤©£¤
åéúBiNò ìk.mcd zwixf z` s`e ,oaxwd ly ¨£¦¨

:`xnbd zl`eyénð éaøåezhiy z` ayiin cvik `ed mb iaxe - §©¦©¦
,mgld z` zycwn dhigyd wxyáéúëäweqta xn`p ixde - ¨§¦

'äNòé'zeiyr lk z` dyriy cr ycwzn mgld oi`y jkn rnyny ©£¤
ok` :`xnbd daiyn .oaxwdáéúk éàweqta xn`p did m` -çáæ' ¦§¦¤©

'äNòédzidy s`y ernyny ,dyri zaiz iptl gaf zaiz ,xnelk ©£¤
oicd did ,diyr cer jixv dgiafúøîà÷ãk,xne` dz`y enk - ¦§¨¨§©

,oaxwd zeiyr lk z` dyriy cr ycwzn epi` mgldyàzLä©§¨
áéúëcweqta xn`py dzr -,'çáæ äNòé'y ezernynäNòé äna ¦§¦©£¤¤©©¤©£¤

,mgld z` ycwieäçéáæa.dcal dhigya - ¦§¦¨
:`xnbd zl`eyïBòîL éaøa øæòìà éaøåezhiy z` ayiin cvik §©¦¤§¨¨§©¦¦§

,dwixfd ixg` cr ycwzn mgld oi`yáéúëäweqta xn`p ixd - ¨§¦
,'çáæ'daiyn .mgld z` zycwny `id dhigydy jkn rnyny ¤©

:`xnbdéòaéî àeääïðçBé éaøãëì déìezhiyl jxvp df weqt - ©¦¨¥¥§¦§©¦¨¨
,opgei iax ly epic z` epcnllíéãBî ìkä ,ïðçBé éaø øîàcoia §¨©©¦¨¨©Ÿ¦

,oerny iaxa xfrl` iax oiae iaxéøvLúòLa íçì àäiL C ¤¨¦¤§¥¤¤¦§©
,äèéçL,dwixf zrya didy s` ,dhigy zrya mgl did `l m`e §¦¨

mgld oi`y xaeqy oerny iaxa xfrl` iaxl elit` ,ycwzn epi`
.cala dhigya ycwzn

:`xnbd zl`ey .`ziixaa iax ixac seq z` zx`an `xnbdéàî± ©
mnc wxfe mnyl miyakd z` hgy m`y ,iax ixaca xe`iad dn

mgld ,mnyl `ly.ùBã÷ Bðéàå LBã÷:`xnbd daiynewlgpy ¨§¥¨
,df xaca mi`xen`,øîà ééaàmgldøeîb Bðéàå LBã÷ef oi`e - ©©¥¨©¨§¥¨

.dxenb dyecwe,øîà àáømgldLBã÷,sebd zyecwaøzéð Bðéàå ¨¨¨©¨§¥¦¨
.mipdkl dlik`a
:`xnbd zl`eyeäééðéa éàîoeiky ,`axl iia` oia lcadd edn ± ©¥©§

epi`y `axl dcen i`ce ,dxenb dpi` mgld zyecwy iia` xaeqy
epxizzy dnyl dwixf dzid `ly lky ,mipdkl dlik`a xzip
znexz zernn `a ixdy ,elke`l mipdkl zeyx oi` ,dlik`a
:`xnbd daiyn .mdipia yi dkldl welig dfi` ok m`e ,dkyld

eäééðéa àkéà`ed ,`axl iia` oia lcadd ±BðBéãt ñtúéîì± ¦¨¥©§§¦§©¦§
et xy`k ,epeict inca ezyecw z` qetzi mgldy ,xnelk.eze` mic

,ééaàì,sebd zyecwa ixnbl yecw mgld oi`yñéôz àìezyecw §©©¥Ÿ¨¦
incaBðBéãt,dkyld znexz zyecwa `l` ,ezenk miyecw zeidl ¦§

mgld ycwzd `ly oeikn ,xeaiv zepaxw lk mda zgwl milekie
oilegl `vei mgld oi` s`e ,dkyld znexz zyecw ea x`yp ixnbl

eli`e ,eze` micet xy`kàáøìzyecwa ixnbl yecw mgldy oeik §¨¨

,sebdñéôzinca ezyecwBðBéãtzyecwa ezenk miyecw zeidl ¨¦¦§
.eze` micet xy`k oilegl `vei s`e ,mgld izy

:`xnbd zl`eyàáøì àîìLa,`ax zrcl zpaen zwelgnd ± ¦§¨¨§¨¨
càkéàc eðééälcadd edfy ±,ïBòîL éaøa øæòìà éaøì éaø ïéa ©§§¦¨¥©¦§©¦¤§¨¨§©¦¦§

mnyl `ly mnc wxfe mnyl miyakd z` hgyyk ,iax zrcly
oilegl `vei ,dlik`a xzip epi`y s`e ,dxenb dyecwa yecw mgld
xfrl` iax zrcl eli`e ,ezyecwa epeict inc miqtzpe ,dctpyk
oilegl `vei epi` ,yecw epi` mgld df ote`ay ,oerny iaxa

,ezenk miycwzn epeict inc oi`e ,dctpykééaàì àlàj` ± ¤¨§©©¥
,dyw iia` zhiylàkéà éàîlcadd edn -øæòìà éaøì éaø ïéa ©¦¨¥©¦§©¦¤§¨¨

,ïBòîL éaøaehgyp xy`ky xaeqy ,iax zrcl mb ,ezhiyl ixdy §©¦¦§
iax zrcl mbe ,yecw mgld mnyl `ly mnc wxfpe mnyl miyakd
xzen epi` ,yecw epi` df ote`a mgldy xaeqy ,oerny iaxa xfrl`
oiprl ok m`e ,ezyecwa epeict inc z` qtez epi` dctpyke ,dlik`a

.yecw mgldy iax xne` dkld efi`
:`xnbd daiyn[eäééðéa] àkéàxfrl` iaxl iax oia lcad yi ± ¦¨¥©§

oiprl ,iia` zrcl oerny iaxaàöBéa éìeñtéàìlqti mgldy ± §¦§¥§¥
zvw yecw mgldy iax zrcl ,dhigyd xg` dxfrd on ez`ivia
dxfrl xfg m` s`e ,`veia lqtp ,dhigyd ici lr sebd zyecwa
iaxa xfrl` iax zrcl eli`e ,leqt mgld ,mcd wxfp jk xg`e
xg` `veia lqtp `l ,sebd zyecwa llk yecw mgld oi`y oerny

.xyk mgld ,mcd wxfp jk xg`e dxfrl xfg m`e ,dhigyd
:enyl `ly mcd wxfp xy`k ,mgld izy oica `xnbd zwtzqn

dépéî àòaepnn l`y -øa àéiç éaøî ÷çöé áø øa ìàeîL éaø §¨¦¥©¦§¥©©¦§¨¥©¦¦¨©
éNák ,àaàa mi`ad minlydúøöò,mgld izy mrì ïèçMLïîL ©¨¦§¥£¤¤¤§¨¨¦§¨

÷øæåz`ì àlL ïîcíçlä BúBà ,ïîL,miyakd mr `adeäî §¨©¨¨¤Ÿ¦§¨©¤¤©
äìéëàa.mipdkl dlik`a xzen m`d ± ©£¦¨

.wgvi ax xa l`eny iax wtqzp dhiy efi` itl `xnbd zxxan
:`xnbd zl`eyïàîc àaélà,wtzqn in zhiyl ±éaøc àaélà éà ©¦¨§©¦©¦¨§©¦

øîàä ,ïBòîL éaøa øæòìà,xne` oerny iaxa xfrl` iax ixde ± ¤§¨¨§©¦¦§¨¨©
àLc÷îc àéä ä÷éøæ,mgld z` zycwny `id oaxwd mc zwixf ± §¦¨¦¦§©§¨

xeq`y oky lke ,mgld ycwzd `l dnyl dzid `l dwixfdy oeike
e ,wtzqdl mewn oi`e ,dlik`aéaøc àaélà éàwtzqn m`e ± ¦©¦¨§©¦

gya mgld ycwzny xaeqd iax zhiylixde ,dhiïéa ééaàì ïéa¥§©©¥¥
àáøìmgld ,iax zhiyløzéð Bðéàå LBã÷mipdkl dlik`a,àeä §¨¨¨§¥¦¨

.wtzqd dna ok m`e
:`xnbd daiynàlàwtzqn wgvi ax xa l`eny iaxéàäc àaélà ¤¨©¦¨§©

àpz,`ziixaay dfd `pzd zhiyl -éðúc[dpyy-]éaøc deáà ©¨§¨¥£©§©¦
àaà øa äéîøé,`ziixaaeàöiL íçlä ézLdxfrd znegl uegn ¦§§¨©©¨§¥©¤¤¤¨§

ïéadäèéçLmiyakd lyä÷éøæì,mnc lyåjk xg`ìL ïîc ÷øæ ¥§¦¨¦§¦¨§¨©¨¨¤
íéNákmlke`l zpn lr,ïpîæì õeç,jka elbtzpeøæòéìà éaø §¨¦¦§©¨©¦¡¦¤¤

,ìebét íeMî íçla ïéà ,øîBà,zxk elke`d aiig oi`eàáé÷ò éaø ¥¥©¤¤¦¦©¦£¦¨
,ìebét íeMî íçla Lé ,øîBà.zxk elke`d aiige ¥¥©¤¤¦¦

,úLL áø øîàå,`ziixad z` x`aléàpz éðäiax ,mi`pzd el` ± §¨©©¥¤¨¥©¨¥
,`aiwr iaxe xfril`kzhiyeäì àøéáñ éaø,mixaeq md ±øîàc §©¦§¦¨§§¨©

iixaa iax,lirl `zàLc÷î äèéçLz` zycwn miyakd zhigy ± §¦¨§©§¨
e ,dhigyd ixg` `vi xy`k `veia mgld lqtp ok lre ,mgldeäéî¦

[mewn lkne-]déîòèì øæòéìà éaøoi`y xaeqy xfril` iax - ©¦¡¦¤¤§©§¥
,ezhiyl `ed lebit meyn mglaä÷éøæ ïéà ,øîàcoaxwd mc ly §¨©¥§¦¨

àöBiì úìòBî,dxfrl uegnmcew oaxwd xyan `vi m` ,xnelk ¤¤©¥
,oebk] dxiyk dwixfk aygdl el dliren dwixfd oi` ,dwixfd
lqtpy mgld oky oeike ,`vi `l eli`k [dlirn xeqi` icin e`ivedl

.lebit aygp epi` dwixfd mcew `veiadéîòèì àáé÷ò éaøådne ± §©¦£¦¨§©§¥
,ezhiyl `ed ,lebit meyn mgla yiy `aiwr iax xaeqyøîàc§¨©

,àöBiì úìòBî ä÷éøæs` ,dwixfd mcew oaxwd xyan `vi m`y §¦¨¤¤©¥
el dliren mewn lkn ,dlik`a exizdl el dliren dwixfd oi`y
,jkitl .xyk `ed eli`k [dlirn xeqi` icin e`ivedl ,oebk] zvwna
eli`k zvwna mgll miyakd mc zwixf lirez mgld izy iabl s`

.lebit zaygna wxfp m` elbtle ,`vi `l
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oifge` mipy` cenr fn sc ± oey`x wxtzereay

äèéçùá àìà íçìä úà ïéùã÷î ïéà.onwl yxtn `nrh -íçìä úà ùã÷xzen -

.dlik`aíçìä ùã÷ àìx`y zyecwa `l` mgld izy zyecwa epeict qitz `le -

gafp m`y cibn - "dcez gaf lr epaxw"n dl sili mipdk zxezae .dkyld zyecw

.opixnb xifp li`e dcezn ,mgl iycwnc zxvr iyake .englycw `l ,dcez myl`ly

ùåã÷ åðéàå ùåã÷.onwl yxtn -ìéàä úàå-

.xifp li`ìñ ìò 'äì íéîìù çáæ äùòé
úåöîä,lql `ycwn li` zgiaf `nl` -

.zxvr iyakl opixnb dipineçáæ áéúë éà
äùòédiiyr ira gafc ab lr s` :rnyn -

.izixg`íéãåî ìëäxfril` iaxl elit` -

mgl `diy jixvc icen ,xwir dwixf xn`c

- dhigy zrya ded `l i`e ,dhigy zrya

.dwixf dil `ycwn `løåîâ åðéàåyxtn -

.onwløúéð åðéàå.mipdkl -åäééðéá éàî-

oky lk - xenb epi` iia` xn`c oeik ,xnelk

,`a dkyld znexz zernn `dc ,xzip epi`c

`iixzyzc dnyl i`ed `l mc zwixfe

i`nl ,iia` xn`c "xenb epi`e" ,dlik`a

`zkldééáàì ?åðåéãô ñéôú àìzyecwa -

x`yl zernd dpyn - dvx m`e ,mgld izy

.xeav zepaxw`axl- xenb yecw xn`c -

onwl xn`c `de .oilegl `veie ,epeict qtez

eycwy xg`l - oeict mdl oi` zegpn :(a ,w)

.ilkaééáàì àìà.epeict qitz `l xn`c -

øæòìà éáøì éáø ïéá àëéà éàî"yecw"e -

`zkld i`nl iax xn`c?qitz `l `d

.dlik`a xeq` ediiexzle ,epeictéìåñôéàì
àöåéám` ,dhigya zvw yecw xn`c iaxl -

xeq` inp enyl ewxf elit`y ,lqtp - `vi

`l dhigy xn`c xfrl` iaxl .dlik`a

m` yecw epi`c ,`veia lqtp oi` - `ycwn

wxf jk xg` m`e ,dwixfl dhigy oia e`vi

oky lkc ,df `ed xenb yeay .xyk - onyl

sebd zyecw dhigy ozycwc oeik `axl

`nw wxtae .oilegl ez witp `l - dxenb

ipy xn`c iaxl :ikd xn` inp (a ,bi) migqtc

witp `l - df `la df milrn mixiznd mixac

wixt - yecw epi` xn`c xfrl` iaxe ,oilegl

ici lr oilegl iwtpc oeike .oilegl iwtpe ,edl

d`xp jkitl .qtzp opeict jgxk lr - diict

- iia`l :`ed oebd oeyle ,opiqxb ikdc iaxl

iia`l .epeict qitz `l - `axle ,epeict qitz

zyecw eilr dlg `l oiicr - xenb epi` xn`c

idpe .oeict dia jiiy izk`e ,dxenb sebd

,oilegl witp `lc ,zvwna dhigy dizyicwc

dia jiiye ,dyecw xnb xqegn izk` edine

`axl .dyecwa epeict qetzl minc zyecw

dia jiiy `l - sebd zyecw xenb yecw xn`c

efi` ,llk dyecwn `vei epi`c oeikc ,oiqtzp opi` - epeicta zern qitzd m`e ,oeict

epeicta legz dyecwàáøì àîìùá ?edpiycw`c edpip oeict ipa e`l iaxl xn`c -

.dzhigyøæòìà éáøì éáø ïéá àëéàã åðééäzyecw llk yecw epi` xfrl` iaxlc -

lkk epeict qitze ,oilegl witpe ,dkyld znexzn gwipy minc zyecw `l` sebd

.minc zyecwééáàì àìài`n ,xfrl` iaxl oky lke ,epeict qitz inp iaxl xn`c -

xfrl` iaxl iax oia `ki`àöåéá éìåñôéàì åäééðéá àëéà ?,`veia lqtin - iaxl -

,`veia liqtin `l - xfrl` iaxl .mixg` miyak eilr hegyl xyk `di `l - `vi m`

hegyl oixyke ,da lqet `vei oi`e ,minc zyecw `l` sebd zyecw dl dcxi `ly

.lirl `pyixtck ,`ed xenb yeay dligz izyxity dfe .mixg` miyak dilrøîàä
àùã÷î ä÷éøæ.dlik`a xeq`c oky lk ,ied `l yecw elit` ,i`de -ïéá ééáàì ïéá

øúéð åðéàå ùåã÷ àáøì.xzip epi`c oky lk ,xenb epi` iia` xn`c oeikc -åðîæì õåç
.epnfl ueg miyakd on lek`l zpn lr ,xnelk -éàðú éðä.`aiwr iaxe xfril` iax -

àùã÷î äèéçù.`vei leqt eda ipd`e -àöåéì úìòåî ä÷éøæ ïéàdizraw `l jkld -

.leqt mewna lebit oi` :(` ,ai zegpn) `nw wxta xn`e ,`ed leqt xak `dc ,lebita mgllàöåéì úìòåî ä÷éøæ.(my) `nw wxt idliya yxtnck ,`ed xg` xac zngn leqtc -
íéùã÷
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ãò(a ,bi) migqtc `nw wxt `d ,dwixf il dnl :dniz Ð onyl onc wexfie onyl hegyiy

?inc wexfk Ð wxfil cnerd lk :xn`c ,dea`k dl xaq oerny iaxa xfrl` iaxc opiwqn

zezegpnd" wxt onwlc :dywe .mc jtypn drixb dnyl `ly dwixf :xy` oa wgvi epiax uxi

Ð opnfl ueg lek`l zpn lr wxfy ,dwixfa leqt dyrpc ab lr s`c gken (` ,aw) "mikqpde

`zi` ikde !inc wexfk Ð wxfil cnerd lk :xn`

la` :dywne .dhigya lbitc ,`l :mzd `xnba

z`neh `nhnc inp ikd ?i`n Ð dwixfa lbit

oaxwd xwer dnyl `lyc :wlgl yi .'ek oilke`

,xninl ira inp `kd :inp i` .xg` oaxw edyere

.dwixfl ie`x didieúàågaf dyri li`d

ingl yewzi`cn `kd silic yxtl oi`Ð minly

zegpn) "dcezd" wxt opitlick ,xifp inlyl dcez

dxyrl xifp inly zeaxl Ð "einly" :(` ,gr

ingll yewzi` inp mgld izye ,zeinlyexi oiaw

dn lky Ð "e`iaz"n mzd inp yixcck ,dcez

dil ded ok m`c ,`zil `d .dfk ,`ian dz`y

xace epnid dil dedc ab lr s`e .cnld on cnl

edfi`" seqa ,opitli `lc o`nl `ki` Ð xg`

,gr zegpn) "dcezd" wxte (` ,fp migaf) "onewn

.xity opitlie ,ied `nlra `zlin iielb `l` .(`

dceza `xw jixhvi` i`n` ,ok m`c :dyw edine

Ð "gaf lr epaxw aixwi ung mgl zelg lr"

?gafd zhigya `l` yecw mgld oi`y cnln

"zeiyr lk" yixcc oerny iaxa xfrl` iax :eze

inp dcez iabe ,"diyr" aizk `l dcezd iab Ð

(a ,bi) migqtc `nw wxt `zi`ck bilt

`pin` dedc :xnel yie !migafc `ztqezae

ik mgl iycwn `lc "minly" `pngx diixwcn

,dcez iab enk `xw `la ibq `l inp xifpe ,minly

xfrl` iaxle ."minly" `pngx diixwc meyn

lkac xifpa `xw ilbc oeik ,inp oerny iaxa

.edleka oicd `ed ,ielz yeciwd zeiyräîá
,c) migafc `nw wxtac :dniz Ð dgiafa dyri

:zeiyr lkl yixce ,milra iepiy o`kn yixc (a

:xnel yie ?oerny iaxa xfrl` iaxk `lc `nip

`pn :iaxl oeir jixve .izxz xity opirny i`ce

.oeir jixve ?milra iepiy dilàäéùmgl

ira dtepz zryn `d :dniz Ð dhigy zrya

!opira `din ie`x ,akrn `lc ab lr s`e .mgl

`z` `ny :cere .opira `l ie`x elit` `nye

lr s` ,mipta `diy opira dhigy zryac xninl

.`veia xykc abñøèðå÷áaexae Ð qxb

,epeict qitz `l iia`l" :ikd qxb inp mixtqd

`nil` `l iia`l :yexite ."epeict qitz `axl

`peeb i`dke .dctp `diy i`d ilek `zyecw

zecle iab (a ,eh) zexekac ipy wxt zvw `ki`

edpiaxwil ?caril ikid .dtikl oqpek :oinen ilra

edpiwxtil ,oiiz` diiegc dyecw gkn Ð`l Ð

lk Ð `zyecw inil` `l iaxlc oeik ,ediipia i`n iia`l ira `zyde .opeict qtzinl inil`

onyl ohgey oia dn :iaxc `ail` irail inp iia`lc :dywe .oerny iaxa xfrl` iaxl oky

`l oerny iaxa xfrl` iaxl `dc .epeict qtzinl mil` `lc oky lkc ,onyl `ly ohgeyl

Ð iaxlc ,`kti` rnyn (a ,bi) migqtac :eze !epeict qitz `l ikd meyne ,icin dhigy ipdn

oerny iaxa xfrl` iaxl ,inp (` ,gn) onwle .qitz Ð oerny iaxa xfrl` iaxle ,qitz `l

la` .wixtine ,dt zyecw `l` ,yicw `l xepz zyecwe ,dtepz oi` ik i`ce `nye !uega ocet

qxhpewd yexite .lirl ziyixtcke ,wixtin `l ikdl Ð [xepze dtepze dhigy `ki`c] `kd

iaxa xfrl` iaxl yxit dligzc .oeir jixv ,dctp epi` Ð `axle ,dctp Ð iia`l :yxitc

.oerny iaxa xfrl` iaxl oky lke :yxit seqale ,ixnbl oilegl witpe llk yecw epi` oerny

witp oerny iaxa xfrl` iaxle oilegl] witp `lc mil`c ,ith yecw iia`l (c"l) eyexitle

Ð `axle ,qitz Ð iia`l" :dpekp qxhpewd zqxib edine .izixg` `qxib xzei okzie .[oilegl

.ediipia i`n `kd igeky`l opiwgce ,mixg` zenewna ediipia `ki` `zyde ."qitz `l

opzc
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àlà íçlä úà ïéLc÷î ïéà úøöò éNák :ïðaø eðz̈©¨©¦§¥£¤¤¥§©§¦¤©¤¤¤¨
ì ïèçL ?ãöék .äèéçLaì ïîc ÷øæå ïîLïîL¯Lã÷ ¦§¦¨¥©§¨¨¦§¨§¨©¨¨¦§¨¨©

ì àlL ïèçL ,íçläì àlL ïîc ÷øæå ïîLïîL¯àì ©¤¤§¨¨¤Ÿ¦§¨§¨©¨¨¤Ÿ¦§¨Ÿ
ì ïèçL .íçlä Lã÷ì àlL ïîc ÷øæå ïîLïîL¯íçlä ¨©©¤¤§¨¨¦§¨§¨©¨¨¤Ÿ¦§¨©¤¤

ïBòîL éaøa øæòìà éaø .éaø éøác ,LBã÷ Bðéàå LBã÷̈§¥¨¦§¥©¦©¦¤§¨¨§©¦¦§
ì èBçLiL ãò ,LBã÷ Bðéà íìBòì :øîBàïîc ÷Bøæéå ïîL ¥§¨¥¨©¤¦§¦§¨§¦§¨¨

ì?éaøc àîòè éàî .ïîL¯äNòé ìéàä úàå" áéúëc ¦§¨©©§¨§©¦¦§¦§¤¨©¦©£¤
"úBvnä ìñ ìò 'äì íéîìL çáæ¯äèéçLc àøîéîì ¤©§¨¦©©©©©§¥§¨¦§¦¨

?ïBòîL éaøa øæòìà éaøå .àLc÷î¯"äNòé"¯ãò §©§¨§©¦¤§¨¨§©¦¦§©£¤©
¯ ?"äNòé" áéúëä éîð éaøå .åéúBiNò ìk äNòiLéà ¤©£¤¨£¦¨§©¦©¦¨§¦©£¤¦

"äNòé çáæ" áéúk¯äNòé" áéúëc àzLä ,zøîà÷ãk §¦¤©©£¤¦§¨¨§©§¨§¨¦§¦©£¤
"çáæ¯?äNòé äîa¯ïBòîL éaøa øæòìà éaøå .äçéáæa ¤©©¤©£¤¦§¦¨§©¦¤§¨¨§©¦¦§

?"çáæ" áéúëä¯øîàc ,ïðçBé éaøãëì déì éòaéî àeää ¨§¦¤©©¦¨¥¥§¦§©¦¨¨§¨©
éøvL íéãBî ìkä :ïðçBé éaøúòLa íçì àäiL C ©¦¨¨©Ÿ¦¤¨¦¤§¥¤¤¦§©

LBã÷ :øîà ééaà ?"LBã÷ Bðéàå LBã÷" éàî .äèéçL§¦¨©¨§¥¨©©¥¨©¨
?eäééðéa éàî .øzéð Bðéàå LBã÷ :øîà àáø ,øeîb Bðéàå§¥¨¨¨£©¨§¥¦¨©¥©§

ééaàì .BðBéãt ñtúéîì eäééðéa àkéà¯,BðBéãt ñéôz àì ¦¨¥©§§¦§©¦§§©©¥¨¨¥¦§
àáøì¯ïéa àkéàc eðééä ,àáøì àîìLa .BðBéãt ñéôz §¨¨¨¥¦§¦§¨¨§¨¨©§§¦¨¥

àkéà éàî ééaàì àlà ,ïBòîL éaøa øæòìà éaøì éaø©¦§©¦¤§¨¨§©¦¦§¤¨§©©¥©¦¨
[eäééðéa] àkéà ?ïBòîL éaøa øæòìà éaøì éaø ïéa¥©¦§©¦¤§¨¨§©¦¦§¦¨¥©§
÷çöé áø øa ìàeîL éaø dépéî àòa .àöBéa éìeñôéàì§¦§¥§¥§¨¦¥©¦§¥©©¦§¨

ì ïèçML úøöò éNák :àaà øa àéiç éaøî÷øæå ïîL ¥©¦¦¨©©¨¦§¥£¤¤¤§¨¨¦§¨§¨©
ì àlL ïîcàaélà ?äìéëàa eäî íçlä BúBà ,ïîL ¨¨¤Ÿ¦§¨©¤¤©©£¦¨©¦¨

ïBòîL éaøa øæòìà éaøc àaélà éà ?ïàîc¯:øîàä §©¦©¦¨§©¦¤§¨¨§©¦¦§¨¨©
éaøc àaélà éà !àLc÷îc àéä ä÷éøæ¯ïéa ééaàì ïéa §¦¨¦¦§©§¨¦©¦¨§©¦¥§©©¥¥

,àpz éàäc àaélà àlà !àeä øzéð Bðéàå LBã÷ àáøì§¨¨¨§¥¦¨¤¨©¦¨§©©¨
eàöiL íçlä ézL :àaà øa äéîøé éaøc deáà éðúc§¨¥£§©¦¦§§¨©©¨§¥©¤¤¤¨§
ïpîæì õeç íéNák ìL ïîc ÷øæå ,ä÷éøæì äèéçL ïéa¯ ¥§¦¨¦§¦¨§¨©¨¨¤§¨¦¦§©¨

àáé÷ò éaø ,ìebét íeMî íçla ïéà :øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥¥©¤¤¦¦©¦£¦¨
éàpz éðä :úLL áø øîà .ìebét íeMî íçla Lé :øîBà¥¥©¤¤¦¦£©©¥¤¨¥©¨¥
éaø eäéî ,àLc÷î äèéçL :øîàc ,eäì àøéáñ éaøk§©¦§¦¨§©£©§¦¨§©§¨¦©¦
éaøå ,àöBéì úìòBî ä÷éøæ ïéà :øîàc ,déîòèì øæòéìà¡¦¤¤§©§¥§¨©¥§¦¨¤¤§¥§©¦
.àöBéì úìòBî ä÷éøæ :øîàc ,déîòèì àáé÷ò£¦¨§©§¥§¨©§¦¨¤¤§¥
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קמז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fn sc zegpn(ipy meil)

zycwn miyakd ipy zecearn efi` ,mi`pz zwelgn d`ian `xnbd
:mgld izy z`ïðaø eðz(b"d d"t `ztqez),éNákmiaxwd minlyd ¨©¨¨¦§¥

aúøöò,mgld izy mr mi`ad ,zereayd bga -úà ïéLc÷î ïéà £¤¤¥§©§¦¤
izyíçlä,sebd zyecwaì ïèçL ,ãöék .äèéçLa àlàïîL- ©¤¤¤¨¦§¦¨¥©§¨¨¦§¨

,xeaiv inly myl÷øæåz`ïîcgafnd lrìíçlä Lã÷ ,ïîL §¨©¨¨¦§¨¨©©¤¤
m` la` ,mipdkl dlik`a xzene sebd zyecwaì àlL ïèçLïîL §¨¨¤Ÿ¦§¨

,xg` oaxw myl `l`ås`ì àlL ïîc ÷øæíçlä Lã÷ àì ,ïîL §¨©¨¨¤Ÿ¦§¨Ÿ¨©©¤¤
.dkyld znexz zyecwa x`ype ,sebd zyecwam`eïèçLz` §¨¨

miyakdì÷øæå ,ïîLz`ì àlL ïîcBðéàå LBã÷ íçlä ,ïîL ¦§¨§¨©¨¨¤Ÿ¦§¨©¤¤¨§¥
íìBòì ,øîBà ïBòîL éaøa øæòìà éaø .éaø éøác ,LBã÷mgld ¨¦§¥©¦©¦¤§¨¨§©¦¦§¥§¨

LBã÷ Bðéà,dcal dhigya sebd zyecwa llkèBçLiL ãòz` ¥¨©¤¦§
miyakdìå ïîLs`÷Bøæéz`ì ïîc.ïîL ¦§¨§¦§¨¨¦§¨

.oerny iaxa xfrl` iaxe iax ly mpic xewn z` zxxan `xnbd
:`xnbd zl`eyàîòè éàîenrh edn -éaøczhigyy xaeqy ©©£¨§©¦

:`xnbd daiyn .mgld z` zycwn miyakdáéúëc,weqta xn`p - ¦§¦
ezexifp znlyd meia eizepaxw z` `iany xifp oiprl(fi e xacna)úàå'§¤

,'úBvnä ìñ ìò 'äì íéîìL çáæ äNòé ìéàädgiaf oeyln epcnl ¨©¦©£¤¤©§¨¦©©©©©
,dhigy oeyl `idyàøîéîì,xnel weqtd `ay -äèéçLcly §¥§¨¦§¦¨

li`dàLc÷îzhigy mgld izya s`y cnlp jkne ,zevnd lql §©§¨
.mzycwn miyakd

:`xnbd zl`ey,ïBòîL éaøa øæòìà éaøåmgld oi`y cnel oipn §©¦¤§¨¨§©¦¦§
weqta xn`p :`xnbd daiyn .miyakd mc zwixf xg` cr ycwzn

(my)li`d z`e','äNòéycwzn mgld oi`y jkn epcnläNòiL ãò §¤¨©¦©£¤©¤©£¤
åéúBiNò ìk.mcd zwixf z` s`e ,oaxwd ly ¨£¦¨

:`xnbd zl`eyénð éaøåezhiy z` ayiin cvik `ed mb iaxe - §©¦©¦
,mgld z` zycwn dhigyd wxyáéúëäweqta xn`p ixde - ¨§¦

'äNòé'zeiyr lk z` dyriy cr ycwzn mgld oi`y jkn rnyny ©£¤
ok` :`xnbd daiyn .oaxwdáéúk éàweqta xn`p did m` -çáæ' ¦§¦¤©

'äNòédzidy s`y ernyny ,dyri zaiz iptl gaf zaiz ,xnelk ©£¤
oicd did ,diyr cer jixv dgiafúøîà÷ãk,xne` dz`y enk - ¦§¨¨§©

,oaxwd zeiyr lk z` dyriy cr ycwzn epi` mgldyàzLä©§¨
áéúëcweqta xn`py dzr -,'çáæ äNòé'y ezernynäNòé äna ¦§¦©£¤¤©©¤©£¤

,mgld z` ycwieäçéáæa.dcal dhigya - ¦§¦¨
:`xnbd zl`eyïBòîL éaøa øæòìà éaøåezhiy z` ayiin cvik §©¦¤§¨¨§©¦¦§

,dwixfd ixg` cr ycwzn mgld oi`yáéúëäweqta xn`p ixd - ¨§¦
,'çáæ'daiyn .mgld z` zycwny `id dhigydy jkn rnyny ¤©

:`xnbdéòaéî àeääïðçBé éaøãëì déìezhiyl jxvp df weqt - ©¦¨¥¥§¦§©¦¨¨
,opgei iax ly epic z` epcnllíéãBî ìkä ,ïðçBé éaø øîàcoia §¨©©¦¨¨©Ÿ¦

,oerny iaxa xfrl` iax oiae iaxéøvLúòLa íçì àäiL C ¤¨¦¤§¥¤¤¦§©
,äèéçL,dwixf zrya didy s` ,dhigy zrya mgl did `l m`e §¦¨

mgld oi`y xaeqy oerny iaxa xfrl` iaxl elit` ,ycwzn epi`
.cala dhigya ycwzn

:`xnbd zl`ey .`ziixaa iax ixac seq z` zx`an `xnbdéàî± ©
mnc wxfe mnyl miyakd z` hgy m`y ,iax ixaca xe`iad dn

mgld ,mnyl `ly.ùBã÷ Bðéàå LBã÷:`xnbd daiynewlgpy ¨§¥¨
,df xaca mi`xen`,øîà ééaàmgldøeîb Bðéàå LBã÷ef oi`e - ©©¥¨©¨§¥¨

.dxenb dyecwe,øîà àáømgldLBã÷,sebd zyecwaøzéð Bðéàå ¨¨¨©¨§¥¦¨
.mipdkl dlik`a
:`xnbd zl`eyeäééðéa éàîoeiky ,`axl iia` oia lcadd edn ± ©¥©§

epi`y `axl dcen i`ce ,dxenb dpi` mgld zyecwy iia` xaeqy
epxizzy dnyl dwixf dzid `ly lky ,mipdkl dlik`a xzip
znexz zernn `a ixdy ,elke`l mipdkl zeyx oi` ,dlik`a
:`xnbd daiyn .mdipia yi dkldl welig dfi` ok m`e ,dkyld

eäééðéa àkéà`ed ,`axl iia` oia lcadd ±BðBéãt ñtúéîì± ¦¨¥©§§¦§©¦§
et xy`k ,epeict inca ezyecw z` qetzi mgldy ,xnelk.eze` mic

,ééaàì,sebd zyecwa ixnbl yecw mgld oi`yñéôz àìezyecw §©©¥Ÿ¨¦
incaBðBéãt,dkyld znexz zyecwa `l` ,ezenk miyecw zeidl ¦§

mgld ycwzd `ly oeikn ,xeaiv zepaxw lk mda zgwl milekie
oilegl `vei mgld oi` s`e ,dkyld znexz zyecw ea x`yp ixnbl

eli`e ,eze` micet xy`kàáøìzyecwa ixnbl yecw mgldy oeik §¨¨

,sebdñéôzinca ezyecwBðBéãtzyecwa ezenk miyecw zeidl ¨¦¦§
.eze` micet xy`k oilegl `vei s`e ,mgld izy

:`xnbd zl`eyàáøì àîìLa,`ax zrcl zpaen zwelgnd ± ¦§¨¨§¨¨
càkéàc eðééälcadd edfy ±,ïBòîL éaøa øæòìà éaøì éaø ïéa ©§§¦¨¥©¦§©¦¤§¨¨§©¦¦§

mnyl `ly mnc wxfe mnyl miyakd z` hgyyk ,iax zrcly
oilegl `vei ,dlik`a xzip epi`y s`e ,dxenb dyecwa yecw mgld
xfrl` iax zrcl eli`e ,ezyecwa epeict inc miqtzpe ,dctpyk
oilegl `vei epi` ,yecw epi` mgld df ote`ay ,oerny iaxa

,ezenk miycwzn epeict inc oi`e ,dctpykééaàì àlàj` ± ¤¨§©©¥
,dyw iia` zhiylàkéà éàîlcadd edn -øæòìà éaøì éaø ïéa ©¦¨¥©¦§©¦¤§¨¨

,ïBòîL éaøaehgyp xy`ky xaeqy ,iax zrcl mb ,ezhiyl ixdy §©¦¦§
iax zrcl mbe ,yecw mgld mnyl `ly mnc wxfpe mnyl miyakd
xzen epi` ,yecw epi` df ote`a mgldy xaeqy ,oerny iaxa xfrl`
oiprl ok m`e ,ezyecwa epeict inc z` qtez epi` dctpyke ,dlik`a

.yecw mgldy iax xne` dkld efi`
:`xnbd daiyn[eäééðéa] àkéàxfrl` iaxl iax oia lcad yi ± ¦¨¥©§

oiprl ,iia` zrcl oerny iaxaàöBéa éìeñtéàìlqti mgldy ± §¦§¥§¥
zvw yecw mgldy iax zrcl ,dhigyd xg` dxfrd on ez`ivia
dxfrl xfg m` s`e ,`veia lqtp ,dhigyd ici lr sebd zyecwa
iaxa xfrl` iax zrcl eli`e ,leqt mgld ,mcd wxfp jk xg`e
xg` `veia lqtp `l ,sebd zyecwa llk yecw mgld oi`y oerny

.xyk mgld ,mcd wxfp jk xg`e dxfrl xfg m`e ,dhigyd
:enyl `ly mcd wxfp xy`k ,mgld izy oica `xnbd zwtzqn

dépéî àòaepnn l`y -øa àéiç éaøî ÷çöé áø øa ìàeîL éaø §¨¦¥©¦§¥©©¦§¨¥©¦¦¨©
éNák ,àaàa mi`ad minlydúøöò,mgld izy mrì ïèçMLïîL ©¨¦§¥£¤¤¤§¨¨¦§¨

÷øæåz`ì àlL ïîcíçlä BúBà ,ïîL,miyakd mr `adeäî §¨©¨¨¤Ÿ¦§¨©¤¤©
äìéëàa.mipdkl dlik`a xzen m`d ± ©£¦¨

.wgvi ax xa l`eny iax wtqzp dhiy efi` itl `xnbd zxxan
:`xnbd zl`eyïàîc àaélà,wtzqn in zhiyl ±éaøc àaélà éà ©¦¨§©¦©¦¨§©¦

øîàä ,ïBòîL éaøa øæòìà,xne` oerny iaxa xfrl` iax ixde ± ¤§¨¨§©¦¦§¨¨©
àLc÷îc àéä ä÷éøæ,mgld z` zycwny `id oaxwd mc zwixf ± §¦¨¦¦§©§¨

xeq`y oky lke ,mgld ycwzd `l dnyl dzid `l dwixfdy oeike
e ,wtzqdl mewn oi`e ,dlik`aéaøc àaélà éàwtzqn m`e ± ¦©¦¨§©¦

gya mgld ycwzny xaeqd iax zhiylixde ,dhiïéa ééaàì ïéa¥§©©¥¥
àáøìmgld ,iax zhiyløzéð Bðéàå LBã÷mipdkl dlik`a,àeä §¨¨¨§¥¦¨

.wtzqd dna ok m`e
:`xnbd daiynàlàwtzqn wgvi ax xa l`eny iaxéàäc àaélà ¤¨©¦¨§©

àpz,`ziixaay dfd `pzd zhiyl -éðúc[dpyy-]éaøc deáà ©¨§¨¥£©§©¦
àaà øa äéîøé,`ziixaaeàöiL íçlä ézLdxfrd znegl uegn ¦§§¨©©¨§¥©¤¤¤¨§

ïéadäèéçLmiyakd lyä÷éøæì,mnc lyåjk xg`ìL ïîc ÷øæ ¥§¦¨¦§¦¨§¨©¨¨¤
íéNákmlke`l zpn lr,ïpîæì õeç,jka elbtzpeøæòéìà éaø §¨¦¦§©¨©¦¡¦¤¤

,ìebét íeMî íçla ïéà ,øîBà,zxk elke`d aiig oi`eàáé÷ò éaø ¥¥©¤¤¦¦©¦£¦¨
,ìebét íeMî íçla Lé ,øîBà.zxk elke`d aiige ¥¥©¤¤¦¦

,úLL áø øîàå,`ziixad z` x`aléàpz éðäiax ,mi`pzd el` ± §¨©©¥¤¨¥©¨¥
,`aiwr iaxe xfril`kzhiyeäì àøéáñ éaø,mixaeq md ±øîàc §©¦§¦¨§§¨©

iixaa iax,lirl `zàLc÷î äèéçLz` zycwn miyakd zhigy ± §¦¨§©§¨
e ,dhigyd ixg` `vi xy`k `veia mgld lqtp ok lre ,mgldeäéî¦

[mewn lkne-]déîòèì øæòéìà éaøoi`y xaeqy xfril` iax - ©¦¡¦¤¤§©§¥
,ezhiyl `ed lebit meyn mglaä÷éøæ ïéà ,øîàcoaxwd mc ly §¨©¥§¦¨

àöBiì úìòBî,dxfrl uegnmcew oaxwd xyan `vi m` ,xnelk ¤¤©¥
,oebk] dxiyk dwixfk aygdl el dliren dwixfd oi` ,dwixfd
lqtpy mgld oky oeike ,`vi `l eli`k [dlirn xeqi` icin e`ivedl

.lebit aygp epi` dwixfd mcew `veiadéîòèì àáé÷ò éaøådne ± §©¦£¦¨§©§¥
,ezhiyl `ed ,lebit meyn mgla yiy `aiwr iax xaeqyøîàc§¨©

,àöBiì úìòBî ä÷éøæs` ,dwixfd mcew oaxwd xyan `vi m`y §¦¨¤¤©¥
el dliren mewn lkn ,dlik`a exizdl el dliren dwixfd oi`y
,jkitl .xyk `ed eli`k [dlirn xeqi` icin e`ivedl ,oebk] zvwna
eli`k zvwna mgll miyakd mc zwixf lirez mgld izy iabl s`

.lebit zaygna wxfp m` elbtle ,`vi `l
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oifge` mipy` cenr fn sc ± oey`x wxtzereay

äèéçùá àìà íçìä úà ïéùã÷î ïéà.onwl yxtn `nrh -íçìä úà ùã÷xzen -

.dlik`aíçìä ùã÷ àìx`y zyecwa `l` mgld izy zyecwa epeict qitz `le -

gafp m`y cibn - "dcez gaf lr epaxw"n dl sili mipdk zxezae .dkyld zyecw

.opixnb xifp li`e dcezn ,mgl iycwnc zxvr iyake .englycw `l ,dcez myl`ly

ùåã÷ åðéàå ùåã÷.onwl yxtn -ìéàä úàå-

.xifp li`ìñ ìò 'äì íéîìù çáæ äùòé
úåöîä,lql `ycwn li` zgiaf `nl` -

.zxvr iyakl opixnb dipineçáæ áéúë éà
äùòédiiyr ira gafc ab lr s` :rnyn -

.izixg`íéãåî ìëäxfril` iaxl elit` -

mgl `diy jixvc icen ,xwir dwixf xn`c

- dhigy zrya ded `l i`e ,dhigy zrya

.dwixf dil `ycwn `løåîâ åðéàåyxtn -

.onwløúéð åðéàå.mipdkl -åäééðéá éàî-

oky lk - xenb epi` iia` xn`c oeik ,xnelk

,`a dkyld znexz zernn `dc ,xzip epi`c

`iixzyzc dnyl i`ed `l mc zwixfe

i`nl ,iia` xn`c "xenb epi`e" ,dlik`a

`zkldééáàì ?åðåéãô ñéôú àìzyecwa -

x`yl zernd dpyn - dvx m`e ,mgld izy

.xeav zepaxw`axl- xenb yecw xn`c -

onwl xn`c `de .oilegl `veie ,epeict qtez

eycwy xg`l - oeict mdl oi` zegpn :(a ,w)

.ilkaééáàì àìà.epeict qitz `l xn`c -

øæòìà éáøì éáø ïéá àëéà éàî"yecw"e -

`zkld i`nl iax xn`c?qitz `l `d

.dlik`a xeq` ediiexzle ,epeictéìåñôéàì
àöåéám` ,dhigya zvw yecw xn`c iaxl -

xeq` inp enyl ewxf elit`y ,lqtp - `vi

`l dhigy xn`c xfrl` iaxl .dlik`a

m` yecw epi`c ,`veia lqtp oi` - `ycwn

wxf jk xg` m`e ,dwixfl dhigy oia e`vi

oky lkc ,df `ed xenb yeay .xyk - onyl

sebd zyecw dhigy ozycwc oeik `axl

`nw wxtae .oilegl ez witp `l - dxenb

ipy xn`c iaxl :ikd xn` inp (a ,bi) migqtc

witp `l - df `la df milrn mixiznd mixac

wixt - yecw epi` xn`c xfrl` iaxe ,oilegl

ici lr oilegl iwtpc oeike .oilegl iwtpe ,edl

d`xp jkitl .qtzp opeict jgxk lr - diict

- iia`l :`ed oebd oeyle ,opiqxb ikdc iaxl

iia`l .epeict qitz `l - `axle ,epeict qitz

zyecw eilr dlg `l oiicr - xenb epi` xn`c

idpe .oeict dia jiiy izk`e ,dxenb sebd

,oilegl witp `lc ,zvwna dhigy dizyicwc

dia jiiye ,dyecw xnb xqegn izk` edine

`axl .dyecwa epeict qetzl minc zyecw

dia jiiy `l - sebd zyecw xenb yecw xn`c

efi` ,llk dyecwn `vei epi`c oeikc ,oiqtzp opi` - epeicta zern qitzd m`e ,oeict

epeicta legz dyecwàáøì àîìùá ?edpiycw`c edpip oeict ipa e`l iaxl xn`c -

.dzhigyøæòìà éáøì éáø ïéá àëéàã åðééäzyecw llk yecw epi` xfrl` iaxlc -

lkk epeict qitze ,oilegl witpe ,dkyld znexzn gwipy minc zyecw `l` sebd

.minc zyecwééáàì àìài`n ,xfrl` iaxl oky lke ,epeict qitz inp iaxl xn`c -

xfrl` iaxl iax oia `ki`àöåéá éìåñôéàì åäééðéá àëéà ?,`veia lqtin - iaxl -

,`veia liqtin `l - xfrl` iaxl .mixg` miyak eilr hegyl xyk `di `l - `vi m`

hegyl oixyke ,da lqet `vei oi`e ,minc zyecw `l` sebd zyecw dl dcxi `ly

.lirl `pyixtck ,`ed xenb yeay dligz izyxity dfe .mixg` miyak dilrøîàä
àùã÷î ä÷éøæ.dlik`a xeq`c oky lk ,ied `l yecw elit` ,i`de -ïéá ééáàì ïéá

øúéð åðéàå ùåã÷ àáøì.xzip epi`c oky lk ,xenb epi` iia` xn`c oeikc -åðîæì õåç
.epnfl ueg miyakd on lek`l zpn lr ,xnelk -éàðú éðä.`aiwr iaxe xfril` iax -

àùã÷î äèéçù.`vei leqt eda ipd`e -àöåéì úìòåî ä÷éøæ ïéàdizraw `l jkld -

.leqt mewna lebit oi` :(` ,ai zegpn) `nw wxta xn`e ,`ed leqt xak `dc ,lebita mgllàöåéì úìòåî ä÷éøæ.(my) `nw wxt idliya yxtnck ,`ed xg` xac zngn leqtc -
íéùã÷
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ãò(a ,bi) migqtc `nw wxt `d ,dwixf il dnl :dniz Ð onyl onc wexfie onyl hegyiy

?inc wexfk Ð wxfil cnerd lk :xn`c ,dea`k dl xaq oerny iaxa xfrl` iaxc opiwqn

zezegpnd" wxt onwlc :dywe .mc jtypn drixb dnyl `ly dwixf :xy` oa wgvi epiax uxi

Ð opnfl ueg lek`l zpn lr wxfy ,dwixfa leqt dyrpc ab lr s`c gken (` ,aw) "mikqpde

`zi` ikde !inc wexfk Ð wxfil cnerd lk :xn`

la` :dywne .dhigya lbitc ,`l :mzd `xnba

z`neh `nhnc inp ikd ?i`n Ð dwixfa lbit

oaxwd xwer dnyl `lyc :wlgl yi .'ek oilke`

,xninl ira inp `kd :inp i` .xg` oaxw edyere

.dwixfl ie`x didieúàågaf dyri li`d

ingl yewzi`cn `kd silic yxtl oi`Ð minly

zegpn) "dcezd" wxt opitlick ,xifp inlyl dcez

dxyrl xifp inly zeaxl Ð "einly" :(` ,gr

ingll yewzi` inp mgld izye ,zeinlyexi oiaw

dn lky Ð "e`iaz"n mzd inp yixcck ,dcez

dil ded ok m`c ,`zil `d .dfk ,`ian dz`y

xace epnid dil dedc ab lr s`e .cnld on cnl

edfi`" seqa ,opitli `lc o`nl `ki` Ð xg`

,gr zegpn) "dcezd" wxte (` ,fp migaf) "onewn

.xity opitlie ,ied `nlra `zlin iielb `l` .(`

dceza `xw jixhvi` i`n` ,ok m`c :dyw edine

Ð "gaf lr epaxw aixwi ung mgl zelg lr"

?gafd zhigya `l` yecw mgld oi`y cnln

"zeiyr lk" yixcc oerny iaxa xfrl` iax :eze

inp dcez iabe ,"diyr" aizk `l dcezd iab Ð

(a ,bi) migqtc `nw wxt `zi`ck bilt

`pin` dedc :xnel yie !migafc `ztqezae

ik mgl iycwn `lc "minly" `pngx diixwcn

,dcez iab enk `xw `la ibq `l inp xifpe ,minly

xfrl` iaxle ."minly" `pngx diixwc meyn

lkac xifpa `xw ilbc oeik ,inp oerny iaxa

.edleka oicd `ed ,ielz yeciwd zeiyräîá
,c) migafc `nw wxtac :dniz Ð dgiafa dyri

:zeiyr lkl yixce ,milra iepiy o`kn yixc (a

:xnel yie ?oerny iaxa xfrl` iaxk `lc `nip

`pn :iaxl oeir jixve .izxz xity opirny i`ce

.oeir jixve ?milra iepiy dilàäéùmgl

ira dtepz zryn `d :dniz Ð dhigy zrya

!opira `din ie`x ,akrn `lc ab lr s`e .mgl

`z` `ny :cere .opira `l ie`x elit` `nye

lr s` ,mipta `diy opira dhigy zryac xninl

.`veia xykc abñøèðå÷áaexae Ð qxb

,epeict qitz `l iia`l" :ikd qxb inp mixtqd

`nil` `l iia`l :yexite ."epeict qitz `axl

`peeb i`dke .dctp `diy i`d ilek `zyecw

zecle iab (a ,eh) zexekac ipy wxt zvw `ki`

edpiaxwil ?caril ikid .dtikl oqpek :oinen ilra

edpiwxtil ,oiiz` diiegc dyecw gkn Ð`l Ð

lk Ð `zyecw inil` `l iaxlc oeik ,ediipia i`n iia`l ira `zyde .opeict qtzinl inil`

onyl ohgey oia dn :iaxc `ail` irail inp iia`lc :dywe .oerny iaxa xfrl` iaxl oky

`l oerny iaxa xfrl` iaxl `dc .epeict qtzinl mil` `lc oky lkc ,onyl `ly ohgeyl

Ð iaxlc ,`kti` rnyn (a ,bi) migqtac :eze !epeict qitz `l ikd meyne ,icin dhigy ipdn

oerny iaxa xfrl` iaxl ,inp (` ,gn) onwle .qitz Ð oerny iaxa xfrl` iaxle ,qitz `l

la` .wixtine ,dt zyecw `l` ,yicw `l xepz zyecwe ,dtepz oi` ik i`ce `nye !uega ocet

qxhpewd yexite .lirl ziyixtcke ,wixtin `l ikdl Ð [xepze dtepze dhigy `ki`c] `kd

iaxa xfrl` iaxl yxit dligzc .oeir jixv ,dctp epi` Ð `axle ,dctp Ð iia`l :yxitc

.oerny iaxa xfrl` iaxl oky lke :yxit seqale ,ixnbl oilegl witpe llk yecw epi` oerny

witp oerny iaxa xfrl` iaxle oilegl] witp `lc mil`c ,ith yecw iia`l (c"l) eyexitle

Ð `axle ,qitz Ð iia`l" :dpekp qxhpewd zqxib edine .izixg` `qxib xzei okzie .[oilegl

.ediipia i`n `kd igeky`l opiwgce ,mixg` zenewna ediipia `ki` `zyde ."qitz `l

opzc
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`oifgeקמח mipya cenr fn sc ± oey`x wxtzereay

íéì÷ íéùã÷wxta opixn`ck ,mixeni`a `l` dlirn oda oi`e ,od milra oenn -

'dl alg lk" :(` ,fiw oileg) eteqa "xyad lk""-milw miycw ixeni` zeaxl

.dlirnlíäá ïéìòåî ïéà,deab wlgl mze` xxal dwixf jd eda `ilrn `lc -

eda zil inp lebite .`veil zlren dwixf oi`c-.xak od oileqt `dcéàî-

dil `irain `aiwr iaxc `ail` ,xnelk

i`n :wgvi ax xa l`eny iaxl?zwixfcn

ab lr s`e ,lebita mgll dil raw `lebit

`ed `vei `dc ,`id dleqt dwixfc-draw

xya ik ,lebita mgll-`ly xya x`yk

ikid ikc ,miyakd sebk mgl `nl` .`vi

miyakd sebc-inp mgl ,milbetn-

`id dleqtc inp onyl `ly dwixf .lbetn

-lk :(` ,a migaf) ol `niiw `dc ,edl ixy

onyl `ly egafpy migafd-mgle ,mixyk

oilk`p miyakcne ,enc miyakd sebk inp-

.lk`p inp mglïðéøîà àøîåçì àîìã åà
àìå÷ìlk`p mgl zeidl --,opixn` `l

onyl `ly oebk zpbed dpi`y dwixf oiprl

mgl zeidl ,miyakd sebk mgl iedilc

.miyakk lk`påäðúéàáã éàîîåizyl -

iax ibilt dwixf zrya i`xa` mgld

dwixfa elit` :`nizc ,`aiwr iaxe xfril`

sebk mgll `aiwr iax incn zpbed dpi`y

`iedc ,i`xa` edpzi`ca `nlic .miyakd

zpbed dpi`y dwixf-`l `nlr ilekc

zlren dwixf oi`c ,lebita mgl rawn

miycw ixeni`a ibiltc ab lr s`e .`veil

milw-dcene ,enc gafc diteb ik mzdc

,miyak ly sebk ied `l mglc `aiwr iax

onyl `ly dwixfae-ixzyn `l inp

iaxk xaq `aiwr iax `l` .mgll miyak

edpizycw `l :xn`c oerny iaxa xfrl`

i`ed ,jkld .`veia leqti` `le ,dhigy

jkld ,xg` leqt da oi`y zpbed dwixf

`kilc `kid dzeekce .lebita mgl rawn

onyl oebk ,zpbed dwixf dil wixfi`e ,leqt

-la` ,miyak enk mgl ixzyndwixfa

onyl `ly-.`léáøë úøîà éà àìà
'åëå øæòìà.jxtinl `ki` izk` -ú÷éøæ

àùã÷î éî ìåâéô`l i` ,lebita rawinl -

dhigya `xwirn yecwìãéâ áø øîàã ?
äìéòî éãéì äàéáî äðéà ìåâéô ú÷éøæ-

,`ed milra oennc ,milw miycw ixeni`a

iycwn" dia `pixw `lc .dlirn eda zilc

'dheicdl xya xxaedc ,dwixf xg`l cr "

'd iycw" alg dia `pixwc ,deabl alge," ¥¤

lernl dyecwa rawn `l lebit zwixf mW¥

.`id dxyk dwixf `lc ,odaäàöåé äðéàå
oennc ,miycw iycw xyaa dlirn icin -

icin xyad d`ived mc zwixfe .mc zwixf mcew dlirn oda yie ,miign md deab

:ryedi iax xn` llk :(` ,a) dlirn zkqna xn`e .mipdkl ezxizn ixdy ,dlirn

mipdkl xzid zry el yiy lk-mipdkl xzid zry el oi`y lke ,oda oilren oi`

-dlirn icin edl rwtn `l lebit zwixf jd .oda oilren-dwixf e`l `nl`

irawn ikide ,edl `ycwin ikid ,`id dwixf e`lc oeik ,inp zxvr iyak iabe .`id

lebita edl?ìãéâ áø áúåúéà åàì.(a ,b) dlirnc `nw wxta .dinza -åäî
ïîùì àìù ïîã ÷åøæéùonyl i`cec .dlik`a xya xizdl ,minly myl `l` --dfl df ewwfed m`y micen lkd :(` ,en) lirl opixn`ck ,dwixf eed `l-oiakrn

.df z` dfíéîìùì øùë äðùä úåîé øàùá çñô.(` ,cq migqt) "hgyp cinz" wxta -íåéä úåöç íãå÷ çñôxyr drax` ly --oia cr enyl xyk epi`

.minlyl xyke ,miaxrdåîùì äàøðù.mgld zcia` mcew miyak jpd oebk -åîùìî äçãðå.mgld zcia` xg`l -úåöç øçà çñôxaryke ,enyl d`xp -

meid-.minlyl xyke ,enyln dgcpäãåú éøäådngl qxtp dhgyyn :(` ,en) oiwxit i`da oxn`c --.`vi `l excp icie ,lk`i xyade ,minly myl wxfi mcd

`kd `d-.enyl `ly dxyke ,enyln zigcpe ,enyl dhgypyíéîìù äééø÷ àðîçø äãåúminly dn :(my) lirl oxn`ck ,"einly zcez" --,mgl `la iaxw

dcez s`-.enyln dgcp `l mlerne ,mgl `la daxwïôéðîåig dtepz oiperh zxvr iyakc .miyakd mr -.(` ,`q) "zegpnd lk" wxta onwl ,oihegye mi
øàùäå
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ïðúã`viy miycw iycw xya :opzc ,`yix iziin `lc :dniz Ð 'ek milw miycw ixeni`

.'eke xne` xfril` iax minc zwixf iptl

ìåâéôeaxwiy cr Ð xyk z`vxd dne .leqt z`vxd jk ,xyk z`vxdk :mzd yxtn Ð

xzip epi`y ,d`neh meyn mdilr oiaiig Ð mixedhl xzipd `nhe .'eke oixizn lk

.`nhn "lelig" sili xzepe .`l Ð

äòá÷ditebk `nl` ,xya ik Ð lebita mgl

xzip gafc oeik inp `kd inc ,`gaifc

ditebkc oeik inp mgl Ð onyl `ly dwixfa

`lewl ,opixn` Ð `xnegl :`nlc e` .inc gafc

.gafc diteb ik `diy opixn` `l Ð

øãäáåla` ,i`w mgl` Ð ibilt edpiliir

xcd `l ik (elit`) Ð oixeni``

migaf) "xiczd" wxt gken oke .ibilt ,edpiliir

.(` ,väðéàåxyaa Ð dlirn icin d`iven

oey`x wxt opz `dc :dniz .miycw iycw

zry dl dzid `ly `id efi` :(` ,a) dlirnc

ikc :rnyn .dpnfl ueg dhgypy ?mipdkl xzid

`iyew e`le .gkyn ivn `l Ð xzida dhgyp

.`idåàìåaiyg `le Ð lcib ax azezi`

`ed `tt axc Ð dlirn yixc mzdc `iepiy

`edd dil `xiaq `le ,mzd dl dywnc

(my) oizrny seqa mzdc :dniz edin .`iiepiy

ax azezi` `le" iqxbc zi`e .reiq dil iziin

.d`xp epi`e .`zegipa "lcibåäîonc wexfiy

dyer dtepz :xn`c dinxi iaxl Ð onyl `ly

mcewc ,miyakd eca` Ð mgld ca` ,dwif

xakc `kid la` .iiepyl opixy `l Ð dhigy

.`gaf ipewzl ick ,iiepyl opixy Ð dhgyp

éøäåipynck iiepyl ivn Ð zevg xg` gqt

x`yac gqt ip`y :(` ,ehw) migafc `xza wxt

.ied minly dpyd zeniéøäåm`c Ð dcez

Ð dnyl mcd wxfpe ca`y e` mgld qxtp

zilc .dcezd dca` mgld ca` `dc ,dleqt

`lyc xaqw `l` ,(a ,en) lirlc `ibeq dil

.xyk Ð dnyl `ly wixf ike ,[wxfnl ira] onyl

,"minly" `pngx diixwc dcez ip`y :ipyne

ca` ik minly myl wexfl leki dlgzkl jkld

enk ,zeywdl leki did dywnde .mgld

,dwif dyer dhigyc oeik `de :dlrnl dywdy

i`n :dywe .dcez inp liqtiz Ð mgl liqti`

ded ,"minly `pngx diixwc ,dcez ip`y" ipy

!xyk inp enylc ,`id `zlin e`l :xninl dil

.dleqt Ð dcez myl i`cec :yxtl d`xp `l`

dnyl inp minly mylc ipyne ,xity jixte

myl la` .ikda `lqtin `l jklide ,ixwin

gqta elit`e .mgl `la ied `lc ,leqt Ð dcez

dhgyp xakc Ð ip`y `kd ,dxiwr ira `lc

.[dxiwr ira ikd meyn ,dcez myl]

êùåîdl iwenc i`nl Ð otipne odn mizy

dtepzac oeikc :dnize .yicw` id opirci `l `dc ,mlek sipny xnel jixv ,iaxk

:cere !jixv `lc dtepz xikfnck ,"odilr mcd z` wxefe" `nil ok m` ,ixii` dhigy xg`y

ef odnr zexg` ylyd sipne ,zg` lhep :yxtl d`xpe !rax`d sipiy rnyn `l `pyilc

rax`d sipi `ly jixvy ol ixe` `zyde .ziriaxa oke ,ziyilya oke ,dipya oke .ef xg`

.mizyd lr wx mcd wxfi `ly ,xkip `diy ick ,zg` zaa
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fn sc zegpn(ipy meil)

:`veil zlren dwixf m` zwelgnd xewn z` `xnbd d`ianïðúc¦§©
(:e dlirn),eàöiL íél÷ íéLã÷ éøeîéàdxfrl uegú÷éøæ éðôì ¥¥¨¨¦©¦¤¨§¦§¥§¦©

ïäa ïéìòBî ïéà ,øîBà øæòéìà éaø ,íéîcmeyn ,dwixfd xg` s` ¨¦©¦¡¦¤¤¥¥£¦¨¤
icil e`iadle ,gafnd wlgl eyixtdl `veil zlren dwixfd oi`y

,dlirn aeigåmelk` m`ïäéìò ïéáéiç ïéàzxk,ìebét íeMîm` §¥©¨¦£¥¤¦¦
,epnfl ueg zaygna mcd wxfpåmeyn,øúBðonf xg` melk` m` §¨

,xyad zlik`åmeyn,àîè.sebd z`neha melk` m`àáé÷ò éaø §¨¥©¦£¦¨
,øîBàok lre ,`vi `l eli`k `veil zlren mcd zwixf,ïäa ïéìòBî ¥£¦¨¤

,àîèå øúBðå ìebét íeMî ïäéìò ïéáéiçå.xyk oaxwk §©¨¦£¥¤¦¦§¨§¨¥
:wgvi ax xa l`eny iax ly ewitq xe`ia z` `xnbd zniiqn
,lebit oiprl `veid mglle xyal zlren dwixfy `aiwr iax zhiyl

éàî,xn`p m`d ,mnyl `ly miyakd mc wxfpa mgld oic dn ± ©
,àöBia ìebéôa íçlì äòá÷ ìebét ú÷éøæcîepivny oeikn ,xnelk ¦¦§¦©¦¨§¨©¤¤§¦©¥

`veia lqtpy mgll znxeb lebit zaygna miyakd mc zwixfy
,dleqt dwixf `idy s` ,lebit aygdløNákdlireny myk - §¨¨

,miyakd sebk aygp mgldy gken ok m`e ,`vi `ly xyal dwixfd
s` jkitl ,mzenk lqtpyì àlL ä÷éøæ,dîL,dleqt dwixf `idy §¦¨¤Ÿ¦§¨
íçlì déì àéøL énðdlik`a mgld z` xizz `id mb ±myk , ©¦¨§¨¥©¤¤

migaf zkqna x`eank ,miyakd xya z` dxizny(.a).àîìc Bà± ¦§¨
c ,xn`p `ny e`ïðéøîà àøîeçìlr aiigle xingdl `weec ± §§¨¨§¦©

oiprl miyakd sebk aygp mgldy xn`p ,lebit meyn mgld zlik`
la` ,dleqt dwixfàìe÷ìlr dlik`a mgld z` xizdle lwdl ± §¨

,dnyl `ly dwixf iciïðéøîà àì.miyakd sebk mgld aygpy Ÿ¨§¦©
:wgvi ax xa l`eny iax ly ewitq lr `xnbd dywné÷úîdì ó- ©§¦¨

dywnéànîe ,àtt áøcnl dz` oipne ±éàøáà eäðúéà éëc ©¨¨¦©§¦¦©§©§©
éâéìt,mcd zwixf zrya dxfrl uegn oiicr mgldy ote`ay ± §¦¦

,lebit zwixf ici lr mgld lbtzp m` `aiwr iaxe xfril` iax ewlgp
àîìécxnel yi `ny ±éàøáà eäðúéàãadxfrl uegn mgldyk ± ¦§¨¦§¦©§©§©

,dwixfd zryaéâéìt àì àîìò éleëciax oiae xfril` iax oia ± §¥¨§¨Ÿ§¦¦
miwleg mpi` `aiwrì úìòBî ä÷éøæ ïéàcd mgl,àöBiepi`e §¥§¦¨¤¤©¥

,lbtznéâéìt eäðéìééò øãäáemcew dxfrl oqipkde xfgyk wxe ± §¨©¨§¦§§¦¦
,dwixfd,ewlgp dfae ,`aiwr iaxe xfril` iax ewlgpøæòéìà éaøc§©¦¡¦¤¤

izy z` lbtl miyakd mc ly lebitd zwixf dliren `ly xaeqd
,mgldàLc÷î äèéçL øîàc éaøk dì øáñmiyakd zhigy ± ¨©¨§©¦§¨©§¦¨§©§¨

,mgld z` zycwnåok m`eäì eìñtéàmgld izy elqtp ±àöBéa §¦©§§§¥
mgld oi` okle ,dhigya eycwzpy xg` dxfrd on e`vi xy`k

,okl mcew leqt xaky meyn lbtznàáé÷ò éaøålbtzpy xaeqd §©¦£¦¨
xaeq ,miyakd mc ly lebit zwixfa mgldéaøa øæòìà éaøk§©¦¤§¨¨§©¦

àLc÷î àì äèéçL øîàc ïBòîLdpi` dcal miyakd zhigy ± ¦§§¨©§¦¨Ÿ§©§¨
mgld z` zycwnåokléìñtéî àìmgld izy elqtp `l ±àöBéa §Ÿ¦©§¦§¥

mcew dxfrl eayy oeike .dhigyd xg` dxfrd on e`vi xy`k
mc ly lebit zwixfa lebit eyrp okle ,mzycwn dwixfd ,dwixf
ok m`e .ezevnk xiznd axwy aygpe xyk mgld ixdy ,miyakd
sebk aygpy meyn ,lbtzp mgldy `aiwr iax ly enrh oi`
`ly dwixfy gikedl oi` jkle ,dleqt dwixfa elit` miyakd
mewn oi` ,ok m`e .miyakd xyak dlik`a mgld z` xizz dnyl
dxizn dnyl `ly dwixf m` wgvi ax xa l`eny iax ly ewitql

.dlik`a mgld z`
:`xnbd dywn .`tt ax ziiyew z` `xnbd dgecéàî éàädn ± ©©

,ef `id `iyewàîìLa úøîà éàyàáé÷ò éaølbtzpy xaeqy ¦¨§©¦§¨¨©¦£¦¨
miyakd mc zwixfa mglddéì àøéáñ éaøk`ed iax zhiyk ± §©¦§¦¨¥

,xaeqàcøîy iaxeäì àLc÷î äèéçLz` zycwn dhigydy ± §¨©§¦¨§©§¨§
,mgldøîà÷c eðééäxne`y xacd oaen ±eäì éLã÷c àáé÷ò éaø ©§§¨¨©©¦£¦¨§¨§¦§

äèéçLadhigya mgld izy eycw dligzy ±åjk xg`àéúà ¦§¦¨§¨§¨
[d`a±]ä÷éøæe epnfl ueg zaygnaìebéôa eäì äòá÷znxebe ± §¦¨¨§¨§§¦

,lebit aygdl mgllúøîà éà àlàyïBòîL éaøa øæòìà éaøk ¤¨¦¨§©§©¦¤§¨¨§©¦¦§
déì àøéáñ,`aiwr iax xaeq ±øîàcoerny iaxa xfrl` iax §¦¨¥§¨©

yàLc÷î àì äçéáæm` ik mgld z` zycwn `l dhigyy ± §¦¨Ÿ§©§¨

,dwixfàLc÷î éî ìebét ú÷éøæmiyakd mc ly lebit zwixf ike ± §¦©¦¦§©§¨
,ezlbtne mgld z` zycwnáø øîà ìãéb áø øîàäåxn` ixde ± §¨¨©©¦©¨©©

,ax mya lcib axú÷éøæzaygna mcdéãéì äàéáî dðéà ìebét §¦©¦¥¨§¦¨¦¥
aeigéãéî äàéöBî dðéàå äìéòîaeig.äìéòîz` ax x`ane §¦¨§¥¨¦¨¦¥§¦¨

lebit zwixfy dny ,eixacéãéì äàéáî dðéàaeig,äìéòî`ed ¥¨§¦¨¦¥§¦¨
,íél÷ íéLã÷ éøeîéàadwixfde ,dlirn mda oi` dwixfd mcewy §¥¥¨¨¦©¦

aeig mdilr d`ian jkae deab wlgl mixeni`d z` dyixtn
icil m`iadl dliren dleqt dwixf `idy lebit zwixf oi` ,dlirn

,dlirn aeigåy dn,äìéòî éãéî äàéöBî dðéà`edéLã÷ øNáa §¥¨¦¨¦¥§¦¨¦§©¨§¥
,íéLã÷z` dxizny dwixfde ,mcd zwixf mcew dlirn mda yiy ¨¨¦

zwixf oi`y oeike .dlirn aeig icin ez`iven mipdkl dlik`a xyad
jkne .dlirn aeig icin ez`iven dpi` ,dlik`a ezxizn lebit
dpi`y gken ,dlirn oiprl dliren lebit zwixf oi`y epivny
ok m` ,mlbtle mycwl aygz `l mgld izya s`e ,dwixf zaygp
iaxk xaeqy meyn lbtzn mgldy `aiwr iax ly enrh oi`y gken
xaeq i`ce `l` ,dhigya ycwzn mgld oi`y oerny iaxa xfrl`
lbtzn mgldy xaeqy xg`ne ,dhigya ycwzn mgldy iaxk
,miyakd sebk aygp mgldy xaeqy gken miyakd mc zwixfa

.dlik`a mgld z` xizz dnyl `ly dwixfy di`xd zxfege
:`xnbd zvxznáø øîà ìãéb áøc áúBzéà åàìegcp `l ike ± ¨¦©§©¦©¨©©

dlirn zkqna egcp ixde ,ax mya lcib ax ixac(:b)`iadl oi`e ,
xa l`eny iax ly ewitq lr `tt ax ziiyew zxfege ,eixacn di`x

.wgvi ax
:mngl ca`y zxvr inly oica `xnbd zwtzqndépéî àòa- §¨¦¥

epnn l`yéNák ,àøéæ éaøî äéîøé éaøa mi`ad minlydúøöò ©¦¦§§¨¥©¦¥¨¦§¥£¤¤
,mgld izy mr zereayd bga -ì ïèçML,ïîLewwfed ok ici lre ¤§¨¨¦§¨

mglde miyakd,exiag lqtp cg` ca` m`e ,dfl dfíçlä ãáàå§¨©©¤¤
,dwixf mcew,mitxype dlik`a mixeq` miyakd s` jkitleeäî©

ì àlL ïîc ÷BøæiLïîLmyl m` ik ,zxvr inly myl `ly - ¤¦§¨¨¤Ÿ¦§¨
ick ,dacp inlyøézäìd z`.äìéëàa øNa §©¦¨¨©£¦¨

déì øîà,dinxi iaxl `xif iaxikeøLk BðéàL øác Eì Lém` ¨©¥¤§¨¨¤¥¨¥
ezcear ceariìøLëå ,BîLezcear ceari m`ì àlL,BîL`l` ¦§§¨¥¤Ÿ¦§

.dlik`a xyad z` dxizn dpi` mnyl `ly dwixf i`ce
:`xif iax ly ezaeyz lr dinxi iax dywnàìåxac epivn `l ike - §Ÿ

,enyl `ly xyke enyl xyk epi`yéøäåoaxwúBöç íãB÷ çñt ©£¥¤©¤£
,gqt axr ly meidøLk Bðéàcehgy m`ìøLëå ,BîLehgy m` §¥¨¥¦§§¨¥

ì àlLBîL.minly myl `l` ¤Ÿ¦§
:`xif iax eaiynàðéîà à÷ éëä,wtqd z` zegcl xne` ip` jk ± ¨¦¨£¦¨

ikeì äàøpL øác Eì LéBîLinlyk ,enyl axwidl xyk didy ± ¤§¨¨¤¦§¨¦§
,mgld ca`y mcew zxvrlî äçãðåBîLaxwidl xyk epi` aeye ± §¦§¨¦¦§

,mgld ca`y xg` zxvr inlyk ,enyløLk Bðéàåaxwi m` §¥¨¥
ìøLëå ,BîLaxwi m`ì àlL,BîL,gikedl oi` gqt oaxwn ok m`e ¦§§¨¥¤Ÿ¦§

.enyl axwidl d`xp `l oiicr zevg mcewy meyn
:`xif iax ly ezaeyz lr dinxi iax dywnàìåxac epivn `l ike ± §Ÿ

m` xyke enyl axwi m` xyk epi`e enyln dgcpe enyl d`xpy
,enyl `ly axwiéøäåoaxw,Bpîæ øçà çñt`ede ,gqt axr xary ©£¥¤©©©§©

axwidl `a(úBöç íãB÷) ,äðMä úBîé øàLamyl axwidl epicy ¦§¨§©¨¨¤£
,minlyepnf xary xg`e ,epnfa enyl axwidl d`xp `edy `vnpe

.xyk didi minly myl axwi m`e ,enyl axwidln dgcp
:`xif iax aiyn,àðéîà÷ éëäikeäàøpL øác Eì Léaxwidl ¨¦¨£¦¨¤§¨¨¤¦§¨

ìì èçLðå BîLå ,BîLdhigyd xg`î äçãðaxwidllBðéàå ,BîL ¦§§¦§©¦§§¦§¨¦¦§§¥
øLkaxwidlìøLëå BîLaxwidlì àlL.BîL ¨¥¦§§¨¥¤Ÿ¦§

:`xif iax ly ezaeyz lr dinxi iax dywnàìåepivn `l ike ± §Ÿ
`ly axwidl xyke ,enyl axwidln dhigyd ixg` dgcpy oaxw

,enyléøäåoaxwäãBzwxfp m` xyk ,dhigyd xg` engl lqtpy ©£¥¨
.minly myl enc

meyn ,gikedl oi` dcezn :`xif iax aiyncäãBz éðàLdpey ± ¨¦¨
meyn ,dceza xacddééø÷ àðîçøc' dl d`xw dxezdy -,'íéîìL §©£¨¨©§¨§¨¦
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קמט oifge` mipya cenr fn sc ± oey`x wxtzereay

íéì÷ íéùã÷wxta opixn`ck ,mixeni`a `l` dlirn oda oi`e ,od milra oenn -

'dl alg lk" :(` ,fiw oileg) eteqa "xyad lk""-milw miycw ixeni` zeaxl

.dlirnlíäá ïéìòåî ïéà,deab wlgl mze` xxal dwixf jd eda `ilrn `lc -

eda zil inp lebite .`veil zlren dwixf oi`c-.xak od oileqt `dcéàî-

dil `irain `aiwr iaxc `ail` ,xnelk

i`n :wgvi ax xa l`eny iaxl?zwixfcn

ab lr s`e ,lebita mgll dil raw `lebit

`ed `vei `dc ,`id dleqt dwixfc-draw

xya ik ,lebita mgll-`ly xya x`yk

ikid ikc ,miyakd sebk mgl `nl` .`vi

miyakd sebc-inp mgl ,milbetn-

`id dleqtc inp onyl `ly dwixf .lbetn

-lk :(` ,a migaf) ol `niiw `dc ,edl ixy

onyl `ly egafpy migafd-mgle ,mixyk

oilk`p miyakcne ,enc miyakd sebk inp-

.lk`p inp mglïðéøîà àøîåçì àîìã åà
àìå÷ìlk`p mgl zeidl --,opixn` `l

onyl `ly oebk zpbed dpi`y dwixf oiprl

mgl zeidl ,miyakd sebk mgl iedilc

.miyakk lk`påäðúéàáã éàîîåizyl -

iax ibilt dwixf zrya i`xa` mgld

dwixfa elit` :`nizc ,`aiwr iaxe xfril`

sebk mgll `aiwr iax incn zpbed dpi`y

`iedc ,i`xa` edpzi`ca `nlic .miyakd

zpbed dpi`y dwixf-`l `nlr ilekc

zlren dwixf oi`c ,lebita mgl rawn

miycw ixeni`a ibiltc ab lr s`e .`veil

milw-dcene ,enc gafc diteb ik mzdc

,miyak ly sebk ied `l mglc `aiwr iax

onyl `ly dwixfae-ixzyn `l inp

iaxk xaq `aiwr iax `l` .mgll miyak

edpizycw `l :xn`c oerny iaxa xfrl`

i`ed ,jkld .`veia leqti` `le ,dhigy

jkld ,xg` leqt da oi`y zpbed dwixf

`kilc `kid dzeekce .lebita mgl rawn

onyl oebk ,zpbed dwixf dil wixfi`e ,leqt

-la` ,miyak enk mgl ixzyndwixfa

onyl `ly-.`léáøë úøîà éà àìà
'åëå øæòìà.jxtinl `ki` izk` -ú÷éøæ

àùã÷î éî ìåâéô`l i` ,lebita rawinl -

dhigya `xwirn yecwìãéâ áø øîàã ?
äìéòî éãéì äàéáî äðéà ìåâéô ú÷éøæ-

,`ed milra oennc ,milw miycw ixeni`a

iycwn" dia `pixw `lc .dlirn eda zilc

'dheicdl xya xxaedc ,dwixf xg`l cr "

'd iycw" alg dia `pixwc ,deabl alge," ¥¤

lernl dyecwa rawn `l lebit zwixf mW¥

.`id dxyk dwixf `lc ,odaäàöåé äðéàå
oennc ,miycw iycw xyaa dlirn icin -

icin xyad d`ived mc zwixfe .mc zwixf mcew dlirn oda yie ,miign md deab

:ryedi iax xn` llk :(` ,a) dlirn zkqna xn`e .mipdkl ezxizn ixdy ,dlirn

mipdkl xzid zry el yiy lk-mipdkl xzid zry el oi`y lke ,oda oilren oi`

-dlirn icin edl rwtn `l lebit zwixf jd .oda oilren-dwixf e`l `nl`

irawn ikide ,edl `ycwin ikid ,`id dwixf e`lc oeik ,inp zxvr iyak iabe .`id

lebita edl?ìãéâ áø áúåúéà åàì.(a ,b) dlirnc `nw wxta .dinza -åäî
ïîùì àìù ïîã ÷åøæéùonyl i`cec .dlik`a xya xizdl ,minly myl `l` --dfl df ewwfed m`y micen lkd :(` ,en) lirl opixn`ck ,dwixf eed `l-oiakrn

.df z` dfíéîìùì øùë äðùä úåîé øàùá çñô.(` ,cq migqt) "hgyp cinz" wxta -íåéä úåöç íãå÷ çñôxyr drax` ly --oia cr enyl xyk epi`

.minlyl xyke ,miaxrdåîùì äàøðù.mgld zcia` mcew miyak jpd oebk -åîùìî äçãðå.mgld zcia` xg`l -úåöç øçà çñôxaryke ,enyl d`xp -

meid-.minlyl xyke ,enyln dgcpäãåú éøäådngl qxtp dhgyyn :(` ,en) oiwxit i`da oxn`c --.`vi `l excp icie ,lk`i xyade ,minly myl wxfi mcd

`kd `d-.enyl `ly dxyke ,enyln zigcpe ,enyl dhgypyíéîìù äééø÷ àðîçø äãåúminly dn :(my) lirl oxn`ck ,"einly zcez" --,mgl `la iaxw

dcez s`-.enyln dgcp `l mlerne ,mgl `la daxwïôéðîåig dtepz oiperh zxvr iyakc .miyakd mr -.(` ,`q) "zegpnd lk" wxta onwl ,oihegye mi
øàùäå

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

ïðúã`viy miycw iycw xya :opzc ,`yix iziin `lc :dniz Ð 'ek milw miycw ixeni`

.'eke xne` xfril` iax minc zwixf iptl

ìåâéôeaxwiy cr Ð xyk z`vxd dne .leqt z`vxd jk ,xyk z`vxdk :mzd yxtn Ð

xzip epi`y ,d`neh meyn mdilr oiaiig Ð mixedhl xzipd `nhe .'eke oixizn lk

.`nhn "lelig" sili xzepe .`l Ð

äòá÷ditebk `nl` ,xya ik Ð lebita mgl

xzip gafc oeik inp `kd inc ,`gaifc

ditebkc oeik inp mgl Ð onyl `ly dwixfa

`lewl ,opixn` Ð `xnegl :`nlc e` .inc gafc

.gafc diteb ik `diy opixn` `l Ð

øãäáåla` ,i`w mgl` Ð ibilt edpiliir

xcd `l ik (elit`) Ð oixeni``

migaf) "xiczd" wxt gken oke .ibilt ,edpiliir

.(` ,väðéàåxyaa Ð dlirn icin d`iven

oey`x wxt opz `dc :dniz .miycw iycw

zry dl dzid `ly `id efi` :(` ,a) dlirnc

ikc :rnyn .dpnfl ueg dhgypy ?mipdkl xzid

`iyew e`le .gkyn ivn `l Ð xzida dhgyp

.`idåàìåaiyg `le Ð lcib ax azezi`

`ed `tt axc Ð dlirn yixc mzdc `iepiy

`edd dil `xiaq `le ,mzd dl dywnc

(my) oizrny seqa mzdc :dniz edin .`iiepiy

ax azezi` `le" iqxbc zi`e .reiq dil iziin

.d`xp epi`e .`zegipa "lcibåäîonc wexfiy

dyer dtepz :xn`c dinxi iaxl Ð onyl `ly

mcewc ,miyakd eca` Ð mgld ca` ,dwif

xakc `kid la` .iiepyl opixy `l Ð dhigy

.`gaf ipewzl ick ,iiepyl opixy Ð dhgyp

éøäåipynck iiepyl ivn Ð zevg xg` gqt

x`yac gqt ip`y :(` ,ehw) migafc `xza wxt

.ied minly dpyd zeniéøäåm`c Ð dcez

Ð dnyl mcd wxfpe ca`y e` mgld qxtp

zilc .dcezd dca` mgld ca` `dc ,dleqt

`lyc xaqw `l` ,(a ,en) lirlc `ibeq dil

.xyk Ð dnyl `ly wixf ike ,[wxfnl ira] onyl

,"minly" `pngx diixwc dcez ip`y :ipyne

ca` ik minly myl wexfl leki dlgzkl jkld

enk ,zeywdl leki did dywnde .mgld

,dwif dyer dhigyc oeik `de :dlrnl dywdy

i`n :dywe .dcez inp liqtiz Ð mgl liqti`

ded ,"minly `pngx diixwc ,dcez ip`y" ipy

!xyk inp enylc ,`id `zlin e`l :xninl dil

.dleqt Ð dcez myl i`cec :yxtl d`xp `l`

dnyl inp minly mylc ipyne ,xity jixte

myl la` .ikda `lqtin `l jklide ,ixwin

gqta elit`e .mgl `la ied `lc ,leqt Ð dcez

dhgyp xakc Ð ip`y `kd ,dxiwr ira `lc

.[dxiwr ira ikd meyn ,dcez myl]

êùåîdl iwenc i`nl Ð otipne odn mizy

dtepzac oeikc :dnize .yicw` id opirci `l `dc ,mlek sipny xnel jixv ,iaxk

:cere !jixv `lc dtepz xikfnck ,"odilr mcd z` wxefe" `nil ok m` ,ixii` dhigy xg`y

ef odnr zexg` ylyd sipne ,zg` lhep :yxtl d`xpe !rax`d sipiy rnyn `l `pyilc

rax`d sipi `ly jixvy ol ixe` `zyde .ziriaxa oke ,ziyilya oke ,dipya oke .ef xg`

.mizyd lr wx mcd wxfi `ly ,xkip `diy ick ,zg` zaa
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,ïäa ïéìòBî :øîBà àáé÷ò éaø .àîèå øúBðå ìebét íeMî¦¦§¨§¨¥©¦£¦¨¥£¦¨¤
ú÷éøæcî ?éàî .àîèå øúBðå ìebét íeMî ïäéìò ïéáéiçå§©¨¦£¥¤¦¦§¨§¨¥©¦¦§¦©
àlL ä÷éøæ ,øNák àöBéa ìebéôa íçlì äòá÷ ìebét¦¨§¨©¤¤§¦§¥§¨¨§¦¨¤Ÿ

ìàøîeçì ,àîìc Bà .íçlì déì àéøL éîð dîL¯ ¦§¨©¦¨§¨¥©¤¤¦§¨§§¨
àle÷ì ,ïðéøîà¯é÷úî ?ïðéøîà àìéànîe :àtt áø dì ó ¨§¦©§¨¨¨§¦©©§¦¨©©¨¦©

éàøaà eäðúéàãa àîìéc ?éâéìt éàøaà eäðúéà éëc¯ §¦¦§§©§¨¥§¦¦¦§¨¦§¦§§©§¨¥
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eäì àLc÷î äèéçL :øîàc ,déì àøéáñ éaøk àáé÷ò£¦¨§©¦§¦¨¥©£©§¦¨§©§¨§
¯àéúàå ,äèéçLa eäì éLã÷c àáé÷ò éaø øîà÷c eðééä©§§¨¨©©¦£¦¨§¨§¦§¦§¦¨§¨§¨

øæòìà éaøk zøîà éà àlà .ìebéôa eäì äòá÷ ä÷éøæ§¦¨¨§¨§§¦¤¨¦¨§©§§©¦¤§¨¨
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ìlî äçãðå BîLì øLk Bðéàå ,BîLàlL øLëå BîL ¦§§¦§¤¦¦§§¥¨¥¦§§¨¥¤Ÿ
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fn sc zegpn(ipy meil)

:`veil zlren dwixf m` zwelgnd xewn z` `xnbd d`ianïðúc¦§©
(:e dlirn),eàöiL íél÷ íéLã÷ éøeîéàdxfrl uegú÷éøæ éðôì ¥¥¨¨¦©¦¤¨§¦§¥§¦©

ïäa ïéìòBî ïéà ,øîBà øæòéìà éaø ,íéîcmeyn ,dwixfd xg` s` ¨¦©¦¡¦¤¤¥¥£¦¨¤
icil e`iadle ,gafnd wlgl eyixtdl `veil zlren dwixfd oi`y

,dlirn aeigåmelk` m`ïäéìò ïéáéiç ïéàzxk,ìebét íeMîm` §¥©¨¦£¥¤¦¦
,epnfl ueg zaygna mcd wxfpåmeyn,øúBðonf xg` melk` m` §¨

,xyad zlik`åmeyn,àîè.sebd z`neha melk` m`àáé÷ò éaø §¨¥©¦£¦¨
,øîBàok lre ,`vi `l eli`k `veil zlren mcd zwixf,ïäa ïéìòBî ¥£¦¨¤

,àîèå øúBðå ìebét íeMî ïäéìò ïéáéiçå.xyk oaxwk §©¨¦£¥¤¦¦§¨§¨¥
:wgvi ax xa l`eny iax ly ewitq xe`ia z` `xnbd zniiqn
,lebit oiprl `veid mglle xyal zlren dwixfy `aiwr iax zhiyl

éàî,xn`p m`d ,mnyl `ly miyakd mc wxfpa mgld oic dn ± ©
,àöBia ìebéôa íçlì äòá÷ ìebét ú÷éøæcîepivny oeikn ,xnelk ¦¦§¦©¦¨§¨©¤¤§¦©¥

`veia lqtpy mgll znxeb lebit zaygna miyakd mc zwixfy
,dleqt dwixf `idy s` ,lebit aygdløNákdlireny myk - §¨¨

,miyakd sebk aygp mgldy gken ok m`e ,`vi `ly xyal dwixfd
s` jkitl ,mzenk lqtpyì àlL ä÷éøæ,dîL,dleqt dwixf `idy §¦¨¤Ÿ¦§¨
íçlì déì àéøL énðdlik`a mgld z` xizz `id mb ±myk , ©¦¨§¨¥©¤¤

migaf zkqna x`eank ,miyakd xya z` dxizny(.a).àîìc Bà± ¦§¨
c ,xn`p `ny e`ïðéøîà àøîeçìlr aiigle xingdl `weec ± §§¨¨§¦©

oiprl miyakd sebk aygp mgldy xn`p ,lebit meyn mgld zlik`
la` ,dleqt dwixfàìe÷ìlr dlik`a mgld z` xizdle lwdl ± §¨

,dnyl `ly dwixf iciïðéøîà àì.miyakd sebk mgld aygpy Ÿ¨§¦©
:wgvi ax xa l`eny iax ly ewitq lr `xnbd dywné÷úîdì ó- ©§¦¨

dywnéànîe ,àtt áøcnl dz` oipne ±éàøáà eäðúéà éëc ©¨¨¦©§¦¦©§©§©
éâéìt,mcd zwixf zrya dxfrl uegn oiicr mgldy ote`ay ± §¦¦

,lebit zwixf ici lr mgld lbtzp m` `aiwr iaxe xfril` iax ewlgp
àîìécxnel yi `ny ±éàøáà eäðúéàãadxfrl uegn mgldyk ± ¦§¨¦§¦©§©§©

,dwixfd zryaéâéìt àì àîìò éleëciax oiae xfril` iax oia ± §¥¨§¨Ÿ§¦¦
miwleg mpi` `aiwrì úìòBî ä÷éøæ ïéàcd mgl,àöBiepi`e §¥§¦¨¤¤©¥

,lbtznéâéìt eäðéìééò øãäáemcew dxfrl oqipkde xfgyk wxe ± §¨©¨§¦§§¦¦
,dwixfd,ewlgp dfae ,`aiwr iaxe xfril` iax ewlgpøæòéìà éaøc§©¦¡¦¤¤

izy z` lbtl miyakd mc ly lebitd zwixf dliren `ly xaeqd
,mgldàLc÷î äèéçL øîàc éaøk dì øáñmiyakd zhigy ± ¨©¨§©¦§¨©§¦¨§©§¨

,mgld z` zycwnåok m`eäì eìñtéàmgld izy elqtp ±àöBéa §¦©§§§¥
mgld oi` okle ,dhigya eycwzpy xg` dxfrd on e`vi xy`k

,okl mcew leqt xaky meyn lbtznàáé÷ò éaøålbtzpy xaeqd §©¦£¦¨
xaeq ,miyakd mc ly lebit zwixfa mgldéaøa øæòìà éaøk§©¦¤§¨¨§©¦

àLc÷î àì äèéçL øîàc ïBòîLdpi` dcal miyakd zhigy ± ¦§§¨©§¦¨Ÿ§©§¨
mgld z` zycwnåokléìñtéî àìmgld izy elqtp `l ±àöBéa §Ÿ¦©§¦§¥

mcew dxfrl eayy oeike .dhigyd xg` dxfrd on e`vi xy`k
mc ly lebit zwixfa lebit eyrp okle ,mzycwn dwixfd ,dwixf
ok m`e .ezevnk xiznd axwy aygpe xyk mgld ixdy ,miyakd
sebk aygpy meyn ,lbtzp mgldy `aiwr iax ly enrh oi`
`ly dwixfy gikedl oi` jkle ,dleqt dwixfa elit` miyakd
mewn oi` ,ok m`e .miyakd xyak dlik`a mgld z` xizz dnyl
dxizn dnyl `ly dwixf m` wgvi ax xa l`eny iax ly ewitql

.dlik`a mgld z`
:`xnbd dywn .`tt ax ziiyew z` `xnbd dgecéàî éàädn ± ©©

,ef `id `iyewàîìLa úøîà éàyàáé÷ò éaølbtzpy xaeqy ¦¨§©¦§¨¨©¦£¦¨
miyakd mc zwixfa mglddéì àøéáñ éaøk`ed iax zhiyk ± §©¦§¦¨¥

,xaeqàcøîy iaxeäì àLc÷î äèéçLz` zycwn dhigydy ± §¨©§¦¨§©§¨§
,mgldøîà÷c eðééäxne`y xacd oaen ±eäì éLã÷c àáé÷ò éaø ©§§¨¨©©¦£¦¨§¨§¦§

äèéçLadhigya mgld izy eycw dligzy ±åjk xg`àéúà ¦§¦¨§¨§¨
[d`a±]ä÷éøæe epnfl ueg zaygnaìebéôa eäì äòá÷znxebe ± §¦¨¨§¨§§¦

,lebit aygdl mgllúøîà éà àlàyïBòîL éaøa øæòìà éaøk ¤¨¦¨§©§©¦¤§¨¨§©¦¦§
déì àøéáñ,`aiwr iax xaeq ±øîàcoerny iaxa xfrl` iax §¦¨¥§¨©

yàLc÷î àì äçéáæm` ik mgld z` zycwn `l dhigyy ± §¦¨Ÿ§©§¨

,dwixfàLc÷î éî ìebét ú÷éøæmiyakd mc ly lebit zwixf ike ± §¦©¦¦§©§¨
,ezlbtne mgld z` zycwnáø øîà ìãéb áø øîàäåxn` ixde ± §¨¨©©¦©¨©©

,ax mya lcib axú÷éøæzaygna mcdéãéì äàéáî dðéà ìebét §¦©¦¥¨§¦¨¦¥
aeigéãéî äàéöBî dðéàå äìéòîaeig.äìéòîz` ax x`ane §¦¨§¥¨¦¨¦¥§¦¨

lebit zwixfy dny ,eixacéãéì äàéáî dðéàaeig,äìéòî`ed ¥¨§¦¨¦¥§¦¨
,íél÷ íéLã÷ éøeîéàadwixfde ,dlirn mda oi` dwixfd mcewy §¥¥¨¨¦©¦

aeig mdilr d`ian jkae deab wlgl mixeni`d z` dyixtn
icil m`iadl dliren dleqt dwixf `idy lebit zwixf oi` ,dlirn

,dlirn aeigåy dn,äìéòî éãéî äàéöBî dðéà`edéLã÷ øNáa §¥¨¦¨¦¥§¦¨¦§©¨§¥
,íéLã÷z` dxizny dwixfde ,mcd zwixf mcew dlirn mda yiy ¨¨¦

zwixf oi`y oeike .dlirn aeig icin ez`iven mipdkl dlik`a xyad
jkne .dlirn aeig icin ez`iven dpi` ,dlik`a ezxizn lebit
dpi`y gken ,dlirn oiprl dliren lebit zwixf oi`y epivny
ok m` ,mlbtle mycwl aygz `l mgld izya s`e ,dwixf zaygp
iaxk xaeqy meyn lbtzn mgldy `aiwr iax ly enrh oi`y gken
xaeq i`ce `l` ,dhigya ycwzn mgld oi`y oerny iaxa xfrl`
lbtzn mgldy xaeqy xg`ne ,dhigya ycwzn mgldy iaxk
,miyakd sebk aygp mgldy xaeqy gken miyakd mc zwixfa

.dlik`a mgld z` xizz dnyl `ly dwixfy di`xd zxfege
:`xnbd zvxznáø øîà ìãéb áøc áúBzéà åàìegcp `l ike ± ¨¦©§©¦©¨©©

dlirn zkqna egcp ixde ,ax mya lcib ax ixac(:b)`iadl oi`e ,
xa l`eny iax ly ewitq lr `tt ax ziiyew zxfege ,eixacn di`x

.wgvi ax
:mngl ca`y zxvr inly oica `xnbd zwtzqndépéî àòa- §¨¦¥

epnn l`yéNák ,àøéæ éaøî äéîøé éaøa mi`ad minlydúøöò ©¦¦§§¨¥©¦¥¨¦§¥£¤¤
,mgld izy mr zereayd bga -ì ïèçML,ïîLewwfed ok ici lre ¤§¨¨¦§¨

mglde miyakd,exiag lqtp cg` ca` m`e ,dfl dfíçlä ãáàå§¨©©¤¤
,dwixf mcew,mitxype dlik`a mixeq` miyakd s` jkitleeäî©

ì àlL ïîc ÷BøæiLïîLmyl m` ik ,zxvr inly myl `ly - ¤¦§¨¨¤Ÿ¦§¨
ick ,dacp inlyøézäìd z`.äìéëàa øNa §©¦¨¨©£¦¨

déì øîà,dinxi iaxl `xif iaxikeøLk BðéàL øác Eì Lém` ¨©¥¤§¨¨¤¥¨¥
ezcear ceariìøLëå ,BîLezcear ceari m`ì àlL,BîL`l` ¦§§¨¥¤Ÿ¦§

.dlik`a xyad z` dxizn dpi` mnyl `ly dwixf i`ce
:`xif iax ly ezaeyz lr dinxi iax dywnàìåxac epivn `l ike - §Ÿ

,enyl `ly xyke enyl xyk epi`yéøäåoaxwúBöç íãB÷ çñt ©£¥¤©¤£
,gqt axr ly meidøLk Bðéàcehgy m`ìøLëå ,BîLehgy m` §¥¨¥¦§§¨¥

ì àlLBîL.minly myl `l` ¤Ÿ¦§
:`xif iax eaiynàðéîà à÷ éëä,wtqd z` zegcl xne` ip` jk ± ¨¦¨£¦¨

ikeì äàøpL øác Eì LéBîLinlyk ,enyl axwidl xyk didy ± ¤§¨¨¤¦§¨¦§
,mgld ca`y mcew zxvrlî äçãðåBîLaxwidl xyk epi` aeye ± §¦§¨¦¦§

,mgld ca`y xg` zxvr inlyk ,enyløLk Bðéàåaxwi m` §¥¨¥
ìøLëå ,BîLaxwi m`ì àlL,BîL,gikedl oi` gqt oaxwn ok m`e ¦§§¨¥¤Ÿ¦§

.enyl axwidl d`xp `l oiicr zevg mcewy meyn
:`xif iax ly ezaeyz lr dinxi iax dywnàìåxac epivn `l ike ± §Ÿ

m` xyke enyl axwi m` xyk epi`e enyln dgcpe enyl d`xpy
,enyl `ly axwiéøäåoaxw,Bpîæ øçà çñt`ede ,gqt axr xary ©£¥¤©©©§©

axwidl `a(úBöç íãB÷) ,äðMä úBîé øàLamyl axwidl epicy ¦§¨§©¨¨¤£
,minlyepnf xary xg`e ,epnfa enyl axwidl d`xp `edy `vnpe

.xyk didi minly myl axwi m`e ,enyl axwidln dgcp
:`xif iax aiyn,àðéîà÷ éëäikeäàøpL øác Eì Léaxwidl ¨¦¨£¦¨¤§¨¨¤¦§¨

ìì èçLðå BîLå ,BîLdhigyd xg`î äçãðaxwidllBðéàå ,BîL ¦§§¦§©¦§§¦§¨¦¦§§¥
øLkaxwidlìøLëå BîLaxwidlì àlL.BîL ¨¥¦§§¨¥¤Ÿ¦§

:`xif iax ly ezaeyz lr dinxi iax dywnàìåepivn `l ike ± §Ÿ
`ly axwidl xyke ,enyl axwidln dhigyd ixg` dgcpy oaxw

,enyléøäåoaxwäãBzwxfp m` xyk ,dhigyd xg` engl lqtpy ©£¥¨
.minly myl enc

meyn ,gikedl oi` dcezn :`xif iax aiyncäãBz éðàLdpey ± ¨¦¨
meyn ,dceza xacddééø÷ àðîçøc' dl d`xw dxezdy -,'íéîìL §©£¨¨©§¨§¨¦
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המשך בעמוד קע



xcde"קנ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gn sc zegpn(iyily meil)

úBìëàð øàMäåmc` lkl,ïBéãôa,minc zyecwa exzepy oeiky §©§¨¤¡¨§¦§
.opeicta oilegl ze`vei

:`ziixad ixaca dpc `xnbdïðaø äeøîà`ziixa minkg ewcwc ± ©§¨©¨¨
efàä ,àcñç áøc dén÷zelgd x`yy zxne`d ef `ziixa ± ©¥§©¦§¨¨

