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Èa¯ּכל האדם לֹו ׁשּיבֹור יׁשרה ּדר היא איזֹו אֹומר «ƒְִֵֵֶֶֶָָָָָָָ
האדם מן לֹו ותפארת לעֹוׂשיה ּתפארת .1ׁשהיא ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶָָָָ

ּפרׁשת מּׁשּבת אדמֹו"ר וחמי מֹורי כ"ק מאמר ְְְֲִִִַַַַַָָָָָָוידּוע
ה'ש"ת על2אמֹור זֹו] ּכבׁשנה הּקביעּות היתה [ׁשאז ְְְֱִִֶַַָָָָָ

הּנלמד אבֹות) (ּבפרקי הּפרק התחלת ׁשהיא זֹו, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמׁשנה
ּפסח ּבין אבֹות ּפרקי ללמד הּמנהג [עלּֿפי זֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּבׁשּבת
ּכהּמנהג ּדלא נפׁש, לכל הּׁשוה מנהג ׁשהּוא ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹלעצרת,
יׁש מנהג רק ׁשהּוא הּקיץ, ׁשּבתֹות ּבכל ּכן ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָלעׂשֹות

הּדר3נֹוהגין ּבברּור רּבי ׁשל ּכּונתֹו מהי ׁשם ּומדּיק ,[ ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּדר היא איזֹו ּבאמרֹו ה', ּבעבֹודת האדם לֹו ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּיבֹור

dxWiׁשהם ה' ּבעבֹודת ּדרכים עֹוד ׁשּיׁש מּזה ּדמׁשמע , §¨¨ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָ
ּדר ׁשהיא היא זֹו ּדר ּומעלת טֹובים, ּדרכים ּכן ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָּגם
ּתפארת ענין מהּו וגם ּבזה. הענין להבין וצרי ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָיׁשרה,
על קאי עֹוׂשיה ּגם הרי האדם, מן לֹו ותפארת ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָלעֹוׂשיה
ׁשּיבֹור יׁשרה ּדר היא איזֹו הּמׁשנה ּכלׁשֹון עצמֹו, ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָהאדם
הּבֹורר לאדם (הינּו לעֹוׂשיה ּתפארת ׁשהיא ּכל האדם ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָלֹו
מן לֹו ותפארת עֹוד ׁשּמֹוסיף מהּו ואםּֿכן ,(הּדר ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַאת

ָָָהאדם.

ּׁשּכתּובÔÈ·‰Ïeב) מה ּתחּלה, להקּדים יׁש זה ּכי4ּכל ¿»ƒְְְִִִֵֶֶַַָָָ
ּבבאּורי ּבארּכה ּומבאר ה', ּדרכי ְְְְֲִֵֵֵַַָָָֹֻיׁשרים

ּבזה הענין ׁשהיא5הּזהר האמּתית הּדר ׁשל ּדענינּה , ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
לּקיתֹון (עד הּמל וארמֹון הּבירה עיר את ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָמחּברת
,הּמל ׁשּבמדינת נּדחת הכי הּפּנה עם (הּמל ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָׁשּבארמֹון
וׁשֹוב, ּדרצֹוא הּתנּועֹות ב' יׁשנם אמּתית ּדר ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָּובכל
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רפ"ב.1) ואילך.2)אבות 72 ע' ה'ש"ת אבות.3)סה"מ פרקי לפני הזקן אדמו"ר י.4)סידור יד, ואילך.5)הושע ב יט, וישלח
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במשך אבות. בפרקי השני הפרק של הראשונה המשנה מבוארת זה במאמר

מפרקי פרק לומר נוהגים השבועות וחג הפסח חג שבין מהשבתות אחת כל

ב'. פרק את אומרים הפסח חג לאחר השניה השבת שהיא זו בשבת אבות.

‡È‰L Ïk Ì„‡‰ BÏ ¯B·iL ‰¯LÈ C¯c ‡È‰ BÊÈ‡ :¯ÓB‡ Èa«̄ƒ≈≈ƒ∆∆¿»»∆»»»»»∆ƒ
˙¯‡Ù˙Â ‰ÈNBÚÏ ˙¯‡Ùzƒ¿∆∆¿∆»¿ƒ¿∆∆

Ì„‡‰ ÔÓ BÏ1.הינו 'רבי' ƒ»»»
המשנה. מחבר הנשיא יהודה רבי

לו שיבחר הישרה הדרך מהי

במשך בה ללכת מנת על האדם

נחשבת שהיא כזו דרך חייו? ימי

וכמו בה להולך ושבח כתפארת

ושבח כתפארת נחשבת היא כן

Î"˜לאדם. ¯Ó‡Ó Úe„ÈÂ¿»««¬»
¯"BÓ„‡ ÈÓÁÂ È¯BÓƒ¿»ƒ«¿

‡BÓ¯הריי"צ ˙L¯t ˙aMÓƒ«»»»«¡
«∆[‰2Ê‡L'˘"˙בשנת

שנה ‰eÚÈ·w˙באותה ‰˙È‰»¿»«¿ƒ
השנה לוח BÊשל ‰�L·kƒ¿»»

השבת היא אמור פרשת ששבת

הפסח חג אחרי ÏÚהשנייה [«
˙ÏÁ˙‰ ‡È‰L ,BÊ ‰�LÓƒ¿»∆ƒ«¿»«
(˙B·‡ È˜¯Ùa) ˜¯t‰«∆∆¿ƒ¿≈»

BÊ ˙aLa „ÓÏp‰]זה לימוד «ƒ¿»¿«»
ÓÏÏ„הוא ‚‰�n‰ ÈtŒÏÚ«ƒ«ƒ¿»ƒ¿…

ÁÒt ÔÈa ˙B·‡ È˜¯tƒ¿≈»≈∆«
˙¯ˆÚÏ(השבועות ,(=חג «¬∆∆

ÏÎÏ ‰ÂM‰ ‚‰�Ó ‡e‰L∆ƒ¿»«»∆¿»
‚‰�n‰k ‡Ïc ,LÙ�הנוסף ∆∆¿…¿«ƒ¿»
יש פיו על אשר ¬»BNÚÏ˙הקיים

ıÈw‰ ˙B˙aL ÏÎa Ôkגם ≈¿»«¿««ƒ
השבועות חג e‰L‡אחרי ,∆

‚‰�Ó נאמר¯˜ 'LÈשעליו «ƒ¿»≈
'ÔÈ‚‰B�3הנוהגי יש ןכלומר ¬ƒ

כל אצל מוכרח איננו אך כך

ואחד i„Óe˜אחד אדמו"ר], ¿«≈
במאמרו בלשוןÌLהריי"צ »

ÏLהמשנה, B˙�ek È‰Ó«ƒ«»»∆
¯B·iL C¯c‰ ¯e¯·a Èa«̄ƒ¿≈«∆∆∆»
,'‰ ˙„B·Úa Ì„‡‰ BÏ'ישרה' המילה את מוסיף שרבי בכך הוא הדיוק »»»«¬«

C¯c ‡È‰ BÊÈ‡' B¯Ó‡aיׁשרה„BÚ LiL ‰fÓ ÚÓLÓc ,' ¿»¿≈ƒ∆∆ְָָ¿«¿»ƒ∆∆≈
ÌÈ·BË ÌÈÎ¯c Ôk Ìb Ì‰L '‰ ˙„B·Úa ÌÈÎ¯cדרך אינם אך ¿»ƒ«¬«∆≈«≈¿»ƒƒ

BÊישרה C¯c ˙ÏÚÓe במשנתינו, Lהמדוברת ‡È‰דווקאC¯c ‡È‰ «¬«∆∆ƒ∆ƒ∆∆
‰Êa ÔÈ�Ú‰ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ ,‰¯LÈהתורה דרך הינה הישרה הדרך ¿»»¿»ƒ¿»ƒ»ƒ¿»»∆

שאלתו משמעות מהי כן ואם ה' בעבודת נוספות דרכים אין והרי והמצוות

ישרה' דרך היא 'איזו רבי Ì‚Âשל המשנה. בלשון נוסף דיוק להבין צריך ¿«
,'Ì„‡‰ ÔÓ BÏ ˙¯‡Ù˙Â ‰ÈNBÚÏ ˙¯‡Ùz' ÔÈ�Ú e‰Óלכאורה «ƒ¿«ƒ¿∆∆¿∆»¿ƒ¿∆∆ƒ»»»

המילים זה ולפי הישרה בדרך הבוחר האדם כלפי מוסבת 'האדם' המילה

הן האדם' מן לו 'תפארת

ש Ìbמיותרות È¯‰המילה ¬≈«
È‡˜ '‰ÈNBÚ'(מוסבת=)ÏÚ ∆»»≈«
BÓˆÚ Ì„‡‰בדרך הבוחר »»»«¿

kזו מתחילת, ÔBLÏמובן ƒ¿
C¯c ‡È‰ BÊÈ‡ ‰�Ln‰«ƒ¿»≈ƒ∆∆
Ì„‡‰ BÏ ¯B·iL ‰¯LÈ¿»»∆»»»»
˙¯‡Ùz ‡È‰L Ïk»∆ƒƒ¿∆∆
Ì„‡Ï e�È‰) ‰ÈNBÚÏ¿∆»«¿»»»

¯¯Ba‰ובוחר,(C¯c‰ ˙‡ «≈∆«∆∆
ÛÈÒBnL e‰Ó ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈«∆ƒ
ÔÓ BÏ ˙¯‡Ù˙Â' „BÚ¿ƒ¿∆∆ƒ

.'Ì„‡‰»»»
LÈ ‰Ê Ïk ÔÈ·‰Ïe (·¿»ƒ»∆≈

ÌÈc˜‰Ïולבאר‰Ó ‰lÁz ¿«¿ƒ¿ƒ»«
·e˙kM4ÌÈ¯LÈ Èk" ∆»ƒ¿»ƒ

"'‰ ÈÎ¯cמשמעותן מבחינת «¿≈
הן אלה מילים של הפנימית

והמצוות התורה כלפי מכוונות

ה' 'דרכי בשם נקראים ,שהם
·a ‰k¯‡a ¯‡·ÓeÈ¯e‡ ¿…»«¬À»¿≈≈

¯‰f‰אדמו"ר כ"ק של «…«
Êa‰האמצעי ÔÈ�Ú‰5, »ƒ¿»¿∆

ה' 'דרך של הפנימית משמעותה

הולך בה אשר הדרך שהיא היא,

ודרכה בעצמו הוא ברוך הקדוש

כן וכמו לעולם, יורד הוא

עולה העולם זו דרך באמצעות

משמעותה בדוגמת אליו. ומגיע

אשר 'דרך' המילה של הגשמית

למקום ממקום עוברים דרכה

C¯c‰ ÏL d�È�Úc¿ƒ¿»»∆«∆∆
˙ÈzÓ‡‰,הוא‡È‰L »¬ƒƒ∆ƒ
˙¯aÁÓהכי המקום את ¿«∆∆

מחברת היא שפל, הכי המקום עם Âמרומם ‰¯Èa‰ ¯ÈÚ את‡˙ מזו יתירה ∆ƒ«ƒ»¿
„Ú) CÏn‰ ÔBÓ¯‡אפילו מגיעה שהיא כך קטן)ÔB˙ÈwÏכדי (=חדר «¿«∆∆««ƒ
CÏn‰ ÔBÓ¯‡aLעצמו המלך של �Ác˙חדרו ÈÎ‰ ‰pt‰ ÌÚ ( ∆¿«¿«∆∆ƒ«ƒ»¬ƒƒ««

˙ÈzÓ‡ C¯c ÏÎ·e ,CÏn‰ ˙�È„ÓaLהינו ידה על שנוצר החיבור ∆ƒ¿ƒ««∆∆¿»∆∆¬ƒƒ
זה שבחיבור בכך המתבטא דבר Bˆ¯'c‡'שלם, ˙BÚe�z‰ '· Ì�LÈ∆¿»«¿¿»

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

  מפתח  כללי

 ב.......................................תפילין נחת סדר ה  )א

 ג.............................א"קי י"קלים מזמורי תה  )ב

שבת  )עם ביאור בדרך אפשר( רבי אומרה "מאמר ד  )ג

 ה ........................... מ"דתש'ה , אייר'ג, אמור פרשת

 בי..מ"דתש' ה, אייר'ג, אמורשבת פרשת שיחת   )ד

 גכ .......זירך כ )ק"בלה( אמורפרשת לקוטי שיחות   )ה

 ח"ג הרה"ק הרה"כל קוטים מתורת לוי יצחקיל  )ו

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

 כט.............אמור פרשת - ילקוט גאולה ומשיח  )ז

 ל...............אמורשבת  לשבועחומש שיעור יומי   )ח

 גנ..................אמורשבת לשבוע שיעורי תהלים   )ט

   )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )י

 דנ......................................אמורשבת  לשבוע 

 דס..............אמורשבת לשבוע  "יום יוםה"לוח   )יא

 וס.........................ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יב

  

 :מהדורת וגשל –ם "שיעורי רמב

 סט ............אמורשבת לשבוע  פרקים ליום'  ג–  )יג

  וק ............אמורשבת  לשבוע  פרק אחד ליום–  )יד

 בקי..............אמורשבת לשבוע  ותצו ספר המ–  )טו
  

 

   עם ביאורים סוטהמסכת   )טז

  ידק...........................................חי עד דף יבף מד

  נביאים וכתובים   )יז

 במק...................... יט פרק יםתהל, א פרק ב-מואלש

   עם ביאורים מנחותמסכת   )יח

 דמק.......................................... נט ףעד ד נגף מד

  בקע............................................מסכת שבת עקבעין י  )יט

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

   שבתולחן ערוך הלכות ש  )כ

 געק.................................................ר הזקן"אדמו

   הלכות שבתשולחן ערוך  )כא

 געק.................................................ר הזקן"אדמו

   יום השבתזכור אתה "ד –  אורתורה  )כב

 דעק.................................................ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כג

 ועק.............................................ר האמצעי"אדמו

  ותצוספר המ –תיך צוך מדר  )כד

 ועק......................................."צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כה