`id ,oeicta zelk`péaøë àìc,iax zhiyk dpi` ±éàckïåék ,éaø §Ÿ§©¦§¦©¦¥¨
øîàcy iaxàLc÷î äèéçL,mgld zycwn miyakd zhigyy ± §¨©§¦¨§©§¨

reci oi`y oeike ,dhigya eycwzd rax`d jezn zelg izy ixd
j` ,ody dfi` eycwzd `ly mizyd z` zectl lekiy s` ,od dfi`

àëéä eäì ÷éøôc,oze` dcet okid ±éàøáàî eäì ÷éøôc éàm` ± §¨¦§¥¨¦§¨¦§¥©§©
ixde ,okezn mizy dcete zelgd lk z` dxfrdn `ivenáéúëc ïåék¥¨¦§¦

mgld izy oipra(k bk `xwie),''ä éðôì'iptl zeidl zekixvy epcnl ¦§¥
e`vi m` jkle ,dxfra xnelk ,'deäì ìéñtéàmizyd elqtp ± ¦§¦§

eycwzdy,àöBéam`e ,wtqn zeleqt olek ,od dfi` reci oi`y oeike §¥
,dxfrdn o`ivedl xyt` i` okeéàåeb éàolke`e dxfra ocet m`e ± ¦©©

myìéiòî àäxeqi` lr xaere ,oilegl ze`vei ocety jka ixd ± ¨§©¥
zqpkd.äøæòì ïéleçiaxa xfrl` iax zhiyk `ziixad i`ce `l` ¦¨£¨¨

mcew jkle ,dwixfa `l` dhigya ycwzn `l mgldy ,oerny
zelgde ,mcd z` odilr wxefe ,dvxiy mizy dfi` jyen dwixfd

.uega ozectl lekie minc zyecwa exzep zexzepd
:`ziixad on wecwcd z` `xnbd dgecàcñç áø eäì øîà± ¨©§©¦§¨

,minkglíìBòì`id `ziixadkzhiyå ,éaølr daeyzd §¨§©¦§
c `id mkzl`yéàåeb eäì ÷éøô,dxfra oze` dcety ±ådfa oi` ¨¦§©©§
y iptn xeqi`ïééååä à÷ àìénî ïéleçoeike ,zeyrp od odil`n - ¦¦¥¨¨¨§¨

.xeqi` lr dfa xaer epi` ,oileg eid `l oqipkdyky
:`cqg ax zaeyz lr `xnbd dywn,éMà áøì àðéáø déì øîà̈©¥©¦¨§©©¦

ïãBt àeäLk ,àéðúäå,eycwzd `ly zelgd z` -àlà ïãBt ïéà §¨©§¨§¤¨¥¨¤¨
,õeçam`e .dxfra oileg zqpkd xeqi` meyn dxfra ozectl xeq`e ©

ezhiyl ixde ,iax zhiya `ziixad z` uxzn `cqg ax cvik ,ok
.lirl x`eank ,uega ozectl leki epi`

nbd zniiqn:`xàäok` uega ocety dipyd `ziixaa x`eand on ± ¨
y ,gkenéàcåzhiyaàéä ïBòîL éaøa øæòìà éaøs` ,zkled ©©©¦¤§¨¨§©¦¦§¦

,dhigya zelgd eycwzd `ly xaeqy oeiky ,dpey`xd `ziixad
zexzepd z` zectle ,dwixfa eycwziy mcew mizy jeynl leki

,uegaéàczhiya`id`ziixadm`y-,éaø,uega ozectlleki epi` §¦©¦
uegay meyneäì eìñtéà àäzeyecwd zelgd elqtp ixd ±.àöBéa ¨¦©§§§¥

:`ziixad ixacn dywn `xnbdàáøc déøa àçà áø déì øîà̈©¥©£¨§¥§¨¨
ïðçBé éaøc déúáeéz éåäéz àîéì ,éMà áøìdidzy xn`p m`d - §©©¦¥¨¤¡¥§§¥§©¦¨¨

,opgei iaxl `kxit `ziixad onøîzéàc àäéîziaa xn`py dnn ± ¦¨§¦§©
oaxw ,yxcndúBlç íéðBîL ìò dèçML äãBzmipeny yicwdy ± ¨¤§¨¨©§¦©

,mirax` mewna dcez ingll zelgíéòaøà eLã÷ øîà äi÷æç¦§¦¨¨©¨§©§¨¦
,íéðBîL CBzîreci oi`y meyn dcez ingl zyecwa olek zelk`pe ¦§¦

,zeyecw odn dfi`CBzî íéòaøà eLã÷ àì øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©Ÿ¨§©§¨¦¦
íéðBîLzelg mipeny dcez oaxwl yicwdl xyt` i`y oeiky ,llk §¦

opgei iax zhiy lr dywe .odn mirax`a elit` zqtez dyecw oi`
eycw zelg rax` lr zxvr iyak hgy m`y zxne`d `ziixad on
zelg rax` yicwdl xyt` i`y oeiky mixne` `le ,odn mizy

.odn mizy s` eycw `l mgld izyl
:`xnbd zvxzndìò øîzéà éî åàìåzwelgn lr xn`p `l ike ± §¨¦¦§©£¨

ef,ìkä àøéæ éaø øîàopgei iax oiae diwfg oia -àëéä ,íéãBî ¨©©¦¥¨©Ÿ¦¥¨
øîàc,yicwdy drya xn`y mewna ±CBzî íéòaøà eLc÷éì §¨©¦§§©§¨¦¦

,íéðBîLzelg siqedl `l` ,mlek z` yicwdl oiekzd `ly §¦
`ed oicd ,mirax` eca`i m` zeixg`leLã÷citle ,okezn mirax` §¨§

uxzl yi dfénð àëälr zxvr iyak hgyy `ziixaa o`k mb ± ¨¨©¦
xaecn ,zelg rax`øîàc,zelg rax` yicwdykézøz eLc÷éì §¨©¦§§©§¥

òaøà CBzîopgei iax dcen dfae ,rax` jezn mizy eycwiy ± ¦©§©
.eixac lr `iyew o`kn oi`e ,eycwzd okezn mizyy

inlyl miyak drax` hgeyd oica zwqerd `ziixa d`ian `xnbd
:zxvréðzdpy ±dén÷ àúøéè àðéðç éaø[iptl±],ïðçBé éaøc ¨¥©¦£¦¨¦¨¨©¥§©¦¨¨

íéNák äòaøà èçL,mpick mipy mewna zxvr inlylézL ìò ¨©©§¨¨§¨¦©§¥
ïäî íéðL CLBî ,úBlçdligzì àlL ïîc ÷øBæåïîLmyl `l` ©¥§©¦¥¤§¥¨¨¤Ÿ¦§¨

,mixyke ,mnyl mipyd mc z` wxef jk xg`e ,xg` oaxwéà íàL¤¦¦

Ck øîBà äzàz` wexfi `l` ,mnyl `ly mipey`xd mc wexfiy ©¨¥¨
,mnyl mnczãñôä,íéðBøçàä úàs` mnc wexfl lkei `l aeyy ¦§©§¨¤¨©£¦

.mnyl axwidln elqtp xaky oeik ,mnyl `ly
,ïðçBé éaø Bì øîà,mnyl `ly mipey`xd mc wexfiy xn`p ji` ¨©©¦¨¨

,àèçå ãBîò íãàì Bì íéøîBà éëå,mnyl `ly zepaxw mc wexfl §¦§¦§¨¨£©£¨
äkæzL ìéáLa,mixg`d mipya miycw zlik` zevn z` giexzy ± ¦§¦¤¦§¤

ïðúäå(.fr migaf),éøáàoaxwúàhç,mipdkl lk`idl mpicy §¨§©¥§¥©¨
éøáàa eáøòúpLoaxwäìBò,gafnd iab lr xihwdl mpicyéaø ¤¦§¨§§¥§¥¨©¦

eðzé øîBà øæòéìàmiaxernd mixa`d lk z`äìòîìlr - ¡¦¤¤¥¦§§©§¨
,gafnd lry dkxrndøNa úà éðà äàBøådúàhç`id xy`k §¤£¦¤§©©¨

,äìòîì,íéöò àéä eléàkmixa` zxhwd myl dxihwn `ly oeike §©§¨§¦¦¥¦
.xeqi` dfa oi`,íéøîBà íéîëçå`l` ,dlerd ixa`l s` dpwz oi` ©£¨¦§¦
ïúøeö øaeòzdpila elqti ±,miaxernd mixa`d lkúéáì eàöéå §©¨¨§¥§§¥

äôéøOä.etxyie ©§¥¨
:`iyewd z` `xnbd zniiqnéànàdlerde z`hgd ixa` etxyi ©©

,miaxerndàîéìxn`p ±,àèçå ãBîòlr z`hg ixa` xihwze ¥¨£©£¨
,jkl miie`x mpi`y s` ,gafndäkæzL ìéáLaixa` z` xihwdl ¦§¦¤¦§¤

.mpick dlerd
oky ,my dpyna oicl o`k `ziixad oic dnec epi` :`xnbd zvxzn

ïðéøîà úàhça äkæzL ìéáLa úàhça àèçå ãBîò`hge cenr - £©£¨§©¨¦§¦¤¦§¤§©¨¨§¦©
,mnyl `ly zxvr iyak mc wxefy oebk ,cg` xaca dkfzy ick

eli`e ,mixne` ,mxya zlik`a zekfl ickúàhça àèçå ãBîò£©£¨§©¨
ïðéøîà àì äìBòa äkæzL ìéáLaick cg` xaca `hge cenr - ¦§¦¤¦§¤§¨Ÿ¨§¦©

zekfl ick xeqi`a z`hg ixai` xihwny oebk ,xg` xaca dkfzy
.mixne` `l ,mpick dler ixai` xihwdl

:jk lr `xnbd dywnïðéøîà éî àúléî àãçáecg` xaca ike ± ©£¨¦§¨¦¨§¦©
,dkfzy ick `hg mixne`àéðz àäå,`ziixaa epipy ixde -éNák §¨©§¨¦§¥
ì àlL ïèçML úøöòïîL,dler myl `l`éðôì ïéa ïèçML Bà £¤¤¤§¨¨¤Ÿ¦§¨¤§¨¨¥¦§¥

ïpîæe ,zereayd bg mcew ±ïpîæ øçàì ïéa,zereayd bg xg`l ± §©¨¥§©©§©¨
÷øfé ícä,mnyl `ly,úaL äúéä íàå ,ìëàé øNaäåbg lgy ©¨¦¨¥§©¨¨¥¨¥§¦¨§¨©¨

,mnyl `lymiyakd z` hgye ,zaya zereayd÷Bøæé àìmnc z` Ÿ¦§
mnc zwixf dxzed `l ,xeaiv oaxwk axwidln egcpy oeiky ,llk

,zaya÷øæ íàå,zaya mnyl`lymcd z`äöøeäjixveøéè÷äì §¦¨©§¨§©§¦
áøòì ïéøeîéà.zay migec mpi`y zaya `l la` ,zay i`vena ¥¦¨¤¤

:`iyewd z` `xnbd zniiqnéànàå`l dligzkl zaya recne ± §©©
,wexfiàîéìxn`p ±ãBîòeàèç`ly miyakd mc z` wexfe ¥¨££¨

,mnyläkæzL ìéáLalek`le zay i`vena mdixeni` xihwdl ¦§¦¤¦§¤
,dngd zriwya lqti zaya mcd wxfi `l m` ixdy ,mxya z`
dkefe `heg ixd dfae .xyad lk`i `le mixeni`d exhwei `l aeye

.mxya zlik`a dkefe miyakd mc zwixfa `heg ,cg` xaca
,mipte`d oia wlgl yi :`xnbd zvxznãBîòeéãk úaLa àèç ££¨§©¨§¥

ïðéøîà úaLa äkæzL,mixne` mei eze`a dkfzy ick `hge cenr ± ¤¦§¤§©¨¨§¦©
`hge cenr mixne` ,lega mnyl `ly zxvr iyak hgyy oebk

`a mlke`l dkefy meyn ,mnyl `ly mnc wxfiela` ,mei eze
ãBîòeïðéøîà àì ìBça äkæzL éãk úaLa àèçick `hge cenr ± ££¨§©¨§¥¤¦§¤§Ÿ¨§¦©

,mixne` `l xg` meia dkfzyz` xihwdl lkei `l zayay oeike
`hge cenr mixne` `l ,mxya z` lek`l `le ,miyakd ixeni`

.dkfzy liaya ,enyl `ly mcd wxfie
dywn .opgei iax ziiyewl uexizd lr zeywdl `xnbd zxfeg

:`xnbdïðéøîà àì éléî ézøúáecenr mixne` oi` mixac ipyae ± §©§¥¦¥Ÿ¨§¦©
,dkfzy ick `hgeïðúäå(h"n g"t zenexz),,äîeøz ìL úéáç §¨§©¨¦¤§¨

äðBéìòä úba äøaLpL,miaprd z` mipzepy mewna ±äðBzçzáe ¤¦§§¨©©¨¤§¨©©§¨
yi ,ekezl cxei oiidy zbd iptly oezgzd xeaa ±,ïéàîè ïéleç¦§¥¦

ici lre `nhidle oilegl dpeilrd zbd on letil zcner dnexzde
,oilegd z` xeq`ze ,xq`z jk,òLBäé éaøå øæòéìà éaø äãBî¤©¦¡¦¤¤§©¦§ª©

äpnî ìéväì ìBëé íàL,dnexzdn -elit`äøäèa úéòéáølr ¤¦¨§©¦¦¤¨§¦¦§¨¢¨
,xedh ilk ici,ìévédnexzd on wlg leti xedh ilk `iaiy cry s` ©¦

ilka livi m` eli`e ,oilegd lk exq`ie `nhze ,mi`nhd oilegl
.llk oilegl dnexzd on leti `l `nhåàì íàåleki epi` m` ± §¦¨

dp`nhi `l m` s`y ,dxdha ziriax elit` dnexzdn livdl
,dil`n `nhidl dteq micia,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥
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oifge` mipy` cenr gn sc ± oey`x wxtzereay

ïåéãôá úåìëàð øàùäå.lif`e yxtnck -éáøë àìã àäiaxa xfrl` iaxk `l` -

oiicry ,dwixf mcew ef dpwza edl xyt` jkitl .`ycwn `l dhigy :xn`c ,oerny

mcd wxefe ,dvxiy mizy dfi` jyene .ozlgzk od ixde ,sebd zyecw mey mdl oi`

.EcRIW cr zexeq` - odly minc zyecwa ex`ypy el`e .oxizne ,oycwne odilr¤¦¨

dn lk lke`e ,minc zyecw lkk ocete

.dvxiyàùã÷î äèéçù øîàã ïåéë éáø éàã
,minc zyecw `l` odl oi` odn mizyc idp -

edl efgc icin - miyakc ,dicta opyie

`nlra minc zyecw - jpi`e ,iycwnw

:xne`e ,zern `iane .oilegl iwtpe ,ediilr

- zeycewn opi`y mizyd ody mewn lka"

`l dict `lae ."elld zern lr ellgzi

.miyakd zwixf edl `ixy `lc ,ilk`zn

exzyn ikide ,edl wixt `kid ,edin?ixde

!zeycewn opi`y od el` xikn epi`÷éôî éàå
éàøáà åäìåëì åäìizxzl edl wixte -

.ediipináéúëã ïåéë.mgld izya -'ä éðôì
'ebe "mixekad mgl lr mze` odkd sipde" -

.edpip mipt dpin rny ,(bk `xwie)åìñôéà
åäìdz` oi`y jezne ,`veia zeycewnd -

.zeleqt mlek ixd - oxiknåäì ÷éøôã éàå
éàåâmizyd ,ozrax`l mipta odk olke`e -

!dxfrl oileg liirnw - ycew mizyde oileg

ïééåä àìéîî,oileg oiyrp od dxfrd jezc -

.oileg eyrpyn oqipkd `l `edeïéà àéðúäå
õåçá àìà ïãåô.dxfrl oileg meyn -àä

éàãå.iaxk `lc - "uega ocet" ipzwc -

efi` jyene ,dwixf mcew ef dpwz dyere

jxtinl ivn dedc oicd `ede .dvxiy mizy

itepe`l ira ozrax` - iax i`c :`yixa

edine !zeyecwc od in rci `l `dc ,ediicda

diwt`c cr ,dil iyw` dipin `nil`c

.dinrhnììë äì åùã÷ àì,inp `kde -

rax` jezn zelg izy eycw i`n`ìëä ?
'åë íéãåî.ediipin id yixt `lc ab lr s`e -

àúàøåè.mewn my -íéùáë äòáøàoi`e -

.mipy `l` oicdïë øîåà äúà éà íàù-

z` `l` ,dligz dnyl `ly z` wexfl

.dligz enylíéðåøçàä úà úãñôä-

d`xpy xac jl oi` :(a ,fn) lirl xn`ck

wxfync ipd oebk ,onyln dgcpe ,onyl

oeike ,onyl jpd efg `l ez - onyl mipey`x

onyl `ly oixyk oi` - onyln dgcpc

i` m`y :`pixg` `pyil .migafd lk x`yk

zcqtd - onyl ozrax` `l` ok xne` dz`

,ikixv `l `dc ,dpexg`a miwxfpd z`

.oileqteàèç ãåîò`heg - onyl `lye -

.migafa zepyl xeq`c ,`edäëæúù ìéáùá
.mipyd z` lek`l -úàèç éøáàoilk`pd -

.mipdkläìåò éøáàá åáøòúðùmilerd -

.dkxrnd lr mlek dlrnl epzpi - gafnl

éàîàådtixyd zial e`vi -ãåîò àîéì ?
àèçdlrde -die`x dpi`y z`hg gafnl §©£¥

.dler ciqtdl `ly dkfzy liaya ,elàèç
úàèçá úåëæì úàèçálirl oebk -

.xn` envra dkefe envra `hegy ,miyakaïðîæ éðôì.zxvr mcew -ïðîæ øçàì.zxvr xg`l -÷øæé íãä.onyl `ly -úáù äúéä íàåzxvre ,i`w onyl `ly` -

.zay igc `l ez ,xeaiv oaxwn igci`c oeikc ,wexfi `l - `id zayeáøòì ïéøåîéà øéè÷äì úðî ìò äöøåä ÷øæ íàå.mxihwi `l - meid la` -àèçå ãåîò àîéìwexfi -

.dligzkl zayaäëæúù ìéáùádngd zriwya mcd lqtpe ,"wexfi `l" xn` i`n`e .xya lk`ze axrl oixeni` xihwdl -ïðéøîà úáùá äëæúù ìéáùá úáùá àèç ãåîò ?
.meia ea oda dkefc miyak oebk -äðåéìòä [úâá äøáùðù] äîåøú ìù úéáç.u"in* oixewy ,miycr epiid -äðåúçú.zbd iptly xea -äàîè äðåúçúäoileg my yiy -

.oi`nh'åë òùåäé éáøå øæòéìà éáø äãåîi iax yiigc ab lr s` -s`e ,livi - ziriax elit` e` ,lawl xedh ilk xg` xefgl leki m`y `ed dcen ,oileg cqtda onwl ryed

.dpwz dl oi` d`nh dnexzy itl .ceai`l lkd jlie ,oilegd jezl dnexzd letz jk oiae jk oiay it lr
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ïåéë'd iptl" aizk inp dcez ingl iabc ab lr s` Ð `veia dil liqt` 'd iptl aizkc"

'd iptl" aizkc oeik :xn`w ikd Ð xird lka oilk`pe (f `xwie),mipt opira `nl` ,"

wxte ,(` ,dp migaf) "onewn edfi`"a xn`ck ,z`hgl ywzi`cn `veia liqtine

."`veia eliqti` Ð i`xa` i`" :opiqxbe ,`peeb i`dk iziin (` ,fr my) "zeaexrzd"

íìåòì`lc oeik Ð ycwn xepzd oi`e Ð iaxk

xn`c o`nk :inp i` .ziyixtck ,edlek iycw

.zrcn `l` oiycwn zxy ilk oi` :(` ,f zegpn)

àäiaxa xfrl` iaxlc rnyn Ð iaxk `lc

.dwixf `l` ,llk dhigy `ycwn `l oerny

`nlic ?dhigy xg` jyen j`id Ð `ycwn i`c

dyciw `l ipd,lkd zycwny d`xpe !dhigyd

xnb `edy iaxl la` .dyecw xnb enk [`le]

.df `la df ycwl xyt` i` Ð dyecw

êùåîÐ dnyl `ly onc wxefe odn mipy

ca` ,dhigya ewwfedc oeik `d :dniz

ca` Ð miyakd eca` ,miyakd eca` Ð mgld

`l Ð miyak ipdc dhigyc :xnel yie !mgld

,oiycwend md in xxazp `lc oeik ,draw

.efg `l edleke

àèçopixn` z`hga dkfzy liaya z`hga

dlerc `inec ,xaer did elit`e Ð

laa `ed ixd miyi`l epnny lk"c e`la xaerc

oi` :(` ,dt migqt) "oilev cvik" wxte ."exihwz

`l mvre"c e`l dgec "xyad z` elk`e"c dyr

liaya ,`hge cenr" opixn` `le ."ea exayz

,dxhwdl dlik` dnec `l Ð "dlik`a dkfiy

`kid elit`e .`ticre ,oaxw zpwz `ki`c

`kid `l` opixn` `l Ð oaxw zpwz `ki`c

Ð mgld ca` :(` ,en) lirl opixn`ck ,hgypc

.onyl `ly ohgeyl opixy `le ,miyakd eca`

dl oi` dzxiagc ,dxenza daxrzpy dcez iabe

oilegc `xeqi` `l` `kilc ab lr s` ,dpwz

`aehe ,(a ,t zegpn) "dcezd" wxt ,dxfra

"zeaexrzd" wxtac :dyw zvw edin .`ki`

Ð zivnzd mca axrzp :opixn` (` ,gr migaf)

,zivnzd mca `hg" opixn` `le ,dn`l jtyi

meync :xnel yie ?"ytpd mca dkfzy liaya

"unewd"a opzc `de .mzd wiqnck ,ied dxifb

`l Ð dixiya dvnew axrzp :(` ,bk zegpn)

opixn` `l `id dgpnc dtebc ab lr s`c ,xihwi

oeik Ð "unewa dkfzy liaya ,mixiya `hg"

.zeny ipy odl yiy

åàÐ opnf xg`l oia opnf iptl oia ohgyy

oi` `dc ,oixyk Ð onyl elit`c il d`xpe

d`xpe .onyl leqte onyl `ly xyky xac jl

lqtc o`nlc ,jenqc iel iac `pzk `iz`c il

zclei z`hgn `py i`n ok m` ,onyl `ly eda

?dpnf mcew onf xqegn `iedcàèçzaya

ick wexfi :dniz Ð zaya dkfzy liaya

i`d ikc ,ig olke`l"mgld izy" wxt opz `peeb

oi`e ,zekf df oi`c :xnel yie !(a ,hv zegpn)

dzecxl exizdy dnl zencl oi`e .jka `hgl

.(` ,c zay) zay aeig icil `aiy mcew
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:àcñç áøc dén÷ ïðaø äeøîà .ïBéãôa úBìëàð øàMäå§©§¨¤¡¨§¦§£¨¨©¨©©¥§©¦§¨
àä¯éaø éàc .éaøk àìc¯äèéçL :øîàc ïåék ¨§¨§©¦§¦©¦¥¨©£©§¦¨

éàøaàî eäì ÷éøôc éà ?àëéä eäì ÷éøôc ,àLc÷î¯ §©§¨§¨¥§¥¨¦§¨¥§¥©§¨¥
'ä éðôì" áéúëc ïåékéàåeb éà !àöBéa eäì ìéñôéà ," ¥¨¦§¦¦§¥¦§¦§§¥¦©©

¯íìBòì :àcñç áø eäì øîà !äøæòì ïéleç ìéiòî àä̈§©¥¦©£¨¨£©§©¦§¨§¨
øîà .ïééååä à÷ àìénî ïéleçå ,éàåeb eäì ÷éøôe ,éaøk§©¦¨¥§©©§¦¦¥¨¨¨§¨£©
ïãBt ïéà ,ïãBt àeäLk :àéðúäå ,éLà áøì àðéáø déì¥¨¦¨§©©¦§¨©§¨§¤¨¥¨

!õeça àlà¯,àéä ïBòîL éaøa øæòìà éaø éàcå àä ¤¨©¨©©©¦¤§¨¨§©¦¦§¦
éaø éàc¯àçà áø déì øîà .àöBéa eäì eìñôéà àä §¦©¦¨¦§§§§¥£©¥©©¨

éaøc dézáeéz éåäéz ,àîéì :éLà áøì àáøc déøa§¥§¨¨§©©¦¥¨¤¡¥§§¥§©¦
íéðBîL ìò dèçML äãBz :øîúéàc àäéî ,ïðçBé¨¨¦¨§¦§©¨¤§¨¨©§¦

úBlç¯,íéðBîL CBzî íéòaøà eLã÷ :øîà äi÷æç ©¦§¦¨¨©¨§©§¨¦¦§¦
!íéðBîL CBzî íéòaøà eLã÷ àì :øîà ïðçBé éaøå¯ §©¦¨¨¨©Ÿ¨§©§¨¦¦§¦

àëéä íéãBî ìkä :àøéæ éaø øîà ,dìò øîzéà éî åàìå§¨¦¦§©£¨£©©¦¥¨©Ÿ¦¥¨
àëä ?äLã÷c "íéðBîL CBzî íéòaøà eLc÷éì" øîàc§¨©¦©§©§¨¦¦§¦§¨§¨¨¨

."òaøà CBzî ézøz eLc÷éì" øîàc éîðàðéðç éaø éðz ©¦§¨©¦©§©§¥¦©§©¨¥©¦£¦¨
ìò íéNák äòaøà èçL :ïðçBé éaøc dén÷ àúøéè¦¨¨©¥§©¦¨¨¨©©§¨¨§¨¦©

úBlç ézL¯ì àlL ïîc ÷øBæå ,ïäî íéðL CLBî.ïîL §¥©¥§©¦¥¤§¥¨¨¤Ÿ¦§¨
øîà .íéðBøçàä úà zãñôä ,Ck øîBà äzà éà íàL¤¦¦©¨¥¨¦§©§§¤¨©£¦¨©
ìéáLa àèçå ãBîò" íãàì Bì øîBà éëå :ïðçBé éaø Bì©¦¨¨§¦¥§¨¨£©£¨¦§¦
äìBò éøáàa eáøòúpL úàhç éøáà :ïðúäå !?"äkæzL¤¦§¤§¨§©¥§¥©¨¤¦§¨§§¥§¥¨

¯øNa úà éðà äàBøå ,äìòîì eðzé :øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥¦§§©§¨§¤£¦¤§©
:íéøîBà íéîëçå .íéöò àéä eléàk äìòîì úàhç©¨§©§¨§¦¦¥¦©£¨¦§¦
àîéì ?éànà .äôéøOä úéáì eàöéå ïúøeö øaeòz§©¨¨§¥§§¥©§¥¨©©¥¨

¯ !"äkæzL ìéáLa àèçå ãBîò"úàhça àèçå ãBîò" £©£¨¦§¦¤¦§¤£©£¨§©¨
"úàhça äkæzL ìéáLa¯àèçå ãBîò" ,ïðéøîà ¦§¦¤¦§¤§©¨¨§¦©£©£¨

¯ "äìBòa äkæzL ìéáLa úàhça.ïðéøîà àì¯àãçáe §©¨¦§¦¤¦§¤§¨¨¨§¦©©£¨
ïèçML úøöò éNák :àéðz àäå ?øîà éî àúléî¦§¨¦£©§¨©§¨¦§¥£¤¤¤§¨¨

ì àlLïpîæ øçàì ïéa ïpîæ éðôì ïéa ïèçML Bà ,ïîL ¤¨¦§¨¤§¨¨¥¦§¥§©¨¥§©©§©¨
¯úaL äúéä íàå .ìëàé øNaäå ÷øfé ícä¯àì ©¨¦¨¥§©¨¨¥¨¥§¦¨§¨©¨Ÿ

÷øæ íàå ,÷Bøæé¯.áøòì ïéøeîéà øéè÷äì äöøeä ¦§§¦¨©§¨§©§¦¥¦¨¤¤
!"äkæzL ìéáLa àèç ãBîò" àîéì ?éànàå¯ãBîò" §©©¥¨££¨¦§¦¤¦§¤£

"úaLa äkæzL éãk úaLa àèç¯ãBîò" ,ïðéøîà £¨§©¨§¥¤¦§¤§©¨¨§¦©£
"ìBça äkæzL éãk úaLa àèç¯.ïðéøîà àì¯ £¨§©¨§¥¤¦§¤§¨¨§¦©

äîeøz ìL úéáç :ïðúäå ?øîà àì éléî ézøúáe§©§¥¦¥¨£©§¨§©¨¦¤§¨
ïéàîè ïéleç äðBzçzáe äðBéìòä úba äøaLpL¯äãBî ¤¦§§¨©©¨¤§¨©©§¨¦§¥¦¤

äpnî ìéväì ìBëé íàL òLBäé éaøå øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤§©¦§ª©¤¦¨§©¦¦¤¨
äøäèa úéòéáø¯åàì íàå .ìévé¯:øîBà øæòéìà éaø §¦¦§¨¢¨©¦§¦¨©¦¡¦¤¤¥
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קני "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gn sc zegpn(iyily meil)

úBìëàð øàMäåmc` lkl,ïBéãôa,minc zyecwa exzepy oeiky §©§¨¤¡¨§¦§
.opeicta oilegl ze`vei

:`ziixad ixaca dpc `xnbdïðaø äeøîà`ziixa minkg ewcwc ± ©§¨©¨¨
efàä ,àcñç áøc dén÷zelgd x`yy zxne`d ef `ziixa ± ©¥§©¦§¨¨

`id ,oeicta zelk`péaøë àìc,iax zhiyk dpi` ±éàckïåék ,éaø §Ÿ§©¦§¦©¦¥¨
øîàcy iaxàLc÷î äèéçL,mgld zycwn miyakd zhigyy ± §¨©§¦¨§©§¨

reci oi`y oeike ,dhigya eycwzd rax`d jezn zelg izy ixd
j` ,ody dfi` eycwzd `ly mizyd z` zectl lekiy s` ,od dfi`

àëéä eäì ÷éøôc,oze` dcet okid ±éàøáàî eäì ÷éøôc éàm` ± §¨¦§¥¨¦§¨¦§¥©§©
ixde ,okezn mizy dcete zelgd lk z` dxfrdn `ivenáéúëc ïåék¥¨¦§¦

mgld izy oipra(k bk `xwie),''ä éðôì'iptl zeidl zekixvy epcnl ¦§¥
e`vi m` jkle ,dxfra xnelk ,'deäì ìéñtéàmizyd elqtp ± ¦§¦§

eycwzdy,àöBéam`e ,wtqn zeleqt olek ,od dfi` reci oi`y oeike §¥
,dxfrdn o`ivedl xyt` i` okeéàåeb éàolke`e dxfra ocet m`e ± ¦©©

myìéiòî àäxeqi` lr xaere ,oilegl ze`vei ocety jka ixd ± ¨§©¥
zqpkd.äøæòì ïéleçiaxa xfrl` iax zhiyk `ziixad i`ce `l` ¦¨£¨¨

mcew jkle ,dwixfa `l` dhigya ycwzn `l mgldy ,oerny
zelgde ,mcd z` odilr wxefe ,dvxiy mizy dfi` jyen dwixfd

.uega ozectl lekie minc zyecwa exzep zexzepd
:`ziixad on wecwcd z` `xnbd dgecàcñç áø eäì øîà± ¨©§©¦§¨

,minkglíìBòì`id `ziixadkzhiyå ,éaølr daeyzd §¨§©¦§
c `id mkzl`yéàåeb eäì ÷éøô,dxfra oze` dcety ±ådfa oi` ¨¦§©©§
y iptn xeqi`ïééååä à÷ àìénî ïéleçoeike ,zeyrp od odil`n - ¦¦¥¨¨¨§¨

.xeqi` lr dfa xaer epi` ,oileg eid `l oqipkdyky
:`cqg ax zaeyz lr `xnbd dywn,éMà áøì àðéáø déì øîà̈©¥©¦¨§©©¦

ïãBt àeäLk ,àéðúäå,eycwzd `ly zelgd z` -àlà ïãBt ïéà §¨©§¨§¤¨¥¨¤¨
,õeçam`e .dxfra oileg zqpkd xeqi` meyn dxfra ozectl xeq`e ©

ezhiyl ixde ,iax zhiya `ziixad z` uxzn `cqg ax cvik ,ok
.lirl x`eank ,uega ozectl leki epi`

nbd zniiqn:`xàäok` uega ocety dipyd `ziixaa x`eand on ± ¨
y ,gkenéàcåzhiyaàéä ïBòîL éaøa øæòìà éaøs` ,zkled ©©©¦¤§¨¨§©¦¦§¦

,dhigya zelgd eycwzd `ly xaeqy oeiky ,dpey`xd `ziixad
zexzepd z` zectle ,dwixfa eycwziy mcew mizy jeynl leki

,uegaéàczhiya`id`ziixadm`y-,éaø,uega ozectlleki epi` §¦©¦
uegay meyneäì eìñtéà àäzeyecwd zelgd elqtp ixd ±.àöBéa ¨¦©§§§¥

:`ziixad ixacn dywn `xnbdàáøc déøa àçà áø déì øîà̈©¥©£¨§¥§¨¨
ïðçBé éaøc déúáeéz éåäéz àîéì ,éMà áøìdidzy xn`p m`d - §©©¦¥¨¤¡¥§§¥§©¦¨¨

,opgei iaxl `kxit `ziixad onøîzéàc àäéîziaa xn`py dnn ± ¦¨§¦§©
oaxw ,yxcndúBlç íéðBîL ìò dèçML äãBzmipeny yicwdy ± ¨¤§¨¨©§¦©

,mirax` mewna dcez ingll zelgíéòaøà eLã÷ øîà äi÷æç¦§¦¨¨©¨§©§¨¦
,íéðBîL CBzîreci oi`y meyn dcez ingl zyecwa olek zelk`pe ¦§¦

,zeyecw odn dfi`CBzî íéòaøà eLã÷ àì øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©Ÿ¨§©§¨¦¦
íéðBîLzelg mipeny dcez oaxwl yicwdl xyt` i`y oeiky ,llk §¦

opgei iax zhiy lr dywe .odn mirax`a elit` zqtez dyecw oi`
eycw zelg rax` lr zxvr iyak hgy m`y zxne`d `ziixad on
zelg rax` yicwdl xyt` i`y oeiky mixne` `le ,odn mizy

.odn mizy s` eycw `l mgld izyl
:`xnbd zvxzndìò øîzéà éî åàìåzwelgn lr xn`p `l ike ± §¨¦¦§©£¨

ef,ìkä àøéæ éaø øîàopgei iax oiae diwfg oia -àëéä ,íéãBî ¨©©¦¥¨©Ÿ¦¥¨
øîàc,yicwdy drya xn`y mewna ±CBzî íéòaøà eLc÷éì §¨©¦§§©§¨¦¦

,íéðBîLzelg siqedl `l` ,mlek z` yicwdl oiekzd `ly §¦
`ed oicd ,mirax` eca`i m` zeixg`leLã÷citle ,okezn mirax` §¨§

uxzl yi dfénð àëälr zxvr iyak hgyy `ziixaa o`k mb ± ¨¨©¦
xaecn ,zelg rax`øîàc,zelg rax` yicwdykézøz eLc÷éì §¨©¦§§©§¥

òaøà CBzîopgei iax dcen dfae ,rax` jezn mizy eycwiy ± ¦©§©
.eixac lr `iyew o`kn oi`e ,eycwzd okezn mizyy

inlyl miyak drax` hgeyd oica zwqerd `ziixa d`ian `xnbd
:zxvréðzdpy ±dén÷ àúøéè àðéðç éaø[iptl±],ïðçBé éaøc ¨¥©¦£¦¨¦¨¨©¥§©¦¨¨

íéNák äòaøà èçL,mpick mipy mewna zxvr inlylézL ìò ¨©©§¨¨§¨¦©§¥
ïäî íéðL CLBî ,úBlçdligzì àlL ïîc ÷øBæåïîLmyl `l` ©¥§©¦¥¤§¥¨¨¤Ÿ¦§¨

,mixyke ,mnyl mipyd mc z` wxef jk xg`e ,xg` oaxwéà íàL¤¦¦

Ck øîBà äzàz` wexfi `l` ,mnyl `ly mipey`xd mc wexfiy ©¨¥¨
,mnyl mnczãñôä,íéðBøçàä úàs` mnc wexfl lkei `l aeyy ¦§©§¨¤¨©£¦

.mnyl axwidln elqtp xaky oeik ,mnyl `ly
,ïðçBé éaø Bì øîà,mnyl `ly mipey`xd mc wexfiy xn`p ji` ¨©©¦¨¨

,àèçå ãBîò íãàì Bì íéøîBà éëå,mnyl `ly zepaxw mc wexfl §¦§¦§¨¨£©£¨
äkæzL ìéáLa,mixg`d mipya miycw zlik` zevn z` giexzy ± ¦§¦¤¦§¤

ïðúäå(.fr migaf),éøáàoaxwúàhç,mipdkl lk`idl mpicy §¨§©¥§¥©¨
éøáàa eáøòúpLoaxwäìBò,gafnd iab lr xihwdl mpicyéaø ¤¦§¨§§¥§¥¨©¦

eðzé øîBà øæòéìàmiaxernd mixa`d lk z`äìòîìlr - ¡¦¤¤¥¦§§©§¨
,gafnd lry dkxrndøNa úà éðà äàBøådúàhç`id xy`k §¤£¦¤§©©¨

,äìòîì,íéöò àéä eléàkmixa` zxhwd myl dxihwn `ly oeike §©§¨§¦¦¥¦
.xeqi` dfa oi`,íéøîBà íéîëçå`l` ,dlerd ixa`l s` dpwz oi` ©£¨¦§¦
ïúøeö øaeòzdpila elqti ±,miaxernd mixa`d lkúéáì eàöéå §©¨¨§¥§§¥

äôéøOä.etxyie ©§¥¨
:`iyewd z` `xnbd zniiqnéànàdlerde z`hgd ixa` etxyi ©©

,miaxerndàîéìxn`p ±,àèçå ãBîòlr z`hg ixa` xihwze ¥¨£©£¨
,jkl miie`x mpi`y s` ,gafndäkæzL ìéáLaixa` z` xihwdl ¦§¦¤¦§¤

.mpick dlerd
oky ,my dpyna oicl o`k `ziixad oic dnec epi` :`xnbd zvxzn

ïðéøîà úàhça äkæzL ìéáLa úàhça àèçå ãBîò`hge cenr - £©£¨§©¨¦§¦¤¦§¤§©¨¨§¦©
,mnyl `ly zxvr iyak mc wxefy oebk ,cg` xaca dkfzy ick

eli`e ,mixne` ,mxya zlik`a zekfl ickúàhça àèçå ãBîò£©£¨§©¨
ïðéøîà àì äìBòa äkæzL ìéáLaick cg` xaca `hge cenr - ¦§¦¤¦§¤§¨Ÿ¨§¦©

zekfl ick xeqi`a z`hg ixai` xihwny oebk ,xg` xaca dkfzy
.mixne` `l ,mpick dler ixai` xihwdl

:jk lr `xnbd dywnïðéøîà éî àúléî àãçáecg` xaca ike ± ©£¨¦§¨¦¨§¦©
,dkfzy ick `hg mixne`àéðz àäå,`ziixaa epipy ixde -éNák §¨©§¨¦§¥
ì àlL ïèçML úøöòïîL,dler myl `l`éðôì ïéa ïèçML Bà £¤¤¤§¨¨¤Ÿ¦§¨¤§¨¨¥¦§¥

ïpîæe ,zereayd bg mcew ±ïpîæ øçàì ïéa,zereayd bg xg`l ± §©¨¥§©©§©¨
÷øfé ícä,mnyl `ly,úaL äúéä íàå ,ìëàé øNaäåbg lgy ©¨¦¨¥§©¨¨¥¨¥§¦¨§¨©¨

,mnyl `lymiyakd z` hgye ,zaya zereayd÷Bøæé àìmnc z` Ÿ¦§
mnc zwixf dxzed `l ,xeaiv oaxwk axwidln egcpy oeiky ,llk

,zaya÷øæ íàå,zaya mnyl`lymcd z`äöøeäjixveøéè÷äì §¦¨©§¨§©§¦
áøòì ïéøeîéà.zay migec mpi`y zaya `l la` ,zay i`vena ¥¦¨¤¤

:`iyewd z` `xnbd zniiqnéànàå`l dligzkl zaya recne ± §©©
,wexfiàîéìxn`p ±ãBîòeàèç`ly miyakd mc z` wexfe ¥¨££¨

,mnyläkæzL ìéáLalek`le zay i`vena mdixeni` xihwdl ¦§¦¤¦§¤
,dngd zriwya lqti zaya mcd wxfi `l m` ixdy ,mxya z`
dkefe `heg ixd dfae .xyad lk`i `le mixeni`d exhwei `l aeye

.mxya zlik`a dkefe miyakd mc zwixfa `heg ,cg` xaca
,mipte`d oia wlgl yi :`xnbd zvxznãBîòeéãk úaLa àèç ££¨§©¨§¥

ïðéøîà úaLa äkæzL,mixne` mei eze`a dkfzy ick `hge cenr ± ¤¦§¤§©¨¨§¦©
`hge cenr mixne` ,lega mnyl `ly zxvr iyak hgyy oebk

`a mlke`l dkefy meyn ,mnyl `ly mnc wxfiela` ,mei eze
ãBîòeïðéøîà àì ìBça äkæzL éãk úaLa àèçick `hge cenr ± ££¨§©¨§¥¤¦§¤§Ÿ¨§¦©

,mixne` `l xg` meia dkfzyz` xihwdl lkei `l zayay oeike
`hge cenr mixne` `l ,mxya z` lek`l `le ,miyakd ixeni`

.dkfzy liaya ,enyl `ly mcd wxfie
dywn .opgei iax ziiyewl uexizd lr zeywdl `xnbd zxfeg

:`xnbdïðéøîà àì éléî ézøúáecenr mixne` oi` mixac ipyae ± §©§¥¦¥Ÿ¨§¦©
,dkfzy ick `hgeïðúäå(h"n g"t zenexz),,äîeøz ìL úéáç §¨§©¨¦¤§¨

äðBéìòä úba äøaLpL,miaprd z` mipzepy mewna ±äðBzçzáe ¤¦§§¨©©¨¤§¨©©§¨
yi ,ekezl cxei oiidy zbd iptly oezgzd xeaa ±,ïéàîè ïéleç¦§¥¦

ici lre `nhidle oilegl dpeilrd zbd on letil zcner dnexzde
,oilegd z` xeq`ze ,xq`z jk,òLBäé éaøå øæòéìà éaø äãBî¤©¦¡¦¤¤§©¦§ª©

äpnî ìéväì ìBëé íàL,dnexzdn -elit`äøäèa úéòéáølr ¤¦¨§©¦¦¤¨§¦¦§¨¢¨
,xedh ilk ici,ìévédnexzd on wlg leti xedh ilk `iaiy cry s` ©¦

ilka livi m` eli`e ,oilegd lk exq`ie `nhze ,mi`nhd oilegl
.llk oilegl dnexzd on leti `l `nhåàì íàåleki epi` m` ± §¦¨

dp`nhi `l m` s`y ,dxdha ziriax elit` dnexzdn livdl
,dil`n `nhidl dteq micia,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥
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oifge` mipy` cenr gn sc ± oey`x wxtzereay

ïåéãôá úåìëàð øàùäå.lif`e yxtnck -éáøë àìã àäiaxa xfrl` iaxk `l` -

oiicry ,dwixf mcew ef dpwza edl xyt` jkitl .`ycwn `l dhigy :xn`c ,oerny

mcd wxefe ,dvxiy mizy dfi` jyene .ozlgzk od ixde ,sebd zyecw mey mdl oi`

.EcRIW cr zexeq` - odly minc zyecwa ex`ypy el`e .oxizne ,oycwne odilr¤¦¨

dn lk lke`e ,minc zyecw lkk ocete

.dvxiyàùã÷î äèéçù øîàã ïåéë éáø éàã
,minc zyecw `l` odl oi` odn mizyc idp -

edl efgc icin - miyakc ,dicta opyie

`nlra minc zyecw - jpi`e ,iycwnw

:xne`e ,zern `iane .oilegl iwtpe ,ediilr

- zeycewn opi`y mizyd ody mewn lka"

`l dict `lae ."elld zern lr ellgzi

.miyakd zwixf edl `ixy `lc ,ilk`zn

exzyn ikide ,edl wixt `kid ,edin?ixde

!zeycewn opi`y od el` xikn epi`÷éôî éàå
éàøáà åäìåëì åäìizxzl edl wixte -

.ediipináéúëã ïåéë.mgld izya -'ä éðôì
'ebe "mixekad mgl lr mze` odkd sipde" -

.edpip mipt dpin rny ,(bk `xwie)åìñôéà
åäìdz` oi`y jezne ,`veia zeycewnd -

.zeleqt mlek ixd - oxiknåäì ÷éøôã éàå
éàåâmizyd ,ozrax`l mipta odk olke`e -

!dxfrl oileg liirnw - ycew mizyde oileg

ïééåä àìéîî,oileg oiyrp od dxfrd jezc -

.oileg eyrpyn oqipkd `l `edeïéà àéðúäå
õåçá àìà ïãåô.dxfrl oileg meyn -àä

éàãå.iaxk `lc - "uega ocet" ipzwc -

efi` jyene ,dwixf mcew ef dpwz dyere

jxtinl ivn dedc oicd `ede .dvxiy mizy

itepe`l ira ozrax` - iax i`c :`yixa

edine !zeyecwc od in rci `l `dc ,ediicda

diwt`c cr ,dil iyw` dipin `nil`c

.dinrhnììë äì åùã÷ àì,inp `kde -

rax` jezn zelg izy eycw i`n`ìëä ?
'åë íéãåî.ediipin id yixt `lc ab lr s`e -

àúàøåè.mewn my -íéùáë äòáøàoi`e -

.mipy `l` oicdïë øîåà äúà éà íàù-

z` `l` ,dligz dnyl `ly z` wexfl

.dligz enylíéðåøçàä úà úãñôä-

d`xpy xac jl oi` :(a ,fn) lirl xn`ck

wxfync ipd oebk ,onyln dgcpe ,onyl

oeike ,onyl jpd efg `l ez - onyl mipey`x

onyl `ly oixyk oi` - onyln dgcpc

i` m`y :`pixg` `pyil .migafd lk x`yk

zcqtd - onyl ozrax` `l` ok xne` dz`

,ikixv `l `dc ,dpexg`a miwxfpd z`

.oileqteàèç ãåîò`heg - onyl `lye -

.migafa zepyl xeq`c ,`edäëæúù ìéáùá
.mipyd z` lek`l -úàèç éøáàoilk`pd -

.mipdkläìåò éøáàá åáøòúðùmilerd -

.dkxrnd lr mlek dlrnl epzpi - gafnl

éàîàådtixyd zial e`vi -ãåîò àîéì ?
àèçdlrde -die`x dpi`y z`hg gafnl §©£¥

.dler ciqtdl `ly dkfzy liaya ,elàèç
úàèçá úåëæì úàèçálirl oebk -

.xn` envra dkefe envra `hegy ,miyakaïðîæ éðôì.zxvr mcew -ïðîæ øçàì.zxvr xg`l -÷øæé íãä.onyl `ly -úáù äúéä íàåzxvre ,i`w onyl `ly` -

.zay igc `l ez ,xeaiv oaxwn igci`c oeikc ,wexfi `l - `id zayeáøòì ïéøåîéà øéè÷äì úðî ìò äöøåä ÷øæ íàå.mxihwi `l - meid la` -àèçå ãåîò àîéìwexfi -

.dligzkl zayaäëæúù ìéáùádngd zriwya mcd lqtpe ,"wexfi `l" xn` i`n`e .xya lk`ze axrl oixeni` xihwdl -ïðéøîà úáùá äëæúù ìéáùá úáùá àèç ãåîò ?
.meia ea oda dkefc miyak oebk -äðåéìòä [úâá äøáùðù] äîåøú ìù úéáç.u"in* oixewy ,miycr epiid -äðåúçú.zbd iptly xea -äàîè äðåúçúäoileg my yiy -

.oi`nh'åë òùåäé éáøå øæòéìà éáø äãåîi iax yiigc ab lr s` -s`e ,livi - ziriax elit` e` ,lawl xedh ilk xg` xefgl leki m`y `ed dcen ,oileg cqtda onwl ryed

.dpwz dl oi` d`nh dnexzy itl .ceai`l lkd jlie ,oilegd jezl dnexzd letz jk oiae jk oiay it lr
ãøú
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ïåéë'd iptl" aizk inp dcez ingl iabc ab lr s` Ð `veia dil liqt` 'd iptl aizkc"

'd iptl" aizkc oeik :xn`w ikd Ð xird lka oilk`pe (f `xwie),mipt opira `nl` ,"

wxte ,(` ,dp migaf) "onewn edfi`"a xn`ck ,z`hgl ywzi`cn `veia liqtine

."`veia eliqti` Ð i`xa` i`" :opiqxbe ,`peeb i`dk iziin (` ,fr my) "zeaexrzd"

íìåòì`lc oeik Ð ycwn xepzd oi`e Ð iaxk

xn`c o`nk :inp i` .ziyixtck ,edlek iycw

.zrcn `l` oiycwn zxy ilk oi` :(` ,f zegpn)

àäiaxa xfrl` iaxlc rnyn Ð iaxk `lc

.dwixf `l` ,llk dhigy `ycwn `l oerny

`nlic ?dhigy xg` jyen j`id Ð `ycwn i`c

dyciw `l ipd,lkd zycwny d`xpe !dhigyd

xnb `edy iaxl la` .dyecw xnb enk [`le]

.df `la df ycwl xyt` i` Ð dyecw

êùåîÐ dnyl `ly onc wxefe odn mipy

ca` ,dhigya ewwfedc oeik `d :dniz

ca` Ð miyakd eca` ,miyakd eca` Ð mgld

`l Ð miyak ipdc dhigyc :xnel yie !mgld

,oiycwend md in xxazp `lc oeik ,draw

.efg `l edleke

àèçopixn` z`hga dkfzy liaya z`hga

dlerc `inec ,xaer did elit`e Ð

laa `ed ixd miyi`l epnny lk"c e`la xaerc

oi` :(` ,dt migqt) "oilev cvik" wxte ."exihwz

`l mvre"c e`l dgec "xyad z` elk`e"c dyr

liaya ,`hge cenr" opixn` `le ."ea exayz

,dxhwdl dlik` dnec `l Ð "dlik`a dkfiy

`kid elit`e .`ticre ,oaxw zpwz `ki`c

`kid `l` opixn` `l Ð oaxw zpwz `ki`c

Ð mgld ca` :(` ,en) lirl opixn`ck ,hgypc

.onyl `ly ohgeyl opixy `le ,miyakd eca`

dl oi` dzxiagc ,dxenza daxrzpy dcez iabe

oilegc `xeqi` `l` `kilc ab lr s` ,dpwz

`aehe ,(a ,t zegpn) "dcezd" wxt ,dxfra

"zeaexrzd" wxtac :dyw zvw edin .`ki`

Ð zivnzd mca axrzp :opixn` (` ,gr migaf)

,zivnzd mca `hg" opixn` `le ,dn`l jtyi

meync :xnel yie ?"ytpd mca dkfzy liaya

"unewd"a opzc `de .mzd wiqnck ,ied dxifb

`l Ð dixiya dvnew axrzp :(` ,bk zegpn)

opixn` `l `id dgpnc dtebc ab lr s`c ,xihwi

oeik Ð "unewa dkfzy liaya ,mixiya `hg"

.zeny ipy odl yiy

åàÐ opnf xg`l oia opnf iptl oia ohgyy

oi` `dc ,oixyk Ð onyl elit`c il d`xpe

d`xpe .onyl leqte onyl `ly xyky xac jl

lqtc o`nlc ,jenqc iel iac `pzk `iz`c il

zclei z`hgn `py i`n ok m` ,onyl `ly eda

?dpnf mcew onf xqegn `iedcàèçzaya

ick wexfi :dniz Ð zaya dkfzy liaya

i`d ikc ,ig olke`l"mgld izy" wxt opz `peeb

oi`e ,zekf df oi`c :xnel yie !(a ,hv zegpn)

dzecxl exizdy dnl zencl oi`e .jka `hgl

.(` ,c zay) zay aeig icil `aiy mcew

iyak
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:àcñç áøc dén÷ ïðaø äeøîà .ïBéãôa úBìëàð øàMäå§©§¨¤¡¨§¦§£¨¨©¨©©¥§©¦§¨
àä¯éaø éàc .éaøk àìc¯äèéçL :øîàc ïåék ¨§¨§©¦§¦©¦¥¨©£©§¦¨

éàøaàî eäì ÷éøôc éà ?àëéä eäì ÷éøôc ,àLc÷î¯ §©§¨§¨¥§¥¨¦§¨¥§¥©§¨¥
'ä éðôì" áéúëc ïåékéàåeb éà !àöBéa eäì ìéñôéà ," ¥¨¦§¦¦§¥¦§¦§§¥¦©©

¯íìBòì :àcñç áø eäì øîà !äøæòì ïéleç ìéiòî àä̈§©¥¦©£¨¨£©§©¦§¨§¨
øîà .ïééååä à÷ àìénî ïéleçå ,éàåeb eäì ÷éøôe ,éaøk§©¦¨¥§©©§¦¦¥¨¨¨§¨£©
ïãBt ïéà ,ïãBt àeäLk :àéðúäå ,éLà áøì àðéáø déì¥¨¦¨§©©¦§¨©§¨§¤¨¥¨

!õeça àlà¯,àéä ïBòîL éaøa øæòìà éaø éàcå àä ¤¨©¨©©©¦¤§¨¨§©¦¦§¦
éaø éàc¯àçà áø déì øîà .àöBéa eäì eìñôéà àä §¦©¦¨¦§§§§¥£©¥©©¨

éaøc dézáeéz éåäéz ,àîéì :éLà áøì àáøc déøa§¥§¨¨§©©¦¥¨¤¡¥§§¥§©¦
íéðBîL ìò dèçML äãBz :øîúéàc àäéî ,ïðçBé¨¨¦¨§¦§©¨¤§¨¨©§¦

úBlç¯,íéðBîL CBzî íéòaøà eLã÷ :øîà äi÷æç ©¦§¦¨¨©¨§©§¨¦¦§¦
!íéðBîL CBzî íéòaøà eLã÷ àì :øîà ïðçBé éaøå¯ §©¦¨¨¨©Ÿ¨§©§¨¦¦§¦

àëéä íéãBî ìkä :àøéæ éaø øîà ,dìò øîzéà éî åàìå§¨¦¦§©£¨£©©¦¥¨©Ÿ¦¥¨
àëä ?äLã÷c "íéðBîL CBzî íéòaøà eLc÷éì" øîàc§¨©¦©§©§¨¦¦§¦§¨§¨¨¨

."òaøà CBzî ézøz eLc÷éì" øîàc éîðàðéðç éaø éðz ©¦§¨©¦©§©§¥¦©§©¨¥©¦£¦¨
ìò íéNák äòaøà èçL :ïðçBé éaøc dén÷ àúøéè¦¨¨©¥§©¦¨¨¨©©§¨¨§¨¦©

úBlç ézL¯ì àlL ïîc ÷øBæå ,ïäî íéðL CLBî.ïîL §¥©¥§©¦¥¤§¥¨¨¤Ÿ¦§¨
øîà .íéðBøçàä úà zãñôä ,Ck øîBà äzà éà íàL¤¦¦©¨¥¨¦§©§§¤¨©£¦¨©
ìéáLa àèçå ãBîò" íãàì Bì øîBà éëå :ïðçBé éaø Bì©¦¨¨§¦¥§¨¨£©£¨¦§¦
äìBò éøáàa eáøòúpL úàhç éøáà :ïðúäå !?"äkæzL¤¦§¤§¨§©¥§¥©¨¤¦§¨§§¥§¥¨

¯øNa úà éðà äàBøå ,äìòîì eðzé :øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥¦§§©§¨§¤£¦¤§©
:íéøîBà íéîëçå .íéöò àéä eléàk äìòîì úàhç©¨§©§¨§¦¦¥¦©£¨¦§¦
àîéì ?éànà .äôéøOä úéáì eàöéå ïúøeö øaeòz§©¨¨§¥§§¥©§¥¨©©¥¨

¯ !"äkæzL ìéáLa àèçå ãBîò"úàhça àèçå ãBîò" £©£¨¦§¦¤¦§¤£©£¨§©¨
"úàhça äkæzL ìéáLa¯àèçå ãBîò" ,ïðéøîà ¦§¦¤¦§¤§©¨¨§¦©£©£¨

¯ "äìBòa äkæzL ìéáLa úàhça.ïðéøîà àì¯àãçáe §©¨¦§¦¤¦§¤§¨¨¨§¦©©£¨
ïèçML úøöò éNák :àéðz àäå ?øîà éî àúléî¦§¨¦£©§¨©§¨¦§¥£¤¤¤§¨¨

ì àlLïpîæ øçàì ïéa ïpîæ éðôì ïéa ïèçML Bà ,ïîL ¤¨¦§¨¤§¨¨¥¦§¥§©¨¥§©©§©¨
¯úaL äúéä íàå .ìëàé øNaäå ÷øfé ícä¯àì ©¨¦¨¥§©¨¨¥¨¥§¦¨§¨©¨Ÿ

÷øæ íàå ,÷Bøæé¯.áøòì ïéøeîéà øéè÷äì äöøeä ¦§§¦¨©§¨§©§¦¥¦¨¤¤
!"äkæzL ìéáLa àèç ãBîò" àîéì ?éànàå¯ãBîò" §©©¥¨££¨¦§¦¤¦§¤£

"úaLa äkæzL éãk úaLa àèç¯ãBîò" ,ïðéøîà £¨§©¨§¥¤¦§¤§©¨¨§¦©£
"ìBça äkæzL éãk úaLa àèç¯.ïðéøîà àì¯ £¨§©¨§¥¤¦§¤§¨¨§¦©

äîeøz ìL úéáç :ïðúäå ?øîà àì éléî ézøúáe§©§¥¦¥¨£©§¨§©¨¦¤§¨
ïéàîè ïéleç äðBzçzáe äðBéìòä úba äøaLpL¯äãBî ¤¦§§¨©©¨¤§¨©©§¨¦§¥¦¤

äpnî ìéväì ìBëé íàL òLBäé éaøå øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤§©¦§ª©¤¦¨§©¦¦¤¨
äøäèa úéòéáø¯åàì íàå .ìévé¯:øîBà øæòéìà éaø §¦¦§¨¢¨©¦§¦¨©¦¡¦¤¤¥
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`oifgeקנב mipya cenr gn sc ± oey`x wxtzereay

àîèúå ãøú,d`neh inia dil efg eed `zyd crc ,oilegl `cqtinc ab lr s` -

.icinl efg `l `zydeãéá äðàîèé àìå.oilegd livdl ick ,mi`nh milka dlawl -

ãéá àîèé óà"oilega dkfzy ick ,dnexza `hg" `nl` -àìæà äàîåèìã !m` -

.`ed `heg e`l - dcea` inp oilega letzïúåöîë àìù àðú ÷çöé áø àúà éë-

,dpy ipa opicy :`pixg` `pyil .onyl `ly

,edizrny dxend itne .mizy ipa `iade

- melk epi` oexg` oeyle ,mipe`bd aex itne

"ohgyy" i`n ,ok m`c?irain "o`iady"

!dilïúøåö øáåòúåtl -oitxey oi`y i

.miycw oeifa meyn ,dpila elqtiy cr miycw

.`nhe lebit oebk ,eteba eleqt ok m` `l`

ùé÷îãxiry mziyre" z`hg iab aizkc -

gafl dpy ipa miyak ipye z`hgl cg` mifr

."minlyïéìåñô éðúlk :opzc ,z`hgk -

onyl `ly egafpy migafdgqtn ueg ,oixyk

z`hgl edl incn `pyil jci`le .z`hge

dzpy dxaryz`hg yng :opzck ,dleqtc

.(` ,eh) dxenz zkqna ,zeznäáåç éîìù
äáãð éîìùîllkac ,onyl `ly oixykc -

dlh xcp m` :`pyil jci`le .od migafd lk

wxta opixn`ck ,xyk - li` `iade ,minlyl

,"ohw" :(a ,fw zegpn) ["oexyr] ilr ixd"

elit`e ,`vi `l :xne` iax .`vi - lecb `iade

.xyk gafc dcen iaxøéæð éîìù øàùå-

`ztqeza ,xifp zepaxw` i`w dipin lirlc

."oixeqi`d lkn cg` lk`y xifp" wxta xifpc

oa e`iade ,dpy oa `eal oiie`xd :ipzwe

ezglbz - dpy oa e`iade ,mizy ;mizy

oebk ,minly x`ye .el elr `l eigafe ,dleqt

,ozevnk `ly ohgyy ,od daegc xifp inly

inlyc ,dpy oa :`pyil jci`le .onyl `ly

.mipy izy oa - li`e ,eda aizk "li`" xifp

ïéøùëdlile meil oilk`pe ,dacp inlyk -

xn`c .dcez oick epicc ,xifp inly xnegk

.xifp inly zeaxl - "einly" :xnïéðåòè ïéàå
òåøæ àìå íçì àìxzip xifpd oi`e li`ed -

ab lr s`e ,"oixyk" `din ipzw .oda

za zg` dyake" aizkc ,z`hgl ywzi`c

minz cg` li`e z`hgl dninz dzpy

minly xnbn ,`nl` - (e xacna) "minlyl

.dil sicr ,dacpn daeg ,minlynïá íùà
äðùaizkc ,rxevne `nh xifpc oebk -

."yak"íéúù ïá."li`" aizkc ,zelirne zelifb oebk -òøåöîå úãìåéå øéæð úìåò-

."yak" eda aizkcïéøùë 'åë íéðù éúù ïá,ohw xcp m`c dacp zlern opixnbc -

.xyk gafd - lecb `iadeåîùì àìùî õåç`iywe .my`a xyke z`hga leqtc -

z`hg iabc ab lr s`e .dacp zlern daeg zler xnbc `icda ipzwc ,wgvi iaxl

,mipy izy ipa edpilqtinl z`hgl dl iywn `l - xifp zlere rxevn zler iaizk

oia ,dacp inlyn daeg inly xnbil - inp wgvi iaxe .sicr dacpn daeg xnbnc

xzei leqt ezevnk `ly my` `py i`n :`iyw i`e !mipy izyl oia enyl `ly

dlern?.dipin xnbnl dacp my` ogky` `lc meyn :uixzéåì éáã àðúxnbc -

.daegn daeg xnb `le ,dacpn daegíéìòáá ïîæ øñåçîini zray elkiy mcew -

.`nh xifpa `l` my` oi`c ,ozxitqàúéà éàå,dacpn daeg iel iac `pz xnbc -

!mipy izy oa dacpc minlyn mipy izy oa my` xnblåøùëäá àìù øáã ïéðã-

.lecb `iade ohw e` onyl `ly oebk ,oxykda `ly e`ay dacp inly oebkïéðã ïéàå
ïøùëäá àìù øáãoa zelifb my`n - oxykday xacn ,mizy oa xifp my` oebk -

.jka exiykd ixdy ,mizyäîáá àöåé.mirlw `kil `dc ,jka exiykd -
àðú

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

éùáëmigaf) opzc `de .onyl `ly :qxhpewa yxit Ð oileqt ozevnk `ly ohgyyzxvr

Ð onyl `ly egafpy migafd lk :(` ,awitn `le ,z`hgde gqtd on ueg ,oixyk

Ðzxvr iyakÐ ipzw ik :inp i` .minly iwet`ldil wiqt `lcllba oi`a ,onvr llba oi`a

Ð mglÐ my` opihrnnc ikid ik "z`hgl dze`"n edl opihrnn `lc `de .ipzw `loeik

`xwie) aizkc ,dicda ez`e ,z`hgl yewzi`c

ipye z`hgl cg` mifr xiry mziyre" (bk

?`yiwid meyn `nrhc dil `pn :dnize ."miyak

`le ,ycwna ycg xizdl mi`ae li`ed `nlc

,c zegpn) `nw wxta ax azezi` i`n`e ,exizd

iyak ax [inp] aeygil ,ok m`c :xnel yie ?(`

my`e xnerd zgpn aeygil inp `kde ,zxvr

miyake ,xiznd `ed mgld :inp i` .rxevne xifp

Ð mgl oixizncinp mgl :inp i` .xizn exwi` `l

mgld izyl mcewc oeik ,(`id) xizn ixwin `l

Ð `iad m`jixt ikc :df itl dyw edine .xyk

iyak ,lirl opizii`c `iddn jextil ,jenqa

Ð onyl `ly ohgyy zxvrxyade wxfi mcd

,d`xp qxhpewa yxity `pixg` `pyilke !lk`i

Ð "ozevnk `ly"`de .mizy oa e`iade ,dpy oa

`iade dpy oa iab `kiiyc d`ad oeyl hwp `lc

Ð mizy oaonf xqegne epnfa `ly iedc meyn

jenqac jda ipzw xifpc `ztqezae .llka

."ozevnk `ly o`iady"

øáåòúÐ `pz i`d Ð ozxevdea` xa daxc

`nw wxtac .dxev opira lebit elit`c ,`ed

,"eteba eleqt" ycew iepiyl opixw (` ,c) migafc

Ð eteba eleqty lk :ixn`c `ki`e.cin sxyi

àðúå`dl z`hgl edl yiwn `l Ð iel iac

ixkf oiprl edl zi` `nlr ilek la` ,`zlin

iabl (` ,dp migaf) "onewn edfi`" wxt ,dpedk

Ð `d oiprl la` .zxvr iyak`dc ,dil zil

ixaq ikd elit`e ,z`hgl eywzi` xifp inly

.oixykc

äéáéúéàjixt `lc `d Ð dpy oa my`

migafc `xza wxtc oizipznn

rxevn zlere xifp zler :da ipzwc ,(a ,aiw)

uega ohgyy epnf mcewÐ:`nrh epiide .oiaiig

`l epnf mcewe ,mipta dacp zlerl `ifgc meyn

Ð rxevne xifpl ifgmzdc .`kdl llk inc `l

ÐÐ `kd la` ,dlerl efg ediiteb edpi`

el`" wxtac :dniz .dacpn daeg xnbc opiziin

e`iade ,dpy oa my` :opz (a ,hi dxenz) "miycw

Ð dpy oa e`iade ,mizy oa ;mizy oaoerny iax .daeg myl milral elr `le ,mixyk

Ð "oileqt" `kd ipzwc i`d ,`zyde .miyecw mpi` onvr lk :xne``le oerny iaxk `l

xifp my` :iel ipzc `dn jixtc (` ,ehw) migafc `xza wxt ipynck :xnel yie !opaxk

Ð uega ohgy ,milraa onf xqegn ohgyy rxevn my`eÐ o`k :ipyne .aiigo`k ,onyl

ÐÐ onyl `ly :yexit .onyl `lyÐ onyl ,oixykzi`c ,`ped axl :dyw edine .oileqt

:uxzl oi`e ?`dn ipyn i`ne ,enyl `ly xyke ,enyl leqtc icin `kilc mzd dil

Ð inic ax` ipynck ,zeixg`l zeny` izy yixtdaoi`c rnyn "elr `l" ipzwcnc

Ð "daeg myl milral elr `l" ipzinl jixhvi` i`n` :eze !jka devn,elr `lc `hiyt

!ciarzi` onyl `lyc oeik

íùàigeke`l ivn `l `kdn Ð oixyk onyl `ly ohgyy rxevn my`e xifp

Ð onyl `ly eda xykncn ,minlyn my` opitlicz`hg iabc "dze`"c

Ð xeaiv inlyl inc `le .dil hrnnc `edzepaxw `l` "dze`"n opihrnn `lc

Ð daeg myl milral elr `lc `de .cigii`e .slin mrhn `le ,`ed `xaqn

Ð onyl `ly epiid e`l lirlc "ozevnk `ly"lirl ixn` ikc `de .ith `gip

xyknc i`d `nlcc ?oileqt i`n` :dtebn jxtinl ira `l ,"`ed iel iac `pz i`d"

Ð dlerÐ dacpl ifg `lc my` la` ,dacpl ifgcÐ xity jixt iel` ieln la` .`ed `pixg` `pze ,lqtin.ebiltzi` `aehc ,dacpl efg `l inp xifp inlyc
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ãøz:øîBà òLBäé éaøå .ãia äpànèé ìàå ,ànhúå ¥¥§¦©¥§©§©§¤¨©¨§©¦§ª©¥
!ãia äpànèé óà¯.àìæà à÷ äàîeèìc ,íúä éðàL ©§©§¤¨©¨¨¥¨¨¦§§¨¨¨§¨

àlL ïèçML úøöò éNák :éðz ÷çöé áø àúà ék¦£¨©¦§¨¨¥¦§¥£¤¤¤§¨¨¤Ÿ
ïúåöîk¯.äôéøOä úéáì eàöéå ïúøeö øaeòúe ,ïéìeñt §¦§¨¨§¦§©¨¨§¥§§¥©§¥¨

úàhçì eäì Léwîc øî :ïîçð áø øîà¯éðz £©©©§¨¨§©¦§§©¨¨¥
éîìMî äáBç éîìL øîâc éåì éác àpz ,"ïéìeñt"§¦©¨§¥¥¦§¨©©§¥¨¦©§¥

äáãð¯øéæð éîìL øàLe :éåì éðúc ."íéøLk" éðz §¨¨¨¥§¥¦§¨¥¥¦§¨©§¥¨¦
ïúåöîk àlL ïèçML¯íéìòaì eìò àìå ,ïéøLk ¤§¨¨¤Ÿ§¦§¨¨§¥¦§Ÿ¨©§¨¦

ìíçì àì ïéðeòè ïéàå ,äìéìå íBéì ïéìëàðå ,äáBç íL §¥¨§¤¡¨¦§§©§¨§¥§¦Ÿ¤¤
,íézL ïa àéáäå äðL ïa íLà :éáéúéî .òBøæ àìå§Ÿ§©¥¦¥¨¨¤¨¨§¥¦¤§©¦

äðL ïa àéáäå íézL ïa¯ïúøeö øaeòúe ,ïéìeñt ¤§©¦§¥¦¤¨¨§¦§©¨¨
úãìBé úìBòå øéæð úìBò ìáà .äôøOä úéáì eàöéå§¥§§¥©§¥¨£¨©¨¦§©¤¤

ïèçLe íéðL ézL éða eéäL òøBöî úìBòå¯.ïéøLk §©§¨¤¨§¥§¥¨¦§¨¨§¥¦
äáãð úìBòa øLkä ìk :øác ìL Bììk¯úìBòa øLk §¨¤¨¨¨©¨¥§©§¨¨¨¥§©

úàhça ìeñtä ìëå ,äáBç¯õeç ,íLàa ìeñt ¨§¨©¨§©¨¨§¨¨
ì àlMî!BîL¯àz .àeä éåì éác àpz ,àpz éàä ¦¤Ÿ¦§©©¨©¨§¥¥¦¨

ïèçML òøBöî íLàå øéæð íLà :éåì éðúc ,òîL§©§¨¥¥¦£©¨¦©£©§¨¤§¨¨
ì àlLïîL¯ì íéìòaì eìò àìå ,íéøLk.äáBç íeL ¤Ÿ¦§¨§¥¦§Ÿ¨©§¨¦§¨

íéðL ézL éða eéäL Bà ,íéìòáa ïîæ øqeçî ïèçL§¨¨§©§©¦§¨¦¤¨§¥§¥¨¦
ïèçLe¯!íéîìMî øîâéì ,àúéà íàå .ïéìeñt¯ §¨¨§¦§¦¦¨¦§©¦§¨¦

íéîìMî íéîìL¯íéîìMî íLà ,øîb¯.øîb àì §¨¦¦§¨¦§¨¨¨¦§¨¦¨§¨
,íLàî íLà éîð øîâéì ,íéîìMî íéîìL øîb éàå§¦§¨§¨¦¦§¨¦¦§©©¦¨¨¥¨¨
,úBìéòî íLàå úBìéæb íLàî òøBöî íLàå øéæð íLà£©¨¦©£©§¨¥£©§¥©£©§¦
íLàå øéæð íLàî úBìéòî íLàå úBìéæb íLà Bà£©§¥©£©§¦¥£©¨¦©£©
àlL øác ïéðc :éLà øa éîéL áø øîà !òøBöî§¨£©©¦¦©©¦¨¦¨¨¤Ÿ
àlL øác ïéðc ïéàå ,BøéLëäa àlL øácî BøéLëäa§¤§¥¦¨¨¤Ÿ§¤§¥§¥¨¦¨¨¤Ÿ

.BøéLëäaL øácî BøéLëäa¯ïépî :àéðz àäå ?àìå §¤§¥¦¨¨¤§¤§¥§¨§¨©§¨¦©¦
àì ,äìò íàL àöBiìãøé!äîáa øLk àöBé éøäL ? ©¥¤¦¨¨Ÿ¥¥¤£¥¥¨¥§¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gn sc zegpn(iyily meil)

ãøz,dpezgzd zbl dnexzdànhúå,mi`nhd oilegd on dnvrn ¥¥§¦©¥
ãia äpànèé ìàå.oilegd z` ciqti jkay s` ,`nh ilk ici lr §©§©§¤¨©¨

ãia äpànèé óà ,øîBà òLBäé éaøå,`nh ilka dplawiy ici lr §©¦§ª©¥©§©§¤¨©¨
mc`l mixne`y ,ryedi iax ixacn gken .oilegd z` livdl ick
it lr s` ,oilega dkfzy ick ,micia dze`nhl dnexza `hg
,lirl `xnbd uexiz lr dywe ,xg` xaca dkefe cg` xaca `hegy

.xg` xaca dkfzy ick cg` xaca `hg mc`l mixne` oi`y
:`xnbd zvxzníúä éðàL,dpyna my xacd dpey ±äàîeèìc ¨¦¨¨¦§§¨

àìæà à÷dp`nhi `l m` s` ,dil`n dnexzd zkled d`nehly ± ¨¨§¨
,d`nhny dna llk `heg aygp epi` ryedi iax zhiyl ok lr ,cia
dkfzy ick cg` xaca `hg mc`l mixne`y myn gikedl oi`e

.xg` xaca
:zxvr iyak ipicn sqep oic d`ian `xnbdàúà ék`ayk -áø ¦£¨©

éðz ,÷çöé,dpy -éNákinlyúøöòmr zereayd bga mi`ad - ¦§¨¨¦¦§¥£¤¤
,mgld izyïúåöîk àlL ïèçML,mnyl `ly -øaeòúe ,ïéìeñt ¤§¨¨¤Ÿ§¦§¨¨§¦§©

ïúøeö,dpila elqtie dlil mdilr xeari -äôéøOä úéáì eàöéå ¨¨§¥§§¥©§¥¨
.etxyie

iepy mzevnk `ly mhgyy zxvr iyak oicy d`ian `xnbd
:zwelgnaïîçð áø øîà,wgvi axløî[wgvi ax-]eäì Léwîc ¨©©©§¨©§©¦§
úàhçìweqta z`hgl eywedy ywidd on zxvr inly cnely - §©¨

mgld izy zyxtay(hi bk `xwie)z`Hgl cg` miGr xirU mziUre'©£¦¤§¦¦¦¤¨§©¨
,'minlW gafl dpW ipA miUak ipWEéðz,dpey -miyakdy §¥§¨¦§¥¨¨§¤©§¨¦¨¥

mnyl `ly ehgypy,ïéìeñtdnyl `ly dhgypy z`hgy myk §¦
mle` ,dleqtéåì éác àðz,iel xciqy `ztqeza `pzd ±øîâc- ¨¨§¥¥¦§¨©

cnely,äáãð éîìMî äáBç éîìLoaxw mdy zxvr inlyy xaeqe ©§¥¨¦©§¥§¨¨
,mnyl `ly mixyky dacpa mi`ad minlyd x`yk mpic daeg

,z`hgn ywida cnel epi`eéðzmnyl `ly ehgypy daeg inlyy ¨¥
,íéøLk.mixyk mnyl `ly ehgypy dacp inlyy mykéåì éðúc §¥¦§¨¥¥¦

,`ziixaa iel dpyy -yak] dpy oa oaxw mpicy xifpd zepaxw
li`] miizy oa `al ie`xd oaxw e` ,miizy oa e`iade ,[dlerl
ezglbz ,exry z` xifpd glib jk xg`e ,dpy oa e`iade [minlyl

,mixg` zepaxw `iadl jixve ezaeg ici `vi `le ,dleqtøàLe§¨
oebk ,minlydøéæð éîìL,ezexifp znlyd meia `iadl xifpd aiigy ©§¥¨¦

ïúåöîk àlL ïèçMLmnyl `ly -ïéøLk),dacp inlykàìå ¤§¨¨¤Ÿ§¦§¨¨§¥¦§Ÿ
ì íéìòaì eìò,äáBç íL,ezaegl mixg` minly `iadl jixve ¨©§¨¦§¥¨

äìéìå íBéì ïéìëàð(å,xifp inly oickíçì àì ïéðeòè ïéàålq - §¤¡¨¦§¨©§¨§¥§¦Ÿ¤¤
,xifpd `iany zevndòBøæ àìåmeyn ,xifp inlyk ,li`d on dliya §Ÿ§©

,epivn ok m` .zexifpd ixeqi`n df oaxw ici lr xzip xifpd oi`y
xifpd zyxta xn`py ,z`hgn ywida xifp inly cenll yiy s`y

(ci e xacna)minY cg` li`e z`Hgl dninY DzpW zA zg` dUake'§©§¨©©©§¨¨§¦¨§©¨§©¦¤¨¨¦
nel iel iac `pz oi` ,'minlWlinly deeyn `l` ,dfd ywiddn c ¦§¨¦

ehgypy dacp inlyy myky ,dacp inlyl daeg inly mdy xifp
,mixyk mnyl `ly ehgypy daeg inly jk ,mixyk mnyl `ly

.daeg inly mdy zxvr inlyl oicd `ede
oaxwn daeg oaxw micnl oi`y wgvi ax zhiy lr `xnbd dywn

:dacpéáéúéîepipy ,wgvi ax ixac lr daiyid ipa eywd - ¥¦¥
`ziixaa(a"d `"t migaf `ztqez)`iadl aiigy in ,íLàepicyyakïa ¨¨¤

,äðLepicn dpiyeàéáäåli`,íézL ïamy` `iadl aiigd e` ¨¨§¥¦¤§©¦
li` epicyàéáäå ,íézL ïayakïúøeö øaeòúe ,ïéìeñt ,äðL ïa ¤§©¦§¥¦¤¨¨§¦§©¨¨

,dpila elqtie dlil mdilr xeari -äôøOä úéáì eàöéå.etxyie §¥§§¥©§¥¨
øéæð úìBò ìáà,ezexifp znlyd meia xifpd `ianyúãìBé úìBòå £¨©¨¦§©¤¤

,dawpl cg`e mipenye xkfl cg`e mirax` meia zclei d`iany
î úìBòåòøBö,ezxdhl ipinyd meia rxevn `ianyoaa mpicy §©§¨

,dpyeéäL[m`iady ,xnelk]Bììk .ïéøLk ,ïèçLe ,íéðL ézL éða ¤¨§¥§¥¨¦§¨¨§¥¦§¨
ìeñtä ìëå ,äáBç úìBòa øLk ,äáãð úìBòa øLkä ìk ,øác ìL¤¨¨¨©¨¥§©§¨¨¨¥§©¨§¨©¨

ì àlMî õeç ,íLàa ìeñt ,úàhça,BîLxyke z`hga leqty ©©¨¨¨¨¨¦¤Ÿ¦§

.my`amyky ,dacp zlern daeg zler micnly epivn ok m`
epaxw ,miizpy oa li` `iade dpy oa yak dler `iadl xcepdy
`iade dpiye dpy oa yak `iadl dpicy daeg zler mb jk ,xyk
,[leqtl] z`hgn ywida micnl oi`e .xyk epaxw ,miizpy oa yak
m`e ,z`hgd mr cg` weqta exn`p rxevn zlere xifp zlery s`
m` mileqty ,z`hgn daeg inly ywida cnely wgvi axl dyw ok
mixyky ,dacp inlyn daeg inly cnel epi`e ,mnyl `ly ehgyp

.mnyl `ly ehgyp m`
:`xnbd zvxznàpz éàä,`ziixad z` dpyy df `pz ±éác àðz ©©¨¨¨§¥

,àeä éåìcnel epi`e ,dacpa `ad ezenk oaxwn daeg oaxw cneld ¥¦
ax ixac lr `iyew o`kn oi` ok lre ,xg` daeg oaxwn daeg oaxw

.iel iac `pz lr wlegd wgvi
:iel iac `pz lr iel iac `pzn dxizq `xnbd dywn,òîL àz̈§©

øéæð íLà ,éåì éðúc,ez`nehl ipinyd meia `nhpy xifp `iany §¨¥¥¦£©¨¦
òøBöî íLàå,ezxdhl ipinyd meia rxevnd `ianyàlL ïèçML ©£©§¨¤§¨¨¤Ÿ

ìì íéìòaì eìò àìå íéøLk ,ïîL,äáBç íeLoaxw `iadl miaiige ¦§¨§¥¦§Ÿ¨©§¨¦§¨
m` la` .mzaegl xg`íéìòaa ïîæ øqeçî ïèçLelk mxhy - §¨¨§©§©©§¨¦

e` xifpd z`nehl ipinyd mei ribd `l oiicre mzxitq ini zray
,rxevnd zxdhleéäL BàmdiyakíéðL ézL éðadpy ipa mewna ¤¨§¥§¥¨¦

,mpick.ïéìeñt ,ïèçLe§¨¨§¦
:`iyewd z` `xnbd zniiqnàúéà íàåxacd zn` m`e -`pzy §¦¦¨

,dacp oaxwn daeg oaxw cnel iel iacøîbéìxifp my` cnliy - ¦§©
,daeg zepaxw mdy rxevn my`eíéîìMî,dacpa mi`admyky ¦§¨¦

jk ,xyk miizpy oa `iade dpy oa yak minlyl `iadl xcp m`y
didi miizpy oa e`iade dpy oa yaka mpicy rxevn my`e xifp my`

.leqty `ziixaa iel xaeq recne ,xyk
:`xnbd zvxznøîb íéîìMî íéîìLdacp inlyn daeg inly - §¨¦¦§¨¦¨©

j` ,cg` oaxw oin mdy itl ,iel iac `pz cnelíéîìMî íLàmdy ¨¨¦§¨¦
,mipey zepaxwøîb àì. Ÿ¨©
:`xnbd dywnøîb éàåcnel iel iac `pz m`e -íéîìMî íéîìL §¦¨©§¨¦¦§¨¦

,miey zepaxw mdyénð øîbéìok mb cnliy -,íLàî íLàoebk ¦§©©¦¨¨¥¨¨
òøBöî íLàå øéæð íLà,dpy oaa mpicyíLàå úBìéæb íLàî £©¨¦©£©§¨¥£©§¥©£©

úBìéòîxyk zelirne zelifb my`ay myky ,miizpy oaa mpicy §¦
didi miizpy oa li` `iad m` rxevne xifp my`a jk ,miizpy oa li`

,xykBàcnliyíLàå øéæð íLàî úBìéòî íLàå úBìéæb íLà£©§¥©£©§¦¥£©¨¦©£©
,òøBöîmy`a jk ,dpy oa yak xyk rxevne xifp my`ay myky §¨

.xyk didi dpy oa yak `iad m` zelirne zelifb
:`xnbd zvxznïéðc ,éMà øa éîéL áø øîàmicnl -àlL øác ¨©©¦¦©©¦¨¦¨¨¤Ÿ

BøéLëäadpy oaa mpicy zxvr inly oebk ,jka epic oi`y xac - §¤§¥
,miizpy ipa m`iade,BøéLëäa àlL øácîoebkxcpy minly ¦¨¨¤Ÿ§¤§¥

,miizpy oa e`iade ,dpy oaa epic ok lre ,dpy oa `iadlïéðc ïéàå§¥¨¦
,BøéLëäa àlL øácoi`e dpy oaa mpicy rxevne xifp my` ,oebk ¨¨¤Ÿ§¤§¥

,miizpy oaa mpicBøéLëäaL øácîmy` oebk ,epic xwir `edy - ¦¨¨¤§¤§¥
micnl oi` jkitl .miizpy oaa mpic xwiry zelirn my`e zelifb
myk ,xyk didi miizpy oa li` `iad m` rxevn my`e xifp my`ay

.jtidl oke ,miizpy oa li`a mpic zelirn my`e zelifb my`ay
:`xnbd dywn,àìåxacn exiykda `ly xac micnl oi` ike ¨Ÿ

,exiykdayàéðz àäå,`ziixaa epipy ixde -ïépîxewndàöBiì §¨©§¨¦©¦©¥
elqtpe dxfrd znegl uegn e`viy dlere z`hg ixeni` -

,gafnd iab lr maixwdlníàLdxfrl xfgeäìòepicy ,gafnd lr ¤¦¨¨
yãøé àìozep oicdy ,`ziixad zx`an ,dkxrnd iab lr xhweie Ÿ¥¥

xyk didiy,äîaa øLk àöBé éøäLxyk uega `edy s`y ¤£¥¥¨¥©¨¨
ok m` .`veia lqtiy zevign el oi`y meyn ,leqt epi`e exihwdl
`ly `edy zenad xeqi` zrya `vei leqt micnly epivn
,dnaa `vein ,gafnd lr axwdln leqty epic ixdy ,exiykda

.uega axwdl epic xwir ixdy exiykday xac `edy
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קנג oifge` mipya cenr gn sc ± oey`x wxtzereay

àîèúå ãøú,d`neh inia dil efg eed `zyd crc ,oilegl `cqtinc ab lr s` -

.icinl efg `l `zydeãéá äðàîèé àìå.oilegd livdl ick ,mi`nh milka dlawl -

ãéá àîèé óà"oilega dkfzy ick ,dnexza `hg" `nl` -àìæà äàîåèìã !m` -

.`ed `heg e`l - dcea` inp oilega letzïúåöîë àìù àðú ÷çöé áø àúà éë-

,dpy ipa opicy :`pixg` `pyil .onyl `ly

,edizrny dxend itne .mizy ipa `iade

- melk epi` oexg` oeyle ,mipe`bd aex itne

"ohgyy" i`n ,ok m`c?irain "o`iady"

!dilïúøåö øáåòúåtl -oitxey oi`y i

.miycw oeifa meyn ,dpila elqtiy cr miycw

.`nhe lebit oebk ,eteba eleqt ok m` `l`

ùé÷îãxiry mziyre" z`hg iab aizkc -

gafl dpy ipa miyak ipye z`hgl cg` mifr

."minlyïéìåñô éðúlk :opzc ,z`hgk -

onyl `ly egafpy migafdgqtn ueg ,oixyk

z`hgl edl incn `pyil jci`le .z`hge

dzpy dxaryz`hg yng :opzck ,dleqtc

.(` ,eh) dxenz zkqna ,zeznäáåç éîìù
äáãð éîìùîllkac ,onyl `ly oixykc -

dlh xcp m` :`pyil jci`le .od migafd lk

wxta opixn`ck ,xyk - li` `iade ,minlyl

,"ohw" :(a ,fw zegpn) ["oexyr] ilr ixd"

elit`e ,`vi `l :xne` iax .`vi - lecb `iade

.xyk gafc dcen iaxøéæð éîìù øàùå-

`ztqeza ,xifp zepaxw` i`w dipin lirlc

."oixeqi`d lkn cg` lk`y xifp" wxta xifpc

oa e`iade ,dpy oa `eal oiie`xd :ipzwe

ezglbz - dpy oa e`iade ,mizy ;mizy

oebk ,minly x`ye .el elr `l eigafe ,dleqt

,ozevnk `ly ohgyy ,od daegc xifp inly

inlyc ,dpy oa :`pyil jci`le .onyl `ly

.mipy izy oa - li`e ,eda aizk "li`" xifp

ïéøùëdlile meil oilk`pe ,dacp inlyk -

xn`c .dcez oick epicc ,xifp inly xnegk

.xifp inly zeaxl - "einly" :xnïéðåòè ïéàå
òåøæ àìå íçì àìxzip xifpd oi`e li`ed -

ab lr s`e ,"oixyk" `din ipzw .oda

za zg` dyake" aizkc ,z`hgl ywzi`c

minz cg` li`e z`hgl dninz dzpy

minly xnbn ,`nl` - (e xacna) "minlyl

.dil sicr ,dacpn daeg ,minlynïá íùà
äðùaizkc ,rxevne `nh xifpc oebk -

."yak"íéúù ïá."li`" aizkc ,zelirne zelifb oebk -òøåöîå úãìåéå øéæð úìåò-

."yak" eda aizkcïéøùë 'åë íéðù éúù ïá,ohw xcp m`c dacp zlern opixnbc -

.xyk gafd - lecb `iadeåîùì àìùî õåç`iywe .my`a xyke z`hga leqtc -

z`hg iabc ab lr s`e .dacp zlern daeg zler xnbc `icda ipzwc ,wgvi iaxl

,mipy izy ipa edpilqtinl z`hgl dl iywn `l - xifp zlere rxevn zler iaizk

oia ,dacp inlyn daeg inly xnbil - inp wgvi iaxe .sicr dacpn daeg xnbnc

xzei leqt ezevnk `ly my` `py i`n :`iyw i`e !mipy izyl oia enyl `ly

dlern?.dipin xnbnl dacp my` ogky` `lc meyn :uixzéåì éáã àðúxnbc -

.daegn daeg xnb `le ,dacpn daegíéìòáá ïîæ øñåçîini zray elkiy mcew -

.`nh xifpa `l` my` oi`c ,ozxitqàúéà éàå,dacpn daeg iel iac `pz xnbc -

!mipy izy oa dacpc minlyn mipy izy oa my` xnblåøùëäá àìù øáã ïéðã-

.lecb `iade ohw e` onyl `ly oebk ,oxykda `ly e`ay dacp inly oebkïéðã ïéàå
ïøùëäá àìù øáãoa zelifb my`n - oxykday xacn ,mizy oa xifp my` oebk -

.jka exiykd ixdy ,mizyäîáá àöåé.mirlw `kil `dc ,jka exiykd -
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éùáëmigaf) opzc `de .onyl `ly :qxhpewa yxit Ð oileqt ozevnk `ly ohgyyzxvr

Ð onyl `ly egafpy migafd lk :(` ,awitn `le ,z`hgde gqtd on ueg ,oixyk

Ðzxvr iyakÐ ipzw ik :inp i` .minly iwet`ldil wiqt `lcllba oi`a ,onvr llba oi`a

Ð mglÐ my` opihrnnc ikid ik "z`hgl dze`"n edl opihrnn `lc `de .ipzw `loeik

`xwie) aizkc ,dicda ez`e ,z`hgl yewzi`c

ipye z`hgl cg` mifr xiry mziyre" (bk

?`yiwid meyn `nrhc dil `pn :dnize ."miyak

`le ,ycwna ycg xizdl mi`ae li`ed `nlc

,c zegpn) `nw wxta ax azezi` i`n`e ,exizd

iyak ax [inp] aeygil ,ok m`c :xnel yie ?(`

my`e xnerd zgpn aeygil inp `kde ,zxvr

miyake ,xiznd `ed mgld :inp i` .rxevne xifp

Ð mgl oixizncinp mgl :inp i` .xizn exwi` `l

mgld izyl mcewc oeik ,(`id) xizn ixwin `l

Ð `iad m`jixt ikc :df itl dyw edine .xyk

iyak ,lirl opizii`c `iddn jextil ,jenqa

Ð onyl `ly ohgyy zxvrxyade wxfi mcd

,d`xp qxhpewa yxity `pixg` `pyilke !lk`i

Ð "ozevnk `ly"`de .mizy oa e`iade ,dpy oa

`iade dpy oa iab `kiiyc d`ad oeyl hwp `lc

Ð mizy oaonf xqegne epnfa `ly iedc meyn

jenqac jda ipzw xifpc `ztqezae .llka

."ozevnk `ly o`iady"

øáåòúÐ `pz i`d Ð ozxevdea` xa daxc

`nw wxtac .dxev opira lebit elit`c ,`ed

,"eteba eleqt" ycew iepiyl opixw (` ,c) migafc

Ð eteba eleqty lk :ixn`c `ki`e.cin sxyi

àðúå`dl z`hgl edl yiwn `l Ð iel iac

ixkf oiprl edl zi` `nlr ilek la` ,`zlin

iabl (` ,dp migaf) "onewn edfi`" wxt ,dpedk

Ð `d oiprl la` .zxvr iyak`dc ,dil zil

ixaq ikd elit`e ,z`hgl eywzi` xifp inly

.oixykc

äéáéúéàjixt `lc `d Ð dpy oa my`

migafc `xza wxtc oizipznn

rxevn zlere xifp zler :da ipzwc ,(a ,aiw)

uega ohgyy epnf mcewÐ:`nrh epiide .oiaiig

`l epnf mcewe ,mipta dacp zlerl `ifgc meyn

Ð rxevne xifpl ifgmzdc .`kdl llk inc `l

ÐÐ `kd la` ,dlerl efg ediiteb edpi`

el`" wxtac :dniz .dacpn daeg xnbc opiziin

e`iade ,dpy oa my` :opz (a ,hi dxenz) "miycw

Ð dpy oa e`iade ,mizy oa ;mizy oaoerny iax .daeg myl milral elr `le ,mixyk

Ð "oileqt" `kd ipzwc i`d ,`zyde .miyecw mpi` onvr lk :xne``le oerny iaxk `l

xifp my` :iel ipzc `dn jixtc (` ,ehw) migafc `xza wxt ipynck :xnel yie !opaxk

Ð uega ohgy ,milraa onf xqegn ohgyy rxevn my`eÐ o`k :ipyne .aiigo`k ,onyl

ÐÐ onyl `ly :yexit .onyl `lyÐ onyl ,oixykzi`c ,`ped axl :dyw edine .oileqt

:uxzl oi`e ?`dn ipyn i`ne ,enyl `ly xyke ,enyl leqtc icin `kilc mzd dil

Ð inic ax` ipynck ,zeixg`l zeny` izy yixtdaoi`c rnyn "elr `l" ipzwcnc

Ð "daeg myl milral elr `l" ipzinl jixhvi` i`n` :eze !jka devn,elr `lc `hiyt

!ciarzi` onyl `lyc oeik

íùàigeke`l ivn `l `kdn Ð oixyk onyl `ly ohgyy rxevn my`e xifp

Ð onyl `ly eda xykncn ,minlyn my` opitlicz`hg iabc "dze`"c

Ð xeaiv inlyl inc `le .dil hrnnc `edzepaxw `l` "dze`"n opihrnn `lc

Ð daeg myl milral elr `lc `de .cigii`e .slin mrhn `le ,`ed `xaqn

Ð onyl `ly epiid e`l lirlc "ozevnk `ly"lirl ixn` ikc `de .ith `gip

xyknc i`d `nlcc ?oileqt i`n` :dtebn jxtinl ira `l ,"`ed iel iac `pz i`d"

Ð dlerÐ dacpl ifg `lc my` la` ,dacpl ifgcÐ xity jixt iel` ieln la` .`ed `pixg` `pze ,lqtin.ebiltzi` `aehc ,dacpl efg `l inp xifp inlyc
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ãøz:øîBà òLBäé éaøå .ãia äpànèé ìàå ,ànhúå ¥¥§¦©¥§©§©§¤¨©¨§©¦§ª©¥
!ãia äpànèé óà¯.àìæà à÷ äàîeèìc ,íúä éðàL ©§©§¤¨©¨¨¥¨¨¦§§¨¨¨§¨

àlL ïèçML úøöò éNák :éðz ÷çöé áø àúà ék¦£¨©¦§¨¨¥¦§¥£¤¤¤§¨¨¤Ÿ
ïúåöîk¯.äôéøOä úéáì eàöéå ïúøeö øaeòúe ,ïéìeñt §¦§¨¨§¦§©¨¨§¥§§¥©§¥¨

úàhçì eäì Léwîc øî :ïîçð áø øîà¯éðz £©©©§¨¨§©¦§§©¨¨¥
éîìMî äáBç éîìL øîâc éåì éác àpz ,"ïéìeñt"§¦©¨§¥¥¦§¨©©§¥¨¦©§¥

äáãð¯øéæð éîìL øàLe :éåì éðúc ."íéøLk" éðz §¨¨¨¥§¥¦§¨¥¥¦§¨©§¥¨¦
ïúåöîk àlL ïèçML¯íéìòaì eìò àìå ,ïéøLk ¤§¨¨¤Ÿ§¦§¨¨§¥¦§Ÿ¨©§¨¦

ìíçì àì ïéðeòè ïéàå ,äìéìå íBéì ïéìëàðå ,äáBç íL §¥¨§¤¡¨¦§§©§¨§¥§¦Ÿ¤¤
,íézL ïa àéáäå äðL ïa íLà :éáéúéî .òBøæ àìå§Ÿ§©¥¦¥¨¨¤¨¨§¥¦¤§©¦

äðL ïa àéáäå íézL ïa¯ïúøeö øaeòúe ,ïéìeñt ¤§©¦§¥¦¤¨¨§¦§©¨¨
úãìBé úìBòå øéæð úìBò ìáà .äôøOä úéáì eàöéå§¥§§¥©§¥¨£¨©¨¦§©¤¤

ïèçLe íéðL ézL éða eéäL òøBöî úìBòå¯.ïéøLk §©§¨¤¨§¥§¥¨¦§¨¨§¥¦
äáãð úìBòa øLkä ìk :øác ìL Bììk¯úìBòa øLk §¨¤¨¨¨©¨¥§©§¨¨¨¥§©

úàhça ìeñtä ìëå ,äáBç¯õeç ,íLàa ìeñt ¨§¨©¨§©¨¨§¨¨
ì àlMî!BîL¯àz .àeä éåì éác àpz ,àpz éàä ¦¤Ÿ¦§©©¨©¨§¥¥¦¨

ïèçML òøBöî íLàå øéæð íLà :éåì éðúc ,òîL§©§¨¥¥¦£©¨¦©£©§¨¤§¨¨
ì àlLïîL¯ì íéìòaì eìò àìå ,íéøLk.äáBç íeL ¤Ÿ¦§¨§¥¦§Ÿ¨©§¨¦§¨

íéðL ézL éða eéäL Bà ,íéìòáa ïîæ øqeçî ïèçL§¨¨§©§©¦§¨¦¤¨§¥§¥¨¦
ïèçLe¯!íéîìMî øîâéì ,àúéà íàå .ïéìeñt¯ §¨¨§¦§¦¦¨¦§©¦§¨¦

íéîìMî íéîìL¯íéîìMî íLà ,øîb¯.øîb àì §¨¦¦§¨¦§¨¨¨¦§¨¦¨§¨
,íLàî íLà éîð øîâéì ,íéîìMî íéîìL øîb éàå§¦§¨§¨¦¦§¨¦¦§©©¦¨¨¥¨¨
,úBìéòî íLàå úBìéæb íLàî òøBöî íLàå øéæð íLà£©¨¦©£©§¨¥£©§¥©£©§¦
íLàå øéæð íLàî úBìéòî íLàå úBìéæb íLà Bà£©§¥©£©§¦¥£©¨¦©£©
àlL øác ïéðc :éLà øa éîéL áø øîà !òøBöî§¨£©©¦¦©©¦¨¦¨¨¤Ÿ
àlL øác ïéðc ïéàå ,BøéLëäa àlL øácî BøéLëäa§¤§¥¦¨¨¤Ÿ§¤§¥§¥¨¦¨¨¤Ÿ

.BøéLëäaL øácî BøéLëäa¯ïépî :àéðz àäå ?àìå §¤§¥¦¨¨¤§¤§¥§¨§¨©§¨¦©¦
àì ,äìò íàL àöBiìãøé!äîáa øLk àöBé éøäL ? ©¥¤¦¨¨Ÿ¥¥¤£¥¥¨¥§¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gn sc zegpn(iyily meil)

ãøz,dpezgzd zbl dnexzdànhúå,mi`nhd oilegd on dnvrn ¥¥§¦©¥
ãia äpànèé ìàå.oilegd z` ciqti jkay s` ,`nh ilk ici lr §©§©§¤¨©¨

ãia äpànèé óà ,øîBà òLBäé éaøå,`nh ilka dplawiy ici lr §©¦§ª©¥©§©§¤¨©¨
mc`l mixne`y ,ryedi iax ixacn gken .oilegd z` livdl ick
it lr s` ,oilega dkfzy ick ,micia dze`nhl dnexza `hg
,lirl `xnbd uexiz lr dywe ,xg` xaca dkefe cg` xaca `hegy

.xg` xaca dkfzy ick cg` xaca `hg mc`l mixne` oi`y
:`xnbd zvxzníúä éðàL,dpyna my xacd dpey ±äàîeèìc ¨¦¨¨¦§§¨

àìæà à÷dp`nhi `l m` s` ,dil`n dnexzd zkled d`nehly ± ¨¨§¨
,d`nhny dna llk `heg aygp epi` ryedi iax zhiyl ok lr ,cia
dkfzy ick cg` xaca `hg mc`l mixne`y myn gikedl oi`e

.xg` xaca
:zxvr iyak ipicn sqep oic d`ian `xnbdàúà ék`ayk -áø ¦£¨©

éðz ,÷çöé,dpy -éNákinlyúøöòmr zereayd bga mi`ad - ¦§¨¨¦¦§¥£¤¤
,mgld izyïúåöîk àlL ïèçML,mnyl `ly -øaeòúe ,ïéìeñt ¤§¨¨¤Ÿ§¦§¨¨§¦§©

ïúøeö,dpila elqtie dlil mdilr xeari -äôéøOä úéáì eàöéå ¨¨§¥§§¥©§¥¨
.etxyie

iepy mzevnk `ly mhgyy zxvr iyak oicy d`ian `xnbd
:zwelgnaïîçð áø øîà,wgvi axløî[wgvi ax-]eäì Léwîc ¨©©©§¨©§©¦§
úàhçìweqta z`hgl eywedy ywidd on zxvr inly cnely - §©¨

mgld izy zyxtay(hi bk `xwie)z`Hgl cg` miGr xirU mziUre'©£¦¤§¦¦¦¤¨§©¨
,'minlW gafl dpW ipA miUak ipWEéðz,dpey -miyakdy §¥§¨¦§¥¨¨§¤©§¨¦¨¥

mnyl `ly ehgypy,ïéìeñtdnyl `ly dhgypy z`hgy myk §¦
mle` ,dleqtéåì éác àðz,iel xciqy `ztqeza `pzd ±øîâc- ¨¨§¥¥¦§¨©

cnely,äáãð éîìMî äáBç éîìLoaxw mdy zxvr inlyy xaeqe ©§¥¨¦©§¥§¨¨
,mnyl `ly mixyky dacpa mi`ad minlyd x`yk mpic daeg

,z`hgn ywida cnel epi`eéðzmnyl `ly ehgypy daeg inlyy ¨¥
,íéøLk.mixyk mnyl `ly ehgypy dacp inlyy mykéåì éðúc §¥¦§¨¥¥¦

,`ziixaa iel dpyy -yak] dpy oa oaxw mpicy xifpd zepaxw
li`] miizy oa `al ie`xd oaxw e` ,miizy oa e`iade ,[dlerl
ezglbz ,exry z` xifpd glib jk xg`e ,dpy oa e`iade [minlyl

,mixg` zepaxw `iadl jixve ezaeg ici `vi `le ,dleqtøàLe§¨
oebk ,minlydøéæð éîìL,ezexifp znlyd meia `iadl xifpd aiigy ©§¥¨¦

ïúåöîk àlL ïèçMLmnyl `ly -ïéøLk),dacp inlykàìå ¤§¨¨¤Ÿ§¦§¨¨§¥¦§Ÿ
ì íéìòaì eìò,äáBç íL,ezaegl mixg` minly `iadl jixve ¨©§¨¦§¥¨

äìéìå íBéì ïéìëàð(å,xifp inly oickíçì àì ïéðeòè ïéàålq - §¤¡¨¦§¨©§¨§¥§¦Ÿ¤¤
,xifpd `iany zevndòBøæ àìåmeyn ,xifp inlyk ,li`d on dliya §Ÿ§©

,epivn ok m` .zexifpd ixeqi`n df oaxw ici lr xzip xifpd oi`y
xifpd zyxta xn`py ,z`hgn ywida xifp inly cenll yiy s`y

(ci e xacna)minY cg` li`e z`Hgl dninY DzpW zA zg` dUake'§©§¨©©©§¨¨§¦¨§©¨§©¦¤¨¨¦
nel iel iac `pz oi` ,'minlWlinly deeyn `l` ,dfd ywiddn c ¦§¨¦

ehgypy dacp inlyy myky ,dacp inlyl daeg inly mdy xifp
,mixyk mnyl `ly ehgypy daeg inly jk ,mixyk mnyl `ly

.daeg inly mdy zxvr inlyl oicd `ede
oaxwn daeg oaxw micnl oi`y wgvi ax zhiy lr `xnbd dywn

:dacpéáéúéîepipy ,wgvi ax ixac lr daiyid ipa eywd - ¥¦¥
`ziixaa(a"d `"t migaf `ztqez)`iadl aiigy in ,íLàepicyyakïa ¨¨¤

,äðLepicn dpiyeàéáäåli`,íézL ïamy` `iadl aiigd e` ¨¨§¥¦¤§©¦
li` epicyàéáäå ,íézL ïayakïúøeö øaeòúe ,ïéìeñt ,äðL ïa ¤§©¦§¥¦¤¨¨§¦§©¨¨

,dpila elqtie dlil mdilr xeari -äôøOä úéáì eàöéå.etxyie §¥§§¥©§¥¨
øéæð úìBò ìáà,ezexifp znlyd meia xifpd `ianyúãìBé úìBòå £¨©¨¦§©¤¤

,dawpl cg`e mipenye xkfl cg`e mirax` meia zclei d`iany
î úìBòåòøBö,ezxdhl ipinyd meia rxevn `ianyoaa mpicy §©§¨

,dpyeéäL[m`iady ,xnelk]Bììk .ïéøLk ,ïèçLe ,íéðL ézL éða ¤¨§¥§¥¨¦§¨¨§¥¦§¨
ìeñtä ìëå ,äáBç úìBòa øLk ,äáãð úìBòa øLkä ìk ,øác ìL¤¨¨¨©¨¥§©§¨¨¨¥§©¨§¨©¨

ì àlMî õeç ,íLàa ìeñt ,úàhça,BîLxyke z`hga leqty ©©¨¨¨¨¨¦¤Ÿ¦§

.my`amyky ,dacp zlern daeg zler micnly epivn ok m`
epaxw ,miizpy oa li` `iade dpy oa yak dler `iadl xcepdy
`iade dpiye dpy oa yak `iadl dpicy daeg zler mb jk ,xyk
,[leqtl] z`hgn ywida micnl oi`e .xyk epaxw ,miizpy oa yak
m`e ,z`hgd mr cg` weqta exn`p rxevn zlere xifp zlery s`
m` mileqty ,z`hgn daeg inly ywida cnely wgvi axl dyw ok
mixyky ,dacp inlyn daeg inly cnel epi`e ,mnyl `ly ehgyp

.mnyl `ly ehgyp m`
:`xnbd zvxznàpz éàä,`ziixad z` dpyy df `pz ±éác àðz ©©¨¨¨§¥

,àeä éåìcnel epi`e ,dacpa `ad ezenk oaxwn daeg oaxw cneld ¥¦
ax ixac lr `iyew o`kn oi` ok lre ,xg` daeg oaxwn daeg oaxw

.iel iac `pz lr wlegd wgvi
:iel iac `pz lr iel iac `pzn dxizq `xnbd dywn,òîL àz̈§©

øéæð íLà ,éåì éðúc,ez`nehl ipinyd meia `nhpy xifp `iany §¨¥¥¦£©¨¦
òøBöî íLàå,ezxdhl ipinyd meia rxevnd `ianyàlL ïèçML ©£©§¨¤§¨¨¤Ÿ

ìì íéìòaì eìò àìå íéøLk ,ïîL,äáBç íeLoaxw `iadl miaiige ¦§¨§¥¦§Ÿ¨©§¨¦§¨
m` la` .mzaegl xg`íéìòaa ïîæ øqeçî ïèçLelk mxhy - §¨¨§©§©©§¨¦

e` xifpd z`nehl ipinyd mei ribd `l oiicre mzxitq ini zray
,rxevnd zxdhleéäL BàmdiyakíéðL ézL éðadpy ipa mewna ¤¨§¥§¥¨¦

,mpick.ïéìeñt ,ïèçLe§¨¨§¦
:`iyewd z` `xnbd zniiqnàúéà íàåxacd zn` m`e -`pzy §¦¦¨

,dacp oaxwn daeg oaxw cnel iel iacøîbéìxifp my` cnliy - ¦§©
,daeg zepaxw mdy rxevn my`eíéîìMî,dacpa mi`admyky ¦§¨¦

jk ,xyk miizpy oa `iade dpy oa yak minlyl `iadl xcp m`y
didi miizpy oa e`iade dpy oa yaka mpicy rxevn my`e xifp my`

.leqty `ziixaa iel xaeq recne ,xyk
:`xnbd zvxznøîb íéîìMî íéîìLdacp inlyn daeg inly - §¨¦¦§¨¦¨©

j` ,cg` oaxw oin mdy itl ,iel iac `pz cnelíéîìMî íLàmdy ¨¨¦§¨¦
,mipey zepaxwøîb àì. Ÿ¨©
:`xnbd dywnøîb éàåcnel iel iac `pz m`e -íéîìMî íéîìL §¦¨©§¨¦¦§¨¦

,miey zepaxw mdyénð øîbéìok mb cnliy -,íLàî íLàoebk ¦§©©¦¨¨¥¨¨
òøBöî íLàå øéæð íLà,dpy oaa mpicyíLàå úBìéæb íLàî £©¨¦©£©§¨¥£©§¥©£©

úBìéòîxyk zelirne zelifb my`ay myky ,miizpy oaa mpicy §¦
didi miizpy oa li` `iad m` rxevne xifp my`a jk ,miizpy oa li`

,xykBàcnliyíLàå øéæð íLàî úBìéòî íLàå úBìéæb íLà£©§¥©£©§¦¥£©¨¦©£©
,òøBöîmy`a jk ,dpy oa yak xyk rxevne xifp my`ay myky §¨

.xyk didi dpy oa yak `iad m` zelirne zelifb
:`xnbd zvxznïéðc ,éMà øa éîéL áø øîàmicnl -àlL øác ¨©©¦¦©©¦¨¦¨¨¤Ÿ

BøéLëäadpy oaa mpicy zxvr inly oebk ,jka epic oi`y xac - §¤§¥
,miizpy ipa m`iade,BøéLëäa àlL øácîoebkxcpy minly ¦¨¨¤Ÿ§¤§¥

,miizpy oa e`iade ,dpy oaa epic ok lre ,dpy oa `iadlïéðc ïéàå§¥¨¦
,BøéLëäa àlL øácoi`e dpy oaa mpicy rxevne xifp my` ,oebk ¨¨¤Ÿ§¤§¥

,miizpy oaa mpicBøéLëäaL øácîmy` oebk ,epic xwir `edy - ¦¨¨¤§¤§¥
micnl oi` jkitl .miizpy oaa mpic xwiry zelirn my`e zelifb
myk ,xyk didi miizpy oa li` `iad m` rxevn my`e xifp my`ay

.jtidl oke ,miizpy oa li`a mpic zelirn my`e zelifb my`ay
:`xnbd dywn,àìåxacn exiykda `ly xac micnl oi` ike ¨Ÿ

,exiykdayàéðz àäå,`ziixaa epipy ixde -ïépîxewndàöBiì §¨©§¨¦©¦©¥
elqtpe dxfrd znegl uegn e`viy dlere z`hg ixeni` -

,gafnd iab lr maixwdlníàLdxfrl xfgeäìòepicy ,gafnd lr ¤¦¨¨
yãøé àìozep oicdy ,`ziixad zx`an ,dkxrnd iab lr xhweie Ÿ¥¥

xyk didiy,äîaa øLk àöBé éøäLxyk uega `edy s`y ¤£¥¥¨¥©¨¨
ok m` .`veia lqtiy zevign el oi`y meyn ,leqt epi`e exihwdl
`ly `edy zenad xeqi` zrya `vei leqt micnly epivn
,dnaa `vein ,gafnd lr axwdln leqty epic ixdy ,exiykda

.uega axwdl epic xwir ixdy exiykday xac `edy

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

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112



xcde"קנד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hn sc zegpn(iriax meil)

d :`xnbd zvxzn'äìBòä úøBz úàf'à àpz(a e `xwie)éîñ ,äaéøC ©¨©Ÿ©¨¨¦¨¨¦
déìdxezy ,epcnlny ,`pzd jnqp 'dlFrd zxFY z`G' weqtd lr - ¥Ÿ©¨¨

dlr m`y ,gafnl zelrl epicy xac lkl yi [cg` oic ,epiidc] zg`
dnaa xyky `vein cenilde .leqt `ed m` s` cxi `l gafnl
oi`e ,cala xacl oniqe `zknq` `l` epi` ,`ziixad d`iady

.exiykday xacn exiykda `ly xac micnly epnn gikedl
:mzhigya dpiyy zxvr inlya sqep oic d`ian `xnbdäaø éðz̈¥©¨

áøc dén÷ äpç øa øa,ax iptl -éNákinlyïèçML úøöò ©©©¨©¥§©¦§¥£¤¤¤§¨¨
ì,íéìéà íeLmhgeyy ,mhgyy drya xn`y,mili` myl,ïéøLk §¥¦§¥¦

ì íéìòaì eìò àìå,äáBç íeLmikixve mzaeg ici xeaivd e`vi `le §Ÿ¨©§¨¦§¨
.mixg` miyak `iadl

áø déì øîà`l` ,ok oicd oi` ,dpg xa xa daxleìòå eìòmiyakd ¨©¥©¨§¨
.mzaegl xeaivl

:ax ixaca zwelgn d`ian `xnbdàøazñî ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨¦§©§¨
áøc déúléî,ax ixac z` x`al il d`xp -øeáñëa,hgeyd ¦§¥§©¦§¨

md hgeyy zepaxwdyì ïèçLe ,íéìéàíéNák íeLxn`e - ¥¦§¨¨§§¨¦
,mzaegl xeaivl elr df ote`ay ,miyak myl mhgeyyéøäL¤£¥

ì íéNák,eèçLð íéNák íeL`l ixd ,mili` mdy xeaq didy s`e §¨¦§§¨¦¦§£
,dliren `l cal ezaygne ,eita yxitøeáñk ìáàyíéìéà,md £¨§¨¥¦

ì ïèçLeàì ,íéìéà íeL`ly mhgyy meyn ,mzaegl xeaivl elr §¨¨§¥¦Ÿ
,did drehy s`e ,mnyläøé÷ò àéåä úeòèa äøé÷òzaygn - £¦¨§¨¨§¨£¦¨

s` zxwer ,xg` oaxw myl oaxwd my z` zxwerd dnyl `ly
.jkl odkd oiekzd `ly ,zerha

,äøé÷ò àéåä àì úeòèa äøé÷ò ,øîà äaøåmhgy m` s` jkle §©¨¨©£¦¨§¨Ÿ¨§¨£¦¨
`ly zaygny meyn ,mzaegl xeaivl miyakd elr ,mili` myl

.dliren dpi` ,zerha dzidy dnyl
:envr zhiy lr dax dywnïézòîMà ïðéáúBîe [äaø] (àáø) øîà̈©©¨§¦©©§©§¦
,ixac lr zeywdl il yi -dpyna epipyy(:cp oihib),eìbétL íéðäkä©Ÿ£¦¤¦§

,Lc÷najkae ,epnfl ueg zaygna mcd zecearn zg` ecary ©¦§¨
eid m` ,lqtpe oaxwd lbtzdïéáéiç ,ïéãéæîinc z` milral mlyl §¦¦©¨¦

:dax wiicne .oaxwd,miaiig micifn `weecy rnynïéââBL àä̈§¦
dìò éðúå .ïéøeèt-,ef dpyn lr,ìebét ïìebét.mibbey eidy s` §¦§¨¦£¨¦¨¦

éîc éëéä,xaecn ote` dfi`a ,bbeya s` lebit mlebity df oic ¥¦¨¥
òãéc àîéìéàodkd,àéä úàhçc,dlile meil zlk`pyà÷å ¦¥¨§¨©§©¨¦§¨

da áMçîdilr aygne -ì,íéîìL íeLipyl minlyk dlk`l §©¥¨§§¨¦
,dlile mini,dpnfl ueg dlk`l ayigy jka dlbtzdeikeéàä©

ïéââBL,mibbey miaygp df ote`a ike -ixde,eåä ïéãéæîixdy §¦§¦¦¨
,z`hg `idy erciy s` minly myl dilr eayigåàì àlài`ce ¤¨¨

,xaecnøeáñëcy odkdì da áMçî à÷å ,àeä íéîìLíeL ¦§¨§¨¦§¨§©¥¨§
,íéîìL,z`hg `id ixdy did dreheåok it lr s`éðz÷yïìebét §¨¦§¨¨¥¦¨

àîìà ,ìebéty gken -.äøé÷ò àéåä úeòèa äøé÷ò ¦©§¨£¦¨§¨¨§¨£¦¨
:`xnbd zvxznééaà déì øîà,daxlòãéc íìBòìodkdúàhçc ¨©¥©©¥§¨§¨©§©¨

da áMçî à÷å ,àéädpeekaìe ,íéîìL íeLxaecn,øzeî øîBàa ¦§¨§©¥¨§§¨¦§¥¨
,dfa bbey aygpe ,minly myl z`hg hegyl xzeny xeaq didy

.zerha dxiwr ef oi` j`
:dax zrc lr ztqep `iyew dywn `xnbdáéúîdywd -éaø ¥¦©¦

,àøéæ`ziixaa epipy(`"d `"t `ztqez),úBçðî ìk ,øîBà ïBòîL éaø ¥¨©¦¦§¥¨§¨
ì àlL eöî÷pLì íéìòaì eìòå ,úBøLk ,ïîL,äáBç íeLitl ¤¦§§¤Ÿ¦§¨§¥§¨©§¨¦§¨

íéçáfì úBîBc úBçðnä ïéàL`ly ehgyp m`y mpicy ,zepaxwl - ¤¥©§¨©§¨¦
iptn ,mzaeg myl milral elr `l ,mnylõîBwäLzgpnúáçî ¤©¥©£©

ìíeLzgpnàéäL äéìò ïéçéëBî äéNòî ,úLçøîzgpnúáçî §©§¤¤©£¤¨¦¦¨¤¨¤¦©£©
`heg zgpn unewd ok enke ,ayigy enk zygxn zgpn dpi`ee`

d`ay ze`pw zgpnäáøç][dyai-ìíeLdgpnäìeìa,onya £¥¨§§¨
äáøç àéäL äéìò ïéçéëBî äéNòîenk onya dlela dpi`e ©£¤¨¦¦¨¤¨¤¦£¥¨

,dliren dpi` xwy ezaygny xkipy oeike ,ayigyíéçáfa ìáà£¨©§¨¦
[zepaxwa-],ïk Bðéàixdy,ïleëì úçà äèéçLeúçà äìa÷ ¥¥§¦¨©©§¨©¨¨©©

,ïleëìe,ïleëì úçà ä÷éøæoi`e ,mzceara mdipia iepiy oi`e §¨§¦¨©©§¨
.dliren ezaygn jkle ,md oaxw dfi` migiken mdiyrn

:`iyewd z` `xif iax miiqnòãéc àîéìéà ,éîc éëéäodkdczgpn ¥¦¨¥¦¥¨§¨©§

å ,àéä úáçîok it lr s`dì õéî÷ à÷dpnn unew -ìíeLzgpn ©£©¦§¨¨¦¨§
éåä éàî ïéçéëBî äéNòî ék ,úLçøî,migiken diyrny jka dn - ©§¤¤¦©£¤¨¦¦©¨¥

dì øé÷ò à÷ ø÷òéî àäoiekne ,zagn `idy rceiy oeik ixde - ¨¦§¨¨¨¦¨
,dny z` xwer ,zygxn myl dzvinwaåàì àlà,xaecn i`ce ¤¨¨

øeáñëcy odkdì dì õéî÷ à÷å ,àéä úLçøî,úLçøî íeL ¦§¨©§¤¤¦§¨¨¦¨§©§¤¤
,äòèå,dny xewrl oeik `l j` ,zagn dzidyàeä àëäc- §¨¨§¨¨

meyn ,df ote`a `weecyäéìò ïéçéëBî äéNòîcezaygn oi` §©£¤¨¦¦¨¤¨
,zerha dxiwr `idy meyn `le ,leqtl dliren,àîìòa àä̈§¨§¨

,mdilr migiken mdiyrn oi`y zepaxwaàéåä úeòèa äøé÷ò£¦¨§¨¨§¨
,äøé÷ò.dxiwr dpi` zerha dxiwry xaeqd daxl dywe £¦¨

:`xnbd zvxznééaà déì øîà,`xif iaxlíìBòì,`ziixaa xaecn ¨©¥©©¥§¨
òãécodkdì dì õéî÷ à÷å ,àéä úáçîc,úLçøî íeLef oi`e §¨©§©£©¦§¨¨¦¨§©§¤¤

,zerha dxiwrúøîà à÷ãe,ziywdy dne -ïéçéëBî äéNòî ék §¨¨§©¦©£¤¨¦¦
,éåä éàî äéìòxn`y dny meyn ,dyw epi`,[äaø] (àáø) ¨¤¨©¨¥©¨

déîòèì,z`f xn` ezhiyl -[äaø] (àáø) øîàc(:a lirl),äáLçî §©§¥§¨©©¨©£¨¨
àøkðéî àìc-,dnda zepaxwa oebk ,zn` dpi`y da xkip oi`y §Ÿ¦§§¨

,eilr ayigy oaxwd df oi`y eiyrna xkip oi`yàðîçø ìñt± ¨©©£¨¨
eli`e ,dxezd dlqtàøkðéîc äáLçî,zn` ayeg epi`yoebk ©£¨¨§¦§§¨

,dilr ayigy dgpnd ef oi`y eiyrna xkipy ,zegpnaìñt àìŸ¨©
,àðîçødaygnk zaygp dpi`y itldnyl `ly zaygn oi` okle . ©£¨¨

`ziixad on di`x oi`e ,dny z` xwer dpeekay s` ,zegpna zlqet
.dxiwr zaygp zerha dxiwry

äðùî
:ef z` ef zeakrn opi`y zetqep zeevn zhxtn dpyndïéãéîzä- ©§¦¦

oia ipyde zixgya cg`d ,cinzd zlerl miaixwny miyak ipy
,miaxrdïéôñenä úà ïéákòî ïéàmcew mitqen e`iad m`y - ¥§©§¦¤©¨¦

.jka milqtp mpi` cinzlïéãéîzä úà ïéákòî ïéôñenä àìå- §Ÿ©¨¦§©§¦¤©§¦¦
.jka milqtp mpi` mitqenl mcew miaxrd oia ly cinz e`iad m`y

äæ úà äæ ïéákòî ïéôñenä àìåzepaxw dnk mi`ian xy`ky - §Ÿ©¨¦§©§¦¤¤¤
.el` z` miakrn el` oi` ,mitqen

m` :sqep oicNák eáéø÷ä àìcinzd zlerl,ø÷Baaok it lr s` Ÿ¦§¦¤¤©¤
eáéø÷ély z`,íéaøòä ïéamipdkd m` s`e .eakrn oey`xd oi`y ©§¦¥¨©§©¦

aixwdl mi`yx ,cifna xweaa edeaixwd `l eaixwdl exgapy
.miaxrd oia mnvra

:zwlegd drcéúîéà ,ïBòîL éaø øîàmipdkd mze` mi`yx ¨©©¦¦§¥¨©
`weec ,miaxrd oia aixwdlïîæaiptn xweaa edeaixwd `lyeéäL ¦§©¤¨

å ïéãéæî eéä íà ìáà .ïéââBL Bà ïéñeðàoklNák eáéø÷ä àì £¦§¦£¨¦¨§¦¦§Ÿ¦§¦¤¤
,ø÷Baay minkg meqpweáéø÷é àìmnvra,íéaøòä ïéa`l` ©¤Ÿ©§¦¥¨©§©¦

.edeaixwi mixg`
dpnn xihwdl devny ,zxehwd oipra dnec oic d`ian dpynd

m` :miaxrd oia ezivgne xweaa ezivgn ,mei lka dpn lwynàì ¤Ÿ
.íéaøòä ïéa eøéè÷é ,ø÷Baa úøBè÷ eøéè÷älwyna f` exihwie ¦§¦§¤©¤©§¦¥¨©§©¦

.cala dpnd zivgn
:zwlegd drcíéaøòä ïéa äáéø÷ äúéä dleëå ,ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§§¨¨§¨§¥¨¥¨©§©¦

.mly dpn lwyna exihwi ,miaxrd oia wx mixihwn xy`k -
iptn :dlek z` xihwdl jixv recn eixacl mrh ozep oerny iax

ïéëpçî ïéàL[mikpeg-]áäfä çaæî úàea ynzydl ligzdl ¤¥§©§¦¤¦§©©¨¨
,dpey`xlíéîqä úøBè÷a àlàlwyn mixihwn f`e ,miaxrd oia ¤¨¦§¤©©¦

zixgya xihwd `lyk mini x`ya mb jkitl .zg` mrta mly dpn
.dlek z` miaxrd oia xihwn

:ycwnd ziaa eidy mitqep milka jepig oic dpynd d`ianeàìå§Ÿ
z` mikpgna àlà äìBòä çaæîzaxwdúà àìå .øçL ìL ãéîz ¦§©¨¨¤¨§¨¦¤©©§Ÿ¤

ïçìeMämiptd mgl lyúà àìå .úaLa ,íéðtä íçìa àlà ©§¨¤¨§¤¤©¨¦§©¨§Ÿ¤
a àlà äøBðnälk zwlcd.íéaøòä ïéa ,äéúBøð äòáL ©§¨¤¨§¦§¨¥¤¨¥¨©§¨¦
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המשך בעמוד קנק

oifge` mipy` cenr hn sc ± oey`x wxtzereay

éà÷ äìåòä úøåú úàæà àðú.ecxi `l - elr m`y ,milerd lkl zg` dxez -

.`nlra `pniqe `zknq` - dna hwpc i`de .(` ,n) "otec `vei" wxta dcp zkqna

íéìéà íåùì."mili` meyl ohgey ipixd" xn`c -íéìòáì.xeav -úåòèá äøé÷ò
.miyak myl edl higy ded - edpip miyakc rci did i`c ,i`d oebk -ïðéáúåîå

ïéúòîùà.aizen `w diteb dicic` -ïéãéæî
ïéáééç.oaxw inc milral mlyl -ïìåâéô
ìåâéô.oicifnc xnel jixv oi`e ,oibbeyc -

íéîìù íåùì åäá áùçîåipy olke`l -

lek`l ayig `zydc ,cg` dlile mini

z`hg oicc ,`ed lebitc ,epnfl ueg z`hg

.dlile meiøúåî øîåàáåepiidc ,zepyl -

.oibbeyåöî÷ðùipy - zygxne zagn -

,oiyw diyrne dar - zagn :md milk

.oikx diyrne dwenr - zygxneäáéøç-

dilr ozi `l" (d `xwie) aizkc ,`heg zgpn

."onyäéîòèì àáøå.`nw wxta xn`c -

àøëðéî àìã äáùçîm` afkn `ed m` -

.`pngx lqt - e`làøëðéîã äáùçî-

.`pngx lqt `l - afkn `edyäðùî
ïéôñåîä ïéáëòî ïéà ïéãéîúäyxtn -

.`xnbaäáéø÷ äúéä äìåëådgpnd lk -

.mlyïéëðçî ïéàùo`n yxtn `xnba -

.diny xkcíéîñä úøåè÷á àìàdnily -

.olpn yxtn `xnbae .miaxrd oiae ,dpn ly

àøîâùãå÷îå øéãú,mei lka - xicz -

mei e`l i`c ,`ed aeh mei meidy - ycewne

`l` eed `l oitqene .sqen `kil - aeh

mcew - miycewn oicinz :xg` oeyl .ycewn

.`yixa iaxw oicinzc ,mitqenïéãéîú
àðãéàäã ïéôñåîå øçîìãmdl yic oebk -

`we ,oicinzd cal miyak ipy zaya

`le oitqenl meid maixwi m` :dil `irain

cinz jxevl mgipi e` ,xgnl cinz el edi

.xgnåäðéð ùãå÷î àðãéàäã ïéôñåî-

eed `l - xgnlc oicinze ,ycew zay meidc

:`pixg` `pyil .leg - xgnlc ,ycewn edl

oitqenc ,oicinz mcew - ycewn eed oitqen

cr meid eaxwi `l oicinze ,meid eaxwi

.xgnläéì úéàã àîéìéà-.oitqene oicinz

íã÷éìå,df z` df oiakrn oi`c ,xn`w -

- ira i`e ,`yixa aixw oicinz - ira i`c

.`yixa aixwn oitqenäìåòä:rnyn -

.zepaxwd lkl dpey`x `dz dlerd
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äøé÷òiyak ,migafc `nw wxta `ztqeza `ipzc `d :oeir jixv Ð dxiwr `ied zerha

mili` .mili` myl xeaivl elr Ð mili` e`vnpe ,miyak myl ohgyy xeaiv

zerha dxiwr ,`nl` .miyak myl elr Ð miyak e`vnpe ,mili` myl ohgyy xeaiv ly

.yxtn `lc `ed `pze ,xn`w dacp inly meyn `nye !dxiwr `ied `l Ð

à÷åolke`l ,xnelk Ð minlyl da yxtn

.qxhpewd yexitke .mini ipyáéúîiax

zil `xif iaxc d`xp Ð xne` oerny iax `xif

,a) oizlikn yixc iy` axk `le daxk `l dil

`le .rnynck xn`w diytpc `nrh `l` ,(`

.oerny iaxc` oerny iaxc `iyew `zrc` wiqn

.oeir jixve

øéãú:qxhpewd yxit oey`x oeyl Ð ycewne

"xiczd lk" seqa rnyn oke .yecw meia

cinzl ,ipd` sqenl zay eh` :(` ,`v migaf)

,`d iziin `l mzdc :dyw zvwe !?ipd` `l

yxit xg` oeyle !mzdc `idd iziin `l `kde

."ycewn" ixwin eiykr epnfy eze` :qxhpewa

,`pci`dc oitqene xgnlc oicinz hwpc `de

,sqenl mcew miaxrd oia ly cinzc rnync

,`pixg` `nrhn mzd !`ed ycewn `l `de

xweaa cg` `ki`c `kid lk :`pngx xn`w ikdc

.miaxrd oia ipy dyr Ðãåîìújxre xnel

my) "xiczd lk" wxtac :dniz Ð dlerd dilr

xwead zler caln" aizkcn dil `wtp (` ,ht

!`yixa axw cinzc llkn Ð "dl` z` eyrz

,oiziag zgpnl jixhvi` `kdc `xwc :xnel yie

mdl xn`" wxta rnyn oke .xiczc ab lr s`c

,dgpnl oincew oixai` :(` ,cl `nei) "dpennd

zgpn jgxk lre ,"dlerd dilr jxre" aizkc

aizkcn ol `wtp mikqp zgpnc ,xn`w oiziag

.(a ,cn) oiwxita lirl `zi`ck ,"dgpne dler"

`xninl :opixn` inp (a ,gk) cinzc `nw wxte

`kdne ,'eke "jxre" :`ipzde ,incw oiziagc

opzc ,oiziagl incwc minc ipin lkl opixnb

oincew zeterd :(` ,ht migaf) "xiczd lk" wxta

`pn ,`kdn `l i`e .minc ipin elldy ,zegpnl

iziin `l i`n` `kd :`iyw edine ?`d dil

`kdc :xnel oi`c ?ixii` oitqen oiprlc oizipzn

Ð dil zilc ixii` mzde ,mcwle dil zi`c ixiin

z`hg mcc `inec ,dil zi`c ixii` inp mzdc

meyn :xnel yie !mzd opzc dler mcl mcew

.dizii` ,`aekir ith rnyn mcew xac `di `lc

(` ,`iw [`nw `aa) "`nw lfebd"ac :dniz edin

.`vi `l Ð elifb `iad `ly cr eny` `iad :opz

li` caln" aizkc meyn :`xnba yxtne

`l` :jixte .`yixa sqkc llkn Ð "mixetkd

oitqenc inp ikd Ð "xwead zler caln" ,dzrn

dilr jxre" :`ipzde !?`yixa iaxw
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éîñ äaéø "äìòä úøBz úàæ"à àpzäaø éðz .déì C ©¨©Ÿ©¨Ÿ¨¦¨¨¥¥¨¥©¨
ì ïèçML úøöò éNák :áøc dén÷ äðç øa øaíeL ©©¨¨©¥§©¦§¥£¤¤¤§¨¨§

íéìéà¯ì íéìòaì eìò àìå ,ïéøLkøîà .äáBç íeL ¥¦§¥¦§Ÿ¨©§¨¦§¨£©
déúléî àøazñî :àcñç áø øîà .eìòå eìò :áø déì¥©¨§¨£©©¦§¨¦§©§¨¦§¥

ì ïèçLe íéìéà øeáñëa áøcéøäL ,íéNák íeL §©¦§¨¥¦§¨¨§§¨¦¤£¥
ì íéNákíéìéà øeáñk ìáà .eèçLð íéNák íeL §¨¦§§¨¦¦§££¨§¨¥¦
ì ïèçLeíéìéà íeL¯.äøé÷ò àéåä úeòèa äøé÷ò ,àì §¨¨§¥¦Ÿ£¦¨§¨¨§¨£¦¨

,àáø øîà .äøé÷ò àéåä àì úeòèa äøé÷ò :øîà äaøå§©¨£©£¦¨§¨¨¨§¨£¦¨£©¨¨
ïéãéæî ,Lc÷na eìbétL íéðäkä :ïézòîMà ïðéáúBîe¯ §¦©©§©§¦©Ÿ£¦¤¦§©¦§¨§¦¦

ïéââBL àä ,ïéáéiç¯.ìebét ïìebét :dìò éðúå ,ïéøeèt ©¨¦¨§¦§¦§¨¥£¨¦¨¦
da áMçî à÷å àéä úàhçc òãéc àîéìéà ?éîc éëéä¥¦¨¥¦¥¨§¨©§©¨¦§¨§©¥¨

ìíéîìL íeL¯åàì àlà !eåä ïéãéæî ?ïéââBL éàä §§¨¦©§¦§¦¦¨¤¨¨
ì da áMçî à÷å ,àeä íéîìL øeáñëc,íéîìL íeL ¦§¨§¨¦§¨§©¥¨§§¨¦

!äøé÷ò àéåä úeòèa äøé÷ò àîìà ,ìebét ïìebét :éðú÷å§¨¨¥¦¨¦©§¨£¦¨§¨¨§¨£¦¨
áMçî à÷å ,àéä úàhçc òãéc íìBòì :ééaà déì øîà£©¥©©¥§¨§¨©§©¨¦§¨§©¥

ì daéaø ,àøéæ éaø áéúî .øzeî øîBàáe ,íéîìL íeL ¨§§¨¦§¥¨§¦©¦¥¨©¦
ì àlL eöî÷pL úBçðî ìk :øîBà ïBòîLïîL¯ ¦§¥¨§¨¤¦§§¤Ÿ¦§¨

ì íéìòaì eìòå ,úBøLkúBçðnä ïéàL ,äáBç íeL §¥§¨©§¨¦§¨¤¥©§¨
ì úáçî õîBwäL ,íéçáfì úBîBcúLçøî íeL¯ ©§¨¦¤©¥©£©§©§¤¤

ì äáøç ,úáçî àéäL äéìò ïéçéëBî äéNòîíeL ©£¤¨¦¦¨¤¨¤¦©£©£¥¨§
äìeìa¯ìáà .äáøç àéäL äéìò ïéçéëBî äéNòî §¨©£¤¨¦¦¨¤¨¤¦£¥¨£¨

úçà äìa÷ ,ïleëì úçà äèéçL ,ïk Bðéà íéçáfa©§¨¦¥¥§¦¨©©§¨©¨¨©©
òãéc àîéìéà ?éîc éëéä .ïleëì úçà ä÷éøæ ,ïleëì§¨§¦¨©©§¨¥¦¨¥¦¥¨§¨©

ì dì õéî÷ à÷å ,àéä úáçîcúLçøî íeL¯ék §©£©¦§¨¨¥¨§©§¤¤¦
!dì øé÷ò à÷ ø÷òéî àä ?éåä éàî ïéçéëBî äéNòî©£¤¨¦¦©¨¥¨¦£©¨£¦¨

ì dì õéî÷ à÷å ,àéä úLçøî øeáñëc åàì àlàíeL ¤¨¨¦§¨©§¤¤¦§¨¨¥¨§
àä ,äéìò ïéçéëBî äéNòîc àeä àëäc ,äòèå úLçøî©§¤¤§¨¨§¨¨§©£¤¨¦¦¨¤¨¨

àîìòa¯:ééaà déì øîà !äøé÷ò àéåä úeòèa äøé÷ò §¨§¨£¦¨§¨¨§¨£¦¨£©¥©©¥
ì dì õéî÷ à÷å ,àéä úáçîc òãéc íìBòìíeL §¨§¨©§©£©¦§¨¨¥¨§

éàî äéìò ïéçéëBî äéNòî ék :zøîà à÷ãe ,úLçøî©§¤¤§¨¨§©§¦©£¤¨¦¦¨¤¨©
àøkðéî àìc äáLçî :àáø øîàc ,déîòèì àáø ?éåä̈¥¨¨§©£¥©£©¨¨©£¨¨§¨¦§§¨

¯àøkðéîc äáLçî ,àðîçø ìñt¯.àðîçø ìñt àìäðùîúà ïéákòî ïéà ïéãéîzä §¨©£¨¨©£¨¨§¦§§¨¨§¨©£¨¨©§¦¦¥§©§¦¤
eáéø÷ä àì .äæ úà äæ ïéákòî ïéôñenä àìå ,ïéãéîzä úà ïéákòî ïéôñenä àìå ,ïéôñenä©¨¦§Ÿ©¨¦§©§¦¤©§¦¦§Ÿ©¨¦§©§¦¤¤¤Ÿ¦§¦

ø÷Baa Lák¯,ïéââBL Bà ïéñeðà eéäL ïîæa ?éúîéà :ïBòîL éaø øîà .íéaøòä ïéa eáéø÷é ¤¤©¤©§¦¥¨©§©¦¨©©¦¦§¥¨©¦§©¤¨£¦§¦
ø÷Baa Lák eáéø÷ä àìå ïéãéæî eéä íà ìáà¯úøBè÷ eøéè÷ä àì .íéaøòä ïéa eáéø÷é àì £¨¦¨§¦¦§Ÿ¦§¦¤¤©¤Ÿ©§¦¥¨©§©¦Ÿ¦§¦§¤

ø÷Baa¯úøBè÷a àlà áäfä çaæî úà ïéëpçî ïéàL ,íéaøòä ïéa äáéø÷ äúéä dleëå :ïBòîL éaø øîà .íéaøòä ïéa eøéè÷é ©¤©§¦¥¨©§©¦¨©©¦¦§§¨¨§¨§¥¨¥¨©§©¦¤¥§©§¦¤¦§©©¨¨¤¨¦§¤
äòáLa àlà äøBðnä úà àìå ,úaLa íéðtä íçìa àlà ïçìeMä úà àìå ,øçL ìL ãéîúa àlà äìBòä çaæî àìå ,íénqä©©¦§Ÿ¦§©¨¨¤¨§¨¦¤©©§Ÿ¤©§¨¤¨§¤¤©¨¦§©¨§Ÿ¤©§¨¤¨§¦§¨

.íéaøòä ïéa äéúBøðàøîâ?íãB÷ ïäî äæ éà ,ïéôñeîe ïéãéîz ïäì ïéàL øeaéö :àcñç áøî ïéáà øa àéiç éaø dépéî àòa ¥¤¨¥¨©§©¦§¨¦¥©¦¦¨©¨¦¥©¦§¨¦¤¥¨¤§¦¦¨¦¥¤¥¤¥
¯ déîBéc ïéôñeîe déîBéc ïéãéîz àîéìéà ?éîc éëéäïéôñeîe øçîìc ïéãéîz àlà !Lce÷îe øéãz eäì eåäc ,éôéãò ïéãéîz ,àèéLt ¥¦¨¥¦¥¨§¦¦§¥¨¦§¥§¦¨§¦¦£¦¦§¨§¨¦§¨¤¨§¦¦¦§¨¨¨¦

éôéãò ïéãéîz :àðãéàäc¯éôéãò ïéôñeî àîìc Bà ,øéãz ïkL¯ïéákòî ïéà ïéãéîzä :äeúéðz ,déì øîà ?Lce÷î eäì eåäc §¨¦¨¨§¦¦£¦¦¤¥¨¦¦§¨¨¦£¦¦§¨§§¨£©¥§¦¨©§¦¦¥§©§¦
íc÷ìe ,déì úéàc àîéìéà ?éîc éëéä .äæ úà äæ ïéákòî ïéôñenä (úà) àìå ,ïéãéîzä úà ïéákòî ïéôñenä àìå ,ïéôñenä úà¤©¨¦§Ÿ©¨¦§©§¦¤©§¦¦§¨¤©¨¦§©§¦¤¤¤¥¦¨¥¦¥¨§¦¥§©¥

¯"äìòä" :àáø øîàå ,"äìòä äéìò Cøòå" øîBì ãeîìz ?øçL ìL ãéîúì íãB÷ øác àäé àlL ïépî :àéðúäå¯!äðBLàø äìBò §¨©§¨¦©¦¤Ÿ§¥¨¨¥§¨¦¤©©©§©§¨©¨¤¨¨Ÿ¨§¨©¨¨¨Ÿ¨¨¦¨
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קנה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hn sc zegpn(iriax meil)

d :`xnbd zvxzn'äìBòä úøBz úàf'à àpz(a e `xwie)éîñ ,äaéøC ©¨©Ÿ©¨¨¦¨¨¦
déìdxezy ,epcnlny ,`pzd jnqp 'dlFrd zxFY z`G' weqtd lr - ¥Ÿ©¨¨

dlr m`y ,gafnl zelrl epicy xac lkl yi [cg` oic ,epiidc] zg`
dnaa xyky `vein cenilde .leqt `ed m` s` cxi `l gafnl
oi`e ,cala xacl oniqe `zknq` `l` epi` ,`ziixad d`iady

.exiykday xacn exiykda `ly xac micnly epnn gikedl
:mzhigya dpiyy zxvr inlya sqep oic d`ian `xnbdäaø éðz̈¥©¨

áøc dén÷ äpç øa øa,ax iptl -éNákinlyïèçML úøöò ©©©¨©¥§©¦§¥£¤¤¤§¨¨
ì,íéìéà íeLmhgeyy ,mhgyy drya xn`y,mili` myl,ïéøLk §¥¦§¥¦

ì íéìòaì eìò àìå,äáBç íeLmikixve mzaeg ici xeaivd e`vi `le §Ÿ¨©§¨¦§¨
.mixg` miyak `iadl

áø déì øîà`l` ,ok oicd oi` ,dpg xa xa daxleìòå eìòmiyakd ¨©¥©¨§¨
.mzaegl xeaivl

:ax ixaca zwelgn d`ian `xnbdàøazñî ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨¦§©§¨
áøc déúléî,ax ixac z` x`al il d`xp -øeáñëa,hgeyd ¦§¥§©¦§¨

md hgeyy zepaxwdyì ïèçLe ,íéìéàíéNák íeLxn`e - ¥¦§¨¨§§¨¦
,mzaegl xeaivl elr df ote`ay ,miyak myl mhgeyyéøäL¤£¥

ì íéNák,eèçLð íéNák íeL`l ixd ,mili` mdy xeaq didy s`e §¨¦§§¨¦¦§£
,dliren `l cal ezaygne ,eita yxitøeáñk ìáàyíéìéà,md £¨§¨¥¦

ì ïèçLeàì ,íéìéà íeL`ly mhgyy meyn ,mzaegl xeaivl elr §¨¨§¥¦Ÿ
,did drehy s`e ,mnyläøé÷ò àéåä úeòèa äøé÷òzaygn - £¦¨§¨¨§¨£¦¨

s` zxwer ,xg` oaxw myl oaxwd my z` zxwerd dnyl `ly
.jkl odkd oiekzd `ly ,zerha

,äøé÷ò àéåä àì úeòèa äøé÷ò ,øîà äaøåmhgy m` s` jkle §©¨¨©£¦¨§¨Ÿ¨§¨£¦¨
`ly zaygny meyn ,mzaegl xeaivl miyakd elr ,mili` myl

.dliren dpi` ,zerha dzidy dnyl
:envr zhiy lr dax dywnïézòîMà ïðéáúBîe [äaø] (àáø) øîà̈©©¨§¦©©§©§¦
,ixac lr zeywdl il yi -dpyna epipyy(:cp oihib),eìbétL íéðäkä©Ÿ£¦¤¦§

,Lc÷najkae ,epnfl ueg zaygna mcd zecearn zg` ecary ©¦§¨
eid m` ,lqtpe oaxwd lbtzdïéáéiç ,ïéãéæîinc z` milral mlyl §¦¦©¨¦

:dax wiicne .oaxwd,miaiig micifn `weecy rnynïéââBL àä̈§¦
dìò éðúå .ïéøeèt-,ef dpyn lr,ìebét ïìebét.mibbey eidy s` §¦§¨¦£¨¦¨¦

éîc éëéä,xaecn ote` dfi`a ,bbeya s` lebit mlebity df oic ¥¦¨¥
òãéc àîéìéàodkd,àéä úàhçc,dlile meil zlk`pyà÷å ¦¥¨§¨©§©¨¦§¨

da áMçîdilr aygne -ì,íéîìL íeLipyl minlyk dlk`l §©¥¨§§¨¦
,dlile mini,dpnfl ueg dlk`l ayigy jka dlbtzdeikeéàä©

ïéââBL,mibbey miaygp df ote`a ike -ixde,eåä ïéãéæîixdy §¦§¦¦¨
,z`hg `idy erciy s` minly myl dilr eayigåàì àlài`ce ¤¨¨

,xaecnøeáñëcy odkdì da áMçî à÷å ,àeä íéîìLíeL ¦§¨§¨¦§¨§©¥¨§
,íéîìL,z`hg `id ixdy did dreheåok it lr s`éðz÷yïìebét §¨¦§¨¨¥¦¨

àîìà ,ìebéty gken -.äøé÷ò àéåä úeòèa äøé÷ò ¦©§¨£¦¨§¨¨§¨£¦¨
:`xnbd zvxznééaà déì øîà,daxlòãéc íìBòìodkdúàhçc ¨©¥©©¥§¨§¨©§©¨

da áMçî à÷å ,àéädpeekaìe ,íéîìL íeLxaecn,øzeî øîBàa ¦§¨§©¥¨§§¨¦§¥¨
,dfa bbey aygpe ,minly myl z`hg hegyl xzeny xeaq didy

.zerha dxiwr ef oi` j`
:dax zrc lr ztqep `iyew dywn `xnbdáéúîdywd -éaø ¥¦©¦

,àøéæ`ziixaa epipy(`"d `"t `ztqez),úBçðî ìk ,øîBà ïBòîL éaø ¥¨©¦¦§¥¨§¨
ì àlL eöî÷pLì íéìòaì eìòå ,úBøLk ,ïîL,äáBç íeLitl ¤¦§§¤Ÿ¦§¨§¥§¨©§¨¦§¨

íéçáfì úBîBc úBçðnä ïéàL`ly ehgyp m`y mpicy ,zepaxwl - ¤¥©§¨©§¨¦
iptn ,mzaeg myl milral elr `l ,mnylõîBwäLzgpnúáçî ¤©¥©£©

ìíeLzgpnàéäL äéìò ïéçéëBî äéNòî ,úLçøîzgpnúáçî §©§¤¤©£¤¨¦¦¨¤¨¤¦©£©
`heg zgpn unewd ok enke ,ayigy enk zygxn zgpn dpi`ee`

d`ay ze`pw zgpnäáøç][dyai-ìíeLdgpnäìeìa,onya £¥¨§§¨
äáøç àéäL äéìò ïéçéëBî äéNòîenk onya dlela dpi`e ©£¤¨¦¦¨¤¨¤¦£¥¨

,dliren dpi` xwy ezaygny xkipy oeike ,ayigyíéçáfa ìáà£¨©§¨¦
[zepaxwa-],ïk Bðéàixdy,ïleëì úçà äèéçLeúçà äìa÷ ¥¥§¦¨©©§¨©¨¨©©

,ïleëìe,ïleëì úçà ä÷éøæoi`e ,mzceara mdipia iepiy oi`e §¨§¦¨©©§¨
.dliren ezaygn jkle ,md oaxw dfi` migiken mdiyrn

:`iyewd z` `xif iax miiqnòãéc àîéìéà ,éîc éëéäodkdczgpn ¥¦¨¥¦¥¨§¨©§

å ,àéä úáçîok it lr s`dì õéî÷ à÷dpnn unew -ìíeLzgpn ©£©¦§¨¨¦¨§
éåä éàî ïéçéëBî äéNòî ék ,úLçøî,migiken diyrny jka dn - ©§¤¤¦©£¤¨¦¦©¨¥

dì øé÷ò à÷ ø÷òéî àäoiekne ,zagn `idy rceiy oeik ixde - ¨¦§¨¨¨¦¨
,dny z` xwer ,zygxn myl dzvinwaåàì àlà,xaecn i`ce ¤¨¨

øeáñëcy odkdì dì õéî÷ à÷å ,àéä úLçøî,úLçøî íeL ¦§¨©§¤¤¦§¨¨¦¨§©§¤¤
,äòèå,dny xewrl oeik `l j` ,zagn dzidyàeä àëäc- §¨¨§¨¨

meyn ,df ote`a `weecyäéìò ïéçéëBî äéNòîcezaygn oi` §©£¤¨¦¦¨¤¨
,zerha dxiwr `idy meyn `le ,leqtl dliren,àîìòa àä̈§¨§¨

,mdilr migiken mdiyrn oi`y zepaxwaàéåä úeòèa äøé÷ò£¦¨§¨¨§¨
,äøé÷ò.dxiwr dpi` zerha dxiwry xaeqd daxl dywe £¦¨

:`xnbd zvxznééaà déì øîà,`xif iaxlíìBòì,`ziixaa xaecn ¨©¥©©¥§¨
òãécodkdì dì õéî÷ à÷å ,àéä úáçîc,úLçøî íeLef oi`e §¨©§©£©¦§¨¨¦¨§©§¤¤

,zerha dxiwrúøîà à÷ãe,ziywdy dne -ïéçéëBî äéNòî ék §¨¨§©¦©£¤¨¦¦
,éåä éàî äéìòxn`y dny meyn ,dyw epi`,[äaø] (àáø) ¨¤¨©¨¥©¨

déîòèì,z`f xn` ezhiyl -[äaø] (àáø) øîàc(:a lirl),äáLçî §©§¥§¨©©¨©£¨¨
àøkðéî àìc-,dnda zepaxwa oebk ,zn` dpi`y da xkip oi`y §Ÿ¦§§¨

,eilr ayigy oaxwd df oi`y eiyrna xkip oi`yàðîçø ìñt± ¨©©£¨¨
eli`e ,dxezd dlqtàøkðéîc äáLçî,zn` ayeg epi`yoebk ©£¨¨§¦§§¨

,dilr ayigy dgpnd ef oi`y eiyrna xkipy ,zegpnaìñt àìŸ¨©
,àðîçødaygnk zaygp dpi`y itldnyl `ly zaygn oi` okle . ©£¨¨

`ziixad on di`x oi`e ,dny z` xwer dpeekay s` ,zegpna zlqet
.dxiwr zaygp zerha dxiwry

äðùî
:ef z` ef zeakrn opi`y zetqep zeevn zhxtn dpyndïéãéîzä- ©§¦¦

oia ipyde zixgya cg`d ,cinzd zlerl miaixwny miyak ipy
,miaxrdïéôñenä úà ïéákòî ïéàmcew mitqen e`iad m`y - ¥§©§¦¤©¨¦

.jka milqtp mpi` cinzlïéãéîzä úà ïéákòî ïéôñenä àìå- §Ÿ©¨¦§©§¦¤©§¦¦
.jka milqtp mpi` mitqenl mcew miaxrd oia ly cinz e`iad m`y

äæ úà äæ ïéákòî ïéôñenä àìåzepaxw dnk mi`ian xy`ky - §Ÿ©¨¦§©§¦¤¤¤
.el` z` miakrn el` oi` ,mitqen

m` :sqep oicNák eáéø÷ä àìcinzd zlerl,ø÷Baaok it lr s` Ÿ¦§¦¤¤©¤
eáéø÷ély z`,íéaøòä ïéamipdkd m` s`e .eakrn oey`xd oi`y ©§¦¥¨©§©¦

aixwdl mi`yx ,cifna xweaa edeaixwd `l eaixwdl exgapy
.miaxrd oia mnvra

:zwlegd drcéúîéà ,ïBòîL éaø øîàmipdkd mze` mi`yx ¨©©¦¦§¥¨©
`weec ,miaxrd oia aixwdlïîæaiptn xweaa edeaixwd `lyeéäL ¦§©¤¨

å ïéãéæî eéä íà ìáà .ïéââBL Bà ïéñeðàoklNák eáéø÷ä àì £¦§¦£¨¦¨§¦¦§Ÿ¦§¦¤¤
,ø÷Baay minkg meqpweáéø÷é àìmnvra,íéaøòä ïéa`l` ©¤Ÿ©§¦¥¨©§©¦

.edeaixwi mixg`
dpnn xihwdl devny ,zxehwd oipra dnec oic d`ian dpynd

m` :miaxrd oia ezivgne xweaa ezivgn ,mei lka dpn lwynàì ¤Ÿ
.íéaøòä ïéa eøéè÷é ,ø÷Baa úøBè÷ eøéè÷älwyna f` exihwie ¦§¦§¤©¤©§¦¥¨©§©¦

.cala dpnd zivgn
:zwlegd drcíéaøòä ïéa äáéø÷ äúéä dleëå ,ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§§¨¨§¨§¥¨¥¨©§©¦

.mly dpn lwyna exihwi ,miaxrd oia wx mixihwn xy`k -
iptn :dlek z` xihwdl jixv recn eixacl mrh ozep oerny iax

ïéëpçî ïéàL[mikpeg-]áäfä çaæî úàea ynzydl ligzdl ¤¥§©§¦¤¦§©©¨¨
,dpey`xlíéîqä úøBè÷a àlàlwyn mixihwn f`e ,miaxrd oia ¤¨¦§¤©©¦

zixgya xihwd `lyk mini x`ya mb jkitl .zg` mrta mly dpn
.dlek z` miaxrd oia xihwn

:ycwnd ziaa eidy mitqep milka jepig oic dpynd d`ianeàìå§Ÿ
z` mikpgna àlà äìBòä çaæîzaxwdúà àìå .øçL ìL ãéîz ¦§©¨¨¤¨§¨¦¤©©§Ÿ¤

ïçìeMämiptd mgl lyúà àìå .úaLa ,íéðtä íçìa àlà ©§¨¤¨§¤¤©¨¦§©¨§Ÿ¤
a àlà äøBðnälk zwlcd.íéaøòä ïéa ,äéúBøð äòáL ©§¨¤¨§¦§¨¥¤¨¥¨©§¨¦

àøîâ
`xnbd .el` z` el` miakrn mpi` mitqene micinzy dpyna epipy
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oifge` mipy` cenr hn sc ± oey`x wxtzereay

éà÷ äìåòä úøåú úàæà àðú.ecxi `l - elr m`y ,milerd lkl zg` dxez -

.`nlra `pniqe `zknq` - dna hwpc i`de .(` ,n) "otec `vei" wxta dcp zkqna

íéìéà íåùì."mili` meyl ohgey ipixd" xn`c -íéìòáì.xeav -úåòèá äøé÷ò
.miyak myl edl higy ded - edpip miyakc rci did i`c ,i`d oebk -ïðéáúåîå

ïéúòîùà.aizen `w diteb dicic` -ïéãéæî
ïéáééç.oaxw inc milral mlyl -ïìåâéô
ìåâéô.oicifnc xnel jixv oi`e ,oibbeyc -

íéîìù íåùì åäá áùçîåipy olke`l -

lek`l ayig `zydc ,cg` dlile mini

z`hg oicc ,`ed lebitc ,epnfl ueg z`hg

.dlile meiøúåî øîåàáåepiidc ,zepyl -

.oibbeyåöî÷ðùipy - zygxne zagn -

,oiyw diyrne dar - zagn :md milk

.oikx diyrne dwenr - zygxneäáéøç-

dilr ozi `l" (d `xwie) aizkc ,`heg zgpn

."onyäéîòèì àáøå.`nw wxta xn`c -

àøëðéî àìã äáùçîm` afkn `ed m` -

.`pngx lqt - e`làøëðéîã äáùçî-

.`pngx lqt `l - afkn `edyäðùî
ïéôñåîä ïéáëòî ïéà ïéãéîúäyxtn -

.`xnbaäáéø÷ äúéä äìåëådgpnd lk -

.mlyïéëðçî ïéàùo`n yxtn `xnba -

.diny xkcíéîñä úøåè÷á àìàdnily -

.olpn yxtn `xnbae .miaxrd oiae ,dpn ly

àøîâùãå÷îå øéãú,mei lka - xicz -

mei e`l i`c ,`ed aeh mei meidy - ycewne

`l` eed `l oitqene .sqen `kil - aeh

mcew - miycewn oicinz :xg` oeyl .ycewn

.`yixa iaxw oicinzc ,mitqenïéãéîú
àðãéàäã ïéôñåîå øçîìãmdl yic oebk -

`we ,oicinzd cal miyak ipy zaya

`le oitqenl meid maixwi m` :dil `irain

cinz jxevl mgipi e` ,xgnl cinz el edi

.xgnåäðéð ùãå÷î àðãéàäã ïéôñåî-

eed `l - xgnlc oicinze ,ycew zay meidc

:`pixg` `pyil .leg - xgnlc ,ycewn edl

oitqenc ,oicinz mcew - ycewn eed oitqen

cr meid eaxwi `l oicinze ,meid eaxwi

.xgnläéì úéàã àîéìéà-.oitqene oicinz

íã÷éìå,df z` df oiakrn oi`c ,xn`w -

- ira i`e ,`yixa aixw oicinz - ira i`c

.`yixa aixwn oitqenäìåòä:rnyn -

.zepaxwd lkl dpey`x `dz dlerd
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äøé÷òiyak ,migafc `nw wxta `ztqeza `ipzc `d :oeir jixv Ð dxiwr `ied zerha

mili` .mili` myl xeaivl elr Ð mili` e`vnpe ,miyak myl ohgyy xeaiv

zerha dxiwr ,`nl` .miyak myl elr Ð miyak e`vnpe ,mili` myl ohgyy xeaiv ly

.yxtn `lc `ed `pze ,xn`w dacp inly meyn `nye !dxiwr `ied `l Ð

à÷åolke`l ,xnelk Ð minlyl da yxtn

.qxhpewd yexitke .mini ipyáéúîiax

zil `xif iaxc d`xp Ð xne` oerny iax `xif

,a) oizlikn yixc iy` axk `le daxk `l dil

`le .rnynck xn`w diytpc `nrh `l` ,(`

.oerny iaxc` oerny iaxc `iyew `zrc` wiqn

.oeir jixve

øéãú:qxhpewd yxit oey`x oeyl Ð ycewne

"xiczd lk" seqa rnyn oke .yecw meia

cinzl ,ipd` sqenl zay eh` :(` ,`v migaf)

,`d iziin `l mzdc :dyw zvwe !?ipd` `l

yxit xg` oeyle !mzdc `idd iziin `l `kde

."ycewn" ixwin eiykr epnfy eze` :qxhpewa

,`pci`dc oitqene xgnlc oicinz hwpc `de

,sqenl mcew miaxrd oia ly cinzc rnync

,`pixg` `nrhn mzd !`ed ycewn `l `de

xweaa cg` `ki`c `kid lk :`pngx xn`w ikdc

.miaxrd oia ipy dyr Ðãåîìújxre xnel

my) "xiczd lk" wxtac :dniz Ð dlerd dilr

xwead zler caln" aizkcn dil `wtp (` ,ht

!`yixa axw cinzc llkn Ð "dl` z` eyrz

,oiziag zgpnl jixhvi` `kdc `xwc :xnel yie

mdl xn`" wxta rnyn oke .xiczc ab lr s`c

,dgpnl oincew oixai` :(` ,cl `nei) "dpennd

zgpn jgxk lre ,"dlerd dilr jxre" aizkc

aizkcn ol `wtp mikqp zgpnc ,xn`w oiziag

.(a ,cn) oiwxita lirl `zi`ck ,"dgpne dler"

`xninl :opixn` inp (a ,gk) cinzc `nw wxte

`kdne ,'eke "jxre" :`ipzde ,incw oiziagc

opzc ,oiziagl incwc minc ipin lkl opixnb

oincew zeterd :(` ,ht migaf) "xiczd lk" wxta

`pn ,`kdn `l i`e .minc ipin elldy ,zegpnl

iziin `l i`n` `kd :`iyw edine ?`d dil

`kdc :xnel oi`c ?ixii` oitqen oiprlc oizipzn

Ð dil zilc ixii` mzde ,mcwle dil zi`c ixiin

z`hg mcc `inec ,dil zi`c ixii` inp mzdc

meyn :xnel yie !mzd opzc dler mcl mcew

.dizii` ,`aekir ith rnyn mcew xac `di `lc

(` ,`iw [`nw `aa) "`nw lfebd"ac :dniz edin

.`vi `l Ð elifb `iad `ly cr eny` `iad :opz

li` caln" aizkc meyn :`xnba yxtne

`l` :jixte .`yixa sqkc llkn Ð "mixetkd

oitqenc inp ikd Ð "xwead zler caln" ,dzrn

dilr jxre" :`ipzde !?`yixa iaxw
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éîñ äaéø "äìòä úøBz úàæ"à àpzäaø éðz .déì C ©¨©Ÿ©¨Ÿ¨¦¨¨¥¥¨¥©¨
ì ïèçML úøöò éNák :áøc dén÷ äðç øa øaíeL ©©¨¨©¥§©¦§¥£¤¤¤§¨¨§

íéìéà¯ì íéìòaì eìò àìå ,ïéøLkøîà .äáBç íeL ¥¦§¥¦§Ÿ¨©§¨¦§¨£©
déúléî àøazñî :àcñç áø øîà .eìòå eìò :áø déì¥©¨§¨£©©¦§¨¦§©§¨¦§¥

ì ïèçLe íéìéà øeáñëa áøcéøäL ,íéNák íeL §©¦§¨¥¦§¨¨§§¨¦¤£¥
ì íéNákíéìéà øeáñk ìáà .eèçLð íéNák íeL §¨¦§§¨¦¦§££¨§¨¥¦
ì ïèçLeíéìéà íeL¯.äøé÷ò àéåä úeòèa äøé÷ò ,àì §¨¨§¥¦Ÿ£¦¨§¨¨§¨£¦¨

,àáø øîà .äøé÷ò àéåä àì úeòèa äøé÷ò :øîà äaøå§©¨£©£¦¨§¨¨¨§¨£¦¨£©¨¨
ïéãéæî ,Lc÷na eìbétL íéðäkä :ïézòîMà ïðéáúBîe¯ §¦©©§©§¦©Ÿ£¦¤¦§©¦§¨§¦¦

ïéââBL àä ,ïéáéiç¯.ìebét ïìebét :dìò éðúå ,ïéøeèt ©¨¦¨§¦§¦§¨¥£¨¦¨¦
da áMçî à÷å àéä úàhçc òãéc àîéìéà ?éîc éëéä¥¦¨¥¦¥¨§¨©§©¨¦§¨§©¥¨

ìíéîìL íeL¯åàì àlà !eåä ïéãéæî ?ïéââBL éàä §§¨¦©§¦§¦¦¨¤¨¨
ì da áMçî à÷å ,àeä íéîìL øeáñëc,íéîìL íeL ¦§¨§¨¦§¨§©¥¨§§¨¦

!äøé÷ò àéåä úeòèa äøé÷ò àîìà ,ìebét ïìebét :éðú÷å§¨¨¥¦¨¦©§¨£¦¨§¨¨§¨£¦¨
áMçî à÷å ,àéä úàhçc òãéc íìBòì :ééaà déì øîà£©¥©©¥§¨§¨©§©¨¦§¨§©¥

ì daéaø ,àøéæ éaø áéúî .øzeî øîBàáe ,íéîìL íeL ¨§§¨¦§¥¨§¦©¦¥¨©¦
ì àlL eöî÷pL úBçðî ìk :øîBà ïBòîLïîL¯ ¦§¥¨§¨¤¦§§¤Ÿ¦§¨

ì íéìòaì eìòå ,úBøLkúBçðnä ïéàL ,äáBç íeL §¥§¨©§¨¦§¨¤¥©§¨
ì úáçî õîBwäL ,íéçáfì úBîBcúLçøî íeL¯ ©§¨¦¤©¥©£©§©§¤¤

ì äáøç ,úáçî àéäL äéìò ïéçéëBî äéNòîíeL ©£¤¨¦¦¨¤¨¤¦©£©£¥¨§
äìeìa¯ìáà .äáøç àéäL äéìò ïéçéëBî äéNòî §¨©£¤¨¦¦¨¤¨¤¦£¥¨£¨

úçà äìa÷ ,ïleëì úçà äèéçL ,ïk Bðéà íéçáfa©§¨¦¥¥§¦¨©©§¨©¨¨©©
òãéc àîéìéà ?éîc éëéä .ïleëì úçà ä÷éøæ ,ïleëì§¨§¦¨©©§¨¥¦¨¥¦¥¨§¨©

ì dì õéî÷ à÷å ,àéä úáçîcúLçøî íeL¯ék §©£©¦§¨¨¥¨§©§¤¤¦
!dì øé÷ò à÷ ø÷òéî àä ?éåä éàî ïéçéëBî äéNòî©£¤¨¦¦©¨¥¨¦£©¨£¦¨

ì dì õéî÷ à÷å ,àéä úLçøî øeáñëc åàì àlàíeL ¤¨¨¦§¨©§¤¤¦§¨¨¥¨§
àä ,äéìò ïéçéëBî äéNòîc àeä àëäc ,äòèå úLçøî©§¤¤§¨¨§¨¨§©£¤¨¦¦¨¤¨¨

àîìòa¯:ééaà déì øîà !äøé÷ò àéåä úeòèa äøé÷ò §¨§¨£¦¨§¨¨§¨£¦¨£©¥©©¥
ì dì õéî÷ à÷å ,àéä úáçîc òãéc íìBòìíeL §¨§¨©§©£©¦§¨¨¥¨§

éàî äéìò ïéçéëBî äéNòî ék :zøîà à÷ãe ,úLçøî©§¤¤§¨¨§©§¦©£¤¨¦¦¨¤¨©
àøkðéî àìc äáLçî :àáø øîàc ,déîòèì àáø ?éåä̈¥¨¨§©£¥©£©¨¨©£¨¨§¨¦§§¨

¯àøkðéîc äáLçî ,àðîçø ìñt¯.àðîçø ìñt àìäðùîúà ïéákòî ïéà ïéãéîzä §¨©£¨¨©£¨¨§¦§§¨¨§¨©£¨¨©§¦¦¥§©§¦¤
eáéø÷ä àì .äæ úà äæ ïéákòî ïéôñenä àìå ,ïéãéîzä úà ïéákòî ïéôñenä àìå ,ïéôñenä©¨¦§Ÿ©¨¦§©§¦¤©§¦¦§Ÿ©¨¦§©§¦¤¤¤Ÿ¦§¦

ø÷Baa Lák¯,ïéââBL Bà ïéñeðà eéäL ïîæa ?éúîéà :ïBòîL éaø øîà .íéaøòä ïéa eáéø÷é ¤¤©¤©§¦¥¨©§©¦¨©©¦¦§¥¨©¦§©¤¨£¦§¦
ø÷Baa Lák eáéø÷ä àìå ïéãéæî eéä íà ìáà¯úøBè÷ eøéè÷ä àì .íéaøòä ïéa eáéø÷é àì £¨¦¨§¦¦§Ÿ¦§¦¤¤©¤Ÿ©§¦¥¨©§©¦Ÿ¦§¦§¤

ø÷Baa¯úøBè÷a àlà áäfä çaæî úà ïéëpçî ïéàL ,íéaøòä ïéa äáéø÷ äúéä dleëå :ïBòîL éaø øîà .íéaøòä ïéa eøéè÷é ©¤©§¦¥¨©§©¦¨©©¦¦§§¨¨§¨§¥¨¥¨©§©¦¤¥§©§¦¤¦§©©¨¨¤¨¦§¤
äòáLa àlà äøBðnä úà àìå ,úaLa íéðtä íçìa àlà ïçìeMä úà àìå ,øçL ìL ãéîúa àlà äìBòä çaæî àìå ,íénqä©©¦§Ÿ¦§©¨¨¤¨§¨¦¤©©§Ÿ¤©§¨¤¨§¤¤©¨¦§©¨§Ÿ¤©§¨¤¨§¦§¨

.íéaøòä ïéa äéúBøðàøîâ?íãB÷ ïäî äæ éà ,ïéôñeîe ïéãéîz ïäì ïéàL øeaéö :àcñç áøî ïéáà øa àéiç éaø dépéî àòa ¥¤¨¥¨©§©¦§¨¦¥©¦¦¨©¨¦¥©¦§¨¦¤¥¨¤§¦¦¨¦¥¤¥¤¥
¯ déîBéc ïéôñeîe déîBéc ïéãéîz àîéìéà ?éîc éëéäïéôñeîe øçîìc ïéãéîz àlà !Lce÷îe øéãz eäì eåäc ,éôéãò ïéãéîz ,àèéLt ¥¦¨¥¦¥¨§¦¦§¥¨¦§¥§¦¨§¦¦£¦¦§¨§¨¦§¨¤¨§¦¦¦§¨¨¨¦

éôéãò ïéãéîz :àðãéàäc¯éôéãò ïéôñeî àîìc Bà ,øéãz ïkL¯ïéákòî ïéà ïéãéîzä :äeúéðz ,déì øîà ?Lce÷î eäì eåäc §¨¦¨¨§¦¦£¦¦¤¥¨¦¦§¨¨¦£¦¦§¨§§¨£©¥§¦¨©§¦¦¥§©§¦
íc÷ìe ,déì úéàc àîéìéà ?éîc éëéä .äæ úà äæ ïéákòî ïéôñenä (úà) àìå ,ïéãéîzä úà ïéákòî ïéôñenä àìå ,ïéôñenä úà¤©¨¦§Ÿ©¨¦§©§¦¤©§¦¦§¨¤©¨¦§©§¦¤¤¤¥¦¨¥¦¥¨§¦¥§©¥

¯"äìòä" :àáø øîàå ,"äìòä äéìò Cøòå" øîBì ãeîìz ?øçL ìL ãéîúì íãB÷ øác àäé àlL ïépî :àéðúäå¯!äðBLàø äìBò §¨©§¨¦©¦¤Ÿ§¥¨¨¥§¨¦¤©©©§©§¨©¨¤¨¨Ÿ¨§¨©¨¨¨Ÿ¨¨¦¨
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`oifgeקנו mipya cenr hn sc ± oey`x wxtzereay

äéì úéìã àèéùô àìà.oitqenl e` oicinzl e` `l` -íéø÷åáî,men `la -

dyy oikixv ikdle .dhigyl mcew mini drax` men oda `di `ly owceal jixvy

mei lka ekxhvie ,zaya iyinga dpyd y`x ly miaeh mini ipy erx`i `ny -

.mipyäðùä ùàø ìù íéáåè íéîé éðùìå úáùì éãë`diy ,cgia erxi` m` -

.meil oicinz ipy aixwdl ickúéàã àîéìéà
åäì.daxd miyak -àáåè ïéôñåîå ïéãéîú
ååäiedize] opira mi`lh izxze mixyre -

.[oitqenl - dxyr yye ,oicinzl - dyy

éôéãò ïéãéîú äðéî òîùå:opixn` `lc -

,oitqenle oicinzl - zaya drax`d aixwi

.dpyd y`x ly ipy aeh mei oicinz lhaie

itqenn iticr ipy meic oicinz ,`nl`

od ,ycewn zay itqeny it lr s`e ,zay

.aeh mein yecw zayeäéì úéàã íìåòì-

`l` hwp `lc i`de .oitqene oicinzl

mini drax` oixweanac meyn - oicinz

opirac `ed oicinzl ,xn`w dhigy mcew

.`l - oitqen la` ,mini drax` xewia

äåù äøéæâì äøéîù äøéîù- gqt dn -

,xeyran egwnc ,mini drax` xwean

oerh - cinz s` .xyr drax`a ezhigye

.mini drax` xewiaãçã àøôö àëéàäã
àúáùámeice ,miaxrd oiac `nlyac -

meia xfgiy xninl `ki` - iyilye ipy

mini drax` mixwean mi`lh xg` oey`x

,xfgl leki `l - zay i`vena `l` .mcew

xweal aixwi dne?- zaya cg hwpc `de

`ede ,iyye iying dpyd y`x ied ik epiid

ipye oey`xa dpyd y`x ied i` inp oicd

iyilyc `xtv `ki`de :jxtinl ivn

zayaàúáù éìòîã àéðôã ?`wlq `wc -

oia ly cinz aixwdy mcewc :jzrc

eedilc ,xn`w zay axr ly - miaxrd

dpyd y`x iedc ikid ,`ah `nei ilrnc `iptc :jxtinl ivnc oicd `ede .dyy

.iyye iyingáéø÷îã øúáìã.yy eedilc opixn`w miaxrd oia ly cinz -
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jkl !`yixa dncw xwad zlerc ,`kti` `dn `yxcc oizipznn jextil `zyde ."dlerd

Ð `xw ilekc ,dxhwd `l` ol `wtp `l `kdnc :yxtl d`xpmzdne .ixii` dxhwda

Ð "eyrz" aizkc ,mc zcear ol `wtp`nw `aa) ["`nw] lfebd" wxte .mcd ziiyr :rnyn

inw gegip gix dy` dxhwd `l` aizk `l `dc .`xw i`d iiezi`l jixhvi` (` ,`iw

xza zeiyre ?dncw sqen zxhwd `nlce ,cinz

Ð (eaizki` caln) ikd(gk xacna) aizkck

:dniz ."dl` z` eyrz cinzd zler caln"

dil wetiz ?sqenl mcew cinzc `xw il dnl

opixn` ,`xwa incwc ab lr s`c ,mcew xiczc

itqenl incw yceg itqenc (` ,ht) migafa

zler caln" aizkc ab lr s` ,dpyd y`x

Ð `veia liqtin i`e .seqal "ycgd,`gip

`idc :xnel yie !liqtin `lc `wtp jenqae

Ð dler dn ,opirny `teblr s` ,xg`l oi`y

yixa opixn`c `de .seqal "caln" aizkc ab

z`hg `di leki :(a ,ht migaf) "xiczd lk"

z` dyre" aizkc meyn ,dler dyrnl zncew

:xnel cenlz ?"dler cg`d z`e z`hg cg`d

dler `dz leki ."z`hgl gwz xwa oa ipy xte"

.'ebe "dyre" :xnel cenlz ?diyrn lkl zncew

z`hg mc ?cvik `dÐiptn ,dler mcl mcew

z`hgl oincew dler ixa` .mivxnyÐiptn

elit` inecw`l ira `nl` .lilk dleky

rnyn `lc "dyre" aizkc ab lr s` ,dxhwdn

mcd ziiyr `l`Ðilbc oeikc .`id `zlin e`l

:inp i` .mzd inp oicd `ed ,oicinz iab

`w ded "dpey`x z`hgl xy` z` aixwde"n

:a` dpa df :(` ,v migaf) opiyxc dipinc ,yixc

e`l i` :inp i` .dlerl zencew ze`hgd lk

dxhwda irac i`n :`pin` ded ,`xwÐmicwn

`la ?"dlerd"c `xw il dnl :dnize .`yixa

ea xn`py xac mcwein il wetiz inp `xw i`d

"meia" `l` ea xn`p `ly xacn "xwaa"Ð

iaxw oitqenc (` ,gp migqt) "hgyp cinz" wxta opirny dipinc .mei ly enevira rnync

mixa`l mcew zxehw :(a ,bl `nei) "dpennd mdl xn`" wxt opixn` ikde .yy crÐmcwei

`iyw `l `d` :xnel yie ?"xwaa" `l` ea xn`p `ly xacl "xwaa xwaa" ea xn`py xac

"dlerd" e`l i`c ,icinÐ`iyw i` `l` .(` ,`iw [`nw `aa) "`nw lfebd"a diyxcnl irack "caln" opiyxc dedÐjka liqtin i`e ,"caln"n wezyilÐ`l `eddnc xity d`xp

l` opirny `l "mcwei"n :inp i` .leqt opirnyhgye micwd m` la` ,micwdl devny `Ðopirny `kdne .xenbiÐmcew ohgyy minly :(` ,a) oiaexir yix opixn`c `d :dnize .`lc

lkidd zezlc zgiztÐdhgyy cinz zler :(a ,ht) "zecn izy" wxt onwl inp oke .mei eze`a egztpy mcew :rnyn `zlinc `hytc .cinz mcew edpincw` ,ok m`c il wetize .oileqt

dnyl `lyÐicin `iyw `l mzdn edin !ciarzi` cinz mcew `d ?i`n`e .dxykÐ"dpennd odl xn`" wxt opixn`c :dniz edin .diyr llka `ied `lc ,`id dcear e`l ,dhigyc

dvnwpy dgpne dwlnpy serd zler elit` `l` ,exn` cala ef `l :(` ,w zegpn) "mgld izy" wxte (` ,hk `nei)Ðcinz inwc dil wetize .i`w "dlil"`e .dtixyd zial `vz

lkidd zezlc zgizt mcew meyn la` ,edpicarÐcinz onf `hn `l izk`c oeik ,`nye !"gzt" eda aizk `lc ,ilqtin `lÐ,jk liaya liqtin `l :inp i` .ikda ixii` `l `xw

ded i`e ,mlek zepaxwd lk mlyd dilr opiyxcc dnlydc dyrl igc miycw zlik`c dyre gqtc dyrc (a ,hp migqt) hgyp cinz wxt rnyn oke .`nlra devnl :`kd opiwqnck

my) "`nh didy in" idly inp rnyn oke .`kd oicd `ed lqtin `l mzdc oeike opiyxcc `ed "dlerd dilr jxre"c (e `xwie) `xw i`dn mlyd dilre ,diigc dia jiiy `l lqtin

mipdk zxeag m` ,gqta axrzpy xeka (` ,gvÐ,ea`zqiy cr erxi xninl dil dede [:i"yx yxite] leqtd zial miycw oi`ian oi` `de :`xnba jixtcn ,xn`w miign eaxrzpe .elk`i

oixehte ,['ek] odn cg`a zlai z`vnpe ,[dfa df] odigqt zexer eaxrzpy dyng :(a ,gt my) "dy`d"a inp rnyn oke .xekad liqtin `l ikd elit`e ,`ed cinz xg` gqt zhigy onfe

aiyg `lc ,cinz xg` inp epnf ipy gqt `d ?dil `iyw i`n ,liqtn i` ,`zyde .iiepyl `aeh wigce !gqt xzena ipzipe ,ipy gqt iziipe :`aeh jixte .ipy gqt (e oey`x gqt) zeyrln

minly axw gqtd xzenc ,ied minly i` ,ok m`e .ipy gqtl oey`x gqt oiay mixac oia dilÐ`witq `l` ied `l `dc ,dnlydc dyrl igc gqtc dyrc :xnel oi`e !ilqtin `d

opiway dkinq meync mzd opiwqnc ,eze .`ziixe`c `xeqi` dil igc gqt zwitq meync :xnel oi`e ?dlgzkl oiaixwn ikid ,`ziixe`c `xeqi` `ki`c oeik :ikda `iyw edine .`nlra

"eyrz" aizkc ,xgy ly cinza i`cec :d`xp jkl .(ixii` gqtd xzenac) inp dgec xeka iabe ,`nlra devn `l` inp `kilc ,dilÐaxr ly cinza la` ,mcc zeiyr iakrnc `ed

Ðe dlrne ,dndaa :inp i` .dnc `l` gafnl oi`y ,serd z`hga dl iwenc ,(` ,hp my) "hgyp cinz" yixa rnyn oke .ixii` dxhwda `xw ilekc .dxhwd `l` `akrn `ldpiln

dxhwda `l` ixii` `l `xw i`e .gafn ly ey`xaÐly cinz iieey`l xazqnc ,witp "eyrz"n i` la` .rnyn "olek zexhwdd lk mlyd dilr"c ,dxhwd `l` `akrn `lc `gip

mixeni` zxhwdc ,cinzd xihwd `lya ixii` ipdc `gip `zyde ?diiyr inp `akrn `l `nrh i`n ,axr ly cinzl xgyÐcinz" yixc `edde .(a ,ek) lirl opiyxcck ,dlild lk

`peeb i`d ik dnewe`l ira `l ,serd z`hga dl iwenc "hgypÐied `lc gken oizrnya edin .dxhwd eh` dxifb ,`din opaxcn diigc `ki` ,`zyd la` ?`ki` diigc i`n ,ok m`c

e`nhpy e` mcew mdici ekyny rcepe ,ehgy :opixn` (a ,br migqt) "mixac el`" wxtac :dnize .devnl `l`Ðdxiwr ira `l zxn` i`e :jixte .cin sxyiÐ?ied i`n zngn eleqt

sxypc i`dc :xnel yie !liqtin ikda ,`nl` .miaxrd oia ly cinz xg` ehgyyÐdpilne dlrn oi`c `de .lqti `linne ,exihwdl xeq` dligzkly itlÐzlren dpil :xaqwc

dlik`a xyk eca` ik ,akrn `l mixeni` zxhwdc ab lr s`e .gafn ly ey`xaÐ`kd la` ,dxhwdl efgi` ik ilin ipdÐdf yexitle .wxfil xeq` opaxcn :inp i` .efgi` `l `d

axrd cinz xg` oakiry e` ,xgy ly cinz mcew oaixwdy miycwd lk :migqtc `ztqeza `ipzc ,mdxa` oa wgvi epiax `iany dn icin `iyw `lÐzxn` i` ,`zyde .oileqt

wxfil `ly iliqt opaxcncÐixii` ohgya i` daxc`e ,elek aixwdy rnyn "eaixwd" edin .`gipÐ?dil opilqt i`n` ,wxfil opixq` elit` xgy ly cinz mcew `iyw
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øéãz ?éànà déîBéc éàå ,déì úéìc àèéLt àlà¤¨§¦¨§¥¥§¦§¥©©¨¦
Lce÷îe¯éãò øéãzïéà :éðú÷å ,øçîìc åàì àlà !ó §¨¨¦¨¦¤¨¨¦§¨¨§¨¨¥¥

äæ úà äæ ïéákòî¯¯ !eäðéð éããä ék àîìàøîà §©§¦¤¤¤©§¨¦£¨¥¦§£©
Cì àéL÷ à÷ãe .íc÷ìe ,eäì úéàc íìBòì :ééaà déì¥©©¥§¨§¦§§©¥§¨©§¨¨

íãB÷ øác àäé àlL¯:òîL àz .àeä àîìòa äåöî ¤Ÿ§¥¨¨¥¦§¨§¨§¨¨§©
ìa ïéøweáîä íéàìè äMMî ïéúçBt ïéàíéàìhä úkL ¥£¦¦¦¨§¨¦©§¨¦§¦§©©§¨¦

ì éãkìå úaLéëéä .äðMä Làø ìL íéáBè íéîé éðL §¥§©¨§¦§¥¨¦¦¤Ÿ©¨¨¥¦
déì úéàc àîéìéà ?éîc¯!eåä àáeè ïéôñeîe ïéãéîz ¨¥¦¥¨§¦¥§¦¦¨¦¨¨

déì úéìc åàì àlà¯¯ !éôéãò ïéãéîz :dpéî òîLe ¤¨¨§¥¥§©¦¨§¦¦£¦¦
ïéúçBt ïéà :øîà à÷ éëäå ,déì úéàc íìBòì ,àì̈¨¨§¦¥§¨¦¨¨©¥£¦

ìa ïéøweáîä íéàìè äMMîäòaøà íéàìhä úkL ¦¦¨§¨¦©§¨¦§¦§©©§¨¦©§¨¨
?épîe ,äèéçL íãB÷ íéîé¯,àéðúc .àéä âa âa ïa ¨¦¤§¦¨©¦¤©©¦§©§¨

äòaøà øewéa ïeòhL ãéîzì ïépî :øîBà âa âa ïa¤©©¥¦©¦©¨¦¤¨¦©§¨¨
éì áéø÷äì eøîLz" øîBì ãeîìz ?äèéçL íãB÷ íéîé̈¦¤§¦¨©§©¦§§§©§¦¦
ãò úøîLîì íëì äéäå" :øîBà àeä ïläìe ,"BãòBîa§£§©¨¥§¨¨¨¤§¦§¤¤©

ïläl äî ,"íBé øNò äòaøà¯äòaøà øewéa ïeòè ©§¨¨¨¨©§©¨¨¦©§¨¨
ïàk óà ,äèéçL íãB÷ íéîé¯äòaøà øewéa ïeòè ¨¦¤§¦¨©¨¨¦©§¨¨

éðä :éLà áøì àðéáø déì øîà .äèéçL íãB÷ íéîé̈¦¤§¦¨¨©¥¨¦¨§©©¦¨¥
äML¯àúìúc àøôöc àkéà àäc ,eåä äòáL ¦¨¦§¨¨§¨¦¨§©§¨¦§¨¨

¯ !àúaLaéîòèìeàéðôc àkéàäc ,eåä àéðîz ,C §©§¨§©£¦¨©§¨¨§¨¦¨§©§¨
!àúaL éìòîc¯.øîà÷ áéø÷àc øúáìc ,àéL÷ àì àä §©£¥©§¨¨¨©§¨¦§¨©§©§¦¨¨©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hn sc zegpn(iriax meil)

àèéLt àlàdpyna xaecnydéì úéìcmiyak witqn el oi`y - ¤¨§¦¨§¥¥
lekiy dpynd dxn` dfk dxwnae ,mitqenl mbe micinzl mb

.epevxk mitqen e` micinz e` aixwdléànà ,déîBéc éàåm`e - §¦§¥©©
aixwdl i`yx recn ,mei eze` ly mitqene micinzl dpynd zpeek

ixd ,micinzl mewna mitqenl miyakd z`(øéãz) Lce÷îe øéãz̈¦§¨¨¦
éãòóizy mdl yiy meyn mitqend lr zeticr yi micinzl ixd - ¨¦

dlrn wx yi mitqenl eli`e ,miycewn mbe mixicz mb mdy zelrn
.miycewn mdy zg`øçîìc åàì àlàdpynd zpeek i`ce `l` - ¤¨¨¦§¨¨

mei `edy iptn 'ycewn' ly dlrn mdl oi`y ,xgn ly micinzl
,legéðz÷åyäæ úà äæ ïéákòî ïéàmiyakd z` aixwdl lekie §¨¨¥¥§©§¦¤¤¤

.micinzl maixwdle xgnl mzegcl e` mitqenl meidék àîìà©§¨¦
eäðéð éããämiey cal ycewne cal xiczy o`kn gken - £¨¥¦§
.mzeaiyga

:`cqg ax zii`x z` `xnbd dgecééaà déì øîà,`cqg axl ¨©¥©©¥
íìBòì,dligza zxn`y itk epizpyn z` cinrdl yieäì úéàc §¨§¦§
íc÷ìåxaecne ,mitqenl mbe micinzl mb miyak mdl yiy - §¦§©

.jtidl e` micinzl mitqend zaxwd z` micwdyCì àéL÷ à÷ãe§¨©§¨¨
dxn`y `ziixadníãB÷ øác àäé àlLxeq`y ,xgy ly cinzl ¤Ÿ§¥¨¨¥

y uxzl yi ,mitqend zaxwd z` micwdlàeä àîìòa äåöî- ¦§¨§¨§¨
,caric oiprl zxacn dpynde ,cala dligzkl devn `ed df xeqi`

.akrn df oi` micinzl mitqend z` micwde xar m`y
:zxg` di`x `xnbd d`ian,òîL àzoikxra dpyna xn`p(.bi) ¨§©

y ,mzhigyl mcew men lkn zepaxwd zwica aeiga zwqerdïéà¥
ïéøweáîä íéàìè äMMî ïéúçBtmze`y ,men lkn miweca - £¦¦¦¨§¨¦©§¨¦

mixneyìaíéàìhä úkLycwnd ziaayéãkewitqiyìúaL §¦§©©§¨¦§¥§©¨
ìå.äðMä Làø ìL íéáBè íéîé éðLdpynd zpeek dxe`kle §¦§¥¨¦¦¤Ÿ©¨¨

dpyd y`x ini ipy rx`i `ny mi`lhd zyy z` oikdl mikixvy
ipy el` mini zyelya mdn `iadl mi`lhd ewitqie ,zayl jenq

xxal yie .mei lka micinzdéì úéàc àîéìéà ,éîc éëéäm` - ¥¦¨¥¦¥¨§¦¥
zay ly mitqenl oiae micinzl oia mi`lh witqn el yiy xn`p
dyy wx oikdl jixvy dpynd zxne` recn ,dpyd y`x lye

ixd ,mi`lheåä àáeè ïéôñeîe ïéãéîzmr cgi micinzd - §¦¦¨¦¨¨
.dyyn xzei daxd md mitqenddéì úéìc åàì àlài`ce `l` - ¤¨¨§¥¥

,mitqenl mbe micinzl mb ewitqiy mi`lh el oi`y o`k xaecn
`le dpyd y`x ly cinzd zepaxwl mi`lh dyy xenyl jixvy

.zayd itqenl maixwdldpéî òîLeyéôéãò ïéãéîz,mitqenn §©¦¨§¦¦£¦¦
ixd.ycewnn sicr xiczy

:di`xd z` dgec `xnbdàì,oikxra dpynd z` jk yxtl oi` - Ÿ
`l`íìBòìdzpeekdéì úéàcmicinzl ekxev ic mi`lh el yiy - §¨§¦¥

.mitqenleïéøweáîä íéàìè äMMî ïéúçBt ïéà ,øîà à÷ éëäå§¨¦¨¨©¥£¦¦¦¨§¨¦©§¨¦
ìaíéàìhä úkLeidiy ick ,dixg` dpyd y`x yiy zay axra §¦§©©§¨¦

mixwean mlek.äèéçL íãB÷ íéîé äòaøàcgein oic yiy epiid ©§¨¨¨¦¤§¦¨
,ezhigy iptl mini drax` men lkn weca didiy cinzd oaxwa
on mixwean mi`lh zepwl xyt` i` dpyd y`xae zayay iptne
axra mi`lhd zkyla mixwean mi`lh dyy oikdl jixv ,weyd

.el` mini zyely ly micinzd xear zayépîediepy in zrcke - ©¦
`pzd zrck ,ef dpyn,àéä âa âa ïaoaxw ly epic jky xaeqd ¤©©¦

.cinzdäòaøà øewéa ïeòhL ãéîúì ïépî ,øîBà âa âa ïa ,àéðúc§©§¨¤©©¥¦©¦§¨¦¤¨¦©§¨¨
øîBì ãeîìz ,äèéçL íãB÷ íéîécinzd zlera(a gk xacna)z`' ¨¦¤§¦¨©§©¤

'ebe ipAxwïläìe ,'BãòBîa éì áéø÷äì eøîLzgqt oaxw iablàeä ¨§¨¦¦§§§©§¦¦§£§©¨
øîBà-b ai zeny)(eza` zial dU Wi` mdl Egwie dGd Wcgl xUrA' ¥¤¨Ÿ©Ÿ¤©¤§¦§¨¤¦¤§¥¨Ÿ
'ebeíBé øNò äòaøà ãò úøîLîì íëì äéäåEhgWe dGd Wcgl §¨¨¨¤§¦§¤¤©©§¨¨¨¨©Ÿ¤©¤§¨£

gqt oaxwa dxn`py dxinyn dey dxifba micnele .'ebe 'FzŸ̀
,cinzd oaxwa dxn`py dxinylïläl äîgqt oaxwaøewéa ïeòè ©§©¨¨¦
,äèéçL íãB÷ íéîé äòaøàmei cr oqip ycegl ixiyrd meidn ©§¨¨¨¦¤§¦¨

,ea xyr drax`ïàk óàcinzd oaxwaíéîé äòaøà øewéa ïeòè ©¨¨¦©§¨¨¨¦
.äèéçL íãB÷¤§¦¨

:df xe`ia lr dywn `xnbd,äML éðä ,éMà áøì àðéáø déì øîà̈©¥©¦¨§©©¦¨¥¦¨
eåä äòáLeze`a mi`lhd zkyla oikdl yiy elld mi`lhd ike - ¦§¨¨

,my eidiy jixv mi`lh dray ixd ,dyy wx md ,zay axràäc§¨
àúaLa àúìúc àøôöc àkéàsqep dlh my oikdl jixv ixdy - ¦¨§©§¨¦§¨¨§©§¨

,dpyd y`x zxgnl `edy ,reaya iyily meia xgy ly cinzl
.mi`lh zepwl okidn oi` dpyd y`x i`venay oeik

:`piax ixac lr `xnbd dywnéîòèìeC`pzd jixvy ,jzhiyle - §©§¨
ixd ,mi`lhd zkyla `idd zra oikdl yiy mi`lhd lk z` zepnl

eåä àéðîz.dray wx `le ,my eidiy jixv mi`lh dpeny - §©§¨¨
àúaL éìòîc àéðôc àkéàäcsqep dlh my oikdl yi ixdy - §¨¦¨§©§¨§©£¥©§¨

z` miwcea mzqd one zeid ,axr zeptl iyy mei ly cinzd jxevl
oia ly cinzd axwed `l oiicre ,lecb meid cera iyy meia mi`lhd

.miaxrd
:`xnbd zvxznøîà÷ áéø÷àc øúáìc ,àéL÷ àì àäiptn - ¨Ÿ©§¨¦§¨©§©§¦¨¨©

oia ly cinzd axwedy xg`l `pzd ixac z` cinrdl xyt`y
` lre ,miaxrdmi`lh dyyn zegt my eidi `ly xn` onfd eze
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hn sc zegpn(iriax meil)

:df oipra dl`y d`ian,àcñç áøî ïéáà øa àéiç áø dépéî àòa§¨¦¥©¦¨©¨¦¥©¦§¨
ïäì ïéàL øeaéöl ewitqiy miyakå ïéãéîúl mbïäî äæ éà ,ïéôñeî ¦¤¥¨¤§¦¦§¨¦¥¤¥¤

íãB÷.exiag z` dgece ¤
:ezl`ya oia` xa `iig ax zpeek dn zxxan `xnbd,éîc éëéä¥¦¨¥

déîBéc ïéôñeîe déîBéc ïéãéîz àîéìéàezpeeky xn`p m` - ¦¥¨§¦¦§¥¨¦§¥
,ea cnery df mei zepaxwn md mitqende micinzdyàèéLt§¦¨

yéôéãò ïéãéîú,zelrn izy dfk meia yi micinzl ik ,mitqenn §¦¦£¦¦
eäì eåäcxacøéãz,mei lka ievn -Lce÷îemda dtqepy mbe - §¨§¨¦§¨

dlrnd wx mda yi mitqende .aeh mei `edy iptn dyecw meid
.meid zyecw lyàlàl ezpeekøçîìc ïéãéîú,xgnl mikxvpy - ¤¨§¦¦¦§¨¨
àðcéàäc ïéôñeîemiyak ipy mdl yiy oebk .meidl mikxvpy - ¨¦§¨¦§¨

wtqde .xgn ly micinzl e` ,zayd itqenl meaixwi m`d ,zaya
m`d ,`edïkL éôéãò ïéãéîzly dlrn mdl yiàîìc Bà ,øéãz §¦¦£¦¦¤¥¨¦¦§¨

éôéãò ïéôñeîdlrn mdl yi okyLce÷î eäì eåäczngn ¨¦£¦¦§¨§§¨

mei `ed xgny oeik efk dlrn oi` xgn ly micinzle ,meid zyecw
.leg

:oia` xa `iig axl `cqg ax zaeyzdéì øîà,`cqg axäeúéðz ¨©¥§¦¨
,epizpyna z`f epipy -àìå ïéôñenä úà ïéákòî ïéà ïéãéîzä'©§¦¦¥§©§¦¤©¨¦§Ÿ

úà äæ ïéákòî ïéôñenä (úà) àìå ïéãéîzä úà ïéákòî ïéôñenä©¨¦§©§¦¤©§¦¦§Ÿ¤©¨¦§©§¦¤¤
,'äæ,xxal yieíc÷ìå déì úéàc àîéìéà ,éîc éëéäxaecn m` - ¤¥¦¨¥¦¥¨§¦¥§¦§©

dfi` micwdl lekiy dpeekde ,mitqenle micinzl miyak el yiyk
,jk yxtl xyt` i` ixd ,dvxiyøác àäé àlL ïépî ,àéðúäåaxw §¨©§¨¦©¦¤Ÿ§¥¨¨¥

gafnd lrøîBì ãeîìz ,øçL ìL ãéîúì íãB÷xcq oipra ¥§¨¦¤©©©§©
gafnd lry dkxrnd(d e `xwie)xwAA xwAA mivr odMd dilr xraE'¦¥¨¤¨©Ÿ¥¥¦©Ÿ¤©Ÿ¤
'äìBòä äéìò Cøòå,cinzd zler z` y`d lr jexriy epiid ,'ebe §¨©¨¤¨¨¨

àáø øîàådlindy `ziixad zpeeky'äìBòä'd`ae ,zxzein §¨©¨¨¨¨
didzy cnlläìBòefäðBLàøokzi `l jkitl .meid zepaxw lkl ¨¦¨

.cinzd zlerl mitqend z` micwiy epizpyna yxtl

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



קנז oifge` mipya cenr hn sc ± oey`x wxtzereay

äéì úéìã àèéùô àìà.oitqenl e` oicinzl e` `l` -íéø÷åáî,men `la -

dyy oikixv ikdle .dhigyl mcew mini drax` men oda `di `ly owceal jixvy

mei lka ekxhvie ,zaya iyinga dpyd y`x ly miaeh mini ipy erx`i `ny -

.mipyäðùä ùàø ìù íéáåè íéîé éðùìå úáùì éãë`diy ,cgia erxi` m` -

.meil oicinz ipy aixwdl ickúéàã àîéìéà
åäì.daxd miyak -àáåè ïéôñåîå ïéãéîú
ååäiedize] opira mi`lh izxze mixyre -

.[oitqenl - dxyr yye ,oicinzl - dyy

éôéãò ïéãéîú äðéî òîùå:opixn` `lc -

,oitqenle oicinzl - zaya drax`d aixwi

.dpyd y`x ly ipy aeh mei oicinz lhaie

itqenn iticr ipy meic oicinz ,`nl`

od ,ycewn zay itqeny it lr s`e ,zay

.aeh mein yecw zayeäéì úéàã íìåòì-

`l` hwp `lc i`de .oitqene oicinzl

mini drax` oixweanac meyn - oicinz

opirac `ed oicinzl ,xn`w dhigy mcew

.`l - oitqen la` ,mini drax` xewia

äåù äøéæâì äøéîù äøéîù- gqt dn -

,xeyran egwnc ,mini drax` xwean

oerh - cinz s` .xyr drax`a ezhigye

.mini drax` xewiaãçã àøôö àëéàäã
àúáùámeice ,miaxrd oiac `nlyac -

meia xfgiy xninl `ki` - iyilye ipy

mini drax` mixwean mi`lh xg` oey`x

,xfgl leki `l - zay i`vena `l` .mcew

xweal aixwi dne?- zaya cg hwpc `de

`ede ,iyye iying dpyd y`x ied ik epiid

ipye oey`xa dpyd y`x ied i` inp oicd

iyilyc `xtv `ki`de :jxtinl ivn

zayaàúáù éìòîã àéðôã ?`wlq `wc -

oia ly cinz aixwdy mcewc :jzrc

eedilc ,xn`w zay axr ly - miaxrd

dpyd y`x iedc ikid ,`ah `nei ilrnc `iptc :jxtinl ivnc oicd `ede .dyy

.iyye iyingáéø÷îã øúáìã.yy eedilc opixn`w miaxrd oia ly cinz -
éëä

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

jkl !`yixa dncw xwad zlerc ,`kti` `dn `yxcc oizipznn jextil `zyde ."dlerd

Ð `xw ilekc ,dxhwd `l` ol `wtp `l `kdnc :yxtl d`xpmzdne .ixii` dxhwda

Ð "eyrz" aizkc ,mc zcear ol `wtp`nw `aa) ["`nw] lfebd" wxte .mcd ziiyr :rnyn

inw gegip gix dy` dxhwd `l` aizk `l `dc .`xw i`d iiezi`l jixhvi` (` ,`iw

xza zeiyre ?dncw sqen zxhwd `nlce ,cinz

Ð (eaizki` caln) ikd(gk xacna) aizkck

:dniz ."dl` z` eyrz cinzd zler caln"

dil wetiz ?sqenl mcew cinzc `xw il dnl

opixn` ,`xwa incwc ab lr s`c ,mcew xiczc

itqenl incw yceg itqenc (` ,ht) migafa

zler caln" aizkc ab lr s` ,dpyd y`x

Ð `veia liqtin i`e .seqal "ycgd,`gip

`idc :xnel yie !liqtin `lc `wtp jenqae

Ð dler dn ,opirny `teblr s` ,xg`l oi`y

yixa opixn`c `de .seqal "caln" aizkc ab

z`hg `di leki :(a ,ht migaf) "xiczd lk"

z` dyre" aizkc meyn ,dler dyrnl zncew

:xnel cenlz ?"dler cg`d z`e z`hg cg`d

dler `dz leki ."z`hgl gwz xwa oa ipy xte"