 זעק.............................................ש"ר מוהר"אדמו

   עץ החייםס קונטר  )כו

 עחק...........................................ב"ר מוהרש"אדמו

   ז"תרצ'ההמאמרים ספר   )כז

 עחק...........................................צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )כח

 עטק...........................................צ''ר מוהריי''אדמו

  ג"ג ניסן תרנ"י-א"י תשימר  )כט

 קפ............................................ צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )ל

 פבק....................................................צ"ר מוהריי"אדמו

 קפג........................ בפרק פרקי אבות ביאורים ל  )לא

 קפד................................חומש לקריאה בציבור  )לב

 צק........................אמורשבת לשבוע לוח זמנים   )לג

 צאק..........................................ברכת האילנות  )לד

  צאק....................קודששבת לנרות  הדלקת סדר  )לה



ה

,xii` 'b ,xen` zyxt zay .c"qa

n"cyz'd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

Èa¯ּכל האדם לֹו ׁשּיבֹור יׁשרה ּדר היא איזֹו אֹומר «ƒְִֵֵֶֶֶָָָָָָָ
האדם מן לֹו ותפארת לעֹוׂשיה ּתפארת .1ׁשהיא ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶָָָָ

ּפרׁשת מּׁשּבת אדמֹו"ר וחמי מֹורי כ"ק מאמר ְְְֲִִִַַַַַָָָָָָוידּוע
ה'ש"ת על2אמֹור זֹו] ּכבׁשנה הּקביעּות היתה [ׁשאז ְְְֱִִֶַַָָָָָ

הּנלמד אבֹות) (ּבפרקי הּפרק התחלת ׁשהיא זֹו, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמׁשנה
ּפסח ּבין אבֹות ּפרקי ללמד הּמנהג [עלּֿפי זֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּבׁשּבת
ּכהּמנהג ּדלא נפׁש, לכל הּׁשוה מנהג ׁשהּוא ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹלעצרת,
יׁש מנהג רק ׁשהּוא הּקיץ, ׁשּבתֹות ּבכל ּכן ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָלעׂשֹות

הּדר3נֹוהגין ּבברּור רּבי ׁשל ּכּונתֹו מהי ׁשם ּומדּיק ,[ ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּדר היא איזֹו ּבאמרֹו ה', ּבעבֹודת האדם לֹו ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּיבֹור

dxWiׁשהם ה' ּבעבֹודת ּדרכים עֹוד ׁשּיׁש מּזה ּדמׁשמע , §¨¨ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָ
ּדר ׁשהיא היא זֹו ּדר ּומעלת טֹובים, ּדרכים ּכן ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָּגם
ּתפארת ענין מהּו וגם ּבזה. הענין להבין וצרי ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָיׁשרה,
על קאי עֹוׂשיה ּגם הרי האדם, מן לֹו ותפארת ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָלעֹוׂשיה
ׁשּיבֹור יׁשרה ּדר היא איזֹו הּמׁשנה ּכלׁשֹון עצמֹו, ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָהאדם
הּבֹורר לאדם (הינּו לעֹוׂשיה ּתפארת ׁשהיא ּכל האדם ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָלֹו
מן לֹו ותפארת עֹוד ׁשּמֹוסיף מהּו ואםּֿכן ,(הּדר ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַאת

ָָָהאדם.

ּׁשּכתּובÔÈ·‰Ïeב) מה ּתחּלה, להקּדים יׁש זה ּכי4ּכל ¿»ƒְְְִִִֵֶֶַַָָָ
ּבבאּורי ּבארּכה ּומבאר ה', ּדרכי ְְְְֲִֵֵֵַַָָָֹֻיׁשרים

ּבזה הענין ׁשהיא5הּזהר האמּתית הּדר ׁשל ּדענינּה , ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
לּקיתֹון (עד הּמל וארמֹון הּבירה עיר את ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָמחּברת
,הּמל ׁשּבמדינת נּדחת הכי הּפּנה עם (הּמל ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָׁשּבארמֹון
וׁשֹוב, ּדרצֹוא הּתנּועֹות ב' יׁשנם אמּתית ּדר ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָּובכל
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במשך אבות. בפרקי השני הפרק של הראשונה המשנה מבוארת זה במאמר

מפרקי פרק לומר נוהגים השבועות וחג הפסח חג שבין מהשבתות אחת כל

ב'. פרק את אומרים הפסח חג לאחר השניה השבת שהיא זו בשבת אבות.

‡È‰L Ïk Ì„‡‰ BÏ ¯B·iL ‰¯LÈ C¯c ‡È‰ BÊÈ‡ :¯ÓB‡ Èa«̄ƒ≈≈ƒ∆∆¿»»∆»»»»»∆ƒ
˙¯‡Ù˙Â ‰ÈNBÚÏ ˙¯‡Ùzƒ¿∆∆¿∆»¿ƒ¿∆∆

Ì„‡‰ ÔÓ BÏ1.הינו 'רבי' ƒ»»»
המשנה. מחבר הנשיא יהודה רבי

לו שיבחר הישרה הדרך מהי

במשך בה ללכת מנת על האדם

נחשבת שהיא כזו דרך חייו? ימי

וכמו בה להולך ושבח כתפארת

ושבח כתפארת נחשבת היא כן

Î"˜לאדם. ¯Ó‡Ó Úe„ÈÂ¿»««¬»
¯"BÓ„‡ ÈÓÁÂ È¯BÓƒ¿»ƒ«¿

‡BÓ¯הריי"צ ˙L¯t ˙aMÓƒ«»»»«¡
«∆[‰2Ê‡L'˘"˙בשנת

שנה ‰eÚÈ·w˙באותה ‰˙È‰»¿»«¿ƒ
השנה לוח BÊשל ‰�L·kƒ¿»»

השבת היא אמור פרשת ששבת

הפסח חג אחרי ÏÚהשנייה [«
˙ÏÁ˙‰ ‡È‰L ,BÊ ‰�LÓƒ¿»∆ƒ«¿»«
(˙B·‡ È˜¯Ùa) ˜¯t‰«∆∆¿ƒ¿≈»

BÊ ˙aLa „ÓÏp‰]זה לימוד «ƒ¿»¿«»
ÓÏÏ„הוא ‚‰�n‰ ÈtŒÏÚ«ƒ«ƒ¿»ƒ¿…

ÁÒt ÔÈa ˙B·‡ È˜¯tƒ¿≈»≈∆«
˙¯ˆÚÏ(השבועות ,(=חג «¬∆∆

ÏÎÏ ‰ÂM‰ ‚‰�Ó ‡e‰L∆ƒ¿»«»∆¿»
‚‰�n‰k ‡Ïc ,LÙ�הנוסף ∆∆¿…¿«ƒ¿»
יש פיו על אשר ¬»BNÚÏ˙הקיים

ıÈw‰ ˙B˙aL ÏÎa Ôkגם ≈¿»«¿««ƒ
השבועות חג e‰L‡אחרי ,∆

‚‰�Ó נאמר¯˜ 'LÈשעליו «ƒ¿»≈
'ÔÈ‚‰B�3הנוהגי יש ןכלומר ¬ƒ

כל אצל מוכרח איננו אך כך

ואחד i„Óe˜אחד אדמו"ר], ¿«≈
במאמרו בלשוןÌLהריי"צ »

ÏLהמשנה, B˙�ek È‰Ó«ƒ«»»∆
¯B·iL C¯c‰ ¯e¯·a Èa«̄ƒ¿≈«∆∆∆»
,'‰ ˙„B·Úa Ì„‡‰ BÏ'ישרה' המילה את מוסיף שרבי בכך הוא הדיוק »»»«¬«

C¯c ‡È‰ BÊÈ‡' B¯Ó‡aיׁשרה„BÚ LiL ‰fÓ ÚÓLÓc ,' ¿»¿≈ƒ∆∆ְָָ¿«¿»ƒ∆∆≈
ÌÈ·BË ÌÈÎ¯c Ôk Ìb Ì‰L '‰ ˙„B·Úa ÌÈÎ¯cדרך אינם אך ¿»ƒ«¬«∆≈«≈¿»ƒƒ

BÊישרה C¯c ˙ÏÚÓe במשנתינו, Lהמדוברת ‡È‰דווקאC¯c ‡È‰ «¬«∆∆ƒ∆ƒ∆∆
‰Êa ÔÈ�Ú‰ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ ,‰¯LÈהתורה דרך הינה הישרה הדרך ¿»»¿»ƒ¿»ƒ»ƒ¿»»∆

שאלתו משמעות מהי כן ואם ה' בעבודת נוספות דרכים אין והרי והמצוות

ישרה' דרך היא 'איזו רבי Ì‚Âשל המשנה. בלשון נוסף דיוק להבין צריך ¿«
,'Ì„‡‰ ÔÓ BÏ ˙¯‡Ù˙Â ‰ÈNBÚÏ ˙¯‡Ùz' ÔÈ�Ú e‰Óלכאורה «ƒ¿«ƒ¿∆∆¿∆»¿ƒ¿∆∆ƒ»»»

המילים זה ולפי הישרה בדרך הבוחר האדם כלפי מוסבת 'האדם' המילה

הן האדם' מן לו 'תפארת

ש Ìbמיותרות È¯‰המילה ¬≈«
È‡˜ '‰ÈNBÚ'(מוסבת=)ÏÚ ∆»»≈«
BÓˆÚ Ì„‡‰בדרך הבוחר »»»«¿

kזו מתחילת, ÔBLÏמובן ƒ¿
C¯c ‡È‰ BÊÈ‡ ‰�Ln‰«ƒ¿»≈ƒ∆∆
Ì„‡‰ BÏ ¯B·iL ‰¯LÈ¿»»∆»»»»
˙¯‡Ùz ‡È‰L Ïk»∆ƒƒ¿∆∆
Ì„‡Ï e�È‰) ‰ÈNBÚÏ¿∆»«¿»»»

¯¯Ba‰ובוחר,(C¯c‰ ˙‡ «≈∆«∆∆
ÛÈÒBnL e‰Ó ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈«∆ƒ
ÔÓ BÏ ˙¯‡Ù˙Â' „BÚ¿ƒ¿∆∆ƒ

.'Ì„‡‰»»»
LÈ ‰Ê Ïk ÔÈ·‰Ïe (·¿»ƒ»∆≈

ÌÈc˜‰Ïולבאר‰Ó ‰lÁz ¿«¿ƒ¿ƒ»«
·e˙kM4ÌÈ¯LÈ Èk" ∆»ƒ¿»ƒ

"'‰ ÈÎ¯cמשמעותן מבחינת «¿≈
הן אלה מילים של הפנימית

והמצוות התורה כלפי מכוונות

ה' 'דרכי בשם נקראים ,שהם
·a ‰k¯‡a ¯‡·ÓeÈ¯e‡ ¿…»«¬À»¿≈≈

¯‰f‰אדמו"ר כ"ק של «…«
Êa‰האמצעי ÔÈ�Ú‰5, »ƒ¿»¿∆

ה' 'דרך של הפנימית משמעותה

הולך בה אשר הדרך שהיא היא,

ודרכה בעצמו הוא ברוך הקדוש

כן וכמו לעולם, יורד הוא

עולה העולם זו דרך באמצעות

משמעותה בדוגמת אליו. ומגיע

אשר 'דרך' המילה של הגשמית

למקום ממקום עוברים דרכה

C¯c‰ ÏL d�È�Úc¿ƒ¿»»∆«∆∆
˙ÈzÓ‡‰,הוא‡È‰L »¬ƒƒ∆ƒ
˙¯aÁÓהכי המקום את ¿«∆∆

מחברת היא שפל, הכי המקום עם Âמרומם ‰¯Èa‰ ¯ÈÚ את‡˙ מזו יתירה ∆ƒ«ƒ»¿
„Ú) CÏn‰ ÔBÓ¯‡אפילו מגיעה שהיא כך קטן)ÔB˙ÈwÏכדי (=חדר «¿«∆∆««ƒ
CÏn‰ ÔBÓ¯‡aLעצמו המלך של �Ác˙חדרו ÈÎ‰ ‰pt‰ ÌÚ ( ∆¿«¿«∆∆ƒ«ƒ»¬ƒƒ««

˙ÈzÓ‡ C¯c ÏÎ·e ,CÏn‰ ˙�È„ÓaLהינו ידה על שנוצר החיבור ∆ƒ¿ƒ««∆∆¿»∆∆¬ƒƒ
זה שבחיבור בכך המתבטא דבר Bˆ¯'c‡'שלם, ˙BÚe�z‰ '· Ì�LÈ∆¿»«¿¿»
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`xneו iax

נּדחת, הכי הּפּנה אל הּמל מארמֹון מּגיעים ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשעלֿידּה
ּכי ענין וזהּו .הּמל ארמֹון אל נּדחת הכי ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָּומהּפּנה
ׁשעלֿידם ּומצוֹותיה, הּתֹורה על ּדקאי ה' ּדרכי ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָיׁשרים
הּמל ועם הּמל ארמֹון עם יׂשראל ּכל חּבּור ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָהּוא
אחרּֿכ ׁשּכתּוב וזהּו .יתּבר ּומהּותֹו עצמּותֹו ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָעצמֹו,
צּדיקים ּכּלם ועּמ יׂשראל, על ּדקאי ּבם, ילכּו .6צּדיקים ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻ

‰p‰Âּדרגֹות ב' יׁש ּגּופא ּומצוֹות הּתֹורה ּבעבֹודת ¿ƒ≈ְְֲִֵַַַָָָ
הּמאמר ּבהמׁש עביד7(ּכּמבאר ּכי ּדמעּקרא ,( ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

עביד קא ּדנפׁשיּה אדעּתיּה נפׁשֹו8אינׁש את לתּקן , ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָ
האדם לעֹוׂשיה, ּתפארת ענין וזהּו למּטה. ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּירדה
יֹותר, נעלית לדרּגא ּבא ּכ ואחר הּמצוה. את ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהעֹוׂשה
האדם על ּדקאי הּידּוע, האדם האדם, מן לֹו ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָותפארת
הּתֹורה ּבקּיּום למּטה העבֹודה ׁשלמּות ּדעלֿידי ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָהעליֹון,
העליֹון, ּבאדם ּגם ּפֹועלים עלֿידיֿזה ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָּומצוֹותיה,

ּבּזהר הּפסּוק9וכדאיתא האדם10על אֹותם יעׂשה אׁשר ְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָֹ
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,'·BL'Â.ותחתון עליון של חיבור בכל קשורים ו'שוב' 'רצוא' המושגים »
ועל העליון אל התחתון עליית ידי על צורות, בשתי להיעשות יכול זה חיבור

של והרצון התשוקה את מבטא ה'רצוא' התחתון. אל העליון ירידת ידי

אל ומרוצתו ממקומו, התחתון ביציאת המתבטא דבר העליון כלפי התחתון

ה'שוב' זאת לעומת העליון.