.'ebe "dyre" :xnel cenlz ?diyrn lkl zncew

z`hg mc ?cvik `dÐiptn ,dler mcl mcew

z`hgl oincew dler ixa` .mivxnyÐiptn

elit` inecw`l ira `nl` .lilk dleky

rnyn `lc "dyre" aizkc ab lr s` ,dxhwdn

mcd ziiyr `l`Ðilbc oeikc .`id `zlin e`l

:inp i` .mzd inp oicd `ed ,oicinz iab

`w ded "dpey`x z`hgl xy` z` aixwde"n

:a` dpa df :(` ,v migaf) opiyxc dipinc ,yixc

e`l i` :inp i` .dlerl zencew ze`hgd lk

dxhwda irac i`n :`pin` ded ,`xwÐmicwn

`la ?"dlerd"c `xw il dnl :dnize .`yixa

ea xn`py xac mcwein il wetiz inp `xw i`d

"meia" `l` ea xn`p `ly xacn "xwaa"Ð

iaxw oitqenc (` ,gp migqt) "hgyp cinz" wxta opirny dipinc .mei ly enevira rnync

mixa`l mcew zxehw :(a ,bl `nei) "dpennd mdl xn`" wxt opixn` ikde .yy crÐmcwei

`iyw `l `d` :xnel yie ?"xwaa" `l` ea xn`p `ly xacl "xwaa xwaa" ea xn`py xac

"dlerd" e`l i`c ,icinÐ`iyw i` `l` .(` ,`iw [`nw `aa) "`nw lfebd"a diyxcnl irack "caln" opiyxc dedÐjka liqtin i`e ,"caln"n wezyilÐ`l `eddnc xity d`xp

l` opirny `l "mcwei"n :inp i` .leqt opirnyhgye micwd m` la` ,micwdl devny `Ðopirny `kdne .xenbiÐmcew ohgyy minly :(` ,a) oiaexir yix opixn`c `d :dnize .`lc

lkidd zezlc zgiztÐdhgyy cinz zler :(a ,ht) "zecn izy" wxt onwl inp oke .mei eze`a egztpy mcew :rnyn `zlinc `hytc .cinz mcew edpincw` ,ok m`c il wetize .oileqt

dnyl `lyÐicin `iyw `l mzdn edin !ciarzi` cinz mcew `d ?i`n`e .dxykÐ"dpennd odl xn`" wxt opixn`c :dniz edin .diyr llka `ied `lc ,`id dcear e`l ,dhigyc

dvnwpy dgpne dwlnpy serd zler elit` `l` ,exn` cala ef `l :(` ,w zegpn) "mgld izy" wxte (` ,hk `nei)Ðcinz inwc dil wetize .i`w "dlil"`e .dtixyd zial `vz

lkidd zezlc zgizt mcew meyn la` ,edpicarÐcinz onf `hn `l izk`c oeik ,`nye !"gzt" eda aizk `lc ,ilqtin `lÐ,jk liaya liqtin `l :inp i` .ikda ixii` `l `xw

ded i`e ,mlek zepaxwd lk mlyd dilr opiyxcc dnlydc dyrl igc miycw zlik`c dyre gqtc dyrc (a ,hp migqt) hgyp cinz wxt rnyn oke .`nlra devnl :`kd opiwqnck

my) "`nh didy in" idly inp rnyn oke .`kd oicd `ed lqtin `l mzdc oeike opiyxcc `ed "dlerd dilr jxre"c (e `xwie) `xw i`dn mlyd dilre ,diigc dia jiiy `l lqtin

mipdk zxeag m` ,gqta axrzpy xeka (` ,gvÐ,ea`zqiy cr erxi xninl dil dede [:i"yx yxite] leqtd zial miycw oi`ian oi` `de :`xnba jixtcn ,xn`w miign eaxrzpe .elk`i

oixehte ,['ek] odn cg`a zlai z`vnpe ,[dfa df] odigqt zexer eaxrzpy dyng :(a ,gt my) "dy`d"a inp rnyn oke .xekad liqtin `l ikd elit`e ,`ed cinz xg` gqt zhigy onfe

aiyg `lc ,cinz xg` inp epnf ipy gqt `d ?dil `iyw i`n ,liqtn i` ,`zyde .iiepyl `aeh wigce !gqt xzena ipzipe ,ipy gqt iziipe :`aeh jixte .ipy gqt (e oey`x gqt) zeyrln

minly axw gqtd xzenc ,ied minly i` ,ok m`e .ipy gqtl oey`x gqt oiay mixac oia dilÐ`witq `l` ied `l `dc ,dnlydc dyrl igc gqtc dyrc :xnel oi`e !ilqtin `d

opiway dkinq meync mzd opiwqnc ,eze .`ziixe`c `xeqi` dil igc gqt zwitq meync :xnel oi`e ?dlgzkl oiaixwn ikid ,`ziixe`c `xeqi` `ki`c oeik :ikda `iyw edine .`nlra

"eyrz" aizkc ,xgy ly cinza i`cec :d`xp jkl .(ixii` gqtd xzenac) inp dgec xeka iabe ,`nlra devn `l` inp `kilc ,dilÐaxr ly cinza la` ,mcc zeiyr iakrnc `ed

Ðe dlrne ,dndaa :inp i` .dnc `l` gafnl oi`y ,serd z`hga dl iwenc ,(` ,hp my) "hgyp cinz" yixa rnyn oke .ixii` dxhwda `xw ilekc .dxhwd `l` `akrn `ldpiln

dxhwda `l` ixii` `l `xw i`e .gafn ly ey`xaÐly cinz iieey`l xazqnc ,witp "eyrz"n i` la` .rnyn "olek zexhwdd lk mlyd dilr"c ,dxhwd `l` `akrn `lc `gip

mixeni` zxhwdc ,cinzd xihwd `lya ixii` ipdc `gip `zyde ?diiyr inp `akrn `l `nrh i`n ,axr ly cinzl xgyÐcinz" yixc `edde .(a ,ek) lirl opiyxcck ,dlild lk

`peeb i`d ik dnewe`l ira `l ,serd z`hga dl iwenc "hgypÐied `lc gken oizrnya edin .dxhwd eh` dxifb ,`din opaxcn diigc `ki` ,`zyd la` ?`ki` diigc i`n ,ok m`c

e`nhpy e` mcew mdici ekyny rcepe ,ehgy :opixn` (a ,br migqt) "mixac el`" wxtac :dnize .devnl `l`Ðdxiwr ira `l zxn` i`e :jixte .cin sxyiÐ?ied i`n zngn eleqt

sxypc i`dc :xnel yie !liqtin ikda ,`nl` .miaxrd oia ly cinz xg` ehgyyÐdpilne dlrn oi`c `de .lqti `linne ,exihwdl xeq` dligzkly itlÐzlren dpil :xaqwc

dlik`a xyk eca` ik ,akrn `l mixeni` zxhwdc ab lr s`e .gafn ly ey`xaÐ`kd la` ,dxhwdl efgi` ik ilin ipdÐdf yexitle .wxfil xeq` opaxcn :inp i` .efgi` `l `d

axrd cinz xg` oakiry e` ,xgy ly cinz mcew oaixwdy miycwd lk :migqtc `ztqeza `ipzc ,mdxa` oa wgvi epiax `iany dn icin `iyw `lÐzxn` i` ,`zyde .oileqt

wxfil `ly iliqt opaxcncÐixii` ohgya i` daxc`e ,elek aixwdy rnyn "eaixwd" edin .`gipÐ?dil opilqt i`n` ,wxfil opixq` elit` xgy ly cinz mcew `iyw
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øéãz ?éànà déîBéc éàå ,déì úéìc àèéLt àlà¤¨§¦¨§¥¥§¦§¥©©¨¦
Lce÷îe¯éãò øéãzïéà :éðú÷å ,øçîìc åàì àlà !ó §¨¨¦¨¦¤¨¨¦§¨¨§¨¨¥¥

äæ úà äæ ïéákòî¯¯ !eäðéð éããä ék àîìàøîà §©§¦¤¤¤©§¨¦£¨¥¦§£©
Cì àéL÷ à÷ãe .íc÷ìe ,eäì úéàc íìBòì :ééaà déì¥©©¥§¨§¦§§©¥§¨©§¨¨

íãB÷ øác àäé àlL¯:òîL àz .àeä àîìòa äåöî ¤Ÿ§¥¨¨¥¦§¨§¨§¨¨§©
ìa ïéøweáîä íéàìè äMMî ïéúçBt ïéàíéàìhä úkL ¥£¦¦¦¨§¨¦©§¨¦§¦§©©§¨¦

ì éãkìå úaLéëéä .äðMä Làø ìL íéáBè íéîé éðL §¥§©¨§¦§¥¨¦¦¤Ÿ©¨¨¥¦
déì úéàc àîéìéà ?éîc¯!eåä àáeè ïéôñeîe ïéãéîz ¨¥¦¥¨§¦¥§¦¦¨¦¨¨

déì úéìc åàì àlà¯¯ !éôéãò ïéãéîz :dpéî òîLe ¤¨¨§¥¥§©¦¨§¦¦£¦¦
ïéúçBt ïéà :øîà à÷ éëäå ,déì úéàc íìBòì ,àì̈¨¨§¦¥§¨¦¨¨©¥£¦

ìa ïéøweáîä íéàìè äMMîäòaøà íéàìhä úkL ¦¦¨§¨¦©§¨¦§¦§©©§¨¦©§¨¨
?épîe ,äèéçL íãB÷ íéîé¯,àéðúc .àéä âa âa ïa ¨¦¤§¦¨©¦¤©©¦§©§¨

äòaøà øewéa ïeòhL ãéîzì ïépî :øîBà âa âa ïa¤©©¥¦©¦©¨¦¤¨¦©§¨¨
éì áéø÷äì eøîLz" øîBì ãeîìz ?äèéçL íãB÷ íéîé̈¦¤§¦¨©§©¦§§§©§¦¦
ãò úøîLîì íëì äéäå" :øîBà àeä ïläìe ,"BãòBîa§£§©¨¥§¨¨¨¤§¦§¤¤©

ïläl äî ,"íBé øNò äòaøà¯äòaøà øewéa ïeòè ©§¨¨¨¨©§©¨¨¦©§¨¨
ïàk óà ,äèéçL íãB÷ íéîé¯äòaøà øewéa ïeòè ¨¦¤§¦¨©¨¨¦©§¨¨

éðä :éLà áøì àðéáø déì øîà .äèéçL íãB÷ íéîé̈¦¤§¦¨¨©¥¨¦¨§©©¦¨¥
äML¯àúìúc àøôöc àkéà àäc ,eåä äòáL ¦¨¦§¨¨§¨¦¨§©§¨¦§¨¨

¯ !àúaLaéîòèìeàéðôc àkéàäc ,eåä àéðîz ,C §©§¨§©£¦¨©§¨¨§¨¦¨§©§¨
!àúaL éìòîc¯.øîà÷ áéø÷àc øúáìc ,àéL÷ àì àä §©£¥©§¨¨¨©§¨¦§¨©§©§¦¨¨©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hn sc zegpn(iriax meil)

àèéLt àlàdpyna xaecnydéì úéìcmiyak witqn el oi`y - ¤¨§¦¨§¥¥
lekiy dpynd dxn` dfk dxwnae ,mitqenl mbe micinzl mb

.epevxk mitqen e` micinz e` aixwdléànà ,déîBéc éàåm`e - §¦§¥©©
aixwdl i`yx recn ,mei eze` ly mitqene micinzl dpynd zpeek

ixd ,micinzl mewna mitqenl miyakd z`(øéãz) Lce÷îe øéãz̈¦§¨¨¦
éãòóizy mdl yiy meyn mitqend lr zeticr yi micinzl ixd - ¨¦

dlrn wx yi mitqenl eli`e ,miycewn mbe mixicz mb mdy zelrn
.miycewn mdy zg`øçîìc åàì àlàdpynd zpeek i`ce `l` - ¤¨¨¦§¨¨

mei `edy iptn 'ycewn' ly dlrn mdl oi`y ,xgn ly micinzl
,legéðz÷åyäæ úà äæ ïéákòî ïéàmiyakd z` aixwdl lekie §¨¨¥¥§©§¦¤¤¤

.micinzl maixwdle xgnl mzegcl e` mitqenl meidék àîìà©§¨¦
eäðéð éããämiey cal ycewne cal xiczy o`kn gken - £¨¥¦§
.mzeaiyga

:`cqg ax zii`x z` `xnbd dgecééaà déì øîà,`cqg axl ¨©¥©©¥
íìBòì,dligza zxn`y itk epizpyn z` cinrdl yieäì úéàc §¨§¦§
íc÷ìåxaecne ,mitqenl mbe micinzl mb miyak mdl yiy - §¦§©

.jtidl e` micinzl mitqend zaxwd z` micwdyCì àéL÷ à÷ãe§¨©§¨¨
dxn`y `ziixadníãB÷ øác àäé àlLxeq`y ,xgy ly cinzl ¤Ÿ§¥¨¨¥

y uxzl yi ,mitqend zaxwd z` micwdlàeä àîìòa äåöî- ¦§¨§¨§¨
,caric oiprl zxacn dpynde ,cala dligzkl devn `ed df xeqi`

.akrn df oi` micinzl mitqend z` micwde xar m`y
:zxg` di`x `xnbd d`ian,òîL àzoikxra dpyna xn`p(.bi) ¨§©

y ,mzhigyl mcew men lkn zepaxwd zwica aeiga zwqerdïéà¥
ïéøweáîä íéàìè äMMî ïéúçBtmze`y ,men lkn miweca - £¦¦¦¨§¨¦©§¨¦

mixneyìaíéàìhä úkLycwnd ziaayéãkewitqiyìúaL §¦§©©§¨¦§¥§©¨
ìå.äðMä Làø ìL íéáBè íéîé éðLdpynd zpeek dxe`kle §¦§¥¨¦¦¤Ÿ©¨¨

dpyd y`x ini ipy rx`i `ny mi`lhd zyy z` oikdl mikixvy
ipy el` mini zyelya mdn `iadl mi`lhd ewitqie ,zayl jenq

xxal yie .mei lka micinzdéì úéàc àîéìéà ,éîc éëéäm` - ¥¦¨¥¦¥¨§¦¥
zay ly mitqenl oiae micinzl oia mi`lh witqn el yiy xn`p
dyy wx oikdl jixvy dpynd zxne` recn ,dpyd y`x lye

ixd ,mi`lheåä àáeè ïéôñeîe ïéãéîzmr cgi micinzd - §¦¦¨¦¨¨
.dyyn xzei daxd md mitqenddéì úéìc åàì àlài`ce `l` - ¤¨¨§¥¥

,mitqenl mbe micinzl mb ewitqiy mi`lh el oi`y o`k xaecn
`le dpyd y`x ly cinzd zepaxwl mi`lh dyy xenyl jixvy

.zayd itqenl maixwdldpéî òîLeyéôéãò ïéãéîz,mitqenn §©¦¨§¦¦£¦¦
ixd.ycewnn sicr xiczy

:di`xd z` dgec `xnbdàì,oikxra dpynd z` jk yxtl oi` - Ÿ
`l`íìBòìdzpeekdéì úéàcmicinzl ekxev ic mi`lh el yiy - §¨§¦¥

.mitqenleïéøweáîä íéàìè äMMî ïéúçBt ïéà ,øîà à÷ éëäå§¨¦¨¨©¥£¦¦¦¨§¨¦©§¨¦
ìaíéàìhä úkLeidiy ick ,dixg` dpyd y`x yiy zay axra §¦§©©§¨¦

mixwean mlek.äèéçL íãB÷ íéîé äòaøàcgein oic yiy epiid ©§¨¨¨¦¤§¦¨
,ezhigy iptl mini drax` men lkn weca didiy cinzd oaxwa
on mixwean mi`lh zepwl xyt` i` dpyd y`xae zayay iptne
axra mi`lhd zkyla mixwean mi`lh dyy oikdl jixv ,weyd

.el` mini zyely ly micinzd xear zayépîediepy in zrcke - ©¦
`pzd zrck ,ef dpyn,àéä âa âa ïaoaxw ly epic jky xaeqd ¤©©¦

.cinzdäòaøà øewéa ïeòhL ãéîúì ïépî ,øîBà âa âa ïa ,àéðúc§©§¨¤©©¥¦©¦§¨¦¤¨¦©§¨¨
øîBì ãeîìz ,äèéçL íãB÷ íéîécinzd zlera(a gk xacna)z`' ¨¦¤§¦¨©§©¤

'ebe ipAxwïläìe ,'BãòBîa éì áéø÷äì eøîLzgqt oaxw iablàeä ¨§¨¦¦§§§©§¦¦§£§©¨
øîBà-b ai zeny)(eza` zial dU Wi` mdl Egwie dGd Wcgl xUrA' ¥¤¨Ÿ©Ÿ¤©¤§¦§¨¤¦¤§¥¨Ÿ
'ebeíBé øNò äòaøà ãò úøîLîì íëì äéäåEhgWe dGd Wcgl §¨¨¨¤§¦§¤¤©©§¨¨¨¨©Ÿ¤©¤§¨£

gqt oaxwa dxn`py dxinyn dey dxifba micnele .'ebe 'FzŸ̀
,cinzd oaxwa dxn`py dxinylïläl äîgqt oaxwaøewéa ïeòè ©§©¨¨¦
,äèéçL íãB÷ íéîé äòaøàmei cr oqip ycegl ixiyrd meidn ©§¨¨¨¦¤§¦¨

,ea xyr drax`ïàk óàcinzd oaxwaíéîé äòaøà øewéa ïeòè ©¨¨¦©§¨¨¨¦
.äèéçL íãB÷¤§¦¨

:df xe`ia lr dywn `xnbd,äML éðä ,éMà áøì àðéáø déì øîà̈©¥©¦¨§©©¦¨¥¦¨
eåä äòáLeze`a mi`lhd zkyla oikdl yiy elld mi`lhd ike - ¦§¨¨

,my eidiy jixv mi`lh dray ixd ,dyy wx md ,zay axràäc§¨
àúaLa àúìúc àøôöc àkéàsqep dlh my oikdl jixv ixdy - ¦¨§©§¨¦§¨¨§©§¨

,dpyd y`x zxgnl `edy ,reaya iyily meia xgy ly cinzl
.mi`lh zepwl okidn oi` dpyd y`x i`venay oeik

:`piax ixac lr `xnbd dywnéîòèìeC`pzd jixvy ,jzhiyle - §©§¨
ixd ,mi`lhd zkyla `idd zra oikdl yiy mi`lhd lk z` zepnl

eåä àéðîz.dray wx `le ,my eidiy jixv mi`lh dpeny - §©§¨¨
àúaL éìòîc àéðôc àkéàäcsqep dlh my oikdl yi ixdy - §¨¦¨§©§¨§©£¥©§¨

z` miwcea mzqd one zeid ,axr zeptl iyy mei ly cinzd jxevl
oia ly cinzd axwed `l oiicre ,lecb meid cera iyy meia mi`lhd

.miaxrd
:`xnbd zvxznøîà÷ áéø÷àc øúáìc ,àéL÷ àì àäiptn - ¨Ÿ©§¨¦§¨©§©§¦¨¨©

oia ly cinzd axwedy xg`l `pzd ixac z` cinrdl xyt`y
` lre ,miaxrdmi`lh dyyn zegt my eidi `ly xn` onfd eze

.mixwean

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hn sc zegpn(iriax meil)

:df oipra dl`y d`ian,àcñç áøî ïéáà øa àéiç áø dépéî àòa§¨¦¥©¦¨©¨¦¥©¦§¨
ïäì ïéàL øeaéöl ewitqiy miyakå ïéãéîúl mbïäî äæ éà ,ïéôñeî ¦¤¥¨¤§¦¦§¨¦¥¤¥¤

íãB÷.exiag z` dgece ¤
:ezl`ya oia` xa `iig ax zpeek dn zxxan `xnbd,éîc éëéä¥¦¨¥

déîBéc ïéôñeîe déîBéc ïéãéîz àîéìéàezpeeky xn`p m` - ¦¥¨§¦¦§¥¨¦§¥
,ea cnery df mei zepaxwn md mitqende micinzdyàèéLt§¦¨

yéôéãò ïéãéîú,zelrn izy dfk meia yi micinzl ik ,mitqenn §¦¦£¦¦
eäì eåäcxacøéãz,mei lka ievn -Lce÷îemda dtqepy mbe - §¨§¨¦§¨

dlrnd wx mda yi mitqende .aeh mei `edy iptn dyecw meid
.meid zyecw lyàlàl ezpeekøçîìc ïéãéîú,xgnl mikxvpy - ¤¨§¦¦¦§¨¨
àðcéàäc ïéôñeîemiyak ipy mdl yiy oebk .meidl mikxvpy - ¨¦§¨¦§¨

wtqde .xgn ly micinzl e` ,zayd itqenl meaixwi m`d ,zaya
m`d ,`edïkL éôéãò ïéãéîzly dlrn mdl yiàîìc Bà ,øéãz §¦¦£¦¦¤¥¨¦¦§¨

éôéãò ïéôñeîdlrn mdl yi okyLce÷î eäì eåäczngn ¨¦£¦¦§¨§§¨

mei `ed xgny oeik efk dlrn oi` xgn ly micinzle ,meid zyecw
.leg

:oia` xa `iig axl `cqg ax zaeyzdéì øîà,`cqg axäeúéðz ¨©¥§¦¨
,epizpyna z`f epipy -àìå ïéôñenä úà ïéákòî ïéà ïéãéîzä'©§¦¦¥§©§¦¤©¨¦§Ÿ

úà äæ ïéákòî ïéôñenä (úà) àìå ïéãéîzä úà ïéákòî ïéôñenä©¨¦§©§¦¤©§¦¦§Ÿ¤©¨¦§©§¦¤¤
,'äæ,xxal yieíc÷ìå déì úéàc àîéìéà ,éîc éëéäxaecn m` - ¤¥¦¨¥¦¥¨§¦¥§¦§©

dfi` micwdl lekiy dpeekde ,mitqenle micinzl miyak el yiyk
,jk yxtl xyt` i` ixd ,dvxiyøác àäé àlL ïépî ,àéðúäåaxw §¨©§¨¦©¦¤Ÿ§¥¨¨¥

gafnd lrøîBì ãeîìz ,øçL ìL ãéîúì íãB÷xcq oipra ¥§¨¦¤©©©§©
gafnd lry dkxrnd(d e `xwie)xwAA xwAA mivr odMd dilr xraE'¦¥¨¤¨©Ÿ¥¥¦©Ÿ¤©Ÿ¤
'äìBòä äéìò Cøòå,cinzd zler z` y`d lr jexriy epiid ,'ebe §¨©¨¤¨¨¨

àáø øîàådlindy `ziixad zpeeky'äìBòä'd`ae ,zxzein §¨©¨¨¨¨
didzy cnlläìBòefäðBLàøokzi `l jkitl .meid zepaxw lkl ¨¦¨

.cinzd zlerl mitqend z` micwiy epizpyna yxtl
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xcde"קנח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr p sc zegpn(iying meil)

,`iyewd zxfeg jk lyaeeåä äòáL íB÷î ìkîeidiy jixv ixd - ¦¨¨¦§¨¨
y`x ixg`y meil sqep dlh oikdl mikixvy oeik ,mi`lh dray my

.dpyd
ote`a zx`ane mcewd xe`iad z` `xnbd dgec ef `iyew gkne

:xg`éà÷ àîìòa àpz ,àlàmi`lhd zyy lr xaic `l `pzd - ¤¨©¨§¨§¨¨¥
,dpyd zeni lk lr `l` ,dpyd y`x ini ipye zayl mikxvpd
lkeiy ,daxwdl miie`x mi`lh dyy mei lka dkyla eidiy jixvy

.mei eze` ly micinzd xear dvxiy mipy dfi` mkezn lehiléàîe©
ì éãk'àîìòa àðîéñ ,'äðMä Làø ìL íéáBè íéîé éðLe úaL- §¥§©¨§¥¨¦¦¤Ÿ©¨¨¦¨¨§¨§¨

,'mi`lh dyyn oizget oi`' xne` did m`y .cala dxikfl oniq edf
ok lr ,drax` e` dyng xn` ile` ,xikfdy xtqna zerhl xyt`
miaeh mini ipyle zayl jixvy enk mi`lh my eidiy jixvy xn`

.mi`lh dyy mdy ,dpyd y`x ly
:df xe`ial dgked `xnbd d`ianeì éãk' éðz÷c énð à÷écúaL ©§¨©¦§¨¨¥§¥§©¨

mini zyelya aixwdl ie`xy enk ,rnyne ,'eke 'miaeh mini ipyle
,el`éðz÷ àìåmi`lh dyyn oizget oi`'ììå úaLíéîé éðL §Ÿ¨¨¥§©¨§¦§¥¨¦

,'äðMä Làø ìL íéáBèeixacn rnyn did f`y ,'ick' dlind ila ¦¤Ÿ©¨¨
:`xnbd dwiqn .ynn dpyd y`x inile zayl md el` mi`lhy

dpéî òîL.ok gikedl yi ok` - §©¦¨
:dpyna epipyaa Nák eáéø÷ä àì''åëå ø÷B,miaxrd oia eaixwi Ÿ¦§¦¤¤©¤

oiqep` eidy onfa izni` oerny iax xn`zxehw exihwd `l ,'eke
,miaxrd oia exihwi xweaaäáéø÷ äúéä dleëå ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§§¨¨§¨§¥¨

íénqä úøè÷a àlà áäfä çaæî úà ïéëpçî ïéàL ,íéaøòä ïéa¥¨©§©¦¤¥§©§¦¤¦§©©¨¨¤¨¦§Ÿ¤©©¦
.'eke 'xgy ly cinza `l` dlerd gafn `le

:`xnbd dywndéîL øëc ïàî Cepéçoic o`k xkfed `l ixd - ¦©§©§¥
oi`y mrh dpynd d`iad dn lre ,dlerd gafn jepigl xeywd
:`xnbd zvxzn .xgy ly cinza `l` dlerd gafn z` oikpgn

epizpynéðz÷ éëäå ,àøqçéî éøeqç,da zepyl yi jke -àì ©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥Ÿ
,íéøeîà íéøác äna ,íéaøòä ïéa eáéø÷é àì ,ø÷aa Nák eáéø÷ä¦§¦¤¤©Ÿ¤Ÿ©§¦¥¨©§©¦©¤§¨¦£¦

onfapçúð àlLçaænä C,xgy ly cinz zaxwdaìáàxak m` ¤Ÿ¦§©¥©¦§¥©£¨
pçúð,çaænä C,xgy ly cinz eaixwd `ly minid on meia rxi`e ¦§©¥©¦§¥©
eáéø÷ély cinzéúîéà ,ïBòîL éaø øîà .íéaøòä ïéami`yx ©§¦¥¨©§©¦¨©©¦¦§¥¨©

`weec ,eaixwdlïîæaiptn xweaa edeaixwd `lyBà ïéñeðà eéäL ¦§©¤¨£¦
ïéãéæî eéä íà ìáà ,ïéââBLokle,ø÷aa Nák eáéø÷ä àìmeqpw §¦£¨¦¨§¦¦Ÿ¦§¦¤¤©Ÿ¤

y minkg.íéaøòä ïéa eáéø÷é àìm` s`e ,jk oicd oi` zxehwa j` Ÿ©§¦¥¨©§©¦
.íéaøòä ïéa eøéè÷é ø÷aa úøè÷ eøéè÷ä àìdfd oicd lr Ÿ¦§¦§Ÿ¤©Ÿ¤©§¦¥¨©§©¦

`l gafnd jpgzp `l m`y ,dpynd oeyla `xnbd zrk dtiqeny
z` mikpgn oi`y mrh dpynd d`ian ,miaxrd oia ly cinz eaixwi

.xgy ly cinza `l` dlerd gafn
:`xnbd zxxanéléî éðä àðîjpgzp `l m`y epcnl okidn - §¨¨¥¦¥

:daiyne .miaxrd oia ly cinz eaixwi `l gafnd,ïðaø eðúcxn`p §¨©¨¨
cinzd zler iabl gafnd jepiga(hl hk zeny)éðMä Nákä úàå'§¥©¤¤©¥¦

,'íéaøòä ïéa äNòzm`y ,'ipyd yakd' aezkd oeyln miyxece ©£¤¥¨©§¨¦
eaixwi xweaa cinzd zlerl cg` yak eaixwd,íéaøòä ïéa éðL¥¦¥¨©§©¦

íéaøòä ïéa ïBLàø àìåeaixwi `l ,xwaa eaixwd `l m` la` - §Ÿ¦¥¨©§©¦
mpn` .miaxrd oia mei eze`l oey`xd z`,íéøeîà íéøác äna©¤§¨¦£¦

onfapçúð àlLçaænä C.gafnd jepiga wqer df weqt ixdy ,oiicr ¤Ÿ¦§©¥©¦§¥©
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המשך בעמוד כה

oifge` mipy` cenr p sc ± oey`x wxtzereay

éà÷ àîìòá àðú ïðéñøâ éëä"dyy" hwpc i`d ,xnelk ."hwp `nlra `pniq" -

dkyla opira legd zeni lk elit` `l` ,xn`w `wec mini ipye zayl e`l -

eidy .dhigyd mei cal ,dhigy mcew mini drax` oixwean olek ,mi`lh dyy

eed jepig meiac oebk .dvxiy odn mipy efi` lehil oiie`x dyy mei lka my

drax` mixwean dyy (xyr mipy) da

exwae ,oey`x meia mipy elhpe .mcew mini

mipy elhp ipy meil .odizgz oqipkde mipy

epzpe weyd on mipy exwae ,mipey`xd on

on mipy elhp iyilyl .odizgz mipy

mixg` mdizgz mipy exwae ,mipey`xd

on dyy my ex`yp - odizgz eqipkde

on mipy cer elhi iriax meil .mipey`xd

eidi oey`xa exwazpy mipyde ,mipey`xd

ipy ly mipye oey`x ly mipy oiie`x

eidi mlerl .mlek oke ,iyily ly mipye

mrh yxit `le .hgyil oiie`x dyy my

reaw oipn minkg erawc d`xp ile .xacd

mi`lh igkyn - (`l) oinxzn i`c ,xacl

.mini drax` df oixweanàîìòá àðîéñ
dyng e` dyy m` `qxiba drhz `ly -

.drax` e`íéîé éðùìå úáùì éãë-

.mini dylyl ie`xy ,xnelk .oniq :rnyn

íéáåè íéîé éðùìå úáùì éðú àìå-

mini ipye zay jxevl :rnyn iedilc

.dpyd y`x ly miaehïéá ïåùàø àìå
íéáøòä`l - xwaa eaixwd `l m`y -

m` :`xw yixcin ikdc .miaxrd oia eaixwi

xyked - xwaa dyrz cg`d yakd z`

.`l - `l i`e ,miaxrd oia axwil ipyäîá
çáæîä êðçúð àìù íéøåîà íéøáã-

lirl aizkc ,aizk jepiga - `xw i`dc

,"gafnd lr dyrz xy` dfe" dipin

."devz dz`e" zyxtaçáæîä êðçúð ìáà
íéáøòä ïéá ïåùàø åìéôàaizkc -

dyrz ipyd yakd z`e" :"qgpit" zyxta

`eddae .'ek "xwad zgpnk miaxrd oia

dyrz cg` yakd z`" aizk `l `xw

xn`p dnl `xw i`d :ixtqa `ipze ."xwaa?
z`" dyxta dlrnl xn`p xak `lde

'ebe "yakd z`e xwaa dyrz cg` yakd

.drax` `le ,aixwn `ed mipy -åøéè÷é
íéáøòä ïéáigiky `lc :`nrh `pzck -

.edl da iqpw `l jklid ,da erytcçáæîå
'åë ìèá."miaxrd oia eaixwi `l" xn`wc -

çéëù àìãab lr s`e ,`ed dler - cinzc -

`ki` ,`neia ipnif ixz `l` daxw `lc

jklid .`aeh `nei lk iaxwnc ipixg` zeler

.edl eqpw jklid - iryte ,edl aiag `l

ipnif ixz `l` `zil mlerl - zxhw la`

cga `giky `l :`pixg` `pyil .`neia

:(` ,ek) `nei zkqna opixn`ck ,`xab

.da mc` dpy `l mlernàøúòî,zxyrn -

jxa" dixza aizke "dxehw eniyi" aizkck

.(bl mixac) "elig 'døçù ìù ãéîúá àìà äìåòä çáæî àìådxepnd z` oycnyk ,'ebe "zexpd z` eaihida xwaa xwaa" aizkc ,miaxrd oia oey`x `le :lirl opixn`ck -

.zexpd on my yiy xt`d onä÷ìãä àúøåàî ãáòã åàì éà`xtvl owzl ira i`nn -?dzligz inp zxhw - axra dkpgzp dxepnc oeike .miaxrd oia dxepn jepig `nl`

."dpxihwi miaxrd oia zexpd z` oxd` zelrdae" :(l zeny) aizkc ,axraùã÷î éùåã÷ àälega eilr edexicqi m` mgll -?"mgld izy" wxta ol `niiw `dc .dinza

.leqt myl `le `veia lqtil `l yecw `lc ,melk jka oi` - miax mini ogleyd lr `ed elit`y :ipzwc .zaya `l` mgl ycwn `lc (` ,w zegpn)'åë àôéñ éðú÷ãë-

.zaya ogleyc [jepige yeciwc] dicic ilin lk inp ikd ,dwlcd [epiidc] .miaxrd oia `l` dpi` dcic `zlin lke ,xnelk - "zycwn dpi` dxepne"úøè÷ àéä åæyxtn -

.'ebe "adf dxyr zg` sk" (f xacna) aizkc ,ixiinw mi`iypac jenqaäúéä äòù úàøåäå.oevigd gafn lr `a did `l aeyc -àìã àåädry z`xed" opixn`wc -

."dzidäá àöåéë.zxehwa -ìåëé.epivn `l cigil daeg zxehw ixdy ,da `veik ezaeg `ian `diy epivn `ly `ed oic ixdy ,dacp zxehw `iai `lc `ed cigi -
ìáà
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`le ,lkd dyre xihwd elit` ,liqtin opaxcnc :d`xp jkl !cinzd xg` ahid wexfi `ld

.xyt` `lc `kid mdixac ecinrd

úéàdpyd y`x ly miaeh mini ipy elge ,"`zaya `zlzc `xtv `ki` `d" Ð iqxbc

xeaqke !`zay ilrnc `iptc `ki`dc ,eed `ipnz ,jinrhile :jixte !zayd xg`

`d" iqxbc zi`e .xacn did meid rvn`ay did

mini ipyd dpene ,"`zaya cgc `xtv `ki`

`iptc" qexbp ikd xzae .zayd iptl miaeh

."`ah `nei ilrncìëîÐ eed dray mewn

it lr s` ,oey`xc [miaxrd oia] `nlyac

`vnie gxhi Ð mini drax` xewia jixvy

ick ,oze` oixwan eid oixwandy .oixwean

gexhl dlila leki `l Ð `xtva la` .oxkenl

.oixwan ywaleà÷éãÐ zayl ick ipzwc inp

jexkiy ick" `ipz (` ,hl) lirlc iab lr s`

.mzd irhinl `kil Ð "ylyie dpyie

ïéàùiaxc dinrhc :qxhpewa yxit Ð oikpgn

xity jixt mewn lkne ,xn`w oerny

`le .cinzd zlern "diny xkc o`n jepig"

hwp jci` Ð `nrh ded `eddc oeik ,`cg :okzi

xcdnc rnyn `xqgin ixeqgac ,eze .icii`

,eze .jepiga ecen opaxc `nl` (eze) Ð opaxc`

?ded mlyc olpn

äîá`d`e Ð jpgzp `ly mixen` mixac

la` ,oizipznc "oikpgn oi`y" i`w

,mipy `le ,`wec cg` yak eaixwi Ð jpgzp

s` .oerny iaxl "miaixw eid mipye" ipzw `lcn

,llk inc `l Ð dlek axw zxehw iabc ab lr

.`id `zlin `cg mzdcàìã`xzrne `giky

ipy wxtac .`giky `lc meyn :mrhd xwir Ð

lr lilke" aizkc `xwn gken (` ,ek) `neic

.`xzrn inp dlerc ,"elig 'd jxa jgafnìåëé
opixn`c `de Ð `iane acpzn cigi `di

dpdpd :(a ,h) "serd z`hg" wxt dlirna

`iai Ð 'eke dwixf mcew miycw iycw xyan

.xeavl dxqenl epiid ,"gafnl dleky zxehw
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"äpøéè÷é úBøpä úà Báéèéäa¯ïàîìe ?àëéäî àøôöa äáèä ,àúøBàî ä÷ìãä ãáòc åàì éà §¥¦¤©¥©§¦¤¨¦¨©£©©§¨¨¥§¨£¨¨§©§¨¥¥¨§©
øçL ìL íénqä úøè÷a øîàc¯ïàk óà ,øçL ìL ãéîúa ïläl äî ,äìBòä çaænî øîb §¨©¦§Ÿ¤©©¦¤©©¨©¦¦§©¨¨©§©¨§¨¦¤©©©¨

.øçL ìL íénqä úøè÷aéëeðçéà ìBça àlà ."úaLa íéðtä íçìa àlà ïçìMä úà àìå" ¦§Ÿ¤©©¦¤©©§Ÿ¤©ª§¨¤¨§¤¤©¨¦§©¨¤¨©¦£¥
ðçî àìc àeä¯ ?Léc÷éî éLec÷ àä ,CúaLa ïçìLc Lecé÷å Cepéçc ,ïì òîLî à÷ dôeb àéä §¨¦£¨¨¦¥¦§¦¦¨¨©§©¨§¦§¦§ª§¨§©¨

.íéaøòä ïéa äéúBøð äòáLa àlà äøBðnä úà àìå :àôéñ éðú÷ãk .àeäúøè÷ eäæ :ïðaø eðz ¦§¨¨¥¥¨§Ÿ¤©§¨¤¨§¦§¨¥¤¨¥¨©§©¦¨©¨©¤§Ÿ¤
.íéàéNpa :àtt áø øîà ?àëéä .äúéä äòL úàøBäå ,ïBöéçä çaæî ìò ãéçéì äúìòL¤¨§¨§¨¦©¦§¥©©¦§¨©¨¨¨§¨¥¨£©©©¨©§¦¦

éîéðtä çaæî ìò àä ,àìc àeä ïBöéçä çaæî ìò ãéçé àlà¯çaæî ìò ,eúå ?áéø÷î ¤¨¨¦©¦§¥©©¦§¨¨©¦§¥©©§¦¦©§¦§©¦§¥©
øeaéö àä ,àìc àeä ãéçé ïBöéçä¯àéáîe ácðúî ãéçé àäé ìBëé :àéðúäå ?eáø÷î ©¦¨¦§¨¨¦©§§§¨©§¨¨§¥¨¦¦§©¥¥¦

éúôN àöBî" da éðà àøB÷å ,äáãð da àöBikàì" øîBì ãeîìz ?"úéNòå øîLz E ©¥¨§¨¨§¥£¦¨¨§¨¤¦§Ÿ§¨¦¨©§©Ÿ
àéáî ãéçé àäé àì ìBëé ."äøæ úøè÷ åéìò eìòú¯,da àöBik BúáBç àéáî ïéàL ©£¨¨§Ÿ¤¨¨¨Ÿ§¥¨¦¥¦¤¥¥¦¨©¥¨
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קנט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr p sc zegpn(iying meil)

,`iyewd zxfeg jk lyaeeåä äòáL íB÷î ìkîeidiy jixv ixd - ¦¨¨¦§¨¨
y`x ixg`y meil sqep dlh oikdl mikixvy oeik ,mi`lh dray my

.dpyd
ote`a zx`ane mcewd xe`iad z` `xnbd dgec ef `iyew gkne

:xg`éà÷ àîìòa àpz ,àlàmi`lhd zyy lr xaic `l `pzd - ¤¨©¨§¨§¨¨¥
,dpyd zeni lk lr `l` ,dpyd y`x ini ipye zayl mikxvpd
lkeiy ,daxwdl miie`x mi`lh dyy mei lka dkyla eidiy jixvy

.mei eze` ly micinzd xear dvxiy mipy dfi` mkezn lehiléàîe©
ì éãk'àîìòa àðîéñ ,'äðMä Làø ìL íéáBè íéîé éðLe úaL- §¥§©¨§¥¨¦¦¤Ÿ©¨¨¦¨¨§¨§¨

,'mi`lh dyyn oizget oi`' xne` did m`y .cala dxikfl oniq edf
ok lr ,drax` e` dyng xn` ile` ,xikfdy xtqna zerhl xyt`
miaeh mini ipyle zayl jixvy enk mi`lh my eidiy jixvy xn`

.mi`lh dyy mdy ,dpyd y`x ly
:df xe`ial dgked `xnbd d`ianeì éãk' éðz÷c énð à÷écúaL ©§¨©¦§¨¨¥§¥§©¨

mini zyelya aixwdl ie`xy enk ,rnyne ,'eke 'miaeh mini ipyle
,el`éðz÷ àìåmi`lh dyyn oizget oi`'ììå úaLíéîé éðL §Ÿ¨¨¥§©¨§¦§¥¨¦

,'äðMä Làø ìL íéáBèeixacn rnyn did f`y ,'ick' dlind ila ¦¤Ÿ©¨¨
:`xnbd dwiqn .ynn dpyd y`x inile zayl md el` mi`lhy

dpéî òîL.ok gikedl yi ok` - §©¦¨
:dpyna epipyaa Nák eáéø÷ä àì''åëå ø÷B,miaxrd oia eaixwi Ÿ¦§¦¤¤©¤

oiqep` eidy onfa izni` oerny iax xn`zxehw exihwd `l ,'eke
,miaxrd oia exihwi xweaaäáéø÷ äúéä dleëå ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§§¨¨§¨§¥¨

íénqä úøè÷a àlà áäfä çaæî úà ïéëpçî ïéàL ,íéaøòä ïéa¥¨©§©¦¤¥§©§¦¤¦§©©¨¨¤¨¦§Ÿ¤©©¦
.'eke 'xgy ly cinza `l` dlerd gafn `le

:`xnbd dywndéîL øëc ïàî Cepéçoic o`k xkfed `l ixd - ¦©§©§¥
oi`y mrh dpynd d`iad dn lre ,dlerd gafn jepigl xeywd
:`xnbd zvxzn .xgy ly cinza `l` dlerd gafn z` oikpgn

epizpynéðz÷ éëäå ,àøqçéî éøeqç,da zepyl yi jke -àì ©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥Ÿ
,íéøeîà íéøác äna ,íéaøòä ïéa eáéø÷é àì ,ø÷aa Nák eáéø÷ä¦§¦¤¤©Ÿ¤Ÿ©§¦¥¨©§©¦©¤§¨¦£¦

onfapçúð àlLçaænä C,xgy ly cinz zaxwdaìáàxak m` ¤Ÿ¦§©¥©¦§¥©£¨
pçúð,çaænä C,xgy ly cinz eaixwd `ly minid on meia rxi`e ¦§©¥©¦§¥©
eáéø÷ély cinzéúîéà ,ïBòîL éaø øîà .íéaøòä ïéami`yx ©§¦¥¨©§©¦¨©©¦¦§¥¨©

`weec ,eaixwdlïîæaiptn xweaa edeaixwd `lyBà ïéñeðà eéäL ¦§©¤¨£¦
ïéãéæî eéä íà ìáà ,ïéââBLokle,ø÷aa Nák eáéø÷ä àìmeqpw §¦£¨¦¨§¦¦Ÿ¦§¦¤¤©Ÿ¤

y minkg.íéaøòä ïéa eáéø÷é àìm` s`e ,jk oicd oi` zxehwa j` Ÿ©§¦¥¨©§©¦
.íéaøòä ïéa eøéè÷é ø÷aa úøè÷ eøéè÷ä àìdfd oicd lr Ÿ¦§¦§Ÿ¤©Ÿ¤©§¦¥¨©§©¦

`l gafnd jpgzp `l m`y ,dpynd oeyla `xnbd zrk dtiqeny
z` mikpgn oi`y mrh dpynd d`ian ,miaxrd oia ly cinz eaixwi

.xgy ly cinza `l` dlerd gafn
:`xnbd zxxanéléî éðä àðîjpgzp `l m`y epcnl okidn - §¨¨¥¦¥

:daiyne .miaxrd oia ly cinz eaixwi `l gafnd,ïðaø eðúcxn`p §¨©¨¨
cinzd zler iabl gafnd jepiga(hl hk zeny)éðMä Nákä úàå'§¥©¤¤©¥¦

,'íéaøòä ïéa äNòzm`y ,'ipyd yakd' aezkd oeyln miyxece ©£¤¥¨©§¨¦
eaixwi xweaa cinzd zlerl cg` yak eaixwd,íéaøòä ïéa éðL¥¦¥¨©§©¦

íéaøòä ïéa ïBLàø àìåeaixwi `l ,xwaa eaixwd `l m` la` - §Ÿ¦¥¨©§©¦
mpn` .miaxrd oia mei eze`l oey`xd z`,íéøeîà íéøác äna©¤§¨¦£¦

onfapçúð àlLçaænä C.gafnd jepiga wqer df weqt ixdy ,oiicr ¤Ÿ¦§©¥©¦§¥©
ìáàm`pçúð,çaænä Ceaixwi.íéaøòä ïéa ïBLàø eléôà £¨¦§©¥©¦§¥©£¦¦¥¨©§©¦

:dpyna epipyéúîéà ,ïBòîL éaø øîàoia eaixwdl mi`yx ¨©©¦¦§¥¨©
,miaxrdïéãéæî eéä íà ìáà ,ïéââBL Bà ïéñeðà eéäL ïîæaokle ¦§©¤¨£¦§¦£¨¦¨§¦¦

.íéaøòä ïéa eáéø÷é àì ,ø÷aa Nák eáéø÷ä àìm` mpn`àì Ÿ¦§¦¤¤©Ÿ¤Ÿ©§¦¥¨©§©¦Ÿ
.íéaøòä ïéa eøéè÷é ,ø÷Baa úøè÷ eøéè÷ä¦§¦§Ÿ¤©¤©§¦¥¨©§©¦

:oerny iax lr `xnbd dywnéëåd m`,eàèç íéðäkzeidl jixv §¦Ÿ£¦¨§
dìèa çaæî:`xnbd zvxzn .miaxrd oia ly cinz eilr aixwdln ¦§¥©¨¥

,àáø øîàoerny iax,øîà÷ éëäyïä eáéø÷é àìel` wx - ¨©¨¨¨¦¨¨©Ÿ©§¦¥
,miaxrd oia edeaixwi `l ea elyxzpyìáàmipdkeáéø÷é íéøçà £¨£¥¦©§¦

.miaxrd oia ly cinz
:dpyna epipy.íéaøòä ïéa eøéè÷é ,ø÷aa úøè÷ eøéè÷ä àìŸ¦§¦§Ÿ¤©Ÿ¤©§¦¥¨©§©¦

,miaxrd oia dexihwi `ly meqpw `ly mrhd :`xnbd zx`an
àçéëL àìc ïåéëcmixihwn ixdy ,jk lk dievn dzxhwd oi`y - §¥¨§Ÿ§¦¨

mei lka yiy cinzd zler ok oi`y dn ,cala meia miinrt dze`
,dcaln daxd zeleràøzòîe,dxihwn z` xiyrdl dzlebqe - §©§¨

éòLt àìå eäì àáéáçda elyxziy ievn epi`e mdilr daiag - £¦¨§§Ÿ¨§¦
.meqpw `l okle ,llk

:dpyna epipyaøòä ïéa äáéø÷ äúéä dleëå ,ïBòîL éaø øîàíé ¨©©¦¦§§¨¨§¨§¥¨¥¨©§©¦
zxehw lk mixihwn ,cala miaxrd oia `l` mixihwn oi` xy`k -

iptn .mly dpn lwyna ,zg` zaa `edd meidúà ïéëpçî ïéàL¤¥§©§¦¤
,'åëå íéaøòä ïéa ìL íénqä úøè÷a àlà áäfä çaæîf`e ¦§©©¨¨¤¨¦§Ÿ¤©©¦¤¥¨©§©¦

.mly dpn lwyn dpnn mixihwn
:`xnbd dywn,àéðúäå`l` adfd gafn z` mikpgn oi`yúøè÷a §¨©§¨¦§Ÿ¤

.øçL ìL íénqä:`xnbd zvxzn.àéä éàpzjepigy mixne` yi ©©¦¤©©©¨¥¦
zxehwa dyrpy mixne` yie ,zixgy ly zxehwa dyrp adfd gafn

.miaxrd oia ly
øîàc ïàîk àøazñî ,ééaà øîàadfd gafn jepigyúøè÷a ¨©©©¥¦§©§¨§©§¨©¦§Ÿ¤

.íéaøòä ïéa ìL íénqä,di`xdeáéúëcekepiga(f l zeny)xihwde' ©©¦¤¥¨©§©¦¦§¦§¦§¦
miOq zxhw oxd` eilr,'äpøéè÷é úBøpä úà Báéèéäa ø÷aa ø÷aa ¨¨©£Ÿ§Ÿ¤©¦©Ÿ¤©Ÿ¤§¥¦¤©¥©§¦¤¨

mpikne mze` dwpne zexpd aihny dry dze`a dzxhwd didzy
,wiicl yie .dwlcdläáèä ,àúøBàî ä÷ìãä ãáòc åàì éà¦¨©£©©§¨¨¥§¨£¨¨

àëéäî àøôöadn ,miaxrd oia lenz` zexpd wilcdy `l m` - §©§¨¥¥¨
oia dzyrp dpey`xd zexpd zwlcdy gken .xweaa mzewpl jixv
ziyrp zxehwd ly dpey`xd dxhwdd mby di`x o`kne ,miaxrd
zexpd zwlcda dzxhwd z` aezkd dlz ixdy ,miaxrd oia

xn`py(g l zeny).'dPxihwi miAxrd oiA zxPd z` oxd` zlrdaE'§©£Ÿ©£Ÿ¤©¥Ÿ¥¨©§©¦©§¦¤¨
:`xnbd zxxanøîàc ïàîìeadfd gafn jepigyíénqä úøè÷a §©§¨©¦§Ÿ¤©©¦

,øçL ìL.miaxrd oia ekepigy df weqtn `ed s` cnl `l recn ¤©©
`edd `pzd :`xnbd daiynäìBòä çaænî øîboic z` cnl - ¨©¦¦§©¨¨

,dlerd gafn jepign adfd gafn jepigïläl äîdlerd gafna ©§©¨
ekepigïàk óà ,øçL ìL ãéîúaekepig adfd gafnaúøè÷a §¨¦¤©©©¨¦§Ÿ¤

.øçL ìL íénqä©©¦¤©©
:dpyna epipyàìåmikpgnïçìMä úàmiptd mgl lyíçìa àlà §Ÿ¤©ª§¨¤¨§¤¤
.úaLa íéðtä©¨¦§©¨

mgl zpizpa jpgzn oglydy `pzd oeyln rnyn :`xnbd dywn
,zaya eilràlà[la`-]ameiðçî àìc àeä éëepçéà ,ìBçC- ¤¨§¦©¥§Ÿ¦£©

,mgld zpizpa jpgzn epi`Léc÷éî éLec÷ àäenvr mgld j` - ¨©¥¦§¦
ueg `veia lqtp didiy oiprl ,leg meia oglyd lr ezpizpa ycwzn
x`eanl dxizq ef ixde .ea exn`py mixg` mileqt oiprle mirlwl

oldl dpyna(.w)lr edegipi m` `l` lqtidl yecw dyrp epi`y ,
jepig oiprl wx `pzd zpeek oi` :`xnbd zvxzn .zaya oglyd

daxc` `l` ,oglydïì òîLî à÷ dôeb àéä`a envr df xac - ¦¨¨©§©¨
,eprinydlàeä úaLa ïçìLc Lecé÷å Cepéçcoglyd jepig mby - §¦§¦§ª§¨§©¨

eciw mbe.`weec zaya mdipy eilr mgld y
didiy mgld yeciw lr mb `pzd zpeeky di`x `xnbd d`iane

:zayaéðz÷ãkaàôéñ,dxepnd jepig iabl epizpyn lyúà àìå' ¦§¨¨¥¥¨§Ÿ¤
.'íéaøòä ïéa äéúBøð äòáLa àlà äøBðnädxepnd iably itk ©§¨¤¨§¦§¨¥¤¨¥¨©§©¦

xac da oi` dzwlcdn ueg ixdy ,dzevn xwir lk lr `pzd xaic
xwir lk lr xaic oglyd iabl jk ,melk zycwn dpi`y oeik sqep
xn` mdipy lre ,eilr mgld yeciw oiae ekepig oia epiid ,eizeevn

.zaya eidiy
:zxehwd oipra `ziixa,ïðaø eðzlr zxehw exihwdy `idd mrtd ¨©¨¨

x`eaiy itk] lkiday adfd gafn lr mewna dxfray dlerd gafn
,[jenqaeäædzid calaãéçéì äúìòL úøè÷cigi dze` acpy - ¤§Ÿ¤¤¨§¨§¨¦

dxhwede ,xeaivd `leïBöéçä çaæî ìò,iniptd lr `leúàøBäå ©¦§¥©©¦§¨©
,äúéä äòL.jk xihwdl oi` oicd xwirn ik ¨¨¨§¨

:`xnbd zxxanàëéä:daiyne .df xac did izne okid -áø øîà ¥¨¨©©
,àttdf didíéàéNpazkepga mihayd i`iyp e`iady zxehwa - ¨¨©§¦¦

mdn cg` lka xn`py ,okynd(jli`e ci f xacna)adf dxUr zg` sM'©©©£¨¨¨¨
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oifge` mipy` cenr p sc ± oey`x wxtzereay

éà÷ àîìòá àðú ïðéñøâ éëä"dyy" hwpc i`d ,xnelk ."hwp `nlra `pniq" -

dkyla opira legd zeni lk elit` `l` ,xn`w `wec mini ipye zayl e`l -

eidy .dhigyd mei cal ,dhigy mcew mini drax` oixwean olek ,mi`lh dyy

eed jepig meiac oebk .dvxiy odn mipy efi` lehil oiie`x dyy mei lka my

drax` mixwean dyy (xyr mipy) da

exwae ,oey`x meia mipy elhpe .mcew mini

mipy elhp ipy meil .odizgz oqipkde mipy

epzpe weyd on mipy exwae ,mipey`xd on

on mipy elhp iyilyl .odizgz mipy

mixg` mdizgz mipy exwae ,mipey`xd

on dyy my ex`yp - odizgz eqipkde

on mipy cer elhi iriax meil .mipey`xd

eidi oey`xa exwazpy mipyde ,mipey`xd

ipy ly mipye oey`x ly mipy oiie`x

eidi mlerl .mlek oke ,iyily ly mipye

mrh yxit `le .hgyil oiie`x dyy my

reaw oipn minkg erawc d`xp ile .xacd

mi`lh igkyn - (`l) oinxzn i`c ,xacl

.mini drax` df oixweanàîìòá àðîéñ
dyng e` dyy m` `qxiba drhz `ly -

.drax` e`íéîé éðùìå úáùì éãë-

.mini dylyl ie`xy ,xnelk .oniq :rnyn

íéáåè íéîé éðùìå úáùì éðú àìå-

mini ipye zay jxevl :rnyn iedilc

.dpyd y`x ly miaehïéá ïåùàø àìå
íéáøòä`l - xwaa eaixwd `l m`y -

m` :`xw yixcin ikdc .miaxrd oia eaixwi

xyked - xwaa dyrz cg`d yakd z`

.`l - `l i`e ,miaxrd oia axwil ipyäîá
çáæîä êðçúð àìù íéøåîà íéøáã-

lirl aizkc ,aizk jepiga - `xw i`dc

,"gafnd lr dyrz xy` dfe" dipin

."devz dz`e" zyxtaçáæîä êðçúð ìáà
íéáøòä ïéá ïåùàø åìéôàaizkc -

dyrz ipyd yakd z`e" :"qgpit" zyxta

`eddae .'ek "xwad zgpnk miaxrd oia

dyrz cg` yakd z`" aizk `l `xw

xn`p dnl `xw i`d :ixtqa `ipze ."xwaa?
z`" dyxta dlrnl xn`p xak `lde

'ebe "yakd z`e xwaa dyrz cg` yakd

.drax` `le ,aixwn `ed mipy -åøéè÷é
íéáøòä ïéáigiky `lc :`nrh `pzck -

.edl da iqpw `l jklid ,da erytcçáæîå
'åë ìèá."miaxrd oia eaixwi `l" xn`wc -

çéëù àìãab lr s`e ,`ed dler - cinzc -

`ki` ,`neia ipnif ixz `l` daxw `lc

jklid .`aeh `nei lk iaxwnc ipixg` zeler

.edl eqpw jklid - iryte ,edl aiag `l

ipnif ixz `l` `zil mlerl - zxhw la`

cga `giky `l :`pixg` `pyil .`neia

:(` ,ek) `nei zkqna opixn`ck ,`xab

.da mc` dpy `l mlernàøúòî,zxyrn -

jxa" dixza aizke "dxehw eniyi" aizkck

.(bl mixac) "elig 'døçù ìù ãéîúá àìà äìåòä çáæî àìådxepnd z` oycnyk ,'ebe "zexpd z` eaihida xwaa xwaa" aizkc ,miaxrd oia oey`x `le :lirl opixn`ck -

.zexpd on my yiy xt`d onä÷ìãä àúøåàî ãáòã åàì éà`xtvl owzl ira i`nn -?dzligz inp zxhw - axra dkpgzp dxepnc oeike .miaxrd oia dxepn jepig `nl`

."dpxihwi miaxrd oia zexpd z` oxd` zelrdae" :(l zeny) aizkc ,axraùã÷î éùåã÷ àälega eilr edexicqi m` mgll -?"mgld izy" wxta ol `niiw `dc .dinza

.leqt myl `le `veia lqtil `l yecw `lc ,melk jka oi` - miax mini ogleyd lr `ed elit`y :ipzwc .zaya `l` mgl ycwn `lc (` ,w zegpn)'åë àôéñ éðú÷ãë-

.zaya ogleyc [jepige yeciwc] dicic ilin lk inp ikd ,dwlcd [epiidc] .miaxrd oia `l` dpi` dcic `zlin lke ,xnelk - "zycwn dpi` dxepne"úøè÷ àéä åæyxtn -

.'ebe "adf dxyr zg` sk" (f xacna) aizkc ,ixiinw mi`iypac jenqaäúéä äòù úàøåäå.oevigd gafn lr `a did `l aeyc -àìã àåädry z`xed" opixn`wc -
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"áøòa¯áéø÷îe ,eäöBçå [Búéaî] íìL ïBøOò àéáî ?ãöék àä ,àéáî àeä íìMî äöçîäöçî ¨¨¤¤¡¨¦¨¥¥¦¨¥©¥¦¦¨¨¥¦¥§¥©§¦¤¡¨
úéøçL äöçî áéø÷äL ìBãb ïäk .ïéãáBà ïéàöç éðLe ïéáéø÷ ïéàöç éðL eàöîð ,ãáà äöçîe¤¡¨¨¥¦§§§¥£¨¦§¥¦§¥£¨¦§¦Ÿ¥¨¤¦§¦¤¡¨©£¦
øîBì ãeîìz ?ïBLàø ìL BðBøNò éöç Bà Búéaî ïBøOò éöç àéáé ìBëé ,åézçz øçà epéîe ,úîe¥¦©¥©§¨¨¨¦£¦¦¨¦¥£¦¤§¤¦©§©

"áøòa dúéöçîe"¯eäöBçå íìL ïBøOò àéáî ?ãöék àä ,áéø÷îe àéáî àeä íìMî äöçî ©£¦¨¨¨¤¤¡¨¦¨¥¥¦©§¦¨¥©¥¦¦¨¨¥§¥
:ïîçð áøc dén÷ àpz éðz .ïéáéø÷ ïéàöç éðLe ,ïéãáBà ïéàöç éðL eàöîð .ãáà äöçîe ,áéø÷îe©§¦¤¡¨¨¥¦§§§¥£¨¦§¦§¥£¨¦§¥¦¨¥©¨©¥§©©§¨

éðL äöçîe ïBLàø äöçî¯àîìLa :ïîçð áø déì øîà .äôéøOä úéáì eàöéå ïúøeö øaeòz ¤¡¨¦¤¡¨¥¦§©¨¨§¥§§¥©§¥¨£©¥©©§¨¦§¨¨
ïBLàø¯éðL àlà ,äáø÷äì éæçéà¯øîàc !éúà à÷ ãeaéàì àøwéòî ?äøeö øeaéò déì änì ¦¤¡¥§©§¨¨¤¨¥¦¨¨¥¦¨¥¦¨¨§¦¨¨¥©£©

:øîà éLà áø .äøeö øeaéò ïeòè ìebét eléôà :øîàc ,àeä deáà øa äaø éác àpz ?épî Cì̈©¦©¨§¥©¨©£©£©£¦¦¨¦¨©©¦£©
áéø÷î éàä éòa éàå áéø÷î éàä éòa éà ,eäa éâìôc àðcéòác ïåék ,ïðaø àîéz eléôà¯àæçéî £¦¥¨©¨©¥¨¦§¦¨¨§¨§¦§¦¨¥©©§¦§¦¨¥©©§¦¦£¨

:øîúéà .eæçøçàå ,dôBà :ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø ?ïúBà ïéNBò ãöék ìBãb ïäë ézéáç £¦§©£¦¥Ÿ¥¨¥©¦¨©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¨§©©
déúååk :àaà øa àéiç éaø øîà .dôBà Ck øçàå ,dðbèî :àðéðç éaø øîà éñà éaø .dðbèî Ck̈§©§¨©¦©¦¨©©¦£¦¨§©§¨§©©¨¨¨©©¦¦¨©©¨§¨¥

"éðéôz" ,àøazñî éãéc¯"éðéôz" ,àøazñî éãéc déúååk :øîà éñà éaø .äàð äðéôàz¯äðéôàz ¦¦¦§©§¨ª¦¥¥¨¥¨¨¨©¦©¦£©§¨¥¦¦¦§©§¨ª¦¥¥¨¥¨
"éðéôz" :éàpúk .àð¯,äaø äðéôàz :øîBà éñBé éaø .äàð äðéôàz :øîBà éaø .àð äðéôàz ¨§©¨¥ª¦¥¥¨¥¨¨©¦¥¥¨¥¨¨¨©¦¥¥¥¨¥¨©¨

ìBãb ïäk ézéáç :íúä ïðz .äàð déì úéàå ,àð déì úéà¯,íéðôa ïúéiôàå ïúëéøòå ïúLéì ¦¥¨§¦¥¨¨§©¨¨£¦¥Ÿ¥¨¦¨¨©£¦¨¨©£¦¨¨¦§¦
"éðéôz" :àðeä áø øîà ?éléî éðä àðî .úaMä úà úBçBãå¯ìBîúàî dì éôà éàå ,äàð äðéôàz §¤©©¨§¨¨¥¦¥£©©¨ª¦¥¥¨¥¨¨¨§¦¨¥¨¥¤§

¯é÷úî .dì äôLðéà"äNòz" :àðz ìàòîLé éaø éác !à÷øéa déì Léáëc ,àîéà :óñBé áø dì ó ¦§§¨¨©§¦¨©¥¥¨§¨¥¥§©§¨§¥©¦¦§¨¥¨¨¥¨¤
¯"äNòz" ,úaLa eléôàå¯,"ãéîz äçðî úìñ" àø÷ øîà ,øîà ééaà .äàîeèa eléôàå ©£¦§©¨¥¨¤©£¦§§¨©©¥£©¨©§¨Ÿ¤¦§¨¨¦
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מנחות. פרק רביעי - התכלת דף נ עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr p sc zegpn(iying meil)

øeaö ìáààéáî àäéep`vny iptn ,dacp zxehwäáBç àéánL £¨¦§¥¥¦¤¥¦¨
øîBì ãeîìz ,da àöBik,miax oeyla `edd weqtaeìòú àì'eilr ©¥¨©§©Ÿ©£¨¨

zxehw e`iai `ly ,xeaivl mb `ed ieeivdy rnyn ,'ebe 'dxf zxhw§Ÿ¤¨¨
.gafnd iab lr mdlyn dxfeìòé àì ìBëédxq`py zxehwd z` ¨Ÿ©£

`weec ,mdilreìòé ìáà ,éîéðtä çaæî ìòdze`çaæî ìò ©¦§¥©©§¦¦£¨©£©¦§¥©
øîBì ãeîìz ,ïBöéçä(`i `l zeny)e'úøè÷ úàå äçLnä ïîL úà ©¦©§©§¥¤¤©¦§¨§¤§Ÿ¤

,'eNòé Eúéeö øLà ìëk ,Lãwì íénqäxy` lkk' aezkd yexite ©©¦©Ÿ¤§Ÿ£¤¦¦¦©£
y ,'eyri jizievEì ïéàzeyrl,ïéðòa øeîàM äî àlàepiide ¥§¤¨©¤¨¨¦§¨

xeaiv zxehw exihwiy `le ,iniptd gafn lr xeaiv zxehw xihwdl
gafn lr xihwdl cigil xeq`y x`eany ixd .oevigd gafnd lr
`xnbd dwiicy itk `ly ,oevigd gafn lr xeaivle ,iniptd

.zncewd `ziixadn
:`xnbd zvxzn,àtt áø øîàzncewd `ziixad dxikfdy dn ¨©©¨¨

,oevigd gafnd lr cigi zxehw xeq`làì ,øîà÷ àéòaéî àìŸ¦©§¨¨¨©Ÿ
àéòaéîdacp zxehw mixihwn oi`y xnel jixv oi` -lyìò øeaéö ¦©§¨¦©

ïçkLà àìc ,ïBöéçä çaæîd`aedy mrt s` ep`vn `l ixdy - ¦§¥©©¦§Ÿ©§§¨
,oevigd gafnd lr xeaiv zxehwàéòaéî àìåxnel jixv oi`e - §Ÿ¦©§¨
ly dacp zxehw mixihwn oi`yàìc ,éîéðtä çaæî ìò ãéçé̈¦©¦§¥©©§¦¦§Ÿ

ïçkLàgafnd lr cigi zxehw d`aedy mrt s` ep`vn `l ixdy - ©§§¨
,iniptdeléôà àlàzxehwïçkLàc ,ïBöéçä çaæî ìò ãéçé ¤¨£¦¨¦©¦§¥©©¦§©§§¨
íéàéNpamihayd i`iyp ici lr efk zxehw dxhwedy ep`vny - ©§¦¦

wx ef s` ,okynd zkepga,äúéä äòL úàøBä.dxeq` `id zexecle ¨©¨¨¨§¨

äðùî
miaixwn `l mda mixwnae ,dgpnd zycwd zxeva dpc epizpyn

:dzenilya dgpnd z`ïéàöç ïéàa eéä àì ìBãb ïäk ézéáç`l ± £¦¥Ÿ¥¨Ÿ¨¨¦£¨¦
,axra oexyr ivg cere ,xweaa ezian oexyr ivg `ian didàlà¤¨

,eäöBçå íìL ïBøOò àéáîeïéa äöçîe ø÷aa äöçî áéø÷î ¥¦¦¨¨¥§¥©§¦¤¡¨©Ÿ¤¤¡¨¥
.íéaøòä̈©§©¦

:df oipra sqep oic zx`an dpyndäöçî àéáäL ïäka,úéøçL Ÿ¥¤¥¦¤¡¨©£¦
åézçz øçà ïäk epéîe ,úîå,miaxrd oia ly cinz zaxwd mcew ¨¥¦Ÿ¥©¥©§¨

àéáé àìeizgz dpnzpy odkdBúéaî ïBøOò éöç,axrd zgpnl Ÿ¨¦£¦¦¨¦¥
åok[àì]`iaiíìL ïBøOò àéáî àlà ,ïBLàø ìL BðBøNò éöç §Ÿ£¦¤§¤¦¤¨¥¦¦¨¨¥

(äöçî)ezian,eäöBçåeî áéø÷îäöç,axrd zgpnläöçîe ¤¡¨§¥©§¦¤¡¨¤¡¨
,xzepdïéáéø÷ ïéàöç éðL eàöîð .ãáà,zny odkd ly dvgnd - ¨¥¦§§§¥£¨¦§¥¦

,eizgz epiny odkd ly dvgndeéðLedïéàöç,mixzepd.ïéãáBà §¥£¨¦§¦

àøîâ
ezian `iadl jixv odkdy epcnl oipn `ziixa d`ian `xnbd

:ezevgle mly oexyréúééä ,'úéöçî äçðî' øîàð eléà ,ïðaø eðz̈©¨¨¦¤¡©¦§¨©£¦¨¦¦
øîBàlecb odkdy,áéø÷îe úéøçL Búéaî ïBøOò éöç àéáîeéöç ¥¥¦£¦¦¨¦¥©£¦©§¦£¦

øîBì ãeîìz ,áéø÷îe úéáøò Búéaî ïBøOò(bi e `xwie)dúéöçî' ¦¨¦¥©§¦©§¦©§©©£¦¨
,'áøòa dúéöçîe ø÷aayî äöçîoexyràä ,áéø÷î àeä íìM ©Ÿ¤©£¦¨¨¨¤¤¡¨§¨¥©§¦¨

ãöék,dyer `edø÷aa äöçî áéø÷îe ,eäöBçå íìL ïBøOò àéáî ¥©¥¦¦¨¨¥§¥©§¦¤¡¨©Ÿ¤
.íéaøòä ïéa äöçîem` ,x`al `ziixad dkiynnäöçî àîèð ¤¡¨¥¨©§©¦¦§¨¤¡¨

ìLzgpnãáàL Bà íéaøòä ïéa,miaxrd oia ly dvgndìBëé ¤¥¨©§©¦¤¨©¨
Oò éöç àéáéBúéaî ïBøzgpnløîBì ãeîìz ,áéø÷éå úéáøò ¨¦£¦¦¨¦¥©§¦§©§¦©§©

,'áøòa dúéöçîe ø÷aa dúéöçî'ly dzivgn rnyn 'dzivgn'e ©£¦¨©Ÿ¤©£¦¨¨¨¤
z` `ian epi` axrd zgpn iptl cner odkd m` elit`y ,dnily

xzepd ivg`l` ,xweadn,ãöék àä ,àéáî àeä íìMî äöçî¤¡¨¦¨¥¥¦¨¥©
äöçî áéø÷îe ,eäöBçå [Búéaî] íìL ïBøOò àéáî,axrd zgpnl ¥¦¦¨¨¥¦¥§¥©§¦¤¡¨

ïéàöç éðLe ïéáéø÷ ïéàöç éðL eàöîð ,ãáà äöçîe,mixzepd ¤¡¨¨¥¦§§§¥£¨¦§¥¦§¥£¨¦
.ïéãáBà§¦

,oke :micae` mipye miaixw oi`vg ipyy sqep ote` d`ian `ziixad
äöçî áéø÷äL ìBãb ïäkaìBëé ,åézçz øçà epéîe ,úîå ,úéøçL Ÿ¥¨¤¦§¦¤¡¨©£¦¨¥¦©¥©§¨¨

Bà ,Búéaî ïBøOò éöç àéáéz` `iaiy,ïBLàø ìL BðBøNò éöç ¨¦£¦¦¨¦¥£¦¤§¤¦
øîBì ãeîìzxn`py aezkd epcnln ±(my),'áøòa dúéöçîe' ©§©©£¦¨¨¨¤

y eyxc e"`e ze`d ly ieaixdne,áéø÷îe àéáî àeä íìMî äöçî¤¡¨¦¨¥¥¦©§¦
áéø÷îe eäöBçå íìL ïBøOò àéáî ,ãöék àä,dvgn,ãáà äöçîe ¨¥©¥¦¦¨¨¥§¥©§¦¤¡¨¨¥

.ïéáéø÷ ïéàöç éðLe ïéãáBà ïéàöç éðL eàöîð¦§§§¥£¨¦§¦§¥£¨¦§¥¦
:mixzepd mi`vgd oic z` zx`an `xnbdáøc dén÷ àpz éðz̈¦©¨©¥§©

ïBLàø äöçî ,ïîçð,xweaa oey`xd odkdn xzepd oexyrd ivg ± ©§¨¤¡¨¦
éðL äöçîe,ipyd odkdn xzepy oexyr ivgd oke ±ïúøeö øaeòz ¤¡¨¥¦§©¨¨

,dpila elqti ±å,jk xg`.äôéøOä úéáì eàöé §¥§§¥©§¥¨
:dztixy iptl dzxev xaerzy mrhd edn xxan ongp axdéì øîà̈©¥

àîìLa ,ïîçð áød odkdn xzepd oexyrd ivgd oiprlïBLàø ©©§¨¦§¨¨¦
,mipaen `ziixad ixac dpila elqetl jixvyoeikyäáø÷äì éæçéà¦£¥§©§¨¨

eleqt oi`y meyne ,axwdl ie`x did eyixtdyk df oexyr ivgy ±
,eztixy mcew dpila elqet ,etebaàlàd odkdn xzepd ivgdy,éðL ¤¨¥¦

dyw,äøeö øeaéò déì änì`ldeàøwéòî,ezyxtd zligza ± ¨¨¥¦¨¥¦¨¨
éúà à÷ ãeaéàìeaixwdl ick e`iad `l -wxy oeik ,eca`l `l` §¦¨¨¥

.cin etxeyl leki epi` recne ,axrd zgpnl ycwed oexyrdn ivg
:ongp ax zpwqnépî Cì øîàc`ed in l`eyd jze` l`yi xy`k ± §¨©¨©¦

,el xen` ,jk dpyy `pzd,øîàc ,àeä deáà øa äaø éác àðz̈¨§¥©¨©£©§¨©
ìebét eléôà,`ziixe`cn xeng leqt `edyáø .äøeö øeaéò ïeòè £¦¦¨¦¨©

ïðaø àîéz eléôà ,øîà éMàmb `ed df oicy elit` xnel xyt` ± ©¦¨©£¦¥¨©¨¨
,mewn lkn ,dxev xeair oerh epi` lebity mixaeqd minkg zrcl

eäa éâìôc àðcéòác ïåék,oexyrd z` wligy dryay oeikn ±éà ¥¨¦§¦§¨§¨§¦§¦
áéø÷î éàä éòa éàå ,áéø÷î éàä éòaivg aixwdl dvex did m` ± ¨¥©©§¦§¦¨¥©©§¦

`ed ixd ipyd ivgd z` aixwdl dvex did m`e ,eaixwn df oexyr
jk meyn ,eaixwdl lekieæç àæçéîmiie`x mi`vgd ipy miaygp ± ¦§¨£

.miycw oeifa `di `ly dxev xeair miperhe ,daxwdl
:lecb odk iziag miyrp eid cvik zx`an `xnbdézéáç ,øîzéà¦§©£¦¥

,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø ,ïúBà ïéNBò ãöék ìBãb ïäkŸ¥¨¥©¦¨©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨
dôBà,dligz xepzadðbèî Ck øçàå,zagnaéaø øîà éqà éaø ¨§©©¨§©§¨©¦©¦¨©©¦

dðbèî ,àðéðç,dligz zagnadôBà Ck øçàå.xepza £¦¨§©§¨§©©¨¨
:mzwelgn inrh z` zx`an `xnbd,àaà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨

,àøazñî éãéc déúååkxn`p dxezay meyn(ci e `xwie),'éðéôez' §¨¥¦¦¦§©§¨¦¥
y xnel dxezd zpeeky miyxeceäàð äpéôàzdziit` zrya ± Ÿ¤¨¨¨

onydn dxegy didz ixd ,dligz dpbhn m`e ,d`p didz xepza
.mcew dte` okle ,zagnde,àøazñî éãéc déúååk ,øîà éqà éaø©¦©¦¨©§¨¥¦¦¦§©§¨

xn`p dxezay meyn(my),'éðéôez'xnel dxezd zpeeky miyxece ¦¥
yàð äpéôàzzlyean dgpnd didz xepza dziit` zrya - Ÿ¤¨¨

,zvwna zlyazn `id oebihae ,dkxv lk zlyean dpi`e ,zvwna
.dligz dpbhn okle

:mi`pz dfa ewlgpy d`ian `xnbd,éàpúk`pdxeza xn(my) §©¨¥
,'éðéôez'`nw `pz x`iaàð äpéôàzdidz xepza dziit` zrya - ¦¥Ÿ¤¨¨

.dte` jk xg`e dligz dpbhn okle ,zvwna zlyean dgpndéaø©¦
äàð äpéôàz ,øîBàm`y oeike ,d`p didz xepza dziit` zrya ± ¥Ÿ¤¨¨¨

.dpbhn jk xg`e dte` jkl ,dxegy ziyrp ixd dligz dpbhnéaø©¦
äaø äpéôàz ,øîBà éñBé,dgpnd z` zet`l jixv minrt daxd - ¥¥Ÿ¤¨©¨

.dze` dte` aeye dpbhn okn xg`le dte` did dligz okl
dlind yexitay meyn :iqei iax ly enrh z` `xnbd zx`an

,'ipitez'äàð déì úéàå àð déì úéàzeyxcd ipyk xaeq iqei iax ± ¦¥¨§¦¥¨¨
didzy dgpnd ziit` zryay jixv ezrcl okle ,iaxe `nw `pz ly
zryay ick okle ,d`p didzy jixv mb jci`ne ,hrn zlyean
f`e ,dpbhn jk xg`e ,dligz dzet`l jixv d`p didz dziit`

.'`p' dzet`l oicd z` miiwl ick aey dze` dte`
:zay dgec dgpnd ziit` m`d zx`an `xnbdíúä ïðz(.ev onwl), §©¨¨
ïúéiôàå ïúëéøòå ïúLéì ,ìBãb ïäk ézéáçzeyridl zekixv £¦¥Ÿ¥¨¦¨¨©£¦¨¨©£¦¨¨

íéðôa,dxfra ±ås`.úaMä úà úBçBã ¦§¦§¤©©¨
:`xnbd zxxan.éléî éðä àðî:`xnbd daiyn,àðeä áø øîàlr §¨¨¥¦¥¨©©¨

dxeza xn`p oiziag zgpn(my),'éðéôez'dpeekdy minkg eyxce ¦¥
yäpéôàzdidz `idy dxeva,äàðäôLpéà ìBîúàî dì éôà éàå Ÿ¤¨¨¨§¦¨¥¨¥¤§¦©§¨
dì`l aeye gexa gtpzz ixd ,zay axra dgpnd z` dt`i m`e ± ¨
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קסי oifge` mipya cenr p sc ± oey`x wxtzereay

äåàéáé øåáéö ìáà.mei lka minrR da `veik daeg oi`ian ixdy ,dacp -åìòú àì ©£©¦

.xn`w miaxl rnyn -éîéðôä çáæîä ìò ãéçé àéòáéî àì`l `dc ,`iai `lc -

.dl ogky`äðùîéúéáçaizkck ,mei lka `iany lecb odk zagn [zgpn] epiid -

ev"aaizkc ,"miziag" edl exw zagn my lr ."xwaa dzivgn" :"oxd` z`

."dyrz onya zagn lr" (e `xwie)åéä àì
ïéàöç ïéàáxwaa oexyr ivg `iai `ly -

it lr s`e .axra oexyr ivge ,ezian

"xwaa dzivgn" aizkck ,oi`vgl daixwy

dnily ly dzivgn :rnyn "dzivgn" -

`ed mly jezn dvgn ,(dnlyn dvgn)

.edvege mly oexyr `iany ,`ianåðéîå
åéúçú øçà.miaxrd oia ly cinz mcew -

ivg `le ezian oexyr ivg `iai `l"

.qxb "oey`x ly epexyràøîâãåîìú
äúéöçîå øîåì:rnyn e"iec `iieaixn -

ab lr s` ,miaxrd oia cnerd odk elit`

.oey`xc oexyr eivg `ki`cïåùàø äöçî-

x`ypy ipy dvgne] ,oey`x odkn x`ypy

.[ipy odknäúøåö øáåòú.dpila leqti=

äáø÷äì éæçifg ded ,diyxt` ik -

.dxev xeair ira jklid ,daxwdlãåáéàì
éúà.xzl`l dtxyile -ìåâéô åìéôà-

,`ed `ziixe`c leqte ,`ed xeng leqtc

.dxev oerhìåãâ ïäë éúéáçaizkc -

."zkaxen" aizke "zagn"äôåàxepza -

.zagna dpbhn jk xg`e ,dligzäðéôàú
äàðm`e ,d`p `dz xepza dziit` zrya -

onyd on dxegy `id ixd - dligz dpbhn

.zagnd oneàð äðéôàúdziit` zrya -

elk`z l`" (ai zeny) enk ,`p `dz xepza

zlyean `dz jka ,xnelk - "`p epnn

.oebh epiide ,dkxev lk zlyean dpi`e ,ezvw

,opira ediiexzc `nlr ilek ecen `dac

."ipitez" aizke "onya zagn lr" aizkck

äáø äðéôàúdpbhne ,dte` daxd zeit` -

.dte`eàð äéì úéàxg` dte` ,ikd meyn -

dte` ikd meyn ,d`p dil zi`e .oebih

dlecb - "dax" :`pixg` `pyil .dligz

dpbhn dil zi`e .diiep edfe ,dwce zrwexne

,`p oebih `ki`e .dte` jk xg`e ,dligz

.`id dlecbe d`peàðéøçà àðùéìdpt`z" -

(d`p daixw) onya dpkkxiy - "dkx

jk xg`e ,dpbhn dligz .diiep edfe ,[daxd]

.izrny ozyly .d`pe `p `ki`e ,dte`

ïúëéøò,*x"epih` oixewy ,zelgd oewz -

.**x"ipeq ztxv oeylaeíéðôá.dxfra -

dyile ,dxfra did zkzn ly xepzc

.`id ony ozn mcewc ab lr s`e ,dkixre

,dycwzp `l yai zcn :dil zi` `pz i`de

`d .mipta zegpn x`y zyil jixvn `lcn

wleg did eay oexyr ivg xaqwc ,mipt opira

z` egyn `lc i`de .gynp lecb odk iziag

ea ccen mc` lky iptn - mlyd oexyrd

epi` df la` ,uegl e`iveny minrte ,ezgpn

.mipdkl `l` xeqnéìéî éðä àðîzegecc -

zayàôùðéà ?zeny) enk ,gexa dgetp -

."jgexa ztyp" (ehà÷øéá äéì ùéáëã.gex da helyi `ly ick ,zewxia oipneh -äùòú.(e `xwie) "dyrz onya zagn lr" -ïéãéîú úçðîë.zay zegecc -
àáø

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

ãåîìúzxhw eilr elrz `l"c `xw il dnl dniz Ð eyri jiziev xy` lkk ['ek] xnel

`ly icwtnc `ed xeavc `pin` dedc :iax xne`e ?`kdn dil wetize ,"dxf

?il dnl miax oeyla "elrz `l" ,ok m`c :dnize .`ian Ð xeav oirk cigi la` ,epyi

iabl ixy xeav ,`pin` iedc] :xnel yie !dxf zxhwn cigie xeav lirl opiyxc dipinc

llka xity [iede ,iniptd gafn lr dacp zxhw

eziin (e`) daeg eziinc oeik ,"jiziev xy`k"

,minq zxhw` `l` xcdn `lc d`xpe .dacp

la` ,`zyxt `idda zxhwd gafnl jiiyc

`pin` dede] xcdn `l Ð mcew aizk `lc i`n`

.[`ian oevigd gafn lrc

äöçîåxn`c xfrl` iaxl :`iyw Ð ca`

,oi`vgl yecw :(` ,g zegpn)

`xw xn`c "dzivgn"eÐmlyn dvgn

ok m`e ,`ed (d`adl)izk` `dc ?ca` i`n`

!`ed oeict xa ok m`e ,sebd zyecw yicwi` `l

:(` ,c) milwy zkqna rnync ab lr s`e

zleql df oia dn mewn lkn ,"axwiln oicea`"

dil ixw ikd meyn edin .dctpc oeik ,xg`

."ca`"åìéôàÐ dxev xeair oerh lebit

mzdcn :`d oiprl s` xzepn "oer" "oer" silic

Ð`kd ,dxev [xeair] `ki`Ðopiyxcck ,inp

"onewn edfi`" wxtae (` ,b migqtc) `nw wxt

etxey dz` i`e ,etxey dz` meia :(a ,ep migaf)

.dlila

äùòúd`neha elit` dyrz zaya elit`

zay `xw cgn `kd opiwtnc `d Ð

d`neheÐgqt iab `pngx ilbc meyn epiid

"ecrena"n opiyxccÐjixhvi`e ,zaya elit`

xeav oi`e ,dgcp yi` :d`neh iab `pixg` `xw

,md oilewyc ?zwtn ediipin idc :d`xpe !oigcp

.gqtl enc `le
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ãeîìz ?da àöBik äáBç àéánL ,àéáî àäé øeaö ìáà£¨¦§¥¥¦¤¥¦¨©¥¨©§
ìáà ,éîéðtä çaæî ìò eìòé àì ìBëé ."eìòú àì" øîBì©Ÿ©£¨Ÿ©£©¦§¥©©§¦¦£¨
äçLnä ïîL úà" øîBì ãeîìz ?ïBöéçä çaæî ìò eìòé©£©¦§¥©©¦©§©¥¤¤©¦§¨

"eNòé Eúéeö øLà ìëk Lãwì íénqä úøè÷ úàå¯ïéà §¤§Ÿ¤©©¦©Ÿ¤§Ÿ£¤¦¦¦©£¥
àéòaéî àì :àtt áø øîà !ïéðòa øeîàM äî àlà Eì§¤¨©¤¨¨¦§¨£©©©¨¨¦¨£¨

ïBöéçä çaæî ìò øeaéö àéòaéî àì ,øîà÷¯àìc ¨¨©¨¦¨£¨¦©¦§¥©©¦§¨
éîéðtä çaæî ìò ãéçé àéòaéî àìå ,ïçkLà¯àìc ©§©©§¨¦¨£¨¨¦©¦§¥©©§¦¦§¨

ïçkLàc ,ïBöéçä çaæî ìò ãéçé eléôà àlà ,ïçkLà©§©©¤¨£¦¨¦©¦§¥©©¦§©§§©
íéàéNpa¯.äúéä äòL úàøBääðùîìBãb ïäk ézéáç ©§¦¦¨©¨¨¨§¨£¦¥Ÿ¥¨

,eäöBçå íìL ïBøOò àéáî àlà ,ïéàöç ïéàa eéä àìŸ¨¨¦£¨¦¤¨¥¦¦¨¨¥§¥
àéánL ïäk .íéaøòä ïéa äöçîe ø÷aa äöçî áéø÷î©§¦¤¡¨©Ÿ¤¤¡¨¥¨©§©¦Ÿ¥¤¥¦

åézçz øçà ïäk epéîe ,úîe ,úéøçL äöçî¯àéáé àì ¤¡¨©£¦¥¦Ÿ¥©¥©§¨Ÿ¨¦
àéáî àlà ,ïBLàø ìL BðBøNò éöçå Búéaî ïBøOò éöç£¦¦¨¦¥©£¦¤§¤¦¤¨¥¦
äöçîe ,äöçî áéø÷î ,eäöBçå (äöçî) íìL ïBøOò¦¨¨¥¤¡¨§¥©§¦¤¡¨¤¡¨
.ïéãáBà ïéàöç éðLe ,ïéáéø÷ ïéàöç éðL eàöîð .ãáà̈¥¦§§§¥£¨¦§¥¦§¥£¨¦§¦

àøîâ¯ "úéöçî äçðî" øîàð eléà :ïðaø eðzéúééä ¨©¨©¦¤¡©¦§¨©£¦¨¦¦
éöç ,áéø÷îe úéøçL Búéaî ïBøOò éöç àéáî :øîBà¥¥¦£¦¦¨¦¥©£¦©§¦£¦
dúéöçî" øîBì ãeîìz .áéø÷îe úéáøò Búéaî ïBøOò¦¨¦¥©§¦©§¦©§©©£¦¨

"áøòa dúéöçîe ø÷aa¯àä ,áéø÷î àeä íìMî äöçî ©Ÿ¤©£¦¨¨¤¤¤¡¨¦¨¥©§¦¨
ø÷aa äöçî áéø÷îe ,eäöBçå íìL ïBøOò àéáî ?ãöék¥©¥¦¦¨¨¥§¥©§¦¤¡¨©Ÿ¤
Bà íéaøòä ïéa ìL äöçî àîèð .íéaøòä ïéa äöçîe¤¡¨¥¨©§©¦¦§¨¤¡¨¤¥¨©§©¦
dúéöçîe ø÷aa dúéöçî" øîBì ãeîìz ?áéø÷éå úéáøò Búéaî ïBøOò éöç àéáé ìBëé ,ãáàL¤¨©¨¨¦£¦¦¨¦¥©§¦§©§¦©§©©£¦¨©Ÿ¤©£¦¨

"áøòa¯áéø÷îe ,eäöBçå [Búéaî] íìL ïBøOò àéáî ?ãöék àä ,àéáî àeä íìMî äöçîäöçî ¨¨¤¤¡¨¦¨¥¥¦¨¥©¥¦¦¨¨¥¦¥§¥©§¦¤¡¨
úéøçL äöçî áéø÷äL ìBãb ïäk .ïéãáBà ïéàöç éðLe ïéáéø÷ ïéàöç éðL eàöîð ,ãáà äöçîe¤¡¨¨¥¦§§§¥£¨¦§¥¦§¥£¨¦§¦Ÿ¥¨¤¦§¦¤¡¨©£¦
øîBì ãeîìz ?ïBLàø ìL BðBøNò éöç Bà Búéaî ïBøOò éöç àéáé ìBëé ,åézçz øçà epéîe ,úîe¥¦©¥©§¨¨¨¦£¦¦¨¦¥£¦¤§¤¦©§©

"áøòa dúéöçîe"¯eäöBçå íìL ïBøOò àéáî ?ãöék àä ,áéø÷îe àéáî àeä íìMî äöçî ©£¦¨¨¨¤¤¡¨¦¨¥¥¦©§¦¨¥©¥¦¦¨¨¥§¥
:ïîçð áøc dén÷ àpz éðz .ïéáéø÷ ïéàöç éðLe ,ïéãáBà ïéàöç éðL eàöîð .ãáà äöçîe ,áéø÷îe©§¦¤¡¨¨¥¦§§§¥£¨¦§¦§¥£¨¦§¥¦¨¥©¨©¥§©©§¨

éðL äöçîe ïBLàø äöçî¯àîìLa :ïîçð áø déì øîà .äôéøOä úéáì eàöéå ïúøeö øaeòz ¤¡¨¦¤¡¨¥¦§©¨¨§¥§§¥©§¥¨£©¥©©§¨¦§¨¨
ïBLàø¯éðL àlà ,äáø÷äì éæçéà¯øîàc !éúà à÷ ãeaéàì àøwéòî ?äøeö øeaéò déì änì ¦¤¡¥§©§¨¨¤¨¥¦¨¨¥¦¨¥¦¨¨§¦¨¨¥©£©

:øîà éLà áø .äøeö øeaéò ïeòè ìebét eléôà :øîàc ,àeä deáà øa äaø éác àpz ?épî Cì̈©¦©¨§¥©¨©£©£©£¦¦¨¦¨©©¦£©
áéø÷î éàä éòa éàå áéø÷î éàä éòa éà ,eäa éâìôc àðcéòác ïåék ,ïðaø àîéz eléôà¯àæçéî £¦¥¨©¨©¥¨¦§¦¨¨§¨§¦§¦¨¥©©§¦§¦¨¥©©§¦¦£¨

:øîúéà .eæçøçàå ,dôBà :ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø ?ïúBà ïéNBò ãöék ìBãb ïäë ézéáç £¦§©£¦¥Ÿ¥¨¥©¦¨©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¨§©©
déúååk :àaà øa àéiç éaø øîà .dôBà Ck øçàå ,dðbèî :àðéðç éaø øîà éñà éaø .dðbèî Ck̈§©§¨©¦©¦¨©©¦£¦¨§©§¨§©©¨¨¨©©¦¦¨©©¨§¨¥

"éðéôz" ,àøazñî éãéc¯"éðéôz" ,àøazñî éãéc déúååk :øîà éñà éaø .äàð äðéôàz¯äðéôàz ¦¦¦§©§¨ª¦¥¥¨¥¨¨¨©¦©¦£©§¨¥¦¦¦§©§¨ª¦¥¥¨¥¨
"éðéôz" :éàpúk .àð¯,äaø äðéôàz :øîBà éñBé éaø .äàð äðéôàz :øîBà éaø .àð äðéôàz ¨§©¨¥ª¦¥¥¨¥¨¨©¦¥¥¨¥¨¨¨©¦¥¥¥¨¥¨©¨

ìBãb ïäk ézéáç :íúä ïðz .äàð déì úéàå ,àð déì úéà¯,íéðôa ïúéiôàå ïúëéøòå ïúLéì ¦¥¨§¦¥¨¨§©¨¨£¦¥Ÿ¥¨¦¨¨©£¦¨¨©£¦¨¨¦§¦
"éðéôz" :àðeä áø øîà ?éléî éðä àðî .úaMä úà úBçBãå¯ìBîúàî dì éôà éàå ,äàð äðéôàz §¤©©¨§¨¨¥¦¥£©©¨ª¦¥¥¨¥¨¨¨§¦¨¥¨¥¤§

¯é÷úî .dì äôLðéà"äNòz" :àðz ìàòîLé éaø éác !à÷øéa déì Léáëc ,àîéà :óñBé áø dì ó ¦§§¨¨©§¦¨©¥¥¨§¨¥¥§©§¨§¥©¦¦§¨¥¨¨¥¨¤
¯"äNòz" ,úaLa eléôàå¯,"ãéîz äçðî úìñ" àø÷ øîà ,øîà ééaà .äàîeèa eléôàå ©£¦§©¨¥¨¤©£¦§§¨©©¥£©¨©§¨Ÿ¤¦§¨¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr p sc zegpn(iying meil)

øeaö ìáààéáî àäéep`vny iptn ,dacp zxehwäáBç àéánL £¨¦§¥¥¦¤¥¦¨
øîBì ãeîìz ,da àöBik,miax oeyla `edd weqtaeìòú àì'eilr ©¥¨©§©Ÿ©£¨¨

zxehw e`iai `ly ,xeaivl mb `ed ieeivdy rnyn ,'ebe 'dxf zxhw§Ÿ¤¨¨
.gafnd iab lr mdlyn dxfeìòé àì ìBëédxq`py zxehwd z` ¨Ÿ©£

`weec ,mdilreìòé ìáà ,éîéðtä çaæî ìòdze`çaæî ìò ©¦§¥©©§¦¦£¨©£©¦§¥©
øîBì ãeîìz ,ïBöéçä(`i `l zeny)e'úøè÷ úàå äçLnä ïîL úà ©¦©§©§¥¤¤©¦§¨§¤§Ÿ¤

,'eNòé Eúéeö øLà ìëk ,Lãwì íénqäxy` lkk' aezkd yexite ©©¦©Ÿ¤§Ÿ£¤¦¦¦©£
y ,'eyri jizievEì ïéàzeyrl,ïéðòa øeîàM äî àlàepiide ¥§¤¨©¤¨¨¦§¨

xeaiv zxehw exihwiy `le ,iniptd gafn lr xeaiv zxehw xihwdl
gafn lr xihwdl cigil xeq`y x`eany ixd .oevigd gafnd lr
`xnbd dwiicy itk `ly ,oevigd gafn lr xeaivle ,iniptd

.zncewd `ziixadn
:`xnbd zvxzn,àtt áø øîàzncewd `ziixad dxikfdy dn ¨©©¨¨

,oevigd gafnd lr cigi zxehw xeq`làì ,øîà÷ àéòaéî àìŸ¦©§¨¨¨©Ÿ
àéòaéîdacp zxehw mixihwn oi`y xnel jixv oi` -lyìò øeaéö ¦©§¨¦©

ïçkLà àìc ,ïBöéçä çaæîd`aedy mrt s` ep`vn `l ixdy - ¦§¥©©¦§Ÿ©§§¨
,oevigd gafnd lr xeaiv zxehwàéòaéî àìåxnel jixv oi`e - §Ÿ¦©§¨
ly dacp zxehw mixihwn oi`yàìc ,éîéðtä çaæî ìò ãéçé̈¦©¦§¥©©§¦¦§Ÿ

ïçkLàgafnd lr cigi zxehw d`aedy mrt s` ep`vn `l ixdy - ©§§¨
,iniptdeléôà àlàzxehwïçkLàc ,ïBöéçä çaæî ìò ãéçé ¤¨£¦¨¦©¦§¥©©¦§©§§¨
íéàéNpamihayd i`iyp ici lr efk zxehw dxhwedy ep`vny - ©§¦¦

wx ef s` ,okynd zkepga,äúéä äòL úàøBä.dxeq` `id zexecle ¨©¨¨¨§¨

äðùî
miaixwn `l mda mixwnae ,dgpnd zycwd zxeva dpc epizpyn

:dzenilya dgpnd z`ïéàöç ïéàa eéä àì ìBãb ïäk ézéáç`l ± £¦¥Ÿ¥¨Ÿ¨¨¦£¨¦
,axra oexyr ivg cere ,xweaa ezian oexyr ivg `ian didàlà¤¨

,eäöBçå íìL ïBøOò àéáîeïéa äöçîe ø÷aa äöçî áéø÷î ¥¦¦¨¨¥§¥©§¦¤¡¨©Ÿ¤¤¡¨¥
.íéaøòä̈©§©¦

:df oipra sqep oic zx`an dpyndäöçî àéáäL ïäka,úéøçL Ÿ¥¤¥¦¤¡¨©£¦
åézçz øçà ïäk epéîe ,úîå,miaxrd oia ly cinz zaxwd mcew ¨¥¦Ÿ¥©¥©§¨

àéáé àìeizgz dpnzpy odkdBúéaî ïBøOò éöç,axrd zgpnl Ÿ¨¦£¦¦¨¦¥
åok[àì]`iaiíìL ïBøOò àéáî àlà ,ïBLàø ìL BðBøNò éöç §Ÿ£¦¤§¤¦¤¨¥¦¦¨¨¥

(äöçî)ezian,eäöBçåeî áéø÷îäöç,axrd zgpnläöçîe ¤¡¨§¥©§¦¤¡¨¤¡¨
,xzepdïéáéø÷ ïéàöç éðL eàöîð .ãáà,zny odkd ly dvgnd - ¨¥¦§§§¥£¨¦§¥¦

,eizgz epiny odkd ly dvgndeéðLedïéàöç,mixzepd.ïéãáBà §¥£¨¦§¦

àøîâ
ezian `iadl jixv odkdy epcnl oipn `ziixa d`ian `xnbd

:ezevgle mly oexyréúééä ,'úéöçî äçðî' øîàð eléà ,ïðaø eðz̈©¨¨¦¤¡©¦§¨©£¦¨¦¦
øîBàlecb odkdy,áéø÷îe úéøçL Búéaî ïBøOò éöç àéáîeéöç ¥¥¦£¦¦¨¦¥©£¦©§¦£¦

øîBì ãeîìz ,áéø÷îe úéáøò Búéaî ïBøOò(bi e `xwie)dúéöçî' ¦¨¦¥©§¦©§¦©§©©£¦¨
,'áøòa dúéöçîe ø÷aayî äöçîoexyràä ,áéø÷î àeä íìM ©Ÿ¤©£¦¨¨¨¤¤¡¨§¨¥©§¦¨

ãöék,dyer `edø÷aa äöçî áéø÷îe ,eäöBçå íìL ïBøOò àéáî ¥©¥¦¦¨¨¥§¥©§¦¤¡¨©Ÿ¤
.íéaøòä ïéa äöçîem` ,x`al `ziixad dkiynnäöçî àîèð ¤¡¨¥¨©§©¦¦§¨¤¡¨

ìLzgpnãáàL Bà íéaøòä ïéa,miaxrd oia ly dvgndìBëé ¤¥¨©§©¦¤¨©¨
Oò éöç àéáéBúéaî ïBøzgpnløîBì ãeîìz ,áéø÷éå úéáøò ¨¦£¦¦¨¦¥©§¦§©§¦©§©

,'áøòa dúéöçîe ø÷aa dúéöçî'ly dzivgn rnyn 'dzivgn'e ©£¦¨©Ÿ¤©£¦¨¨¨¤
z` `ian epi` axrd zgpn iptl cner odkd m` elit`y ,dnily

xzepd ivg`l` ,xweadn,ãöék àä ,àéáî àeä íìMî äöçî¤¡¨¦¨¥¥¦¨¥©
äöçî áéø÷îe ,eäöBçå [Búéaî] íìL ïBøOò àéáî,axrd zgpnl ¥¦¦¨¨¥¦¥§¥©§¦¤¡¨

ïéàöç éðLe ïéáéø÷ ïéàöç éðL eàöîð ,ãáà äöçîe,mixzepd ¤¡¨¨¥¦§§§¥£¨¦§¥¦§¥£¨¦
.ïéãáBà§¦