למטה העליון ירידת את מבטא

דרך למקומו. התחתון ושיבת

כזו היא ««»∆d„ÈŒÏÚLאמיתית
CÏn‰ ÔBÓ¯‡Ó ÌÈÚÈbÓ«ƒƒ≈«¿«∆∆
˙Ác� ÈÎ‰ ‰pt‰ Ï‡∆«ƒ»¬ƒƒ««
בתנועה הינה זה בכיוון הליכה

'שוב' eשל על, מגיעים כן כמו

‡Ïידה ˙Ác� ÈÎ‰ ‰pt‰Ó≈«ƒ»¬ƒƒ««∆
CÏn‰ ÔBÓ¯‡של תנועה שזו «¿«∆∆

e‰ÊÂ'רצוא' ה. שלÔÈ�Úגם ¿∆ƒ¿«
כאמור ה' ÌÈ¯LÈ'דרך Èk'ƒ¿»ƒ

È‡˜cּדרכי (=שמוסב)‰'' ְֵַ¿»≈
,‰È˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰ ÏÚ««»ƒ¿∆»
בשם נקראים ומצוות התורה

ה' ‰e‡כיווןדרכי Ì„ÈŒÏÚL∆«»»
Ï‡¯NÈ Ïk ¯eaÁהנמצאים ƒ»ƒ¿»≈

הזה בעולם ‡¯ÔBÓלמטה ÌÚƒ«¿
CÏn‰ההתגלות עם כלומר «∆∆

העליונים בעולמות למעלה המאירה מזוÂהאלוקית ‰CÏnיתירה ÌÚ ¿ƒ«∆∆
,BÓˆÚעם B˙e‰Óeכלומר B˙eÓˆÚ'ה e˙kL·של e‰ÊÂ .C¯a˙È «¿«¿«ƒ¿»≈¿∆∆»

CkŒ¯Á‡'ה דרכי ישרים 'כי הפסוק Ìa',בהמשך eÎÏÈ ÌÈ˜Ècˆ ««»«ƒƒ≈¿»
cאלה Ï‡¯NÈ(=מוסבות)˜‡Èמילים ÏÚהמחברת זו בדרך ההולכים ¿»≈«ƒ¿»≈

המלך עם אלא,אותם בלבד סגולה יחידי כלפי מוסבת אינה 'צדיקים' והמילה

הכתוב ˆÌÈ˜Ècכלשון Ìlk CnÚÂ6. ¿«≈À»«ƒƒ
הדרך היא ברוך הקדוש עם האדם של החיבור נעשה ידה על אשר זו דרך

ללכת. צריך האדם בה אשר במשנתנו האמורה

חז"ל בדברי כנאמר שהיא העולם, נברא בשבילה בתכלית קשורה זו דרך

דירה יצירת כלומר בתחתונים' דירה לו להיות הוא ברוך הקדוש 'נתאווה

שני ישנם זו תכלית של במימושה שלנו. התחתון בעולם הוא ברוך לקדוש

למקום והפיכתו העולם של וגסותו חומריותו הזדככות זו אחד עניין עניינים.

הבאה הוא ברוך הקדוש של התגלותו זו שני ועניין ה', אור לגילוי המוכשר

התורה בקיום שלנו עבודתנו ידי על נעשים אלה עניינים שני מלמעלה.

האדם גוף של מציאותו מזדככת המצוות קיום ידי שעל כיוון והמצוות

של התגלותו נעשית המצוות קיום ידי על כן וכמו לו שסביב העולם ומציאות

בר בכלהקדוש זו התגלות מאירה ידם על אשר העליונות בספירות הוא וך

המצוות קיום ידי על הנפעלות האמורות הפעולות שתי כולם. העולמות

המצוות. בקיום האדם של בעבודתו דרגות שתי שהינם שלבים בשני קשורות

שהיא הישרה הדרך אודות המשנה בלשון רמוזות והדרגות השלבים שני

האדם'. מן לו ותפארת לעושיה 'תפארת

‡Ùeb ˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰ ˙„B·Úa ‰p‰Â(עצמם=)˙B‚¯c '· LÈ ¿ƒ≈«¬««»ƒ¿»≈¿»
¯Ó‡n‰ CLÓ‰a ¯‡·nk)7הריי"צ אדמו"ר כ"ק הדרגה),של אודות «¿…»¿∆¿≈««¬»

בגמרא נאמר הראשונה

L�È‡ „È·Ú Èk ‡¯wÚÓc'¿≈ƒ»»ƒ¬ƒƒ∆
‡˜ dÈLÙ�c dÈzÚ„‡¬«¿≈¿«¿≈»

'„È·Ú8כאשר (=בתחילה, ¬ƒ
הוא עצמו דעת על האדם, עושה

עבודת,עושה) תחילת כלומר

היא ומצוות התורה בקיום האדם

תיקון לצורך עצמו, לצורך

שלו ‡˙מציאותו Ôw˙Ï¿«≈∆
.‰hÓÏ ‰„¯iL BLÙ�«¿∆»¿»¿«»
בתיקון קשור זה בתיקון הצורך

אליו העולם חושך וזיכוך

נעשה זה תיקון ירדה, הנשמה

ומצוות. התורה ∆¿e‰ÊÂבכח
המשנהÔÈ�Úה בלשון הרמוז ƒ¿«

,'‰ÈNBÚÏ ˙¯‡Ùz'כלומר ƒ¿∆∆¿∆»
גורמות ומצוות התורה דרך

של ושבח «««‰‡„Ìלתפארת
‰Âˆn‰ ˙‡ ‰NBÚ‰בכך »∆∆«ƒ¿»

ומתוקנת מזוככת נעשית מציאותו ידם a‡שעל Ck ¯Á‡Â b¯„Ï‡האדם. ¿««»»¿«¿»
,¯˙BÈ ˙ÈÏÚ�מציאותו בתיקון איננה האדם עבודת של תכליתה זו בדרגה «¬≈≈

המשנה בלשון רמוזה זו דרגה הוא. ברוך הקדוש של בהתגלותו אלא שלו

,'Ì„‡‰ ÔÓ BÏ ˙¯‡Ù˙Â'ה אות בתוספת כאן מופיעה 'אדם' המילה ¿ƒ¿∆∆ƒ»»»
כלומר ‰Úe„i,ה'הידיעה 'Ì„‡c'האדם' ÏÚ(=מוסבת)˜‡Èהמילה ָ»»«»«¿»≈«

ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡‰הוא ברוך ,הקדוש »»»»∆¿
היא אשר הספירות עשר של ה'תבנית' מכונה 'אדם' במילה הדברים: הסברת

כשלעצמו הוא ברוך הקדוש האדם. נפש של הרוחנית ה'תבנית' בדוגמת

התואר שייך לא עצמו שבו כך והעולמות הספירות ממציאות ומרומם מובדל

הבלתי התגלותו מתאפשרת דרכם ו'צינורות' ככלים משמשות הספירות 'אדם'.

מצמצם הוא ברוך הקדוש המוגבלים, בעולמות הוא ברוך הקדוש של מוגבלת

העליון'. 'אדם בשם נקראת זו התגלות הספירות, דרך ומתגלה הגדול אורו את

האדם' מן לו 'ותפארת המשנה לשון משמעות eÓÏL˙זו È„ÈŒÏÚc¿«¿≈¿≈
‰„B·Ú‰ודם הבשר התחתוןhÓÏ‰של ‰Bz¯‰בעולם Ìei˜a »¬»¿«»¿ƒ«»

ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡a Ìb ÌÈÏÚBt ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,‰È˙BÂˆÓeגורמים כלומר ƒ¿∆»«¿≈∆¬ƒ«»»»»∆¿
העליונות בספירות הוא ברוך הקדוש של התגלותו È‡„ÎÂ˙‡לשלימות ,¿ƒ¿ƒ»

‰fa9˜eÒt‰¯(=וכמובא) ÏÚ10התורה מצוות קיום כלפי שנאמר «…«««»
נאמר לכך ובדומה אתם' ÈÁÂ'ועשיתם Ì„‡‰ Ì˙‡ ‰NÚÈ ¯L‡' ָֹ¬∆«¬∆…»»»»»«

'Ì‰aהיא ובכך 'אתם' מנוקדת אלה בפסוקים המופיעה 'אתם' המילה »∆ָֹ

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

n"cyz'd ,xii` 'b ,xen` zyxt zay

ּכאּלּו עליכם אני מעלה ּכתיב, (חסר) אתם ּבהם, ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹוחי
ּבנין ּפֹועלים מצוֹותֿעׂשה רמ"ח קּיּום ּדעלֿידי ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַָעׂשאּוני,

ּדזעירֿאנּפין ט',11הּספירֹות ּפעמים ט' ּפעמים, ג' ׁשהם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָ
הּמגּדילים חסדים האדם12וה' ּתפּלת ׁשעלֿידי וכּנֹודע . ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

הּקּב"ה למעלה ׁשּיהיה ּפֹועלים ועל13ֿמצלילמּטה , ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָ
הּקּב"ה הּנה ׁשּלמּטה הּתֹורה לּמּוד עלֿידי ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּדרֿזה

כּו' ּכנגּדֹו וׁשֹונה .14קֹורא ְְְֵֶֶ

LÈÂהּלׁשֹונֹות ּדּיּוקי ׁשאר ּבאּור עלּֿפי להֹוסיף ¿≈ְְְִִִֵֵַַָ
ּׁשּכתּוב מה מּובן אינֹו לכאֹורה ּדהּנה זֹו. ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָׁשּבמׁשנה
ענינּה והרי ,ּדר אצל עׂשּיה ענין מה לעֹוׂשיה, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּתפארת
הּוא הּמׁשנה ותכן ּבּה, ללכת הּוא ּבפׁשטּות ּדר ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשל
ואםּֿכן ּבּה, ללכת האדם לֹו ׁשּיבֹור יׁשרה ּדר היא ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָאיזֹו
ּכאן ּדר ּכי יּובן, הּנ"ל עלּֿפי א לעֹוׂשיה. ׁשּמסּים ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָמהּו
ענין ׁשּיי ּומצוֹות ּובתֹורה ּומצוֹות, הּתֹורה ּדר על ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָקאי
הּתֹורה ּבנתינת הּכונה ׁשלמּות ּתכלית ּכי ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָהעׂשיה,
ּבמעׂשה הינּו הּגׁשמי, העׂשּיה ּבעֹולם ּדוקא היא ְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָּומצוֹות
היא איזֹו הּמׁשנה לׁשֹון ּגם לבאר יׁש ּובזה ּדוקא. ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹּבפעל
(יבֹור) ּברירה לׁשֹון ׁשּנקט האדם, לֹו ׁשּיבֹור יׁשרה ְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָּדר

ׁשּבעֹולם15ּדוקא הּברּורים ענין על קאי הּבררה ענין ּכי , ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ
העֹולם. ּברּור ּומצוֹותיה, הּתֹורה ענין ׁשּזהּו ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּזה,
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שהמילה בכך אך המצוות, כלפי (מוסבת 'Ì˙‡'מנוקדת שהיא למרות …»
חולם זהו אך כאילוÒÁ¯)בחולם זה הרי 'אּתם',È˙k·ולכן (=כתוב) »≈¿ƒֶַ

שהאדם בזוהר כך על נאמר המצוה, עושה האדם כלפי מוסבת 'אּתם' ֶַהמילה

היא מצוה של הפנימית משמעותה למצוות. המצוות את העושה הוא למטה

הוא ברוך הקדוש של התגלותו

זו התגלות ידה, על הנגרמת

כךהאדם על אותה. העושה הוא

ברוך הקדוש כי במדרש נאמר

אומר ‡�Èהוא ‰ÏÚÓ'«¬∆¬ƒ
'È�e‡NÚ el‡k ÌÎÈÏÚעל ¬≈∆¿ƒ¬»ƒ

'עושים' אתם המצוות קיום ידי

להתגלותי גורמים כלומר ,אותי,
Á"Ó¯ Ìei˜ È„ÈŒÏÚc¿«¿≈ƒ

(248=)‰NÚŒ˙BÂˆÓƒ¿¬≈
˙B¯ÈÙq‰ ÔÈ�a ÌÈÏÚBt¬ƒƒ¿««¿ƒ

ÔÈt�‡Œ¯ÈÚÊc11'אנפין 'זעיר ƒ¿≈«¿ƒ
העליונות לספירות כינוי זהו

ואשר העולמות בבניין הקשורות

של התגלותו נעשית ידם על

על בעולמות. הוא ברוך הקדוש

מהמצוות אחת כל קיום ידי

בהתגלות מסויים פרט 'נבנה'

לכן אלה, בספירות האלוקית

רמ"ח הוא המצוותֿעשה מספר

.248 =,ÌÈÓÚt '‚ Ì‰L∆≈¿»ƒ
'Ë ÌÈÓÚt 'Ëכלומר) ¿»ƒ

ה'זעיר עיקר (9*9*3=243

'חסד' הספירות שש הוא אנפין'

'הוד' 'נצח' 'תפארת' 'גבורה'

וספירות ה'מלכות' ספירת עם ביחד היא אנפין' ה'זעיר שלימות ו'יסוד'.