,oke :micae` mipye miaixw oi`vg ipyy sqep ote` d`ian `ziixad
äöçî áéø÷äL ìBãb ïäkaìBëé ,åézçz øçà epéîe ,úîå ,úéøçL Ÿ¥¨¤¦§¦¤¡¨©£¦¨¥¦©¥©§¨¨

Bà ,Búéaî ïBøOò éöç àéáéz` `iaiy,ïBLàø ìL BðBøNò éöç ¨¦£¦¦¨¦¥£¦¤§¤¦
øîBì ãeîìzxn`py aezkd epcnln ±(my),'áøòa dúéöçîe' ©§©©£¦¨¨¨¤

y eyxc e"`e ze`d ly ieaixdne,áéø÷îe àéáî àeä íìMî äöçî¤¡¨¦¨¥¥¦©§¦
áéø÷îe eäöBçå íìL ïBøOò àéáî ,ãöék àä,dvgn,ãáà äöçîe ¨¥©¥¦¦¨¨¥§¥©§¦¤¡¨¨¥

.ïéáéø÷ ïéàöç éðLe ïéãáBà ïéàöç éðL eàöîð¦§§§¥£¨¦§¦§¥£¨¦§¥¦
:mixzepd mi`vgd oic z` zx`an `xnbdáøc dén÷ àpz éðz̈¦©¨©¥§©

ïBLàø äöçî ,ïîçð,xweaa oey`xd odkdn xzepd oexyrd ivg ± ©§¨¤¡¨¦
éðL äöçîe,ipyd odkdn xzepy oexyr ivgd oke ±ïúøeö øaeòz ¤¡¨¥¦§©¨¨

,dpila elqti ±å,jk xg`.äôéøOä úéáì eàöé §¥§§¥©§¥¨
:dztixy iptl dzxev xaerzy mrhd edn xxan ongp axdéì øîà̈©¥

àîìLa ,ïîçð áød odkdn xzepd oexyrd ivgd oiprlïBLàø ©©§¨¦§¨¨¦
,mipaen `ziixad ixac dpila elqetl jixvyoeikyäáø÷äì éæçéà¦£¥§©§¨¨

eleqt oi`y meyne ,axwdl ie`x did eyixtdyk df oexyr ivgy ±
,eztixy mcew dpila elqet ,etebaàlàd odkdn xzepd ivgdy,éðL ¤¨¥¦

dyw,äøeö øeaéò déì änì`ldeàøwéòî,ezyxtd zligza ± ¨¨¥¦¨¥¦¨¨
éúà à÷ ãeaéàìeaixwdl ick e`iad `l -wxy oeik ,eca`l `l` §¦¨¨¥

.cin etxeyl leki epi` recne ,axrd zgpnl ycwed oexyrdn ivg
:ongp ax zpwqnépî Cì øîàc`ed in l`eyd jze` l`yi xy`k ± §¨©¨©¦

,el xen` ,jk dpyy `pzd,øîàc ,àeä deáà øa äaø éác àðz̈¨§¥©¨©£©§¨©
ìebét eléôà,`ziixe`cn xeng leqt `edyáø .äøeö øeaéò ïeòè £¦¦¨¦¨©

ïðaø àîéz eléôà ,øîà éMàmb `ed df oicy elit` xnel xyt` ± ©¦¨©£¦¥¨©¨¨
,mewn lkn ,dxev xeair oerh epi` lebity mixaeqd minkg zrcl

eäa éâìôc àðcéòác ïåék,oexyrd z` wligy dryay oeikn ±éà ¥¨¦§¦§¨§¨§¦§¦
áéø÷î éàä éòa éàå ,áéø÷î éàä éòaivg aixwdl dvex did m` ± ¨¥©©§¦§¦¨¥©©§¦

`ed ixd ipyd ivgd z` aixwdl dvex did m`e ,eaixwn df oexyr
jk meyn ,eaixwdl lekieæç àæçéîmiie`x mi`vgd ipy miaygp ± ¦§¨£

.miycw oeifa `di `ly dxev xeair miperhe ,daxwdl
:lecb odk iziag miyrp eid cvik zx`an `xnbdézéáç ,øîzéà¦§©£¦¥

,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø ,ïúBà ïéNBò ãöék ìBãb ïäkŸ¥¨¥©¦¨©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨
dôBà,dligz xepzadðbèî Ck øçàå,zagnaéaø øîà éqà éaø ¨§©©¨§©§¨©¦©¦¨©©¦

dðbèî ,àðéðç,dligz zagnadôBà Ck øçàå.xepza £¦¨§©§¨§©©¨¨
:mzwelgn inrh z` zx`an `xnbd,àaà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨

,àøazñî éãéc déúååkxn`p dxezay meyn(ci e `xwie),'éðéôez' §¨¥¦¦¦§©§¨¦¥
y xnel dxezd zpeeky miyxeceäàð äpéôàzdziit` zrya ± Ÿ¤¨¨¨

onydn dxegy didz ixd ,dligz dpbhn m`e ,d`p didz xepza
.mcew dte` okle ,zagnde,àøazñî éãéc déúååk ,øîà éqà éaø©¦©¦¨©§¨¥¦¦¦§©§¨

xn`p dxezay meyn(my),'éðéôez'xnel dxezd zpeeky miyxece ¦¥
yàð äpéôàzzlyean dgpnd didz xepza dziit` zrya - Ÿ¤¨¨

,zvwna zlyazn `id oebihae ,dkxv lk zlyean dpi`e ,zvwna
.dligz dpbhn okle

:mi`pz dfa ewlgpy d`ian `xnbd,éàpúk`pdxeza xn(my) §©¨¥
,'éðéôez'`nw `pz x`iaàð äpéôàzdidz xepza dziit` zrya - ¦¥Ÿ¤¨¨

.dte` jk xg`e dligz dpbhn okle ,zvwna zlyean dgpndéaø©¦
äàð äpéôàz ,øîBàm`y oeike ,d`p didz xepza dziit` zrya ± ¥Ÿ¤¨¨¨

.dpbhn jk xg`e dte` jkl ,dxegy ziyrp ixd dligz dpbhnéaø©¦
äaø äpéôàz ,øîBà éñBé,dgpnd z` zet`l jixv minrt daxd - ¥¥Ÿ¤¨©¨

.dze` dte` aeye dpbhn okn xg`le dte` did dligz okl
dlind yexitay meyn :iqei iax ly enrh z` `xnbd zx`an

,'ipitez'äàð déì úéàå àð déì úéàzeyxcd ipyk xaeq iqei iax ± ¦¥¨§¦¥¨¨
didzy dgpnd ziit` zryay jixv ezrcl okle ,iaxe `nw `pz ly
zryay ick okle ,d`p didzy jixv mb jci`ne ,hrn zlyean
f`e ,dpbhn jk xg`e ,dligz dzet`l jixv d`p didz dziit`

.'`p' dzet`l oicd z` miiwl ick aey dze` dte`
:zay dgec dgpnd ziit` m`d zx`an `xnbdíúä ïðz(.ev onwl), §©¨¨
ïúéiôàå ïúëéøòå ïúLéì ,ìBãb ïäk ézéáçzeyridl zekixv £¦¥Ÿ¥¨¦¨¨©£¦¨¨©£¦¨¨

íéðôa,dxfra ±ås`.úaMä úà úBçBã ¦§¦§¤©©¨
:`xnbd zxxan.éléî éðä àðî:`xnbd daiyn,àðeä áø øîàlr §¨¨¥¦¥¨©©¨

dxeza xn`p oiziag zgpn(my),'éðéôez'dpeekdy minkg eyxce ¦¥
yäpéôàzdidz `idy dxeva,äàðäôLpéà ìBîúàî dì éôà éàå Ÿ¤¨¨¨§¦¨¥¨¥¤§¦©§¨
dì`l aeye gexa gtpzz ixd ,zay axra dgpnd z` dt`i m`e ± ¨
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xcde"קסב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `p sc zegpn(iyiy meil)

y ecnl ,'cinz' dgpna xn`py oeikne,ïéãéîz úçðîk àéä éøä£¥¦§¦§©§¦¦
.lecb odk iziag ziit` mb jk ,zay dgec cinzd zgpny myke

:xg` weqtn cnel `axøîà àáøweqta xn`p(ci e `xwie)ìò' ¨¨¨©©
,'úáçîdfeéìk äðeòhL ,ãnìî,zxy ilka dzet`l jixvy ±éàå ©£©§©¥¤§¨§¦§¦

äðéìa déì ìéñtéà ìBîúàî dì éôàaxrn dgpnd z` dt`i m`e ± ¨¥¨¥¤§¦§¦¥§¦¨
.ilka dycwzdy xg`l ,dpila lqtz ,zay

:`axl di`x d`ian `xnbd,àáøc déúååk àéðzxn`pìò' ©§¨§¨¥§¨¨©
éìk äðeòhL ãnìî ,'úáçîilka ziyrp dgpny x`eane .zxy ©£©§©¥¤§¨§¦

.dpila lqtz ,zay axrn dt`i m` `linne ,zxy
zaiz dtiqed dxezdy ,`ziixad dkiynn,ïîMa,yexcljixvy ©¤¤

éñBäìïîL dì ó,zxg` dgpnn xzei,änk òãBé éðéàåmrhdne §¦¨¤¤§¥¦¥©©¨
,`ziixad zxxane .oldl zx`an `xnbdyïc éðéøädnk xxal £¥¦¨

.siqen onyïàk øîàðoiziag zgpna -úçðîa ïläì øîàðå ,'ïîL' ¤¡©¨¤¤§¤¡©§©¨§¦§©
,íéëñð(n hk zeny)A'ïläl äî ,'ïîLozep ,mikqp zgpna -ìLúL §¨¦§¤¤©§©¨§Ÿ¤
ïébeìonyïBøOòì,'oidd rax' ly xeriy dfy ,zleq,ïàk óàxn`p ¦§¦¨©¨

da ozepyìLïébeì úLonyïBøOòì.zleqBæ Cøãì Clk Bàe` ± §Ÿ¤¦§¦¨©¥§¤¤
,xg` mewnn cenlle jlil epl yiy xn`pyïàk øîàðA','ïîL ¤¡©¨©¤¤

äáãð úçðîa øîàðå'dl dgpn acpzny cigi zyxta ±(` a `xwie), §¤¡©§¦§©§¨¨
,'ïîL'eïläl äîda ozep ,dacp zgpna -ãçà âBì,onyïàk óà ¤¤©§©¨¤¨©¨

ozepy xn`p ,lecb odk iziaga.ãçà âBì¤¨
:`ziixad zxne` .wtqd z` x`al dtiqen `ziixadéîì äàøð¦§¤§¦

è"ùáúî è"ùáú ïéðc .äîBczgpnn oiziag zgpn cenll sicr ± ¨¨¦¦
zx`ane ,'hyaz' mpniqe ,zenec zekld mdipya yiy meyn ,mikqp

mdipy ,h"yaz oniq edn `ziixadøéãzy -xwea lka mi`a mdipy ¨¦
,axr lkae(äáåç äàá)eúaL äçBceäàîeè äçBcmigec mdipye ± ¨©¨¨§¨

.`l dacp zgpn la` ,d`nehe zayBðéàMî è"ùáú ïéðc ïéàå§¥¨¦¦¤¥
è"ùáúelld zekldd z` da oi`y dacp zgpnn cenll epl oi`e ±

.dil` zenclBæ Cøãì Clk Bàcenlle jlil yiy xn`py e` ± ©¥§¤¤
y meyn dacp zgpnnì"éâéî ì"éâé ïéðczekld mdipya yiy ± ¨¦¦

zepaxw mdipyy dpeekde ,'libi' mpniqe ,zeey,'ãéçé'zepaxw mpi`e ¨¦
mi`a mdipy oke ,xeaiv,dîöò ììâa,oaxw mr `le(ïéé)mdipy oke ¦§©©§¨

zeperhì"éâé BðéàMî ì"éâé ïéðc ïéàå ,äðBáìzgpn cenll oi`e ± §¨§¥¨¦¦¤¥
oi`y mikqp zgpnn ,'l"ibi' mpniqy el` zekld da exn`py oiziag

.elld zekldd z`
:onyd xeriy z` micnel okidn zhyet `ziixadBða ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥§

,øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìLcnlp ,cenll okidn wtq yie xg`n ¤©¦¨¨¤§¨¥
oiziag zgpna xn`py weqtn(bi e `xwie),'ãéîz äçðî úìñ'zpeeke Ÿ¤¦§¨¨¦

y xnel dxezd,ïéãéîz úçðîk Eì àéä éøäeïéãéîz úçðn äî £¥¦§§¦§©§¦¦©¦§©§¦¦
ony da ozepìL,Bæ óà ,ïBøOòì ïébeì úLony da ozepìLúL §Ÿ¤¦§¦¨©§Ÿ¤
.ïBøOòì ïébeì¦§¦¨

:wtqd iccv z` x`al xg` ote` d`ian `ziixadïBòîL éaø©¦¦§
ïàk äaéø ,øîBàoiziag zgpna -íéNák úçðîa äaéøå ,ïîL ¥¦¨¨¤¤§¦¨§¦§©§¨¦
ïläl äî ,ïîLsiqen ,miyak zgpna ±ìLóà ,ïBøOòì ïébeì úL ¤¤©§©¨§Ÿ¤¦§¦¨©

ìL ïàkïàk äaéø ,Bæ Cøãì Clk Bà .ïBøOòì ïébeì úLoiziaga ± ¨§Ÿ¤¦§¦¨©¥§¤¤¦¨¨
íéìéàå íéøt úçðîa äaéøå ,ïîL,li`e xt mr daixwd dgpna - ¤¤§¦¨§¦§©¨¦§¥¦

,ïîLxn`py(h eh xacna)dWlW ,zlFq dgpn xwAd oA lr aixwde' , ¤¤§¦§¦©¤©¨¨¦§¨¤§Ÿ¨
oid ivg ozep mipexyr dylyly ixd ,'oidd ivg onXA lElA mipxUr¤§Ÿ¦¨©¤¤£¦©¦

e ,oexyrl oibel ipy ,oibel dyy `edyïébeì éðL ïläl äîony ©§©¨§¥¦
ïBøOòì,zleqïàk óàozep.ïBøOòì ïébeì éðL:`ziixad zhyet §¦¨©¨§¥¦§¦¨

ïBøOò äàaä äçðî ïéðc ,äîBc éîì äàøðzgpn cenll sicr ± ¦§¤§¦¨¨¦¦§¨©¨¨¦¨
,oexyr `l` dpi`y oiziag,ïBøOòa äàaä äçðnîzgpn dfy ¦¦§¨©¨¨§¦¨

,miyakäçðnî ïBøOò äàaä äçðî ïéðc ïéàå,mili`e mixt ly §¥¨¦¦§¨©¨¨¦¨¦¦§¨
ìLe íéðL äàaä.íéðBøNò äL ©¨¨§©¦§Ÿ¨¤§¦

:`xnbd zl`ey .`ziixad ixac z` zx`an `xnbdàôeb àä̈¨
àéL÷.`id dyw dnvr cvn ef `ziixa -úøîàzligza - ©§¨¨§©

xn`p dxezay xn`p `ziixad,ïîMajixvyéñBäì,ïîL dì ó ©¤¤§¦¨¤¤
éðz øãäå,xn`p jyndae ±úçðîa øîàðå ,ïîL ïàk øîàð ©£©¨¥¤¡©¨¤¤§¤¡©§¦§©

,ïîL äáãðdxezde ,llk ony ztqed oi` dacp zgpna `lde §¨¨¤¤

.dpnn cenll xyt` ji`e ,ony dkixvy reawl dazk wx
zvxzn .`ziixad ixac z` x`al mipte` dnk d`ian `xnbd

:mi`pz ipy i"r exn`p `ziixad iwlg ipy zn`ay `xnbdøîà̈©
àpz ïàî ,ééaàzaizny xn`y `pzd edin ±ïîMajixvy epcnl ©©¥©©¨©¤¤

éñBäì,àéä ïBòîL éaø ,ó`ed cenildy `ziixad seqa xn`y §¦©¦¦§¦
.ony aezkd da daixy mikqp zgpnn(øîà÷ øîàð àì åléàå)

øcäî à÷ ïàî àðéãáemday `ziixad ixac jynd z` mpn` ± §¦¨©¨©§©
`l` ,oerny iax mxn` `l dacp zgpnn cenll `ziixad dpcéaø©¦

ìàòîLé`ny ,siqedl `a 'onya'y oipn ,oerny iaxl xn`y `ed ¦§¨¥
da oi`y dacp zgpnn cenll xyt` `linne ,ony dl reawl wx `a
zgpnn cenll sicry oerny iax el xn` .ony ly cg` bel `l`
zgpnl s` yiy l`rnyi iax el xn`e ,h"yz mdipy oky mikqp
cenll oi` jkle ,l"bi mdipy oky ,oiziag zgpn mr dey cv dacp
eyxc 'cinz dgpn zleq'n `l` ,ony dl reawl `a dfy 'onya'n
xfg oerny iaxe ,oibel dyly dperhy oicinz zgpnk `id ixdy
`l` ,'zagn lr'n cnlpy oeik ,jixv oi` ony dl reawly xn`e
dacp zgpnn cnlpy xnel oi`e ,ony dl siqedl 'onya'n miyxecy
reawl aezkd `a dacp zgpnae ,ony dl siqedl `a 'onya'y oeik

.ony dl
:`ziixaa ipy xe`ia d`ian `xnbdòLBäé áøc déøa àðeä áø©¨§¥§©§ª©

dlek ,øîàixacn,àéä ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø ¨©¨©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨¦
,øîà÷ éëäådxeza xn`p,ïîMa`ed dpeekdeéñBäì,ïîL dì ó §¨¦¨¨©©¤¤§¦¨¤¤

,di`xdeéøö àì ,ïîL òBa÷ì éàcC,weqt dflda áéúëc ïåék± §¦¦§©¤¤Ÿ¨¦¥¨¦§¦¨
oiziag zgpnaàéîc úáçî úçðîk ,úáçî ìòdnec `id ixd ± ©©£©§¦§©©£©¨§¨

,ony bel dperhy zagn zgpnlBðéà Bàdny xn`py e` ± ¥
,ony siqedl `a `l onya dazk dxezdy,ïîL dì òBa÷ì àlà¤¨¦§©¨¤¤

,zagn lr da xn`py meyn weqt jixv oi` dfly epl`yy dne
,uxzpïîMa àðîçø áúk àì éàczazek dzid dxezdy `lel ± §¦Ÿ¨©©£¨¨©¤¤

,'onya' mb,àðéîà äåäoiziag zgpnyàèBç úçðîk éåäéz`di ± £¨¨¦¨¤¡¥§¦§©¥
'onya' weqtd z` jixv jkle ,ony dperh dpi`y `heg zgpnk dpic

.ony dl reawløîà øãä,xnel l`rnyi iax xfge ±énð éåäéz± £©¨©¤¡¥©¦
weqtd `ay xn`p m` s`,ïîL dì òBa÷ìmewn lknàðécî éúéz ¦§©¨¤¤¥¥¦¦¨

,oibel dyly dpirhdl mikqp zgpnl dey dxifbn cnlp ±àðéc ïãå§¨¦¨
meyn oibel 'b dperhy mikqp zgpnn cenll dvx l`rnyi iaxe ±

,h"yz mdipyy el dnec oiziag zgpnydéì àéúà àìåmle` ± §Ÿ¨§¨¥
dacp zgpnn mb cenll xyt` dcin dze`ay `kxitd zngn
xeriyd z` cenll lki `l 'l"bi' mdipyy meyn cg` bel dperhy

,mikqp zgpnnåjklàø÷ àëøöàweqtdn cenll jxved ±úìBñ' §©§§¨§¨¤
'ãéîz äçðîdperhye ,oicinz zgpnk oibel dylyéaø íéiñîãk ¦§¨¨¦§¦§©¥©¦

déúléî ìàòîLé,eixac z` miiq l`rnyi iax zn`ay enke ± ¦§¨¥¦§¥
zaizny ,xnel `a oerny iaxe .cinz dgpn zleqn cenll jixvy
wx dacp zgpnn cenll oi` `linne ,ony dl siqedl micnl 'onya'
mixtd mr d`ad dgpnn cenll oecl yiy `l` ,mikqp zgpnn
oexyr micnly ,xn` df lre ,oexyrl oibel ipy dpirhdl mil`de

.mipexyr dylye mipyn oexyr micnl oi`e ,oexyrn
:`ziixaa iyily xe`ia d`ian `xnbdïBòîL éaø dlek ,øîà äaø©¨¨©¨©¦¦§

,øîà÷ éëäå [øîà÷ øîàð àì eléàå]xn`p(ci e `xwie),ïîMa §¦Ÿ¤¡©¨¨©§¨¦¨¨©©¤¤
dpeekdeéñBäìéàc ,ïîL dì ó`ed dxezd zpeeky xn`p m`y ± §¦¨¤¤§¦

éøö àì ,ïîL dì òBa÷ìC,weqt dflda áéúëc ïåékdxezay oeik ± ¦§©¨¤¤Ÿ¨¦¥¨¦§¦¨
oiziag zgpna xn`pàéîc úáçîk ,'úáçî ìò'zgpnk dpic ± ©©£©§©£©¨§¨

.ony dl siqedl `a 'onya'y jgxk lre ,ony dperhy zagn
,xnel oerny iax jiyndïéca éì Lé 'ïîMa' øîàé àlL ãòårecn ± §©¤ŸŸ©©¤¤¤¦©¦

,ony ztqed dperh oiziag zgpny epcnll 'onya' weqtd z` jixv
dtqed da yiy mikqp zgpnn df xac cenll epl yi `ld

,oibel dyly `id dtqeddyeàðéc ïãåcenll oerny iax dqip ± §¨¦¨
el dnec oiziag zgpny meyn oibel 'b dperhy mikqp zgpnn

,h"yz mdipyydéì àéúà àìdze`ay `kxitd zngn mle` ± Ÿ¨§¨¥
bel dperhy dacp zgpnn mb cenll xyt` dcinmeyn cg`
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oifge` mipy` cenr `p sc ± oey`x wxtzereay

øîà àáøivga eccen elit`e .(`ed) zxy ilk dperhy cnln - "zagn lr" -

.`ed zxy ilk zagna `din eziit` jgxk lr - gynp epi`y oexyréôà éàå]
[äðéìá äéì ìñôéî ìåîúàî äì,dpila elqtp - ilka eycwyn ,zegpn elit`c -

:opiqxb ikd .(` ,h) dlirn zkqnaïîù íéùáë úçðîá øîàðå,(hk zeny) -

,"oidd raex zizk onya lela zlq oexyre"

:`pixg` `pyil .aizk cinz ikqp zgpnae

.jd epiide ,"ony" mikqp zgpna xn`pe

ïåøùòì ïéâåì äùìù- "oidd raex"c -

.oibel xyr mipy - oidc ,oibel dyly

äáãð úçðîáwvie" (a `xwie) xn`p -

xn`ck ,cg` bel - oldl dn ,"ony dilr

onwle ."ony bele dgpnl" :(` ,gt) onwl

,dacp zgpnn dipiicinl ivn ikide :jixt

`edde ,siqedl "onya" aizk `kd `d

`ed siqedl e`l mzdc "ony"ïéúéáçã ?
ãéîú ïéàámikqp zgpne ,axrae xwaa -

`l dacp zgpn .cinzd mr cinz oi`a

onf dl oi`y oaxw lkc ,d`nehe zay `igc

.d`nehe zay dgec dpi`- reawïéúéáç
àéä ãéçé úçðîoi`y ,dnvr llba d`ae -

.gafd mr d`aäðåòè äðéà íéëñð úçðî
äðåáìzegpn) "ze`a zegpnd lk" wxta -

.(` ,hpøéãú,cigi ,zay ,d`neh ,daeg -

.dpeal ,dnvr llbøîåà ìàòîùé éáø-

zlq" `xwn iziz ,`picn `iz` `le li`ed

.oiziaga aizkc "cinz dgpnïàë äáéø-

,ony dl siqedl - "onya" :lirl oxn`ck

oibel dyly - ony mikqp zgpna daixe

`kil dacp zgpnac ,ieaix epiidc ,oexyrl

.bel `l`íéìéàå íéøô éëñð úçðîáipy -

:"jl gly" zyxta aizkc ,oexyrl oibel

mipexyr dyly zlq xwad oa lr aixwde"

,oibel dyy epiidc - "oidd ivg onya lela

dyrz li`l" aizk li`ae .oexyrl mizy

onya lela mipexyr ipy zlq dgpn

mipy ,oibel drax` epiidc- "oidd ziyily

.oexyrløîàðå ïîù ïàë øîàð éðú øãäå
ïîù äáãð úçðîá,jxtinl ivn ikide -

`l` ,`ed siqedl e`l - dacpc ony `de

siqedl - "onya" i`de .ony dl reawl

.onwl yxtnck ,jixv `l reawlc ,`ed

éñåäì ïîùá àðú ïàî]àéä ïåòîù éáø ó
opitlie ,'ek ony o`k daix :`tiqa xn`c -

iaxle .ony o`k daixc `picn dinrhl

"dacp zgpnn slip" jxtinl `kil oerny

`de .reawl dacpe ,siqedl i`dc meyn -

l`rnyi iaxc meyn - `yixa `niiq `lc

.`ed siqedl xn`c i`nn diwqt`àðéãáå
øãäî÷ ïàî äáãð úçðîãiax `dc -

`xza `picn xity dil `wtp oernyéáø ?
ìàòîùéiaxlc ."jlk e`" xn`w edi`e -

zgpnn slip" xity jxtinl `ki` l`rnyi

`le reawl ediiexz dicicl `dc - "dacp

.`xw jixhvi`e ,siqedlàùéø äìåë)-

.dil xn`w l`rnyi iaxe ,ony dl siqedl "onya" :`yix xn`w ikde ,xn` l`rnyi iaxïîù âåì äì òåá÷ì éàãlr" aizkc oeikc ,jixv `l - zegpn x`yk -

.(zagn zgpnk ony dkixvc `prci `linn- "zagnàèåç úçðîë àäú.ilk eze`a dp`iaiy - "zagn" aizkc i`de -òåá÷ì éîð éåäéìå ìàòîùé éáø øîà øãä
.'ek ony o`k xn`p :`picn dil `wtp izk` ,zxn`ck -äéì àéúà àìå àðéã ïãå.'ek "l"bin l"bi oipc :ef jxcl jlk" opikxtc meyn -äçðî úìñ àø÷ àëøöàå

ãéîú.siqedl dl znwenc oeik ,`xw `kixv `lc xninl oerny iax `z`e -äìåëiax `z` ,"cinz dgpn zlq" `xw `kxv`e ,"xn` l`rnyi iax" cr `yix -

.`wtp `xza `picnc ,jixv `l inp `xw :xn` xcd .siqei dnk rcei ipi`e ,reawl `le ,`ed siqedl i`ce :xninl oernyéñåäì ïîùá àùéø øîà÷ éëäåïîù äì ó
.[zagn zgpnk ony dkixvc opirci `linn - "zagn lr" aizkc oeikc ,jixv `l - zegpn x`yk ony bel dl reawl i`c .dl xn`w oerny iaxe -éáø øîà øãä

íéìéàå íéøô úçðîë àäú ïåòîùoipc - mili`e mixt zgpnk iediz zkxtc i`d :xn` xcd .oexyrl oibel ipy `l` oiied `l ,`ed siqedlc ab lr s`c -
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éøägqte ,"cinzd zler lr" :(gk xacna) zay iab aizkc Ð oicinz zgpnk jl `id

`zlin iielbc d`xpe !ied cnld on cnlc :dniz .cinzn "ecren" "ecren" opixnb inp

.`ed `nlraéôàzegpn) "l`rnyi iax" seqac :dniz Ð dpila dlqti` lenz`n dl

'd icren" aizkcn ,mgld izy opiaxn (a ,ar:wiqne .olekl cg` cren raw aezkd Ð "

it` i`e ,ycwn xepz :xaqwe ,diit`l mgld izy

ira ikd elit`e ,dpila dlqti` Ð lenz`n dl

xepza dl it`c ,`pin` dedc :xnel yie !`xw

jixv egxk lr Ð "zagn" aizk `kd la` .leg

`l inp `kdc :dnize .zxy ilk zagna zeyrl

dil `hiyt Ð dxhwd la` ,diit` `l` ira

lirl izyxitck ,`xw opira zepaxw lkae ,igcc

elit` opitli `l cvd dnae .dxhwdle ozhigyl

!minc ipin mdnr mi`a oky ,mgld izye xnern

e` ,opirac edl `hiyt dxhw ikc :xnel yie

iax iac `pzk ,"zaya elit` Ð dyrz"n

"oicinz zgpnk jl `id ixd"n e` ,l`rnyi

yixc (` ,ap) `wxit i`d idliyc ,iia` yixcc

dl it` i`c gken ikid :dnize .diteb `ax dil

oi` zxy ilk `d ?dpila dlqti` lenz`n

,lirl izyxitck :xnel yie !opnfa `l` oiycwn

ira oigxk lr Ð "zagn lr" `xwa aizkc oeik

izy iab (a ,dv) onwl `iyw edin .ilk yeciw

gken ikide ,`xwa "xepz" aizk `l `dc ,mgld

egc `lc oeik :xnel yie ?zay dgec oziit`c

:xn`z m`e .opnf ied inp lenz`n ok m` ,zay

edyrnk" iab (a ,hn dkeq) "daxre alel" seqa

iziipe :`xnba jixte ,"zaya edyrn jk lega

icy i`e ,minl xeriy oi` :ixirf xn` !zycewna

i`n`e .dpila dl dlqti` Ð zycewna dl

:xnel yie ?lenz`n dpnf oi`c oeik ,lqti`

,.ed onf xqegn e`l Ð dlila min zai`y mzdc

(a ,dv zegpn) "mgld izy" seqa `peeb i`d ike

leg jxc :edl xn` ,et`wc edpigky` legac

liqti` dpila Ð "ycwi meid ik s`" ?ezit`w

epnfc mixeaq eidy xne` did mdixac itl .dil

xg`l :inp i` .zxy ilka eze` oite` mbe ,lega

yexitk ,adf zexrwa eze` oipzep diit`

,dpila `lqtine ,dlila my dide ,qxhpewd

,dv zegpn) xn`c o`nle .onf xqegn oi` dlilc

`l zexrwd mby il d`xp ,ycwn epi` xepz :(a

.eycwzd

àéðúinp iia`kc ab lr s` Ð `axc dizeek

`ipzÐ,dilr bilt `l inp `axc oxn` `d

.jixv `lc `l`

ãåîìú:dniz Ð cinz dgpnl zleq xnel

`l i`c :xnel yie ?il dnl "onya" ,ok m`c

"onya"Ð.ony iabl iyew`l xazqn ded `l
odkde
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"úáçî ìò" :øîà àáø .ïéãéîz úçðîk àéä éøä¯ãnìî £¥¦§¦§©§¦¦¨¨£©©©£©§©¥
ìBîúàî dì éôà éàå ,éìk äðeòhL¯.äðéìa déì ìéñôéà ¤§¨§¦§¦¨¥¨¥¤§¦§¦¥§¦¨
"úáçî ìò" :àáøc déúååk àéðz¯.éìk äðeòhL ãnìî ©§¨§¨¥§¨¨©©£©§©¥¤§¨§¦

"ïîMa"¯éñBäì:ïc éðéøä .änk òãBé éðéàå .ïîL dì ó ©¤¤§¦¨¤¤§¥¦¥©©¨£¥¦¨
äî ."ïîL" íéëñð úçðîa ïläì øîàðå ,"ïîL" ïàk øîàð¤¡©¨¤¤§¤¡©§©¨§¦§©§¨¦¤¤©

ïläl¯ìLïàk óà ,ïBøOòì ïébeì úL¯ìLïébeì úL §©¨§¤¦§¦¨©¨§¤¦
øîàðå ,"ïîL" ïàk øîàð :Bæ Cøãì Clk Bà .ïBøOòì§¦¨©¥§¤¤¤¡©¨¤¤§¤¡©

ïläl äî ."ïîL" äáãð úçðîa¯ïàk óà ,ãçà âBì¯ §¦§©§¨¨¤¤©§©¨¤¨©¨
è"ùáú ïéðc ,äîBc éîì äàøð ?ãçà âBì,è"ùáúî ¤¨¦§¤§¦¤¨¦¦

ïéðc ïéàå ,äàîeè äçBc ,úaL äçBc ,äáBç äàa ,øéãz̈¦¨¨¨¨©¨¨§¨§¥¨¦
ì"éâé ïéðc :Bæ Cøãì Clk Bà .è"ùáú BðéàMî è"ùáú¦¤¥©¥§¤¤¨¦
ì"éâé ïéðc ïéàå ,äðBáì ,ïéé ,dîöò ììâa ,ãéçé ,ì"éâéî¦¨¦¦§©©§¨©¦§¨§¥¨¦
ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø .ì"éâé BðéàMî¦¤¥©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨

"ãéîz äçðî úìñ" :øîBà¯úçðîa Eì àéä éøä ¥Ÿ¤¦§¨¨¦£¥¦§§¦§©
ïéãéîz úçðn äî ,ïéãéîz¯ìLBæ óà ,ïBøOòì ïébeì äL §¦¦©¦§©§¦¦§¨¦§¦¨©

¯ìL.ïBøOòì ïébeì äL,ïîL ïàk äaéø :øîBà ïBòîL éaø §¨¦§¦¨©¦¦§¥¦¨¨¤¤
ïläl äî .ïîL íéNák úçðîa äaéøå¯ìLïébeì úL §¦¨§¦§©§¨¦¤¤©§©¨§¤¦

ïàk óà ,ïBøOòì¯ìLCøãì Clk Bà .ïBøOòì ïébeì úL §¦¨©¨§¤¦§¦¨©¥§¤¤
äî .ïîL íéìéàå íéøt úçðîa äaéøå ,ïîL ïàk äaéø :Bæ¦¨¨¤¤§¦¨§¦§©¨¦§¥¦¤¤©

ïläl¯ïàk óà ,ïBøOòì ïébeì éðL¯?ïBøOòì ïébeì éðL §©¨§¥¦§¦¨©¨§¥¦§¦¨
äàaä äçðnî ïBøOò äàaä äçðî ïéðc ,äîBc éîì äàøð¦§¤§¦¤¨¦¦§¨©¨¨¦¨¦¦§¨©¨¨
äàaä äçðnî ïBøOò äàaä äçðî ïéðc ïéàå ,ïBøOòa§¦¨§¥¨¦¦§¨©¨¨¦¨¦¦§¨©¨¨

ìLe íéðL"ïîMa" :zøîà ,àéL÷ àôeb àä .íéðBøNò äL §©¦§¨¤§¦¨¨©§¨¨©§§©¤¤
¯éñBäìøîàðå ,"ïîL" ïàk øîàð :éðz øãäå ,ïîL dì ó §¦¨¤¤©£©¨¥¤¡©¨¤¤§¤¡©

"ïîMa" àpz ïàî :ééaà øîà !"ïîL" äáãð úçðîa§¦§©§¨¨¤¤£©©©¥©©¨©¤¤
éñBäìøîà÷ "øîàð àì eléà"å ,àéä ïBòîL éaø ?ó §¦©¦¦§¦§¦Ÿ¤¡©¨¨©

déøa àðeä áø .ìàòîLé éaø ?øcäî à÷ ïàî àðéãáe§¦¨©¨§©©©¦¦§¨¥©¨§¥
ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø dlek :øîà òLBäé áøc§©§ª©£©¨©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨

"ïîMa" :øîà÷ éëäå ,àéä ä÷Bøa ïa¯éñBäì,ïîL dì ó ¤§¨¦§¨¦¨¨©©¤¤§¦¨¤¤
ïîL òBa÷ì éàc¯éøö àì"úáçî ìò" da áéúëc ïåék ,C §¦¦§©¤¤¨§¦¥¨¦§¦¨©©£©

¯,ïîL dì òBa÷ì àlà Bðéà Bà .àéîc úáçî úçðîk§¦§©©£©¨§¨¥¤¨¦§©¨¤¤
"ïîMa" àðîçø áúk àì éàc¯éåäéz :àðéîà äåä §¦¨¨©©£¨¨©¤¤£¨¨¦¨¤¡¥

,ïîL dì òBa÷ì éîð éåäéz :øîà øãä ?àèBç úçðîk§¦§©¥£©£©¤£¥©¦¦§©¨¤¤
àø÷ àëøöàå ,déì àéúà àìå ,àðéc ïãå .àðécî éúéz¥¥¦¦¨§¨¦¨§¨¨§¨¥§©§§¨§¨

àì eléà"å] ,ïBòîL éaø dlek :øîà äaø .déúléî ìàòîLé éaø íéiñîãk ,"ãéîz äçðî úìñ"Ÿ¤¦§¨¨¦§¦§©¥©¦¦§¨¥¦§¥©¨£©¨©¦¦§§¦Ÿ
"ïîMa" :øîà÷ éëäå ,[øîà÷ "øîàð¯éñBäìïîL dì òBa÷ì éàc ,ïîL dì ó¯éøö àìïåék ,C ¤¡©¨¨©§¨¦¨¨©©¤¤§¦¨¤¤§¦¦§©¨¤¤¨§¦¥¨

"úáçî ìò" da áéúëc¯àì ,àðéc ïãå .ïéca éì Lé "ïîMa" øîàé àlL ãòå ,àéîc úáçîk ¦§¦¨©©£©§©£©¨§¨§©¤ŸŸ©©¤¤¥¦©¦§¨¦¨¨
ïéðc :øîà øãä .íéìéàå íéøt úçðîk éåäéz :øîà øãä ."ïîMa" àëøöàå ,déì àéúà©§¨¥§©§§¨©¤¤£©¨©¤¡¥§¦§©¨¦§¥¦£©£©¨¦
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קסג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `p sc zegpn(iyiy meil)

y ecnl ,'cinz' dgpna xn`py oeikne,ïéãéîz úçðîk àéä éøä£¥¦§¦§©§¦¦
.lecb odk iziag ziit` mb jk ,zay dgec cinzd zgpny myke

:xg` weqtn cnel `axøîà àáøweqta xn`p(ci e `xwie)ìò' ¨¨¨©©
,'úáçîdfeéìk äðeòhL ,ãnìî,zxy ilka dzet`l jixvy ±éàå ©£©§©¥¤§¨§¦§¦

äðéìa déì ìéñtéà ìBîúàî dì éôàaxrn dgpnd z` dt`i m`e ± ¨¥¨¥¤§¦§¦¥§¦¨
.ilka dycwzdy xg`l ,dpila lqtz ,zay

:`axl di`x d`ian `xnbd,àáøc déúååk àéðzxn`pìò' ©§¨§¨¥§¨¨©
éìk äðeòhL ãnìî ,'úáçîilka ziyrp dgpny x`eane .zxy ©£©§©¥¤§¨§¦

.dpila lqtz ,zay axrn dt`i m` `linne ,zxy
zaiz dtiqed dxezdy ,`ziixad dkiynn,ïîMa,yexcljixvy ©¤¤

éñBäìïîL dì ó,zxg` dgpnn xzei,änk òãBé éðéàåmrhdne §¦¨¤¤§¥¦¥©©¨
,`ziixad zxxane .oldl zx`an `xnbdyïc éðéøädnk xxal £¥¦¨

.siqen onyïàk øîàðoiziag zgpna -úçðîa ïläì øîàðå ,'ïîL' ¤¡©¨¤¤§¤¡©§©¨§¦§©
,íéëñð(n hk zeny)A'ïläl äî ,'ïîLozep ,mikqp zgpna -ìLúL §¨¦§¤¤©§©¨§Ÿ¤
ïébeìonyïBøOòì,'oidd rax' ly xeriy dfy ,zleq,ïàk óàxn`p ¦§¦¨©¨

da ozepyìLïébeì úLonyïBøOòì.zleqBæ Cøãì Clk Bàe` ± §Ÿ¤¦§¦¨©¥§¤¤
,xg` mewnn cenlle jlil epl yiy xn`pyïàk øîàðA','ïîL ¤¡©¨©¤¤

äáãð úçðîa øîàðå'dl dgpn acpzny cigi zyxta ±(` a `xwie), §¤¡©§¦§©§¨¨
,'ïîL'eïläl äîda ozep ,dacp zgpna -ãçà âBì,onyïàk óà ¤¤©§©¨¤¨©¨

ozepy xn`p ,lecb odk iziaga.ãçà âBì¤¨
:`ziixad zxne` .wtqd z` x`al dtiqen `ziixadéîì äàøð¦§¤§¦

è"ùáúî è"ùáú ïéðc .äîBczgpnn oiziag zgpn cenll sicr ± ¨¨¦¦
zx`ane ,'hyaz' mpniqe ,zenec zekld mdipya yiy meyn ,mikqp

mdipy ,h"yaz oniq edn `ziixadøéãzy -xwea lka mi`a mdipy ¨¦
,axr lkae(äáåç äàá)eúaL äçBceäàîeè äçBcmigec mdipye ± ¨©¨¨§¨

.`l dacp zgpn la` ,d`nehe zayBðéàMî è"ùáú ïéðc ïéàå§¥¨¦¦¤¥
è"ùáúelld zekldd z` da oi`y dacp zgpnn cenll epl oi`e ±

.dil` zenclBæ Cøãì Clk Bàcenlle jlil yiy xn`py e` ± ©¥§¤¤
y meyn dacp zgpnnì"éâéî ì"éâé ïéðczekld mdipya yiy ± ¨¦¦

zepaxw mdipyy dpeekde ,'libi' mpniqe ,zeey,'ãéçé'zepaxw mpi`e ¨¦
mi`a mdipy oke ,xeaiv,dîöò ììâa,oaxw mr `le(ïéé)mdipy oke ¦§©©§¨

zeperhì"éâé BðéàMî ì"éâé ïéðc ïéàå ,äðBáìzgpn cenll oi`e ± §¨§¥¨¦¦¤¥
oi`y mikqp zgpnn ,'l"ibi' mpniqy el` zekld da exn`py oiziag

.elld zekldd z`
:onyd xeriy z` micnel okidn zhyet `ziixadBða ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥§

,øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìLcnlp ,cenll okidn wtq yie xg`n ¤©¦¨¨¤§¨¥
oiziag zgpna xn`py weqtn(bi e `xwie),'ãéîz äçðî úìñ'zpeeke Ÿ¤¦§¨¨¦

y xnel dxezd,ïéãéîz úçðîk Eì àéä éøäeïéãéîz úçðn äî £¥¦§§¦§©§¦¦©¦§©§¦¦
ony da ozepìL,Bæ óà ,ïBøOòì ïébeì úLony da ozepìLúL §Ÿ¤¦§¦¨©§Ÿ¤
.ïBøOòì ïébeì¦§¦¨

:wtqd iccv z` x`al xg` ote` d`ian `ziixadïBòîL éaø©¦¦§
ïàk äaéø ,øîBàoiziag zgpna -íéNák úçðîa äaéøå ,ïîL ¥¦¨¨¤¤§¦¨§¦§©§¨¦
ïläl äî ,ïîLsiqen ,miyak zgpna ±ìLóà ,ïBøOòì ïébeì úL ¤¤©§©¨§Ÿ¤¦§¦¨©

ìL ïàkïàk äaéø ,Bæ Cøãì Clk Bà .ïBøOòì ïébeì úLoiziaga ± ¨§Ÿ¤¦§¦¨©¥§¤¤¦¨¨
íéìéàå íéøt úçðîa äaéøå ,ïîL,li`e xt mr daixwd dgpna - ¤¤§¦¨§¦§©¨¦§¥¦

,ïîLxn`py(h eh xacna)dWlW ,zlFq dgpn xwAd oA lr aixwde' , ¤¤§¦§¦©¤©¨¨¦§¨¤§Ÿ¨
oid ivg ozep mipexyr dylyly ixd ,'oidd ivg onXA lElA mipxUr¤§Ÿ¦¨©¤¤£¦©¦

e ,oexyrl oibel ipy ,oibel dyy `edyïébeì éðL ïläl äîony ©§©¨§¥¦
ïBøOòì,zleqïàk óàozep.ïBøOòì ïébeì éðL:`ziixad zhyet §¦¨©¨§¥¦§¦¨

ïBøOò äàaä äçðî ïéðc ,äîBc éîì äàøðzgpn cenll sicr ± ¦§¤§¦¨¨¦¦§¨©¨¨¦¨
,oexyr `l` dpi`y oiziag,ïBøOòa äàaä äçðnîzgpn dfy ¦¦§¨©¨¨§¦¨

,miyakäçðnî ïBøOò äàaä äçðî ïéðc ïéàå,mili`e mixt ly §¥¨¦¦§¨©¨¨¦¨¦¦§¨
ìLe íéðL äàaä.íéðBøNò äL ©¨¨§©¦§Ÿ¨¤§¦

:`xnbd zl`ey .`ziixad ixac z` zx`an `xnbdàôeb àä̈¨
àéL÷.`id dyw dnvr cvn ef `ziixa -úøîàzligza - ©§¨¨§©

xn`p dxezay xn`p `ziixad,ïîMajixvyéñBäì,ïîL dì ó ©¤¤§¦¨¤¤
éðz øãäå,xn`p jyndae ±úçðîa øîàðå ,ïîL ïàk øîàð ©£©¨¥¤¡©¨¤¤§¤¡©§¦§©

,ïîL äáãðdxezde ,llk ony ztqed oi` dacp zgpna `lde §¨¨¤¤

.dpnn cenll xyt` ji`e ,ony dkixvy reawl dazk wx
zvxzn .`ziixad ixac z` x`al mipte` dnk d`ian `xnbd

:mi`pz ipy i"r exn`p `ziixad iwlg ipy zn`ay `xnbdøîà̈©
àpz ïàî ,ééaàzaizny xn`y `pzd edin ±ïîMajixvy epcnl ©©¥©©¨©¤¤

éñBäì,àéä ïBòîL éaø ,ó`ed cenildy `ziixad seqa xn`y §¦©¦¦§¦
.ony aezkd da daixy mikqp zgpnn(øîà÷ øîàð àì åléàå)

øcäî à÷ ïàî àðéãáemday `ziixad ixac jynd z` mpn` ± §¦¨©¨©§©
`l` ,oerny iax mxn` `l dacp zgpnn cenll `ziixad dpcéaø©¦

ìàòîLé`ny ,siqedl `a 'onya'y oipn ,oerny iaxl xn`y `ed ¦§¨¥
da oi`y dacp zgpnn cenll xyt` `linne ,ony dl reawl wx `a
zgpnn cenll sicry oerny iax el xn` .ony ly cg` bel `l`
zgpnl s` yiy l`rnyi iax el xn`e ,h"yz mdipy oky mikqp
cenll oi` jkle ,l"bi mdipy oky ,oiziag zgpn mr dey cv dacp
eyxc 'cinz dgpn zleq'n `l` ,ony dl reawl `a dfy 'onya'n
xfg oerny iaxe ,oibel dyly dperhy oicinz zgpnk `id ixdy
`l` ,'zagn lr'n cnlpy oeik ,jixv oi` ony dl reawly xn`e
dacp zgpnn cnlpy xnel oi`e ,ony dl siqedl 'onya'n miyxecy
reawl aezkd `a dacp zgpnae ,ony dl siqedl `a 'onya'y oeik

.ony dl
:`ziixaa ipy xe`ia d`ian `xnbdòLBäé áøc déøa àðeä áø©¨§¥§©§ª©

dlek ,øîàixacn,àéä ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø ¨©¨©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨¦
,øîà÷ éëäådxeza xn`p,ïîMa`ed dpeekdeéñBäì,ïîL dì ó §¨¦¨¨©©¤¤§¦¨¤¤

,di`xdeéøö àì ,ïîL òBa÷ì éàcC,weqt dflda áéúëc ïåék± §¦¦§©¤¤Ÿ¨¦¥¨¦§¦¨
oiziag zgpnaàéîc úáçî úçðîk ,úáçî ìòdnec `id ixd ± ©©£©§¦§©©£©¨§¨

,ony bel dperhy zagn zgpnlBðéà Bàdny xn`py e` ± ¥
,ony siqedl `a `l onya dazk dxezdy,ïîL dì òBa÷ì àlà¤¨¦§©¨¤¤

,zagn lr da xn`py meyn weqt jixv oi` dfly epl`yy dne
,uxzpïîMa àðîçø áúk àì éàczazek dzid dxezdy `lel ± §¦Ÿ¨©©£¨¨©¤¤

,'onya' mb,àðéîà äåäoiziag zgpnyàèBç úçðîk éåäéz`di ± £¨¨¦¨¤¡¥§¦§©¥
'onya' weqtd z` jixv jkle ,ony dperh dpi`y `heg zgpnk dpic

.ony dl reawløîà øãä,xnel l`rnyi iax xfge ±énð éåäéz± £©¨©¤¡¥©¦
weqtd `ay xn`p m` s`,ïîL dì òBa÷ìmewn lknàðécî éúéz ¦§©¨¤¤¥¥¦¦¨

,oibel dyly dpirhdl mikqp zgpnl dey dxifbn cnlp ±àðéc ïãå§¨¦¨
meyn oibel 'b dperhy mikqp zgpnn cenll dvx l`rnyi iaxe ±

,h"yz mdipyy el dnec oiziag zgpnydéì àéúà àìåmle` ± §Ÿ¨§¨¥
dacp zgpnn mb cenll xyt` dcin dze`ay `kxitd zngn
xeriyd z` cenll lki `l 'l"bi' mdipyy meyn cg` bel dperhy

,mikqp zgpnnåjklàø÷ àëøöàweqtdn cenll jxved ±úìBñ' §©§§¨§¨¤
'ãéîz äçðîdperhye ,oicinz zgpnk oibel dylyéaø íéiñîãk ¦§¨¨¦§¦§©¥©¦

déúléî ìàòîLé,eixac z` miiq l`rnyi iax zn`ay enke ± ¦§¨¥¦§¥
zaizny ,xnel `a oerny iaxe .cinz dgpn zleqn cenll jixvy
wx dacp zgpnn cenll oi` `linne ,ony dl siqedl micnl 'onya'
mixtd mr d`ad dgpnn cenll oecl yiy `l` ,mikqp zgpnn
oexyr micnly ,xn` df lre ,oexyrl oibel ipy dpirhdl mil`de

.mipexyr dylye mipyn oexyr micnl oi`e ,oexyrn
:`ziixaa iyily xe`ia d`ian `xnbdïBòîL éaø dlek ,øîà äaø©¨¨©¨©¦¦§

,øîà÷ éëäå [øîà÷ øîàð àì eléàå]xn`p(ci e `xwie),ïîMa §¦Ÿ¤¡©¨¨©§¨¦¨¨©©¤¤
dpeekdeéñBäìéàc ,ïîL dì ó`ed dxezd zpeeky xn`p m`y ± §¦¨¤¤§¦

éøö àì ,ïîL dì òBa÷ìC,weqt dflda áéúëc ïåékdxezay oeik ± ¦§©¨¤¤Ÿ¨¦¥¨¦§¦¨
oiziag zgpna xn`pàéîc úáçîk ,'úáçî ìò'zgpnk dpic ± ©©£©§©£©¨§¨

.ony dl siqedl `a 'onya'y jgxk lre ,ony dperhy zagn
,xnel oerny iax jiyndïéca éì Lé 'ïîMa' øîàé àlL ãòårecn ± §©¤ŸŸ©©¤¤¤¦©¦

,ony ztqed dperh oiziag zgpny epcnll 'onya' weqtd z` jixv
dtqed da yiy mikqp zgpnn df xac cenll epl yi `ld

,oibel dyly `id dtqeddyeàðéc ïãåcenll oerny iax dqip ± §¨¦¨
el dnec oiziag zgpny meyn oibel 'b dperhy mikqp zgpnn

,h"yz mdipyydéì àéúà àìdze`ay `kxitd zngn mle` ± Ÿ¨§¨¥
bel dperhy dacp zgpnn mb cenll xyt` dcinmeyn cg`
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oifge` mipy` cenr `p sc ± oey`x wxtzereay

øîà àáøivga eccen elit`e .(`ed) zxy ilk dperhy cnln - "zagn lr" -

.`ed zxy ilk zagna `din eziit` jgxk lr - gynp epi`y oexyréôà éàå]
[äðéìá äéì ìñôéî ìåîúàî äì,dpila elqtp - ilka eycwyn ,zegpn elit`c -

:opiqxb ikd .(` ,h) dlirn zkqnaïîù íéùáë úçðîá øîàðå,(hk zeny) -

,"oidd raex zizk onya lela zlq oexyre"

:`pixg` `pyil .aizk cinz ikqp zgpnae

.jd epiide ,"ony" mikqp zgpna xn`pe

ïåøùòì ïéâåì äùìù- "oidd raex"c -

.oibel xyr mipy - oidc ,oibel dyly

äáãð úçðîáwvie" (a `xwie) xn`p -

xn`ck ,cg` bel - oldl dn ,"ony dilr

onwle ."ony bele dgpnl" :(` ,gt) onwl

,dacp zgpnn dipiicinl ivn ikide :jixt

`edde ,siqedl "onya" aizk `kd `d

`ed siqedl e`l mzdc "ony"ïéúéáçã ?
ãéîú ïéàámikqp zgpne ,axrae xwaa -

`l dacp zgpn .cinzd mr cinz oi`a

onf dl oi`y oaxw lkc ,d`nehe zay `igc

.d`nehe zay dgec dpi`- reawïéúéáç
àéä ãéçé úçðîoi`y ,dnvr llba d`ae -

.gafd mr d`aäðåòè äðéà íéëñð úçðî
äðåáìzegpn) "ze`a zegpnd lk" wxta -

.(` ,hpøéãú,cigi ,zay ,d`neh ,daeg -

.dpeal ,dnvr llbøîåà ìàòîùé éáø-

zlq" `xwn iziz ,`picn `iz` `le li`ed

.oiziaga aizkc "cinz dgpnïàë äáéø-

,ony dl siqedl - "onya" :lirl oxn`ck

oibel dyly - ony mikqp zgpna daixe

`kil dacp zgpnac ,ieaix epiidc ,oexyrl

.bel `l`íéìéàå íéøô éëñð úçðîáipy -

:"jl gly" zyxta aizkc ,oexyrl oibel

mipexyr dyly zlq xwad oa lr aixwde"

,oibel dyy epiidc - "oidd ivg onya lela

dyrz li`l" aizk li`ae .oexyrl mizy

onya lela mipexyr ipy zlq dgpn

mipy ,oibel drax` epiidc- "oidd ziyily

.oexyrløîàðå ïîù ïàë øîàð éðú øãäå
ïîù äáãð úçðîá,jxtinl ivn ikide -

`l` ,`ed siqedl e`l - dacpc ony `de

siqedl - "onya" i`de .ony dl reawl

.onwl yxtnck ,jixv `l reawlc ,`ed

éñåäì ïîùá àðú ïàî]àéä ïåòîù éáø ó
opitlie ,'ek ony o`k daix :`tiqa xn`c -

iaxle .ony o`k daixc `picn dinrhl

"dacp zgpnn slip" jxtinl `kil oerny

`de .reawl dacpe ,siqedl i`dc meyn -

l`rnyi iaxc meyn - `yixa `niiq `lc

.`ed siqedl xn`c i`nn diwqt`àðéãáå
øãäî÷ ïàî äáãð úçðîãiax `dc -

`xza `picn xity dil `wtp oernyéáø ?
ìàòîùéiaxlc ."jlk e`" xn`w edi`e -

zgpnn slip" xity jxtinl `ki` l`rnyi

`le reawl ediiexz dicicl `dc - "dacp

.`xw jixhvi`e ,siqedlàùéø äìåë)-

.dil xn`w l`rnyi iaxe ,ony dl siqedl "onya" :`yix xn`w ikde ,xn` l`rnyi iaxïîù âåì äì òåá÷ì éàãlr" aizkc oeikc ,jixv `l - zegpn x`yk -

.(zagn zgpnk ony dkixvc `prci `linn- "zagnàèåç úçðîë àäú.ilk eze`a dp`iaiy - "zagn" aizkc i`de -òåá÷ì éîð éåäéìå ìàòîùé éáø øîà øãä
.'ek ony o`k xn`p :`picn dil `wtp izk` ,zxn`ck -äéì àéúà àìå àðéã ïãå.'ek "l"bin l"bi oipc :ef jxcl jlk" opikxtc meyn -äçðî úìñ àø÷ àëøöàå

ãéîú.siqedl dl znwenc oeik ,`xw `kixv `lc xninl oerny iax `z`e -äìåëiax `z` ,"cinz dgpn zlq" `xw `kxv`e ,"xn` l`rnyi iax" cr `yix -

.`wtp `xza `picnc ,jixv `l inp `xw :xn` xcd .siqei dnk rcei ipi`e ,reawl `le ,`ed siqedl i`ce :xninl oernyéñåäì ïîùá àùéø øîà÷ éëäåïîù äì ó
.[zagn zgpnk ony dkixvc opirci `linn - "zagn lr" aizkc oeikc ,jixv `l - zegpn x`yk ony bel dl reawl i`c .dl xn`w oerny iaxe -éáø øîà øãä

íéìéàå íéøô úçðîë àäú ïåòîùoipc - mili`e mixt zgpnk iediz zkxtc i`d :xn` xcd .oexyrl oibel ipy `l` oiied `l ,`ed siqedlc ab lr s`c -
äçðî
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éøägqte ,"cinzd zler lr" :(gk xacna) zay iab aizkc Ð oicinz zgpnk jl `id

`zlin iielbc d`xpe !ied cnld on cnlc :dniz .cinzn "ecren" "ecren" opixnb inp

.`ed `nlraéôàzegpn) "l`rnyi iax" seqac :dniz Ð dpila dlqti` lenz`n dl

'd icren" aizkcn ,mgld izy opiaxn (a ,ar:wiqne .olekl cg` cren raw aezkd Ð "

it` i`e ,ycwn xepz :xaqwe ,diit`l mgld izy

ira ikd elit`e ,dpila dlqti` Ð lenz`n dl

xepza dl it`c ,`pin` dedc :xnel yie !`xw

jixv egxk lr Ð "zagn" aizk `kd la` .leg

`l inp `kdc :dnize .zxy ilk zagna zeyrl

dil `hiyt Ð dxhwd la` ,diit` `l` ira

lirl izyxitck ,`xw opira zepaxw lkae ,igcc

elit` opitli `l cvd dnae .dxhwdle ozhigyl

!minc ipin mdnr mi`a oky ,mgld izye xnern

e` ,opirac edl `hiyt dxhw ikc :xnel yie

iax iac `pzk ,"zaya elit` Ð dyrz"n

"oicinz zgpnk jl `id ixd"n e` ,l`rnyi

yixc (` ,ap) `wxit i`d idliyc ,iia` yixcc

dl it` i`c gken ikid :dnize .diteb `ax dil

oi` zxy ilk `d ?dpila dlqti` lenz`n

,lirl izyxitck :xnel yie !opnfa `l` oiycwn

ira oigxk lr Ð "zagn lr" `xwa aizkc oeik

izy iab (a ,dv) onwl `iyw edin .ilk yeciw

gken ikide ,`xwa "xepz" aizk `l `dc ,mgld

egc `lc oeik :xnel yie ?zay dgec oziit`c

:xn`z m`e .opnf ied inp lenz`n ok m` ,zay

edyrnk" iab (a ,hn dkeq) "daxre alel" seqa

iziipe :`xnba jixte ,"zaya edyrn jk lega

icy i`e ,minl xeriy oi` :ixirf xn` !zycewna

i`n`e .dpila dl dlqti` Ð zycewna dl

:xnel yie ?lenz`n dpnf oi`c oeik ,lqti`

,.ed onf xqegn e`l Ð dlila min zai`y mzdc

(a ,dv zegpn) "mgld izy" seqa `peeb i`d ike

leg jxc :edl xn` ,et`wc edpigky` legac

liqti` dpila Ð "ycwi meid ik s`" ?ezit`w

epnfc mixeaq eidy xne` did mdixac itl .dil

xg`l :inp i` .zxy ilka eze` oite` mbe ,lega

yexitk ,adf zexrwa eze` oipzep diit`

,dpila `lqtine ,dlila my dide ,qxhpewd

,dv zegpn) xn`c o`nle .onf xqegn oi` dlilc

`l zexrwd mby il d`xp ,ycwn epi` xepz :(a

.eycwzd

àéðúinp iia`kc ab lr s` Ð `axc dizeek

`ipzÐ,dilr bilt `l inp `axc oxn` `d

.jixv `lc `l`

ãåîìú:dniz Ð cinz dgpnl zleq xnel

`l i`c :xnel yie ?il dnl "onya" ,ok m`c

"onya"Ð.ony iabl iyew`l xazqn ded `l
odkde

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

"úáçî ìò" :øîà àáø .ïéãéîz úçðîk àéä éøä¯ãnìî £¥¦§¦§©§¦¦¨¨£©©©£©§©¥
ìBîúàî dì éôà éàå ,éìk äðeòhL¯.äðéìa déì ìéñôéà ¤§¨§¦§¦¨¥¨¥¤§¦§¦¥§¦¨
"úáçî ìò" :àáøc déúååk àéðz¯.éìk äðeòhL ãnìî ©§¨§¨¥§¨¨©©£©§©¥¤§¨§¦

"ïîMa"¯éñBäì:ïc éðéøä .änk òãBé éðéàå .ïîL dì ó ©¤¤§¦¨¤¤§¥¦¥©©¨£¥¦¨
äî ."ïîL" íéëñð úçðîa ïläì øîàðå ,"ïîL" ïàk øîàð¤¡©¨¤¤§¤¡©§©¨§¦§©§¨¦¤¤©

ïläl¯ìLïàk óà ,ïBøOòì ïébeì úL¯ìLïébeì úL §©¨§¤¦§¦¨©¨§¤¦
øîàðå ,"ïîL" ïàk øîàð :Bæ Cøãì Clk Bà .ïBøOòì§¦¨©¥§¤¤¤¡©¨¤¤§¤¡©

ïläl äî ."ïîL" äáãð úçðîa¯ïàk óà ,ãçà âBì¯ §¦§©§¨¨¤¤©§©¨¤¨©¨
è"ùáú ïéðc ,äîBc éîì äàøð ?ãçà âBì,è"ùáúî ¤¨¦§¤§¦¤¨¦¦

ïéðc ïéàå ,äàîeè äçBc ,úaL äçBc ,äáBç äàa ,øéãz̈¦¨¨¨¨©¨¨§¨§¥¨¦
ì"éâé ïéðc :Bæ Cøãì Clk Bà .è"ùáú BðéàMî è"ùáú¦¤¥©¥§¤¤¨¦
ì"éâé ïéðc ïéàå ,äðBáì ,ïéé ,dîöò ììâa ,ãéçé ,ì"éâéî¦¨¦¦§©©§¨©¦§¨§¥¨¦
ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø .ì"éâé BðéàMî¦¤¥©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨

"ãéîz äçðî úìñ" :øîBà¯úçðîa Eì àéä éøä ¥Ÿ¤¦§¨¨¦£¥¦§§¦§©
ïéãéîz úçðn äî ,ïéãéîz¯ìLBæ óà ,ïBøOòì ïébeì äL §¦¦©¦§©§¦¦§¨¦§¦¨©

¯ìL.ïBøOòì ïébeì äL,ïîL ïàk äaéø :øîBà ïBòîL éaø §¨¦§¦¨©¦¦§¥¦¨¨¤¤
ïläl äî .ïîL íéNák úçðîa äaéøå¯ìLïébeì úL §¦¨§¦§©§¨¦¤¤©§©¨§¤¦

ïàk óà ,ïBøOòì¯ìLCøãì Clk Bà .ïBøOòì ïébeì úL §¦¨©¨§¤¦§¦¨©¥§¤¤
äî .ïîL íéìéàå íéøt úçðîa äaéøå ,ïîL ïàk äaéø :Bæ¦¨¨¤¤§¦¨§¦§©¨¦§¥¦¤¤©

ïläl¯ïàk óà ,ïBøOòì ïébeì éðL¯?ïBøOòì ïébeì éðL §©¨§¥¦§¦¨©¨§¥¦§¦¨
äàaä äçðnî ïBøOò äàaä äçðî ïéðc ,äîBc éîì äàøð¦§¤§¦¤¨¦¦§¨©¨¨¦¨¦¦§¨©¨¨
äàaä äçðnî ïBøOò äàaä äçðî ïéðc ïéàå ,ïBøOòa§¦¨§¥¨¦¦§¨©¨¨¦¨¦¦§¨©¨¨

ìLe íéðL"ïîMa" :zøîà ,àéL÷ àôeb àä .íéðBøNò äL §©¦§¨¤§¦¨¨©§¨¨©§§©¤¤
¯éñBäìøîàðå ,"ïîL" ïàk øîàð :éðz øãäå ,ïîL dì ó §¦¨¤¤©£©¨¥¤¡©¨¤¤§¤¡©

"ïîMa" àpz ïàî :ééaà øîà !"ïîL" äáãð úçðîa§¦§©§¨¨¤¤£©©©¥©©¨©¤¤
éñBäìøîà÷ "øîàð àì eléà"å ,àéä ïBòîL éaø ?ó §¦©¦¦§¦§¦Ÿ¤¡©¨¨©

déøa àðeä áø .ìàòîLé éaø ?øcäî à÷ ïàî àðéãáe§¦¨©¨§©©©¦¦§¨¥©¨§¥
ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø dlek :øîà òLBäé áøc§©§ª©£©¨©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨

"ïîMa" :øîà÷ éëäå ,àéä ä÷Bøa ïa¯éñBäì,ïîL dì ó ¤§¨¦§¨¦¨¨©©¤¤§¦¨¤¤
ïîL òBa÷ì éàc¯éøö àì"úáçî ìò" da áéúëc ïåék ,C §¦¦§©¤¤¨§¦¥¨¦§¦¨©©£©

¯,ïîL dì òBa÷ì àlà Bðéà Bà .àéîc úáçî úçðîk§¦§©©£©¨§¨¥¤¨¦§©¨¤¤
"ïîMa" àðîçø áúk àì éàc¯éåäéz :àðéîà äåä §¦¨¨©©£¨¨©¤¤£¨¨¦¨¤¡¥

,ïîL dì òBa÷ì éîð éåäéz :øîà øãä ?àèBç úçðîk§¦§©¥£©£©¤£¥©¦¦§©¨¤¤
àø÷ àëøöàå ,déì àéúà àìå ,àðéc ïãå .àðécî éúéz¥¥¦¦¨§¨¦¨§¨¨§¨¥§©§§¨§¨

àì eléà"å] ,ïBòîL éaø dlek :øîà äaø .déúléî ìàòîLé éaø íéiñîãk ,"ãéîz äçðî úìñ"Ÿ¤¦§¨¨¦§¦§©¥©¦¦§¨¥¦§¥©¨£©¨©¦¦§§¦Ÿ
"ïîMa" :øîà÷ éëäå ,[øîà÷ "øîàð¯éñBäìïîL dì òBa÷ì éàc ,ïîL dì ó¯éøö àìïåék ,C ¤¡©¨¨©§¨¦¨¨©©¤¤§¦¨¤¤§¦¦§©¨¤¤¨§¦¥¨

"úáçî ìò" da áéúëc¯àì ,àðéc ïãå .ïéca éì Lé "ïîMa" øîàé àlL ãòå ,àéîc úáçîk ¦§¦¨©©£©§©£©¨§¨§©¤ŸŸ©©¤¤¥¦©¦§¨¦¨¨
ïéðc :øîà øãä .íéìéàå íéøt úçðîk éåäéz :øîà øãä ."ïîMa" àëøöàå ,déì àéúà©§¨¥§©§§¨©¤¤£©¨©¤¡¥§¦§©¨¦§¥¦£©£©¨¦
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`oifgeקסד mipya cenr `p sc ± oey`x wxtzereay

.'ek oexyr d`ad dgpnn oexyr d`ad dgpnäðùîäîéìùå,xweaa mly oexyr -

.xeaiv lyn daixw `idy onf lk ,miaxrd oia oexyreàøîâåéúçú çéùîä ïäëä
äúåà äùòé åéðáî ãçà.xg` cenri cr ,daixw miyxei lync -ïéùøåé åáéø÷é ìåëé

ïéàöçìdyer odia` didy enk -íìåò ìùî ?.dkyld znexzn ,xeav lyn -

äøè÷äá äìåë àäúùdpnn dyri `ly -

exihwiy :`pixg` `pyil .dlik`l miixiy

daixw `idy onf lk ,oi`vgl `le ,dnily

dcedi iax ibilt `l dnilyac .xeav lyn

.dxend itn .oerny iaxeåéðáå ïøäà åäé ìåëé
ãçà ïáø÷ ïéáéø÷î.mgynd meia -åéðáå

ïîöò éðôájli`e mei eze`ne ,jepigd myl -

aizkc ,mei lka - lecb odk la` .`l -

"cinz"úåèåéãä íéðäë ?heicd odkykc -

aixwn did mei eze`a ,dcearl jpgzp

did mi`elnd meia :`pixg` `pyil .oexyr

.dxend itn `le .bdep `l - zexecl la` ,jk

íéìåãâ íéðäë àìà åðéà åà:xn`w ikdc -

odk lk ,zexecl oxd` ipa eaixwi df oaxw

.cenriy lecbøåîà ìåãâ ïäë éøäikdc -

oxd` ipan cenriy giynd odkd :`xw xn`w

.dze` dyri ezen xg`l eizgzïë íà-

lk miziagd eaixwiy ,iz` oiyxeil dilekc

.eizgz xg` odk epn `ly onfïäëä áåúëì
äúåà äùòé åéðá åéúçú çéùîäzeniyk -

.`edåéðáî éàîeipan cg` :rnync -

.izxz rnync ,lecb odkl eizgz cenriy

äéì ãéáò éàî äúåàdnily dil wtpc oeik -

- "giynd odkd" `nlyac ."xhwz lilk"n

odk ixd ,lirl opixn`c `yxc jdl iwen

dil ciar i`n "dze`" `l` ,xen` lecb?
åéúçú øçà ïäë åðéîå.meia ea -äéì ÷åôéúå
áøòá äúéöçîå ïîlirl oxn`ck -ä÷åç ?

àäú íìåòìzbdep ef devn `dzy -

.zexecläðåéìò`xwa aizkc ,oiziag -

lilk" da aizke ,"oxd` z` ev"a ,`yixa

- "didz lilk odk zgpn lk" xcde ."xhwz

`l" da aizke ,ezacp zgpna irzync

."lk`z'åë øåîàä ïúéì ïéðîmdipy ediy -

xeari mdizy ixiyn lke`de ,dxhwda lilk

e`laìéìë ìéìë øîåì ãåîìú ?lilk" -

."lk`z `l didz lilk" ,"xhwzäòáù
íéøáãzern" wxta milwy zkqna -

."e`vnpyíäî ãçà äæåipzwc .i`w mzd -

lcbnl milyexin z`vnpy dnda :lirl

,zeler - mixkf .gex lkl dzcnke xcr

z` oipkynn dpey`xa .minly - zeawp

dze` oigipn eidy cr ,dikqp `iadl d`ven

oiaixw dikqp eidiy oic zia epiwzd .oigxeae

mixac dray :oerny iax xn`we .xeav lyn

.mdn cg` epxn`y dfe ,oic zia epiwzd

,'ek glyy ieb :yy jpi`l yxtn xcdeiebc

"zegpn el`" wxta xn`ck ,eizepaxw glyn

xnel cenlz dn - "yi`" :(a ,br zegpn)

"yi`" "yi`"?mixcepy miebd z` zeaxl

.l`xyik zeacpíéëñð äîò çìùinc -

.dikqpøâ ïëåel oi`c - xb hwp ikdl -

miyxei iaxwn eed - l`xyi i`c .miyxei

.eikqpøåáéö ìùîoic zia i`pz ,`nl` -

!`ziixe`c e`le ,`edøåáöãî àúééøåàã-

.mler lyn - "mler wg" (e `xwie) aizkckäëùì à÷çãî à÷ã,h) `nei zkqnc `nw wxta opixn`ck ,jka oikixv eid dpy lkay itl ,dkylay milwyd oizget eidy -

.oiyxein epiwz ,ezpy `ived `l cg` lkc ,milecb mipdk ze`n ylyn xzei ecnry ,ipy ycwn df - "dpxevwz miryx zepye" :(`éòùô÷ãepiidc .dze` oi`ian oi`e -

.`xwirnk `ziixe`c` dxecdl depwz xcde ,oiyxein depwz `xwirnc :zepwz izyäøô ìòå.mixac dray oze`n epiid -äøôàá ïéìòåî àäé àìù- dxt`n dpdpd -

oaxw aiigzi `l.dlirnàéä úàèç.mipdkl xzid zry odl dzid `ly cr ,ze`hg x`yk da oilreny cnln ,aizk dxta -ïúëîì.dkn `txn xt` -÷ôñî éùøô
úåàæä.`ziixe`c dlirnl opaxc dlirn oia `ki` i`n yxtn (a ,a) dlirnc `ziinw `zrnya .dlirn meyn -úåàæä ÷ôñzekkq oebk ,zn `nh wtqa `nhpy oebk -

.zerxteïäì ïéáâî äìéçúá.xeav zepaxw x`yk dkyld znexzn oi`a oi`e ,cg`e cg` lkn zernd z` oiaeb - oze` oi`ianyk eiykr ,xnelk -
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ïäëäå(a ,d) zezixkc `nw wxt opiyxc `kdn Ð dze` dyri eipan eizgz giynd

`edd (,`i) dxenza jixvnc inp `d epiide ,dgiyn oerh lecb odk oa lecb odkc

.milecb mipdkl `xw

àäúùiaxe :onwl irac `de .miixiy dl dyri `ly :qxhpewa yxit Ð dxhwda dlek

ciar i`n "xhwz lilk" i`d dcedi

dlekc `hiyt Ð mipdk zgpn `eddc oeik ?dil

:xaqwc oerny iaxl `l` jixhvi` `le ,lilk

:`pixg` `pyil yxit cer .`dz mler lyn

.oi`vgl daixw dpi`yå"éå`kd Ð yixc `l

`nw wxt oke ,e"ie oerny iax yixc `l

wxtae "jihteye jipwf" iab (` ,ci) oixcdpqc

oiipr lr siqen e"ie" la` .(a ,e) dheqc `nw

e"ie" oke ,yixc Ð ["dax unewd" wxta] "oey`x

,dq [`nw `aa) "daexn" yixc Ð "diaxr xcd

wxtac dywe .(` ,ck) dxf dcearc ipy wxte (a

iab ,dil yixc (a ,gk dxenz) "oixeq`d lk"

`ed e"iene ,"raex xn`p dnl ,gbep xn`p m`"

Ð "on" `ki`c meync :xnel yie !ikd opiyxcc

`iyew jd edin .`z` yxcnl "one"c gken

za" iab (a ,`p oixcdpq) "zezin rax`" yixc

"dtixya Ð d`eyp zg`e dqex` zg` ,odk

yixc `ziixae ,`aiwr iaxk "zae" "za" yixc

iycw" wxt dlirnae .oerny iaxk gken oiwxit

,`nhc uxy mc oerny iax yixc (` ,fi) "gafn

e"ienc dax ziy`xaa gkene ,"dfe" aizkcn

wxtae ,e"ie `kd yixc dcedi iaxc :eze !yixcw

iab (` ,fk `rivn `aa) "ze`ivn el`"

iab (` ,ci) oixcdpqc `nw wxt seqe ,"dz`vne"

iab (a ,a) dxenz yixae .e"ie yixc Ð "jihteye"

wxte .yixc `l e"ie :opixn` Ð "xini xnd m`e"

mixcte mixai`" :(` ,dn `nei) "itlwa sxh"

(` ,`k) oixcdpqc ipy wxte ,"axran elkrzpy

`l` oerny iaxe dcedi iax exy `lc ,jln iab

yixc Ð e"ie yixcc o`ne ,miyp dxyr dpeny

,dil iyxc `lc `ed iyxc ipdl :`nye !ith

.`peeb i`d ik ogky` `aehe

÷çoxd` :`pin` dedc Ð `dz mlerl ef

drya Ð eipae ,mei lka oiziag aixwn

ekpgzp xaky it lr s` ,milecb mipdk eyrpy

.`xaq i`d dil zil oerny iaxe .heicd zpedka

óà`xeqi` la` Ð ezlik` lr dyrz `l o`k

:`iyw zvwe ."xhwz lilk"n ol `wtp

Ð "xn`l" aizkcn ,inp e`l opiyxc `l i`n`

migqt) "dry lk" wxt opiyxcck ,xen` e`l

?(` ,an

ùédzin xg`lc ,eiiga oyixtdy Ð mikqp el

.xwtd lkd ied

à÷ãeidy ,ipy ziaay Ð dkyil `wgcn

.ozpy e`ived `ly mipdk

úàèçil wetiz :dniz Ð da oilreny cnln

jixhvi`c :xnel yie !`id ziad wca iycwc

ilke dndaa `l` epi`c ,lren xg` lrenl

.cala zxy
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.'åëå ïBøOò äàaä äçðîäðùîøçà ïäk epéî àì ¦§¨©¨¨¦¨Ÿ¦Ÿ¥©¥
ìMî :øîBà ïBòîL éaø ?äáéø÷ äúéä éî ìMî ,åézçz©§¨¦¤¦¨§¨§¥¨©¦¦§¥¦¤
äúéä äîéìLe .ïéLøBé ìMî :øîBà äãeäé éaø ,øeaéö¦©¦§¨¥¦¤§¦§¥¨¨§¨

.äáéø÷àøîâïäk epéî àìå ,únL ìBãb ïäk :ïðaø eðz §¥¨¨©¨©Ÿ¥¨¤¥§Ÿ¦Ÿ¥
?ïéLøBé ìMî äáéø÷ Búçðî àäzL ïépî ,åézçz øçà©¥©§¨¦©¦¤§¥¦§¨§¥¨¦¤§¦
."dúà äNòé åéðaî åézçz çéLnä ïäkäå" øîBì ãeîìz©§©§©Ÿ¥©¨¦©©§¨¦¨¨©£¤Ÿ¨

¯ "dúà" øîBì ãeîìz ?ïéàöç äpáéø÷é ìBëéàìå dlek ¨©§¦¤¨£¨¦©§©Ÿ¨¨§Ÿ
"íìBò ÷ç" :øîBà ïBòîL éaø .äãeäé éaø éøác ,déöç¤§¨¦§¥©¦§¨©¦¦§¥¨¨

¯"øè÷z ìéìk" ,íìBò ìMî¯.äøè÷äa dlek àäzL¯ ¦¤¨¨¦¨§¨¤§¥¨§©§¨¨
déì éòaéî éàä ?àúàc àeä éëäì "çéLnä ïäkä" éàäå§©©Ÿ¥©¨¦©§¨¦©£¨©¦¨¥¥
íBéa 'äì eáéø÷é øLà åéðáe ïøäà ïaø÷ äæ" :àéðúãkì©¦§©§¨¤¨§©©£Ÿ¨¨£¤©§¦©§

"Búà çLnä¯?ãçà ïaø÷ ïéáéø÷î åéðáe ïøäà eäé ìBëé ¦¨©Ÿ¨§©£Ÿ¨¨©§¦¦¨§¨¤¨
'äì eáéø÷é øLà" øîBì ãeîìz"¯,Bîöò éðôa ïøäà ©§©£¤©§¦©©£Ÿ¦§¥©§

"åéða" .ïîöò éðôa åéðáe¯äzà .úBèBéãä íéðäk elà ¨¨¦§¥©§¨¨¨¥Ÿ£¦¤§©¨
Bà ,úBèBéãä íéðäk :øîBà?íéìBãb íéðäk àlà Bðéà ¥Ÿ£¦¤§¥¤¨Ÿ£¦§¦

"åéðaî åézçz çéLnä ïäkäå" øîBà àeäLk¯éøä §¤¥§©Ÿ¥©¨¦©©§¨¦¨¨£¥
àä ,øeîà ìBãb ïäkíéðäk elà ?"åéða" íéi÷î éðà äî Ÿ¥¨¨¨¨£¦§©¥¨¨¥Ÿ£¦

!úBèBéãä¯åézçz çéLnä ïäkä" àø÷ áBzëì ,ïk íà ¤§¦¥¦§§¨©Ÿ¥©¨¦©©§¨
.ézøz dpéî úòîL ?"åéðaî" éàî ,"äNòé åéða¯éaøå ¨¨©£¤©¦¨¨¨§©¦¨©§¥§©¦

?déì ãéáò éàî "dúà" éàä ,ïBòîL¯ì éòaéîïäëì dé ¦§©Ÿ¨©¨¥¥¦¨¥¥§Ÿ¥
ïBøOò éöç àéáé àlL ,åézçz øçà epéîe únL ìBãb̈¤¥¦©¥©§¨¤Ÿ¨¦£¦¦¨

BúéaîìL ïBøOò éöç àìå.ïBLàø¯ïî déì ÷Btéúå ¦¥§Ÿ£¦¦¨¤¦§¥¥¦
!"dúéöçîe"¯.Léøc àì å"éå÷ç" éàä ,äãeäé éaøå ©£¦¨¨¨¥§©¦§¨©¨

?déì ãéáò éàî "íìBò¯.àäz íìBòì äweç¯ìéìk" ¨©¨¥¥¨§¨§¥¨¦
?éì änì "øè÷z¯àlà éì ïéà :àéðúãëì déì éòaéî ¨§¨¨¨¦¦¨¥¥§¦§©§¨¥¦¤¨

úçðî äðBzçúå ,"øè÷z ìéìk"a ìBãb ïäk úçðî äðBéìò¤§¨¦§©Ÿ¥¨§¨¦¨§¨§©§¨¦§©
äæ ìL øeîàä úà ïzéì ïépî ."ìëàú àì"a èBéãä ïäkŸ¥¤§§Ÿ¥¨¥¦©¦¦¥¤¨¨¤¤
"ìéìk" øîBì ãeîìz ?äæa äæ ìL øeîàä úàå äæa§¤§¤¨¨¤¤§¤©§©¨¦
ïläì øîàðå "ìéìk" ïàk øîàð :äåL äøéæâì "ìéìk"¨¦¦§¥¨¨¨¤¡©¨¨¦§Ÿ©§©¨

ïàk äî ,"ìéìk"¯ïläì óà ,"øè÷z ìéìk"a¯ìéìk"a ¨¦©¨§¨¦¨§¨©§©¨§¨¦
ïläl äîe ."øè÷z¯óà ,Búìéëà ìò äNòz àì ïzéì ¨§¨©§©¨¦¥Ÿ©£¤©£¦¨©

ïàk¯¯ .dúìéëà ìò äNòz àì ïzéì:ïBòîL éaø øáñå ¨¦¥Ÿ©£¤©£¦¨¨§¨©©¦¦§
äòáL :ïBòîL éaø øîà ,ïðúäå ?àúééøBàc øeaéö ìMî¦¤¦§©§¨§¨§©¨©©¦¦§¦§¨

¯ ïäî ãçà äæå ,ïéc úéa eðé÷úä íéøácBúìBò çìML éBb §¨¦¦§¦¥¦§¤¤¨¥¤¤¨©¨
íéëñð dnò çìL .íiä úðéãnî¯íàå ,BlMî äáéø÷ ¦§¦©©¨¨©¦¨§¨¦§¥¨¦¤§¦

åàì¯Lé .íéçáæ çépäå únL øb ïëå .øeaéö ìMî ïéáéø÷ ¨§¥¦¦¤¦§¥¥¤¥§¦¦©§¨¦¥
íéëñð Bì¯åàì íàå ,BlMî ïéáéø÷¯.øeaéö ìMî ïéáéø÷ §¨¦§¥¦¦¤§¦¨§¥¦¦¤¦

øçà ïäk epéî àìå únL ìBãb ïäk ,àeä ïéc úéá éàðúe§©¥¦Ÿ¥¨¤¥§Ÿ¦Ÿ¥©¥
åézçz¯éaø øîà !øeaéö ìMî äáéø÷ Búçðî àäzL ©§¨¤§¥¦§¨§¥¨¦¤¦£©©¦

àúééøBàc ,eåä úBðwú éðL :eäaà¯äkLéì à÷çãéî à÷c eæçc ïåék .øeaéöcî¯éáâìc eðéwz ©¨§¥©¨¨§©§¨¦§¦¥¨§¨§¨¦©§¨¦§¨©¦§¦§¦
da éòLt à÷c eæçc ïåék .íéLøBiî¯."døôàa ïéìòBî àäé àlL ,äøt ìòå" .àúééøBàcà äeî÷Bà ¦§¦¥¨§¨§¨¨§¦¨§¨©§©§¨§©¨¨¤Ÿ§¥£¦§¤§¨

¯"àéä úàhç" :àéðúc !àéä àúééøBàc¯"àéä" ,da ïéìòBnL ãnìî¯,ïéìòBî da §©§¨¦§©§¨©¨¦§©¥¤£¦¨¦¨£¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `p sc zegpn(iyiy meil)

'åëå ïBøOò äàaä äçðîly dgpnn micnl oi`e ,oexyr ly dgpnn ¦§¨©¨¨¦¨
.mikqp zgpnn cenll yi jkle ,mipexyr dylye mipy

äðùî
in lyn ,eizgz xg` epin `le lecbd odkd znyk dpc epizpyn

:dxeriy did dne ,miaxrd oiaae xweaa daixw dgpnd dzidàìŸ
ïäk epéîlecbïBòîL éaø ,äáéø÷ äúéä éî ìMî ,åézçz øçà ¦Ÿ¥©¥©§¨¦¤¦¨§¨§¥¨©¦¦§

øeaéö ìMî øîBà,daixw dzidïéLøBé ìMî øîBà äãeäé éaø ¥¦¤¦©¦§¨¥¦¤§¦
.daixw dzid,äáéø÷ äúéä äîéìLeaixwny lecb odk zgpnk `le §¥¨¨§¨§¥¨

.axra ivge xweaa oexyr ivg

àøîâ
:zwelgnd inrh z` zx`an `xnbdàìå únL ìBãb ïäk ,ïðaø eðz̈©¨¨Ÿ¥¨¤¥§Ÿ

LøBé ìMî äáéø÷ Búçðî àäzL ïépî ,åézçz øçà ïäk epéî,ïé ¦Ÿ¥©¥©§¨¦©¦¤§¥¦§¨§¥¨¦¤§¦
øîBì ãeîìz(eh e `xwie),'dúBà äNòé åéðaî åézçz çéLnä ïäkäå' , ©§©§©Ÿ¥©¨¦©©§¨¦¨¨©£¤¨

lyn ezgpn axwiz ,zny giynd odkdy ,`id aezkd zernyne
,`ziixad zxxan .eipaäpáéø÷é ìBëéløîBì ãeîìz ,ïéàöç ¨©§¦¤¨£¨¦©§©

,'dúBà'daixwy xneléaø .äãeäé éaø éøác ,déöç àìå dlek ¨¨§Ÿ¤§¨¦§¥©¦§¨©¦
,øîBà ïBòîLxn`p(my),'íìBò ÷ç'dgpnd odkd znyky rnyne ¦§¥¨¨

daixw,íìBò ìMîxn`py dnne .dkyld znexzn epiide(my) ¦¤¨
'øè÷z ìéìk',eyxcäøè÷äa dlek àäzLdpnn eyri `ly ± ¨¦¨§¨¤§¥¨§©§¨¨

.mipdk zlik`l miixiy
:`xnbd zl`ey .xzein weqtd m`d zxxan `xnbdïäkä' éàäå§©©Ÿ¥

àúàc àeä éëäì 'çéLnä,ef dyxcl xn`p ±déì éòaéî éàä± ©¨¦©§¨¦©£¨©¦¨¥¥
,jxvp df weqt `lde,àéðúãëìweqta xn`p(bi e `xwie)ïaø÷ äæ' §¦§©§¨¤¨§©

ïøäà eäé ìBëé ,'BúBà çLnä íBéa 'äì eáéø÷é øLà åéðáe ïøäà©£Ÿ¨¨£¤©§¦©§¦¨©¨§©£Ÿ
,ãçà ïaø÷ ïéáéø÷î åéðáe,migynp mdy meiaøLà' øîBì ãeîìz ¨¨©§¦¦¨§¨¤¨©§©£¤

,''äì eáéø÷éoeyla miiqe 'oaxw df' cigi oeyla aezkd gzte ©§¦©
y epcnll ,'eaixwi'ïøäàaixwn,Bîöò éðôa,mei lkéðôa åéðáe ©£Ÿ¦§¥©§¨¨¦§¥

,ïîöò`ziixaa xn`py dny :`xnbd zx`an .mkepig meia,'åéða' ©§¨¨¨
úBèBéãä íéðäk elà.dcearl mikpgzny meia dgpn miaixwny ¥Ÿ£¦¤§

:`xnbd zxxanøîBà äzàl dxezd zpeekyBà ,úBèBéãä íéðäk ©¨¥Ÿ£¦¤§
àlà Bðéàd lky ,xnelíéìBãb íéðäkoaxw e`iai ,zexecl ecnriy ¥¤¨Ÿ£¦§¦

daiyn .dgpn oaxw ekepig meia `ian heicd odk s`y oipne ,dgpn
:`xnbdøîBà àeäLk(eh e my)éøä ,'åéðaî åézçz çéLnä ïäkäå' §¤¥§©Ÿ¥©¨¦©©§¨¦¨¨£¥

íéi÷î éðà äî àä ,øeîà ìBãb ïäkxn`py dn z` yxt` ji`e ± Ÿ¥¨¨¨¨£¦§©¥
,'åéða'`l`,úBèBéãä íéðäk elàmikpgzny meia dgpn mi`iany ¨¨¥Ÿ£¦¤§

mi`ian eid okidn yexcl xzein epi` weqtdy dyw ok m`e .dcearl
:`xnbd daiyn .lecb odkd znyk oiziag zgpnïk íàmiyxecy ± ¦¥

,dgpnd z` mi`ian miyxeidy wxçéLnä ïäkä' ,àø÷ áBzëì¦§§¨©Ÿ¥©¨¦©
,'äNòé åéða ,åézçzeiyxein e`iai lecb odkd zeniyky dfn cnlpe ©§¨¨¨©£¤

,ezgpn z`éàîxn`p recn ±,åéða'î'`l`.ézøz dpéî úòîL ©¦¨¨¨§©¦¨©§¥
:ipyd `iady weqtdn `pz lk yxec dn zxxan `xnbdéaøå§©¦

éàä ïBòîLzaiz'dúBà'on d`ad dgpndy dcedi iax dyxcy ¦§©¨
dnily `l` oi`vgl daixw dpi` miyxeiddéì ãéáò éàîdn ± ©¨¦¥

daiyn .'xhwz lilk'n df oic cnl oerny iax ixdy ,dpnn yexci
:`xnbddéì éòaéîzkxvp ef daiz -øçà epéîe únL ìBãb ïäëì ¦¨¥¥§Ÿ¥¨¤¥¦©¥

Búéaî ïBøOò éöç àéáé àlL ,åézçz,aixwieåy okàìynzyi ©§¨¤Ÿ¨¦£¦¦¨¦¥§Ÿ
a.ïBLàø ìL ïBøOò éöç:`xnbd zl`eyïî déì ÷etéúå £¦¦¨¤¦§¦¥¦

'dúéöçîe'(bi e my),lirl dyxc `xnbdy(:p)odky ,'e"`e' ze`dn ©£¦¨
oerny iax jixv recne ,edvege mly oexyr `iadl jixv ipyd lecb

oerny iax :`xnbd daiyn .ef dyxc yexcl xg` weqtàì 'å"éå'¨Ÿ
,Léøc.'dze`'n yexcl jxved jkle ¨¦

:`xnbd zl`ey'íìBò ÷ç' éàä äãeäé éaøådfn oerny iax yxcy §©¦§¨©¨¨
,xeaiv lyn oiziag mi`ian lecb odk epin `l m`y.déì ãéáò éàî©¨¦¥

:`xnbd daiynàäz íìBòì 'äweç'zbdep ef devn `dzy ± ¨§¨§¥
:`xnbd zl`eye dkiynn .zexecl'øè÷z ìéìk'yxc oerny iaxy ¨¦¨§¨

,dxhwda dlek `dzyéì änìdaiyn .dcedi iax yexci dn ± ¨¨¦
:`xnbdì déì éòaéî.àéðúãëxn`p dxeza(eh-bi my)oxd` oAxw df' , ¦¨¥¥§¦§©§¨¤¨§©©£Ÿ

dgpn zlq dt`d zxiUr ,Fz` gWOd mFiA 'dl Eaixwi xW` eipaE¨¨£¤©§¦©§¦¨©Ÿ£¦¦¨¥¨Ÿ¤¦§¨
oicdy ixd .'xhwY lilM 'ebe ,axrA DzivgnE xwAA Dzivgn cinŸ¦©£¦¨©Ÿ¤©£¦¨¨¨¤¨¦¨§¨
xn`p cere .oiziag zgpn lr xn`p dgpnd lk z` xihwdl jixvy

(fh e my)lr xn`p df weqte ,'lk`z `l didY lilM odM zgpn lke'§¨¦§©Ÿ¥¨¦¦§¤Ÿ¥¨¥
.e`la xaer dpnn lke`dy odk ly dacp zgpn:`xnbd zx`an

àlà éì ïéàdaezkd dyxtdyäðBéìò`idy ,dxeza dpey`x ± ¥¦¤¨¤§¨
,ìBãb ïäk úçðîdpic `diy,øè÷z ìéìëa`l` ,xnel il oi` oke ¦§©Ÿ¥¨§¨¦¨§¨§

daezkd dyxt lräðBzçú`idy ,dxeza dipyd ±ïäk úçðî ©§¨¦§©Ÿ¥
,èBéãädpic `diyäæa äæ ìL øeîàä úà ïzéì ïépî ,ìëàú àìa ¤§§Ÿ¥¨¥¦©¦¦¥¤¨¨¤¤¨¤

äæa äæ ìù øeîàä úàå,dxhwda lilk odizy eidiy oipn ± §¤¨¨¤¤¨¤
,e`la xeari odizy ixiiyn lke`dye,øîBì ãeîìzodizya xn`y ©§©

ìéìk' ïàk øîàð ,äåL äøéæâì 'ìéìk' 'ìéìk','xhwYïläì øîàðå ¨¦¨¦¦§¥¨¨¨¤¡©¨¨¦¨§¨§¤¡©§©¨
ìéìk','didYäîe ,øè÷z ìéìëa ïläì óà ,øè÷z ìéìëa ïàk äî ¨¦¦§¤©¨§¨¦¨§¨©§©¨§¨¦¨§¨©
ïläl'lk`z `l' xn`pïzéì ïàk óà ,Búìéëà ìò äNòú àì ïzéì §©¨Ÿ¥¨¥¦¥Ÿ©£¤©£¦¨©¨¦¥

.Búìéëà ìò äNòú àìŸ©£¤©£¦¨
:`xnbd zl`ey .oerny iax zhiy z` zxxan `xnbdåikéaø øáñ §¨©©¦

ïBòîLoiziag zgpn aixwdl oicdy,øeaéö ìMî`ed,àúééøBàc ¦§¦¤¦§©§¨
,ïðúäå(e"n f"t milwy)úéa eðé÷úä íéøác äòáL ,ïBòîL éaø øîà §¨§©¨©©¦¦§¦§¨§¨¦¦§¦¥
äæå ,ïécmy dpyna epipyy dn ±(d"n e"t).ïäî ãçàzia epwiz cere ¦§¤¤¨¥¤
y ,oic,íiä úðéãnî BúìBò çìML íéáëBk ãáBòm`dnò çìLinc ¥¨¦¤¨©¨¦§¦©©¨¨©¦¨

ïéáéø÷ åàì íàå ,BìMî ïéáéø÷ ,íéëñðmikqpd.øeaéö ìMî §¨¦§¥¦¦¤§¦¨§¥¦¦¤¦
:dpynd dkiynnúnL øb ïëå,miyxei el oi`e,íéçáæ çépäåoicd §¥¥¤¥§¦¦©§¨¦

m`y ,`edíéëñð Bì Lé,eiiga yixtdyåàì íàå ,BìMî ïéáéø÷ ¤§¨¦§¥¦¦¤§¦¨
àeä ïéc úéa éàðúe .øeaéö ìLî ïéáéø÷lràìå ,únL ìBãb ïäk §¥¦¦¤¦§©¥¦Ÿ¥¨¤¥§Ÿ

.øeaéö ìMî äáéø÷ Búçðî àäzL ,åézçz øçà ïäk epéîixd ¦Ÿ¥©¥©§¨¤§¥¦§¨§¥¨¦¤¦
`l` ,`ziixe`cn epi` xeaiv lyn `iadl oicdy xaeq oerny iaxy
`ziixe`cny xaq oerny iaxy epipy `ziixaae .oic zia i`pzn
zvxzn .xeaiv lyn d`a lecb odkd zen xg`l oiziag zgpn

:`xnbdz éðL eäáà éaø øîàeåä úBðwzepwz izy epwiz opax ± ¨©©¦£¨§¥©¨£
n ,mipey mipnfaàúééøBàc`iadl epic,øeaéöcîiax yxcy enke §©§¨¦§¦

xn`py dnn ,lirl oerny(eh e my),mler lyn `iany 'mler wg'
`l`äkLéì à÷çcéî à÷c eæçc ïåékeid dkylay milwydy - ¥¨©£§¨¦©£¨¦§¨

mipdk lr zegpn aixwdl mikixv eid dpy lkay itl ,mizget
zngne ,ipy ycwn ly onfa mizn eidy mipdk daxd eide ,ezny

dkyld cqtdíéLøBéî éaâìc eðéwzzen xg`ly minkg epwiz ± ©¦§¦§¥¦§¦
j` ,miyxeidn eabi odkdda éòLt à÷c eæçc ïåéke`xy oeik ± ¥¨©£§¨¨§¦¨

oiziag zgpnd z` mi`ian eid `le miryet eid miyxeidy minkg
,mdia` zen xg`làúééøBàcà äeî÷Bàoicd z` ecinrde exfg ± §¨©§©§¨

.xeaiv lyn d`a dgpndy dxezd on `edy itk
dpyna epipy :milwya dpyna `aedy sqep oic lr dywn `xnbd

,oic zia epwizy mixac draydn cg`a milwyaeäé àlL äøt ìòå§©¨¨¤Ÿ§
døôàa ïéìòBî±`iadl jxhvi `l dnec` dxt xt`a ynzyndy £¦§¤§¨

`lde :`xnbd zl`ey ,dlirn oaxwàéä àúééøBàcoi`y df oic ± §©§¨¦
,oic zia i`pz wx `le dxezd on `ed z`hg xt`a milrenàéðúc§©§¨

dnec` dxt zyxta weqta xn`p ,`ziixaa(h hi xacna),úàhç'©¨
,'àéä'z`hg' zaizeda ïéìòBnL ,ãnìîzaizne ,dnec` dxta ± ¦§©¥¤£¦¨
'àéä'wxy eyxcïéìòBî da ¦¨£¦
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קסה oifge` mipya cenr `p sc ± oey`x wxtzereay

.'ek oexyr d`ad dgpnn oexyr d`ad dgpnäðùîäîéìùå,xweaa mly oexyr -

.xeaiv lyn daixw `idy onf lk ,miaxrd oia oexyreàøîâåéúçú çéùîä ïäëä
äúåà äùòé åéðáî ãçà.xg` cenri cr ,daixw miyxei lync -ïéùøåé åáéø÷é ìåëé

ïéàöçìdyer odia` didy enk -íìåò ìùî ?.dkyld znexzn ,xeav lyn -

äøè÷äá äìåë àäúùdpnn dyri `ly -

exihwiy :`pixg` `pyil .dlik`l miixiy

daixw `idy onf lk ,oi`vgl `le ,dnily

dcedi iax ibilt `l dnilyac .xeav lyn

.dxend itn .oerny iaxeåéðáå ïøäà åäé ìåëé
ãçà ïáø÷ ïéáéø÷î.mgynd meia -åéðáå

ïîöò éðôájli`e mei eze`ne ,jepigd myl -

aizkc ,mei lka - lecb odk la` .`l -

"cinz"úåèåéãä íéðäë ?heicd odkykc -

aixwn did mei eze`a ,dcearl jpgzp

did mi`elnd meia :`pixg` `pyil .oexyr

.dxend itn `le .bdep `l - zexecl la` ,jk

íéìåãâ íéðäë àìà åðéà åà:xn`w ikdc -

odk lk ,zexecl oxd` ipa eaixwi df oaxw

.cenriy lecbøåîà ìåãâ ïäë éøäikdc -

oxd` ipan cenriy giynd odkd :`xw xn`w

.dze` dyri ezen xg`l eizgzïë íà-

lk miziagd eaixwiy ,iz` oiyxeil dilekc

.eizgz xg` odk epn `ly onfïäëä áåúëì
äúåà äùòé åéðá åéúçú çéùîäzeniyk -

.`edåéðáî éàîeipan cg` :rnync -

.izxz rnync ,lecb odkl eizgz cenriy

äéì ãéáò éàî äúåàdnily dil wtpc oeik -

- "giynd odkd" `nlyac ."xhwz lilk"n

odk ixd ,lirl opixn`c `yxc jdl iwen

dil ciar i`n "dze`" `l` ,xen` lecb?
åéúçú øçà ïäë åðéîå.meia ea -äéì ÷åôéúå
áøòá äúéöçîå ïîlirl oxn`ck -ä÷åç ?