מתשע אחת כל של שלימותה תשע. במספר זה הרי כן אם וה'בינה' ה'חכמה'

בנוסף כן, גם האחרות הספירות תשע מכל בתוכה יש כאשר היא הספירות

בדוגמת ו'אמצע' 'סוף' 'ראש' חלקים משלושה מורכבת מציאות כל לכך

ו'רגליים' 'גוף' 243'ראש' במספר זה הרי כן Âאם ההארה, ישנה לכך ¿בנוסף
ÌÈ„ÒÁ'של שהינם'‰' חסדים) 5=)ÌÈÏÈc‚n‰12נעשית ידם ועל ¬»ƒ««¿ƒƒ

248 במספר זה הרי כן אם אנפין', ה'זעיר ספירות של זו Âהשתכללות ¿עניין.
בעולמות הוא ברוך הקדוש של להתגלותו גורמים המצוות קיום ידי שעל זה,

זה הרי הספירות, חז"לÚ„BpÎדרך ‰‡„Ìבדברי ˙lÙz È„ÈŒÏÚL «»∆«¿≈¿ƒ«»»»
ÌÈÏÚBt ‰hÓÏוגורמיםÈÏˆÓ ‰"aw‰ ‰ÏÚÓÏ ‰È‰iL13 ¿«»¬ƒ∆ƒ¿∆¿«¿»«»»«¿ƒ

‰p‰(=מתפלל) ‰hÓlL ‰¯Bz‰ „enÏ È„ÈŒÏÚ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ,¿«∆∆∆«¿≈ƒ«»∆¿«»ƒ≈
'eÎ Bc‚�k ‰�BLÂ ‡¯B˜ ‰"aw‰14מצוה כל של קיומה ידי על כן כמו «»»≈¿∆¿∆¿

קיום משמעות למעלה, הוא ברוך הקדוש ידי על תיעשה שהיא לכך גורמים

הספירות ידי על בעולמות התגלותו הינה הוא ברוך הקדוש ידי על אלה מצוות

.השונות
ÛÈÒB‰Ï LÈÂקיום שהיא במשנתנו, המדוברת הדרך של שייכותה אודות ¿≈¿ƒ

התחתונים בעולמות הוא ברוך לקדוש הדירה לעשיית והמצוות, התורה

È˜eic ¯‡L ¯e‡a ÈtŒÏÚ«ƒ≈¿»ƒ≈
.BÊ ‰�LÓaL ˙B�BLl‰«¿∆¿ƒ¿»
Ô·eÓ B�È‡ ‰¯B‡ÎÏ ‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿»≈»

·e˙kM ‰Óזו שדרך במשנה «∆»
Ïהינה ˙¯‡Ùz'עֹוׂשיה' ƒ¿∆∆¿ֶָ

'עושה' בשם מכונה האדם

מובן,הדרך ÔÈ�Úואינו ‰Ó»ƒ¿«
È¯‰Â ,'C¯c' Ïˆ‡ '‰iNÚ'¬ƒ»≈∆∆∆«¬≈

d�È�ÚותפקידהC¯c ÏL ƒ¿»»∆∆∆
da ˙ÎÏÏ ‡e‰ ˙eËLÙa¿«¿»∆∆»

אותה 'לעשות' Âולא ˙ÔÎאכן, ¿…∆
‡BÊÈוכוונת ‡e‰ ‰�Ln‰«ƒ¿»≈

BÏ ¯B·iL ‰¯LÈ C¯c ‡È‰ƒ∆∆¿»»∆»
Ì„‡‰ללכתÔkŒÌ‡Â ,da »»»ֶֶָ»¿ƒ≈
e‰Óלכך ÌiÒnרביLהטעם «∆¿«≈

במילה המשפט .עֹוׂשיהÏאת ¿ֶָ
Èk ,Ô·eÈ Ï"p‰ ÈtŒÏÚ C‡««ƒ««»ƒ

Ô‡kהמושג 'C¯c'במשנתינו ∆∆»
È‡˜(מוסב=)C¯c ÏÚ »≈«∆∆

‰¯B˙·e ,˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰«»ƒ¿¿»
ÔÈ�Ú CÈiL ˙BÂˆÓeƒ¿«»ƒ¿«

Èkעׂשיה‰ שמציאות, למרות »ֲִָƒ
גם ופועלת קיימת ומצוות התורה

העליונים עולמות של ברוחניותם

eÓÏL˙אך ˙ÈÏÎzמימוש «¿ƒ¿≈
‰�Âk‰הקשורה Âc˜‡האלוקית ‡È‰ ˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰ ˙�È˙�a ««»»ƒ¿ƒ««»ƒ¿ƒ«¿»

e�È‰ ,ÈÓLb‰ ‰iNÚ‰ ÌÏBÚaהמצוות קיום שעיקר בכך מתבטא דבר ¿»»¬ƒ»««¿ƒ«¿
אלא וברגשותיו בׂשכלו האדם נפש של הרוחניים בכוחות NÚÓa‰איננו ִ¿«¬∆

‡˜Âc ÏÚÙaהעליונות בספירות האלוקית ההתגלות של תכליתה שגם כיוון ¿…««¿»
המצוות מעשה ידי על נגרם זה דבר מטה. למטה ותאיר תרד ידם שעל היא

העולם בגשמיות Ìbהקשור ¯‡·Ï LÈ ‰Ê·e ב. נוסף ÔBLÏדיוק »∆≈¿»≈«¿
L ‰¯LÈ C¯c ‡È‰ BÊÈ‡' ‰�Ln‰ּיבֹור,'Ì„‡‰ BÏהוא הדיוק «ƒ¿»≈ƒ∆∆¿»»∆ָ»»»

ÔBLÏרביLבכך Ë˜pהיא ּבירּור'È¯a¯‰'שמשמעותה כלומר ∆»«¿¿≈»ֵ

‡˜Âc ('¯B·È')15,בעשיית ומצוות התורה בפעולת קשור זה פרט גם »«¿»
בעולם הוא ברוך לקדוש ‰'a¯¯‰'הדירה ÔÈ�Ú Èk'וה'ּבירּורÈ‡˜ ƒƒ¿««¿≈»ֵ»≈

‰Bz¯‰(=מוסב) ÔÈ�Ú e‰fL ,‰f‰ ÌÏBÚaL ÌÈ¯e¯a‰ ÔÈ�Ú ÏÚ«ƒ¿««≈ƒ∆»»«∆∆∆ƒ¿««»
.ÌÏBÚ‰ ¯e¯a ,‰È˙BÂˆÓeהתורה ידי על העולם בבירור האדם עבודת ƒ¿∆»≈»»

בין הפרדה היא 'ּבירּור' של משמעותו הברורים'. 'עבודת בשם נקראת ֵומצוות
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ז n"cyz'd ,xii` 'b ,xen` zyxt zay

ּכאּלּו עליכם אני מעלה ּכתיב, (חסר) אתם ּבהם, ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹוחי
ּבנין ּפֹועלים מצוֹותֿעׂשה רמ"ח קּיּום ּדעלֿידי ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַָעׂשאּוני,

ּדזעירֿאנּפין ט',11הּספירֹות ּפעמים ט' ּפעמים, ג' ׁשהם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָ
הּמגּדילים חסדים האדם12וה' ּתפּלת ׁשעלֿידי וכּנֹודע . ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

הּקּב"ה למעלה ׁשּיהיה ּפֹועלים ועל13ֿמצלילמּטה , ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָ
הּקּב"ה הּנה ׁשּלמּטה הּתֹורה לּמּוד עלֿידי ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּדרֿזה

כּו' ּכנגּדֹו וׁשֹונה .14קֹורא ְְְֵֶֶ

LÈÂהּלׁשֹונֹות ּדּיּוקי ׁשאר ּבאּור עלּֿפי להֹוסיף ¿≈ְְְִִִֵֵַַָ
ּׁשּכתּוב מה מּובן אינֹו לכאֹורה ּדהּנה זֹו. ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָׁשּבמׁשנה
ענינּה והרי ,ּדר אצל עׂשּיה ענין מה לעֹוׂשיה, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּתפארת
הּוא הּמׁשנה ותכן ּבּה, ללכת הּוא ּבפׁשטּות ּדר ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשל
ואםּֿכן ּבּה, ללכת האדם לֹו ׁשּיבֹור יׁשרה ּדר היא ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָאיזֹו
ּכאן ּדר ּכי יּובן, הּנ"ל עלּֿפי א לעֹוׂשיה. ׁשּמסּים ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָמהּו
ענין ׁשּיי ּומצוֹות ּובתֹורה ּומצוֹות, הּתֹורה ּדר על ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָקאי
הּתֹורה ּבנתינת הּכונה ׁשלמּות ּתכלית ּכי ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָהעׂשיה,
ּבמעׂשה הינּו הּגׁשמי, העׂשּיה ּבעֹולם ּדוקא היא ְְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָּומצוֹות
היא איזֹו הּמׁשנה לׁשֹון ּגם לבאר יׁש ּובזה ּדוקא. ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹּבפעל
(יבֹור) ּברירה לׁשֹון ׁשּנקט האדם, לֹו ׁשּיבֹור יׁשרה ְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָּדר

ׁשּבעֹולם15ּדוקא הּברּורים ענין על קאי הּבררה ענין ּכי , ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ
העֹולם. ּברּור ּומצוֹותיה, הּתֹורה ענין ׁשּזהּו ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּזה,
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שהמילה בכך אך המצוות, כלפי (מוסבת 'Ì˙‡'מנוקדת שהיא למרות …»
חולם זהו אך כאילוÒÁ¯)בחולם זה הרי 'אּתם',È˙k·ולכן (=כתוב) »≈¿ƒֶַ

שהאדם בזוהר כך על נאמר המצוה, עושה האדם כלפי מוסבת 'אּתם' ֶַהמילה

היא מצוה של הפנימית משמעותה למצוות. המצוות את העושה הוא למטה

הוא ברוך הקדוש של התגלותו

זו התגלות ידה, על הנגרמת

כךהאדם על אותה. העושה הוא

ברוך הקדוש כי במדרש נאמר

אומר ‡�Èהוא ‰ÏÚÓ'«¬∆¬ƒ
'È�e‡NÚ el‡k ÌÎÈÏÚעל ¬≈∆¿ƒ¬»ƒ

'עושים' אתם המצוות קיום ידי

להתגלותי גורמים כלומר ,אותי,
Á"Ó¯ Ìei˜ È„ÈŒÏÚc¿«¿≈ƒ

(248=)‰NÚŒ˙BÂˆÓƒ¿¬≈
˙B¯ÈÙq‰ ÔÈ�a ÌÈÏÚBt¬ƒƒ¿««¿ƒ

ÔÈt�‡Œ¯ÈÚÊc11'אנפין 'זעיר ƒ¿≈«¿ƒ
העליונות לספירות כינוי זהו

ואשר העולמות בבניין הקשורות

של התגלותו נעשית ידם על

על בעולמות. הוא ברוך הקדוש

מהמצוות אחת כל קיום ידי

בהתגלות מסויים פרט 'נבנה'

לכן אלה, בספירות האלוקית

רמ"ח הוא המצוותֿעשה מספר

.248 =,ÌÈÓÚt '‚ Ì‰L∆≈¿»ƒ
'Ë ÌÈÓÚt 'Ëכלומר) ¿»ƒ

ה'זעיר עיקר (9*9*3=243

'חסד' הספירות שש הוא אנפין'

'הוד' 'נצח' 'תפארת' 'גבורה'

וספירות ה'מלכות' ספירת עם ביחד היא אנפין' ה'זעיר שלימות ו'יסוד'.

מתשע אחת כל של שלימותה תשע. במספר זה הרי כן אם וה'בינה' ה'חכמה'

בנוסף כן, גם האחרות הספירות תשע מכל בתוכה יש כאשר היא הספירות

בדוגמת ו'אמצע' 'סוף' 'ראש' חלקים משלושה מורכבת מציאות כל לכך

ו'רגליים' 'גוף' 243'ראש' במספר זה הרי כן Âאם ההארה, ישנה לכך ¿בנוסף
ÌÈ„ÒÁ'של שהינם'‰' חסדים) 5=)ÌÈÏÈc‚n‰12נעשית ידם ועל ¬»ƒ««¿ƒƒ

248 במספר זה הרי כן אם אנפין', ה'זעיר ספירות של זו Âהשתכללות ¿עניין.
בעולמות הוא ברוך הקדוש של להתגלותו גורמים המצוות קיום ידי שעל זה,

זה הרי הספירות, חז"לÚ„BpÎדרך ‰‡„Ìבדברי ˙lÙz È„ÈŒÏÚL «»∆«¿≈¿ƒ«»»»
ÌÈÏÚBt ‰hÓÏוגורמיםÈÏˆÓ ‰"aw‰ ‰ÏÚÓÏ ‰È‰iL13 ¿«»¬ƒ∆ƒ¿∆¿«¿»«»»«¿ƒ

‰p‰(=מתפלל) ‰hÓlL ‰¯Bz‰ „enÏ È„ÈŒÏÚ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ,¿«∆∆∆«¿≈ƒ«»∆¿«»ƒ≈
'eÎ Bc‚�k ‰�BLÂ ‡¯B˜ ‰"aw‰14מצוה כל של קיומה ידי על כן כמו «»»≈¿∆¿∆¿

קיום משמעות למעלה, הוא ברוך הקדוש ידי על תיעשה שהיא לכך גורמים

הספירות ידי על בעולמות התגלותו הינה הוא ברוך הקדוש ידי על אלה מצוות

.השונות
ÛÈÒB‰Ï LÈÂקיום שהיא במשנתנו, המדוברת הדרך של שייכותה אודות ¿≈¿ƒ

התחתונים בעולמות הוא ברוך לקדוש הדירה לעשיית והמצוות, התורה

È˜eic ¯‡L ¯e‡a ÈtŒÏÚ«ƒ≈¿»ƒ≈
.BÊ ‰�LÓaL ˙B�BLl‰«¿∆¿ƒ¿»
Ô·eÓ B�È‡ ‰¯B‡ÎÏ ‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿»≈»

·e˙kM ‰Óזו שדרך במשנה «∆»
Ïהינה ˙¯‡Ùz'עֹוׂשיה' ƒ¿∆∆¿ֶָ

'עושה' בשם מכונה האדם

מובן,הדרך ÔÈ�Úואינו ‰Ó»ƒ¿«
È¯‰Â ,'C¯c' Ïˆ‡ '‰iNÚ'¬ƒ»≈∆∆∆«¬≈

d�È�ÚותפקידהC¯c ÏL ƒ¿»»∆∆∆
da ˙ÎÏÏ ‡e‰ ˙eËLÙa¿«¿»∆∆»

אותה 'לעשות' Âולא ˙ÔÎאכן, ¿…∆
‡BÊÈוכוונת ‡e‰ ‰�Ln‰«ƒ¿»≈

BÏ ¯B·iL ‰¯LÈ C¯c ‡È‰ƒ∆∆¿»»∆»
Ì„‡‰ללכתÔkŒÌ‡Â ,da »»»ֶֶָ»¿ƒ≈
e‰Óלכך ÌiÒnרביLהטעם «∆¿«≈

במילה המשפט .עֹוׂשיהÏאת ¿ֶָ
Èk ,Ô·eÈ Ï"p‰ ÈtŒÏÚ C‡««ƒ««»ƒ

Ô‡kהמושג 'C¯c'במשנתינו ∆∆»
È‡˜(מוסב=)C¯c ÏÚ »≈«∆∆

‰¯B˙·e ,˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰«»ƒ¿¿»
ÔÈ�Ú CÈiL ˙BÂˆÓeƒ¿«»ƒ¿«

Èkעׂשיה‰ שמציאות, למרות »ֲִָƒ
גם ופועלת קיימת ומצוות התורה

העליונים עולמות של ברוחניותם

eÓÏL˙אך ˙ÈÏÎzמימוש «¿ƒ¿≈
‰�Âk‰הקשורה Âc˜‡האלוקית ‡È‰ ˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰ ˙�È˙�a ««»»ƒ¿ƒ««»ƒ¿ƒ«¿»

e�È‰ ,ÈÓLb‰ ‰iNÚ‰ ÌÏBÚaהמצוות קיום שעיקר בכך מתבטא דבר ¿»»¬ƒ»««¿ƒ«¿
אלא וברגשותיו בׂשכלו האדם נפש של הרוחניים בכוחות NÚÓa‰איננו ִ¿«¬∆

‡˜Âc ÏÚÙaהעליונות בספירות האלוקית ההתגלות של תכליתה שגם כיוון ¿…««¿»
המצוות מעשה ידי על נגרם זה דבר מטה. למטה ותאיר תרד ידם שעל היא

העולם בגשמיות Ìbהקשור ¯‡·Ï LÈ ‰Ê·e ב. נוסף ÔBLÏדיוק »∆≈¿»≈«¿
L ‰¯LÈ C¯c ‡È‰ BÊÈ‡' ‰�Ln‰ּיבֹור,'Ì„‡‰ BÏהוא הדיוק «ƒ¿»≈ƒ∆∆¿»»∆ָ»»»

ÔBLÏרביLבכך Ë˜pהיא ּבירּור'È¯a¯‰'שמשמעותה כלומר ∆»«¿¿≈»ֵ

‡˜Âc ('¯B·È')15,בעשיית ומצוות התורה בפעולת קשור זה פרט גם »«¿»
בעולם הוא ברוך לקדוש ‰'a¯¯‰'הדירה ÔÈ�Ú Èk'וה'ּבירּורÈ‡˜ ƒƒ¿««¿≈»ֵ»≈

‰Bz¯‰(=מוסב) ÔÈ�Ú e‰fL ,‰f‰ ÌÏBÚaL ÌÈ¯e¯a‰ ÔÈ�Ú ÏÚ«ƒ¿««≈ƒ∆»»«∆∆∆ƒ¿««»
.ÌÏBÚ‰ ¯e¯a ,‰È˙BÂˆÓeהתורה ידי על העולם בבירור האדם עבודת ƒ¿∆»≈»»

בין הפרדה היא 'ּבירּור' של משמעותו הברורים'. 'עבודת בשם נקראת ֵומצוות
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`xneח iax

היאÊ·e‰ג) איזֹו ּׁשאֹומר מה הענין ּכללּות ּגם יּובן »∆ְְִִֵֵֶַַָָָָ
ׁשּדר ּדמׁשמע האדם, לֹו ׁשּיבֹור יׁשרה ְְְֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָּדר
הּוא, והענין ּובבחירתֹו. האדם ׁשל ּבכחֹו היא ּדוקא ְְְְְִִִִֶַָָָָָָָֹזֹו
הּברּורים ּבעבֹודת יֹותר נעלה ענין יׁש לכאֹורה הּנה ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָּכי
נעׂשין זדֹונֹות ׁשעלֿידּה ועד הּתׁשּובה, עלֿידי ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָָהּנעׂשה

לֹו16ּכזכּיֹות ׁשּיבֹור יׁשרה ּדר אינּה ׁשּזֹו אֹומר זה ועל , ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻ
ולׁשּוב, לחטא לֹו אסּור ּבבחירתֹו האדם ּכי ְְֲִִִַָָָָָָָָָֹהאדם,

אּלא17וכּידּוע הּתֹורה, הפ זהּו ואׁשּוב אחטא ׁשהאֹומר ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ּכמאמר מּלמעלה, נעׂשה (ּדתׁשּובה) זה נֹורא18עּלּוי ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָ

ּבּזהר וכדאיתא אדם, ּבני על תחטא19עלילה ּכי נפׁש ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּפנימּיּות זהר, (ּובפרט אמת ּתֹורת ׁשעלּֿפי הינּו, ְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָֹּתווהא,
ׁשּיׁש ּדבר הּוא מּיׂשראל נפׁש אצל החטא ענין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּתֹורה),
מּלמעלה ּבא החטא ענין ׁשּכל אּלא קּיימת, ּתמיהה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבֹו
ׁשעתיד הקניגיא ּבענין וכּידּוע כּו', עלילה נֹורא ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָמּצד
ּבדרּוׁשי ּבארּכה (ּכּמבאר לעתידֿלבא לעׂשֹות ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹֻהּקּב"ה

האמצעי ּתֹורה'20אדמֹו"ר ּב'לּקּוטי ּובקּצּור ׁשּזהּו21, ( ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָ
ענין עלֿידי ׁשּנעׂשה יתּבר לפניו הּתענּוג מאֹופּני ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָאחד
אינּה זֹו אבל חטא. ׁשל ענין יׁשנֹו זה ׁשּבׁשביל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָהּתׁשּובה,
הּדר אינּה ולכן הּתֹורה, הפ ׁשהיא מּׁשּום יׁשרה, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּדר

עצמֹו ּבכח האדם לֹו הּיׁשרה22ׁשּיבֹור הּדר אּלא , ְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ּומצוֹות. הּתֹורה ּדר היא אדם לֹו ְִִֶֶֶַָָָָׁשּיבֹור
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ב.16) פו, ב.17)יומא פה, ד.18)שם וישב תנחומא וראה ה. סו, י19)תהלים א.ח"ג טז, רע"ב, ויתן20)ג, ד"ה תולדות תו"ח
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בּבירּור הצורך בזה. זה המעורבים לרע טוב בין הפסולת, לבין הרצוי ֵהדבר

של התחתון בעולם בעיקר קיים טובזה של העירוב עיקר ישנו שבו כיוון נו

מציאותו שהוא האלוקי הניצוץ על המסתירה הטומאה רוח הוא הרע ורע.

דבר. כל של האמיתית

ישנם‚) הבירורים בעבודת

לדרגת בהתאם שונים אופנים

באופן מבררים. אותו החושך

בחושך מדריגות שתי ישנם כללי

אשר החושך היא אחת דרגה זה.

לבררו, האדם על מצווה התורה

של בגשמיותם קשור זה חושך

ה' את עובד האדם בהם הדברים

בדוגמת התורה הוראות פי על

הכשר האוכל התפילין, קלף

ישנו זאת לעומת וכדומה.

של במציאות הקשור החושך

הבירור אשר איסור ודבר חטא

עשיית ידי על להיות יכול שלו

התשובה.

˙eÏÏk Ìb Ô·eÈ ‰Ê·e»∆»«¿»
¯ÓB‡M ‰Ó ÔÈ�Ú‰במשנה »ƒ¿»«∆≈

‰¯LÈ C¯c ‡È‰ BÊÈ‡'≈ƒ∆∆¿»»
,'Ì„‡‰ BÏ ¯B·iL∆»»»»

ÚÓLÓcשאחד זו מלשון ¿«¿»
המדוברת הדרך בין ההבדלים

בכך היא האחרות לעומת כאן

BÁÎa ‡È‰ ‡˜Âc BÊ C¯cL∆∆∆«¿»ƒ¿…
B˙¯ÈÁ··e Ì„‡‰ ÏLמה ∆»»»ƒ¿ƒ»

אף אחרות דרכים כן שאין

עצמו את למצוא יכול שהאדם

מעצמו בכך לבחור יכול איננו אך מהן באחת Âלפתע ‰e‡,הסברת. ÔÈ�Ú‰ ¿»ƒ¿»
ÔÈ�Ú LÈ ‰¯B‡ÎÏ ‰p‰ Èkודרךa ¯˙BÈ ‰ÏÚ�ביצוע˙„B·Ú ƒƒ≈ƒ¿»≈ƒ¿»«¬∆≈«¬«

ÌÈ¯e¯a‰'ה'ּבירּור ‰eLz·‰והוא È„ÈŒÏÚ ‰NÚp‰הינו זה ו'ּבירּור' «≈ƒֵ««¬∆«¿≈«¿»ֵ

מממש הוא כן ואם יותר ותחתון גדול בחושך קשור שהוא כיוון ביותר נעלה

בתחתונים הוא ברוך הקדוש של הדירה עשיית את יותר Âעוד זה'ּבירּור', ¿ֵ
כךÚ„הוא BiÎÊk˙כדי ÔÈNÚ� ˙B�B„Ê d„ÈŒÏÚL16‰Ê ÏÚÂ , «∆«»»¿«¬ƒƒ¿À¿«∆

¯ÓB‡במשנהÌ„‡‰ Èk ,Ì„‡‰ BÏ ¯B·iL ‰¯LÈ C¯c d�È‡ BfL ≈∆≈»∆∆¿»»∆»»»»ƒ»»»
BÏ ¯eÒ‡ B˙¯ÈÁ·aלבחורÚe„iÎÂ ,·eLÏÂ ‡ËÁÏ17¯ÓB‡‰L ƒ¿ƒ»»ְִ«¬…¿»¿«»«∆»≈

Â ‡ËÁ‡'‰¯Bz‰ CÙ‰ e‰Ê '·eL‡שאין חז"ל כך על אומרים שלכן ∆¿»¿»∆≈∆«»
תשובה לעשות בידו Ê‰מספיקין ÈelÚ ‡l‡ החושך, ב'ּבירּור' הכרוך ∆»ƒ∆ֵ

גדול לאחרeL˙c·‰)ה'ּבירּור'(היותר רק מתאפשר זה 'ּבירּור' אשר ֵƒ¿»ֵ

מתוכננת איננה זו ירידה חטא, של למצב האדם של הירידה תחילה שישנה

אלא האדם ידי על Ó‡Ók¯חלילה ,‰ÏÚÓlÓ ‰NÚ�18במדרש חז"ל «¬∆ƒ¿«¿»¿«¬«
הפסוק ‡„Ì'על È�a ÏÚ ‰ÏÈÏÚ ‡¯B�'בשם נקרא הוא ברוך הקדוש »¬ƒ»«¿≈»»

על המגולגלים השונים והחטאים הרוחניות הנפילות שם על עלילה נורא

È‡„ÎÂ˙‡האדם הפסוקfa19‰¯(=וכמובא), ˙ËÁ‡'על Èk LÙ�' ¿ƒ¿ƒ»«…«∆∆ƒ∆¡»
בזוהר כך על ««¿"ÂÂz‰‡"נאמר

‰e�È,(=תמיהה) המובן, «¿
שבמדרש אלו חז"ל מלשונות

Bz¯˙ובזוהר, ÈtŒÏÚL∆«ƒ«
) ˙Ó‡הנגלה פי על גם ¡∆

המדרש, בלשון כאמור שבתורה,

Ë¯Ù·eה פי שהואÊ‰¯,על ƒ¿»…«
ÔÈ�Ú ,(‰¯Bz‰ ˙eiÓÈ�t¿ƒƒ«»ƒ¿«
LÙ� Ïˆ‡ ‡ËÁ‰«≈¿≈∆∆∆
LiL ¯·c ‡e‰ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈»»∆≈

˙ÓÈi˜ ‰‰ÈÓz Baכלומר ¿ƒ»«∆∆
כשלעצמה מישראל נפש אצל

חטא של מציאות ,מושללת
‡ËÁ‰ ÔÈ�Ú ÏkL ‡l‡∆»∆»ƒ¿««≈¿

„vÓ ‰ÏÚÓlÓ ‡aזה »ƒ¿«¿»ƒ«
כאמור נקרא הוא ברוך שהקדוש

Â ,'eÎ ‰ÏÈÏÚ ‡¯B�,זה דבר »¬ƒ»¿
אשר אלוקית כוונה שישנה

מגלגל הוא ברוך הקדוש לשמה

החטא מציאות את האדם על

הרע זהויצר aהרי Úe„iÎמה «»«¿
אודות »¿ÔÈ�Úƒשמבואר

‰"aw‰ „È˙ÚL ‡È‚È�˜‰«¿ƒƒ»∆»ƒ«»»
‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ˙BNÚÏ«¬∆»ƒ»…
ÈLe¯„a ‰k¯‡a ¯‡·nk)«¿…»«¬À»ƒ¿≈
ÈÚˆÓ‡‰ ¯"BÓ„‡20, «¿»∆¿»ƒ

'‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯ev˜·e21הזקן אדמו"ר בדוגמת)של היא זו 'קניגיא' ¿ƒ¿ƒ≈»
זו מלחמה אשר והשרים המלך לפני זו עם זו הנלחמות שונות חיות מלחמת

וכוחות הקדושה ומלחמת היצרים מלחמת גם כך למלך. שעשוע גורמת

של רגעים לאחר דווקא הוא והאלוקות הטוב ניצחון בה מלחמה הטומאה,

העליון המלך של בעונג קשורה זו מלחמה הרי ותבוסה, ‡Á„נפילה e‰fL∆∆∆»
‰·eLz‰ ÔÈ�Ú È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL C¯a˙È ÂÈ�ÙÏ ‚e�Úz‰ ÈpÙB‡Ó≈«≈««¬¿»»ƒ¿»≈∆«¬»«¿≈ƒ¿««¿»