àäú íìåòìzbdep ef devn `dzy -

.zexecläðåéìò`xwa aizkc ,oiziag -

lilk" da aizke ,"oxd` z` ev"a ,`yixa

- "didz lilk odk zgpn lk" xcde ."xhwz

`l" da aizke ,ezacp zgpna irzync

."lk`z'åë øåîàä ïúéì ïéðîmdipy ediy -

xeari mdizy ixiyn lke`de ,dxhwda lilk

e`laìéìë ìéìë øîåì ãåîìú ?lilk" -

."lk`z `l didz lilk" ,"xhwzäòáù
íéøáãzern" wxta milwy zkqna -

."e`vnpyíäî ãçà äæåipzwc .i`w mzd -

lcbnl milyexin z`vnpy dnda :lirl

,zeler - mixkf .gex lkl dzcnke xcr

z` oipkynn dpey`xa .minly - zeawp

dze` oigipn eidy cr ,dikqp `iadl d`ven

oiaixw dikqp eidiy oic zia epiwzd .oigxeae

mixac dray :oerny iax xn`we .xeav lyn

.mdn cg` epxn`y dfe ,oic zia epiwzd

,'ek glyy ieb :yy jpi`l yxtn xcdeiebc

"zegpn el`" wxta xn`ck ,eizepaxw glyn

xnel cenlz dn - "yi`" :(a ,br zegpn)

"yi`" "yi`"?mixcepy miebd z` zeaxl

.l`xyik zeacpíéëñð äîò çìùinc -

.dikqpøâ ïëåel oi`c - xb hwp ikdl -

miyxei iaxwn eed - l`xyi i`c .miyxei

.eikqpøåáéö ìùîoic zia i`pz ,`nl` -

!`ziixe`c e`le ,`edøåáöãî àúééøåàã-

.mler lyn - "mler wg" (e `xwie) aizkckäëùì à÷çãî à÷ã,h) `nei zkqnc `nw wxta opixn`ck ,jka oikixv eid dpy lkay itl ,dkylay milwyd oizget eidy -

.oiyxein epiwz ,ezpy `ived `l cg` lkc ,milecb mipdk ze`n ylyn xzei ecnry ,ipy ycwn df - "dpxevwz miryx zepye" :(`éòùô÷ãepiidc .dze` oi`ian oi`e -

.`xwirnk `ziixe`c` dxecdl depwz xcde ,oiyxein depwz `xwirnc :zepwz izyäøô ìòå.mixac dray oze`n epiid -äøôàá ïéìòåî àäé àìù- dxt`n dpdpd -

oaxw aiigzi `l.dlirnàéä úàèç.mipdkl xzid zry odl dzid `ly cr ,ze`hg x`yk da oilreny cnln ,aizk dxta -ïúëîì.dkn `txn xt` -÷ôñî éùøô
úåàæä.`ziixe`c dlirnl opaxc dlirn oia `ki` i`n yxtn (a ,a) dlirnc `ziinw `zrnya .dlirn meyn -úåàæä ÷ôñzekkq oebk ,zn `nh wtqa `nhpy oebk -

.zerxteïäì ïéáâî äìéçúá.xeav zepaxw x`yk dkyld znexzn oi`a oi`e ,cg`e cg` lkn zernd z` oiaeb - oze` oi`ianyk eiykr ,xnelk -
éä
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ïäëäå(a ,d) zezixkc `nw wxt opiyxc `kdn Ð dze` dyri eipan eizgz giynd

`edd (,`i) dxenza jixvnc inp `d epiide ,dgiyn oerh lecb odk oa lecb odkc

.milecb mipdkl `xw

àäúùiaxe :onwl irac `de .miixiy dl dyri `ly :qxhpewa yxit Ð dxhwda dlek

ciar i`n "xhwz lilk" i`d dcedi

dlekc `hiyt Ð mipdk zgpn `eddc oeik ?dil

:xaqwc oerny iaxl `l` jixhvi` `le ,lilk

:`pixg` `pyil yxit cer .`dz mler lyn

.oi`vgl daixw dpi`yå"éå`kd Ð yixc `l

`nw wxt oke ,e"ie oerny iax yixc `l

wxtae "jihteye jipwf" iab (` ,ci) oixcdpqc

oiipr lr siqen e"ie" la` .(a ,e) dheqc `nw

e"ie" oke ,yixc Ð ["dax unewd" wxta] "oey`x

,dq [`nw `aa) "daexn" yixc Ð "diaxr xcd

wxtac dywe .(` ,ck) dxf dcearc ipy wxte (a

iab ,dil yixc (a ,gk dxenz) "oixeq`d lk"

`ed e"iene ,"raex xn`p dnl ,gbep xn`p m`"

Ð "on" `ki`c meync :xnel yie !ikd opiyxcc

`iyew jd edin .`z` yxcnl "one"c gken

za" iab (a ,`p oixcdpq) "zezin rax`" yixc

"dtixya Ð d`eyp zg`e dqex` zg` ,odk

yixc `ziixae ,`aiwr iaxk "zae" "za" yixc

iycw" wxt dlirnae .oerny iaxk gken oiwxit

,`nhc uxy mc oerny iax yixc (` ,fi) "gafn

e"ienc dax ziy`xaa gkene ,"dfe" aizkcn

wxtae ,e"ie `kd yixc dcedi iaxc :eze !yixcw

iab (` ,fk `rivn `aa) "ze`ivn el`"

iab (` ,ci) oixcdpqc `nw wxt seqe ,"dz`vne"

iab (a ,a) dxenz yixae .e"ie yixc Ð "jihteye"

wxte .yixc `l e"ie :opixn` Ð "xini xnd m`e"

mixcte mixai`" :(` ,dn `nei) "itlwa sxh"

(` ,`k) oixcdpqc ipy wxte ,"axran elkrzpy

`l` oerny iaxe dcedi iax exy `lc ,jln iab

yixc Ð e"ie yixcc o`ne ,miyp dxyr dpeny

,dil iyxc `lc `ed iyxc ipdl :`nye !ith

.`peeb i`d ik ogky` `aehe

÷çoxd` :`pin` dedc Ð `dz mlerl ef

drya Ð eipae ,mei lka oiziag aixwn

ekpgzp xaky it lr s` ,milecb mipdk eyrpy

.`xaq i`d dil zil oerny iaxe .heicd zpedka

óà`xeqi` la` Ð ezlik` lr dyrz `l o`k

:`iyw zvwe ."xhwz lilk"n ol `wtp

Ð "xn`l" aizkcn ,inp e`l opiyxc `l i`n`

migqt) "dry lk" wxt opiyxcck ,xen` e`l

?(` ,an

ùédzin xg`lc ,eiiga oyixtdy Ð mikqp el

.xwtd lkd ied

à÷ãeidy ,ipy ziaay Ð dkyil `wgcn

.ozpy e`ived `ly mipdk

úàèçil wetiz :dniz Ð da oilreny cnln

jixhvi`c :xnel yie !`id ziad wca iycwc

ilke dndaa `l` epi`c ,lren xg` lrenl

.cala zxy
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.'åëå ïBøOò äàaä äçðîäðùîøçà ïäk epéî àì ¦§¨©¨¨¦¨Ÿ¦Ÿ¥©¥
ìMî :øîBà ïBòîL éaø ?äáéø÷ äúéä éî ìMî ,åézçz©§¨¦¤¦¨§¨§¥¨©¦¦§¥¦¤
äúéä äîéìLe .ïéLøBé ìMî :øîBà äãeäé éaø ,øeaéö¦©¦§¨¥¦¤§¦§¥¨¨§¨

.äáéø÷àøîâïäk epéî àìå ,únL ìBãb ïäk :ïðaø eðz §¥¨¨©¨©Ÿ¥¨¤¥§Ÿ¦Ÿ¥
?ïéLøBé ìMî äáéø÷ Búçðî àäzL ïépî ,åézçz øçà©¥©§¨¦©¦¤§¥¦§¨§¥¨¦¤§¦
."dúà äNòé åéðaî åézçz çéLnä ïäkäå" øîBì ãeîìz©§©§©Ÿ¥©¨¦©©§¨¦¨¨©£¤Ÿ¨

¯ "dúà" øîBì ãeîìz ?ïéàöç äpáéø÷é ìBëéàìå dlek ¨©§¦¤¨£¨¦©§©Ÿ¨¨§Ÿ
"íìBò ÷ç" :øîBà ïBòîL éaø .äãeäé éaø éøác ,déöç¤§¨¦§¥©¦§¨©¦¦§¥¨¨

¯"øè÷z ìéìk" ,íìBò ìMî¯.äøè÷äa dlek àäzL¯ ¦¤¨¨¦¨§¨¤§¥¨§©§¨¨
déì éòaéî éàä ?àúàc àeä éëäì "çéLnä ïäkä" éàäå§©©Ÿ¥©¨¦©§¨¦©£¨©¦¨¥¥
íBéa 'äì eáéø÷é øLà åéðáe ïøäà ïaø÷ äæ" :àéðúãkì©¦§©§¨¤¨§©©£Ÿ¨¨£¤©§¦©§

"Búà çLnä¯?ãçà ïaø÷ ïéáéø÷î åéðáe ïøäà eäé ìBëé ¦¨©Ÿ¨§©£Ÿ¨¨©§¦¦¨§¨¤¨
'äì eáéø÷é øLà" øîBì ãeîìz"¯,Bîöò éðôa ïøäà ©§©£¤©§¦©©£Ÿ¦§¥©§

"åéða" .ïîöò éðôa åéðáe¯äzà .úBèBéãä íéðäk elà ¨¨¦§¥©§¨¨¨¥Ÿ£¦¤§©¨
Bà ,úBèBéãä íéðäk :øîBà?íéìBãb íéðäk àlà Bðéà ¥Ÿ£¦¤§¥¤¨Ÿ£¦§¦

"åéðaî åézçz çéLnä ïäkäå" øîBà àeäLk¯éøä §¤¥§©Ÿ¥©¨¦©©§¨¦¨¨£¥
àä ,øeîà ìBãb ïäkíéðäk elà ?"åéða" íéi÷î éðà äî Ÿ¥¨¨¨¨£¦§©¥¨¨¥Ÿ£¦

!úBèBéãä¯åézçz çéLnä ïäkä" àø÷ áBzëì ,ïk íà ¤§¦¥¦§§¨©Ÿ¥©¨¦©©§¨
.ézøz dpéî úòîL ?"åéðaî" éàî ,"äNòé åéða¯éaøå ¨¨©£¤©¦¨¨¨§©¦¨©§¥§©¦

?déì ãéáò éàî "dúà" éàä ,ïBòîL¯ì éòaéîïäëì dé ¦§©Ÿ¨©¨¥¥¦¨¥¥§Ÿ¥
ïBøOò éöç àéáé àlL ,åézçz øçà epéîe únL ìBãb̈¤¥¦©¥©§¨¤Ÿ¨¦£¦¦¨

BúéaîìL ïBøOò éöç àìå.ïBLàø¯ïî déì ÷Btéúå ¦¥§Ÿ£¦¦¨¤¦§¥¥¦
!"dúéöçîe"¯.Léøc àì å"éå÷ç" éàä ,äãeäé éaøå ©£¦¨¨¨¥§©¦§¨©¨

?déì ãéáò éàî "íìBò¯.àäz íìBòì äweç¯ìéìk" ¨©¨¥¥¨§¨§¥¨¦
?éì änì "øè÷z¯àlà éì ïéà :àéðúãëì déì éòaéî ¨§¨¨¨¦¦¨¥¥§¦§©§¨¥¦¤¨

úçðî äðBzçúå ,"øè÷z ìéìk"a ìBãb ïäk úçðî äðBéìò¤§¨¦§©Ÿ¥¨§¨¦¨§¨§©§¨¦§©
äæ ìL øeîàä úà ïzéì ïépî ."ìëàú àì"a èBéãä ïäkŸ¥¤§§Ÿ¥¨¥¦©¦¦¥¤¨¨¤¤
"ìéìk" øîBì ãeîìz ?äæa äæ ìL øeîàä úàå äæa§¤§¤¨¨¤¤§¤©§©¨¦
ïläì øîàðå "ìéìk" ïàk øîàð :äåL äøéæâì "ìéìk"¨¦¦§¥¨¨¨¤¡©¨¨¦§Ÿ©§©¨

ïàk äî ,"ìéìk"¯ïläì óà ,"øè÷z ìéìk"a¯ìéìk"a ¨¦©¨§¨¦¨§¨©§©¨§¨¦
ïläl äîe ."øè÷z¯óà ,Búìéëà ìò äNòz àì ïzéì ¨§¨©§©¨¦¥Ÿ©£¤©£¦¨©

ïàk¯¯ .dúìéëà ìò äNòz àì ïzéì:ïBòîL éaø øáñå ¨¦¥Ÿ©£¤©£¦¨¨§¨©©¦¦§
äòáL :ïBòîL éaø øîà ,ïðúäå ?àúééøBàc øeaéö ìMî¦¤¦§©§¨§¨§©¨©©¦¦§¦§¨

¯ ïäî ãçà äæå ,ïéc úéa eðé÷úä íéøácBúìBò çìML éBb §¨¦¦§¦¥¦§¤¤¨¥¤¤¨©¨
íéëñð dnò çìL .íiä úðéãnî¯íàå ,BlMî äáéø÷ ¦§¦©©¨¨©¦¨§¨¦§¥¨¦¤§¦

åàì¯Lé .íéçáæ çépäå únL øb ïëå .øeaéö ìMî ïéáéø÷ ¨§¥¦¦¤¦§¥¥¤¥§¦¦©§¨¦¥
íéëñð Bì¯åàì íàå ,BlMî ïéáéø÷¯.øeaéö ìMî ïéáéø÷ §¨¦§¥¦¦¤§¦¨§¥¦¦¤¦

øçà ïäk epéî àìå únL ìBãb ïäk ,àeä ïéc úéá éàðúe§©¥¦Ÿ¥¨¤¥§Ÿ¦Ÿ¥©¥
åézçz¯éaø øîà !øeaéö ìMî äáéø÷ Búçðî àäzL ©§¨¤§¥¦§¨§¥¨¦¤¦£©©¦

àúééøBàc ,eåä úBðwú éðL :eäaà¯äkLéì à÷çãéî à÷c eæçc ïåék .øeaéöcî¯éáâìc eðéwz ©¨§¥©¨¨§©§¨¦§¦¥¨§¨§¨¦©§¨¦§¨©¦§¦§¦
da éòLt à÷c eæçc ïåék .íéLøBiî¯."døôàa ïéìòBî àäé àlL ,äøt ìòå" .àúééøBàcà äeî÷Bà ¦§¦¥¨§¨§¨¨§¦¨§¨©§©§¨§©¨¨¤Ÿ§¥£¦§¤§¨

¯"àéä úàhç" :àéðúc !àéä àúééøBàc¯"àéä" ,da ïéìòBnL ãnìî¯,ïéìòBî da §©§¨¦§©§¨©¨¦§©¥¤£¦¨¦¨£¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `p sc zegpn(iyiy meil)

'åëå ïBøOò äàaä äçðîly dgpnn micnl oi`e ,oexyr ly dgpnn ¦§¨©¨¨¦¨
.mikqp zgpnn cenll yi jkle ,mipexyr dylye mipy

äðùî
in lyn ,eizgz xg` epin `le lecbd odkd znyk dpc epizpyn

:dxeriy did dne ,miaxrd oiaae xweaa daixw dgpnd dzidàìŸ
ïäk epéîlecbïBòîL éaø ,äáéø÷ äúéä éî ìMî ,åézçz øçà ¦Ÿ¥©¥©§¨¦¤¦¨§¨§¥¨©¦¦§

øeaéö ìMî øîBà,daixw dzidïéLøBé ìMî øîBà äãeäé éaø ¥¦¤¦©¦§¨¥¦¤§¦
.daixw dzid,äáéø÷ äúéä äîéìLeaixwny lecb odk zgpnk `le §¥¨¨§¨§¥¨

.axra ivge xweaa oexyr ivg

àøîâ
:zwelgnd inrh z` zx`an `xnbdàìå únL ìBãb ïäk ,ïðaø eðz̈©¨¨Ÿ¥¨¤¥§Ÿ

LøBé ìMî äáéø÷ Búçðî àäzL ïépî ,åézçz øçà ïäk epéî,ïé ¦Ÿ¥©¥©§¨¦©¦¤§¥¦§¨§¥¨¦¤§¦
øîBì ãeîìz(eh e `xwie),'dúBà äNòé åéðaî åézçz çéLnä ïäkäå' , ©§©§©Ÿ¥©¨¦©©§¨¦¨¨©£¤¨

lyn ezgpn axwiz ,zny giynd odkdy ,`id aezkd zernyne
,`ziixad zxxan .eipaäpáéø÷é ìBëéløîBì ãeîìz ,ïéàöç ¨©§¦¤¨£¨¦©§©

,'dúBà'daixwy xneléaø .äãeäé éaø éøác ,déöç àìå dlek ¨¨§Ÿ¤§¨¦§¥©¦§¨©¦
,øîBà ïBòîLxn`p(my),'íìBò ÷ç'dgpnd odkd znyky rnyne ¦§¥¨¨

daixw,íìBò ìMîxn`py dnne .dkyld znexzn epiide(my) ¦¤¨
'øè÷z ìéìk',eyxcäøè÷äa dlek àäzLdpnn eyri `ly ± ¨¦¨§¨¤§¥¨§©§¨¨

.mipdk zlik`l miixiy
:`xnbd zl`ey .xzein weqtd m`d zxxan `xnbdïäkä' éàäå§©©Ÿ¥

àúàc àeä éëäì 'çéLnä,ef dyxcl xn`p ±déì éòaéî éàä± ©¨¦©§¨¦©£¨©¦¨¥¥
,jxvp df weqt `lde,àéðúãëìweqta xn`p(bi e `xwie)ïaø÷ äæ' §¦§©§¨¤¨§©

ïøäà eäé ìBëé ,'BúBà çLnä íBéa 'äì eáéø÷é øLà åéðáe ïøäà©£Ÿ¨¨£¤©§¦©§¦¨©¨§©£Ÿ
,ãçà ïaø÷ ïéáéø÷î åéðáe,migynp mdy meiaøLà' øîBì ãeîìz ¨¨©§¦¦¨§¨¤¨©§©£¤

,''äì eáéø÷éoeyla miiqe 'oaxw df' cigi oeyla aezkd gzte ©§¦©
y epcnll ,'eaixwi'ïøäàaixwn,Bîöò éðôa,mei lkéðôa åéðáe ©£Ÿ¦§¥©§¨¨¦§¥

,ïîöò`ziixaa xn`py dny :`xnbd zx`an .mkepig meia,'åéða' ©§¨¨¨
úBèBéãä íéðäk elà.dcearl mikpgzny meia dgpn miaixwny ¥Ÿ£¦¤§

:`xnbd zxxanøîBà äzàl dxezd zpeekyBà ,úBèBéãä íéðäk ©¨¥Ÿ£¦¤§
àlà Bðéàd lky ,xnelíéìBãb íéðäkoaxw e`iai ,zexecl ecnriy ¥¤¨Ÿ£¦§¦

daiyn .dgpn oaxw ekepig meia `ian heicd odk s`y oipne ,dgpn
:`xnbdøîBà àeäLk(eh e my)éøä ,'åéðaî åézçz çéLnä ïäkäå' §¤¥§©Ÿ¥©¨¦©©§¨¦¨¨£¥

íéi÷î éðà äî àä ,øeîà ìBãb ïäkxn`py dn z` yxt` ji`e ± Ÿ¥¨¨¨¨£¦§©¥
,'åéða'`l`,úBèBéãä íéðäk elàmikpgzny meia dgpn mi`iany ¨¨¥Ÿ£¦¤§

mi`ian eid okidn yexcl xzein epi` weqtdy dyw ok m`e .dcearl
:`xnbd daiyn .lecb odkd znyk oiziag zgpnïk íàmiyxecy ± ¦¥

,dgpnd z` mi`ian miyxeidy wxçéLnä ïäkä' ,àø÷ áBzëì¦§§¨©Ÿ¥©¨¦©
,'äNòé åéða ,åézçzeiyxein e`iai lecb odkd zeniyky dfn cnlpe ©§¨¨¨©£¤

,ezgpn z`éàîxn`p recn ±,åéða'î'`l`.ézøz dpéî úòîL ©¦¨¨¨§©¦¨©§¥
:ipyd `iady weqtdn `pz lk yxec dn zxxan `xnbdéaøå§©¦

éàä ïBòîLzaiz'dúBà'on d`ad dgpndy dcedi iax dyxcy ¦§©¨
dnily `l` oi`vgl daixw dpi` miyxeiddéì ãéáò éàîdn ± ©¨¦¥

daiyn .'xhwz lilk'n df oic cnl oerny iax ixdy ,dpnn yexci
:`xnbddéì éòaéîzkxvp ef daiz -øçà epéîe únL ìBãb ïäëì ¦¨¥¥§Ÿ¥¨¤¥¦©¥

Búéaî ïBøOò éöç àéáé àlL ,åézçz,aixwieåy okàìynzyi ©§¨¤Ÿ¨¦£¦¦¨¦¥§Ÿ
a.ïBLàø ìL ïBøOò éöç:`xnbd zl`eyïî déì ÷etéúå £¦¦¨¤¦§¦¥¦

'dúéöçîe'(bi e my),lirl dyxc `xnbdy(:p)odky ,'e"`e' ze`dn ©£¦¨
oerny iax jixv recne ,edvege mly oexyr `iadl jixv ipyd lecb

oerny iax :`xnbd daiyn .ef dyxc yexcl xg` weqtàì 'å"éå'¨Ÿ
,Léøc.'dze`'n yexcl jxved jkle ¨¦

:`xnbd zl`ey'íìBò ÷ç' éàä äãeäé éaøådfn oerny iax yxcy §©¦§¨©¨¨
,xeaiv lyn oiziag mi`ian lecb odk epin `l m`y.déì ãéáò éàî©¨¦¥

:`xnbd daiynàäz íìBòì 'äweç'zbdep ef devn `dzy ± ¨§¨§¥
:`xnbd zl`eye dkiynn .zexecl'øè÷z ìéìk'yxc oerny iaxy ¨¦¨§¨

,dxhwda dlek `dzyéì änìdaiyn .dcedi iax yexci dn ± ¨¨¦
:`xnbdì déì éòaéî.àéðúãëxn`p dxeza(eh-bi my)oxd` oAxw df' , ¦¨¥¥§¦§©§¨¤¨§©©£Ÿ

dgpn zlq dt`d zxiUr ,Fz` gWOd mFiA 'dl Eaixwi xW` eipaE¨¨£¤©§¦©§¦¨©Ÿ£¦¦¨¥¨Ÿ¤¦§¨
oicdy ixd .'xhwY lilM 'ebe ,axrA DzivgnE xwAA Dzivgn cinŸ¦©£¦¨©Ÿ¤©£¦¨¨¨¤¨¦¨§¨
xn`p cere .oiziag zgpn lr xn`p dgpnd lk z` xihwdl jixvy

(fh e my)lr xn`p df weqte ,'lk`z `l didY lilM odM zgpn lke'§¨¦§©Ÿ¥¨¦¦§¤Ÿ¥¨¥
.e`la xaer dpnn lke`dy odk ly dacp zgpn:`xnbd zx`an

àlà éì ïéàdaezkd dyxtdyäðBéìò`idy ,dxeza dpey`x ± ¥¦¤¨¤§¨
,ìBãb ïäk úçðîdpic `diy,øè÷z ìéìëa`l` ,xnel il oi` oke ¦§©Ÿ¥¨§¨¦¨§¨§

daezkd dyxt lräðBzçú`idy ,dxeza dipyd ±ïäk úçðî ©§¨¦§©Ÿ¥
,èBéãädpic `diyäæa äæ ìL øeîàä úà ïzéì ïépî ,ìëàú àìa ¤§§Ÿ¥¨¥¦©¦¦¥¤¨¨¤¤¨¤

äæa äæ ìù øeîàä úàå,dxhwda lilk odizy eidiy oipn ± §¤¨¨¤¤¨¤
,e`la xeari odizy ixiiyn lke`dye,øîBì ãeîìzodizya xn`y ©§©

ìéìk' ïàk øîàð ,äåL äøéæâì 'ìéìk' 'ìéìk','xhwYïläì øîàðå ¨¦¨¦¦§¥¨¨¨¤¡©¨¨¦¨§¨§¤¡©§©¨
ìéìk','didYäîe ,øè÷z ìéìëa ïläì óà ,øè÷z ìéìëa ïàk äî ¨¦¦§¤©¨§¨¦¨§¨©§©¨§¨¦¨§¨©
ïläl'lk`z `l' xn`pïzéì ïàk óà ,Búìéëà ìò äNòú àì ïzéì §©¨Ÿ¥¨¥¦¥Ÿ©£¤©£¦¨©¨¦¥

.Búìéëà ìò äNòú àìŸ©£¤©£¦¨
:`xnbd zl`ey .oerny iax zhiy z` zxxan `xnbdåikéaø øáñ §¨©©¦

ïBòîLoiziag zgpn aixwdl oicdy,øeaéö ìMî`ed,àúééøBàc ¦§¦¤¦§©§¨
,ïðúäå(e"n f"t milwy)úéa eðé÷úä íéøác äòáL ,ïBòîL éaø øîà §¨§©¨©©¦¦§¦§¨§¨¦¦§¦¥
äæå ,ïécmy dpyna epipyy dn ±(d"n e"t).ïäî ãçàzia epwiz cere ¦§¤¤¨¥¤
y ,oic,íiä úðéãnî BúìBò çìML íéáëBk ãáBòm`dnò çìLinc ¥¨¦¤¨©¨¦§¦©©¨¨©¦¨

ïéáéø÷ åàì íàå ,BìMî ïéáéø÷ ,íéëñðmikqpd.øeaéö ìMî §¨¦§¥¦¦¤§¦¨§¥¦¦¤¦
:dpynd dkiynnúnL øb ïëå,miyxei el oi`e,íéçáæ çépäåoicd §¥¥¤¥§¦¦©§¨¦

m`y ,`edíéëñð Bì Lé,eiiga yixtdyåàì íàå ,BìMî ïéáéø÷ ¤§¨¦§¥¦¦¤§¦¨
àeä ïéc úéa éàðúe .øeaéö ìLî ïéáéø÷lràìå ,únL ìBãb ïäk §¥¦¦¤¦§©¥¦Ÿ¥¨¤¥§Ÿ

.øeaéö ìMî äáéø÷ Búçðî àäzL ,åézçz øçà ïäk epéîixd ¦Ÿ¥©¥©§¨¤§¥¦§¨§¥¨¦¤¦
`l` ,`ziixe`cn epi` xeaiv lyn `iadl oicdy xaeq oerny iaxy
`ziixe`cny xaq oerny iaxy epipy `ziixaae .oic zia i`pzn
zvxzn .xeaiv lyn d`a lecb odkd zen xg`l oiziag zgpn

:`xnbdz éðL eäáà éaø øîàeåä úBðwzepwz izy epwiz opax ± ¨©©¦£¨§¥©¨£
n ,mipey mipnfaàúééøBàc`iadl epic,øeaéöcîiax yxcy enke §©§¨¦§¦

xn`py dnn ,lirl oerny(eh e my),mler lyn `iany 'mler wg'
`l`äkLéì à÷çcéî à÷c eæçc ïåékeid dkylay milwydy - ¥¨©£§¨¦©£¨¦§¨

mipdk lr zegpn aixwdl mikixv eid dpy lkay itl ,mizget
zngne ,ipy ycwn ly onfa mizn eidy mipdk daxd eide ,ezny

dkyld cqtdíéLøBéî éaâìc eðéwzzen xg`ly minkg epwiz ± ©¦§¦§¥¦§¦
j` ,miyxeidn eabi odkdda éòLt à÷c eæçc ïåéke`xy oeik ± ¥¨©£§¨¨§¦¨

oiziag zgpnd z` mi`ian eid `le miryet eid miyxeidy minkg
,mdia` zen xg`làúééøBàcà äeî÷Bàoicd z` ecinrde exfg ± §¨©§©§¨

.xeaiv lyn d`a dgpndy dxezd on `edy itk
dpyna epipy :milwya dpyna `aedy sqep oic lr dywn `xnbd

,oic zia epwizy mixac draydn cg`a milwyaeäé àlL äøt ìòå§©¨¨¤Ÿ§
døôàa ïéìòBî±`iadl jxhvi `l dnec` dxt xt`a ynzyndy £¦§¤§¨

`lde :`xnbd zl`ey ,dlirn oaxwàéä àúééøBàcoi`y df oic ± §©§¨¦
,oic zia i`pz wx `le dxezd on `ed z`hg xt`a milrenàéðúc§©§¨

dnec` dxt zyxta weqta xn`p ,`ziixaa(h hi xacna),úàhç'©¨
,'àéä'z`hg' zaizeda ïéìòBnL ,ãnìîzaizne ,dnec` dxta ± ¦§©¥¤£¦¨
'àéä'wxy eyxcïéìòBî da ¦¨£¦
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xcde"קסו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ap sc zegpn(ycew zay meil)

la`,ïéìòBî ïéà døôàadxt xt`a oilren oi`y oicdy x`eane §¤§¨¥£¦
:`xnbd zvxzn .`ziixe`cn `ed dnec`ézL ,éMà áø øîà̈©©©¦§¥

,éàåä úBðwzn,ïéìòBî da àúééøBàcla`,ïéìòBî ïéà døôàa ©¨£©§©§¨¨£¦§¤§¨¥£¦
eda éìæìæî à÷c eæçc ïåékmilflfn eidy minkg e`xy xg`l ± ¥¨©£§¨§©§§¦¨

,dxtd xt`adépéî éãáò à÷åd`etx,äìéòî déa eøæb ,ïúkîì §¨¨§¦¦¥§©¨¨¨§¥§¦¨
eúBàfä ÷ôqî éLøt à÷c eæçc ïåékoeikny minkg e`xy xg`le ± ¥¨©£§¨¨§¦¦§¥©¨

wtqn mizn i`nh eidy miyp` eid ,dxtd xt` lr dlirn exfb mdy
,milren ep`vnpe ep`nhp `l `ny mixne` eidy ,xdhdln miyxet

äeî÷Bàoicd z` ecinrd ±,àúééøBàcà.dxt xt`a oilren oi`y §¨©§©§¨
dxeza xn`p(ck eh xacna),dbbyl dzyrp dcrd ipirn m` dide' ,

ekqpe ezgpne ,'dl ggip gixl dlrl cg` xwa oa xt dcrd lk eyre
,dxf dcear lr df weqt eyxce ,'z`hgl cg` mifr xirye ,htynk
hay elit`-] mrde ,xizdl exede d`xeda lecbd oic zia ebby m`y
oiaiig ixd ,erhy oic zial rcep jk xg`e oz`xed lr oikneq [cg`
ixiry mi`xwp mde ,z`hgl xirye dlerl xt `iadl haye hay lk
,z`hg ozbby lr oiaiigy zezixk x`ya exed m`e .miakek zcear

xn`py z`hgl xt mi`ian(ci-bi c `xwie)ebyi l`xyi zcr lk m`e'
eid okidn zxxan `xnbd .'z`hgl xwa oa xt ldwd eaixwde 'ebe

:miakek zcear ixirye xeaiv ly xac mlrd xt mi`ian,ïðaø eðz̈©¨¨
å ,øeaéö ìL øác íìòä øtok,íéáëBk úãBáò éøéòNmi`a mpi` ©¤§¥¨¨¤¦§§¦¥£©¨¦

`l` ,xeaiv zepaxw x`yk dkyld znexznïäì ïéaâî äléçza- ©§¦¨©§¦¨¤
,mziipwl dhext l`xyin cg` lkn ycgn miaeb,äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨

lä úîeøzî øîBà ïBòîL éaøïéàa ïä äkL.xeaiv zepaxw x`yk ©¦¦§¥¦§©©¦§¨¥¨¦
:`xnbd zl`eyàëtéà àéðúäåzehiydy `ziixaa epipy `lde ± §¨©§¨¦§¨

zipyp zg` `ziixay gxkdae ,zeketd oerny iaxe dcedi iax ly
dkld oerny iaxe dcedi iax zwelgnay oeikne .mda exfgy xg`l
zxxane .dpexg`a dcedi iax xaq dn zrcl epilr ,dcedi iaxk

:`xnbdàúéøçà eäéépéî éädaiyn .dpexg` zipyp `ziixa dfi` ± ¥¦©§©£¦¨
:`xnbdàúéøçà àúéén÷ àîéì ,éMà áøc dén÷ ïðaø äeøîà± ©§¨©¨¨©¥§©©¦¥¨©©§¨©£¦¨

iaxy da xn`py epziibeqa dpey`xd d`aedy `ziixady xn`p
,dkyld znexzn mi`a eid el` zepaxwy xaeq oernyef `id

meyn ,`ed jk xn`py mrhde ,dxfg xg`l dxn`pydéì ïðéòîLc§¨§¦©¥
äòéLôì Lééçc ïBòîL éaøì,lirl oerny iax zhiya epcnly ± §©¦¦§§¨¦¦§¦¨

dgpnd z` e`iaiy minkg exn` miyxeid zriyt yygny ,xaqy
yiy oeiky xaeq oerny iaxy ,xnel yi o`k s`e ,dkyld znexzn
,dkyld znexzn mi`a jkl ,elld zepaxwd xear eabi `ly yyg
dklde ,cg` cg` lkn miabpy xaeqy df `ed dcedi iax ok m`e

.ezenk
:`xnbd dgecàúéøçà àúééøúa àîéz eléôà ,éMà áø eäì øîà̈©§©©¦£¦¥¨©§©§¨©£¦¨

dpexg`d `ziixaa oerny iax xn`y dny xn`p m` elit` ±
,dxfg xg`l ezhiy idef ,cg`e cg` lkn miabp eid el` zepaxwy
miyyegy lirl oerny iax zhiya epipyy dnl dxizq o`k oi`

y ,wlgl yiy meyn ,driytl,äòéLôì ïBòîL éaø Lééç à÷ ék¦¨¨¦©¦¦§¦§¦¨
wx `eddåeâa äøtk eäa úéìc àúléîa`ly oiziag zgpna - §¦§¨§¥§©¨¨§©¨

la` ,da miryet eid okle ,dxtkl d`aäøtk eäì úéàc àúléîa§¦§¨§¦§©¨¨
dåeâa,dxtkl mi`a eidy el` zepaxwa -ïBòîL éaø Lééç àì §©¨Ÿ¨¦©¦¦§

,äòéLôì.cg`e cg` lkn miabpy xaeqy xyt`e ¦§¦¨
:`xnbd zxxan .xg` mewnn wtqd z` zhyet `xnbdéåä éàî©¨¥
,àéðúc òîL àz ,éMà áøì éèeæ äaø déì øîà ,dìòxn`pxacna) £¨¨©¥©¨¥§©©¦¨§©§©§¨

(a gk,éì áéø÷äì eøîLz ,éçBçéð çéø ,éMàì éîçì éðaø÷ úà'¤¨§¨¦©§¦§¦©¥©¦¦¦§§§©§¦¦
,'BãòBîa,daxd zepaxw ,'iy`l ,ingl ,ipaxw' oeyla aezkd daix §£

mi`ae ,oaxw oeyl md el` lkyøeaéö ìL øác íìòä øt úBaøì§©©¤§¥¨¨¤¦
lä úîeøzî ïéàaL íéáëBk úãBáò éøéòNeäkL,cinzd oaxwk §¦¥£©¨¦¤¨¦¦§©©¦§¨

,ïBòîL éaø éøácyi ,weqtn epic z` cnel oerny iaxy oeikne ¦§¥©¦¦§
lkn mi`ay xeaqi dcedi iaxe .ea xfgy xg`l xaqy dn edfy xnel

.dkldd jke ,cigie cigi
:dpyna epipy.'åëå äáéø÷ äúéä äîéìLewx m`d zxxan `xnbd §¥¨¨§¨§¥¨

:miaxrd oia mb e` ,oexyr eaixwd xweaa,àaà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨

,ïðçBé éaø éòadgpn daixw dzidy ,xnel dpynd zpeek m`d ¨¥©¦¨¨
äîéìLaå úéøçLdgpn,àîìéc Bà ,íéaøòä ïéa äîéìLzpeeky §¥¨©£¦§§¥¨¥¨©§©¦¦§¨

dgpn ,daixw dzidy ,xnel dpyndïéa äìéèáe ,úéøçL äîéìL§¥¨©£¦§¥¨¥
íéaøòä.llk miaixwn eid `l miaxrd oiaae ± ¨©§©¦

:wtqd z` heytl di`x d`ian `xnbd,òîL àz ,àáø øîà̈©¨¨¨§©
cinz zkqna dpynd(:`l)miweqr eid mipdk dxyr ylyy zx`an
de ,cinzd zecearaéðéîLezcear dzidíézéáçaodkd `iany §¦¦©£¦¦

,lecbíéaøòä ïéa äìéèác àúéà íàåzn xy`ky xn`p m`e ± §¦¦¨¦§¥¨¥¨©§©¦
,miaxrd oiaa dgpn miaixwn oi` lecb odkdçkLî àìc ïéðîæ àä̈¦§¦§Ÿ©§©

íézéáça éðéîL déìweqri `l ipinyd odkdy minrt ixd - ¥§¦¦©£¦¦
e ,lecb odkd iziaga,éîc éëéäoebkøçà epéî àìå ìBãb ïäk úîc ¥¦¨¥§¥Ÿ¥¨§Ÿ¦©¥

,åézçze .miaxrd oiaa miaixwn oi`y,dfa wlig `l `pzdy dnn ©§¨
.miaxrd oia miziag zgpn mi`ian eid lecb odkd znyk s`y i`ce

:di`xd z` dgec `xnbd,øîà ,äéîøé éaøc dén÷ ïðaø äeøîà©§¨©¨¨©¥§©¦¦§§¨¨©
éàLtè éàìáa,miythd laa iyp` ±àøúàa eáúéc íeMî ©§¨¥¦§¨¥¦§¨§§©§¨

àëBLçcz`vnpy dkeyg ux` `idy laaa md mixby oeikn ± ©£¨
,wenr mewnaïëMçîc àúzòîL éøîàzereny md mixne` - ¨§¦§©§§¨¦§©§¨

.epi`y mrh maln micea xac ly enrh mircei mpi`yky ,zekeyg
,mdixac itl zeywdl yiyéðz÷c àlàcinza(my)odkdy , ¤¨§¨¨¥

déòéáLdid ,cinza miwqrzn eidy mipdkd dxyr yly jezn §¦¦
wqrznúìñad odkde ,cinz ikqp zgpn lyéòéLzwqrzn did §Ÿ¤§¦¦

ïééajzhiyle ,mikqpd lyéìèa àìc énð éëäokzi `l m`d ± §©¦¨¦©¦§Ÿ¨§¦
xn`p dxeza `lde ,mzcearn elld mipdk elhaiy ote` didiymy)

(ck hk,'íäékñðå íúçðî'eyxce(:cn lirl)elit`y ,äìélaxyt` ¦§¨¨§¦§¥¤©©§¨
y exn` oke .mikqpd z` `iadl'íäékñðå íúçðî',meid `iad `ly ¦§¨¨§¦§¥¤

m`ian.øçîì eléôàdgpn `la axw cinzd didy minrty ixd £¦§¨¨
yly lk eid `le ,xgnl e` dlila wx miaixw eidy ,mikqp `lae

.dfa `pzd wlig `l recne ,my epypy mipdkd dxyràlài`ce ¤¨
cinza miwqerd mipdkd oipn z` dpyy `pzdy ,xn`pe uxzpy

,mei lkaéàcmikqp ied `léðz÷ àì`l micgein mixwn xnelk ± §¦Ÿ¨¨¥
e ,dpyna epypéàc énð àëäeizgz xg` odk epin `léðz÷ àì± ¨¨©¦§¦Ÿ¨¨¥

xaic `l `pzdy ,oiziag zgpn oiprl o`k xn`p uexiz eze`e
,xnel oiicr xyt` `linne .oiziag zgpn did `l mday mipte`a
oiaa dgpn mi`ian eid `l eizgz xg` epin `le lecb odkd zn m`y

.miaxrdàáøc dén÷ äeøcäàxn`y dinxi iax ixac z` exifgd ± ©§§¨©¥§¨¨
,`ax iptl 'i`yth i`laa'eäéén÷ éøîà ïéúeMéaî ,øîàep`yk - ¨©¦¦¦¨§¦©©§

ux` ipa iptl mirneyd eze` mixne` dti epi`y mrh mixne`
,l`xyieäéén÷ éøîà àì ïéúeáéhî`l aeh xac mixne` ep`yke ± ¦¦¦Ÿ¨§¦©©§

.l`xyi ux` ipa iptl mirneyd eze` mixne`àáø øîà øãäå± ©£©¨©¨¨
,`ax xn` okn xg`leàéä ïéúeáéè énð éðäeidy epxn`y dn s` ± ¨¥©¦¦¦¦

y meyn ,daeh dreny `id miiaxrd oia oiziag zgpn mi`ianøîà̈©
àø÷lecb odk iziag zyxta weqta xn`p ±(bi e `xwie),äçðî úìñ' §¨Ÿ¤¦§¨

,'ãéîzy eyxce,ïéãéîz úçðîk Eì àéä éøämb dliha dpi`y ¨¦£¥¦§§¦§©§¦¦
.miaxrd oia mbe zixgya

:`xnbd zxxandìò éåä éàî,epwtzqpy wtqa `pwqnd `id dn ± ©¨¥£¨
:`xnbd zhyet .dinxi iaxk e` `axk dkldd m`dïîçð áø øîà̈©©©§¨

,àéðúc ,òîL àz ,÷çöé øaxg` epin `le lecb odkd zn m`y ©¦§¨¨§©§©§¨
dgpn mi`ian eid ,eizgzäîéìLa,íéaøòä ïéa äîéìLe úéøçL §¥¨©£¦§¥¨¥¨©§©¦

.`axke
`xnbd .edvege mly oexyr `ian did lecb odky (:p) dpyna epipy
oia zgpne xwead zgpn mr `a didy dpeald xeriy edn dpc

:miaxrdda éâéìt ,ïðçBé éaø øîà`ad oica ewlgp ±ïa éñBé àaà ¨©©¦¨¨§¦¦¨©¨¥¤
,ïðaøå éàzñBc,ewlgp jkedì Léøôî ,øîBà éàzñBc ïa éñBé àaà §©§©¨¨©¨¥¤§©¥©§¦¨

[dgpnl-],äðBáì ìL íéöî÷ éðLxihwneõîB÷aõîB÷å úéøçL §¥§¨¦¤§¨¤©£¦§¤
éøîà ïðaøå ,íéaøòä ïéay ,mixaeqe miwleg minkg ±dì Léøôî ¥¨©§©¦§©¨¨¨§¦©§¦¨

.íéaøòä ïéa õîB÷ éöçå úéøçL õîB÷ éöç ,ãçà õîB÷zxxan ¤¤¨£¦¤©£¦©£¦¤¥¨©§©¦
:`xnbd.éâìôéî÷ éàîa:`xnbd daiyna éñBé àaàéàzñBc ï §©¨¦§§¦©¨¥¤§©

áéø÷c õîB÷ éöç ïçkLà àì ,øáñly unew ivg ep`vn `l ± ¨©Ÿ©§§¨£¦¤§¨¥
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המשך בעמוד כה

oifge` mipy` cenr ap sc ± oey`x wxtzereay

éúéøçà åäééðéî éä,jci`n dia xcd `nyc ,dilr jenqpy dpexg`a xn`p efi` -

.dcedi iaxk dkld - oerny iaxe dcedi iax :(a ,en oiaexir) ol `niiwc meyn

àúééî÷.dkyld on oi`ay oerny iaxl ipzwc -äøôë åäá úéìãodk zgpn -

.`id xeaivl dxtk - xac mlrd xt la` ,deba dxtk miyxeil `zil -éðáø÷
éùàì éîçì,daxd zepaxw aezkd daix -

.edpip oaxw oeyl - ipd lkcøô úåáøì
íìòä,cinzk dkyld znexzn oi`ac -

`zrc` e`lc ab lr s`e .irzyn cinzac

mircei eid `l ixdy ,mdilwy e`iad ikdc

.`xw edl daxn ikd elit` ,`hgiyéøáã
ïåòîù éáø,`ed xwir - sili `xwnc oeike -

.`zixg`c `id jdïéúéáçá éðéîù-

dyly mipdkl ipn (a ,`l) cinz zkqna

,axra oia xwaa oia ,cinza miweqrd xyr

.jka dfe jka dfàëåùçã àøúàálaac -

"iaxg dlevl xne`d" aizkc ,`id dwenr

.(cn diryi)éòéáùzgpnc zlqd aixwn -

.cinz ikqpéìèá àìã éîð éëä ïééá éòéùú
mlerl -?mdikqpe mzgpn :ol `niiw `de

,mikqp meid eaixwd `l m`c - 'ek dlila

`lc ,ilka eycw `ly oebke .xgnl meaixwi

`la cinz axwc oipnif `nl` ,dpila elqtp

!mikqpéàã àìà`l - mikqp eed `l -

"lecb odk zn i`c" oiziag iab inp ikd ,ipzw

oia lk dliha - zn m` mlerle ,ipzw `l -

.xg` odk cenriy cr ,miaxrdäåøãäà
àáøã äéî÷ìdinxi iax xn`wc `d -

."i`yth i`laa"åäééî÷ éøîà ïéúåùéáî-

- dti epi`y mrh mey mixne` ep`yk

ux` ipa iptl oirneyd eze` mixne`

.l`xyiïéúåáéèîilin opixn` ik -

.ediinw edl ixn` `l - `ziilrnéîð àä
,`id oizeaihn - dliha dpi`c oxn`c -

`xwn il `wtpc ,(`l i`c) izxn` dtic

"cinz dgpn zlq" (e `xwie) oiziaga aizkc

.dlha dpi` `id s` ,lha epi` cinz dn -

äìò éåä éàîdinxi iaxk e` `axk -?
äá éâéìô.zn `ly lecb odk iziaga -

äðåáì ìù ïéöî÷ éðù äì ùéøôîdidyk -

an - ezian mly oexyr `ianipy enr `i

oexyr ivgl cg`d aixwne ,dpeal mivnw

.miaxrd oia ly ivgl cg`de ,zixgy ly
àìå
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ïéàådxenz seqa `zi`ck ,xzen Ð ycwd xt`c dil wetiz :dniz Ð dxt`a oilren

yipi` ied `lc ,dili`n dwilc dltpa ,"xeq`" `ipzc `d iwenc o`nle .(` ,cl)

migqt) "dry lk" wxtae [mzd] ,oycd znexza dl iwenc o`nl `l` .`gip Ð lernlc

mzdc mrhc :d`xp cere .cner dtixyl dzeevn lkc ,`kd ip`yc :xnel yie !`iyw (a ,ek

oilrene ezeevn ziyrpy xac jl oi`c meyn Ð

.ciarzi` `l izk` Ð `kd la` ,ea

à÷ãxn`c dinrhl iy` ax Ð ozknl icar

xzen dlwn xt`c (` ,`k) zekn zkqna

.eilr zgken ezknc meyn ,ezkn lr gipdl

åøæâdlirn `ki`c `kd rnyn Ð dlirn dia

`nei) "el e`ived" wxt opixn` inp ikde ,opaxcn

(a ,`i dxenz) "z`hg cle" wxtae ,(aÎ` ,hp

.oerny iaxe xi`n iax ixac ,minca oilren

ibilt `l o`k cre .oilren oi` :mixne` minkge

zi`e .oilren oi` Ð `ziixe`c la` ,opaxc `l`

o`nc `nrh i`n" :"z`hg cle" wxt iqxbc

ikd `l` .`ed yeaiye ,"oilren oi` xn`c

oilren oi` edleklc `nrh i`n" :opiqxb

:xne` oerny iax ,opz inp mzde ."`ziixe`cn

cd`nl` Ð 'ek eteqa xenge ezligza lw m

dxenzc `xza wxt seqac dnize .`ed opaxcnc

Ð ziad wcal dler yicwn" iab ira (a ,al)

izy da oilrene ,dctizy cr dhgeyl xeq`

dlirn `ki` in ,opaxc i`e :jixte ,"zelirn

`ziixe`c dlirn `ki`c oeikc :xnel yie ?opaxc

edine .opaxc xg` dlirn owzl jiiy `l Ð

miycw iycw :opz (` ,a) dlirn yixc :dniz

`ki` i`ne .opaxc oda oilren Ð mexca ohgyy

`ziixe`c ?opaxc dlirne `ziixe`c dlirn oia

lke ,yneg mlyn `l Ð opaxc ,yneg mlyn Ð

,oi` ?opaxc dlirn `ki` in :jixte .oaxw oky

dlirn icin e`vi Ð ezny miycw :`ler xn`c

i`n`e .dlirn `ki` Ð opaxc `d ,dxez xac

yie ?minca dlirn `ki`c oizipzn iziin `l

ohgyy miycw iycwl ith `incc meyn :xnel

,miig iax axde) .inc edpiwpgc o`nke ,mexca

,opax deycw` Ð mcc :(o`k qxhpewa yxit oke

la` .`ziixe`c dlirn xity `ki` `zyde

,minc zyecw edl `zgp `l Ð ezny miycw

`ki` inp dxt xt`e .xity ith iziin jklid

cle" wxtac :eyexitl dywe .opaxcn dyecw

,"ezny miycw" iab (` ,ai dxenz) "z`hg

,dlirn dia zil `xwirnc icin `ki` in :jixtc

seqale ,milw miycwa elit` zxn`e zwqtc

,jixt i`ne !mc ixde ,`le ?dlirn dia zi`

enk d`xp jkl !ibeltl `ki` `aeh eyexitl

iziin `l i`n` :zvw dniz edine .izyxity

on dpdpd" `lerl `zriiq dpin iziinc oizipzn

.mebtiy cr lrn `l Ð dig `idyk ,z`hgd

?"lrn ,`edy lk dpdpy oeik Ð dzn `idyk

`wec epiid `nlicc ,dl iziin `l ikdl `nye

.dpin ilica `l ,`iz` dxtkle li`ed Ð z`hg

ikd xza xn`wck ,ith dlirn opax epwze

iqxbc mixtq zi`e .dlerd opirny `l z`hgnc

Ð ilica `lc `kid eli` :opirny` `lere .dlirn `ki` Ð ilicac z`hg elit`c opirny` oizipzn :xn`w ikd `nye .ok zgken `ibeqd oi`e ,"dpin ilica Ð `iz` dxtkle li`ed"

.dlirn `ki`øô?"dxf dcear ixt hwpinl ivn iede ,miax oeyl ixiry iabe ,cigi oeyl xt iab hwp i`n` :wcwcl yi Ð dxf dcear ixirye xac mlrdïðéòîùãoerny iaxl dil

?miyxei lyn dil `xiaq lirle ,zepwz` beltipc ogky` `lc ,driytl yiig inp dcedi iaxc :`iyw zvw Ð driytl yiigcéàãepi`y xac ,xnelk Ð ipzw `l

.`nlra i`xw`a `l` libx

opaxl
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,éàåä úBðwz ézL :éLà áø øîà !ïéìòBî ïéà døôàa§¤§¨¥£¦£©©©¦§¥©¨£©
àúééøBàc¯eæçc ïåék .ïéìòBî ïéà døôàa ,ïéìòBî da §©§¨¨£¦§¤§¨¥£¦¥¨§¨

ïúkîì dépéî éãáò à÷å ,da éìæìæî à÷c¯déa eøæb §¨§©§§¦¨§¨¨§¦¦¥§©¨¨¨§¥
úBàfä ÷ôqî éLøt à÷c eæçc ïåék .äìéòî¯äeî÷Bà §¦¨¥¨§¨§¨¨§¦¦§¥©¨§¨

øeaéö ìL øác íìòä øt :ïðaø eðz .àúééøBàcà©§©§¨¨©¨©©¤§¥¨¨¤¦
äøæ äãBáò éøéòNe¯éaø éøác ,ïäì ïéaâî äléçúa §¦¥£¨¨¨¦§¦¨©§¦¨¤¦§¥©¦

lä úîeøzî :øîBà ïBòîL éaø .äãeäé.ïéàa ïä äkL §¨©¦¦§¥¦§©©¦§¨¥¨¦
¯ïðaø äeøîà ?àúéøçà eäéépéî éä !àëtéà àéðúäå§¨©§¨¦§¨¥¦©§©£¦¨£¨¨©¨©

àúéén÷ àîéì :éLà áøc dén÷¯ïðéòîLc ,àúéøçà ©¥§©©¦¥¨©©§¨©£¦¨§¨§¦©
:éLà áø eäì øîà .äòéLôì Lééçc ïBòîL éaøì déì¥§©¦¦§§¨¥¦§¦¨£©§©©¦

¯ àúééøúa àîéz eléôàéaø Lééç à÷ ék ,àúéøçà £¦¥¨©§©§¨©£¦¨¦¨¨¥©¦
,dåeâa äøtk eäa úéìc àúléî äòéLôì ïBòîL¦§¦§¦¨¦§¨§¥§©¨¨§©¨

dåeâa äøtk eäì úéàc àúléîa¯éaø Lééç àì §¦§¨§¦§©¨¨§©¨¨¨¥©¦
éèeæ äaø déì øîà ?dìò éåä éàî .äòéLôì ïBòîL¦§¦§¦¨©¨¥£¨£©¥©¨¦
éMàì éîçì éðaø÷ úà" :àéðúc ,òîL àz :éLà áøì§©©¦¨§©§©§¨¤¨§¨¦©§¦§¦©

"BãòBîa éì áéø÷äì eøîLz éççéð çéø¯øt úBaøì ¥©¦Ÿ¦¦§§§©§¦¦§£§©©
ïéàaL ,äøæ äãBáò éøéòNe øeaéö ìL øác íìòä¤§¥¨¨¤¦§¦¥£¨¨¨¤¨¦

lä úîeøzîäúéä äîéìLe" .ïBòîL éaø éøác ,äkL ¦§©©¦§¨¦§¥©¦¦§§¥¨¨§¨
:ïðçBé éaø éòa ,àaà øa àéiç éaø øîà .'åëå "äáéø÷§¥¨¨©©¦¦¨©©¨¨¥©¦¨¨
àîìéc Bà ,íéaøòä ïéa äîéìLe úéøçL äîéìL§¥¨©£¦§¥¨¥¨©§©¦¦§¨
àz ,àáø øîà ?íéaøòä ïéa äìéèáe úéøçL äîéìL§¥¨©£¦§¥¨¥¨©§¨¦£©¨¨¨

éðéîL" :òîL¯ïéa äìéèác àúéà íàå ."íéúéáça §©§¦¦©£¦¦§¦¦¨¦§¥¨¥
íéaøòä¯,íéúéáça éðéîL déì çkLî àìc ïéðîæ àä ¨©§©¦¨¦§¦§¨©§©¥§¦¦©£¦¦

.åézçz øçà epéî àìå ìBãb ïäk úîc ?éîc éëéä¥¦¨¥§¥Ÿ¥¨§Ÿ¦©¥©§¨
,éàLtè éàìáa :øîà ,äéîøé éaøc dén÷ ïðaø äeøîà£¨¨©¨©©¥§©¦¦§§¨£©©§¨¥¦§¨¥
àúúòîL éøîà ,àëBLçc àøúàa eáúéc íeMî¦§¨§§©§¨©£¨¨§¦§©£§¨

éòéáL" éðú÷c àlà .ïëLçîc¯éòéLz ,úìña¯,"ïééa ¦§©§¨¤¨§¨¨¥§¦¦§Ÿ¤§¦¦§©¦
,äìéla "íäékñðå íúçðî" ?éìèa àìc éîð éëä̈¦©¦§¨¨§¦¦§¨¨§¦§¥¤©©§¨
"àì éàc" àlà !øçîì eléôà "íäékñðå íúçðî"¦§¨¨§¦§¥¤£¦§¨¨¤¨§¦¨
,àáøc dén÷ deøãäà .éðú÷ "àì éàc" éîð éëä ,éðú÷̈¨¥¨¦©¦§¦¨¨¨¥£©§©¥§¨¨

ïéúeLéaî :øîà¯ïéúeáéhî ,eäéén÷ éøîà¯éðä :àáø øîà øãäå .eäéén÷ éøîà àì £©¦¦¦¨§¦©©§¦¦¦¨¨§¦©©§©£©£©¨¨¨¥
"ãéîz äçðî úìñ" :àø÷ øîà ,àéä ïéúeáéè éîð¯éàî .ïéãéîz úçðîk Eì àéä éøä ©¦¦¦¦¨©§¨Ÿ¤¦§¨¨¦£¥¦§§¦§©§¦¦©

ïéa äîéìLe úéøçL äîéìL :àéðúc ,òîL àz :÷çöé øa ïîçð áø øîà ?dìò éåä̈¥£¨£©©©§¨©¦§¨¨§©§©§¨§¥¨©£¦§¥¨¥
éàzñBc ïa éñBé àaà .ïðaøå éàzñBc ïa éñBé àaà da éâéìt :ïðçBé éaø øîà .íéaøòä̈©§©¦¨©©¦¨¨§¦¦¨©¨¥¤§©§©¨©©¨¥¤§©

õîB÷ ,äðBáì ìL íéöî÷ éðL dì Léøôî :øîBà¯õîB÷å ,úéøçL¯ïðaøå .íéaøòä ïéa ¥©§¦¨§¥§¨¦¤§¨¤©£¦§¤¥¨©§©¦§©¨©
õîB÷ éöç ,ãçà õîB÷ dì Léøôî :éøîà¯õîB÷ éöçå úéøçL¯éàîa .íéaøòä ïéa ¨§¦©§¦¨¤¤¨£¦¤©£¦©£¦¤¥¨©§©¦§©

àì :éøáñ ïðaøå ,áéø÷c õîB÷ éöç ïçkLà àì :øáñ éàzñBc ïa éñBé àaà ?éâìtéî÷̈¦©§¦©¨¥¤§©¨©¨©§§©£¦¤§¨¥§©¨©¨§¦¨
,åézçz øçà epéî àìå ,únL ìBãb ïäk :ïðçBé éaø éòa .íéöî÷ éðL éòác ïBøOò ïçkLà©§§©¦¨§¨¥§¥§¨¦¨¥©¦¨¨Ÿ¥¨¤¥§Ÿ¦©¥©§¨
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קסז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ap sc zegpn(ycew zay meil)

la`,ïéìòBî ïéà døôàadxt xt`a oilren oi`y oicdy x`eane §¤§¨¥£¦
:`xnbd zvxzn .`ziixe`cn `ed dnec`ézL ,éMà áø øîà̈©©©¦§¥

,éàåä úBðwzn,ïéìòBî da àúééøBàcla`,ïéìòBî ïéà døôàa ©¨£©§©§¨¨£¦§¤§¨¥£¦
eda éìæìæî à÷c eæçc ïåékmilflfn eidy minkg e`xy xg`l ± ¥¨©£§¨§©§§¦¨

,dxtd xt`adépéî éãáò à÷åd`etx,äìéòî déa eøæb ,ïúkîì §¨¨§¦¦¥§©¨¨¨§¥§¦¨
eúBàfä ÷ôqî éLøt à÷c eæçc ïåékoeikny minkg e`xy xg`le ± ¥¨©£§¨¨§¦¦§¥©¨

wtqn mizn i`nh eidy miyp` eid ,dxtd xt` lr dlirn exfb mdy
,milren ep`vnpe ep`nhp `l `ny mixne` eidy ,xdhdln miyxet

äeî÷Bàoicd z` ecinrd ±,àúééøBàcà.dxt xt`a oilren oi`y §¨©§©§¨
dxeza xn`p(ck eh xacna),dbbyl dzyrp dcrd ipirn m` dide' ,

ekqpe ezgpne ,'dl ggip gixl dlrl cg` xwa oa xt dcrd lk eyre
,dxf dcear lr df weqt eyxce ,'z`hgl cg` mifr xirye ,htynk
hay elit`-] mrde ,xizdl exede d`xeda lecbd oic zia ebby m`y
oiaiig ixd ,erhy oic zial rcep jk xg`e oz`xed lr oikneq [cg`
ixiry mi`xwp mde ,z`hgl xirye dlerl xt `iadl haye hay lk
,z`hg ozbby lr oiaiigy zezixk x`ya exed m`e .miakek zcear

xn`py z`hgl xt mi`ian(ci-bi c `xwie)ebyi l`xyi zcr lk m`e'
eid okidn zxxan `xnbd .'z`hgl xwa oa xt ldwd eaixwde 'ebe

:miakek zcear ixirye xeaiv ly xac mlrd xt mi`ian,ïðaø eðz̈©¨¨
å ,øeaéö ìL øác íìòä øtok,íéáëBk úãBáò éøéòNmi`a mpi` ©¤§¥¨¨¤¦§§¦¥£©¨¦

`l` ,xeaiv zepaxw x`yk dkyld znexznïäì ïéaâî äléçza- ©§¦¨©§¦¨¤
,mziipwl dhext l`xyin cg` lkn ycgn miaeb,äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨

lä úîeøzî øîBà ïBòîL éaøïéàa ïä äkL.xeaiv zepaxw x`yk ©¦¦§¥¦§©©¦§¨¥¨¦
:`xnbd zl`eyàëtéà àéðúäåzehiydy `ziixaa epipy `lde ± §¨©§¨¦§¨

zipyp zg` `ziixay gxkdae ,zeketd oerny iaxe dcedi iax ly
dkld oerny iaxe dcedi iax zwelgnay oeikne .mda exfgy xg`l
zxxane .dpexg`a dcedi iax xaq dn zrcl epilr ,dcedi iaxk

:`xnbdàúéøçà eäéépéî éädaiyn .dpexg` zipyp `ziixa dfi` ± ¥¦©§©£¦¨
:`xnbdàúéøçà àúéén÷ àîéì ,éMà áøc dén÷ ïðaø äeøîà± ©§¨©¨¨©¥§©©¦¥¨©©§¨©£¦¨

iaxy da xn`py epziibeqa dpey`xd d`aedy `ziixady xn`p
,dkyld znexzn mi`a eid el` zepaxwy xaeq oernyef `id

meyn ,`ed jk xn`py mrhde ,dxfg xg`l dxn`pydéì ïðéòîLc§¨§¦©¥
äòéLôì Lééçc ïBòîL éaøì,lirl oerny iax zhiya epcnly ± §©¦¦§§¨¦¦§¦¨

dgpnd z` e`iaiy minkg exn` miyxeid zriyt yygny ,xaqy
yiy oeiky xaeq oerny iaxy ,xnel yi o`k s`e ,dkyld znexzn
,dkyld znexzn mi`a jkl ,elld zepaxwd xear eabi `ly yyg
dklde ,cg` cg` lkn miabpy xaeqy df `ed dcedi iax ok m`e

.ezenk
:`xnbd dgecàúéøçà àúééøúa àîéz eléôà ,éMà áø eäì øîà̈©§©©¦£¦¥¨©§©§¨©£¦¨

dpexg`d `ziixaa oerny iax xn`y dny xn`p m` elit` ±
,dxfg xg`l ezhiy idef ,cg`e cg` lkn miabp eid el` zepaxwy
miyyegy lirl oerny iax zhiya epipyy dnl dxizq o`k oi`

y ,wlgl yiy meyn ,driytl,äòéLôì ïBòîL éaø Lééç à÷ ék¦¨¨¦©¦¦§¦§¦¨
wx `eddåeâa äøtk eäa úéìc àúléîa`ly oiziag zgpna - §¦§¨§¥§©¨¨§©¨

la` ,da miryet eid okle ,dxtkl d`aäøtk eäì úéàc àúléîa§¦§¨§¦§©¨¨
dåeâa,dxtkl mi`a eidy el` zepaxwa -ïBòîL éaø Lééç àì §©¨Ÿ¨¦©¦¦§

,äòéLôì.cg`e cg` lkn miabpy xaeqy xyt`e ¦§¦¨
:`xnbd zxxan .xg` mewnn wtqd z` zhyet `xnbdéåä éàî©¨¥
,àéðúc òîL àz ,éMà áøì éèeæ äaø déì øîà ,dìòxn`pxacna) £¨¨©¥©¨¥§©©¦¨§©§©§¨

(a gk,éì áéø÷äì eøîLz ,éçBçéð çéø ,éMàì éîçì éðaø÷ úà'¤¨§¨¦©§¦§¦©¥©¦¦¦§§§©§¦¦
,'BãòBîa,daxd zepaxw ,'iy`l ,ingl ,ipaxw' oeyla aezkd daix §£

mi`ae ,oaxw oeyl md el` lkyøeaéö ìL øác íìòä øt úBaøì§©©¤§¥¨¨¤¦
lä úîeøzî ïéàaL íéáëBk úãBáò éøéòNeäkL,cinzd oaxwk §¦¥£©¨¦¤¨¦¦§©©¦§¨

,ïBòîL éaø éøácyi ,weqtn epic z` cnel oerny iaxy oeikne ¦§¥©¦¦§
lkn mi`ay xeaqi dcedi iaxe .ea xfgy xg`l xaqy dn edfy xnel

.dkldd jke ,cigie cigi
:dpyna epipy.'åëå äáéø÷ äúéä äîéìLewx m`d zxxan `xnbd §¥¨¨§¨§¥¨

:miaxrd oia mb e` ,oexyr eaixwd xweaa,àaà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨

,ïðçBé éaø éòadgpn daixw dzidy ,xnel dpynd zpeek m`d ¨¥©¦¨¨
äîéìLaå úéøçLdgpn,àîìéc Bà ,íéaøòä ïéa äîéìLzpeeky §¥¨©£¦§§¥¨¥¨©§©¦¦§¨

dgpn ,daixw dzidy ,xnel dpyndïéa äìéèáe ,úéøçL äîéìL§¥¨©£¦§¥¨¥
íéaøòä.llk miaixwn eid `l miaxrd oiaae ± ¨©§©¦

:wtqd z` heytl di`x d`ian `xnbd,òîL àz ,àáø øîà̈©¨¨¨§©
cinz zkqna dpynd(:`l)miweqr eid mipdk dxyr ylyy zx`an
de ,cinzd zecearaéðéîLezcear dzidíézéáçaodkd `iany §¦¦©£¦¦

,lecbíéaøòä ïéa äìéèác àúéà íàåzn xy`ky xn`p m`e ± §¦¦¨¦§¥¨¥¨©§©¦
,miaxrd oiaa dgpn miaixwn oi` lecb odkdçkLî àìc ïéðîæ àä̈¦§¦§Ÿ©§©

íézéáça éðéîL déìweqri `l ipinyd odkdy minrt ixd - ¥§¦¦©£¦¦
e ,lecb odkd iziaga,éîc éëéäoebkøçà epéî àìå ìBãb ïäk úîc ¥¦¨¥§¥Ÿ¥¨§Ÿ¦©¥

,åézçze .miaxrd oiaa miaixwn oi`y,dfa wlig `l `pzdy dnn ©§¨
.miaxrd oia miziag zgpn mi`ian eid lecb odkd znyk s`y i`ce

:di`xd z` dgec `xnbd,øîà ,äéîøé éaøc dén÷ ïðaø äeøîà©§¨©¨¨©¥§©¦¦§§¨¨©
éàLtè éàìáa,miythd laa iyp` ±àøúàa eáúéc íeMî ©§¨¥¦§¨¥¦§¨§§©§¨

àëBLçcz`vnpy dkeyg ux` `idy laaa md mixby oeikn ± ©£¨
,wenr mewnaïëMçîc àúzòîL éøîàzereny md mixne` - ¨§¦§©§§¨¦§©§¨

.epi`y mrh maln micea xac ly enrh mircei mpi`yky ,zekeyg
,mdixac itl zeywdl yiyéðz÷c àlàcinza(my)odkdy , ¤¨§¨¨¥

déòéáLdid ,cinza miwqrzn eidy mipdkd dxyr yly jezn §¦¦
wqrznúìñad odkde ,cinz ikqp zgpn lyéòéLzwqrzn did §Ÿ¤§¦¦

ïééajzhiyle ,mikqpd lyéìèa àìc énð éëäokzi `l m`d ± §©¦¨¦©¦§Ÿ¨§¦
xn`p dxeza `lde ,mzcearn elld mipdk elhaiy ote` didiymy)

(ck hk,'íäékñðå íúçðî'eyxce(:cn lirl)elit`y ,äìélaxyt` ¦§¨¨§¦§¥¤©©§¨
y exn` oke .mikqpd z` `iadl'íäékñðå íúçðî',meid `iad `ly ¦§¨¨§¦§¥¤

m`ian.øçîì eléôàdgpn `la axw cinzd didy minrty ixd £¦§¨¨
yly lk eid `le ,xgnl e` dlila wx miaixw eidy ,mikqp `lae

.dfa `pzd wlig `l recne ,my epypy mipdkd dxyràlài`ce ¤¨
cinza miwqerd mipdkd oipn z` dpyy `pzdy ,xn`pe uxzpy

,mei lkaéàcmikqp ied `léðz÷ àì`l micgein mixwn xnelk ± §¦Ÿ¨¨¥
e ,dpyna epypéàc énð àëäeizgz xg` odk epin `léðz÷ àì± ¨¨©¦§¦Ÿ¨¨¥

xaic `l `pzdy ,oiziag zgpn oiprl o`k xn`p uexiz eze`e
,xnel oiicr xyt` `linne .oiziag zgpn did `l mday mipte`a
oiaa dgpn mi`ian eid `l eizgz xg` epin `le lecb odkd zn m`y

.miaxrdàáøc dén÷ äeøcäàxn`y dinxi iax ixac z` exifgd ± ©§§¨©¥§¨¨
,`ax iptl 'i`yth i`laa'eäéén÷ éøîà ïéúeMéaî ,øîàep`yk - ¨©¦¦¦¨§¦©©§

ux` ipa iptl mirneyd eze` mixne` dti epi`y mrh mixne`
,l`xyieäéén÷ éøîà àì ïéúeáéhî`l aeh xac mixne` ep`yke ± ¦¦¦Ÿ¨§¦©©§

.l`xyi ux` ipa iptl mirneyd eze` mixne`àáø øîà øãäå± ©£©¨©¨¨
,`ax xn` okn xg`leàéä ïéúeáéè énð éðäeidy epxn`y dn s` ± ¨¥©¦¦¦¦

y meyn ,daeh dreny `id miiaxrd oia oiziag zgpn mi`ianøîà̈©
àø÷lecb odk iziag zyxta weqta xn`p ±(bi e `xwie),äçðî úìñ' §¨Ÿ¤¦§¨

,'ãéîzy eyxce,ïéãéîz úçðîk Eì àéä éøämb dliha dpi`y ¨¦£¥¦§§¦§©§¦¦
.miaxrd oia mbe zixgya

:`xnbd zxxandìò éåä éàî,epwtzqpy wtqa `pwqnd `id dn ± ©¨¥£¨
:`xnbd zhyet .dinxi iaxk e` `axk dkldd m`dïîçð áø øîà̈©©©§¨

,àéðúc ,òîL àz ,÷çöé øaxg` epin `le lecb odkd zn m`y ©¦§¨¨§©§©§¨
dgpn mi`ian eid ,eizgzäîéìLa,íéaøòä ïéa äîéìLe úéøçL §¥¨©£¦§¥¨¥¨©§©¦

.`axke
`xnbd .edvege mly oexyr `ian did lecb odky (:p) dpyna epipy
oia zgpne xwead zgpn mr `a didy dpeald xeriy edn dpc

:miaxrdda éâéìt ,ïðçBé éaø øîà`ad oica ewlgp ±ïa éñBé àaà ¨©©¦¨¨§¦¦¨©¨¥¤
,ïðaøå éàzñBc,ewlgp jkedì Léøôî ,øîBà éàzñBc ïa éñBé àaà §©§©¨¨©¨¥¤§©¥©§¦¨

[dgpnl-],äðBáì ìL íéöî÷ éðLxihwneõîB÷aõîB÷å úéøçL §¥§¨¦¤§¨¤©£¦§¤
éøîà ïðaøå ,íéaøòä ïéay ,mixaeqe miwleg minkg ±dì Léøôî ¥¨©§©¦§©¨¨¨§¦©§¦¨

.íéaøòä ïéa õîB÷ éöçå úéøçL õîB÷ éöç ,ãçà õîB÷zxxan ¤¤¨£¦¤©£¦©£¦¤¥¨©§©¦
:`xnbd.éâìôéî÷ éàîa:`xnbd daiyna éñBé àaàéàzñBc ï §©¨¦§§¦©¨¥¤§©

áéø÷c õîB÷ éöç ïçkLà àì ,øáñly unew ivg ep`vn `l ± ¨©Ÿ©§§¨£¦¤§¨¥
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oifge` mipy` cenr ap sc ± oey`x wxtzereay

éúéøçà åäééðéî éä,jci`n dia xcd `nyc ,dilr jenqpy dpexg`a xn`p efi` -

.dcedi iaxk dkld - oerny iaxe dcedi iax :(a ,en oiaexir) ol `niiwc meyn

àúééî÷.dkyld on oi`ay oerny iaxl ipzwc -äøôë åäá úéìãodk zgpn -

.`id xeaivl dxtk - xac mlrd xt la` ,deba dxtk miyxeil `zil -éðáø÷
éùàì éîçì,daxd zepaxw aezkd daix -
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.zygxne zagne zlq zgpn oebk ,dpeale dvinw

xnerd zgpn elit` eaxzi` "dgpnd lk"n la`

mgle [mikqp] zgpne odk zgpne ze`pw zgpne

`iadl dvx `l in` iaxc :yxtl d`xpe !miptd

itl (`l`) ,i`xwc `xeziin opiyxcc `d ol

dil `irain `w devnl elit`c xeaq didy

ze`xwn el `iad ,dvn `aizk `lc `kid

Ð `aizkc :el aiyde .ezl`y lr dnze zeheyt

oebk ,`aizk `lc .dt`ne zagn oebk ,`aizk

`ede ,"zxez z`f" aizk Ð zygxne zlq zgpn

x`y edlek opirci `l i`xw jpdn izk`c oicd

,`aizk inp zlq zgpnc rnyn cer .zegpn

zevn" da aizkc "zxez z`f"c dyxt dze`c

aizkc ,[aizk] zlq zgpna `xwc dihyt "lk`z

iaxn "zxez z`f"ne ,"dpnyne dgpnd zlqn"

dvinw dybd mda oi`c mze` elit` ,zegpn lk eaxzpc xninl epivn `zydne .zygxn

lk" ,ok m` :`iyw la` .`xw da ixii` `lc ab lr s` zygxn opiaxnc ikid ik ,dpeale

akrl iziin ikid ,ok m` Ð e`ll :xn`p m`c ?il dnl ,zegpn x`y zeaxl Ð "dgpnd

Ð `cixt iaxl dil `irainc ,yxtn mz epiaxe !llkd lr dil yixc onwlc "dt`z `l"n

xe`iy `pin` ded ,oizipznc "ung dyrz `l"n i`c ,helge xe`iy `le dvn ze`ac olpn

.`id dvn e`l helge xe`iye ,opira zevn `nl` ,`aizk Ð `aizkc :dil xn` .ixy helge

aizkc :dil xn` .helge xe`iy `iad m` ,`lqtinc olpn ol `irain `w akrl :dil xn`

:jixt `cqg axe .dyxt dze`a "dvn" aizkc ,dvn `l` :rnync ,"ung dt`z `l"

,`aeh jixhvi` ,"dyrz `l" aizk xakc ab lr s` .xe`iy `l` "ung dt`z `l"n `nlic

.mbnebne wegc df yexite .onwl opiyxcckl
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CBzî ,ïðéøîà éî ?àì Bà BúðBáì äìtëeä ïðaøì§©¨©§§¨§¨Ÿ¦¨§¦©¦
Bzìñ äìtëeäL¯élâc éàî àîìéc Bà ,BúðBáì äìtëeä ¤§§¨¨§§§¨§¨¦§¨©§©¥

¯élb àìc éàî ,élb¯ïa éñBé àaàì ïéa ïîLå ?élb àì ©¥©§¨©¥¨©¥§¤¤¥§©¨¥¤
äMîç" :òîL àz ,àáø øîà ?eäî ,ïðaøì ïéáe éàzñBc§©¥§©¨©©£©¨¨¨§©£¦¨

àúéà íàå ,"ïä ïéöî÷¯!äòáL dì zçkLîc ïéðîéæ¯ §¨¦¥§¦¦¨¦§¦§©§©©§¨¦§¨
"éàc"¯.àúòîL àäì dì øîà÷å àtt áø áéúé .éðú÷ àì §¦¨¨¨¥¨¥©©¨§¨¨©¨§¨§©£¨

äìòî" àäå :àtt áøì äéòîL øa óñBé áø déì øîà£©¥©¥©§©£¨§©©¨§¨©£¤
áø øîà ?dìò éåä éàî !éðú÷å ,"äåä éà"c ,"õeça õîB÷¤©§¦£¨§¨¨¥©¨¥£¨£©©
àìå únL ìBãb ïäk :àéðúc ,òîL àz :÷çöé øa ïîçð©§¨©¦§¨¨§©§©§¨Ÿ¥¨¤¥§Ÿ

åézçz øçà epéî¯.íéaøòä ïéa äîéìLe úéøçL äîéìL ¦©¥©§¨§¥¨©£¦§¥¨¥¨©§©¦
ïéöî÷ éðL dì Léøôîe¯.íéaøòä ïéa õîB÷å úéøçL õîB÷ ©§¦¨§¥§¨¦¤©£¦§¤¥¨©§©¦

ìL dì Léøôîeïébeì úL¯âBì úéøçL äöçîe âBì ©§¦¨§¤¦¤¡¨©£¦
ïðaø àîéìéà ?épî .íéaøòä ïéa äöçîe¯àðL éàî ¤¡¨¥¨©§©¦©¦¦¥¨©¨©©§¨

àlà ?äìtëeä àìc dðîL àðL éàîe ,äìtëeäc dúðBáì§¨¨§§§¨©§¨©§¨§¨§§¨¤¨
ìBãb ïäë ézéáç :øîàc ,àéä éàzñBc ïa éñBé àaà©¨¥¤§©¦©£©£¦¥Ÿ¥¨
àì ïîLå äìtëeä àì äðBáìe ,àéòa ïéöî÷ éðL àîìòa§¨§¨§¥§¨¦¨£¨§¨Ÿ§§¨§¤¤Ÿ
,äìtëeä àì éàzñBc ïa éñBé àaàì ïîLcîe .ìtëeä§©¦§¤¤§©¨¥¤§©Ÿ§§¨
:ïðçBé éaø øîà .eìtëeä àì éîð ïðaøì dðîLå dúðBáì§¨¨§©§¨§©¨©©¦Ÿ§§¨©©¦¨¨
?éëä ïðçBé éaø øîà éîe .éàzñBc ïa éñBé àaàk äëìä£¨¨§©¨¥¤§©¦£©©¦¨¨¨¦
äMîç :ïðúe ,äðLî íúñk äëìä :ïðçBé éaø øîà àäå§¨£©©¦¨¨£¨¨¦§©¦§¨§©£¦¨

!ïä ïéöî÷¯.ïðçBé éaøc àaélàå ,eäðéð éàøBîà §¨¦¥£¨¥¦§§©¦¨§©¦¨¨

úìëúä êìò ïøãä

ìkézLe äãBzaL õîçî õeç ,ävî úBàa úBçðnä ¨©§¨¨©¨¥¨¥¤©¨§¥
øBàOä :øîBà øéàî éaø .õîç úBàa ïäL ,íçlä©¤¤¤¥¨¨¥©¦¥¦¥©§
àéä óà :øîBà äãeäé éaø .ïönçîe ïëBzî ïäì äãBa¤¨¤¦¨©§§¨©¦§¨¥©¦
CBúì BðúBðå ,øBàOä úà àéáî àlà ,øçáenä ïî dðéà¥¨¦©§¨¤¨¥¦¤©§§§§
äúéä àéä óà :Bì eøîà .äcnä úà àlîîe äcnä©¦¨§©¥¤©¦¨¨§©¦¨§¨

.äøúé Bà äøñçàøîâéaøî àãéøt éaø dépéî àòa £¥¨§¥¨§¨¦¥©¦§¦¨¥©¦
¯ ?ävî úBàa ïäL úBçðnä ìëì ïépî :éîà?ïìðî ©¦¦©¦§¨©§¨¤¥¨©¨§¨©

da áéúëc¯¯ da áéúk àìc ,da áéúkda áéúk ¦§¦¨§¦¨§¨§¦¨§¦¨
úàæ"
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מנחות. פרק רביעי - התכלת דף נב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ap sc zegpn(ycew zay meil)

ïðaøìm`d ,dgpn lka dpeal unew ivg `ian lecb odky mixaeqd §©¨¨
znykBúðBáì äìtëeä,ltked ,mi`iany dpeald xeriy s` ± §§¨§¨

,dgpn lka mly unew `iadl jixve,àì Bà`l dpeald xeriyy Ÿ
,`ed jk wtqd xe`iae .dgpn lka unew ivg exeriye ,ltkedéî¦

ïðéøîày ,xn`p m`d ±BúðBáì äìtëeä Bzìñ äìtëeäL CBzî± ¨§¦©¦¤§§¨¨§§§¨§¨
,oexyr ivg mewna `iany ,ltked dgpnay zleqd xeriyy myk

ald s` ,mly oexyr.ltkez enry dpe,élb élâc éàî ,àîìéc Bà¦§¨©§©¥©¥
élb àì élb àìc éàîla` ,ltked dxeriyy dzlib dxezd zleqa ± ©§Ÿ©¥Ÿ©¥

ltkeiy ,xnel epl oi` ,ltked dxeriyy dzlib `l dxezdy dpeala
.dxeriyeoiprldïîL`ian did ,ig did m`y ,dgpnd mr `ad ¤¤

zixgy ly dgpna oexyr ivgl dvgne bel ozepe ,ony oibel dyly
wtzqdl yi ,miaxrd oia zgpna ozep did dvgne beleàaàì ïéa¥§©¨

eäî ,ïðaøì ïéáe éàzñBc ïa éñBéeidy onyd xeriy `ed dnk ± ¥¤§©¥§©¨¨©
mi`ian eide lecb odkd znyky .lecb odkd zen xg`l mi`ian
mb jixv m`d wtzqdl yi ,miaxrd oiaae zixgya mly oexyr
`l` dl oi` dgpne dgpn lky e` ,oexyr lkl oibel dyly `iadl

.dvgne bel
:wtqd z` heytl di`x d`ian `xnbdòîL àz ,àáø øîà`ea - ¨©¨¨¨§©

,opax zhiya opgei iax ly ewitq z` heytl di`x rnyeoldl epipy
(:ew),ïä ïéöî÷ äMîçiabl exn`py mivnw dyng dpen dpynd ± £¦¨§¨¦¥

.mipey mipicàúéà íàåepin `le lecb odkd znyky xn`p m`e ± §¦¦¨
,dgpn lka mly unew aixwn did eizgz xg`dì úçkLîc ïéðîéæ¦§¦§©§©©¨

äòáLmb mpyi minrt ixd ±,eply dxwna oebke ,mivnw dray ¦§¨
unew mi`ian eid `ly gken ,mivnw dray dpn `l `pzdy dnne
mi`ian eidy xn`p mlerl :`xnbd dgec .dgpne dgpn lka mly
mipte` dpn `l `pzdy mrhde ,miaxrd oiaae xweaa dnly dgpn

c meyn `ed ,el`éàclecb odkd znéðz÷ àìmivnw wx `l` §¦Ÿ¨¨¥
.libx ote`a miaxwy

daxwdl xeriy mpi`y mivnw mb dpy `pzd ixdy `xnbd dgec
:dlibxàzòîL àäì dì øîà÷å àtt áø áéúéxn`e `tt ax ayi ± ¨¦©¨¨§¨¨©¨§¨§©§¨

xyt`y oeik dpyndn `ax zii`x z` dzgc `xnbdy ef dreny
,dlibx daxwdl xeriy mpi`y mivnw dpy `l `pzdy xneløîà̈©

àäå ,àtt áøì äéòîL øa óñBé áø déìdpyna epipy ixde ± ¥©¥©§©§¨§©¨¨§¨
'õeça õîB÷ äìòî'aiig dxfrl uegn dpeal unew xihwndy ± ©£¤¤©

e ,zxkéðz÷å ,äåä éàcxihwd cg`y ote`a wx `a df ote` ixde ± §¦£¨§¨¨¥
dpn `pzd m`e ,e`pn `pzde ,ycwna didy libx xac epi`e uega
mi`ay el` mivnw mb dpn `l recn ,milibx mpi`y mipte` mb
zen xg`l mb opaxl ok`y di`xd xefgz ok m`e ,odkd zzin xg`l

.dgpn lkl dpeal unew ivg `l` mi`ian eid `l lecb odkd
:`xnbd zxxandìò éåä éàîiax ly ewitqa `pwqnd `id dn ± ©¨¥£¨

,opgeiúnL ìBãb ïäk ,àéðúc ,òîL àz ,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨¨§©§©§¨Ÿ¥¨¤¥
,åézçz øçà epéî àìådgpn mi`ianäîéìLivg `le mly oexyr ± §Ÿ¦©¥©§¨§¥¨

a ,oexyrïéöî÷ éðL dì Léøôîe ,íéaøòä ïéa äîéìLe ,úéøçLly ©£¦§¥¨¥¨©§©¦©§¦¨§¥§¨¦
,dpealõîB÷aîB÷å úéøçLìL dì Léøôîe ,íéaøòä ïéa õúL ¤©£¦§¤¥¨©§©¦©§¦¨§Ÿ¤
ïébeìozepe ,ony,úéøçL äöçîe âBìe.íéaøòä ïéa äöçîe âBì ¦¤¡¨©£¦¤¡¨¥¨©§©¦

:`xnbd zxxaneépî,ef `ziixa diepy in zrck -ïðaø àîéìéà± ©¦¦¥¨©¨¨
wx `ian did lecb odky mixaeqd minkg zhiyk `idy xn`p m`
mly unew mi`ian eid ezzin xg`le ,meia zegpnd ipyl cg` unew

,zeywdl yi jk m` ,dgpne dgpn lkldúðBáì àðL éàî©§¨§¨¨
äìtëeä àìc dðîL àðL éàîe ,äìtëeäcoic dpey recn ± §§§¨©§¨©§¨§Ÿ§§¨

,`ziixaa epipyy enk ,lecb odkd zzin xg`l dltkedy dpeald
.dgpn lkl dvgne bel `l` mi`ian oi`y ,ltked `ly onydn

àlàzhiya ef `ziixay i`ce,øîàc ,àéä éàzñBc ïa éñBé àaà ¤¨©¨¥¤§©¦§¨©
àîìòa ìBãb ïäk ézéáç,dgpn eiiga `ian didy lecb odk ±éðL £¦¥Ÿ¥¨§¨§¨§¥

àéòa ïéöî÷lkl cg` unew ,mei lkl jixv did dpeal ivnw ipy ± §¨¦¨£¨
,dgpnäìtëeä àì äðBáìexeriy ltked `l ezen xg`l s`e ± §¨Ÿ§§¨

,mi`iany dpealdìtëeä àì ïîLå,ltked `l onyd s`e ± §¤¤Ÿ§©

,i`zqec oa iqei `a` zrca `xnbd dwtzqdy wtqd hytp `linne
dny meyn ,mrhde .ltked `l onyy ,ef `ziixaa x`eany oeik
,letkl epic oi` ,odkd zzin xg`l letkl dzlib `l dxezdy
ïðaøì dðîLå dúðBáì ,ìtëeä àì éàzñBc ïa éñBé àaàì ïîLcîe¦§¤¤§©¨¥¤§©Ÿ§©§¨¨§©§¨§©¨¨

eìtëeä àì énð`l dxezdy dny ,xn`p minkg zhiyl mb jk ± ©¦Ÿ§§
dpealde onyd xeriy z` eltki `le ,letkl epic oi` ,letkl dzlib.

:mzwelgna dkldd `id dn zx`an `xnbdäëìä ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨£¨¨
,éàzñBc ïa éñBé àaàkoiziagd lr aixwn lecb odkdy xaqy §©¨¥¤§©

:`xnbd dywn .ziaxra unewe zixgya dpeal unewéaø øîà éîe¦¨©©¦
éëä ïðçBé,jk xn` opgei iax m`d ±äëìä ,ïðçBé éaø øîà àäå ¨¨¨¦§¨¨©©¦¨¨£¨¨

äðLî íúñk`pzd edin yxit `le dpyn dpy iaxy mewn lky ± ¦§¨¦§¨
,ef dpynk dkld ,ef dpyn dpyyïðúeonwl(:ew),,ïä ïéöî÷ äMîç §©£¦¨§¨¦¥

dray `pzd dpy `l recn ,i`zqec oa iqei `a`k dkldd m`e
zvxzn .lecb odk iziag ly mivnw ipy cer yi ixdy mivnw

:`xnbdïðçBé éaøc àaélàå eäðéð éàøBîàmi`xen` ewlgp ok` ± £¨¥¦§§©¦¨§©¦¨¨
mzqk dkldy xaq opgei iaxy xaq cg` `xen`y ,opgei iax zhiya
oa iqei `a`k dkldy xn` opgei iaxy xaq ipyd `xen`de ,dpyn

.i`zqec

úìëúä êìò ïøãä

äöî úåàá úåçðîä ìë ¯ éùéîç ÷øô

äðùî
dcezd ingl z` mivingn cvik mi`pz zwelgn d`ian epizpyn

:mgld izyeävî úBàa úBçðnä ìk,evingiy xeq`e ±õeç ¨©§¨¨©¨
îingl zxyräãBzaL õîçíçlä ézLellk mdn miaixwn oi`y ¥¨¥¤©¨§¥©¤¤

,gafnd iab lrøBàOä øîBà øéàî éaø .õîç úBàa ïäLwva ± ¤¥¨¨¥©¦¥¦¥©§
,dqird x`y z` uingdl egkay ,c`n uengäãBa[`iven±]ïäì ¤¨¤

ïëBzî,zleq hrn `iven ,mgld izye dcezd ly oexyrd jezn ± ¦¨
,'xe`y' dyrze uingzy cr zleqd x`ya dpnehe dyleïönçîe§©§¨

.zleqd x`y z` uingze -ïî dðéà àéä óà øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥©¦¥¨¦
øçáenäxi`n iax zhiy itl dyrpd uenigdy xaeq dcedi iax ± ©§¨

`ly oeik ,dti unegn xe`ya uingn epi`y oeik ,xgaend on epi`
.c`n uingdl witqd,àlà,mivingn jkøBàOä úà àéáî`ian ± ¤¨¥¦¤©§

,ax onf iptl ahid ungedy ezian oileg xe`yäcnä êBúì BðúBðå§§§©¦¨
,oexyr lyäcnä úà àlîîeleki dfk xe`y .`lnzzy cr zleqa §©¥¤©¦¨

.xgaend on uenig miiwn `ed dfae ,dqird z` ahid uingdl
:znlyen dpi` `id s` dcedi iax ly ezhiyy zx`an dpynd

Bì eøîà,dcedi iaxl minkgóàmeyn ,obedk dieyr dpi` jzhiyl ¨§©
oexyrd zcn jezl epzepe ,ezian oileg xe`y `iany ici lry

,oexyr xeriyl milyneäøúé Bà äøñç äúéä àéä`ed mxeb - ¦¨§¨£¥¨§¥¨
zi e` xqg didi oexyrd xeriyydaxd mr laebn xe`yd m`y ,x

xy`ky ,`vnpe .zleq ecera didy dnn xzei egtpa lecb `ed ,min
xqgi ,zleqa dcind z` milyne oexyrd zcin jezl eqipkn `ed
if`e ,oey`xd egtpn wnhvn `ed ,min hrn ozp m` ,jtidle .zleq

.dxizi dgpnd

àøîâ
:zegpnd z` uingdl xeq`y oicd xewn z` zxxan `xnbdàòa§¨

.ävî úBàa ïäL úBçðnä ìëì ïépî ,énà éaøî àãéøô éaø déðéî¦¥©¦§¥¨¥©¦©¦¦©¦§¨©§¨¤¥¨©¨
rcei jpi` ike :ddinza in` iax aiyd,ïìðîdgpn `ldeáéúëã §¨¨¦§¦

daixdy ,dvn zeidl dkixvy i`cea ,dvn zeidl dilry yexita ¨
da áéúk.yexitadgpn mbeda áéúk àìczeidl dkixv ,yxetna §¦¨§Ÿ§¦¨

`ldy ,dvnda áéúkweqta dpic llkp ±(h-f e `xwie)ipic lk llekd §¦¨
,dgpnd
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קסט oifge` mipya cenr ap sc ± oey`x wxtzereay

øçà åðéî àìå.dnily daixwc -åúðåáì äìôëåä ïðáøìzixgy unew `iaiy -

mivnw ipy `iaiy ltked `lc dil `iran `l iqei `a`l `nlyac .axra unewe

.zg` dxhwda mivnw ipy epivn `lc ,dxhwd lkléìâ éìâã éàî`xw ilb zlq -

lilk"n oerny iaxle ,"dze`"n dcedi iaxl :(a ,`p) lirl opixn`ck ,dtqeda

."xhwzïîùå,edlekc `ail` dil `iran -

.oexyr lkl oibel dyly `iadl jixv m`

,oibel dyly `ian did zeni `ly crc

bele ,xgyc oexyr ivgl dvgne bel :ovege

.i`n `zyd .miaxrd oial dvgneäùîç
ïä ïéöî÷"oexyr ilr ixd xne`d" wxta -

ly dpeal unew i`de ,aiyg (a ,ew zegpn)

oi`vglc meyn ,mzd aiyg `l - oiziag

m`e .oi`vga `le ixiinw dnilyae ,axw

lka mly eaxw lecb odk zn ikc `zi`

ipy oebk ,[dray] zgkync oipnif - zexhwd

ipy aiyg `w mzd `dc .oiziag ly mivnw

cgc ab lr s` ,miptd mgl ikifa ly mivnw

.aeygil inp ikde ,edpip oaxwéðùîåmlerl -

- edl aiyg `lc i`de ,ltkedc jl `ni`

miaixwa `l` ,ipzw `l "odk zn i`c" meyn

.ixiin `w okxckàúòîù àäì`l "i`"c -

.ipzwõåçá õîå÷ äìòî àäådil ipzwc -

edlrde xar i`c ,oivnw dyng iab mzd

m`c dpin rny ,inp dil ipzwe ,aiig - uega

."i`"c elit`e ,edpipzil - ltkedc `zi`éàî
äìò éåä`icda dil opipz `l `dc -àìà ?
éñåé àáàiiga inp `nlrc oiziag :xn`c -

,oivnw ipy inp `d jklid ,oivnw ipy ira odk

ony `nl` - 'ek "zixgy dvgne bel" ipzwe

`a`l onyc `ira `hiyti`e ,ltked `l

i`nc - ltked `l iqei `a`l onycne .iqei

`l onye dpeal - inp opaxl ,ilb `l ilb `lc

`l edpi`c .ilb `l ilb `lc i`nc ,eltked

dzin xg`la la` ,miign dpeala `l` ibilt

.ibilt `l - ltked `l i` ltked i`àúëìéä
éñåé àáàëunew aixwn odk iiga :xn`c -

.ziaxr unewe zixgy dpealäùîç ïðúå
ïä ïéöî÷- oiziagc unewl dil aiyg `le -

- mly axwc `zi` m`e .axw oi`vglc meyn

."od mivnw dray" ipzilåäðéð éàøåîàxn -

:xn` xne ,opgei iax xn` dpyn mzqk :xn`

.opgei iax xn` iqei `a`k dkld

úìëúä êìò ïøãä
äðùîäøåúáù õîçî õåç ,úåçðîä ìë

,(f `xwie) 'ebe "ung mgl zelg lr" aizkc -

my) "dpit`z ung" aizkc - mgld izye

.(bkåëåúî ïäì äãåá øåàùoexyr jezn -

ccnpy xg`l hrn zlqd on yl `edy ,xe`y `iven did mgld izye dcezc

.x`yd z` ungn epnne ,eili`n ungzne zlqa epneheøçáåîä ïî äðéà àéä óà
.dti unegn xe`y dl oi`y itl ,dti zvngn dpi`y -øåàù àéáî àìà-

.zlq `lnne siqene ,oexyrd jezl ozepe ,ezia jezn dti unegndäúéä àéä óà
äøñç åà äøúégtp wifgn epi` ,min hrna iyewa laebne dar xe`yd m` oebk -

did ,laebn xe`y did `l m`y itl ,xzi oexyrd `vnpe - gnw did eli`k lecb

lecb egtp `vnp ,daxd min ea ozpy ,dti laebn epi` m`e .eiykrn lecb egtp

.`ln did `l ,mind liaya `l m`y ,xqg oexyrd `vnpe - gnw did eli`yn

àøîâàáéúë àáéúëãzgpne dt`n zgpn oebk ,"dvn" da aezky dgpn dze` -

,zegpnd lkl liikc `xw i`dn `z` - `aizk `lce ,da aizk ixd - zagn
åö"á
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ïðáøìunewe xweaa unew jixvc oeik ,i`zqec oa iqei `a`l la` Ð ezpeal dltked

,dpeala mly opira i` irac `ed opaxlc .mly xeriyn ith iletki`l jiiy `l Ð axra

mei lkac Ð inp i`zqec oa iqei `a`l (ith) ira onyn la` .oexyra mly opirac ikid ik

dyly eid oexyr lkl ,`nlic e` .inp `zyde axra oke ,xweaa dvgne bel wx did `l

.ozlila `id efe ,oibeläëìäoa iqei `a`k

?`giynl `zklid :dniz Ð i`zqec

úìëúä êìò ïøãä

ìëdcezay ungn ueg dvn ze`a zegpnd

liikc `gip mgld izy Ð mgld izye

xn`ck ,"dgpn" ixwi`c ,zegpn x`y icda

,dcez ingl la` .(a ,fn zegpn) "zlkzd" wxta

.`pic opireny`l `gip mewn lkne .ogky` `l

äãåáoeyl :yxite ,jexra opiqxb z"lca Ð

`ca xy` ycega" (ai ` mikln) :enk ,d`ved

."m`cea dz` jaln ik" (e dingp) ,"ealn

äøñçepiax axd yxit o`kn Ð dxzi e`

,dlg jxevl e` gqta dcna oiccenykc miig

dxzi z`vnp ok m`c ,zlqd lr ciakdl oi`

:(` ,ft) onwl opixn` cere .zegpn oiprl enk

."`zliz `yceb"

ïéðîÐ 'ek dvn ze`a ody zegpnd lkl

:opzc ,(` ,dp zegpn) `id oizipzn :dniz

`ly mxnyne ,mixyeta zeyelip zegpnd lk

dt`z la dgpnd lk" :xn`py ,'ek evingi

x`y :(my) `xnba onwl opiyxc inp ikde ."ung

:cere ."dgpnd lk" xnel cenlz Ð ?oipn zegpn

lk"c `xw `eddn ith iieaxl jiiyc rnyn

zxez z`f"c `xw i`dn daxnc i`nn "dgpn

iieaxl jiiy `l `eddnc .`kd iziinc "dgpnd

dybd ,dyxta aezkd oic mda yiy zegpn `l`

.zygxne zagne zlq zgpn oebk ,dpeale dvinw

xnerd zgpn elit` eaxzi` "dgpnd lk"n la`

mgle [mikqp] zgpne odk zgpne ze`pw zgpne

`iadl dvx `l in` iaxc :yxtl d`xpe !miptd

itl (`l`) ,i`xwc `xeziin opiyxcc `d ol

dil `irain `w devnl elit`c xeaq didy

ze`xwn el `iad ,dvn `aizk `lc `kid

Ð `aizkc :el aiyde .ezl`y lr dnze zeheyt

oebk ,`aizk `lc .dt`ne zagn oebk ,`aizk

`ede ,"zxez z`f" aizk Ð zygxne zlq zgpn

x`y edlek opirci `l i`xw jpdn izk`c oicd

,`aizk inp zlq zgpnc rnyn cer .zegpn

zevn" da aizkc "zxez z`f"c dyxt dze`c

aizkc ,[aizk] zlq zgpna `xwc dihyt "lk`z

iaxn "zxez z`f"ne ,"dpnyne dgpnd zlqn"

dvinw dybd mda oi`c mze` elit` ,zegpn lk eaxzpc xninl epivn `zydne .zygxn

lk" ,ok m` :`iyw la` .`xw da ixii` `lc ab lr s` zygxn opiaxnc ikid ik ,dpeale

akrl iziin ikid ,ok m` Ð e`ll :xn`p m`c ?il dnl ,zegpn x`y zeaxl Ð "dgpnd

Ð `cixt iaxl dil `irainc ,yxtn mz epiaxe !llkd lr dil yixc onwlc "dt`z `l"n

xe`iy `pin` ded ,oizipznc "ung dyrz `l"n i`c ,helge xe`iy `le dvn ze`ac olpn

.`id dvn e`l helge xe`iye ,opira zevn `nl` ,`aizk Ð `aizkc :dil xn` .ixy helge

aizkc :dil xn` .helge xe`iy `iad m` ,`lqtinc olpn ol `irain `w akrl :dil xn`

:jixt `cqg axe .dyxt dze`a "dvn" aizkc ,dvn `l` :rnync ,"ung dt`z `l"

,`aeh jixhvi` ,"dyrz `l" aizk xakc ab lr s` .xe`iy `l` "ung dt`z `l"n `nlic

.mbnebne wegc df yexite .onwl opiyxcckl
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CBzî ,ïðéøîà éî ?àì Bà BúðBáì äìtëeä ïðaøì§©¨©§§¨§¨Ÿ¦¨§¦©¦
Bzìñ äìtëeäL¯élâc éàî àîìéc Bà ,BúðBáì äìtëeä ¤§§¨¨§§§¨§¨¦§¨©§©¥

¯élb àìc éàî ,élb¯ïa éñBé àaàì ïéa ïîLå ?élb àì ©¥©§¨©¥¨©¥§¤¤¥§©¨¥¤
äMîç" :òîL àz ,àáø øîà ?eäî ,ïðaøì ïéáe éàzñBc§©¥§©¨©©£©¨¨¨§©£¦¨

àúéà íàå ,"ïä ïéöî÷¯!äòáL dì zçkLîc ïéðîéæ¯ §¨¦¥§¦¦¨¦§¦§©§©©§¨¦§¨
"éàc"¯.àúòîL àäì dì øîà÷å àtt áø áéúé .éðú÷ àì §¦¨¨¨¥¨¥©©¨§¨¨©¨§¨§©£¨

äìòî" àäå :àtt áøì äéòîL øa óñBé áø déì øîà£©¥©¥©§©£¨§©©¨§¨©£¤
áø øîà ?dìò éåä éàî !éðú÷å ,"äåä éà"c ,"õeça õîB÷¤©§¦£¨§¨¨¥©¨¥£¨£©©
àìå únL ìBãb ïäk :àéðúc ,òîL àz :÷çöé øa ïîçð©§¨©¦§¨¨§©§©§¨Ÿ¥¨¤¥§Ÿ

åézçz øçà epéî¯.íéaøòä ïéa äîéìLe úéøçL äîéìL ¦©¥©§¨§¥¨©£¦§¥¨¥¨©§©¦
ïéöî÷ éðL dì Léøôîe¯.íéaøòä ïéa õîB÷å úéøçL õîB÷ ©§¦¨§¥§¨¦¤©£¦§¤¥¨©§©¦

ìL dì Léøôîeïébeì úL¯âBì úéøçL äöçîe âBì ©§¦¨§¤¦¤¡¨©£¦
ïðaø àîéìéà ?épî .íéaøòä ïéa äöçîe¯àðL éàî ¤¡¨¥¨©§©¦©¦¦¥¨©¨©©§¨

àlà ?äìtëeä àìc dðîL àðL éàîe ,äìtëeäc dúðBáì§¨¨§§§¨©§¨©§¨§¨§§¨¤¨
ìBãb ïäë ézéáç :øîàc ,àéä éàzñBc ïa éñBé àaà©¨¥¤§©¦©£©£¦¥Ÿ¥¨
àì ïîLå äìtëeä àì äðBáìe ,àéòa ïéöî÷ éðL àîìòa§¨§¨§¥§¨¦¨£¨§¨Ÿ§§¨§¤¤Ÿ
,äìtëeä àì éàzñBc ïa éñBé àaàì ïîLcîe .ìtëeä§©¦§¤¤§©¨¥¤§©Ÿ§§¨
:ïðçBé éaø øîà .eìtëeä àì éîð ïðaøì dðîLå dúðBáì§¨¨§©§¨§©¨©©¦Ÿ§§¨©©¦¨¨
?éëä ïðçBé éaø øîà éîe .éàzñBc ïa éñBé àaàk äëìä£¨¨§©¨¥¤§©¦£©©¦¨¨¨¦
äMîç :ïðúe ,äðLî íúñk äëìä :ïðçBé éaø øîà àäå§¨£©©¦¨¨£¨¨¦§©¦§¨§©£¦¨

!ïä ïéöî÷¯.ïðçBé éaøc àaélàå ,eäðéð éàøBîà §¨¦¥£¨¥¦§§©¦¨§©¦¨¨

úìëúä êìò ïøãä

ìkézLe äãBzaL õîçî õeç ,ävî úBàa úBçðnä ¨©§¨¨©¨¥¨¥¤©¨§¥
øBàOä :øîBà øéàî éaø .õîç úBàa ïäL ,íçlä©¤¤¤¥¨¨¥©¦¥¦¥©§
àéä óà :øîBà äãeäé éaø .ïönçîe ïëBzî ïäì äãBa¤¨¤¦¨©§§¨©¦§¨¥©¦
CBúì BðúBðå ,øBàOä úà àéáî àlà ,øçáenä ïî dðéà¥¨¦©§¨¤¨¥¦¤©§§§§
äúéä àéä óà :Bì eøîà .äcnä úà àlîîe äcnä©¦¨§©¥¤©¦¨¨§©¦¨§¨

.äøúé Bà äøñçàøîâéaøî àãéøt éaø dépéî àòa £¥¨§¥¨§¨¦¥©¦§¦¨¥©¦
¯ ?ävî úBàa ïäL úBçðnä ìëì ïépî :éîà?ïìðî ©¦¦©¦§¨©§¨¤¥¨©¨§¨©

da áéúëc¯¯ da áéúk àìc ,da áéúkda áéúk ¦§¦¨§¦¨§¨§¦¨§¦¨
úàæ"
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ap sc zegpn(ycew zay meil)

ïðaøìm`d ,dgpn lka dpeal unew ivg `ian lecb odky mixaeqd §©¨¨
znykBúðBáì äìtëeä,ltked ,mi`iany dpeald xeriy s` ± §§¨§¨

,dgpn lka mly unew `iadl jixve,àì Bà`l dpeald xeriyy Ÿ
,`ed jk wtqd xe`iae .dgpn lka unew ivg exeriye ,ltkedéî¦

ïðéøîày ,xn`p m`d ±BúðBáì äìtëeä Bzìñ äìtëeäL CBzî± ¨§¦©¦¤§§¨¨§§§¨§¨
,oexyr ivg mewna `iany ,ltked dgpnay zleqd xeriyy myk

ald s` ,mly oexyr.ltkez enry dpe,élb élâc éàî ,àîìéc Bà¦§¨©§©¥©¥
élb àì élb àìc éàîla` ,ltked dxeriyy dzlib dxezd zleqa ± ©§Ÿ©¥Ÿ©¥

ltkeiy ,xnel epl oi` ,ltked dxeriyy dzlib `l dxezdy dpeala
.dxeriyeoiprldïîL`ian did ,ig did m`y ,dgpnd mr `ad ¤¤

zixgy ly dgpna oexyr ivgl dvgne bel ozepe ,ony oibel dyly
wtzqdl yi ,miaxrd oia zgpna ozep did dvgne beleàaàì ïéa¥§©¨

eäî ,ïðaøì ïéáe éàzñBc ïa éñBéeidy onyd xeriy `ed dnk ± ¥¤§©¥§©¨¨©
mi`ian eide lecb odkd znyky .lecb odkd zen xg`l mi`ian
mb jixv m`d wtzqdl yi ,miaxrd oiaae zixgya mly oexyr
`l` dl oi` dgpne dgpn lky e` ,oexyr lkl oibel dyly `iadl

.dvgne bel
:wtqd z` heytl di`x d`ian `xnbdòîL àz ,àáø øîà`ea - ¨©¨¨¨§©

,opax zhiya opgei iax ly ewitq z` heytl di`x rnyeoldl epipy
(:ew),ïä ïéöî÷ äMîçiabl exn`py mivnw dyng dpen dpynd ± £¦¨§¨¦¥

.mipey mipicàúéà íàåepin `le lecb odkd znyky xn`p m`e ± §¦¦¨
,dgpn lka mly unew aixwn did eizgz xg`dì úçkLîc ïéðîéæ¦§¦§©§©©¨

äòáLmb mpyi minrt ixd ±,eply dxwna oebke ,mivnw dray ¦§¨
unew mi`ian eid `ly gken ,mivnw dray dpn `l `pzdy dnne
mi`ian eidy xn`p mlerl :`xnbd dgec .dgpne dgpn lka mly
mipte` dpn `l `pzdy mrhde ,miaxrd oiaae xweaa dnly dgpn

c meyn `ed ,el`éàclecb odkd znéðz÷ àìmivnw wx `l` §¦Ÿ¨¨¥
.libx ote`a miaxwy

daxwdl xeriy mpi`y mivnw mb dpy `pzd ixdy `xnbd dgec
:dlibxàzòîL àäì dì øîà÷å àtt áø áéúéxn`e `tt ax ayi ± ¨¦©¨¨§¨¨©¨§¨§©§¨

xyt`y oeik dpyndn `ax zii`x z` dzgc `xnbdy ef dreny
,dlibx daxwdl xeriy mpi`y mivnw dpy `l `pzdy xneløîà̈©

àäå ,àtt áøì äéòîL øa óñBé áø déìdpyna epipy ixde ± ¥©¥©§©§¨§©¨¨§¨
'õeça õîB÷ äìòî'aiig dxfrl uegn dpeal unew xihwndy ± ©£¤¤©

e ,zxkéðz÷å ,äåä éàcxihwd cg`y ote`a wx `a df ote` ixde ± §¦£¨§¨¨¥
dpn `pzd m`e ,e`pn `pzde ,ycwna didy libx xac epi`e uega
mi`ay el` mivnw mb dpn `l recn ,milibx mpi`y mipte` mb
zen xg`l mb opaxl ok`y di`xd xefgz ok m`e ,odkd zzin xg`l

.dgpn lkl dpeal unew ivg `l` mi`ian eid `l lecb odkd
:`xnbd zxxandìò éåä éàîiax ly ewitqa `pwqnd `id dn ± ©¨¥£¨

,opgeiúnL ìBãb ïäk ,àéðúc ,òîL àz ,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨¨§©§©§¨Ÿ¥¨¤¥
,åézçz øçà epéî àìådgpn mi`ianäîéìLivg `le mly oexyr ± §Ÿ¦©¥©§¨§¥¨

a ,oexyrïéöî÷ éðL dì Léøôîe ,íéaøòä ïéa äîéìLe ,úéøçLly ©£¦§¥¨¥¨©§©¦©§¦¨§¥§¨¦
,dpealõîB÷aîB÷å úéøçLìL dì Léøôîe ,íéaøòä ïéa õúL ¤©£¦§¤¥¨©§©¦©§¦¨§Ÿ¤
ïébeìozepe ,ony,úéøçL äöçîe âBìe.íéaøòä ïéa äöçîe âBì ¦¤¡¨©£¦¤¡¨¥¨©§©¦

:`xnbd zxxaneépî,ef `ziixa diepy in zrck -ïðaø àîéìéà± ©¦¦¥¨©¨¨
wx `ian did lecb odky mixaeqd minkg zhiyk `idy xn`p m`
mly unew mi`ian eid ezzin xg`le ,meia zegpnd ipyl cg` unew

,zeywdl yi jk m` ,dgpne dgpn lkldúðBáì àðL éàî©§¨§¨¨
äìtëeä àìc dðîL àðL éàîe ,äìtëeäcoic dpey recn ± §§§¨©§¨©§¨§Ÿ§§¨

,`ziixaa epipyy enk ,lecb odkd zzin xg`l dltkedy dpeald
.dgpn lkl dvgne bel `l` mi`ian oi`y ,ltked `ly onydn

àlàzhiya ef `ziixay i`ce,øîàc ,àéä éàzñBc ïa éñBé àaà ¤¨©¨¥¤§©¦§¨©
àîìòa ìBãb ïäk ézéáç,dgpn eiiga `ian didy lecb odk ±éðL £¦¥Ÿ¥¨§¨§¨§¥

àéòa ïéöî÷lkl cg` unew ,mei lkl jixv did dpeal ivnw ipy ± §¨¦¨£¨
,dgpnäìtëeä àì äðBáìexeriy ltked `l ezen xg`l s`e ± §¨Ÿ§§¨

,mi`iany dpealdìtëeä àì ïîLå,ltked `l onyd s`e ± §¤¤Ÿ§©

,i`zqec oa iqei `a` zrca `xnbd dwtzqdy wtqd hytp `linne
dny meyn ,mrhde .ltked `l onyy ,ef `ziixaa x`eany oeik
,letkl epic oi` ,odkd zzin xg`l letkl dzlib `l dxezdy
ïðaøì dðîLå dúðBáì ,ìtëeä àì éàzñBc ïa éñBé àaàì ïîLcîe¦§¤¤§©¨¥¤§©Ÿ§©§¨¨§©§¨§©¨¨

eìtëeä àì énð`l dxezdy dny ,xn`p minkg zhiyl mb jk ± ©¦Ÿ§§
dpealde onyd xeriy z` eltki `le ,letkl epic oi` ,letkl dzlib.

:mzwelgna dkldd `id dn zx`an `xnbdäëìä ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨£¨¨
,éàzñBc ïa éñBé àaàkoiziagd lr aixwn lecb odkdy xaqy §©¨¥¤§©

:`xnbd dywn .ziaxra unewe zixgya dpeal unewéaø øîà éîe¦¨©©¦
éëä ïðçBé,jk xn` opgei iax m`d ±äëìä ,ïðçBé éaø øîà àäå ¨¨¨¦§¨¨©©¦¨¨£¨¨

äðLî íúñk`pzd edin yxit `le dpyn dpy iaxy mewn lky ± ¦§¨¦§¨
,ef dpynk dkld ,ef dpyn dpyyïðúeonwl(:ew),,ïä ïéöî÷ äMîç §©£¦¨§¨¦¥

dray `pzd dpy `l recn ,i`zqec oa iqei `a`k dkldd m`e
zvxzn .lecb odk iziag ly mivnw ipy cer yi ixdy mivnw

:`xnbdïðçBé éaøc àaélàå eäðéð éàøBîàmi`xen` ewlgp ok` ± £¨¥¦§§©¦¨§©¦¨¨
mzqk dkldy xaq opgei iaxy xaq cg` `xen`y ,opgei iax zhiya
oa iqei `a`k dkldy xn` opgei iaxy xaq ipyd `xen`de ,dpyn

.i`zqec

úìëúä êìò ïøãä

äöî úåàá úåçðîä ìë ¯ éùéîç ÷øô

äðùî
dcezd ingl z` mivingn cvik mi`pz zwelgn d`ian epizpyn

:mgld izyeävî úBàa úBçðnä ìk,evingiy xeq`e ±õeç ¨©§¨¨©¨
îingl zxyräãBzaL õîçíçlä ézLellk mdn miaixwn oi`y ¥¨¥¤©¨§¥©¤¤

,gafnd iab lrøBàOä øîBà øéàî éaø .õîç úBàa ïäLwva ± ¤¥¨¨¥©¦¥¦¥©§
,dqird x`y z` uingdl egkay ,c`n uengäãBa[`iven±]ïäì ¤¨¤

ïëBzî,zleq hrn `iven ,mgld izye dcezd ly oexyrd jezn ± ¦¨
,'xe`y' dyrze uingzy cr zleqd x`ya dpnehe dyleïönçîe§©§¨

.zleqd x`y z` uingze -ïî dðéà àéä óà øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥©¦¥¨¦
øçáenäxi`n iax zhiy itl dyrpd uenigdy xaeq dcedi iax ± ©§¨

`ly oeik ,dti unegn xe`ya uingn epi`y oeik ,xgaend on epi`
.c`n uingdl witqd,àlà,mivingn jkøBàOä úà àéáî`ian ± ¤¨¥¦¤©§

,ax onf iptl ahid ungedy ezian oileg xe`yäcnä êBúì BðúBðå§§§©¦¨
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ׁשּבגללן786)מׁשנה.785) סּבֹות ׁשלׁש עלּולֹות787)יׁשנן ְְְֲִִִֶֶָָָָָֹ
היא לכְך הּבֹולטת ּכׁשהּדגמא סּכנה, ּבׁשעת ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֻלמּות

סּכנה.788) ׁשעת א789ׁשהיא אּלה. עברֹות מּׁשלׁש אחד ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
היֹותּה790)– ּבזמן עליה הּמּטל את מקּימת ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשאינּה

ׂשמחת791)טמאה. עלּולה ׁשּבגללֹו הּנֹוסף הּדבר – ב ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָ
זהירה אינּה אם היא ּבאסֹון, להסּתּים מצות792)הּלידה ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָ

לּכהן793)הפרׁשת לתּתּה הּנֹוסף794)ׁשּצריְך הּדבר – ג ְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ
זהירה ׁשאינּה קדׁש.795הּוא, ׁשּבת חכמי796)ׁשל ְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ּבּמׁשנה: הּנאמר את ּבארּו מה798)וׁשאלּו:797)הּתלמּוד ְְְֱֲֲִֵֶֶַַַַַַָָ
זֹו? עברה על להּפרע מתאים הּלידה זמן ּומּדּוע ְְְֲִִֵֵַַַַַַַַַַָָָהּטעם

אל800)זלזלה799) הּקׁשּורֹות היתה801)מצוֹות ׁשּלא , ְְְְְִִֶֶַָָָֹ
ּבנּדה, ּדהינּו:802)זהירה מקֹום, ּובאֹותֹו אפן ּבאֹותֹו דּיּוק ְְְְְְִִִֶַָָָֹ

ה803) הּלידה הּגמרא:ּבׁשעת ׁשֹואלת הּבטן. מחדרי ּנֹובעת ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ
ּבדיני804) הּזלזּול על הענׁש ּומּובן ּברּור להבין, ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹנח
ּב805) אְך החטא, אל הענׁש מתקּׁשר ּכיצד מה806)הבּנּו ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹ

מקטרגים אּלה ׁשעוֹונֹות לבאר אפׁשר וכיצד לֹומר? ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּיׁש
נֹוספת, ּדרׁשה הּגמרא הביאה ּכן על ּדוקא? לידה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּבׁשעת
מּׁשלׁש אחת ּבכל לחטא, הענׁש ּבין הּקׁשר את ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהמבארת

ׁשּדרׁש807)העברֹות. הּגליל808)ּכפי מארץ לפני809)החכם ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ּכְך:810) ּדרׁש הּוא הּנּדה על ּדרׁש: וכְך ּכּמּות811), זֹוהי ְִִַַַַַָָָָָ

ּבּה, ּתלּויים האדם ׁשחּיי את812)הּמינימּום לׁשמר ּדהינּו: ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ּכְך: הּגלילי ּדרׁש החּלה על נּדה. ּדם ׁשל הּטהרה ְֳִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֻחּקי

ּתבּואתּה"813) ראׁשית לה' יׂשראל "קדׁש ְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָֹּכּנאמר:
הּנקראת814) "ראׁשית815)חּלה ּכּכתּוב: לּכהנים, לתּתּה ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָֹ

ּתרימּו" חּלה כ)עריסֹותיכם טו, זֹו(במדבר מצוה על . ְֲִִִֵֶַַָָָ
ּכְך: הּגלילי ּדרׁש הּנר 1על הּנׁשים. ּדוקא ְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָנצטּוּו

אדם"816) נׁשמת ה' "נר ׁשלׁש817)ּכּכתּוב: על ׁשּבת. ׁשל ְִֵֶַַַַָָָָָֹ

הּגלילי: החכם סּכם אּלה והדלקת818)מצוֹות חּלה "נּדה, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
זלזּול.819)הּנר", מּביעים ׁשאּתם ְִִִֵֶֶַַַ
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ּכְך: הּגלילי ּדרׁש הּנר 1על הּנׁשים. ּדוקא ְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָנצטּוּו

אדם"816) נׁשמת ה' "נר ׁשלׁש817)ּכּכתּוב: על ׁשּבת. ׁשל ְִֵֶַַַַָָָָָֹ

הּגלילי: החכם סּכם אּלה והדלקת818)מצוֹות חּלה "נּדה, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
זלזּול.819)הּנר", מּביעים ׁשאּתם ְִִִֵֶֶַַַ
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ה סעיף שבת, בערב התפילה דין רסז, סימן ב חלק

1

2

3

4

5

`zax `zkld

ñåøôå [ëשמאלי בשי"ן 'ופרוׂש' הגיה צדק הצמח -54.

ñåøôå [àëבעמידה אומרים כו' עלינו ופרוש -55.

'åë ñåøôå íéîúåçå [áëצאתנו 'ושמור ואמר טעה אם גם -
שלום' סוכת 'הפורש חותם - הברכה בסוף ונזכר .56וכו''

ãéçéå ãéçé ìë ìò [âëבשבת לדלג רבינו פסק בסידור -

והושיענו נוסחה: וכך בחול, שאומרים השמירה פסוקי כל
ה' אתה ברוך שלומך סוכת עלינו ופרוש שמך למען מהרה

כו'. הפורש

zetqede mipeiv

סוכת54) ופרוש כתוב בירושלמי כא: אות פי"ז הכולל שער
הוא שמאלי בשי"ן פורש כי בסמ"ך ולא וכצ"ל בשי"ן, שלום
. . שדרשו למסך ענן פרש הפסוק ע"ש . . ורקוע שטוח לשון
פרוס אבל . . מצרים ביציאת שהי' השכינה ענן פרישת על

. . ובציעה כריתה ענין הוא בסמ"ך
בסדור כן לתקן יראתי תרמ"ז בשנת שנדפסו בסידורים ואעפ"כ
אחד סדור ז"ל אדמו"ר בבית שנמצא לו נתודע אשר עתה עד
ז"ל מוהר"ש אדמו"ר כ"ק של כי"ק הגליון על בו שכתוב
כי"ק בגוף ש"ין להיות שתיקן ראיתי כן שמאלי, שי"ן בזה"ל:
עכ"ל, תהלים ובמדרש באבודרהם ועיין הזקן, אדמו"ר של
כן לתקן מצוה - בעצמו הזקן אדמו"ר כ"ק הגיה שכן ומאחר

הסידורים. בכל
שבשער העיר הסידור על מוהרש"ב אדמו"ר כ"ק בהגהות אמנם
אדמו"ר של הכי"ק ראה) שלא (משום נכון פירש לא הכולל
כי"ק אלא הזקן אדמו"ר של כי"ק שם כתוב ולא מוהר"ש,

הצמח-צדק. אדמו"ר כ"ק והוא - זצוקללה"ה אאמו"ר
רביעי (פרק הזקן רבינו סדור על אדמו"ר כ"ק בהגהות הוא וכן

אור). תורה סדור על -

מטעם55) והוא ,27 ע' המנהגים ספר סיון, ב' יום היום
(כף יתירה, הנשמה תוספת מקבלים עלינו' 'ופרוש שבאמירת

כח). ס"ק רסא סי' כג, ס"ק נו סי' החיים
ב'ופרוש לעמוד אדמו"ר כ"ק נהג לא האחרונות בשנים אמנם
(לוח הקדיש של רבה' שמיה יהא 'אמן, באמירת אם כי עלינו'
לז, ע' והערות ציונים עם הזקן רבינו לסדור ותיקונים השמטות
סיבות בשוה"ג שם וראה 200 ע' 13 חב"ד פרדס קובץ
למעשה). מכך ללמוד ניתן והאם בהנהגה, זה לשינוי אפשריות

הוא56) וממילא השמירה, מענין יש שלום סוכת בפרישת דאף
א). ס"ק לדוד (תהלה הברכה מעין חתימה

(57¯Â„ÈÒ·.ישראל עמו את שומר :

•
zexitd zkxa zekld - jexr ogley

לחזור· צריך לבד העולם תיבת אלא דילג לא אם אפילו
כלל ביאור לו אין (כי מלכות חשוב אינו לבדו שמלך ולברך
על מוסב שהוא שאת"ל עליה סמוך שהוא העולם תיבת בלא
חכמים כוונת זו אין מלך הוא שאלהינו כלומר אלהינו תיבת

שיהי אלא בברכות מלכות שבתחלתשתיקנו ברוך על מוסב ה
או כו' שהכל מסיים שהרי העולם מלך ברוך כלומר הברכה
אומר וכשאינו ברוך על מוסב זה שכל כו' שעשה או כו' אשר
מלך אבל אלהינו ה' תיבת אלא ברוך על מוסב אינו העולם
מוסב שמלך ואת"ל המלך אומר היה א"כ אלא לבדו נשאר
כוונת אינה זו גם כו' שהכל מלך או כו' שעשה מלך למטה
השם על מוסב יהא הברכה ששאר אלא הברכות במטבע חכמים

לבד): מלך על ולא הברכה עיקר שהוא

ב סעיף ומלכות שם שיהיה צריך ברכה בכל ריד, סימן א חלק

שתי‡ בירך א"כ אלא מגונה זה הרי ברכותיו אחר אמן העונה
אמן כולן בסוף עונה בזו לזו אחיזה שיש יותר או ברכות
וכן שם שנתבאר כמו בזה גם חולקין ויש נ"ד בסימן כמ"ש

המנהג. לשנות ואין אלו מדינות מנהג

אינו הכל לדברי בהם וכיוצא פירות של אחרונה ברכה ואחר
ראשונה ברכה עם אחיזה לה אין כי עצמו ברכת אחר אמן עונה
שהיא לישתבח דומה ואינו בינתיים ולדבר להפסיק רשאי שהרי
ברכה עם אחיזה לה ויש דזמרה פסוקי אחר אחרונה ברכה
פסוקי באמצע להשיח שאסור לפי שאמר ברוך שהיא ראשונה

שם: כמ"ש דזמרה

אע"פ· אמן לענות חובה מישראל אחר אדם ברכת אחר אבל
מתחלתה שמעה לא ואפילו כלל זו בברכה מחויב אינו שהוא
שהוא רק כלל שמעה לא אפילו או בלבד סופה אלא סופה ועד
קכ"ד. בסי' כמ"ש יתומה אמן תהא שלא היא ברכה איזו יודע
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ב עמ' לא ïéúéðúî785ìLדף ìò :úBøáò L786úBúî íéLð787 ©§¦¦©¨Ÿ£¥¨¦¥

ïúãì úòLa788a úBøéäæ ïðéàL ìò ,789äcð790, ¦§©¥¨¨©¤¥¨§¦§¦¨

e791á792älç793e ,794øpä ú÷ìãäá795àøîb עבירות.796. שלש (על §©¨§©§¨©©¥§¨¨

äcðוכו') .797àîòè éàî ,798äì÷ì÷ àéä :÷çöé éaø øîà ?799 ¦¨©©§¨¨©©¦¦§¨¦¦§§¨

a800dðèa éøãç801a ä÷ìz Cëéôì ,802dðèa éøãç803çðéz .804 §©§¥¦§¨§¦¨¦§¤§©§¥¦§¨¥©

äcð805øîéîì àkéà éàî ,øpä ú÷ìãäå älç ,806Løããk ?807 ¦¨©¨§©§¨©©¥©¦¨§¥©¦§¨©
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íëa ézúð íc úéòéáø :àeä811ézøäæä íc é÷ñò ìò , §¦¦¨¨©¦¨¤©¦§¥¨¦§©§¦
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ׁשּבגללן786)מׁשנה.785) סּבֹות ׁשלׁש עלּולֹות787)יׁשנן ְְְֲִִִֶֶָָָָָֹ
היא לכְך הּבֹולטת ּכׁשהּדגמא סּכנה, ּבׁשעת ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֻלמּות

סּכנה.788) ׁשעת א789ׁשהיא אּלה. עברֹות מּׁשלׁש אחד ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
היֹותּה790)– ּבזמן עליה הּמּטל את מקּימת ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשאינּה

ׂשמחת791)טמאה. עלּולה ׁשּבגללֹו הּנֹוסף הּדבר – ב ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָ
זהירה אינּה אם היא ּבאסֹון, להסּתּים מצות792)הּלידה ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָ

לּכהן793)הפרׁשת לתּתּה הּנֹוסף794)ׁשּצריְך הּדבר – ג ְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ
זהירה ׁשאינּה קדׁש.795הּוא, ׁשּבת חכמי796)ׁשל ְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ּבּמׁשנה: הּנאמר את ּבארּו מה798)וׁשאלּו:797)הּתלמּוד ְְְֱֲֲִֵֶֶַַַַַַָָ
זֹו? עברה על להּפרע מתאים הּלידה זמן ּומּדּוע ְְְֲִִֵֵַַַַַַַַַַָָָהּטעם

אל800)זלזלה799) הּקׁשּורֹות היתה801)מצוֹות ׁשּלא , ְְְְְִִֶֶַָָָֹ
ּבנּדה, ּדהינּו:802)זהירה מקֹום, ּובאֹותֹו אפן ּבאֹותֹו דּיּוק ְְְְְְִִִֶַָָָֹ

ה803) הּלידה הּגמרא:ּבׁשעת ׁשֹואלת הּבטן. מחדרי ּנֹובעת ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ
ּבדיני804) הּזלזּול על הענׁש ּומּובן ּברּור להבין, ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹנח
ּב805) אְך החטא, אל הענׁש מתקּׁשר ּכיצד מה806)הבּנּו ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹ

מקטרגים אּלה ׁשעוֹונֹות לבאר אפׁשר וכיצד לֹומר? ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּיׁש
נֹוספת, ּדרׁשה הּגמרא הביאה ּכן על ּדוקא? לידה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּבׁשעת
מּׁשלׁש אחת ּבכל לחטא, הענׁש ּבין הּקׁשר את ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהמבארת

ׁשּדרׁש807)העברֹות. הּגליל808)ּכפי מארץ לפני809)החכם ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ּכְך:810) ּדרׁש הּוא הּנּדה על ּדרׁש: וכְך ּכּמּות811), זֹוהי ְִִַַַַַָָָָָ

ּבּה, ּתלּויים האדם ׁשחּיי את812)הּמינימּום לׁשמר ּדהינּו: ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ּכְך: הּגלילי ּדרׁש החּלה על נּדה. ּדם ׁשל הּטהרה ְֳִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֻחּקי

ּתבּואתּה"813) ראׁשית לה' יׂשראל "קדׁש ְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָֹּכּנאמר:
הּנקראת814) "ראׁשית815)חּלה ּכּכתּוב: לּכהנים, לתּתּה ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָֹ

ּתרימּו" חּלה כ)עריסֹותיכם טו, זֹו(במדבר מצוה על . ְֲִִִֵֶַַָָָ
ּכְך: הּגלילי ּדרׁש הּנר 1על הּנׁשים. ּדוקא ְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָנצטּוּו

אדם"816) נׁשמת ה' "נר ׁשלׁש817)ּכּכתּוב: על ׁשּבת. ׁשל ְִֵֶַַַַָָָָָֹ

הּגלילי: החכם סּכם אּלה והדלקת818)מצוֹות חּלה "נּדה, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
זלזּול.819)הּנר", מּביעים ׁשאּתם ְִִִֵֶֶַַַ

zay zkqn ± awri oir

awri oir

ב עמ' לא ïéúéðúî785ìLדף ìò :úBøáò L786úBúî íéLð787 ©§¦¦©¨Ÿ£¥¨¦¥

ïúãì úòLa788a úBøéäæ ïðéàL ìò ,789äcð790, ¦§©¥¨¨©¤¥¨§¦§¦¨

e791á792älç793e ,794øpä ú÷ìãäá795àøîb עבירות.796. שלש (על §©¨§©§¨©©¥§¨¨

äcðוכו') .797àîòè éàî ,798äì÷ì÷ àéä :÷çöé éaø øîà ?799 ¦¨©©§¨¨©©¦¦§¨¦¦§§¨

a800dðèa éøãç801a ä÷ìz Cëéôì ,802dðèa éøãç803çðéz .804 §©§¥¦§¨§¦¨¦§¤§©§¥¦§¨¥©

äcð805øîéîì àkéà éàî ,øpä ú÷ìãäå älç ,806Løããk ?807 ¦¨©¨§©§¨©©¥©¦¨§¥©¦§¨©

dàìéìb àeää808c déìò809àcñç áø810Ceøa LBãwä øîà : ©§¦¨¨£¥§©¦§¨¨©©¨¨

íëa ézúð íc úéòéáø :àeä811ézøäæä íc é÷ñò ìò , §¦¦¨¨©¦¨¤©¦§¥¨¦§©§¦

íëúà812íëúà éúàø÷ úéLàø .813é÷ñò ìò ,814úéLàø ¤§¤¥¦¨¨¦¤§¤©¦§¥¥¦

íëúà ézøäæä815'øð' äéeø÷ íëa éúúpL äîLð .816é÷ñò ìò ¦§©§¦¤§¤§¨¨¤¨©¦¨¤§¨¥©¦§¥

øð817íúBà íéîi÷î ízà íà .íëúà ézøäæä818íàå ,áèeî ¥¦§©§¦¤§¤¦©¤§©§¦¨¨§¦

àì819íëúîLð ìèBð éðéøä .820(מכם), Ÿ£¥¦¥¦§©§¤

i"yx

éøãçá :àîòè éàî äãðá â"ä
.äðèá:dnc xewn.äì÷ì÷:dcxn

.íã úéòéáø:da oielz mc` iig

.íëúà éúàø÷ úéùàøziy`x

dz`eaz('a dinxi):.úéùàø é÷ñò
mkizeqixr ziy`x('eh xacna):éðéøä
.íëúîùð ìèåðziriax ca`ze

my lhaie mkxp dakie mknc

jk lr eehvp miype mkziy`x

`id dax ziy`xaa opixn`ck

dci lry mler ly ezlg dcai`

dlgk mxzpy oey`xd mc` cxhp

enc dktye mler ly exp dzake

:da oielz ziad ikxvy cere

l"fg zecb`a mixeriy jezn

ׁשּבגללן786)מׁשנה.785) סּבֹות ׁשלׁש עלּולֹות787)יׁשנן ְְְֲִִִֶֶָָָָָֹ
היא לכְך הּבֹולטת ּכׁשהּדגמא סּכנה, ּבׁשעת ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֻלמּות

סּכנה.788) ׁשעת א789ׁשהיא אּלה. עברֹות מּׁשלׁש אחד ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
היֹותּה790)– ּבזמן עליה הּמּטל את מקּימת ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשאינּה

ׂשמחת791)טמאה. עלּולה ׁשּבגללֹו הּנֹוסף הּדבר – ב ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָ
זהירה אינּה אם היא ּבאסֹון, להסּתּים מצות792)הּלידה ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָ

לּכהן793)הפרׁשת לתּתּה הּנֹוסף794)ׁשּצריְך הּדבר – ג ְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ
זהירה ׁשאינּה קדׁש.795הּוא, ׁשּבת חכמי796)ׁשל ְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ּבּמׁשנה: הּנאמר את ּבארּו מה798)וׁשאלּו:797)הּתלמּוד ְְְֱֲֲִֵֶֶַַַַַַָָ
זֹו? עברה על להּפרע מתאים הּלידה זמן ּומּדּוע ְְְֲִִֵֵַַַַַַַַַַָָָהּטעם

אל800)זלזלה799) הּקׁשּורֹות היתה801)מצוֹות ׁשּלא , ְְְְְִִֶֶַָָָֹ
ּבנּדה, ּדהינּו:802)זהירה מקֹום, ּובאֹותֹו אפן ּבאֹותֹו דּיּוק ְְְְְְִִִֶַָָָֹ

ה803) הּלידה הּגמרא:ּבׁשעת ׁשֹואלת הּבטן. מחדרי ּנֹובעת ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ
ּבדיני804) הּזלזּול על הענׁש ּומּובן ּברּור להבין, ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹנח
ּב805) אְך החטא, אל הענׁש מתקּׁשר ּכיצד מה806)הבּנּו ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹ

מקטרגים אּלה ׁשעוֹונֹות לבאר אפׁשר וכיצד לֹומר? ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּיׁש
נֹוספת, ּדרׁשה הּגמרא הביאה ּכן על ּדוקא? לידה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּבׁשעת
מּׁשלׁש אחת ּבכל לחטא, הענׁש ּבין הּקׁשר את ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהמבארת

ׁשּדרׁש807)העברֹות. הּגליל808)ּכפי מארץ לפני809)החכם ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ּכְך:810) ּדרׁש הּוא הּנּדה על ּדרׁש: וכְך ּכּמּות811), זֹוהי ְִִַַַַַָָָָָ

ּבּה, ּתלּויים האדם ׁשחּיי את812)הּמינימּום לׁשמר ּדהינּו: ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ּכְך: הּגלילי ּדרׁש החּלה על נּדה. ּדם ׁשל הּטהרה ְֳִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֻחּקי

ּתבּואתּה"813) ראׁשית לה' יׂשראל "קדׁש ְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָֹּכּנאמר:
הּנקראת814) "ראׁשית815)חּלה ּכּכתּוב: לּכהנים, לתּתּה ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָֹ

ּתרימּו" חּלה כ)עריסֹותיכם טו, זֹו(במדבר מצוה על . ְֲִִִֵֶַַָָָ
ּכְך: הּגלילי ּדרׁש הּנר 1על הּנׁשים. ּדוקא ְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָנצטּוּו

אדם"816) נׁשמת ה' "נר ׁשלׁש817)ּכּכתּוב: על ׁשּבת. ׁשל ְִֵֶַַַַָָָָָֹ

הּגלילי: החכם סּכם אּלה והדלקת818)מצוֹות חּלה "נּדה, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
זלזּול.819)הּנר", מּביעים ׁשאּתם ְִִִֵֶֶַַַ
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ה סעיף שבת, בערב התפילה דין רסז, סימן ב חלק
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ñåøôå [ëשמאלי בשי"ן 'ופרוׂש' הגיה צדק הצמח -54.

ñåøôå [àëבעמידה אומרים כו' עלינו ופרוש -55.

'åë ñåøôå íéîúåçå [áëצאתנו 'ושמור ואמר טעה אם גם -
שלום' סוכת 'הפורש חותם - הברכה בסוף ונזכר .56וכו''

ãéçéå ãéçé ìë ìò [âëבשבת לדלג רבינו פסק בסידור -

והושיענו נוסחה: וכך בחול, שאומרים השמירה פסוקי כל
ה' אתה ברוך שלומך סוכת עלינו ופרוש שמך למען מהרה

כו'. הפורש

zetqede mipeiv

סוכת54) ופרוש כתוב בירושלמי כא: אות פי"ז הכולל שער
הוא שמאלי בשי"ן פורש כי בסמ"ך ולא וכצ"ל בשי"ן, שלום
. . שדרשו למסך ענן פרש הפסוק ע"ש . . ורקוע שטוח לשון
פרוס אבל . . מצרים ביציאת שהי' השכינה ענן פרישת על

. . ובציעה כריתה ענין הוא בסמ"ך
בסדור כן לתקן יראתי תרמ"ז בשנת שנדפסו בסידורים ואעפ"כ
אחד סדור ז"ל אדמו"ר בבית שנמצא לו נתודע אשר עתה עד
ז"ל מוהר"ש אדמו"ר כ"ק של כי"ק הגליון על בו שכתוב
כי"ק בגוף ש"ין להיות שתיקן ראיתי כן שמאלי, שי"ן בזה"ל:
עכ"ל, תהלים ובמדרש באבודרהם ועיין הזקן, אדמו"ר של
כן לתקן מצוה - בעצמו הזקן אדמו"ר כ"ק הגיה שכן ומאחר

הסידורים. בכל
שבשער העיר הסידור על מוהרש"ב אדמו"ר כ"ק בהגהות אמנם
אדמו"ר של הכי"ק ראה) שלא (משום נכון פירש לא הכולל
כי"ק אלא הזקן אדמו"ר של כי"ק שם כתוב ולא מוהר"ש,

הצמח-צדק. אדמו"ר כ"ק והוא - זצוקללה"ה אאמו"ר
רביעי (פרק הזקן רבינו סדור על אדמו"ר כ"ק בהגהות הוא וכן

אור). תורה סדור על -

מטעם55) והוא ,27 ע' המנהגים ספר סיון, ב' יום היום
(כף יתירה, הנשמה תוספת מקבלים עלינו' 'ופרוש שבאמירת

כח). ס"ק רסא סי' כג, ס"ק נו סי' החיים
ב'ופרוש לעמוד אדמו"ר כ"ק נהג לא האחרונות בשנים אמנם
(לוח הקדיש של רבה' שמיה יהא 'אמן, באמירת אם כי עלינו'
לז, ע' והערות ציונים עם הזקן רבינו לסדור ותיקונים השמטות
סיבות בשוה"ג שם וראה 200 ע' 13 חב"ד פרדס קובץ
למעשה). מכך ללמוד ניתן והאם בהנהגה, זה לשינוי אפשריות

הוא56) וממילא השמירה, מענין יש שלום סוכת בפרישת דאף
א). ס"ק לדוד (תהלה הברכה מעין חתימה

(57¯Â„ÈÒ·.ישראל עמו את שומר :

•
zexitd zkxa zekld - jexr ogley

לחזור· צריך לבד העולם תיבת אלא דילג לא אם אפילו
כלל ביאור לו אין (כי מלכות חשוב אינו לבדו שמלך ולברך
על מוסב שהוא שאת"ל עליה סמוך שהוא העולם תיבת בלא
חכמים כוונת זו אין מלך הוא שאלהינו כלומר אלהינו תיבת

שיהי אלא בברכות מלכות שבתחלתשתיקנו ברוך על מוסב ה
או כו' שהכל מסיים שהרי העולם מלך ברוך כלומר הברכה
אומר וכשאינו ברוך על מוסב זה שכל כו' שעשה או כו' אשר
מלך אבל אלהינו ה' תיבת אלא ברוך על מוסב אינו העולם
מוסב שמלך ואת"ל המלך אומר היה א"כ אלא לבדו נשאר
כוונת אינה זו גם כו' שהכל מלך או כו' שעשה מלך למטה
השם על מוסב יהא הברכה ששאר אלא הברכות במטבע חכמים

לבד): מלך על ולא הברכה עיקר שהוא

ב סעיף ומלכות שם שיהיה צריך ברכה בכל ריד, סימן א חלק

שתי‡ בירך א"כ אלא מגונה זה הרי ברכותיו אחר אמן העונה
אמן כולן בסוף עונה בזו לזו אחיזה שיש יותר או ברכות
וכן שם שנתבאר כמו בזה גם חולקין ויש נ"ד בסימן כמ"ש

המנהג. לשנות ואין אלו מדינות מנהג

אינו הכל לדברי בהם וכיוצא פירות של אחרונה ברכה ואחר
ראשונה ברכה עם אחיזה לה אין כי עצמו ברכת אחר אמן עונה
שהיא לישתבח דומה ואינו בינתיים ולדבר להפסיק רשאי שהרי
ברכה עם אחיזה לה ויש דזמרה פסוקי אחר אחרונה ברכה
פסוקי באמצע להשיח שאסור לפי שאמר ברוך שהיא ראשונה

שם: כמ"ש דזמרה

אע"פ· אמן לענות חובה מישראל אחר אדם ברכת אחר אבל
מתחלתה שמעה לא ואפילו כלל זו בברכה מחויב אינו שהוא
שהוא רק כלל שמעה לא אפילו או בלבד סופה אלא סופה ועד
קכ"ד. בסי' כמ"ש יתומה אמן תהא שלא היא ברכה איזו יודע
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c"agקעב i`iyp epizeax zxezn

עונים אין חכמים שתקנו הברכות מן ברכה המברך נכרי אבל
עשאום וכותים מפיו הברכה כל שמע א"כ אלא אמן אחריו
זרה לעבודה האדוק דהיינו מין אחר אבל דבריהם לכל כנכרים
שסתם (לפי מפיו הברכה כל שמעו אפילו אמן לענות אסור
ששינה מי וכן זרה) לעבודה היא השם בהזכרת מין מחשבת

אמן. אחריה עונין אין הברכה מטבע

שמותר רבו לפני הברכות שלומד תינוק אחר אמן עונין אין וכן
שהם ואע"פ בזמנן שלא אפילו כתקונן הברכות לתינוק ללמד
אבל המתלמד לגדול שאסור אע"פ הלימוד בשעת לבטלה
אותן שמברכין כגון אמן אחריהם עונין לבטלה מברכין כשאינן
במצות לחנכם כדי בהן חייבים שהם מחיובן לפטור כדי בזמנן
ולאחריה: לפניה ומברכין בציבור ההפטרה שקורין בשעה וכן

שמים‚ שם נושא זה הרי צריכה שאינה ברכה המברך כל
אחריו אמן לענות ואסור לשוא נשבע כאילו הוא והרי לשוא
אלא לבטלה שמים שם בהזכרת איסור אין התורה שמן ואע"פ
אע"פ ברכה בדרך ולא צורך בהם שאין הבאי בדברי כשמזכירו
בדרך אפילו אסור סופרים מדברי מקום מכל צריכה שאינה
בדבר אפילו להזכיר מותר לצורך (אבל צריכה שאינה ברכה

הרשות):

שיכול„ דברים שני כל כגון צריכה שאינה ברכה לגרום אסור
ולברך לחזור שיצטרך לגרום אסור אחת בברכה לפוטרם
שיצטרך הגורם אחר בדבר או בשיחה בנתים שיפסיק כגון
ק' ממנין ברכות הרבה שחסרו בשבת ואפילו ולברך לחזור
שאינה ברכה לגרום אסור יום בכל לברך אדם שחייב ברכות

לק'. להשלים כדי צריכה

שהיא בברכה דברים ב' לפטור כשיכול אמורים דברים במה
שיכול אלא אחד לדבר מיוחדת היא אם אבל לשניהם מיוחדת
בברכות להרבות יותר טוב טפלה בתורת השני גם בה לפטור

רי"ב: בסי' כמ"ש

להניחם‰ יותר טוב הסעודה בתוך פירות לו הביאו אם לפיכך
האחרונה ברכתם אחריהם שיברך כדי המזון ברכת לאחר
להם מיוחדת שאינה המזון בברכת יפטרם ולא להם המיוחדת
הואיל הסעודה מכלל נחשבים שהם משום אלא פוטרתם ואינה
טעונים כך אחר באו ואם הפת מן ידיהם שמשכו קודם ובאו
ברכת שאין המזון בברכת נפטרים ואין ולאחריהם לפניהם ברכה
קע"ז בסי' כמ"ש רבות נפשות בורא ולא ג' מעין פוטרת המזון

הראשונה. כסברא להחמיר ויש חולקים ויש ור"ח

להניחם לו יש ברכות ק' להשלים כדי טוב ויום בשבת ובפרט
חזרת שמיעת על לסמוך ולא בהם להשלים המזון ברכת לאחר

וההפטרה: התורה וברכת הש"ץ

ברכות: הלכות סליק

עולם בורא לאל שבח ונשלם תם

סעיפים: ה' ובו הברכות אחר אמן עניית רטו, סימן א חלק

zay zekld - jexr ogley

וענג‡ כבוד והם הנביאים ידי על בשבת נתפרשו דברים שני
מן ועיקרן מכובד ה' לקדוש ענג לשבת וקראת שנאמר
השביעי וביום שנאמר קדש מקראי בכלל הוא שהשבת התורה
לקדשו חכמים פירשו קדש ומקרא וגו' קדש מקרא שבתון שבת
אומרים ויש ושתיה אכילה בענג ולענגו נקיה בכסות ולכבדו
הכבוד אבל מלאכה עשיית באיסור לקדשו הוא קדש שמקרא
הענג (אבל סופרים מדברי הן בשבת והענג ויו"ט בשבת
שיתבאר כמו התורה מן הוא ומשתה במאכל ביו"ט והשמחה
שחמורים מאד בהם להזהר צריך מקום ומכל תקכ"ט) בסימן
שכרו השבת את המענג וכל תורה מדברי יותר סופרים דברי
לו שמוחלין רז"ל ובדברי וגו' ה' על תתענג אז בקבלה מפורש

גיהנם: של מדינה וניצול עונותיו כל על

א סעיף שבת בכבוד להזהר רמב, סימן ב חלק
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הפרק: (לשוןתוכן "ראשית" נק' שהחכמה הטעם

"ראש" ולא נקבה),

את יותר בפרטיות יבאר (דֿה) הבאים [בפרקים

אור גילוי נמשך ידן על שדוקא מעשיות, שבמצוות העילוי

ב סוף למעלה"אין שהיא עד מהחכמה, שלמעלה ה

נאמר שלכן עליונים, בעולמות למעלה שהיא כפי מהתורה

תרונה" בחוץ ית'"חכמות שחכמתו ידי על שדוקא ,

מעשיות במצוות להתלבש (בחוץ) למטה יורדת (התורה)

בתורה וגילוי אור תוספת ית').שלמעלהנמשכת (חכמתו

ומבאר:] שהולך וזהו

,äîëç úéùàø áéúë äðäã ,àåä øáãä øåàéáå
.úéùàø '÷ðù äàìò äîëç úðéçá åðééäå

שהחכמה הוא, חכמה" ב"ראשית הפנימי הפירוש
"ראשית". בבחינת היא עצמה

חכמה על שישעילאהוקאי הזהר, בשם [וכנ"ל
וב') תתאה, חכמה בחינת א' בחכמה, בחינות (שתי

"ראשית". הנקראת שהיא עילאה], חכמה בחינת

[והטעם:]

àéäù òãåðë ,ïéâøã ìëã àôåñ '÷ð äàúú äîëç éë
.úéùàø '÷ð äàìéò äîëçå ,úåëìî úðéçá

ית' חכמתו היא תתאה" ש"חכמה לעיל, נתבאר
יורדת שהיא גשמייםלמטהכפי בדברים להתלבש

ובין הטהור בין "להבדיל כדי הזה, עולם וענייני
הטמא".
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

(הספירה המלכות מדת ידי על היא זו ירידה אשר
נמשכותהאחרונה ידה שעל עליונות), ספירות מעשר

לנבראים. העליונות ההשפעות כל למטה

היא למטה) (שירדה תתאה" ש"חכמה מה וזהו
היא כן ואם המלכות; המדריגות.סוףבחינת כל

כפי החכמה ספירת שזוהי עילאה, חכמה ואילו
הראשונה (הספירה ובמדריגתה ב"מקומה" שהיא

היא ספירות), ולכןראשיתמעשר ומקורן, הספירות כל
"ראשית". נק'

ùàø éë ,äá÷ð ïåùì ìò äøåî å"éúá úéùàø äðäå
.àá÷åð ïåùì àåä úéùàøå ,øëã ïåùì àåä

" נק' עילאה שחכמה הטעם דוקאראשית[וביאור "

" ולא נקבה), זכר):]ראש(בל' (ל' "

úìá÷îù ,ìá÷î úðéçá àéä äîëçä éë åðééäå
.ùàø úðéçáî

וזהו ומקבל, משפיע משמעו ונקבה שזכר ידוע
מורה זכר ל' ד"ראש" ו"ראשית", "ראש" בין ההבדל
למעלה אין כי משפיע, בגדר רק שהיא מדריגה על
מדריגה על מורה נקבה ל' "ראשית" משא"כ ממנה;
שלמטה המדריגות של הראשית שהיא שאע"פ כזו,

"מקבל". בבחינת (גם) היא מקום מכל ממנה,

נק' אמאי - ממנה שלמעלה מדריגה יש אם [ולכאו'

וראשית ההתחלה שהיא היא, שמשמעותה מעלה",

?"הראשונהומדריגה

ומבאר:] שהולך וזהו

úðéçáî úëùîðù ,àöîú ïéàî äîëçäå ù"îëå
÷ø ìåìòå äìéò úåìùìúùä êøãá àìù åðééäã ,ïéà
àöîú åðîîù ïéàä úðéçá éë ,ïéàî ùé úðéçá åîë

.äîëçä úâøãîî äìòîì àåä äîëçä
ב"והחכמה הפנימי הוא,מאיןהפירוש תמצא"

מובדל שהוא לפי "אין", נקרא החכמה של שמקורה
ממנו חכמה של הימצאה שאופן עד החכמה מן כך כל
שלמטה ה"ספירות" משא"כ מאין, יש בריאה כמו הוא
ועלול". "עילה בדרך מזו זו "משתלשלות" מהחכמה,

פירוש:

שבכל למדרגה, ממדרגה והדרגה בסדר ירידה
"השתלשלות נקראת יותר, האור מתצמצם מדריגה
ומקור, השורש הוא ("עילה" ועלול" עילה בדרך

"עלול"). נקרא ממנו שנוצר והדבר

"משתלשל" הדיבור באדם: להשתלשלות [דוגמא
ענין, באיזה חושב האדם דבתחילה ממחשבה,
המחשבה ומאותיות רוחניות, הן האותיות שבמחשבתו
מדריגה שהן הדיבור, אותיות ויורדות משתלשלות
אותיות הוא הדיבור כי המחשבה, מאותיות פחותה

גשמי]. בקול המלובשות גשמיות

זו נמשכות ולמטה מהחכמה ה"ספירות" כל וכך
כמו הן הספירות שכל ועלול", "עילה בדרך מזו
מהספירה "משתלשלת" אחת שכל אחת, "חטיבה"

הימנה. שלמעלה

סוף אין אור (דהיינו מקורה לגבי החכמה משא"כ
מאין, יש בריאה כמו הוי חכמה) מגדר שלמעלה ב"ה
ה"אין" בין ויחס קירוב כל מבלי גמור, חידוש שהוא
שום אין כי ועלול). עילה שבין היחס (כמו וה"יש"
החכמה, לגבי החכמה של מקורה בין וקירוב ערך
בשם נק' ולכך החכמה, מגדר מעלה למעלה להיותה

"אין".

שלענין "ראשית", החכמה נקראת ולפיכך
הן הספירות שכל וההתחלה, הראש היא ההשתלשלות
נק' זה עם ביחד אך ממנה, ומשתלשלות הימנה למטה

ל' היאנקבה"ראשית" החכמה שסוףֿסוף להורות, ,

תמצא). שממנה ה"אין" (מבחינת "מקבל" בבחינת גם

מהספירות נשתלשלו הנפש שכחות ידוע [והנה

להבין מתאים משל הם הנפש כחות שלכן העליונות,

העליונות. הספירות

" שענין בעניננו, תמצאוכך מאין היינווהחכמה - "

בערך מובדל נמצאת) היא (שממנו החכמה של שמקורה

" כמו שנחשב עד החכמה, מכחאיןמן יובן - לגבה "

ממקורו. התגלותו ואופן האדם שבנפש החכמה

ומבאר:] שהולך וזהו

äàöîä äæéà åì ìôåðùë íãàá î"ãò åîë àåäå
.âåðòú àìîúî éæà äùãç àøáñå

משנת לפי החכמה ענין ביאור בהקדם זה ויובן
"ברק ונק' הרעיון, נקודת גילוי שהוא החסידות,
עולה ולפתע קשה בסוגיא המתייגע כאדם המבריק",
במוחו, הארה כמין מרגיש והוא הברקה במוחו
והכל מכונו על הכל יתיישב זו נקודה שעם ומרגיש
כיצד להסביר מסוגל הוא אין עדיין זו בשעה יואר.
נקודה, רק אלא כאן אין כי הקושיות, כל נתיישבו
בעצמו מרגיש הוא מקום מכל אבל המצאה, של גרעין
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(הספירה המלכות מדת ידי על היא זו ירידה אשר
נמשכותהאחרונה ידה שעל עליונות), ספירות מעשר

לנבראים. העליונות ההשפעות כל למטה

היא למטה) (שירדה תתאה" ש"חכמה מה וזהו
היא כן ואם המלכות; המדריגות.סוףבחינת כל

כפי החכמה ספירת שזוהי עילאה, חכמה ואילו
הראשונה (הספירה ובמדריגתה ב"מקומה" שהיא

היא ספירות), ולכןראשיתמעשר ומקורן, הספירות כל
"ראשית". נק'

ùàø éë ,äá÷ð ïåùì ìò äøåî å"éúá úéùàø äðäå
.àá÷åð ïåùì àåä úéùàøå ,øëã ïåùì àåä

" נק' עילאה שחכמה הטעם דוקאראשית[וביאור "

" ולא נקבה), זכר):]ראש(בל' (ל' "

úìá÷îù ,ìá÷î úðéçá àéä äîëçä éë åðééäå
.ùàø úðéçáî

וזהו ומקבל, משפיע משמעו ונקבה שזכר ידוע
מורה זכר ל' ד"ראש" ו"ראשית", "ראש" בין ההבדל
למעלה אין כי משפיע, בגדר רק שהיא מדריגה על
מדריגה על מורה נקבה ל' "ראשית" משא"כ ממנה;
שלמטה המדריגות של הראשית שהיא שאע"פ כזו,

"מקבל". בבחינת (גם) היא מקום מכל ממנה,

נק' אמאי - ממנה שלמעלה מדריגה יש אם [ולכאו'

וראשית ההתחלה שהיא היא, שמשמעותה מעלה",

?"הראשונהומדריגה

ומבאר:] שהולך וזהו

úðéçáî úëùîðù ,àöîú ïéàî äîëçäå ù"îëå
÷ø ìåìòå äìéò úåìùìúùä êøãá àìù åðééäã ,ïéà
àöîú åðîîù ïéàä úðéçá éë ,ïéàî ùé úðéçá åîë

.äîëçä úâøãîî äìòîì àåä äîëçä
ב"והחכמה הפנימי הוא,מאיןהפירוש תמצא"

מובדל שהוא לפי "אין", נקרא החכמה של שמקורה
ממנו חכמה של הימצאה שאופן עד החכמה מן כך כל
שלמטה ה"ספירות" משא"כ מאין, יש בריאה כמו הוא
ועלול". "עילה בדרך מזו זו "משתלשלות" מהחכמה,

פירוש:

שבכל למדרגה, ממדרגה והדרגה בסדר ירידה
"השתלשלות נקראת יותר, האור מתצמצם מדריגה
ומקור, השורש הוא ("עילה" ועלול" עילה בדרך

"עלול"). נקרא ממנו שנוצר והדבר

"משתלשל" הדיבור באדם: להשתלשלות [דוגמא
ענין, באיזה חושב האדם דבתחילה ממחשבה,
המחשבה ומאותיות רוחניות, הן האותיות שבמחשבתו
מדריגה שהן הדיבור, אותיות ויורדות משתלשלות
אותיות הוא הדיבור כי המחשבה, מאותיות פחותה

גשמי]. בקול המלובשות גשמיות

זו נמשכות ולמטה מהחכמה ה"ספירות" כל וכך
כמו הן הספירות שכל ועלול", "עילה בדרך מזו
מהספירה "משתלשלת" אחת שכל אחת, "חטיבה"

הימנה. שלמעלה

סוף אין אור (דהיינו מקורה לגבי החכמה משא"כ
מאין, יש בריאה כמו הוי חכמה) מגדר שלמעלה ב"ה
ה"אין" בין ויחס קירוב כל מבלי גמור, חידוש שהוא
שום אין כי ועלול). עילה שבין היחס (כמו וה"יש"
החכמה, לגבי החכמה של מקורה בין וקירוב ערך
בשם נק' ולכך החכמה, מגדר מעלה למעלה להיותה

"אין".

שלענין "ראשית", החכמה נקראת ולפיכך
הן הספירות שכל וההתחלה, הראש היא ההשתלשלות
נק' זה עם ביחד אך ממנה, ומשתלשלות הימנה למטה

ל' היאנקבה"ראשית" החכמה שסוףֿסוף להורות, ,

תמצא). שממנה ה"אין" (מבחינת "מקבל" בבחינת גם

מהספירות נשתלשלו הנפש שכחות ידוע [והנה

להבין מתאים משל הם הנפש כחות שלכן העליונות,

העליונות. הספירות

" שענין בעניננו, תמצאוכך מאין היינווהחכמה - "

בערך מובדל נמצאת) היא (שממנו החכמה של שמקורה

" כמו שנחשב עד החכמה, מכחאיןמן יובן - לגבה "

ממקורו. התגלותו ואופן האדם שבנפש החכמה

ומבאר:] שהולך וזהו

äàöîä äæéà åì ìôåðùë íãàá î"ãò åîë àåäå
.âåðòú àìîúî éæà äùãç àøáñå

משנת לפי החכמה ענין ביאור בהקדם זה ויובן
"ברק ונק' הרעיון, נקודת גילוי שהוא החסידות,
עולה ולפתע קשה בסוגיא המתייגע כאדם המבריק",
במוחו, הארה כמין מרגיש והוא הברקה במוחו
והכל מכונו על הכל יתיישב זו נקודה שעם ומרגיש
כיצד להסביר מסוגל הוא אין עדיין זו בשעה יואר.
נקודה, רק אלא כאן אין כי הקושיות, כל נתיישבו
בעצמו מרגיש הוא מקום מכל אבל המצאה, של גרעין
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הוא ה"בינה" (וענין הכל. יתיישב זו שבנקודה בבירור
ונכנס וההברקה, הרעיון את ומפתח מרחיב כשאדם
יהיו שכולם עד ולרחבם לארכם הענין פרטי לכל

בשלום). יבא מקומו על והכל מובנים

המצאה במוח שנופלת זו שבשעה רואים אנו והנה
גילוי מעצם נפלא, בעונג מתמלא חדשה, וסברא
שצהבו אבהו בר' שמצינו "כמו החדש, רעיון נקודת

חדתא". תוספתא שמצא מפני פניו

äìòîì àåä âåðòú úðéçáù ,íéàåø åðà äæî
.äîëçä øå÷î àåäù åðééäã ,äîëç úðéçáî

כשנופלת תיכף עונג מתמלא שהאדם גופא זה
עוד חדשה, וסברא המצאה שהעניןקודםלאדם

- הבינה) ידי (על ברורה בהשגה אצלו נתיישב
זו - עדיין? השיג שלא מדבר יתענג מדוע דלכאורה,
את ומפעיל המניע הוא שבנפש התענוג שכח הוכחה,
תלוי ממקורו השכל שגילוי היינו שבנפש, החכמה כח
הוא שהתענוג לומר, שניתן עד שבנפש, התענוג בכח

השכל. של מקורו הוא

(ונמצא עונג לידי מביא שהשכל זה כלומר:
העונג גילוי לענין רק הוא העונג) מקור הוא שהשכל
הוא במושכלות עוסק שהאדם גופא זה אבל בפועל;
ממושכלות, עונג לו שיהי' מרגיש נפשו שבעומק לפי

אלאועו בפועל, העונג לא (היינו זה התענוגכחנג
גילוי את הגורם הוא לעסוקכחשבנפש) שבו, השכל

במושכלות.

חדשה סברא להמציא כשמצליח תיכף ולפיכך,
עונג. כבר מתמלא

" של שמקורה כשם עילאה[והנה, בחינתחכמה נק' "

(כנ"אין" החכמה מן ומובדל למעלה להיותו הוא", כך ל),

המקור היותו עם שבנפש, התענוג שכח האדם, בנפש

החכמה מן למעלה הוא הרי החכמה, כח לגילוי והסיבה

ממנה. ומובדל

להוכיח:] שממשיך וכפי

,ìåãâ âðòä 'éäé àøáñä úåùãçúä úìçúá ïëìå
äøå÷îî äîëçä äëùîðå äàöé åæ òâø éë úåéäì
ë"àùî .âåðòúä øåà äá øéàî ïëì ,âåðòúä
øáëù ,àøáñäî ë"ë âðòúî åðéà ë"çà ïùééúîùë

.âåðòúä àåäù äøå÷îî ä÷çøúð
סברא המצאת בשעת הוא בשכל העונג עיקר
ללמוד זו בסברא יעיין שוב אח"כ אם אך חדשה,

זה. עונג מרגיש לא שוב פעם עוד אותה

אדם כמו הדברים, משאר העונג כמו זה [ואין
עם שמתחסד פעם בכל הרי חסד, מעשיית המתענג
חסד עשה שכבר האדם אותו זהו אם (אפילו חבירו
ערב, מאכל מאיזה מתענג אם או מזה. יתענג עמו)

ממנו. מתענג אותו שאוכל פעם שבכל

רואים, אנו בשכל בעתדעיקראבל רק הוא העונג
הראשונה]. בפעם הסברא וגילוי השכל המצאת

מקורה הוא התענוג שכח שאף לפי - הדבר וסיבת
הוא מ"מ החכמה, כלמובדלשל (בלי החכמה מן

"והחכמה בפירוש וכנ"ל - ויחס) תמצא";מאיןקירוב
במוחו מבריקה שהחכמה רגע באותו ולפיכך,
אור עדיין בה מאיר בהכרח אז ממקורה, ומתגלית
מהחכמה והעונג במקורה, קשורה היא שעדיין העונג,
(ונתרחקה הסברא נתגלתה שכבר לאחרי אך גדול, הוא
בהתעלמות הוא החכמה, מקור העונג, אזי ממקורה),
את (כ"כ) מרגיש האדם אין שוב ולכן החכמה, מן

העונג.

øå÷î àåä ïåéìòä âåðòú úðéçá ,äìòîì ïë åîëå
àåä "ïéàî" ,àöîú ïéàî úðéçá åäæå ,äîëçä

.âðåò úðéçá
שבנפש אךכשם החכמה, מקור הוא העונג האדם,

למעלה, כך החכמה, מן בערך מובדל שהוא באופן
"תענוג בחינת הוא עילאה" "חכמה של שמקורה
והיא ית', אצלו שהוא כפי העונג ענין היינו העליון",

עצמה. לחכמה בערך "אין" בחינת

ìá÷î úðéçá àéäù ,úéùàø äîëç '÷ðù åäæå
ùàø '÷ðù ,ïåéìò âåðòúä àåä ,ùàø úðéçáî
åîëå ,âåðòúå øùåà ïåùì àåäù ,øùà úåéúåà

:'åë éáùåé éøùà ,úåðá éðåøùà éë éøùàá
שהיא מפני ראשית, החכמה נקראת כן ועל

ראש. שנק' העליון העונג מבחינת מקבלת

שהוא לפי "ראש", נק' שהעונג מקוראוהטעם

שמושרשדכולא האדם, שבנפש התענוג כח דרך ועל ,
כוחות כל משאר למעלה הנפש, בעצמיות מאד עמוק

תלויים כחותיו וכל האדם ענייני שכל עד בעונגהנפש,

מתפשטים כך מסויים בדבר שלו העונג דלפי שלו,
זה. בדבר נפשו כוחות ומתגלים

שהוא "אשר", אותיות ש"ראש" בכך גם ונרמז
"שהוא בנות", אשרוני כי "באשרי כמו עונג, לשון
הות תשבחתא אונקלוס: [כתרגום ושבח הילול לשון
בזה שיש התענוג ריבוי עוצם על והוא ישבחנני], לי..
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

ש"הוא ביתך", יושבי "אשרי וכן ולשבח", להלל כדי
כלומר, ומהולל". המשובח דבר על והילול שבח לשון

שמהללים העונג, תוצאת הם והשבח ההילול
ידו. על שנגרם העונג ריבוי בגלל דבר ומשבחים

c wxt eycwl zayd mei z` xekf d"c

•

1

2

3

4

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

בתפלהÔ·ÂÈÂ(לו) שבלב בעבודה לחלב דם בין ההפרש
ב' יש הבהמה שבקרבן דכמו קרבן שבמקום
לבבך דבכל באהבה שבלב בעבודה הוא כך הללו דברים
הטבעי החום להפוך השמאלי שבחלל דם זריקת בחי' הוא
כו' החומריות בתאוות זר ורצון חשק שום לו יהי' שלא
בעריבות ה' על להתענג בתענוגים אהבה הוא והב'
כמו דוקא לבב וטוב בשמחה כו' עוז ידידות מתיקות
האלקי ענג בחי' הוא זה ותענוג כו' נפשי כלתה וגם נכספה
שבג"ע הנשמות כמו ממש אלקות עצמות מצד שבנשמה
על שתתענג לפרקים בגוף בנשמה יש וכך כו' מזיו שנהנין
ממש גשמי בתענוג המתענג כמו גדולה בהתפעלות ה'
שמאד בהיות כו') הטועם חיך כמו חכתה נפשנו (וכמ"ש
באלקים נפלא וענג טעם שטועם עד האלקית לנפש ערב
בתפלת וכמו גשמי מטעם גשמי ענג בהרגשת כמו חיים
כו' דמע"ש צלותא דא ה' על תתענג אז שנאמר שבת
איזה בשביל ולא כו' עצמו מצד בה' תתענג שהנשמה
העבודה עיקר שכל החול כתפלת כלל ובירור עבודה
בהקרבת והעלאה בירור בחי' שהוא כו' לטוב הרע להפוך
בלבד ה' על להתענג רק אלא כו' השמאלי שבחלל הדם
במקורה להדבק שתכסוף האלקית הנשמה עצם מצד והוא
כידוע בכאו"א יתירה בנשמה הענג זה מאיר שבת ובכל
בכל בכלל חול לתפלת שבת תפלת בין הפרש שיש כמו
ב' יש קרבן במקום שהיא בתפלה יום בכל כך או"א
הקטרת ענין כמו הוא הנ"ל בתענוגים ואהבה הנ"ל אהבות
האלקי בתענוג כך התענוג מן בא שהחלב לה' החלב
תענוג שום לו יהי' שלא דהיינו לבדו לה' חלבו מקטיר
לבבך דבכל שבאהבה וכמו כו' וכלל כלל זולתו אחר
חלבו מקטיר הנ"ל בתענוגים באה"ר כך כו' דמו מקריב
עול פריקת בו שעושה הגשמי חלב היפוך שהוא מפני
כאשר ה' על ובהתענג כו' עבית שמנת כו' וישמן כמ"ש
כו' הנפש לכלות שיבא עד הכוסף יגדל העונג יתרבה

באמת ה' על המתענגים חלבם(ובצ"ג להיות יכולים
(וזהו כו') הגשמי מתענוג יותר האלקי מתענוג מלא הגשמי
צדיקים כמה היו וכך כו' בר"ש דר"א במעשה שרמזו

ממש האלקי לענג וחומר כלי הי' שחלבם מופלגים
על השורה האלקי מאור יותר רבותא וזהו ה' על בהתענגם
רבים ותעניתים בסיגופים ודמם חלבם שממעטין הצדיקי'
הרי הנ"ל בתענוגים דאה"ר זו מדרגה והנה כו') צדוק כר'
אהבות ב' שהן ונרות הקטר' ריח מבחי' גם למעלה היא
לב ישמח וקטרת ששמן דהגם מאדך ובכל נפשך דבכל
שהוא מפני כו' בפנימיות ולב במוח הנפש השבת בבחי'
זה אין מ"מ ממש בעצמות שמגיע הנפלא התענוג בבחי'
ואור עולה הקטרת שריח זמן כל בלבד שעה לחיי רק
העצמי בתענוג בנשמה ה' על להתענג אבל כו' דולק השמן
לפי התפעלות בדרך שבאים התענוגים כל מקור הוא ממש
לתענוג אין וע"כ וכה"ג החכמה ואור שבריח כתענוג שעה
בתענוג מעורר להיותו ושנוי הפסק ממש שבעצמות זה
העליון לב שמחת מבחי' הרבה שלמעלה העצמי העליון
נרות מקדים התמיד שבסדר וזהו וד"ל הנ"ל וקטרת משמן
לב ישמח שכאשר כנ"ל התמיד איברי להקטרת וקטרת
ומלמטה למטה מלמעלה שהוא וקטורת נרות ע"י האדם
דאה"ר למדרגה ויעלו יבואו דוקא אז כנ"ל למעלה
העליון בענג מתענג הקב"ה להיות העצמיים בתענוגים
מ"ש והוא כו') בעצמותו המלך שעשועי (שנק' העצמי
וד"ל. בעה"ב לו למחכה רק כו' בג"ע ראתה לא עין בעדן
יקטיר דמצוה וריח שמן שהן וקטרת נרות שאחר וזהו
אור להיות צריך שבתחלה החלב שהוא התמיד איברי
בתענוגים אה"ר ואח"כ המצות מעשה וריח דחכמה השמן
לב משמחת שלמעלה כו' לה' החלב דהקטרת העצמיים
שאח' העה"ב חיי ענין והוא הנ"ל מטעם וקטרת דשמן
לבבך דבכל האהבות ג' שאחר וזהו וד"ל המצות מעשה
וקטרת ונרות התמיד דם נגד שהוא מאדך ובכל נפשך ובכל
לב שישמח אחר שזהו בם ודברת כו' הדברים והיו אמר
בתורה הנ"ל באה"ר ה' על להתענג יכול בתו"מ העליון
אני וכמ"ש שעשועים אצלו ואהיה כמ"ש שעשועים שנק'
התורה מתיקות שנק' בפנימית ובפרט כו' שעשעתי תורתך
אשר והיינו כידוע דעה"ב העדן בחי' שזהו דאורייתא ורזין

וד"ל): כו' שאנכי מי אנכי
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קעה c"ag i`iyp epizeax zxezn

ש"הוא ביתך", יושבי "אשרי וכן ולשבח", להלל כדי
כלומר, ומהולל". המשובח דבר על והילול שבח לשון

שמהללים העונג, תוצאת הם והשבח ההילול
ידו. על שנגרם העונג ריבוי בגלל דבר ומשבחים

c wxt eycwl zayd mei z` xekf d"c
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.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

בתפלהÔ·ÂÈÂ(לו) שבלב בעבודה לחלב דם בין ההפרש
ב' יש הבהמה שבקרבן דכמו קרבן שבמקום
לבבך דבכל באהבה שבלב בעבודה הוא כך הללו דברים
הטבעי החום להפוך השמאלי שבחלל דם זריקת בחי' הוא
כו' החומריות בתאוות זר ורצון חשק שום לו יהי' שלא
בעריבות ה' על להתענג בתענוגים אהבה הוא והב'
כמו דוקא לבב וטוב בשמחה כו' עוז ידידות מתיקות
האלקי ענג בחי' הוא זה ותענוג כו' נפשי כלתה וגם נכספה
שבג"ע הנשמות כמו ממש אלקות עצמות מצד שבנשמה
על שתתענג לפרקים בגוף בנשמה יש וכך כו' מזיו שנהנין
ממש גשמי בתענוג המתענג כמו גדולה בהתפעלות ה'
שמאד בהיות כו') הטועם חיך כמו חכתה נפשנו (וכמ"ש
באלקים נפלא וענג טעם שטועם עד האלקית לנפש ערב
בתפלת וכמו גשמי מטעם גשמי ענג בהרגשת כמו חיים
כו' דמע"ש צלותא דא ה' על תתענג אז שנאמר שבת
איזה בשביל ולא כו' עצמו מצד בה' תתענג שהנשמה
העבודה עיקר שכל החול כתפלת כלל ובירור עבודה
בהקרבת והעלאה בירור בחי' שהוא כו' לטוב הרע להפוך
בלבד ה' על להתענג רק אלא כו' השמאלי שבחלל הדם
במקורה להדבק שתכסוף האלקית הנשמה עצם מצד והוא
כידוע בכאו"א יתירה בנשמה הענג זה מאיר שבת ובכל
בכל בכלל חול לתפלת שבת תפלת בין הפרש שיש כמו
ב' יש קרבן במקום שהיא בתפלה יום בכל כך או"א
הקטרת ענין כמו הוא הנ"ל בתענוגים ואהבה הנ"ל אהבות
האלקי בתענוג כך התענוג מן בא שהחלב לה' החלב
תענוג שום לו יהי' שלא דהיינו לבדו לה' חלבו מקטיר
לבבך דבכל שבאהבה וכמו כו' וכלל כלל זולתו אחר
חלבו מקטיר הנ"ל בתענוגים באה"ר כך כו' דמו מקריב
עול פריקת בו שעושה הגשמי חלב היפוך שהוא מפני
כאשר ה' על ובהתענג כו' עבית שמנת כו' וישמן כמ"ש
כו' הנפש לכלות שיבא עד הכוסף יגדל העונג יתרבה

באמת ה' על המתענגים חלבם(ובצ"ג להיות יכולים
(וזהו כו') הגשמי מתענוג יותר האלקי מתענוג מלא הגשמי
צדיקים כמה היו וכך כו' בר"ש דר"א במעשה שרמזו

ממש האלקי לענג וחומר כלי הי' שחלבם מופלגים
על השורה האלקי מאור יותר רבותא וזהו ה' על בהתענגם
רבים ותעניתים בסיגופים ודמם חלבם שממעטין הצדיקי'
הרי הנ"ל בתענוגים דאה"ר זו מדרגה והנה כו') צדוק כר'
אהבות ב' שהן ונרות הקטר' ריח מבחי' גם למעלה היא
לב ישמח וקטרת ששמן דהגם מאדך ובכל נפשך דבכל
שהוא מפני כו' בפנימיות ולב במוח הנפש השבת בבחי'
זה אין מ"מ ממש בעצמות שמגיע הנפלא התענוג בבחי'
ואור עולה הקטרת שריח זמן כל בלבד שעה לחיי רק
העצמי בתענוג בנשמה ה' על להתענג אבל כו' דולק השמן
לפי התפעלות בדרך שבאים התענוגים כל מקור הוא ממש
לתענוג אין וע"כ וכה"ג החכמה ואור שבריח כתענוג שעה
בתענוג מעורר להיותו ושנוי הפסק ממש שבעצמות זה
העליון לב שמחת מבחי' הרבה שלמעלה העצמי העליון
נרות מקדים התמיד שבסדר וזהו וד"ל הנ"ל וקטרת משמן
לב ישמח שכאשר כנ"ל התמיד איברי להקטרת וקטרת
ומלמטה למטה מלמעלה שהוא וקטורת נרות ע"י האדם
דאה"ר למדרגה ויעלו יבואו דוקא אז כנ"ל למעלה
העליון בענג מתענג הקב"ה להיות העצמיים בתענוגים
מ"ש והוא כו') בעצמותו המלך שעשועי (שנק' העצמי
וד"ל. בעה"ב לו למחכה רק כו' בג"ע ראתה לא עין בעדן
יקטיר דמצוה וריח שמן שהן וקטרת נרות שאחר וזהו
אור להיות צריך שבתחלה החלב שהוא התמיד איברי
בתענוגים אה"ר ואח"כ המצות מעשה וריח דחכמה השמן
לב משמחת שלמעלה כו' לה' החלב דהקטרת העצמיים
שאח' העה"ב חיי ענין והוא הנ"ל מטעם וקטרת דשמן
לבבך דבכל האהבות ג' שאחר וזהו וד"ל המצות מעשה
וקטרת ונרות התמיד דם נגד שהוא מאדך ובכל נפשך ובכל
לב שישמח אחר שזהו בם ודברת כו' הדברים והיו אמר
בתורה הנ"ל באה"ר ה' על להתענג יכול בתו"מ העליון
אני וכמ"ש שעשועים אצלו ואהיה כמ"ש שעשועים שנק'
התורה מתיקות שנק' בפנימית ובפרט כו' שעשעתי תורתך
אשר והיינו כידוע דעה"ב העדן בחי' שזהו דאורייתא ורזין

וד"ל): כו' שאנכי מי אנכי
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השבתÏ‡(קי"ד) ביום מושבותיכם בכל אש תבערו
בל"ת זה מנה הרמב"ם ג'): ל"ה (שמות
מכאן בירושלמי וכדאי' בשבת לענוש שלא והוא מיוחד
סק"ג), של"ט סי' (עמ"א בשבת, דנין יהו שלא דינין לבתי
שדרשו מה בו לדרוש יש שלמדנו זה כל ועם החינוך וכ'
הותר במקדש והנה יצאת, לחלק הבערה ג"כ עוד בו
כדאי' הקרבנות בהקרבת מלאכות מאבות וכיוצא הבערה
יש זה ולהבין כו': ר"ע אמר כלל דמנחות פי"א במשנה
עליות בחי' הוא ששבת בפע"ח הידוע ענין להקדים
ולכן דאו"א לכתר זו"נ עליות הוא ובמוסף העולמות
או"א יחוד על המורה ישראל שמע כתר בקדושת אומרי'
הוא שבמנחה עד כו' או"א דוגמת הוא אז זו"נ יחוד כי
על רצון עת נק' ולכן דאריך ממצחא שמקבל הז"א עליית
כמ"ש הוא הדברים וביאור בז"א, דא"א העליון רצון גילוי
שלמטה התחתון רצון אית פי' רצון ואית רצון דאית בזהר
רצון ואית לז"א כתר שנעשה דאימא ת"ת בחי' החכמה מן
דא"א, הכללי כתר בחי' והוא מהחכמה שלמעלה העליון
את עשה אלקים בצלם כי ה' בעבודת הידוע ע"ד ויובן
בפסוק בק"ש שנעשה הרצון דהנה י') ט' (בראשית האדם
רצון שפירושו אבה לשון ה') ו' (דברים ה' את ואהבת
בז' אחד שהוא איך דוקא באחד התבוננות ע"י היינו
העולמות חיות כל כי העולם רוחות ובד' והארץ רקיעים
התחתון רצון הנק' וזהו במ"א כמ"ש והוד זיו בחי' רק הוא
מ"מ דלבא רעותא ונק' דלבא עומקא בבחי' שהוא הגם
השכל מן למטה הוא הרי ההתבוננות ע"י שנולד מאחר
ומקבלים מהשכל למטה שהם אהוי"ר המדות שלגבי הגם
הרצון שהוליד השכל מהארת יותר נמוכה הארה מהשכל
דליבא רעותא נק' ולכן הלב עומק בבחי' הוא הרצון שלכך
מקור לגבי עכ"ז שבלב המדות על ומקיף עטרה שהוא
בחי' אבל התחתון, רצון ונק' ממנו למטה הוא עצמו השכל
למעלה והוא שבנפש יחידה מבחי' הרצון הוא העליון רצון
נולדה שלא רבה אהבה בחי' והיינו לגמרי והטעם מהשכל
מלמעלה מתנה בבחי' באה היא אלא כלל התבוננות ע"י
הרצון בחי' העליון רצון בחי' וזהו האלהית בנפש למטה
אך כנ"ל, בק"ש הנפש של וההתבוננות השכל מן שלמעלה
שתאחז למטה כלי שיש אחר כ"א לבוא זו אה"ר דרך אין
שאז ההתבוננות ע"י שנולד והרצון האהבה היא והכלי בה
בגילוי יבא הנ"ל העליון לרצון התחתון מרצון העלאה ע"י
כנ"ל. והטעם מהשכל למעלה שיהי' עד ברצה"ת להאיר
ומבואר בכהאריז"ל ידוע כי הדעת הוא יחד והמחברם
הכתר חיצוני' לקח שהדעת זרעים מסדר ב' מסכת במ"ח

הכתר פנימי' כי ור"ל ספירות, במנין היותו מבחי' לו הראוי
הוא וחיצוניותו הרצוי לדבר התקשרות שענינו הרצון הוא
בחי' והנה אליו יתקשר ואז בזולתו ההכרה שענינו הדעת
גילוי להיות ברצה"ת רצה"ע המחבר הוא באלהות הדעת
כביכול רצון ואית רצון אית למעלה יובן וכן בלב, האה"ר
כי דז"א כתר הנק' א' רצון מיני ב' מתארים אנו ית' בו
הם ז"א הנק' וכו' ורחמנותו וגבורתו חסדו ית' מדותיו
ראשון יום העולמות להחיות המעשה ימי בששת המאירים
מדת שני ויום בה כלולים מדות ושארי חסדו מדת מאיר
ח"ב בלק"א כדאי' וכו' בה כלולים מדות ושאר הגבורה
ובינתו מחכמתו אלו במדות מוחי' נמשכים וגם (פ"י)
החכמה ע"י מתנהגים המדות להיות ב"ה א"ס של ודעתו
בחי' שהיא לז"א מוחי' שנעשו דאו"א נה"י ענין והוא
מוחי' להיות שנמשך הוא ב"ה דא"ס שבחב"ד אחרונה
הללו שבמדותיו הרצון ר"ל דז"א הכתר בחי' אמנם למדות
עשה ה' חפץ אשר כל עדמ"ש וכו' להתחסד הרצון שהוא
יש ב"ה שממדותיו ועשי' השפעה שבכל ו') קל"ה (תלים
בכל ג"כ שמאיר דז"א כתר הנק' והוא ורצון חפץ לזה
עצמן שהמדות כשם העולמות להחיות המעשה ימי ששת
הוא שהת"ת דאימא מת"ת נמשך הוא הנה כנ"ל מאירים
גופא ות"ת מגופא לבר הם נה"י כי נה"י מבחי' גבוה
מבחי' ב"ה שלו שבחב"ד גבוה מבחי' שנמשך ור"ל כידוע
נק' ועכ"ז להם ועטרה כתר הוא וע"כ המדות של המוחי'
החכמה ע"פ הנולד רצון שהוא מאחר התחתון רצון
אריך הנק' הכללי כתר העליון רצון אית אמנם והשכל.
ממהות למעלה ית' הוא כי מחב"ד מעלה למעלה שהוא
הרצון מהות ובחי' כידוע דאצי' מחכמ' אפי' ושכל חכמה
שהוא ואצ"ל החכמה ממהות למעלה הוא דאריך עליון
הוא בשבת והנה מהחכמה: הנמשך התחתון מרצון למעלה
הנק' התחתון שהרצון הוא הענין כנ"ל העולמות עליות
להחיות המעשה ימי בששת כ"כ יורד להיותו דז"א כתר
מאורו ונתמעט נחסר הי' העשי' עולם תחתית עד העולמות
ההשתלשלות ברוב והעלמים הלבושים ריבוי סיבת ע"י
לעלות הוא צריך ע"כ מדאי יותר למטה מאד יורד הי' וגם
כחו שיתחזק כדי הכללי כתר מבחי' ולקבל שבת בכל

רצה" חיבור ענין והוא כמבראשונה וזהוואורו ברצה"ת, ע
שבת נק' רצה"ע פי' ב') ל"ה (שמות לה' שבתון שבת
הדעת בחי' הוא והמחברם דז"א בהוי' מתגלה והוא שבתון
יש טובה מתנה מארז"ל וז"ס הכתר חיצוני' שהוא עליון
וכמ"ש ב') י' (שבת והודיעם לך שמה ושבת גנזי בבית לי
אור בבחי' לשכון בז"א רצה"ע גילוי ע"י והנה במ"א,
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מתגלה כשאין אדם כמשל גדול אור בו מיתוסף אז בכלי
כמו בטבעו נשאר הרי מהשכל שלמעלה האה"ר בלבו
מסותרת היא האה"ר בחי' כי במדותיו בתחלה שהי'
למעלה המקיף ונשאר עליו היא בלבד מקיף ובבחי'
ומרוחקים מובדלים והן למטה נשאר הלב שהוא והאדם
מקבל הלב אזי ממש בלבו מתגלה כשהאה"ר אך מזה זה
הפתילה כדוגמת והוא רצון, למהות ונתהפך ג"כ ההארה
וע"כ היא, גם ותאיר תדלק השלהבת אור כשמקבלת
אש בשם דז"א בכתר הכתר דהתגלות זו הארה נקראת
במנורה כי המנורה הדלקת ענין ג"כ וזהו בע"ה, כמשי"ת
ח' (במדבר הנרות שבעת יאירו המנורה פני מול אל כתיב
האמצעי נר אל פונים יהיו המנורה קני שששה ופרש"י ב')
בחי' הוא האמצעי וקנה דז"א ו"ק הם קנים ו' כי והענין
כנ"ל מכתירם הוא כי ממנו מקבלים הקנים שכל דז"א כתר
וגו' חפץ אשר כל כדכתיב ורצון חפץ צ"ל מדה שבכל
הקנים שני תחת בולטים) תפוחים (כמין כפתור הי' ולכן
קנה צדי משני נמשכים הקנים היו הכפתור (מתוך ממנה
עליון התחברות אין כי והענין ואילך), אילך האמצעי
שאזי בע"ח מ"ן העלאת ונק' אתעדל"ת ע"י כ"א בתחתון
ומ"ד מ"ן ומתחברים מ"ד ונק' העליון מן אתעדל"ע נמשך
טפיים שאין מלמעלה יורדת טפה לך אין וכענין יחדיו
במקום וא"כ ב') רמ"ז ח"ג (זהר מלמטה כנגדה עולים
יש ומ"ן מ"ד ר"ל האתעדל"ת עם מתחבר שהאתעדל"ע
שקושרים הקשר כמו וה"ז משניהם שכפול נכפל אור שם
יותר וגס עב הוא הקשירה מקום שבהכרח חוטין ב'
ובמקום זה או זה א' חוט רק שם שאין המקומות משארי
במקום הכפתור ענין הי' וכן כאחד, שנים המה חיבורם
המנורה קני ו' ענין שהוא הכתר עם דו"ק ומ"ד מ"ן חיבור
ומקבל ממשפיע כלול זה מקום שהרי האמצעי קנה עם
בדוכתי בזהר הנז' קשרין ענין ג"כ וזהו יחד ונוק' דכר
הוא הדלקתה ענין אמנם המנורה צורת הוא וכ"ז טובא,
הו"ק בכל אח"כ וממנו דז"א בכתר הכללי הכתר הארת
נמשלה זו שהארה ברצה"ת רצה"ע חיבור בענין וכנ"ל

ה ענין וזהו בפתילה, האש אשלהדלקת תבערו לא ציווי
א' שהיא הבערה על דקאי פשוטו לפי מושבותיכם, בכל
הכתרים התחברות הנה כי והענין מלאכות, אבות מל"ט

נק' אלקות והתגלות המשכה כל כי אש הנק' הוא הנ"ל
מה מכל וחכמה שכל משפיע שאינו מי עד"מ אור
אור ולא המקבלים לגבי חשך נק' לעצמו ויודע שמשכיל
כשמאיר אלא אור נק' ולא לעצמו גדול חכם שיהי' הגם
נאמר דלכך במ"א כמ"ש שכליות בהשפעות חכמים עיני
ירידה בחי' שהוא הגם אור יהי מאמר החכמה על
בעצמו נעלם כשהכתר משא"כ אור עכ"ז נק' מעצמותו
כתיב אמנם י"ב), י"ח (תלים וגו' סתרו חשך ישת בו נאמר
לאור שנמשל ג') ט' (דברים הוא אוכלה אש אלקיך ה' כי
היסודי באש למעלה להסתלק האש טבע כי והוא שבאש
האש בו שיאחז כלי יש אא"כ אור ולא חשך למטה ואז
נת"ל כמ"כ למטה מאיר אורו יהי' אזי ועצים פתילה כמו
והוא למטה כלי יש אא"כ מאיר אינו עליון הכתר שהארת
שע"י דלבא רעותא בחי' ה' בעבודת וכנ"ל רצה"ת בחי'
כתר שאזי בשבת למעלה וכן לאה"ר כלי הוא התבוננות
יהי' ואזי הכללי כתר להשראת כלי יהי' אזי עולה דז"א
הכלי יהי' כשלא משא"כ אור ויקרא הכללי כתר בו מאיר
כמו הבערה בשם זו הארה נק' ולכן במקורו יסתלק אזי
שבשבת לפי והנה כו'. בפתילה להאחז האש שמדליקים
בהבערה הוזהרנו אש הנק' הנ"ל הכתר הארת זמן הוא
פי' השבת. ביום מושבותיהם בכל אש יבערו שלא
עולמות שהן דבי"ע הפירוד עולם בחי' הוא מושבותינו
לפי י') ב' (בראשית וגו' יפרד ומשם כמ"ש הנפרדים
כבאצילות בהם מאיר ואינו דא"ס וחוט הקו נפסק שכבר
העליונה כדוגמא הפירוד בעולם יעשו שלא הוזהרו וע"כ
חד וגרמוהי וחיוהי דאיהו באצילות דוקא כי שבאצילות
דאצי' בכלים העליון הכתר אור גילוי להיות יתכן בהון
בכל הוא שהאיסור וזהו הנפרדים. בעולמות לא אבל
על אש הי' במקדש שהרי בבהמ"ק ולא דוקא מושבותיכם
המשכות מעשה כל המנורה בנרות וגם בשבת גם המזבח
הדלקת ע"י בשבת גם מצוה היא אדרבה בכלים אורות
הארת מבחי' שם הי' ק"ק שבהיכל לפי כנ"ל המנורה
מתגלה הי' דבריאה עתיק דבחי' כידוע שבאצילות הקו"ח
(דוגמא כו' תבערו לא הוזהרנו שבמושבותינו אלא שם
תורה עתידה יעקב ובמ"ש העריות במצות עמ"ש לדבר
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כח"ב, בכלל ג"ר הוא קדשים וקדש חו"ב, בחי' הוא קדשי'
בחי' חסד ורב מבחי' היינו קדשים, קדש הי' אהרן כי ואם

1

2

3

4

5

6



קעז c"ag i`iyp epizeax zxezn

מתגלה כשאין אדם כמשל גדול אור בו מיתוסף אז בכלי
כמו בטבעו נשאר הרי מהשכל שלמעלה האה"ר בלבו
מסותרת היא האה"ר בחי' כי במדותיו בתחלה שהי'
למעלה המקיף ונשאר עליו היא בלבד מקיף ובבחי'
ומרוחקים מובדלים והן למטה נשאר הלב שהוא והאדם
מקבל הלב אזי ממש בלבו מתגלה כשהאה"ר אך מזה זה
הפתילה כדוגמת והוא רצון, למהות ונתהפך ג"כ ההארה
וע"כ היא, גם ותאיר תדלק השלהבת אור כשמקבלת
אש בשם דז"א בכתר הכתר דהתגלות זו הארה נקראת
במנורה כי המנורה הדלקת ענין ג"כ וזהו בע"ה, כמשי"ת
ח' (במדבר הנרות שבעת יאירו המנורה פני מול אל כתיב
האמצעי נר אל פונים יהיו המנורה קני שששה ופרש"י ב')
בחי' הוא האמצעי וקנה דז"א ו"ק הם קנים ו' כי והענין
כנ"ל מכתירם הוא כי ממנו מקבלים הקנים שכל דז"א כתר
וגו' חפץ אשר כל כדכתיב ורצון חפץ צ"ל מדה שבכל
הקנים שני תחת בולטים) תפוחים (כמין כפתור הי' ולכן
קנה צדי משני נמשכים הקנים היו הכפתור (מתוך ממנה
עליון התחברות אין כי והענין ואילך), אילך האמצעי
שאזי בע"ח מ"ן העלאת ונק' אתעדל"ת ע"י כ"א בתחתון
ומ"ד מ"ן ומתחברים מ"ד ונק' העליון מן אתעדל"ע נמשך
טפיים שאין מלמעלה יורדת טפה לך אין וכענין יחדיו
במקום וא"כ ב') רמ"ז ח"ג (זהר מלמטה כנגדה עולים
יש ומ"ן מ"ד ר"ל האתעדל"ת עם מתחבר שהאתעדל"ע
שקושרים הקשר כמו וה"ז משניהם שכפול נכפל אור שם
יותר וגס עב הוא הקשירה מקום שבהכרח חוטין ב'
ובמקום זה או זה א' חוט רק שם שאין המקומות משארי
במקום הכפתור ענין הי' וכן כאחד, שנים המה חיבורם
המנורה קני ו' ענין שהוא הכתר עם דו"ק ומ"ד מ"ן חיבור
ומקבל ממשפיע כלול זה מקום שהרי האמצעי קנה עם
בדוכתי בזהר הנז' קשרין ענין ג"כ וזהו יחד ונוק' דכר
הוא הדלקתה ענין אמנם המנורה צורת הוא וכ"ז טובא,
הו"ק בכל אח"כ וממנו דז"א בכתר הכללי הכתר הארת
נמשלה זו שהארה ברצה"ת רצה"ע חיבור בענין וכנ"ל

ה ענין וזהו בפתילה, האש אשלהדלקת תבערו לא ציווי
א' שהיא הבערה על דקאי פשוטו לפי מושבותיכם, בכל
הכתרים התחברות הנה כי והענין מלאכות, אבות מל"ט

נק' אלקות והתגלות המשכה כל כי אש הנק' הוא הנ"ל
מה מכל וחכמה שכל משפיע שאינו מי עד"מ אור
אור ולא המקבלים לגבי חשך נק' לעצמו ויודע שמשכיל
כשמאיר אלא אור נק' ולא לעצמו גדול חכם שיהי' הגם
נאמר דלכך במ"א כמ"ש שכליות בהשפעות חכמים עיני
ירידה בחי' שהוא הגם אור יהי מאמר החכמה על
בעצמו נעלם כשהכתר משא"כ אור עכ"ז נק' מעצמותו
כתיב אמנם י"ב), י"ח (תלים וגו' סתרו חשך ישת בו נאמר
לאור שנמשל ג') ט' (דברים הוא אוכלה אש אלקיך ה' כי
היסודי באש למעלה להסתלק האש טבע כי והוא שבאש
האש בו שיאחז כלי יש אא"כ אור ולא חשך למטה ואז
נת"ל כמ"כ למטה מאיר אורו יהי' אזי ועצים פתילה כמו
והוא למטה כלי יש אא"כ מאיר אינו עליון הכתר שהארת
שע"י דלבא רעותא בחי' ה' בעבודת וכנ"ל רצה"ת בחי'
כתר שאזי בשבת למעלה וכן לאה"ר כלי הוא התבוננות
יהי' ואזי הכללי כתר להשראת כלי יהי' אזי עולה דז"א
הכלי יהי' כשלא משא"כ אור ויקרא הכללי כתר בו מאיר
כמו הבערה בשם זו הארה נק' ולכן במקורו יסתלק אזי
שבשבת לפי והנה כו'. בפתילה להאחז האש שמדליקים
בהבערה הוזהרנו אש הנק' הנ"ל הכתר הארת זמן הוא
פי' השבת. ביום מושבותיהם בכל אש יבערו שלא
עולמות שהן דבי"ע הפירוד עולם בחי' הוא מושבותינו
לפי י') ב' (בראשית וגו' יפרד ומשם כמ"ש הנפרדים
כבאצילות בהם מאיר ואינו דא"ס וחוט הקו נפסק שכבר
העליונה כדוגמא הפירוד בעולם יעשו שלא הוזהרו וע"כ
חד וגרמוהי וחיוהי דאיהו באצילות דוקא כי שבאצילות
דאצי' בכלים העליון הכתר אור גילוי להיות יתכן בהון
בכל הוא שהאיסור וזהו הנפרדים. בעולמות לא אבל
על אש הי' במקדש שהרי בבהמ"ק ולא דוקא מושבותיכם
המשכות מעשה כל המנורה בנרות וגם בשבת גם המזבח
הדלקת ע"י בשבת גם מצוה היא אדרבה בכלים אורות
הארת מבחי' שם הי' ק"ק שבהיכל לפי כנ"ל המנורה
מתגלה הי' דבריאה עתיק דבחי' כידוע שבאצילות הקו"ח
(דוגמא כו' תבערו לא הוזהרנו שבמושבותינו אלא שם
תורה עתידה יעקב ובמ"ש העריות במצות עמ"ש לדבר
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הלא לזה צריך הי' למה עמו, נכנסת היתה המילה
להקדישו אהרן ויבדל כמ"ש קדשים קדש הי' עצמו הוא

כי בחי', כמה ג"כ יש קדשים קדש בבחי' כי קדשים, קדש
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c"agקעח i`iyp epizeax zxezn

אבל דא"א. ז"ת הם מדותיו ע"פ שיורד וזהו דא"א, ז"ת
ג"ר לבחי' ג"כ היינו הקדש אל נכנס הי' המילה זכות ע"י
שהשמימה במ"א נת' השמימה לנו יעלה מי כי דא"א,
וגם ועילאין תתאין שמי' דבחי' עליוני' המקיפי' כל כולל
נכרתו ולכן בס"ת, הוי' וש' בר"ת, והוא השמי' שמי בחי'
במ"א כמ"ש ראשים ראשי וג' ע"ס כנגד בריתות י"ג עלי'
גדולה ובד"ה התו"א, על בהגהות הזה היום בעצם בד"ה

ה זכות ע"י ולכן (ך"ו), אהרןמילה נכנס הי' מילה
יבוא בזאת נא' וע"ז דאריך. ג"ר בחי' היינו לקדהק"ד,
כו'. בריתי זאת שנא' מילה אלא זאת ואין הקדש, אל אהרן
ויבדל כמ"ש קדשים קדש ג"כ הי' עצמו הוא כי והגם

בכלל א"א בחי' זהו מ"מ קדשים, קדש להקדישו אהרן
חסד. רב בחי' דא"א ז"ת בחי' בד"פ שזהו דאצי' כתר
כתר שכולל המקדש דבית לקדה"ק שיכנוס כדי אמנם
הוא המילה, לזכות צריך הי' בכללו ועת"י דא"א ג"ר בכלל
אל אהרן יבא זה זאת בחי' שע"י כו' בריתי זאת בחי'
אשר בריתי זאת בחי' הוא בעבודה ועכשיו כו'. הקדש
בדקות אפי' ברית מפגם הברית נטירת בחי' הוא תשמרו
לקדהק"ד לכנוס ברוחניות כה"ג עכשיו גם יוכל (ועי"ז