ËÁ‡.דווקא ÏL ÔÈ�Ú B�LÈ ‰Ê ÏÈ·LaL רק, גלוי זה תענוג כעת ∆ƒ¿ƒ∆∆¿ƒ¿»∆≈¿
זה. תענוג לנבראים יגלה הוא ברוך הקדוש לבוא לעתיד מעלה, «¬‡·Ïכלפי

העולםBÊדרך חושך Lב'ּבירּור' ÌeMÓ ,‰¯LÈ C¯c d�È‡למצב ההגעה ֵ≈»∆∆¿»»ƒ∆
תשובה BÏהדורש ¯B·iL C¯c‰ d�È‡ ÔÎÏÂ ,‰¯Bz‰ CÙ‰ ‡È‰ƒ≈∆«»¿»≈≈»«∆∆∆»

BÓˆÚ ÁÎa Ì„‡‰22‡È‰ Ì„‡ BÏ ¯B·iL ‰¯Li‰ C¯c‰ ‡l‡ , »»»¿…««¿∆»«∆∆«¿»»∆»»»ƒ
.˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰ C¯cהראשונה השאלה על התשובה מבוארת בכך ∆∆«»ƒ¿

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

n"cyz'd ,xii` 'b ,xen` zyxt zay

ׁשאמרÊ·e‰ד) הּוא רּבי ׁשּדוקא מה ּגם לבאר יׁש »∆ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָ
הּוא רּבי ׁשל ענינֹו ּדהּנה זֹו. מׁשנה ְְְְִִִִֵֶַָָָָוׁשנה
ּבּגלּות, יׂשראל ּדבני הּירידה מּצד הּמׁשניֹות את ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשחּבר
ׁשּלפי ה'ּיד' לספר ּבהקּדמתֹו הרמּב"ם ׁשּכתב ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּוכמֹו
מתחּדׁשֹות והּצרֹות מתמעטין ׁשּתלמידים רּבי ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָׁשראה
ויׂשראל ּומתּגּברת, ּבעֹולם ּפֹוׁשטת רֹומי ּומלכּות ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּובאֹות,
הּמׁשנה, את חּבר לפיכ לּקצוֹות, והֹולכין ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָמתּגלּגלין
הפרּו לה' לעׂשֹות עת מּׁשּום הּמׁשנה את ׁשּכתב ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָועד

עצמֹוׁש24[וכּידּוע23ּתֹורת רּבי אם ׁשיטֹות ּכּמה ּיׁש ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ
היא הרמּב"ם וׁשיטת חּברּה, רק אֹו הּמׁשנה את ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָּכתב
ספר מהּכל 'וחּבר ׁשּכתב ּכמֹו רּבי, ּבזמן ּכבר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנכּתבה
הּוא הּגלּות ענין ׁשרׁש והּנה ּכּלם']. ּוכתבּוהּו ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֻהּמׁשנה

ּבּתניא ּכדאיתא ּבכלל, למּטה הּנׁשמה ׁשּירידת25ּבירידת ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָָָ
ּברּור היא הירידה ותכלית ּגלּות, ּבבחינת היא ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָהּנׁשמה
רּבי אמר זה ּומּטעם ּבעֹולם. וחלקֹו הּבהמית ונפׁש ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָהּגּוף
עבֹודת ענין האדם, לֹו ׁשּיבֹור הּיׁשרה ׁשהּדר ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּדוקא

ּומצוֹות. הּתֹורה ּדר היא ְִִִֵֶֶַַָהּברּורים,

LÈÂ,הּיׁשרה לּדר ּדרּבי הּׁשּיכּות ּבבאּור להֹוסיף ¿≈ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָ
(ולא ּדוקא ּומצוֹות ּתֹורה עלֿידי הּברּורים ְְְְֲִִֵֵַַַַָָֹעבֹודת
לכ נֹוסף הּתׁשּובה, עבֹודת ּדהּנה ּתׁשּובה), ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָעלֿידי
הּנה (ּכּנ"ל), לזכּיֹות הּזדֹונֹות הפיכת נעׂשית ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָֻׁשעלֿידּה
עלֿזה וגם והגּבלה. מּמדידה ׁשּלמעלה עבֹודה ּגם ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָהיא
לֹו ׁשּיבֹור הּיׁשרה ׁשהּדר ּבאמרֹו, ּבמׁשנתנּו רּבי ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָקאי
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ובכ"מ.23) ב. יד, תמורה ב. ס, גיטין וראה קכו. קיט, וש"נ.24)תהלים ואילך, 89 ע' חי"ב לקו"ש סע"א).25)ראה (מח, פל"ז
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אחת. הינה ישרה דרך אך נוספות דרכים ישנם אכן המאמר, בתחילת שהוזכרה

קיים„) זה חושך העולם. חושך בבירור כרוכה ומצוות התורה תכלית כאמור

אודות דגש ישנו המשנה במאמר לכן הגלות, בתקופת ומכופל כפול באופן

דווקא נאמר זה שמאמר בכך רמוז הדבר זה. בזמן והמצוות התורה של פעולתן

קשורה שמנהיגותו רבי ידי על

בזמן ישראל בני של בעבודתם

הגלות.

‰Ó Ìb ¯‡·Ï LÈ ‰Ê·e»∆≈¿»≈««
‡˜ÂcLרּבי‡e‰זה ∆«¿»ִַ

‰�LÂ ¯Ó‡L(ולימד=) ∆»«¿»»
B�È�Ú ‰p‰c .BÊ ‰�LÓƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿»

Èa¯ ÏL˙‡ ¯aÁL ‡e‰ ∆«ƒ∆ƒ≈∆
˙BÈ�Ln‰.קיבוץ הן המשניות «ƒ¿»

עד פה. שבעל התורה הלכות כל

נמסרו אלה הלכות רבי של זמנו

לתלמיד מרב פה ללאבעל

כל את קיבץ רבי קבועה, תבנית

בחיבור פה שבעל התורה הלכות

היא זו בפעולה הצורך אחד.

È�·c ‰„È¯i‰ „vÓƒ««¿ƒ»ƒ¿≈
˙eÏba Ï‡¯NÈשל תקופתו ƒ¿»≈«»

מספר הגלות בתחילת היתה רבי
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Ì"aÓ¯‰ ·˙kL BÓÎe¿∆»«»«¿«
'„i'‰ ¯ÙÒÏ B˙Óc˜‰a¿«¿»»¿≈∆«»
Èa¯ ‰‡¯L ÈÙlL∆¿ƒ∆»»«ƒ
ÔÈËÚÓ˙Ó ÌÈ„ÈÓÏzL∆«¿ƒƒƒ¿«¬ƒ
˙BLcÁ˙Ó ˙B¯v‰Â¿«»ƒ¿«¿
ÈÓB¯ ˙eÎÏÓe ,˙B‡·e»«¿ƒ
ÌÏBÚa ˙ËLBt∆∆»»
Ï‡¯NÈÂ ,˙¯ab˙Óeƒ¿«∆∆¿ƒ¿»≈
ÔÈÎÏB‰Â ÔÈÏbÏb˙Óƒ¿«¿¿ƒ¿¿ƒ

Â ,‰�Ln‰ ˙‡ ¯aÁ CÎÈÙÏ ,˙BÂˆwÏהמשנה בחיבור רבי של חידושו «¿»¿ƒ»ƒ≈∆«ƒ¿»¿
כךÚ„הוא גםLכדי אלא המשנה נוסח את וקבע חיבר שהוא בלבד זו לא «∆

‰�Ln‰ ˙‡ ·˙kפה בעל רבינו ממשה שנמסרו הדברים שכתיבת למרות »«∆«ƒ¿»
זאת עשה רבי אך כשלעצמה, אסורה שהיא פעולה BNÚÏ˙זו ˙Ú' ÌeMÓƒ≈«¬

'E˙¯Bz e¯Ù‰ '‰Ïמתפזרים ישראל בני אשר השעה צו בגלל כלומר «≈≈»∆
לעשות יש חלילה התורה תשתכח שלא מנת על הרי הארוכה בגלות ונפוצים

ּכללי הפרת בבחינת היא כשלעצמה זו כשפעולה גם ה', למען ְֵָמעשה

‡˙23Úe„iÎÂ]24התורה ·˙k BÓˆÚ Èa¯ Ì‡ ˙BËÈL ‰nk LiL ¿«»«∆≈«»ƒƒ«ƒ«¿»«∆
L ‡È‰ Ì"aÓ¯‰ ˙ËÈLÂ ,d¯aÁ ˜¯ B‡ ‰�Ln‰גם המשנה «ƒ¿»«ƒ¿»¿ƒ«»«¿«ƒ∆

·˙kL BÓk ,Èa¯ ÔÓÊa ¯·k ‰·zÎpרבי אודות 'aÁÂ¯הרמב"ם ƒ¿¿»¿»ƒ¿««ƒ¿∆»«¿ƒ≈
‰p‰Â .['Ìlk e‰e·˙Îe ‰�Ln‰ ¯ÙÒ Ïk‰ÓהL¯Lהרוחני ≈«…≈∆«ƒ¿»¿»À»¿ƒ≈…∆

את המאפשרת aוהסיבה ‡e‰ ˙eÏb‰ ÔÈ�Úעצם‰ÓLp‰ ˙„È¯È ƒ¿««»ƒƒ««¿»»
ÏÏÎa ‰hÓÏהזה È‡„k˙‡לעולם עצםÈ�z25L‡הספרa(=כמובא), ¿«»ƒ¿»ƒ¿ƒ»««¿»∆

‰ÓLp‰ ˙„È¯iהזה בעולם eÏb˙והימצאותה ˙�ÈÁ·a ‡È‰כיוון ¿ƒ««¿»»ƒƒ¿ƒ«»
הנשמה אור על מסתירים והעולם הגוף Âשמציאות וה, ˙ÈÏÎ˙הסיבה ¿«¿ƒ

היתה ‰È‡בשבילה ‰„È¯È‰«¿ƒ»ƒ
ל לגרום מנת ‰Ûebעל ¯e¯a≈«
˙ÈÓ‰a‰ LÙ�Âהאדם של ¿∆∆««¬ƒ

Âּברּור כן האדםB˜ÏÁכמו של ¿ֵ∆¿
ÌÏBÚaניתן יהודי לכל אשר »»

עליו אשר מהעולם חלק לרשותו

בו ה' עבודת ידי על .לבררו
התכלית גם שזו מובן מכך

לאחר לגלות ישראל בני בירידת

את לברר מנת על הבית, חורבן

ומתגבר ההולך הגדול החושך

אז. ‡Ó¯דווקא ‰Ê ÌÚhÓeƒ««∆»«
‡˜Âc Èa¯המנהיג היותו בגלל «ƒ«¿»

הגלות בתקופת ישראל בני של

מתמיד יותר מודגשת אז אשר

הבירורים ∆∆»∆C¯c‰Lעבודת
L ‰¯Li‰ּיבֹור,Ì„‡‰ BÏ «¿»»∆ָ»»»

‰ ˙„B·Ú ÔÈ�Úּברּורים, ƒ¿«¬««ִֵ
˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰ C¯c ‡È‰ƒ∆∆«»ƒ¿

.דווקא
של מהותה אודות מדובר כאשר

הת בכךעבודת יש שובה

מהותה ופנימיות. חיצוניות

של במציאות קשורה החיצונית

בתשובה השב האדם חטא,

הופכו ואף ועוזבו עליו מתגבר

של הפנימית מהותה לזכות.

קשורה איננה התשובה עבודת

כולו כל את מוסר שהאדם בכך היא הפנימית מהותה חטא. של בעניין בהכרח

הדברים בכל מהתחשבותו מרגילותו, מעצמו, יוצא שהוא כך הוא ברוך לקדוש

של הישרה בדרך לצעוד לאדם הניתנת ההוראה שלו. ה' עבודת את המגבילים

נקודה התשובה. עבודת של הפנימית מהותה כלפי גם היא והמצוות התורה

המשנה. בחיבור רבי של בפעולתו כן גם קשורה זו

,‰¯Li‰ C¯cÏ Èa¯c ˙eÎiM‰ ¯e‡·a ÛÈÒB‰Ï LÈÂהיא שכאמור ¿≈¿ƒ¿≈««»¿«ƒ«∆∆«¿»»
ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Úהנעשית‡ÏÂ) ‡˜Âc ˙BÂˆÓe ‰¯Bz È„ÈŒÏÚ ¬««≈ƒ«¿≈»ƒ¿«¿»¿…

ÛÒB� ,‰·eLz‰ ˙„B·Ú ‰p‰c ,(‰·eLz È„ÈŒÏÚלמעלתה «¿≈¿»¿ƒ≈¬««¿»»
החיצונית במהותה ‰B�B„f˙הקשורה ˙ÎÈÙ‰ ˙ÈNÚ� d„ÈŒÏÚL CÎÏ¿»∆«»»«¬≈¬ƒ««¿
‰p‰ ,(Ï"pk) ˙BiÎÊÏמעלתה‡È‰Ìbשזו בכך הפנימית מהותה מצד ƒ¿À««ƒ≈ƒ«

È‡˜ ‰ÊŒÏÚ Ì‚Â .‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓ ‰ÏÚÓlL ‰„B·Ú(עומד=) ¬»∆¿«¿»ƒ¿ƒ»¿«¿»»¿««∆»≈
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ׁשאמרÊ·e‰ד) הּוא רּבי ׁשּדוקא מה ּגם לבאר יׁש »∆ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָ
הּוא רּבי ׁשל ענינֹו ּדהּנה זֹו. מׁשנה ְְְְִִִִֵֶַָָָָוׁשנה
ּבּגלּות, יׂשראל ּדבני הּירידה מּצד הּמׁשניֹות את ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשחּבר
ׁשּלפי ה'ּיד' לספר ּבהקּדמתֹו הרמּב"ם ׁשּכתב ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּוכמֹו
מתחּדׁשֹות והּצרֹות מתמעטין ׁשּתלמידים רּבי ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָׁשראה
ויׂשראל ּומתּגּברת, ּבעֹולם ּפֹוׁשטת רֹומי ּומלכּות ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּובאֹות,
הּמׁשנה, את חּבר לפיכ לּקצוֹות, והֹולכין ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָמתּגלּגלין
הפרּו לה' לעׂשֹות עת מּׁשּום הּמׁשנה את ׁשּכתב ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָועד

עצמֹוׁש24[וכּידּוע23ּתֹורת רּבי אם ׁשיטֹות ּכּמה ּיׁש ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ
היא הרמּב"ם וׁשיטת חּברּה, רק אֹו הּמׁשנה את ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָּכתב
ספר מהּכל 'וחּבר ׁשּכתב ּכמֹו רּבי, ּבזמן ּכבר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנכּתבה
הּוא הּגלּות ענין ׁשרׁש והּנה ּכּלם']. ּוכתבּוהּו ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֻהּמׁשנה

ּבּתניא ּכדאיתא ּבכלל, למּטה הּנׁשמה ׁשּירידת25ּבירידת ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָָָ
ּברּור היא הירידה ותכלית ּגלּות, ּבבחינת היא ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָהּנׁשמה
רּבי אמר זה ּומּטעם ּבעֹולם. וחלקֹו הּבהמית ונפׁש ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָהּגּוף
עבֹודת ענין האדם, לֹו ׁשּיבֹור הּיׁשרה ׁשהּדר ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּדוקא

ּומצוֹות. הּתֹורה ּדר היא ְִִִֵֶֶַַָהּברּורים,

LÈÂ,הּיׁשרה לּדר ּדרּבי הּׁשּיכּות ּבבאּור להֹוסיף ¿≈ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָ
(ולא ּדוקא ּומצוֹות ּתֹורה עלֿידי הּברּורים ְְְְֲִִֵֵַַַַָָֹעבֹודת
לכ נֹוסף הּתׁשּובה, עבֹודת ּדהּנה ּתׁשּובה), ְְְְְֲִֵֵַַַָָָָעלֿידי
הּנה (ּכּנ"ל), לזכּיֹות הּזדֹונֹות הפיכת נעׂשית ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָֻׁשעלֿידּה
עלֿזה וגם והגּבלה. מּמדידה ׁשּלמעלה עבֹודה ּגם ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָהיא
לֹו ׁשּיבֹור הּיׁשרה ׁשהּדר ּבאמרֹו, ּבמׁשנתנּו רּבי ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָקאי
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אחת. הינה ישרה דרך אך נוספות דרכים ישנם אכן המאמר, בתחילת שהוזכרה

קיים„) זה חושך העולם. חושך בבירור כרוכה ומצוות התורה תכלית כאמור

אודות דגש ישנו המשנה במאמר לכן הגלות, בתקופת ומכופל כפול באופן

דווקא נאמר זה שמאמר בכך רמוז הדבר זה. בזמן והמצוות התורה של פעולתן

קשורה שמנהיגותו רבי ידי על

בזמן ישראל בני של בעבודתם

הגלות.

‰Ó Ìb ¯‡·Ï LÈ ‰Ê·e»∆≈¿»≈««
‡˜ÂcLרּבי‡e‰זה ∆«¿»ִַ

‰�LÂ ¯Ó‡L(ולימד=) ∆»«¿»»
B�È�Ú ‰p‰c .BÊ ‰�LÓƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿»

Èa¯ ÏL˙‡ ¯aÁL ‡e‰ ∆«ƒ∆ƒ≈∆
˙BÈ�Ln‰.קיבוץ הן המשניות «ƒ¿»

עד פה. שבעל התורה הלכות כל

נמסרו אלה הלכות רבי של זמנו

לתלמיד מרב פה ללאבעל

כל את קיבץ רבי קבועה, תבנית

בחיבור פה שבעל התורה הלכות

היא זו בפעולה הצורך אחד.

È�·c ‰„È¯i‰ „vÓƒ««¿ƒ»ƒ¿≈
˙eÏba Ï‡¯NÈשל תקופתו ƒ¿»≈«»

מספר הגלות בתחילת היתה רבי

הבית חורבן לאחר ,דורות
Ì"aÓ¯‰ ·˙kL BÓÎe¿∆»«»«¿«
'„i'‰ ¯ÙÒÏ B˙Óc˜‰a¿«¿»»¿≈∆«»
Èa¯ ‰‡¯L ÈÙlL∆¿ƒ∆»»«ƒ
ÔÈËÚÓ˙Ó ÌÈ„ÈÓÏzL∆«¿ƒƒƒ¿«¬ƒ
˙BLcÁ˙Ó ˙B¯v‰Â¿«»ƒ¿«¿
ÈÓB¯ ˙eÎÏÓe ,˙B‡·e»«¿ƒ
ÌÏBÚa ˙ËLBt∆∆»»
Ï‡¯NÈÂ ,˙¯ab˙Óeƒ¿«∆∆¿ƒ¿»≈
ÔÈÎÏB‰Â ÔÈÏbÏb˙Óƒ¿«¿¿ƒ¿¿ƒ

Â ,‰�Ln‰ ˙‡ ¯aÁ CÎÈÙÏ ,˙BÂˆwÏהמשנה בחיבור רבי של חידושו «¿»¿ƒ»ƒ≈∆«ƒ¿»¿
כךÚ„הוא גםLכדי אלא המשנה נוסח את וקבע חיבר שהוא בלבד זו לא «∆

‰�Ln‰ ˙‡ ·˙kפה בעל רבינו ממשה שנמסרו הדברים שכתיבת למרות »«∆«ƒ¿»
זאת עשה רבי אך כשלעצמה, אסורה שהיא פעולה BNÚÏ˙זו ˙Ú' ÌeMÓƒ≈«¬

'E˙¯Bz e¯Ù‰ '‰Ïמתפזרים ישראל בני אשר השעה צו בגלל כלומר «≈≈»∆
לעשות יש חלילה התורה תשתכח שלא מנת על הרי הארוכה בגלות ונפוצים

ּכללי הפרת בבחינת היא כשלעצמה זו כשפעולה גם ה', למען ְֵָמעשה

‡˙23Úe„iÎÂ]24התורה ·˙k BÓˆÚ Èa¯ Ì‡ ˙BËÈL ‰nk LiL ¿«»«∆≈«»ƒƒ«ƒ«¿»«∆
L ‡È‰ Ì"aÓ¯‰ ˙ËÈLÂ ,d¯aÁ ˜¯ B‡ ‰�Ln‰גם המשנה «ƒ¿»«ƒ¿»¿ƒ«»«¿«ƒ∆

·˙kL BÓk ,Èa¯ ÔÓÊa ¯·k ‰·zÎpרבי אודות 'aÁÂ¯הרמב"ם ƒ¿¿»¿»ƒ¿««ƒ¿∆»«¿ƒ≈
‰p‰Â .['Ìlk e‰e·˙Îe ‰�Ln‰ ¯ÙÒ Ïk‰ÓהL¯Lהרוחני ≈«…≈∆«ƒ¿»¿»À»¿ƒ≈…∆

את המאפשרת aוהסיבה ‡e‰ ˙eÏb‰ ÔÈ�Úעצם‰ÓLp‰ ˙„È¯È ƒ¿««»ƒƒ««¿»»
ÏÏÎa ‰hÓÏהזה È‡„k˙‡לעולם עצםÈ�z25L‡הספרa(=כמובא), ¿«»ƒ¿»ƒ¿ƒ»««¿»∆

‰ÓLp‰ ˙„È¯iהזה בעולם eÏb˙והימצאותה ˙�ÈÁ·a ‡È‰כיוון ¿ƒ««¿»»ƒƒ¿ƒ«»
הנשמה אור על מסתירים והעולם הגוף Âשמציאות וה, ˙ÈÏÎ˙הסיבה ¿«¿ƒ

היתה ‰È‡בשבילה ‰„È¯È‰«¿ƒ»ƒ
ל לגרום מנת ‰Ûebעל ¯e¯a≈«
˙ÈÓ‰a‰ LÙ�Âהאדם של ¿∆∆««¬ƒ

Âּברּור כן האדםB˜ÏÁכמו של ¿ֵ∆¿
ÌÏBÚaניתן יהודי לכל אשר »»

עליו אשר מהעולם חלק לרשותו

בו ה' עבודת ידי על .לבררו
התכלית גם שזו מובן מכך

לאחר לגלות ישראל בני בירידת

את לברר מנת על הבית, חורבן

ומתגבר ההולך הגדול החושך

אז. ‡Ó¯דווקא ‰Ê ÌÚhÓeƒ««∆»«
‡˜Âc Èa¯המנהיג היותו בגלל «ƒ«¿»

הגלות בתקופת ישראל בני של

מתמיד יותר מודגשת אז אשר

הבירורים ∆∆»∆C¯c‰Lעבודת
L ‰¯Li‰ּיבֹור,Ì„‡‰ BÏ «¿»»∆ָ»»»

‰ ˙„B·Ú ÔÈ�Úּברּורים, ƒ¿«¬««ִֵ
˙BÂˆÓe ‰¯Bz‰ C¯c ‡È‰ƒ∆∆«»ƒ¿

.דווקא
של מהותה אודות מדובר כאשר

הת בכךעבודת יש שובה

מהותה ופנימיות. חיצוניות

של במציאות קשורה החיצונית

בתשובה השב האדם חטא,

הופכו ואף ועוזבו עליו מתגבר

של הפנימית מהותה לזכות.

קשורה איננה התשובה עבודת

כולו כל את מוסר שהאדם בכך היא הפנימית מהותה חטא. של בעניין בהכרח

הדברים בכל מהתחשבותו מרגילותו, מעצמו, יוצא שהוא כך הוא ברוך לקדוש

של הישרה בדרך לצעוד לאדם הניתנת ההוראה שלו. ה' עבודת את המגבילים

נקודה התשובה. עבודת של הפנימית מהותה כלפי גם היא והמצוות התורה

המשנה. בחיבור רבי של בפעולתו כן גם קשורה זו

,‰¯Li‰ C¯cÏ Èa¯c ˙eÎiM‰ ¯e‡·a ÛÈÒB‰Ï LÈÂהיא שכאמור ¿≈¿ƒ¿≈««»¿«ƒ«∆∆«¿»»
ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Úהנעשית‡ÏÂ) ‡˜Âc ˙BÂˆÓe ‰¯Bz È„ÈŒÏÚ ¬««≈ƒ«¿≈»ƒ¿«¿»¿…

ÛÒB� ,‰·eLz‰ ˙„B·Ú ‰p‰c ,(‰·eLz È„ÈŒÏÚלמעלתה «¿≈¿»¿ƒ≈¬««¿»»
החיצונית במהותה ‰B�B„f˙הקשורה ˙ÎÈÙ‰ ˙ÈNÚ� d„ÈŒÏÚL CÎÏ¿»∆«»»«¬≈¬ƒ««¿
‰p‰ ,(Ï"pk) ˙BiÎÊÏמעלתה‡È‰Ìbשזו בכך הפנימית מהותה מצד ƒ¿À««ƒ≈ƒ«

È‡˜ ‰ÊŒÏÚ Ì‚Â .‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓ ‰ÏÚÓlL ‰„B·Ú(עומד=) ¬»∆¿«¿»ƒ¿ƒ»¿«¿»»¿««∆»≈
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`xneי iax

ּבמדידה ּומצוֹות, ּבתֹורה העבֹודה ּדר היא ְְְֲִִִִֶֶָָָָָָָהאדם
ּבמסירּותֿנפׁש, מעלה ׁשּיׁש אף ּכי, ּדוקא, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוהגּבלה
ׁשהּמסירּותֿנפׁש צרי אּלא מסּפיק, זה אין ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָמּכלֿמקֹום
ׁשּגם לֹומר ויׁש ּומצוֹות. ּבתֹורה ּפנימית ּבעבֹודה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֻּתמׁש
ּכאן ּדמרּמז לעֹוׂשיה, ּתפארת ּׁשאֹומר ּבמה נרמז ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָזה
ּדבכל ענין ׁשּזהּו מקֹום, ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין 26לענין ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָ

מּמדידה27מאד ׁשּלמעלה הּמסירּותֿנפׁש עבֹודת , ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָֹ
עֹוׂשין (ּכמֹו ּדוקא עׂשּיה לׁשֹון אֹומר ּובזה ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָוהגּבלה,
מאד ּדבכל זֹו ּתנּועה ּכי ּדיקא) עֹוׂשין מקֹום, ׁשל ְְְְְִִִֶֶַָָָָֹרצֹונֹו
ּכמֹו והגּבלה, מּמדידה למעלה להּׁשאר צריכה ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָאינּה

יֹוח ּבן ׁשמעֹון רּבי וחבריועבֹודת צרי28אי אּלא , ְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָ
נפׁש ּובכל לבב ּבכל ּבענין16ׁשּתמׁש ׁשּתמׁש ועד , ְְְְְְְְְְְִֶֶַַַַַָָָֻֻ

ּדגנ היינּו29ואספּת ׁשמע, קריאת ׁשל ׁשנּיה ׁשּבפרׁשה ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָ
זה ּומּטעם ּדוקא. והדרגה ּובסדר העֹולם, ּבעניני ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּבעׂשּיה
ּכאן ּדמדּגׁש מׁשנה, סדרי ׁשּׁשה את הּקדֹוׁש רּבנּו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻחּבר
סדר ּבבחינת ׁשּתמׁש צריכה העבֹודה ּכי הּסדר, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻענין
ועלמֹות ענין נכלל ׁשּבעלּֿפה ׁשּבּתֹורה אף ּכי, ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָּדוקא,

מסּפר סדר,30אין ּבבחינת ׁשּיהיה צרי מּכלֿמקֹום , ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
ּוגבּול. סדר ּבבחינת מׁשנה, סדרי ְְְְִִִִִֵֵֶַָָׁשּׁשה