כו').
כ"ק ע"י [והוגה מהשומעים א' שרשם דברי' רשומי

בעצמו] שליט"א אדמו"ר

[dben dgpd] mifrd xcrk jxry d"c
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'È¯„Ó‰Âשאינו כמים אהבה בחי' היא באהבה הב'
בבחי' הוא אדרבה וצמאון התפעלות בבחינת
שלמטה דאוא"ס הגילוי מצד לגמרי מציאותו כל ביטול
הוא ה' כי לדעת הראת אתה וכמ"ש ממש למעלה כמו
ומאיר חד כולא ואלקים דהוי' מלבדו עוד אין האלקים
מלבדו עוד אין שבאמת עד למטה ממש אוא"ס גילוי
כלל ומקום זמן הגבלת בבחי' אינו שלמטה ומקום והזמן
הגבלת מגדר למעלה המקום שהי' בבהמ"ק וכמו באמת
לפי והיינו כידוע, כו' המדה מן אינו הארון דמקום מקום
יש אכן וכמ"ש סוף אין אור גילוי מאיר הי' שבביהמ"ק
ונגלה נראה הי' לכן במ"א. וכמ"ש כו' הזה במקום הוי'
כו' מקום בגדר אינו המקום שגם שהוא כמו האמת שם
דור לאדה"ר הקב"ה שהראה שארז"ל וע"ד בזמן הוא וכן
דשית הזמן אריכות כל לו שהראה כו' דור ודורשיו דור
וכמו כו' זמן בגדר אינו שהזמן והיינו קצר בזמן שנין אלפי
כן בזמן וכן מקום מגדר למעלה המקום בביהמ"ק שהי'
העולם שלגבי לפי אלא העולם, בכללות באמת הוא
בבחי' הם לכן האור בהם נרגש שאינו ומסתיר מעלים
המעלים דבר שום אין באמת אבל ומקום, דזמן הגבלה
גם ממש בגילוי האוא"ס ומאיר ית' לגבי' כלל ומסתיר
כו', הגבלה ובחי' המציאות בחי' יש לא וממילא למטה
אינו אז דאוא"ס והגילוי הקירוב בחי' בנפשו ירגיש וכאשר
ביטול בבחי' כ"א כלל אש רשפי ובבחי' צמאון בבחי'

ומכבה שמקרר מים בחי' נקראת זו ובחי' לגמרי. במציאות
הרי ית' אליו ביטול בבחי' שהוא מאחר כי האש, חום
בנפשו אשר הטבעי האש חום מתקרר ומאליו ממילא
מזה ועמ"ש כו' שלהבת אש כרשפי והצמאון האלקית
עליהם הזה ע"פ ע"א דמ"ט מאה"ז על תזריע פ' בבה"ז
כשרוצה האב על הבן אהבת למשל וכמו כו' חטאת מי
נראית האה' אזי רחוק קצת הוא ועדיין אליו להתקרב
גדולה בהתפעלות אבא אבא שצועק ולחוץ הלב מן ונגלית
הנה ממש אביו אצל הוא אם משא"כ כו' גדול ובצמאון
מן חוץ ונגלית נראית אינה אבל אהבה רצוף תוכו הלב
בבחי' כ"א כלל בצמאון ולא התפעלות בבחי' אינו כי הלב
בחי' שמקרר מים בחי' נק' ולכן כו' עצמי ובדבקות קירוב
כו' הלב בתוך נסתרת להיות כ"א לחוץ תתגלה שלא האש
ספ"ט ח"א בסש"ב וכמ"ש כו' בתענוגים אהבה בחי' והיא
בפסוד"ז כי בחשאי, שבלחש שמו"ע תפלת וזהו"ע יעו"ש
עדיין כאלו וה"ה כו' אש כרשפי האהבה את מעורר הוא
עומד כאלו הוא שהרי בתפלה משא"כ המלך מן רחוק
המשכה בחי' ברוך פי' כו' אתה ברוך ואומר המלך לפני
אליו ביטול בבחי' הוא שיהי' למטה ית' יחודו שממשיך
ביטול בחי' שהוא לך אנחנו מודים תקנו ועד"ז למטה ית'
הוא לכן כו' וההשתחוואות הכריעות וזהו"ע במ"א וכמ"ש
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דאתכסיא, עלמא בדרגת למעלה הנשמה אש. ובדוגמת מים בדוגמת עבודה - למעלה ומים אש
מטעם שלמעלה תשובה דבעל עבודה ע"י דאתגליא, לעלמא למטה ובירידתה במחשבה. עלו

ההרגש ענין מבטל ודעת,

C‡ּבמקֹומֹו רּבה ּבמדרׁש ּדהּנה הּוא, "רּבי15הענין איתא, «ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָ
לּמים, מכּבה ׁשהאׁש לא מעלה, ׁשל ּכאׁש אמר ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּברכיה
האׁש מעלת היא מה להבין וצרי לאׁש". מכּבין הּמים ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָֹולא
מכּבים אינם הּמים וכן לּמים, מכּבה ׁשאינֹו מעלה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשל
ּדהּנה הּוא, והענין מּזה. זה חלּוקים הם ּבּמה ּכן אם ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָלאׁש,
ּבההגּדרה מגּדרים ׁשהם ענינם אין הּנה מעלה ׁשל ּומים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻאׁש
מגּדרים הם מּטה ׁשל ּומים ּדאׁש מּטה, ׁשל ּומים ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻּדאׁש
הּפּו הם והּמים הּמים הּפּו הּוא ּדאׁש הפכּיֹות, ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָּבהגּדרֹות
אבל אׁש, מכּבין ּומים מים מכּבה האׁש הּנה לכן ְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָהאׁש,
עצמית ּבהגּדרה מגּדרים הם הּנה מעלה, ׁשל והּמים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻהאׁש
הּמים את מכּבה אינֹו האׁש הּנה ולכן לזה, זה הפכים ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָואינם

האׁש את מכּבים אינם חלּוקים16והּמים הם מקֹום ּומּכל , ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
מי יׁש הוי', ּבעבֹודת עבֹודה אפני ׁשני ׁשהם מּזה ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָזה
אׁשר מי ויׁש הּמים, ּכדגמת העבֹודה ּבאפן היא ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻׁשעבֹודתֹו
ירידת ּדהּנה האׁש, ּכדגמת העבֹודה ּבאפן היא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹֻעבֹודתֹו
ּבהיֹותּה ּדהּנׁשמה העלּיה, ּבׁשביל היא ּבּגּוף ְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָָהּנׁשמה
מדרגת ּבמעלת היא ּבּגּוף להתלּבׁש ירידתּה קדם ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹלמעלה
ועֹון, החטא ענין ּבֹו ׁשּי ּדאינֹו זּכאי הּוא ּדצּדיק ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָצּדיקים,
ענין ּבהם ׁשּי הּנה למעלה ׁשהם ּכמֹו ּגם הּנה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּדבּמלאכים

החטא,17החטא ענין ּבהם ׁשּי אין הּנׁשמֹות אבל , ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
ירידה ידי על הּנה ּבּגּוף, להתלּבׁש למּטה ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָּובירידתּה
ׁשעֹולה ּבהּנׁשמה, עלּיה נעׂשה ּומצוֹות הּתֹורה ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּכׁשּמקּימת
העבֹודה סדר הּוא הּתׁשּובה ּדענין ּתׁשּובה, הּבעלי ְְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָּבמעלת
ּבמעלה עֹוד הּנׁשמה עלּית היא זֹו עבֹודה ידי ּׁשעל ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָמה
למּטה, ירידתּה קדם הּנׁשמה ׁשהיתה מּכמֹו יֹותר ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹעליֹונה
עלמא ּבבחינת הן למעלה ׁשהן ּכמֹו הּנׁשמֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָּדהּנה

היאזּדאתּכסיא ּדמחׁשבה ּבּמחׁשבה", עלּו "יׂשראל ּדזהּו , ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָ
ּבבחינת היא למּטה הּנׁשמה ּובירידת ּדאתּכסיא, ְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָָעלמא

ּדאתּגליא ּבמעלהחעלמא העלּיה היא זה ידי על אמנם , ְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָ
לׁשתּיה ראּויים ואינם מלּוחים ׁשהם הּים מי ּוכמֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָעליֹונה,
את ּובֹוקעים הארץ עפר ּדר עֹוברים הּים מי וכאׁשר ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּכלל,
ּובלּתי מלּוחים ׁשהיּו עצמן הּמים אֹותן הּנה הארץ, ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָעפר
הארץ, עפר את ׁשּבֹוקעים זה ידי על הּנה לׁשתּיה, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָראּויין
ּבהּנׁשמה, הּוא כן ּכמֹו הּנה ּומתּוקים, ערבים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָנעׂשים

עלמא היא ּבּגּוף להתלּבׁש ירידתּה קדם למעלה ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּדבהיֹותּה
ּגבהה, מדרגה הּוא ּדמלח מלּוחים, הם הּים ּדמי ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹּדאתּכסיא,
וׁשם הוי' ׁשם ּדמחּבר ,"אלקי "ּברית ּבֹו נאמר ְְְְֱֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּדלכן
את ׁשּדֹוחה טֹובֹות, ּפעּלֹות ּכּמה ּבֹו יׁש ּדמלח ְְֱִֵֶֶֶֶַַָֹֻאלקים,
ּבהּדבר, טעם ונֹותן ּבֹו, ׁשּמֹולחין הּדבר את מקּים ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּפסלת,
ּבהּנפׁש מתלּבׁשת ּדכאׁשר האלקית, ּבהּנפׁש הּוא ּכן ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹאׁשר

ּדנ הּפסלת את ּדֹוחה היא הרי ּולזּככּה לבררּה פׁשהּבהמית ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
את ּגם ּומפליט מֹוצץ הּוא הרי ׁשהּמלח ּוכׁשם ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַהּבהמית,
ּכמֹו הּנה ּדוקא, ּבמים הּׁשרּיה אחר והּוא הּפנימי, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָֹהּפסלת
ּדנפׁש הּפנימי ּפסלת ּגם ּדדֹוחה האלקית ּבהּנפׁש הּוא ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹכן
ההתּבֹוננּות ענין ׁשהּוא ּבמים, הּׁשרּיה אחר א ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַַַָהּבהמית.
ההיא, מההּׂשגה ממּלא יהיה הּבהמית הּנפׁש ׂשכל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻּדגם
מעלה האלקית ּכׁשהּנפׁש הּוא הּבהמית הּנפׁש וזּכּו ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּדברּור
לּה ׁשּיהיה ּכ לידי אֹותּה ּומביא הּבהמית, הּנפׁש ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאת
הּנפׁש ּכאׁשר הּנה ואז ּדוקא, ׂשכלית ּבהּׂשגה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָטּובֿטעם
אנֹוׁשי, ּדׂשכל הּׂשגה ּבלבּוׁשי אלקי ּבענין מתּבֹוננת ְְְְְֱֱֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹהאלקית
ּבּה ּפֹועלת זֹו והבנה זאת, מבין הּבהמית הּנפׁש ּגם ֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּנה
ּפי ׁשעל העבֹודה ידי על והּוא לאלקּות, להתקרב ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהרצֹון
הּוא וכן הּדבר, את ׁשּמקּים הּוא הּמלח וטבע ודעת. ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָטעם
ּׁשּפֹועלת מה ּדכל האלקית הּנפׁש ּדפעּלת הּבהמית ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻּבהּנפׁש
טעם, ּבּה ונֹותן וקּיּום, חקיקה ּבדר יהיה הּבהמית ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּבהּנפׁש
ׂשכל רק ולא הּׂשכל, ּפי על ּתהיה הּבהמית הּנפׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹׁשהנהגת
הּוא זה ּכל אמנם האלקי. ׂשכל ּפי על אם ּכי ְֱֱִִִִִֵֶֶַָָָָֹאנֹוׁשי
ענין ּכל הּנה ּבאמת אבל ודעת, טעם ּפי ׁשעל ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבהעבֹודה
למדרגה ּולהּגיע לבֹוא הּוא ודעת טעם ּפי ׁשעל ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָָהעבֹודה
ׁשהּוא ודעת מּטעם ׁשּלמעלה העבֹודה והיא מּמּנה, ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָעליֹונה
יׁש הרי והּׂשגה ּדבטעם הּים, מּמי ׁשּלמעלה חּיים מים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָענין
ּבחינת הּוא והּׂשגה הּטעם ענין ּוכללּות אחרת, לדעה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָמקֹום
הּפּו ׁשהּוא לּדעה מקֹום נֹותן וההרּגׁש והּיׁשּות ּומרּגׁש, ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻיׁש
ענין ׁשהּוא ודעת מּטעם ׁשּלמעלה העבֹודה אבל ְְְְֱֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָהאמת.
ידי על האלקית הּנפׁש מּגיע ּדלזה ּדתׁשּובה, ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהעבֹודה
ונפׁש ּדגּוף וההעלם ההסּתר ּבֹוקע ּובעבֹודתֹו ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהירידה,
והיא וההרּגׁשים, הּיׁשּות ענין ּכל מבּטל זה הּנה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָהּבהמית,

למּטה. ירידתּה ידי על עֹולה ׁשהּנׁשמה ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָהעלּיה
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דאתכסיא, עלמא בדרגת למעלה הנשמה אש. ובדוגמת מים בדוגמת עבודה - למעלה ומים אש
מטעם שלמעלה תשובה דבעל עבודה ע"י דאתגליא, לעלמא למטה ובירידתה במחשבה. עלו

ההרגש ענין מבטל ודעת,

C‡ּבמקֹומֹו רּבה ּבמדרׁש ּדהּנה הּוא, "רּבי15הענין איתא, «ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָ
לּמים, מכּבה ׁשהאׁש לא מעלה, ׁשל ּכאׁש אמר ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּברכיה
האׁש מעלת היא מה להבין וצרי לאׁש". מכּבין הּמים ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָֹולא
מכּבים אינם הּמים וכן לּמים, מכּבה ׁשאינֹו מעלה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשל
ּדהּנה הּוא, והענין מּזה. זה חלּוקים הם ּבּמה ּכן אם ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָלאׁש,
ּבההגּדרה מגּדרים ׁשהם ענינם אין הּנה מעלה ׁשל ּומים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻאׁש
מגּדרים הם מּטה ׁשל ּומים ּדאׁש מּטה, ׁשל ּומים ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻּדאׁש
הּפּו הם והּמים הּמים הּפּו הּוא ּדאׁש הפכּיֹות, ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָּבהגּדרֹות
אבל אׁש, מכּבין ּומים מים מכּבה האׁש הּנה לכן ְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָהאׁש,
עצמית ּבהגּדרה מגּדרים הם הּנה מעלה, ׁשל והּמים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻהאׁש
הּמים את מכּבה אינֹו האׁש הּנה ולכן לזה, זה הפכים ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָואינם

האׁש את מכּבים אינם חלּוקים16והּמים הם מקֹום ּומּכל , ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
מי יׁש הוי', ּבעבֹודת עבֹודה אפני ׁשני ׁשהם מּזה ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָזה
אׁשר מי ויׁש הּמים, ּכדגמת העבֹודה ּבאפן היא ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻׁשעבֹודתֹו
ירידת ּדהּנה האׁש, ּכדגמת העבֹודה ּבאפן היא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹֻעבֹודתֹו
ּבהיֹותּה ּדהּנׁשמה העלּיה, ּבׁשביל היא ּבּגּוף ְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָָהּנׁשמה
מדרגת ּבמעלת היא ּבּגּוף להתלּבׁש ירידתּה קדם ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹלמעלה
ועֹון, החטא ענין ּבֹו ׁשּי ּדאינֹו זּכאי הּוא ּדצּדיק ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָצּדיקים,
ענין ּבהם ׁשּי הּנה למעלה ׁשהם ּכמֹו ּגם הּנה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּדבּמלאכים

החטא,17החטא ענין ּבהם ׁשּי אין הּנׁשמֹות אבל , ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
ירידה ידי על הּנה ּבּגּוף, להתלּבׁש למּטה ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָּובירידתּה
ׁשעֹולה ּבהּנׁשמה, עלּיה נעׂשה ּומצוֹות הּתֹורה ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּכׁשּמקּימת
העבֹודה סדר הּוא הּתׁשּובה ּדענין ּתׁשּובה, הּבעלי ְְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָּבמעלת
ּבמעלה עֹוד הּנׁשמה עלּית היא זֹו עבֹודה ידי ּׁשעל ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָמה
למּטה, ירידתּה קדם הּנׁשמה ׁשהיתה מּכמֹו יֹותר ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹעליֹונה
עלמא ּבבחינת הן למעלה ׁשהן ּכמֹו הּנׁשמֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָּדהּנה

היאזּדאתּכסיא ּדמחׁשבה ּבּמחׁשבה", עלּו "יׂשראל ּדזהּו , ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָ
ּבבחינת היא למּטה הּנׁשמה ּובירידת ּדאתּכסיא, ְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָָעלמא

ּדאתּגליא ּבמעלהחעלמא העלּיה היא זה ידי על אמנם , ְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָ
לׁשתּיה ראּויים ואינם מלּוחים ׁשהם הּים מי ּוכמֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָעליֹונה,
את ּובֹוקעים הארץ עפר ּדר עֹוברים הּים מי וכאׁשר ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּכלל,
ּובלּתי מלּוחים ׁשהיּו עצמן הּמים אֹותן הּנה הארץ, ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָעפר
הארץ, עפר את ׁשּבֹוקעים זה ידי על הּנה לׁשתּיה, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָראּויין
ּבהּנׁשמה, הּוא כן ּכמֹו הּנה ּומתּוקים, ערבים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָנעׂשים

עלמא היא ּבּגּוף להתלּבׁש ירידתּה קדם למעלה ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּדבהיֹותּה
ּגבהה, מדרגה הּוא ּדמלח מלּוחים, הם הּים ּדמי ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹּדאתּכסיא,
וׁשם הוי' ׁשם ּדמחּבר ,"אלקי "ּברית ּבֹו נאמר ְְְְֱֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּדלכן
את ׁשּדֹוחה טֹובֹות, ּפעּלֹות ּכּמה ּבֹו יׁש ּדמלח ְְֱִֵֶֶֶֶַַָֹֻאלקים,
ּבהּדבר, טעם ונֹותן ּבֹו, ׁשּמֹולחין הּדבר את מקּים ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּפסלת,
ּבהּנפׁש מתלּבׁשת ּדכאׁשר האלקית, ּבהּנפׁש הּוא ּכן ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹאׁשר

ּדנ הּפסלת את ּדֹוחה היא הרי ּולזּככּה לבררּה פׁשהּבהמית ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
את ּגם ּומפליט מֹוצץ הּוא הרי ׁשהּמלח ּוכׁשם ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַהּבהמית,
ּכמֹו הּנה ּדוקא, ּבמים הּׁשרּיה אחר והּוא הּפנימי, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָֹהּפסלת
ּדנפׁש הּפנימי ּפסלת ּגם ּדדֹוחה האלקית ּבהּנפׁש הּוא ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹכן
ההתּבֹוננּות ענין ׁשהּוא ּבמים, הּׁשרּיה אחר א ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַַַָהּבהמית.
ההיא, מההּׂשגה ממּלא יהיה הּבהמית הּנפׁש ׂשכל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻּדגם
מעלה האלקית ּכׁשהּנפׁש הּוא הּבהמית הּנפׁש וזּכּו ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּדברּור
לּה ׁשּיהיה ּכ לידי אֹותּה ּומביא הּבהמית, הּנפׁש ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאת
הּנפׁש ּכאׁשר הּנה ואז ּדוקא, ׂשכלית ּבהּׂשגה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָטּובֿטעם
אנֹוׁשי, ּדׂשכל הּׂשגה ּבלבּוׁשי אלקי ּבענין מתּבֹוננת ְְְְְֱֱֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹהאלקית
ּבּה ּפֹועלת זֹו והבנה זאת, מבין הּבהמית הּנפׁש ּגם ֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּנה
ּפי ׁשעל העבֹודה ידי על והּוא לאלקּות, להתקרב ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהרצֹון
הּוא וכן הּדבר, את ׁשּמקּים הּוא הּמלח וטבע ודעת. ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָטעם
ּׁשּפֹועלת מה ּדכל האלקית הּנפׁש ּדפעּלת הּבהמית ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻּבהּנפׁש
טעם, ּבּה ונֹותן וקּיּום, חקיקה ּבדר יהיה הּבהמית ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּבהּנפׁש
ׂשכל רק ולא הּׂשכל, ּפי על ּתהיה הּבהמית הּנפׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹׁשהנהגת
הּוא זה ּכל אמנם האלקי. ׂשכל ּפי על אם ּכי ְֱֱִִִִִֵֶֶַָָָָֹאנֹוׁשי
ענין ּכל הּנה ּבאמת אבל ודעת, טעם ּפי ׁשעל ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבהעבֹודה
למדרגה ּולהּגיע לבֹוא הּוא ודעת טעם ּפי ׁשעל ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָָהעבֹודה
ׁשהּוא ודעת מּטעם ׁשּלמעלה העבֹודה והיא מּמּנה, ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָעליֹונה
יׁש הרי והּׂשגה ּדבטעם הּים, מּמי ׁשּלמעלה חּיים מים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָענין
ּבחינת הּוא והּׂשגה הּטעם ענין ּוכללּות אחרת, לדעה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָמקֹום
הּפּו ׁשהּוא לּדעה מקֹום נֹותן וההרּגׁש והּיׁשּות ּומרּגׁש, ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻיׁש
ענין ׁשהּוא ודעת מּטעם ׁשּלמעלה העבֹודה אבל ְְְְֱֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָהאמת.
ידי על האלקית הּנפׁש מּגיע ּדלזה ּדתׁשּובה, ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהעבֹודה
ונפׁש ּדגּוף וההעלם ההסּתר ּבֹוקע ּובעבֹודתֹו ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהירידה,
והיא וההרּגׁשים, הּיׁשּות ענין ּכל מבּטל זה הּנה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָהּבהמית,

למּטה. ירידתּה ידי על עֹולה ׁשהּנׁשמה ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָהעלּיה
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רצון שביעת של תנועה בעולם כיום נעשה בכלל

בכל רצון שבעים ההסתפקות, במדת נוהגים מרוחניות,

כשאברך גם ומה לדף־גמרא, הולך כשיהודי שיש. מה

יש הרי � סבא לישראל עצמו את ומקרב גמרא דף לומד

� ב"ה, ולומדים אגודות להם שיש והבחורים "שם" לו

מכך עשו � להיות צריך הרי כך טוב, דבר באמת שזה

כך הרי כך, כל זאת להפליא צריכים מה לשם פלא. דבר

להתנהג וצריך ללמוד צריך יהודי בחור להיות, צריך

דבר שום להיות צריך זה אין המצוות, עניני בכל כיהודי

באדם ופוגשים ברחוב כשהולכים � ולמשל המופלא.

האם ב"ה, משלו ובידים ב"ה, קביים על מתהלך שאינו

הרי עצמו, ובידי שלמות ברגלים אדם הולך מכך, יתפעלו

ש"כל בודאי בריאים, להיות צריכים להיות, צריך כך

י"ה" תהלל ונשימה11נשמה נשימה כל על צריכים12�

כך רצון. שביעת של ענין זה אין להשי"ת, ולשבח להלל

ב"ה, תפילין שמניח יהודי כשרואים ברוחניות, גם הדבר

לומד המשפחה, טהרת על שומר כשר, אוכל שבת, שומר

השם ברוך מדרש, יעקב", "עין משניות, לומד גמרא, דף

להיות. צריך כך הרי קביים, על הולך שאינו

התהוותה ברוחניות ההסתפקות במדת הרצון שביעת

את ובלבל סנחריב ש"בא האחרונים, בזמנים רק

התיר13העולם" זאת היתרים, עם שמים יראי נוצרו ,

מתנגד גם כן פי על אף חסידות, מדת ונעשה דהוא מאן

גם חסידות, מהי לדעת רוצה ואינו חסידות לומד שאינו

היתרים, בלי שמים ירא הוא שכן זאת, יעשה לא הוא

"יראת של עולם וכו', כו' השוק מן חמאה התיר השני

ישנו האברכים בין מלכתחילה. בדיעבד נוהגי עם שמים"

כתבי בלי אלקים יראי ב"ה להיות שיכולים גדול חלק

לא אילו היהודי, בגוף בריאים אברכים הם הכשרים,

האלה האברכים כל היו הדם" "נקרש שדובר כפי היה,

בטענות לבוא אפשר אי עליהם פנימית, בחיות לומדים

נפתחו שלא אפרוחים של בדרגא הם הרי הנתון, במצב

עליהם התייגעו לא אור, ראו לא עדיין הם עיניהם,

אור, להם יראו � אדרבא החיים, דרך את להם להראות

בעצמם, עניניהם את לעשות עליהם אמנם אתם, יתעסקו

והמצוות, התורה שמירת על ולעוררם אברכים עם לדבר

על ולדבר העיר ברחובות קהילות להקהיל עליהם

עליהם המשפחה, טהרת תפילין, הנחת שבת, שמירת

בכוחות הפועל האברכים בשפת הם, בשפתם לדבר

אברכים, של ובהתלהבות במרץ צעירה, באש צעירים,

שמה לדעת עליהם אותם, ללמד צריכים גם אך

וכו', תפילין הנחת שבת, שמירת אודות כעת שמדברים

אודות מדברים שאז מגיפה של בזמן כמו ר"ל זה הרי

מדברים לא בריאות של בזמן ואילו הבריאות, שמירת

ישראל ומצב השי"ת שיעזור עד כיום, כאלה. דברים על

הדיבורים ועיקר כך, על לדבר צריכים יוטב, ברוחניות

המצוות. שמירת ובחיזוק בלימוד לשגשג להיות צריך

היו העסקים ובעלי הבתים בעלי אילו הדבר ברור

באברכים גם חיים בכך נותנים היו ללמוד, מתחילים

ושגשג. הלוך ישגשגו הם שגם

ראשו רק לא בריאים, אבריו שכל משמעו בריא אדם

ואם בריאים, להיות צריכים האברים כל בריאים, ולבו

בלב חלישות מביא זה הרי חלשים, האברים חלילה

ובראש.
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שוב נפרצו. המתנגדי המבצר חומות בפינסק, נצחון נחל כי הרגיש מוורמייזא בעלֿשם אליהו רבי

והוא לפינסק בואו מטרת את השיג הוא בהגה. האוחזים המתנגדים להשפעת נתונה פינסק היתה לא

לפראג. לשוב עתה יכול

בגלל מחלוקת, של בעיצומה שרויה היתה פינסק לאנשיו. אליהו רבי הודיע זו תכניתו על

תורה, לדין המתקיפים את הזמינו המותקפים אליהו. רבי תלמידי על המתנגדים של האלימה ההתנפלות

השתמטו. והללו
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4

5
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של מטבע באותה למתקיפיהם שישיבו רוצה הוא אין כי להם ואמר תלמידיו את אסף אליהו רבי

בהתקפות לעמוד מסוגלים שאינם תלמידיו מבין אלה ואת אישיים, זלזולים עלֿידי לא ואפילו אלימות,

צרכיהם. את להם ויספק לישיבתו יכניסם שם לפראג, בדרכו אליו להצטרף מייעץ הוא

הוקרה רחשו העיר תושבי מרבית בפינסק. עז רושם השאירה בעלֿשם אליהו רבי של הודעתו
לבו, טוב במינן, המיוחדות הטובות מדותיו הפנים. הדרת בעל הישיש הגאון הבעלֿשם אל עמוקה

מסוגלים היו שלא אלה מבין רבים בצבור. נרחבת הערכה לו הביאו שפיזר והצדקה הליכותיו נועם

בשביל בעלֿשם אליהו רבי את להעריץ ידעו קבלה ללמוד הצורך בדבר השונות ההשקפות בין להבחין

שהבעלֿשם למתנגדים, פרט התושבים, רוב רצו לא זה כל בגלל לחולים. שנתן והרפואות הסגולות

פינסק. את יעזוב

ההפצרות, לכל אוזן הטה לא הבעלֿשם אך בעיר, שישאר אליהו רבי אל בקשות זרמו הצדדים מכל

במשך אשר ומנכבדיה, פינסק מלמדני מאד הרבה מתלמידיו. עשרים אליו הצטרפו פינסק. את ועזב

"צאתכם בברכת אליו, שהצטרפו תלמידיו ואת הבעלֿשם, את ליוו הבעלֿשם, למעריצי היו הזמן

גדול. ובכבוד לבבית לשלום"

הצטרפות על גם וכך פינסק, את אליהו רבי עזיבת על רצון שבעי היו בפינסק שהמתנגדים מובן

כאב במיוחד הקבלה, בעלי מבין רבים נותרו שבפינסק כך על הצטערו הם אך אליו, תלמידיו עשרות

היו הישיבות בני בין רבים וצעירים אברכים הצעיר. הדור בני בין הבעלֿשם חסידי התרבות על לבם

לישיבות. אותה החדירו והם הקבלה רוח חדורים

הקבלה ודרך מספרם, התרבה לאט לאט אך בחשאי, הקבלה את תחלה למדו המושפעים מבין רבים

לה. התנגדו שראשיה בישיבות גם מהלכים לה רכשה

הישיבה ראש נפטר הזמן במשך בפינסק. ויותר יותר הזמן במשך נפוצה הקבלה ושיטת שנים עברו

הישיבה בני של התמסרותם נוכח להחריש יכל לא זה גבריאל. ר' הגאון נתמנה ובמקומו זונדל ר'

נגדם. חרמה במלחמת פתח והוא הקבלה לדרך

והצטרף רבו בדרך שהלך זאב, אברהם ר' בשם גדול, עילוי נאמן, תלמיד גבריאל לר' לו היה

הקבלה. בבעלי למלחמתו

שם בישנקוביץ. העיירה מנכבדי אחד של בתו עם זאב אברהם ר' תלמידו את השיא גבריאל ר'
בידו, עלה לא הדבר ברם, לקבלה. חריפים מתנגדים לגדל אמורה שהיתה ישיבה זאב אברהם ר' פתח

חלוקות. קבוצות שתי היו מקום ובכל היהודי, במחנה מקום לכל חדרו החדשה השיטה חסידי

של אביו ברוך, ר' של חותנו שהיה מי הגנן, אברהם ר' של רבו יותר מאוחר היה זאב אברהם ר'

חב"ד. מייסד זלמן, שניאור רבי

ברוך של למשפחתו עצמו אברהם ר' עלֿידי כבר, לנו שידוע כפי נמסרה, זו יוחסין" "שלשלת

הכרת לשלימות להלן הבאים הפרטים גם חשובים זאת עם אותם. להכיר כדי לוויטבסק הגיע כאשר

אברהם. ר' של עברו

יצחק. ישראל ר' בשם גבריאל, ר' של תלמיד הוא אף חבר, היה אברהם, ר' של רבו זאב, אברהם לר' –

רחל מאשתו לו שנולדו הילדים כל באופיו. לב טוב אך בטבעו, כוח חלוש היה יצחק ישראל ר'

שרה. בשם אחת בת רק נשארה ליצלן. רחמנא לחיות, המשיכו לא
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של מטבע באותה למתקיפיהם שישיבו רוצה הוא אין כי להם ואמר תלמידיו את אסף אליהו רבי

בהתקפות לעמוד מסוגלים שאינם תלמידיו מבין אלה ואת אישיים, זלזולים עלֿידי לא ואפילו אלימות,

צרכיהם. את להם ויספק לישיבתו יכניסם שם לפראג, בדרכו אליו להצטרף מייעץ הוא

הוקרה רחשו העיר תושבי מרבית בפינסק. עז רושם השאירה בעלֿשם אליהו רבי של הודעתו
לבו, טוב במינן, המיוחדות הטובות מדותיו הפנים. הדרת בעל הישיש הגאון הבעלֿשם אל עמוקה

מסוגלים היו שלא אלה מבין רבים בצבור. נרחבת הערכה לו הביאו שפיזר והצדקה הליכותיו נועם

בשביל בעלֿשם אליהו רבי את להעריץ ידעו קבלה ללמוד הצורך בדבר השונות ההשקפות בין להבחין

שהבעלֿשם למתנגדים, פרט התושבים, רוב רצו לא זה כל בגלל לחולים. שנתן והרפואות הסגולות

פינסק. את יעזוב

ההפצרות, לכל אוזן הטה לא הבעלֿשם אך בעיר, שישאר אליהו רבי אל בקשות זרמו הצדדים מכל

במשך אשר ומנכבדיה, פינסק מלמדני מאד הרבה מתלמידיו. עשרים אליו הצטרפו פינסק. את ועזב

"צאתכם בברכת אליו, שהצטרפו תלמידיו ואת הבעלֿשם, את ליוו הבעלֿשם, למעריצי היו הזמן

גדול. ובכבוד לבבית לשלום"

הצטרפות על גם וכך פינסק, את אליהו רבי עזיבת על רצון שבעי היו בפינסק שהמתנגדים מובן

כאב במיוחד הקבלה, בעלי מבין רבים נותרו שבפינסק כך על הצטערו הם אך אליו, תלמידיו עשרות

היו הישיבות בני בין רבים וצעירים אברכים הצעיר. הדור בני בין הבעלֿשם חסידי התרבות על לבם

לישיבות. אותה החדירו והם הקבלה רוח חדורים

הקבלה ודרך מספרם, התרבה לאט לאט אך בחשאי, הקבלה את תחלה למדו המושפעים מבין רבים

לה. התנגדו שראשיה בישיבות גם מהלכים לה רכשה

הישיבה ראש נפטר הזמן במשך בפינסק. ויותר יותר הזמן במשך נפוצה הקבלה ושיטת שנים עברו

הישיבה בני של התמסרותם נוכח להחריש יכל לא זה גבריאל. ר' הגאון נתמנה ובמקומו זונדל ר'

נגדם. חרמה במלחמת פתח והוא הקבלה לדרך

והצטרף רבו בדרך שהלך זאב, אברהם ר' בשם גדול, עילוי נאמן, תלמיד גבריאל לר' לו היה

הקבלה. בבעלי למלחמתו

שם בישנקוביץ. העיירה מנכבדי אחד של בתו עם זאב אברהם ר' תלמידו את השיא גבריאל ר'
בידו, עלה לא הדבר ברם, לקבלה. חריפים מתנגדים לגדל אמורה שהיתה ישיבה זאב אברהם ר' פתח

חלוקות. קבוצות שתי היו מקום ובכל היהודי, במחנה מקום לכל חדרו החדשה השיטה חסידי

של אביו ברוך, ר' של חותנו שהיה מי הגנן, אברהם ר' של רבו יותר מאוחר היה זאב אברהם ר'

חב"ד. מייסד זלמן, שניאור רבי

ברוך של למשפחתו עצמו אברהם ר' עלֿידי כבר, לנו שידוע כפי נמסרה, זו יוחסין" "שלשלת

הכרת לשלימות להלן הבאים הפרטים גם חשובים זאת עם אותם. להכיר כדי לוויטבסק הגיע כאשר

אברהם. ר' של עברו

יצחק. ישראל ר' בשם גבריאל, ר' של תלמיד הוא אף חבר, היה אברהם, ר' של רבו זאב, אברהם לר' –

רחל מאשתו לו שנולדו הילדים כל באופיו. לב טוב אך בטבעו, כוח חלוש היה יצחק ישראל ר'

שרה. בשם אחת בת רק נשארה ליצלן. רחמנא לחיות, המשיכו לא
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לזוג הבטיח אברהם ר' של חותנו אברהם, לר' כלה להיות זאב אברהם ר' עלֿידי נבחרה זו שרה

בכך. לו עזרה שרה רעייתו גננות. עלֿידי להתפרנס העדיף אברהם אך שולחנו, על מזונות

ביאור להבין או לקרוא ידעה שבקושי כך חונכה גדול, למדן של בתו שהיתה אף עצמה, שרה

הרגילה אמה אמה. של לחינוכה הודות וחסד, צדקה בעלת והיתה זהב, לב לה היה זאת עם אך החומש.
שלה. החסד במעשי אמה על אפילו עלתה שהיא אלא עניים, לעזרת להתמסר מקטנותה אותה

אמה, ידיעת ללא אותם, מישכנה שזו אלא נישואיה, לפני עוד שרה לבתה תכשיטיה את נתנה רחל

התכשיטים. את פדתה הנישואין לאחר רק לעניים. חילקה הסכום ואת

על בהשגחה גם עסקה ילדיה וחינוך ביתה להנהגת נוסף יכלתה. כפי לבעלה כאמור, סייעה, שרה

הפריצים.הפ אצל חכר שבעלה הפרדסים עבודת על ובפיקוח והירקות ירות

רב. לעושר זכו גם הזמן במשך אורחים. ומכניסי גדולים צדקה בעלי היו ושרה, אברהם ר' שניהם,

היה הבכור בנם בנות. ושתי בנים ארבעה התברכו, שבהם הילדים לדידם היו האמיתי שעושרם אלא

יצחק. ישראל – הזקונים ובן רחל, מאיר, – ולאחריהם רבקה, הבת באה אחריו השני, היה דניאל שמעון,

והרגילה הפשוטה בדרך חונכו הבנות כרצונו. גדולים ללמדנים הבנים גדלו לא האב מאמצי למרות

מדות בנותיהם את ושרה אברהם לימדו זאת עם תורה. ללמוד צריכות נשים שאין שסברו אלה של

בה. התגאו והוריה נפלאה, במדה טובות מדות בעלת להיות איפוא גדלה רבקה טובות.

וביראה. בתורה גדול בעל עבורה שיבחר כך עלֿידי המוצלחת מבתו נחת לו שיהיה רצה אברהם ר'

לבתו. ומוצלח מצויין זיווג בעיניו היה ברוך

מתאימה אשה להיות מתאימה רבקה אם כגון מעשיים בענינים החלטות מקבלת רחוק היה ברוך

אחותו משריי. העילוי יצחק, יוסף ר' ובעלה לאה דבורה אחותו בידי ההחלטה את השאיר הוא לו.

חיי מהלך על רישומו שיטביע מי יצא זה משידוך כי בחלומם שהעלו בלי לשידוך, ברכתם נתנו וגיסו

עלֿידי שהותווה כפי ודעת, בינה חכמה של הכיוון הבורא, בעבודת חדש כיוון ייסוד עלֿידי היהדות,

ורבקה. ברוך של בנם מליאדי, זלמן שניאור רבי הזקן, אדמו"ר
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תרצ"ז אייר כ"ג ב"ה,

אטוואצק

אי"א וו"ח תהלה לשם הנודע הרה"ג ידידי

שי' ישראל מוהר"ר

וברכה, שלום

מפורט פ"ש לשמוע במאד אשמח מכתבו, על במענה

ולהתראות. יחיו, עליהם ד' בארצה"ב אשר אנ"ש מידידנו

וגם בסאנאטאריום להיות לי מוכרח בריאותי מצב לפי אמנם

יהי' רק אם בעזה"י בדעתי אשר הפראפעסארן, עם להתראות

וויען, אצל להסאנאטאריום הבע"ל סיון בחצי לנסוע ביכולתי

הפראפעסארן עם להתראות אח"כ לנסוע באפשרי יהי' ואם

ישלח השי"ת קוהר, לאיזה לנסוע לי יאמרו ואפשר בפאריז

לבוא יכול בעזה"י הנה יחיו, אנ"ש כברכת בקרוב רפו"ש לי

צלחה. ההוא למקום

ומברכו הדו"ש

יצחק יוסף
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ולא לחכמים", וועד "בית הדיוק א. במשנתנו: השאלות
או הרבה"), תלמידים "והעמידו – א' (כבמשנה "לתלמידים"
יועזר. בן יוסי – המאמר לבעל הקשר ב. חכמים". "לתלמידי

והביאור:

היתה יועזר בן יוסי של בדורו – לחכמים ועד בית ביתך יהי
הכרעה לידי באה שלא בישראל הראשונה דרש1המחלוקת לכן .

ביתו לעשות ישתדל אחד שכל הדור, נשיא בתור יועזר, בן יוסי
של שבמקרה כך מדין, על היושבים ההוראה לחכמי ועד בית
לידי לבוא ויוכלו רבים, חכמים נוכחים יהיו דעות חילוקי
כי דחסידותא, מילי בבחינת הוא זה ודבר דין. ופסק הכרעה

אחד. ועד" ב"בית די הדין משורת

לחשוב, עלול הבית בעל – רגליהם בעפר מתאבק והוי
לצרכיהם ודאג החכמים של לרשותם ביתו את שהעמיד שלאחר
לא שנוכחותו כדי לדרכו, לצאת צריך, אף ואולי הוא, רשאי
שהחכמים מאחר – גיסא ולאידך בדיוניהם. לחכמים תפריע
להם כשוה עצמו את שיראה יתכן לו, וצריכים בביתו, מתקבצים
שתי את שולל והתנא מסויימת. בבחינה מהם נעלה אפילו או
של בחברתם ולהמצא להשאר הבית בעל על האלה: הסברות
ליותר שייך שאינו והכרה מוחלט ביטול מתוך וזאת החכמים,

"רגליהם". מאשר

להשתוקק עליו כן, על יתר – דבריהם את בצמא שותה והוי
מים השותה כאדם בהם ולהתענג החכמים דברי את לשמוע
רב, בקשב לדבריהם ומאזין לחכמים הוא בטל וכאשר לצמאו.
והם כראוי הדברים את קולט אזי דבריהם, את בצמא שותה וכן
סוף סוף הוא גם יהי' – זה בדרך וכשיתנהג בזכרונו. נחקקים

ישראל מחכמי .2לאחד

*

המקום יהי' שביתו היינו – לחכמים ועד בית ביתך יהי
ובתמידותקבועה בקביעות חכמים, לביתו3לועידת מקנה וזה .

בביתו. כשאינם גם מסויימת חשיבות

ל ועד "בית מדייק יוסיחכמיםוהתנא לפני כי רבים, לשון "
לראש, הי' האחד כי זוגות, הוזכרו לא יוחנן בן ויוסי יועזר בן

בישראל המחלוקת זמן הוחל בימיהם צורך4ורק יש לכן .

הרבים. פי על ההלכה שיקבעו כדי רבים, בחכמים

מתאבק לחכמיםבעפרוהוי המתחבר האדם – רגליהם
בו שאין לבד, "אבק" בבחינת הוא עצמו שמצד להרגיש צריך

מצמיח. שאינו הזה כאבק תועלת, בו ואין ממש

אצל כי רגליהם". באבק ולא רגליהם", "בעפר מדייק והתנא
היא ביותר) התחתונה (בחינה שלהם "רגל" בחינת גם החכמים
כי תהי"'. לכל כעפר "ונפשי כמאמר וביטול, "עפר" בבחינת
והעפר וביטול) דביקות (בחינת לזה זה דבוקים הגרגירים בעפר

באבק) (משא"כ מצמיח .5גם

"בעפר מהנהגתםרגליהםומדייק ללמוד שיש לרמז ,"

החכמים. של הילוכם ודרכי

ב כשמדובר אולם, – דבריהם את בצמא שותה דבריהםוהוי

הביטול מספיק אינו אזי שלהם, התורה דברי היינו החכמים, של
האדם על אלא רגליהם"), בעפר מתאבק ("והוי להחכמים

והשגה. בהבנה בפנימיות, הדברים את לקלוט

עלולה והשגה בהבנה להיות צריך שהלימוד העובדה אך,
(שהרי החכמים אל הביטול ברגש מסויימת חלישות לגרום

בהבנתו תלוי ).הואהלימוד

ב שותה "והוי אמר זה להכירצמאעל עליו דבריהם": את
ביטול, מתוך מפיהם תורה לשמוע ועליו לחכמים, זקוק שהוא
חסרים הם כמה עד מרגיש שהוא לצמאו, מים השותה כאדם

לו.

והבנת בידיעת לו יוסיפו שהחכמים בלבד זו לא ועוד: זאת
ויאיר יתגלה בתורה שחלקו עליו ישפיעו גם הם אלא התורה,

ב"הוי הרמז זהו נפשו. כחות תרי"ג המיםהשותבכל :"

ומחלק המזוןמעבירים את הגוף6ים חלקי .7לכל

הירושלמי).1. (בשם א טז, חגיגה – יוסי תוד"ה

בלבד.2. השומעים רשימת פי על – תשמ"ב מטו"מ ש"פ משיחת

תמיד.3. החכמים להתקבץ מוכן ביתך שתשים פיה"מ: ראה

תויו"ט.4.

דקדושה,5. למלכות רומז ש"עפר" ג), (כו, וישלח תו"א ראה

דקליפה. למלכות ו"אבק"

שם.6. ובפיה"מ במשנה ב כו, עירובין

בלבד.7. השומעים רשימת פי על – תשכ"ב אחרי ש"פ משיחת
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ולא לחכמים", וועד "בית הדיוק א. במשנתנו: השאלות
או הרבה"), תלמידים "והעמידו – א' (כבמשנה "לתלמידים"
יועזר. בן יוסי – המאמר לבעל הקשר ב. חכמים". "לתלמידי

והביאור:

היתה יועזר בן יוסי של בדורו – לחכמים ועד בית ביתך יהי
הכרעה לידי באה שלא בישראל הראשונה דרש1המחלוקת לכן .

ביתו לעשות ישתדל אחד שכל הדור, נשיא בתור יועזר, בן יוסי
של שבמקרה כך מדין, על היושבים ההוראה לחכמי ועד בית
לידי לבוא ויוכלו רבים, חכמים נוכחים יהיו דעות חילוקי
כי דחסידותא, מילי בבחינת הוא זה ודבר דין. ופסק הכרעה

אחד. ועד" ב"בית די הדין משורת

לחשוב, עלול הבית בעל – רגליהם בעפר מתאבק והוי
לצרכיהם ודאג החכמים של לרשותם ביתו את שהעמיד שלאחר
לא שנוכחותו כדי לדרכו, לצאת צריך, אף ואולי הוא, רשאי
שהחכמים מאחר – גיסא ולאידך בדיוניהם. לחכמים תפריע
להם כשוה עצמו את שיראה יתכן לו, וצריכים בביתו, מתקבצים
שתי את שולל והתנא מסויימת. בבחינה מהם נעלה אפילו או
של בחברתם ולהמצא להשאר הבית בעל על האלה: הסברות
ליותר שייך שאינו והכרה מוחלט ביטול מתוך וזאת החכמים,

"רגליהם". מאשר

להשתוקק עליו כן, על יתר – דבריהם את בצמא שותה והוי
מים השותה כאדם בהם ולהתענג החכמים דברי את לשמוע
רב, בקשב לדבריהם ומאזין לחכמים הוא בטל וכאשר לצמאו.
והם כראוי הדברים את קולט אזי דבריהם, את בצמא שותה וכן
סוף סוף הוא גם יהי' – זה בדרך וכשיתנהג בזכרונו. נחקקים

ישראל מחכמי .2לאחד

*

המקום יהי' שביתו היינו – לחכמים ועד בית ביתך יהי
ובתמידותקבועה בקביעות חכמים, לביתו3לועידת מקנה וזה .

בביתו. כשאינם גם מסויימת חשיבות

ל ועד "בית מדייק יוסיחכמיםוהתנא לפני כי רבים, לשון "
לראש, הי' האחד כי זוגות, הוזכרו לא יוחנן בן ויוסי יועזר בן

בישראל המחלוקת זמן הוחל בימיהם צורך4ורק יש לכן .

הרבים. פי על ההלכה שיקבעו כדי רבים, בחכמים

מתאבק לחכמיםבעפרוהוי המתחבר האדם – רגליהם
בו שאין לבד, "אבק" בבחינת הוא עצמו שמצד להרגיש צריך

מצמיח. שאינו הזה כאבק תועלת, בו ואין ממש

אצל כי רגליהם". באבק ולא רגליהם", "בעפר מדייק והתנא
היא ביותר) התחתונה (בחינה שלהם "רגל" בחינת גם החכמים
כי תהי"'. לכל כעפר "ונפשי כמאמר וביטול, "עפר" בבחינת
והעפר וביטול) דביקות (בחינת לזה זה דבוקים הגרגירים בעפר

באבק) (משא"כ מצמיח .5גם

"בעפר מהנהגתםרגליהםומדייק ללמוד שיש לרמז ,"

החכמים. של הילוכם ודרכי

ב כשמדובר אולם, – דבריהם את בצמא שותה דבריהםוהוי

הביטול מספיק אינו אזי שלהם, התורה דברי היינו החכמים, של
האדם על אלא רגליהם"), בעפר מתאבק ("והוי להחכמים

והשגה. בהבנה בפנימיות, הדברים את לקלוט

עלולה והשגה בהבנה להיות צריך שהלימוד העובדה אך,
(שהרי החכמים אל הביטול ברגש מסויימת חלישות לגרום

בהבנתו תלוי ).הואהלימוד

ב שותה "והוי אמר זה להכירצמאעל עליו דבריהם": את
ביטול, מתוך מפיהם תורה לשמוע ועליו לחכמים, זקוק שהוא
חסרים הם כמה עד מרגיש שהוא לצמאו, מים השותה כאדם

לו.

והבנת בידיעת לו יוסיפו שהחכמים בלבד זו לא ועוד: זאת
ויאיר יתגלה בתורה שחלקו עליו ישפיעו גם הם אלא התורה,

ב"הוי הרמז זהו נפשו. כחות תרי"ג המיםהשותבכל :"

ומחלק המזוןמעבירים את הגוף6ים חלקי .7לכל

הירושלמי).1. (בשם א טז, חגיגה – יוסי תוד"ה

בלבד.2. השומעים רשימת פי על – תשמ"ב מטו"מ ש"פ משיחת

תמיד.3. החכמים להתקבץ מוכן ביתך שתשים פיה"מ: ראה

תויו"ט.4.

דקדושה,5. למלכות רומז ש"עפר" ג), (כו, וישלח תו"א ראה

דקליפה. למלכות ו"אבק"

שם.6. ובפיה"מ במשנה ב כו, עירובין

בלבד.7. השומעים רשימת פי על – תשכ"ב אחרי ש"פ משיחת



iyilyקפד ,ipy ,oey`x - hi - miyecw zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íéùåã÷ úùøô

èéíéùåã÷ïåùàøà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåá-ìk-ìà øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥º¤¨
ék eéäz íéLã÷ íäìà zøîàå ìûøNé-éða úãr£©¯§¥«¦§¨¥²§¨«©§¨¬£¥¤−§¦´¦«§®¦´

:íëéäìà ýåýé éðà LBã÷âeàøéz åéáàå Bnà Léà ¨½£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«¦´¦³§¨¦Æ¦½̈
:íëéäìà ýåýé éðà eøîLz éúúaL-úàåã-ìà §¤©§Ÿ©−¦§®Ÿ£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«©

íëì eNrú àì äëqî éäìàå íìéìàä-ìà eðôz¦§Æ¤¨´¡¦¦½¥«Ÿ¥Æ©¥½̈¬Ÿ©«£−¨¤®
:íëéäìà ýåýé éðà(éåì)äíéîìL çáæ eçaæú éëå £¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«§¦¯¦§§²¤¬©§¨¦−

:eäçaæz íëðöøì ýåýéìåìëàé íëçáæ íBéa ©«Ÿ̈®¦§«Ÿ§¤−¦§¨ª«§¯¦§£¤²¥«¨¥−
óøOé Làa éLéìMä íBé-ãr øúBpäå úøçnîe: ¦¨«¢¨®§©¨Æ©´©§¦¦½¨¥−¦¨¥«

æàì àeä ìebt éLéìMä íBia ìëàé ìëàä íàå§¦²¥«¨¬Ÿ¥«¨¥−©´©§¦¦®¦¬−¬Ÿ
:äöøéçìlç ýåýé Lã÷-úà-ék àOé Bðår åéìëàå ¥«̈¤«§«Ÿ§¨Æ£Ÿ´¦½̈¦«¤¬Ÿ¤§Ÿ̈−¦¥®

:äénrî àåää Lôpä äúøëðåè-úà íëøö÷áe §¦§§¨²©¤¬¤©¦−¥«©¤«¨§ª§§¤Æ¤
è÷ìå øö÷ì EãN úàt älëú àì íëöøà øéö÷§¦´©§§¤½¯Ÿ§©¤²§©¬¨«§−¦§®Ÿ§¤¬¤

:èwìú àì Eøéö÷éEîøk èøôe ììBòú àì Eîøëå §¦«§−¬Ÿ§©¥«§©§§Æ´Ÿ§¥½¤¬¤©§§−
ýåýé éðà íúà áærz øbìå éðrì èwìú àì́Ÿ§©¥®¤«¨¦³§©¥Æ©«£´ŸŸ½̈£¦−§Ÿ̈¬

:íëéäìà(ìàøùé)àé-àìå eLçëú-àìå eáðâz àì ¡«Ÿ¥¤«−Ÿ¦§®Ÿ§«Ÿ§©«£¬§«Ÿ
:Búéîra Léà eøwLúáéø÷Mì éîLá eòáMú-àìå §©§−¦¬©«£¦«§«Ÿ¦¨«§¬¦§¦−©¨®¤
éäìà íL-úà zìlçå:ýåýé éðà Eâé÷Lrú-àì §¦©§¨²¤¥¬¡Ÿ¤−£¦¬§Ÿ̈«Ÿ©«£¬Ÿ

Ezà øéëN úlrt ïéìú-àì ìæâú àìå Erø-úà¤¥«£−§´Ÿ¦§®Ÿ«Ÿ¨¦º§ª©¬¨¦²¦§−
:ø÷a-ãrãéïzú àì øer éðôìå Løç ìl÷ú-àì ©«Ÿ¤«Ÿ§©¥´¥¥½§¦§¥´¦¥½¬Ÿ¦¥−

éäìàî úàøéå ìLëî:ýåýé éðà E ¦§®Ÿ§¨¥¬¨¥«¡Ÿ¤−£¦¬§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(322 'nr f zegiy ihewl)

eÈ‰z ÌÈL„˜(ב (יט, ¿…ƒƒ¿

˙B¯˙Bn‰ ÔÓ ÌÈLe¯t ‰È‰pL(רמּב"ן) ∆ƒ¿∆¿ƒƒ«»ְַָ

ׁשּמקּים מדרגה, ּבעל על רק חלה זֹו ׁשּמצוה לחׁשב עלּול ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹאדם

מן ּולהּמנע להֹוסיף לדרׁש נּתן מּמּנּו רק ּבמלֹואן; הּמצֹות ּכל ְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָָָֹאת

נאמר לכן Ï‡¯NÈהּמֹותרֹות. È�a ˙„Ú Ïkּכל ׁשל חֹובתֹו זֹוהי – ֱֵֶַַָָ»¬«¿≈ƒ¿»≈ִֶָָ

הּכלל. מן יֹוצא ללא ‡ÌÎÈ˜Ïיהּודי, '‰ È�‡ LB„˜ Èkהּוא ה' – ְְְִִֵַָֹƒ»¬ƒ¡…≈∆

עצמֹו. את ּולקּדׁש אליו להּדמֹות ועליו יהּודי, ּכל ׁשל ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹאלקיו

éðùåèàìå ìã-éðô àOú-àì ètLna ìår eNrú-àìŸ©«£¬¨̧¤Æ©¦§½̈«Ÿ¦¨´§¥½̈§¬Ÿ
:Eúéîr ètLz ÷ãöa ìBãâ éðt øcäúæèCìú-àì ¤§©−§¥´¨®§¤−¤¦§¬Ÿ£¦¤««Ÿ¥¥³

énra ìéëøE:ýåýé éðà Erø íc-ìr ãîrú àì ¨¦Æ§©¤½¬Ÿ©«£−Ÿ©©´¥¤®£¦−§Ÿ̈«
æééçà-úà àðNú-àìáìa E-úà çéëBz çëBä Eá «Ÿ¦§¨¬¤¨¦−¦§¨¤®¥³©¦̧©Æ¤

:àèç åéìr àOú-àìå Eúéîrçé-àìå íwú-àì £¦¤½§«Ÿ¦¨¬¨−̈¥«§«Ÿ¦³Ÿ§«Ÿ
:ýåýé éðà EBîk Erøì záäàå Enr éða-úà øhú¦ŸÆ¤§¥´©¤½§¨«©§¨¬§¥«£−¨®£¦−§Ÿ̈«

èéíéàìk réaøú-àì Ezîäa eøîLz éúwç-úà¤ªŸ©»¦§Ÿ ¼¼§¤§§Æ«Ÿ©§¦´©¦§©½¦

àì æðèrL íéàìk ãâáe íéàìk òøæú-àì EãN̈«§−«Ÿ¦§©´¦§¨®¦¤³¤¦§©̧¦Æ©«©§¥½¬Ÿ
éìr äìré:Eëòøæ-úáëL äMà-úà ákLé-ék Léàå ©«£¤−¨¤«Â§¦Â¦«¦§©̧¤¦¹̈¦§©¤À©

àì äcôäå Léàì úôøçð äçôL àåäåBà äúcôð §¦³¦§¨Æ¤«¡¤´¤§¦½§¨§¥Æ´Ÿ¦§½̈¨¬
àì-ék eúîeé àì äéäz úøwa dì-ïzð àì äLôçª§−̈´Ÿ¦©¨®¦¯Ÿ¤¦«§¤²¬Ÿ«§−¦¬Ÿ

:äLtçàëìäà çút-ìà ýåýéì BîLà-úà àéáäå ª¨«¨§¥¦³¤£¨Æ©«Ÿ̈½¤¤−©´Ÿ¤
:íLà ìéà ãrBîáëíLàä ìéàa ïäkä åéìr øtëå ¥®¥−¨¨«§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹§¥³¨«¨¨Æ

Bì çìñðå àèç øLà Búàhç-ìr ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈½©©¨−£¤´¨¨®§¦§©´½
ô :àèç øLà Búàhçî¥«©¨−£¤¬¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(227 'nr fi zegiy ihewl)

ÌÈ‡Ïk Ú¯Êz ‡Ï E„N(יט (יט, »¿…ƒ¿«ƒ¿»ƒ

קֹודמת ׁשּזריעה אף לכלאים, ולקט ּפאה הקּדים לּמה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָוקׁשה,

וכלאים ולקט ּפאה ּבין הּצדֿהּׁשוה ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָלקצירה.

ה'. ׁשּקבע הבּדלה על ׁשמירה - Ë˜ÏÂהּוא ‰‡tאת הבּדיל ה' – ְְִֶַַַָָָָ≈»¿∆∆ְִִֶ

ׁשּי ואחד הּׂשדה לבעל ׁשּי אחד חלקים; לׁשני הּׂשדה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָיבּול

ׁשֹונים.ÌÈ‡Ïkלענּיים. למינים הּצמחים את הבּדיל ה' – ֲִִַƒ¿«ƒְְְִִִִִִֶַָ

להבּדלה והּסּבה הּמקֹור היא ולקט ּפאה ׁשל הרּוחנית ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָוההבּדלה

ּכלאים. ׁשל ְְִִִֶַַַהּגׁשמית

,éðù
éùéìùâëìëàî õr-ìk ízrèðe õøàä-ìà eàáú-éëå§¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤§©§¤Æ¨¥´©«£½̈

ìL Béøt-úà Búìør ízìøråíëì äéäé íéðL L ©«£©§¤¬¨§¨−¤¦§®¨´¨¦À¦«§¤¬¨¤²
:ìëàé àì íéìørãëäðMáeBéøt-ìk äéäé úréáøä £¥¦−¬Ÿ¥«¨¥«©¨¨Æ¨«§¦¦½¦«§¤−¨¦§®

:ýåýéì íéìelä Lã÷äëeìëàz úLéîçä äðMáe ¬Ÿ¤¦¦−©«Ÿ̈«©¨¨´©«£¦¦À«Ÿ§Æ
éñBäì Béøt-úàíëéäìà ýåýé éðà Búàeáz íëì ó: ¤¦§½§¦¬¨¤−§«¨®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

åë:eððBòú àìå eLçðú àì ícä-ìr eìëàú àì¬Ÿ«Ÿ§−©©¨®¬Ÿ§©«£−§¬Ÿ§¥«
æëúàt úà úéçLú àìå íëLàø úàt eôwú àì́Ÿ©¦½§©−«Ÿ§¤®§´Ÿ©§¦½¥−§©¬

ð÷æ:Eçëúáúëe íëøNáa eðzú àì Lôðì èøNå §¨¤«§¤´¤¨¤À¤³Ÿ¦§Æ¦§©§¤½§´Ÿ¤
:ýåýé éðà íëa eðzú àì ò÷r÷èëìlçz-ìà ©«£©½¬Ÿ¦§−¨¤®£¦−§Ÿ̈«©§©¥¬

õøàä äàìîe õøàä äðæú-àìå dúBðæäì Eza-úà¤¦§−§©§¨®§«Ÿ¦§¤´¨½̈¤¨«§¨¬¨−̈¤
:änæìéðà eàøéz éLc÷îe eøîLz éúúaL-úà ¦¨«¤©§Ÿ©´¦§½Ÿ¦§¨¦−¦®̈£¦−
:ýåýéàì-ìà íéðòciä-ìàå úáàä-ìà eðôz-ìà §Ÿ̈«©¦§³¤¨«ŸŸÆ§¤©¦§Ÿ¦½©

:íëéäìà ýåýé éðà íäá äàîèì eL÷ázáìéðtî §©§−§¨§¨´¨¤®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«¦§¥³
éäìàn úàøéå ï÷æ éðt zøãäå íe÷z äáéNéðà E ¥¨Æ¨½§¨«©§−̈§¥´¨¥®§¨¥¬¨¥«¡Ÿ¤−£¦¬

:ýåýéñ §Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(46 'nr `i mgpn zxez)

˙ÈLÈÓÁ‰ . . ˙ÈÚÈ·¯‰ . . ÌÈ�L LÏL(כגֿכה (יט, »…»ƒ»¿ƒƒ«¬ƒƒ

ÌÈ�L LÏLלעבֹודת רֹומזֹות ּבאכילה, אסּורים הּפרֹות ּבהן – »…»ƒְֲֲֲִִֵֶַַַַָָ

קּמיּה ּכעבּדא אדם עֹומד ׁשּבּה העמידה, ּתפּלת ׁשעּקרּה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָהּתפּלה,

ׁשּסביבֹו. למה קׁשר לֹו ואין את¯·ÈÚÈ˙מריּה אֹוכלים ׁשּבּה – ְְְִֵֵֶֶֶַָ¿ƒƒְִֶֶָ

לבית הּכנסת מּבית לּיציאה רֹומזת ּובטהרה, ּבקדּׁשה ְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהּפרֹות

iyy ,iying ,iriax - k - miyecw - xeaiva d`ixwl yneg
ּבּתֹורה ועֹוסק סביבתֹו עם האדם מתקּׁשר ׁשאז ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָהּמדרׁש,

לעּסּוקÈLÈÓÁ˙ּובּמצוֹות. רֹומזת חּלין, הם הּפרֹות ׁשּבּה – ְִַ¬ƒƒִִֵֵֶֶֶַָָֻ

הרׁשּות. ּבעניני הּיֹום ְְְְְִֵֶֶַָּבמׁש

éòéáøâìíëöøàa øb Ezà øeâé-éëå:Búà eðBú àì §¦«¨¯¦§²¥−§©§§¤®¬Ÿ−Ÿ«
ãìzáäàå íëzà øbä | øbä íëì äéäé íkî çøæàk§¤§¨´¦¤Á¦«§¤̧¨¤¹©¥´©¨´¦§¤À§¨«©§¨¬

ýåýé éðà íéøöî õøàa íúééä íéøâ-ék EBîk BìÆ¨½¦«¥¦¬¡¦¤−§¤´¤¦§¨®¦£¦−§Ÿ̈¬
:íëéäìàäìì÷Lna äcna ètLna ìår eNrú-àì ¡«Ÿ¥¤«Ÿ©«£¬−̈¤©¦§¨®©¦¾̈©¦§−̈
:äøeNnáeåìïéäå ÷ãö úôéà ÷ãö-éðáà ÷ãö éðæàî ©§¨«¯Ÿ§¥¤¤́©§¥¤À¤¥¬©¤²¤§¦¬

éúàöBä-øLà íëéäìà ýåýé éðà íëì äéäé ÷ãö¤−¤¦«§¤´¨¤®£¦Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½£¤¥¬¦
íéøöî õøàî íëúà:æìéúwç-ìk-úà ízøîLe ¤§¤−¥¤¬¤¦§¨«¦§©§¤³¤¨ªŸ©Æ

:ýåýé éðà íúà íúéNrå éètLî-ìk-úàåô §¤¨¦§¨©½©«£¦¤−Ÿ®̈£¦−§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(187 'nr bl mgpn zxez)

ÌÎÏ ‰È‰È . . ˜„ˆ ˙ÙÈ‡(לו (יט, ≈«∆∆ƒ¿∆»∆

ויׁש ואיפה". איפה . . ל יהיה "לא ּתצא: ּבפרׁשת ּכתיב ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֹוכן

יׁש אם - הּגּוף ּבצרכי 'מּדֹות': ׁשּתי לאדם ׁשּיהיּו ׁשאסּור ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָלפרׁש,

ּבּמּועט. להסּתּפק נּתן - הּנפׁש ּבצרכי א מאתים, רֹוצה מנה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלֹו

רחמנא לן ּדאסר "ּכל ּכמאמר ּבהּתר, ּדגמתֹו יׁש אּסּור ּכל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֻוהּנה,

יׁש ּבקדּׁשה: ּגם ואיפה' 'איפה יׁשנֹו ּכאן ואף ּכוותיּה". לן ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻׁשרא

צרכי את הּגּוף.‰LÙpלהחׁשיב מּצרכי יֹותר ְְְִֵֶַָ«∆∆ְִֵֵַָ

éùéîçëà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáéða-ìàå ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ§¤§¥´
| øbä-ïîe ìàøNé éðaî Léà Léà øîàz ìàøNé¦§¨¥»Ÿ©¼¦´¦Á¦§¥̧¦§¨¥¹¦©¥´
ír úîeé úBî Cìnì Bòøfî ïzé øLà ìûøNéa øbä©¨´§¦§¨¥À£¤̧¦¥¯¦©§²©−Ÿ¤´¨®©¬

:ïáàá eäîbøé õøàäâLéàa éðt-úà ïzà éðàå ¨−̈¤¦§§ª¬¨¨«¤©«£¦º¤¥³¤¨©Æ¨¦´
Cìnì ïúð Bòøfî ék Bnr áøwî Búà ézøëäå àeää©½§¦§©¦¬Ÿ−¦¤´¤©®¦³¦©§Æ¨©´©½Ÿ¤
:éLã÷ íL-úà ìlçìe éLc÷î-úà ànè ïrîì§©À©©¥Æ¤¦§¨¦½§©¥−¤¥¬¨§¦«

ã-ïî íäéðér-úà õøàä ír eîéìré íìrä íàå§¦¿©§¥´©§¦ÁÁ©̧¨¹̈¤¤¥«¥¤Æ¦
úéîä ézìáì Cìnì Bòøfî Bzúa àeää Léàä̈¦´©½§¦¬¦©§−©®Ÿ¤§¦§¦−¨¦¬
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ולא 'ּפנים'. לׁשֹון ולא 'ּפנאי' לׁשֹון רק הּוא ׁש"ּפני" ְְְְְְִֶַַַַַָָֹֹמׁשמע,

הּפסּוק על ּוכפירּוׁשֹו (ּכתרּגּומֹו), "רּוגזי" כא)ּפרׁש לב, (וישלח ְְְְִֵֵֵַַַָ

ּולהעיר "אכּפרה". נאמר ׁשם ּכי - רגזֹו") ("אבּטל פניו ְְְְֱֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָֻ"אכּפרה

הּפסּוק על יז)מּפרּוׁשֹו לד, ּפנים(תהלים ("ּפני, רע" ּבעֹוׂשי ה' "ּפני ְְְִִֵֵֵֵַַַָָ

ׁשל ּפׁשּוטֹו ּפי על ּגמּור ּבדּיּוק אינֹו "לנ ּפרּוׁשֹו אבל זעם"). ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָׁשל

הּתֹורה. על ּפרּוׁשֹו ּכמֹו ְְִֵַַָָמקרא
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ּבּתֹורה ועֹוסק סביבתֹו עם האדם מתקּׁשר ׁשאז ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָהּמדרׁש,

לעּסּוקÈLÈÓÁ˙ּובּמצוֹות. רֹומזת חּלין, הם הּפרֹות ׁשּבּה – ְִַ¬ƒƒִִֵֵֶֶֶַָָֻ

הרׁשּות. ּבעניני הּיֹום ְְְְְִֵֶֶַָּבמׁש
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ויׁש ואיפה". איפה . . ל יהיה "לא ּתצא: ּבפרׁשת ּכתיב ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֹוכן

יׁש אם - הּגּוף ּבצרכי 'מּדֹות': ׁשּתי לאדם ׁשּיהיּו ׁשאסּור ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָלפרׁש,

ּבּמּועט. להסּתּפק נּתן - הּנפׁש ּבצרכי א מאתים, רֹוצה מנה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלֹו

רחמנא לן ּדאסר "ּכל ּכמאמר ּבהּתר, ּדגמתֹו יׁש אּסּור ּכל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֻוהּנה,

יׁש ּבקדּׁשה: ּגם ואיפה' 'איפה יׁשנֹו ּכאן ואף ּכוותיּה". לן ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻׁשרא

צרכי את הּגּוף.‰LÙpלהחׁשיב מּצרכי יֹותר ְְְִֵֶַָ«∆∆ְִֵֵַָ
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ולא 'ּפנים'. לׁשֹון ולא 'ּפנאי' לׁשֹון רק הּוא ׁש"ּפני" ְְְְְְִֶַַַַַָָֹֹמׁשמע,

הּפסּוק על ּוכפירּוׁשֹו (ּכתרּגּומֹו), "רּוגזי" כא)ּפרׁש לב, (וישלח ְְְְִֵֵֵַַַָ

ּולהעיר "אכּפרה". נאמר ׁשם ּכי - רגזֹו") ("אבּטל פניו ְְְְֱֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָֻ"אכּפרה

הּפסּוק על יז)מּפרּוׁשֹו לד, ּפנים(תהלים ("ּפני, רע" ּבעֹוׂשי ה' "ּפני ְְְִִֵֵֵֵַַַָָ

ׁשל ּפׁשּוטֹו ּפי על ּגמּור ּבדּיּוק אינֹו "לנ ּפרּוׁשֹו אבל זעם"). ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָׁשל

הּתֹורה. על ּפרּוׁשֹו ּכמֹו ְְִֵַַָָמקרא
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לח, וישב רׁש"י (ראה ּכּלתֹו ּתמר את יהּודה נׂשא אי ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָוקׁשה,

הּוא האּסּור טעם ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּפסק"). לא יסף, "ולא ְְְִִֵֵַַַַַָָָֹֹכו:

נֹותנת, הּסברא הּבן". ּבזרע האב זרע "מבלּבלין עׂשּו", ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ"ּתבל

האּׁשה מּתרת זה, טעם אין ּכאׁשר הּבן, מיתת ׁשּלאחר ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֻאפֹוא,

לא ּכן ואם זרעם, את הׁשחיתּו הרי ואֹונן ער ּכן: על יתר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלאביו.

"ּתבל". ׁשל הענין ּכל ּכאן ְִֶֶֶַָָָָָׁשּי

éòéáùâëçlLî éðà-øLà éBbä úwça eëìú àìå§³Ÿ¥«§Æ§ª´Ÿ©½£¤£¦¬§©¥−©
:ía õ÷àå eNr älà-ìk-úà ék íëéðtîãëøîàå ¦§¥¤®¦³¤¨¥̧¤Æ¨½¨«¨ª−¨«¨«Ÿ©´

íëì äpðzà éðàå íúîãà-úà eLøéz ízà íëì̈¤À©¤»¦«§´¤©§¨¨¼©«£¦º¤§¤³¨¨¤Æ
ýåýé éðà Láãe áìç úáæ õøà dúà úLøì̈¤´¤Ÿ½̈¤²¤¨©¬¨−̈§®̈£¦Æ§Ÿ̈´

:íénrä-ïî íëúà ézìcáä-øLà íëéäìàøéèôî ¡«Ÿ¥¤½£¤¦§©¬§¦¤§¤−¦¨«©¦«
äë-ïéáe äàîhì äøähä äîäaä-ïéa ízìcáäå§¦§©§¤º¥«©§¥¨³©§Ÿ̈Æ©§¥½̈¥«

íëéúLôð-úà eöwLú-àìå øähì àîhä óBòä̈¬©¨¥−©¨®Ÿ§«Ÿ§©§¸¤©§«Ÿ¥¤¹
-øLà äîãàä Nîøz øLà ìëáe óBòáe äîäaa©§¥¨´¨À§ŸÆ£¤´¦§´Ÿ¨«£¨½̈£¤

:ànèì íëì ézìcáäåëék íéLã÷ éì íúééäå ¦§©¬§¦¨¤−§©¥«¦«§¦³¤¦Æ§¦½¦¬
úBéäì íénrä-ïî íëúà ìcáàå ýåýé éðà LBã÷̈−£¦´§Ÿ̈®¨«©§¦¬¤§¤²¦¨«©¦−¦«§¬

:éìæëéðòcé Bà áBà íäá äéäé-ék äMà-Bà Léàå ¦«§¦´«¦À̈¦¦«§¤̧¨¤¬²¬¦§Ÿ¦−
:ía íäéîc íúà eîbøé ïáàa eúîeé úBîttt ´¨®¨¤²¤¦§§¬Ÿ−̈§¥¤¬¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(18 'nr f zegiy ihewl)

ÈÏ ˙BÈ‰Ï ÌÈnÚ‰ ÔÓ ÌÎ˙‡ ÏÈc·‡Â(כו (כ, »«¿ƒ∆¿∆ƒ»«ƒƒ¿ƒ

ÌÈÓL ˙eÎÏÓ ÏÚ ÂÈÏÚ Ïa˜Óe ‰¯·Ú‰ ÔÓ L¯Bt(כו כ, (רש"י ≈ƒ»¬≈»¿«≈»»…«¿»«ƒ

ּכמֹו על, ּבקּבלת לקּים יׁש מׁשּפטים ׁשּגם ּבחסידּות, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹמבאר

לֹו ּדי ּבזּולתֹו, ּפגע ׁשאם לחׁשב, אדם עלּול זה לפי ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹֻהחּקים.

מאליו, מּובן אבל . . ּגרידא על קּבלת מּתֹו מחילה ְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֹלבּקׁש

ענין ּכל לֹו אכּפת להיֹות וצרי רעֹות, מּדֹות לאדם ׁשּיהיּו ְְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָָָׁשאסּור

ׁשהּוא ּדבר ׁשעל הרמּב"ם ׁשּכתב ּוכפי לחברֹו, אדם ּבין יׁשר ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשל

" לֹומר יׁש הּׂשכל מּצד לעׂשֹות‡Èרע יׁש זה ׁשּכל אּלא אפׁשי". ִֵֵֶַַַַƒְֲִֵֶֶֶֶַָָ

על. קּבלת ִַַָֹמּתֹו

.ïîéñ á"äæ é"î .ïîéñ ä"âðå ,íé÷åñô ã"ñ

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
Bnò ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:÷ãöå úîàä éàéáðáe¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

íéùåã÷ úùøôì äøèôäë ÷øô ìà÷æçéá

ëá:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåâøîà äk íäìà zøîàå ìàøNé éð÷æ-úà øac íãà-ïa ©§¦¬§©§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ¤¨À̈©¥º¤¦§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½³Ÿ¨©Æ
:äåäé éðãà íàð íëì Løcà-íà éðà-éç íéàa ízà éúà Løãìä ýåýé éðãàãètLúä £Ÿ¨´¡Ÿ¦½£¦§¬ŸŸ¦−©¤´¨¦®©¨̧¦Æ¦¦¨¥´¨¤½§ª−£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«£¦§´Ÿ

:íréãBä íúBáà úárBz-úà íãà-ïa èBtLúä íúàäéðãà øîà-äk íäéìà zøîàå Ÿ½̈£¦§−¤¨¨®¤«£¬Ÿ£−̈«¦¥«§¨«©§¨´£¥¤À«Ÿ¨©»£Ÿ¨´
àOàå íéøöî õøàa íäì òãeàå á÷ré úéa òøæì éãé àOàå ìàøNéá éøça íBéa äåäé¡Ÿ¦¼§Æ¨«¢¦´§¦§¨¥½¨«¤¨´¨¦À§¤̧©Æ¥´©£½Ÿ¨«¦¨©¬¨¤−§¤´¤¦§¨®¦¨«¤¨̧

:íëéäìà ýåýé éðà øîàì íäì éãéåíéøöî õøàî íàéöBäì íäì éãé éúàNð àeää íBia ¨¦³¨¤Æ¥½Ÿ£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«©´©À¨¨³¦¨¦Æ¨¤½§«¦¨−¥¤´¤¦§¨®¦
:úBöøàä-ìëì àéä éáö Láãe áìç úáæ íäì ézøz-øLà õøà-ìàæLéà íäìà øîàå ¤¤¹¤£¤©´§¦¨¤À¨©³¨¨Æ§©½§¦¬¦−§¨¨«£¨«¨«Ÿ©´£¥¤À¦´
:íëéäìà ýåýé éðà eànhz-ìà íéøöî éìelâáe eëéìLä åéðér éöewLçeáà àìå éá-eøîiå ¦¥³¥¨Æ©§¦½§¦¥¬¦§©−¦©¦©¨®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«©©§¦À§³Ÿ¨Æ

ìì øîàå eáær àì íéøöî éìelb-úàå eëéìLä àì íäéðér éöewL-úà Léà éìà rîLCtL ¦§´Ÿ©¥©½¦´¤¦¥³¥«¥¤Æ´Ÿ¦§¦½§¤¦¥¬¦§©−¦´Ÿ¨¨®¨«Ÿ©º¦§¯Ÿ
:íéøöî õøà CBúa íäa étà úBlëì íäéìr éúîçèìçä ézìáì éîL ïrîì Nràå £¨¦´£¥¤À§©³©¦Æ¨¤½§−¤¬¤¦§¨«¦¨©̧©¸§©´©§¦½§¦§¦¬¥¥²

:íéøöî õøàî íàéöBäì íäéðérì íäéìà ézrãBð øLà íëBúá änä-øLà íéBbä éðérì§¥¥¬©¦−£¤¥´¨§¨®£¤̧©³§¦£¥¤Æ§¥´¥¤½§«¦−̈¥¤¬¤¦§¨«¦
é:øaãnä-ìà íàáàå íéøöî õøàî íàéöBàåàééètLî-úàå éúBwç-úà íäì ïzàå ¨«¦¥−¥¤´¤¦§¨®¦¨«£¦¥−¤©¦§¨«¨«¤¥³¨¤Æ¤ª©½§¤¦§¨©−

:íäa éçå íãàä íúBà äNré øLà íúBà ézrãBäáéúBéäì íäì ézúð éúBúaL-úà íâå ©´§¦¨®£¤̧©«£¤¬¨²¨«¨−̈¨©¬¨¤«§©³¤©§©Æ¨©´¦¨¤½¦«§´
:íLc÷î ýåýé éðà ék úrãì íäéðéáe éðéa úBàìâééúBwça øaãna ìûøNé-úéá éá-eøîiå §½¥¦−¥«¥¤®¨©¾©¦²£¦¬§Ÿ̈−§©§¨«©©§¦̧¥«¦§¨¥¹©¦§À̈§ª©̧

ãàî eìlç éúúaL-úàå íäa éçå íãàä íúà äNré øLà eñàî éètLî-úàå eëìä-àì«Ÿ¨¹̈§¤¦§¨©´¨À̈£¤Á©«£¤̧Ÿ¨³¨¨¨Æ¨©´¨¤½§¤©§Ÿ©−¦§´§®Ÿ
ì øîàå:íúBlëì øaãna íäéìr éúîç CtLãééðérì ìçä ézìáì éîL ïrîì äNràå ¨«Ÿ©º¦§¸Ÿ£¨¦¯£¥¤²©¦§−̈§©¨«¨¤«¡¤−§©´©§¦®§¦§¦³¥¥Æ§¥¥´

:íäéðérì íéúàöBä øLà íéBbäåèíúBà àéáä ézìáì øaãna íäì éãé éúàNð éðà-íâå ©¦½£¤¬«¥¦−§¥«¥¤«§©£¦À¨¨¯¦¨¦²¨¤−©¦§¨®§¦§¦Á¨¦̧¹̈
:úBöøàä-ìëì àéä éáö Láãe áìç úáæ ézúð-øLà õøàä-ìàæèeñàî éètLîa ïré ¤¨¨´¤£¤¨©À¦¨©³¨¨Æ§©½§¦¬¦−§¨¨«£¨«©¹©§¦§¨©´¨À̈

:Cìä íaì íäéìelâ éøçà ék eìlç éúBúaL-úàå íäá eëìä-àì éúBwç-úàåæéñçzå §¤ª©ÆŸ¨«§´¨¤½§¤©§©−¦¥®¦²©«£¥¬¦«¥¤−¦¨¬Ÿ¥«©¨¯¨
:øaãna äìk íúBà éúéNr-àìå íúçMî íäéìr éðérçééweça øaãna íäéða-ìà øîàå ¥¦²£¥¤−¦©«£¨®§«Ÿ¨¦¯¦¨²¨−̈©¦§¨«¨«Ÿ©³¤§¥¤Æ©¦§½̈§¥³

:eànhz-ìà íäéìelâáe eøîLz-ìà íäéètLî-úàå eëìz-ìà íëéúBáàèéýåýé éðà £«¥¤Æ©¥¥½§¤¦§§¥¤−©¦§®Ÿ§¦«¥¤−©¦©¨«£¦Æ§Ÿ̈´
:íúBà eNrå eøîL éètLî-úàå eëì éúBwça íëéýìàëúBàì eéäå eLc÷ éúBúaL-úàå ¡«Ÿ¥¤½§ª©−¥®§¤¦§¨©¬¦§−©«£¬¨«§¤©§©−©¥®§¨³§Æ

:íëéýìà ýåýé éðà ék úrãì íëéðéáe éðéa¥¦´¥«¥¤½¨©¾©¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøaìûä ,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©¨¥

äzà ,ïîàð :÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤¤¡¨©¨

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeäéøácî ãçà øáãå ,Eìû ék ,í÷éø áeLé àì øBçà E §¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨¥¨¦¥

:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçø.eðéîéá äøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨§¨¥

:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøä©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨



קפז
:íréãBä íúBáà úárBz-úà íãà-ïa èBtLúä íúàäéðãà øîà-äk íäéìà zøîàå Ÿ½̈£¦§−¤¨¨®¤«£¬Ÿ£−̈«¦¥«§¨«©§¨´£¥¤À«Ÿ¨©»£Ÿ¨´

àOàå íéøöî õøàa íäì òãeàå á÷ré úéa òøæì éãé àOàå ìàøNéá éøça íBéa äåäé¡Ÿ¦¼§Æ¨«¢¦´§¦§¨¥½¨«¤¨´¨¦À§¤̧©Æ¥´©£½Ÿ¨«¦¨©¬¨¤−§¤´¤¦§¨®¦¨«¤¨̧
:íëéäìà ýåýé éðà øîàì íäì éãéåíéøöî õøàî íàéöBäì íäì éãé éúàNð àeää íBia ¨¦³¨¤Æ¥½Ÿ£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«©´©À¨¨³¦¨¦Æ¨¤½§«¦¨−¥¤´¤¦§¨®¦

:úBöøàä-ìëì àéä éáö Láãe áìç úáæ íäì ézøz-øLà õøà-ìàæLéà íäìà øîàå ¤¤¹¤£¤©´§¦¨¤À¨©³¨¨Æ§©½§¦¬¦−§¨¨«£¨«¨«Ÿ©´£¥¤À¦´
:íëéäìà ýåýé éðà eànhz-ìà íéøöî éìelâáe eëéìLä åéðér éöewLçeáà àìå éá-eøîiå ¦¥³¥¨Æ©§¦½§¦¥¬¦§©−¦©¦©¨®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«©©§¦À§³Ÿ¨Æ

ìì øîàå eáær àì íéøöî éìelb-úàå eëéìLä àì íäéðér éöewL-úà Léà éìà rîLCtL ¦§´Ÿ©¥©½¦´¤¦¥³¥«¥¤Æ´Ÿ¦§¦½§¤¦¥¬¦§©−¦´Ÿ¨¨®¨«Ÿ©º¦§¯Ÿ
:íéøöî õøà CBúa íäa étà úBlëì íäéìr éúîçèìçä ézìáì éîL ïrîì Nràå £¨¦´£¥¤À§©³©¦Æ¨¤½§−¤¬¤¦§¨«¦¨©̧©¸§©´©§¦½§¦§¦¬¥¥²

:íéøöî õøàî íàéöBäì íäéðérì íäéìà ézrãBð øLà íëBúá änä-øLà íéBbä éðérì§¥¥¬©¦−£¤¥´¨§¨®£¤̧©³§¦£¥¤Æ§¥´¥¤½§«¦−̈¥¤¬¤¦§¨«¦
é:øaãnä-ìà íàáàå íéøöî õøàî íàéöBàåàééètLî-úàå éúBwç-úà íäì ïzàå ¨«¦¥−¥¤´¤¦§¨®¦¨«£¦¥−¤©¦§¨«¨«¤¥³¨¤Æ¤ª©½§¤¦§¨©−

:íäa éçå íãàä íúBà äNré øLà íúBà ézrãBäáéúBéäì íäì ézúð éúBúaL-úà íâå ©´§¦¨®£¤̧©«£¤¬¨²¨«¨−̈¨©¬¨¤«§©³¤©§©Æ¨©´¦¨¤½¦«§´
:íLc÷î ýåýé éðà ék úrãì íäéðéáe éðéa úBàìâééúBwça øaãna ìûøNé-úéá éá-eøîiå §½¥¦−¥«¥¤®¨©¾©¦²£¦¬§Ÿ̈−§©§¨«©©§¦̧¥«¦§¨¥¹©¦§À̈§ª©̧

ãàî eìlç éúúaL-úàå íäa éçå íãàä íúà äNré øLà eñàî éètLî-úàå eëìä-àì«Ÿ¨¹̈§¤¦§¨©´¨À̈£¤Á©«£¤̧Ÿ¨³¨¨¨Æ¨©´¨¤½§¤©§Ÿ©−¦§´§®Ÿ
ì øîàå:íúBlëì øaãna íäéìr éúîç CtLãééðérì ìçä ézìáì éîL ïrîì äNràå ¨«Ÿ©º¦§¸Ÿ£¨¦¯£¥¤²©¦§−̈§©¨«¨¤«¡¤−§©´©§¦®§¦§¦³¥¥Æ§¥¥´

:íäéðérì íéúàöBä øLà íéBbäåèíúBà àéáä ézìáì øaãna íäì éãé éúàNð éðà-íâå ©¦½£¤¬«¥¦−§¥«¥¤«§©£¦À¨¨¯¦¨¦²¨¤−©¦§¨®§¦§¦Á¨¦̧¹̈
:úBöøàä-ìëì àéä éáö Láãe áìç úáæ ézúð-øLà õøàä-ìàæèeñàî éètLîa ïré ¤¨¨´¤£¤¨©À¦¨©³¨¨Æ§©½§¦¬¦−§¨¨«£¨«©¹©§¦§¨©´¨À̈

:Cìä íaì íäéìelâ éøçà ék eìlç éúBúaL-úàå íäá eëìä-àì éúBwç-úàåæéñçzå §¤ª©ÆŸ¨«§´¨¤½§¤©§©−¦¥®¦²©«£¥¬¦«¥¤−¦¨¬Ÿ¥«©¨¯¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד ניסן, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ רב פעלים מו"ה מאיר שלום שי'

שלום וברכה!

ההשגחה  שזיכתו  וההצלחה  אודות...  כותב  בו  מכתבו  לקבל  לי  נעם  ארוך  הכי  הפסק  לאחרי 

העליונה במר י.ד. שי' - בודאי תוסיף בו עוד מרץ בהשתדלות האמורה. ובכגון דא - גודל זכותו אין די באר 

ואין לשער.

אתענין לדעת אם הראה לו מר י.ד. שי' את מכתבי האחרונים אליו, תכונת נפשו, והסביבה בה 

מסתדר וכו'.

בתוך כל הענינים כתב לי מר י.ד. שי', אשר בהסמכו על הצעתי התחיל לדבר עם מושפעיו ג"כ ע"ד 

וכנראה מאופן כתיבתו, עדיין לבו מהסס אם השומעים מוכשרים כבר לדיבורים  קיום מצות מעשיות, 

ינצל  אשר  המקום  כאן  ולכן  וכו'.  אצלו  יש  יראה  עוד  ואפשר  וכו',  עי"ז  יתרחקו  שלא  ירא  וגם  כאלה, 

ויעודדו  ההתעוררות,  באה  שממני  שיורגש  ומבלי  האמור,  בנושא  עמו  השיחה  לסבב  קרובה  הזדמנות 

ויחזקו גם מצדו בענין האמור, וגם בזה זכות הרבים מסייעתו.

נעם לי לקרות בסיום מכתבו ע"ד ההטבה שנראית בפרנסתו, ותקותי חזקה שאין זה אלא התחלה, 

ויוטב המצב עוד יותר, ובאופן שיוכל להקדיש מזמנו ומרצו עוד ועוד להפצת המעינות חוצה.

מוסג"פ מכתבי לחג הפסח למר אביגדור המאירי שי', אשר אף שמסיבות נתאחר השילוח - בכל זה 

לאמיתתו של דבר כל השנה זמנו הוא, ובפרט ע"פ פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר, אז חסידים זאגען ניט חסל 

סידור פסח, דער רבי -רבנו הזקן - האט ניט אריינגעשטעלט אין סידור נאך דער הגדה די ווערטער "חסל 

סידור פסח" ויילע בא חב"ד ענדיגט זיך ניט דער פסח, נאר ער ווע]ר[ט נמשך שטענדיג. ובטח אם נצרך הנ"ל 

לכגון דא יוסיף הסברה משלו. ויהי רצון שיצליח להפיח )פאנאדערבלאזען( הניצוץ האלקי אשר בהנ"ל עד 

שתהיה שלהבת עולה מאלי', וכידועה דרז"ל שזהו המטרה של בהעלותך את הנרות.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

מ. שניאורסאהן

לוח זמנים לשבוע פרשת קדושים בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:005:548:468:429:189:1410:2510:2219:1819:2219:4319:4719:0119:57באר שבע  )ק(

5:575:518:448:409:169:1210:2310:2119:2019:2419:4519:4918:5320:00חיפה )ק( 

5:565:508:438:409:159:1110:2210:2019:1919:2319:4419:4818:4219:57ירושלים )ק( 

6:005:548:458:429:189:1410:2510:2219:1819:2319:4319:4819:0219:59תל אביב )ק(

5:455:348:458:409:179:1110:2910:2520:0120:1020:3320:4319:5120:59אוסטריה וינה )ק(

6:516:569:009:039:329:3510:2810:2917:4517:3818:1118:0417:2018:15אוסטרליה מלבורן )ח(

5:535:438:508:449:229:1710:3310:2919:5920:0720:2920:3819:4720:42אוקראינה אודסה )ק(

5:315:208:308:259:038:5710:1410:1019:4619:5520:1820:2819:3520:32אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

5:535:418:548:489:269:2010:3910:3420:1520:2520:4820:5920:0521:03אוק. ז׳יטומיר )ק(

5:445:328:468:409:189:1210:3110:2620:0920:1920:4320:5319:5920:57אוקראינה קייב )ק(

5:205:108:208:148:528:4610:049:5919:3519:4320:0620:1619:2420:20אוקראינה דונייצק )ק(

6:206:119:179:129:499:4411:0010:5620:2320:3120:5421:0220:1221:17איטליה מילאנו )ק(

6:016:008:358:349:059:0410:0710:0618:2318:2218:4418:4418:0418:48אקוואדור קיטו )ח(

7:217:269:329:3410:0410:0611:0011:0118:2118:1518:4618:4017:5818:51ארגנטינה ב. איירס )ח(

8:198:2510:2810:3110:5911:0111:5311:5519:0718:5919:3419:2618:4219:30ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח( 

6:156:079:059:019:389:3310:4710:4419:5520:0120:2220:2919:4220:33ארה״ב בולטימור )ק(

6:015:528:548:499:269:2110:3510:3219:4819:5520:1620:2319:3620:35ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

6:025:538:548:499:269:2110:3610:3219:4819:5420:1520:2219:3520:36ארה״ב ג׳רסי )ק(

6:346:259:299:2410:009:5611:1011:0720:2820:3420:5621:0320:1521:16ארה״ב דטרויט )ק(

6:436:379:279:249:599:5611:0611:0419:5720:0020:2120:2519:4220:35ארה״ב היוסטן )ק(

6:086:018:568:529:279:2410:3510:3319:3519:4020:0120:0619:2120:16ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

6:476:429:299:2610:019:5811:0711:0519:5119:5420:1420:1819:3520:28ארה״ב מיאמי )ק(

5:575:498:498:449:229:1710:3110:2819:4319:5020:1120:1819:3120:33ארה״ב ניו הייבן )ק(

5:525:438:478:429:189:1410:2910:2519:4619:5320:1420:2219:3420:33ארה״ב שיקאגו )ק(

6:336:359:019:019:309:3010:3010:3018:2818:2518:5018:4718:0718:51בוליביה לה פאס )ח(

6:276:159:299:2310:029:5611:1511:1020:5521:0521:2921:4020:4522:00בלגיה אנטוורפן )ק(

6:276:159:309:2410:029:5611:1511:1120:5521:0521:2921:4020:4521:58בלגיה בריסל )ק(

5:295:168:388:319:109:0310:2510:2020:2020:3220:5721:1020:1221:14בלרוס ליובאוויטש )ק(

6:196:218:388:399:109:1010:0810:0817:5017:4618:1318:0917:2818:15ברזיל ס.פאולו )ח(

6:046:078:248:258:568:569:549:5417:3717:3318:0017:5617:1618:02ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

5:435:318:478:419:199:1210:3210:2820:1520:2520:5021:0120:0621:19בריטניה לונדון )ק(

5:465:348:538:469:259:1810:3910:3420:2920:4021:0521:1720:2021:38בריטניה מנצ׳סטר )ק(

5:475:358:528:459:249:1710:3810:3320:2320:3420:5821:1020:1421:14גרמניה ברלין )ק(

6:115:599:149:089:459:3910:5810:5420:3720:4721:1021:2120:2721:25גרמניה פרנקפורט )ק(

6:216:248:418:429:119:1210:0910:1017:5117:4618:1418:0917:2918:13דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

6:136:108:508:489:239:2110:2810:2619:0019:0219:2319:2518:4419:29הודו בומביי )ח(

6:086:048:478:449:199:1610:2310:2118:5818:5919:2019:2218:4119:26הודו פונה )ח(

5:375:268:358:309:079:0210:1910:1519:4819:5620:1920:2919:3720:33הונגריה בודפשט )ק(

6:106:019:028:579:349:3010:4410:4019:5620:0220:2420:3019:4320:34טורקיה איסטנבול )ק(

6:356:289:259:219:579:5311:0611:0320:1220:1720:3820:4419:5820:48יוון אתונה )ק(



קפט לוח זמנים לשבוע פרשת קדושים בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:005:548:468:429:189:1410:2510:2219:1819:2219:4319:4719:0119:57באר שבע  )ק(

5:575:518:448:409:169:1210:2310:2119:2019:2419:4519:4918:5320:00חיפה )ק( 

5:565:508:438:409:159:1110:2210:2019:1919:2319:4419:4818:4219:57ירושלים )ק( 

6:005:548:458:429:189:1410:2510:2219:1819:2319:4319:4819:0219:59תל אביב )ק(

5:455:348:458:409:179:1110:2910:2520:0120:1020:3320:4319:5120:59אוסטריה וינה )ק(

6:516:569:009:039:329:3510:2810:2917:4517:3818:1118:0417:2018:15אוסטרליה מלבורן )ח(

5:535:438:508:449:229:1710:3310:2919:5920:0720:2920:3819:4720:42אוקראינה אודסה )ק(

5:315:208:308:259:038:5710:1410:1019:4619:5520:1820:2819:3520:32אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

5:535:418:548:489:269:2010:3910:3420:1520:2520:4820:5920:0521:03אוק. ז׳יטומיר )ק(

5:445:328:468:409:189:1210:3110:2620:0920:1920:4320:5319:5920:57אוקראינה קייב )ק(

5:205:108:208:148:528:4610:049:5919:3519:4320:0620:1619:2420:20אוקראינה דונייצק )ק(

6:206:119:179:129:499:4411:0010:5620:2320:3120:5421:0220:1221:17איטליה מילאנו )ק(

6:016:008:358:349:059:0410:0710:0618:2318:2218:4418:4418:0418:48אקוואדור קיטו )ח(

7:217:269:329:3410:0410:0611:0011:0118:2118:1518:4618:4017:5818:51ארגנטינה ב. איירס )ח(

8:198:2510:2810:3110:5911:0111:5311:5519:0718:5919:3419:2618:4219:30ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח( 

6:156:079:059:019:389:3310:4710:4419:5520:0120:2220:2919:4220:33ארה״ב בולטימור )ק(

6:015:528:548:499:269:2110:3510:3219:4819:5520:1620:2319:3620:35ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

6:025:538:548:499:269:2110:3610:3219:4819:5420:1520:2219:3520:36ארה״ב ג׳רסי )ק(

6:346:259:299:2410:009:5611:1011:0720:2820:3420:5621:0320:1521:16ארה״ב דטרויט )ק(

6:436:379:279:249:599:5611:0611:0419:5720:0020:2120:2519:4220:35ארה״ב היוסטן )ק(

6:086:018:568:529:279:2410:3510:3319:3519:4020:0120:0619:2120:16ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

6:476:429:299:2610:019:5811:0711:0519:5119:5420:1420:1819:3520:28ארה״ב מיאמי )ק(

5:575:498:498:449:229:1710:3110:2819:4319:5020:1120:1819:3120:33ארה״ב ניו הייבן )ק(

5:525:438:478:429:189:1410:2910:2519:4619:5320:1420:2219:3420:33ארה״ב שיקאגו )ק(

6:336:359:019:019:309:3010:3010:3018:2818:2518:5018:4718:0718:51בוליביה לה פאס )ח(

6:276:159:299:2310:029:5611:1511:1020:5521:0521:2921:4020:4522:00בלגיה אנטוורפן )ק(

6:276:159:309:2410:029:5611:1511:1120:5521:0521:2921:4020:4521:58בלגיה בריסל )ק(

5:295:168:388:319:109:0310:2510:2020:2020:3220:5721:1020:1221:14בלרוס ליובאוויטש )ק(

6:196:218:388:399:109:1010:0810:0817:5017:4618:1318:0917:2818:15ברזיל ס.פאולו )ח(

6:046:078:248:258:568:569:549:5417:3717:3318:0017:5617:1618:02ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

5:435:318:478:419:199:1210:3210:2820:1520:2520:5021:0120:0621:19בריטניה לונדון )ק(

5:465:348:538:469:259:1810:3910:3420:2920:4021:0521:1720:2021:38בריטניה מנצ׳סטר )ק(

5:475:358:528:459:249:1710:3810:3320:2320:3420:5821:1020:1421:14גרמניה ברלין )ק(

6:115:599:149:089:459:3910:5810:5420:3720:4721:1021:2120:2721:25גרמניה פרנקפורט )ק(

6:216:248:418:429:119:1210:0910:1017:5117:4618:1418:0917:2918:13דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

6:136:108:508:489:239:2110:2810:2619:0019:0219:2319:2518:4419:29הודו בומביי )ח(

6:086:048:478:449:199:1610:2310:2118:5818:5919:2019:2218:4119:26הודו פונה )ח(

5:375:268:358:309:079:0210:1910:1519:4819:5620:1920:2919:3720:33הונגריה בודפשט )ק(

6:106:019:028:579:349:3010:4410:4019:5620:0220:2420:3019:4320:34טורקיה איסטנבול )ק(

6:356:289:259:219:579:5311:0611:0320:1220:1720:3820:4419:5820:48יוון אתונה )ק(



לוח זמנים לשבוע פרשת קדושים בערים שונות בעולם קצ
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה
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ברוקלין.
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ycew zaye gqt ly oexg`e iriayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

חול ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור השני). היום עבור גם הראשון החג בערב נותנים (בחו"ל

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים

gqt ly iriay (oey`x) lil axr

השני בלילה הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני בחו"ל – להדליק יש

פסח). של (אחרון

המוסמכים. הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת והחגזמן הנרות, הדלקת והתעכבה במידה

אש יצירת ידי על להדליק אופן בשום אסור החג. כניסת לפני שהודלקה מאש העברה ידי על הנר את להדליק יש נכנס, כבר

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים מצית). או (גפרור חדשה

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:áBè íBé

gqt ly oexg` (ipy) lil l"ega

לפני הדלוקה מאש העברה ידי על ורק אך נעשית הנרות הדלקת הכוכבים, צאת לאחר בלילה, רק – הערב נרות הדלקת זמן

מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופן בשום אסור החג. כניסת
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:áBè íBé

ycew zay axr

לאחר להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן

זה. זמן

ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤



קצי

סוף זמן קידוש לבנה באה"ק:
היוצא בימי ניסן ורואה אילנות שמוציאין פרח צריך לברך: ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֶאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֶׁשֹּלא כל ליל שני, י"ד ניסן

ִחַּסר ְּבעֹוָלמֹו ְּכלּום ּוָבָרא בֹו ְּבִרּיֹות טֹובֹות ְוִאיָלנֹות טֹובֹות ֵליָהנֹות ָּבֶהם ְּבֵני 
ָאָדם ואינו מברך אלא בפעם ראשונה שרואה בכל שנה )סדר ברכת הנהנין פרק יג הלכה יד(.

ברכת האילנות:
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