ּבאיםÈ„ÈŒÏÚÂה) הּגלּות, ּבזמן ה' ּבדר העבֹודה ¿«¿≈ְְֲִִֶֶַַָָָָ
ׁשּתהיה הּדר לׁשלמּות מּמׁש ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָּבקרֹוב
לפני נעׂשה וׁשם נאמר ׁשעלֿזה הּמׁשיח, ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבימֹות
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ה.26) ו, ובכ"מ.27)ואתחנן ג. מב, שלח לקו"ת שם. מהרש"א וחדא"ג ב לה, ברכות שם.28)ראה ברכות יד.29)ראה יא, עקב
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‡È‰ Ì„‡‰ BÏ ¯B·iL ‰¯Li‰ C¯c‰L ,B¯Ó‡a e�˙�LÓa Èa«̄ƒ¿ƒ¿»≈¿»¿∆«∆∆«¿»»∆»»»»ƒ
,˙BÂˆÓe ‰¯B˙a ‰„B·Ú‰ C¯cהכרוכה עבודה È„Óa„‰שזו ∆∆»¬»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»

‡˜Âc ‰Ïa‚‰Âשהרי דווקא, מסודר ובסדר מוגבלים לפרטים לב בתשומת ¿«¿»»«¿»
עם קשור מצוה כל של קיומה כן וכמו מסודרת, בהבנה כרוך התורה לימוד

דווקא, הנפש של מסויים כוח

מסויים ובזמן מסויים מקום ,עם
‰ÏÚÓ LiL Û‡ ,Èkƒ«∆≈«¬»

LÙ�Œ˙e¯ÈÒÓaמהותה שזו ƒ¿ƒ∆∆
התשובה. עבודת של הפנימית

מסירת פירושה נפש מסירות

כל את מוסר האדם הרצון,

במציאותו הקשורים רצונותיו

הו ברוך לקדוש ,אהמוגבלת
‰Ê ÔÈ‡ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈∆
CÈ¯ˆ ‡l‡ ,˜ÈtÒÓ«¿ƒ∆»»ƒ

LהתעוררותLÙ�Œ˙e¯ÈÒn‰ ∆«¿ƒ∆∆
האדם עצמהשל את תמצה לא

מעצמו האדם של יציאתו בעצם

ותתבטאCLÓzאלא תחדור À¿«
a ˙ÈÓÈ�t ‰„B·Úaמדידה «¬»¿ƒƒ¿

של BÂˆÓe˙.והגבלה ‰¯B˙»ƒ¿
ÊÓ¯� ‰Ê ÌbL ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆«∆ƒ¿»

¯ÓB‡M ‰Óaבמשנה רבי ¿«∆≈
Ï ˙¯‡Ùz'רמז'עֹוׂשיה ƒ¿∆∆¿ֶָ

מדגיש שרבי בכך הקיים נוסף

קשורה בדרך שההליכה

Ô‡kב'עשיה' Ên¯Óc ,ƒ¿«≈»
ÔÈ�ÚÏחז"ל בדברי האמור ¿ƒ¿«

ישראל בני של עבודתם שכאשר

נקראים אזי המעלה בתכלית היא

ÏLעֹוׂשין'הם B�Bˆ¯ ִ¿∆
ÌB˜Ó(הוא ברוך החסידות',(=הקדוש בתורת כך על דרגתLומבואר »∆

אלה במילים הרמוזה ÔÈ�Úהעבודה e‰fהדרגה מתוך הבאה ה' עבודת ∆ƒ¿»
האהבה שזו שמע בקריאת המוזכרת ה' אהבת של עליונה ÏÎ·'c26היותר ƒ¿»

'E„‡Ó27'לבבך 'בכל כן לפני המוזכרות האהבות משתי למעלה שהיא ¿…∆
האדם של המוגבלים ובשכלו ברגשותיו הקשורות נפשך' של,ו'בכל מהותה

היא מאדך' 'בכל ה' ÏÚÓlL‰אהבת LÙ�Œ˙e¯ÈÒn‰ ˙„B·Ú¬««¿ƒ∆∆∆¿«¿»
e ,‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓשל נפש בתנועת הקשורה בעבודה שמדובר למרות ƒ¿ƒ»¿«¿»»

הקשורה חז"ל בלשון זאת בכל והגבלה, ממדידה ÔBLÏיציאה ¯ÓB‡ ‰Ê·»∆≈¿
'עׂשּיה BÓk) ‡˜Âcעֹוׂשין,'ÌB˜Ó ÏL B�Bˆ¯משתמשים כלומר ֲִָ«¿»¿ִ¿∆»
BÊ=דווקאÈc˜‡עֹוׂשיןבמילה ‰Úe�z Èk E„‡Óבנפש) ÏÎ·c ִ«¿»ƒ¿»ƒ¿»¿…∆

אך ביותר מרוממת שהיא M‰Ï‡¯למרות ‰ÎÈ¯ˆ d�È‡של במצב ≈»¿ƒ»¿ƒ»≈

‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓ ‰ÏÚÓÏלפרטים התייחסות אי של במצב כלומר ¿«¿»ƒ¿ƒ»¿«¿»»
העולם ושל האדם של המציאות של B·Ú„˙המוגבלים BÓk של, ¯Èaה' ¿¬««ƒ

ÂÈ¯·ÁÂ È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL28,העולם בענייני עסקו שלא באופן שהיתה ƒ¿∆»«¬≈»
אחרים ידי על נעשתה בעולם Lומלאכתם CÈ¯ˆ ‡l‡ אהבת, של העוצמה ∆»»ƒ∆

זו בכלCLÓzה' ותחדור À¿«
האדם של יותר הנמוכים הרבדים

המוגבלת, במציאותו הקשורים

בדרגת יותר הנמוכה ה' באהבת

ÏÎ·'e 'E··Ï ÏÎa'¿»¿»¿¿»
'ELÙ�16Â של, זו נפש תנועת «¿¿¿

כך כל תחדור נפש מסירות

כךÚ„למטה היאLכדי «∆
CLÓzבענייניו גם ותאיר À¿«

האדם של »¿ÔÈ�Úa¿ƒהגשמיים
'E�‚c zÙÒ‡Â'29שזו ¿»«¿»¿»∆

הגשמית בפרנסתו ההתעסקות

Lמוזכרת‰i�L ‰L¯Ùa ∆¿»»»¿ƒ»
e�ÈÈ‰ ,ÚÓL ˙‡È¯˜ ÏL∆¿ƒ«¿««¿
,ÌÏBÚ‰ È�È�Úa ‰iNÚa«¬ƒ»¿ƒ¿¿≈»»

eתנועת של רוממותה למרות

הצטמצמות מכל זו נפש

מסודר בסדר הכרוכות בפעולות

של בפעולותיו תתבטא היא

Â‰„¯‚‰האדם ¯„Ò·¿≈∆¿«¿»»
¯aÁ ‰Ê ÌÚhÓe .‡˜Âc«¿»ƒ««∆ƒ≈

LB„w‰ e�a¯יהודה רבי «≈«»
ML‰הנשיא סדרי‡˙ ∆ƒ»ְִֵ

ÔÈ�Ú Ô‡k Lb„Óc ,‰�LÓƒ¿»¿À¿»»ƒ¿«
‰B·Ú„‰ּסדר‰ Èk למרות, «ֵֶƒ»¬»

נובעת להיות צריכה שהיא

התשובה של הפנימית ממהותה

היא CLÓzLאך ‰ÎÈ¯ˆותתבטאÛ‡ ,Èk ,‡˜Âc ¯„Ò ˙�ÈÁ·a ¿ƒ»∆À¿«ƒ¿ƒ«≈∆«¿»ƒ«
‰tŒÏÚaL ‰¯BzaLכשלעצמהÔÈ�Ú ÏÏÎ�במילים 'BÓÏÚÂ˙הרמוז ∆«»∆¿«∆ƒ¿»ƒ¿««¬»

'¯tÒÓ ÔÈ‡30ההלכות הינן אלו שעלמות חז"ל כך על אומרים אשר ≈ƒ¿»
פה שבעל התורה שגם מתבטא בכך מספר, להם אין אשר פה שבעל שבתורה

והגבלה ממדידה שלמעלה במהות קשורה ˆ¯CÈכשלעצמה ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ƒ»»»ƒ
‰È‰iLביטוי Ò„¯,לזה ˙�ÈÁ·aבעריכת המתבטא סדריML‰סדר ∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ«≈∆ƒ»ְִֵ

.Ïe·‚e ¯„Ò ˙�ÈÁ·a ,‰�LÓƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆¿
·B¯˜a ÌÈ‡a ,˙eÏb‰ ÔÓÊa '‰ C¯„a ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚÂ (‰¿«¿≈»¬»¿∆∆ƒ¿««»»ƒ¿»

,ÁÈLn‰ ˙BÓÈa ‰È‰zL C¯c‰ ˙eÓÏLÏ LnÓ'ב בסעיף כאמור «»ƒ¿≈«∆∆∆ƒ¿∆ƒ«»ƒ«
את המחברת היא המצוות קיום של הפנימית משמעותן שהינה זו דרך

המשיח בימות תהיה זה חיבור שלימות הוא. ברוך והקדוש העולמות
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הענינים ׁשּכל מּׁשּום הּמצוֹות, ׁשלמּות ,רצֹונ ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָּכמצות
ׁשּבהם הענינים הן הּׁשלמּות, ּבתכלית יהיּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּבעֹולם

עצמֹו האדם והן הּמצוה, את ׁשּמעיּקרא31עֹוׂשין ואף . ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
מּכלֿמקֹום עביד, קא ּדנפׁשיּה אדעּתיּה אינׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָּדעביד

אריּבער ּדלכּתחּלה הענין אז העבֹודה,32יהיה ׁשלמּות , ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
ילכּו ׁשּכתּוב ּכמֹו ,הּדר ענין יהיה ּגּופא זֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּובׁשלמּות

חיל אל ׁשהתחלת33מחיל ּבזה הּפרּוׁש אין אבל . ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
התחלת ׁשּגם אּלא מקֹומּה, על נׁשארת ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָהעבֹודה
חיל. אל מחיל ההליכה עלֿידי ּתתעּלה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהעבֹודה

אחר ּבמקֹום מה34וכּמבאר העמר, ספירת ּבענין ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹֹ
יֹום הּיֹום אֹומרים ואין לעמר ימים ׁשני הּיֹום ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹּׁשאֹומרים

ה ּגם הּנה הּׁשני ׁשּבּיֹום מּׁשּום לעמר, הראׁשֹוןׁשני ּיֹום ִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
ועלּֿדרֿזה לעמר. ימים מהּׁשני אחד ונעׂשה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹנתעּלה
עֹוׂשים העבֹודה ׁשעלֿידי עּתה, האדם ּבעבֹודת ְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָהּוא

מּטה ׁשל ּובּפמליא מעלה ׁשל ּבפמליא (ּדקאי35ׁשלֹום ְְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ּכּמבאר הּבהמית לנפׁש האלקית נפׁש ּבין הּׁשלֹום ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹעל

ּתֹורה' לׁשלמּות36ּב'לּקּוטי ּבאים עלֿידיֿזה הּנה ,( ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָ
ּדלעתיד לחּיי37הּׁשלֹום ּומנּוחה ׁשּבת ׁשּכּלֹו יֹום , ְְְִִֵֶַַַָָָָֻ

יֹותר38העֹולמים למעלה עֹולים ּכ ואחר ּתלמידי39, , ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָ
חיל. אל מחיל עלּיה ּבבחינת מנּוחה, להם אין ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָחכמים
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ו' ואילך).שיחת 123 ע' ח"א תשד"מ (התוועדויות סמ"ו זו שנה תשרי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

¯Ó‡� ‰ÊŒÏÚLהתפילה המקדש'ÌLÂבנוסח בבית כלומר דווקא, ∆«∆∆¡«¿»
ÌeMÓהשלישי ,˙BÂˆn‰ ˙eÓÏL ,'E�Bˆ¯ ˙ÂˆÓk EÈ�ÙÏ ‰NÚ�«¬∆¿»∆¿ƒ¿«¿∆¿≈«ƒ¿ƒ

,˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎ˙a eÈ‰È ÌÏBÚaL ÌÈ�È�Ú‰ ÏkLשל יכולתה ∆»»ƒ¿»ƒ∆»»ƒ¿¿«¿ƒ«¿≈
מטה עם מעלה מעלה של החיבור נעשה ידה על אשר כדרך לשמש מצוה

ישנו שבקיומה בגלל הוא מטה

בו הגשמי החפץ אחד מצד

למטה שמקומו המצוה נעשית

מקיים האדם ישנו שני ומצד

קשור הוא נשמתו שמצד המצוה

אלה כל המשיח בימות למעלה.

השלמות בתכלית ≈‰Ôיהיו
ÌÈ�È�Ú‰הגשמייםÌ‰aL »ƒ¿»ƒ∆»∆
ÔÈNBÚםומקיימי˙‡ ƒ∆

Ì„‡‰ Ô‰Â ,‰Âˆn‰«ƒ¿»¿≈»»»
BÓˆÚ31‡¯wÈÚn'L Û‡Â . «¿¿«∆≈ƒ»»

dÈzÚ„‡ L�È‡ „È·Úc¿»ƒƒ∆¬«¿≈
'„È·Ú ‡˜ dÈLÙ�c¿«¿≈»»ƒ
האדם, עושה כאשר (=בתחילה,

כלומר עושה) הוא עצמו דעת על

לצורך היא האדם עבודת תחילת

תחילת כן ואם עצמו תיקון

תהיה בגאולה האדם עבודת

שלו מציאותו לשלמות ,להביא
ÌB˜ÓŒÏkÓהגאולה שלימות ƒ»»

ש כך כדי עד ‡Êתהיה ‰È‰Èƒ¿∆»
‰lÁzÎÏc ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ»

¯ÚaÈ¯‡32לכתחילה=) «ƒ∆
כ"ק של כפתגמו מלמעלה)

הולדתו שיום מהר"ש אדמו"ר

מלמעלה לכתחילה ללכת צריך עניין בכל אשר אייר, ב' זו שבת בערב ,חל
יגיע כבר האדם הגאולה בתחילת תיכף ‰B·Ú„‰,לכלומר ˙eÓÏL¿≈»¬»

‡Ùeb BÊ ˙eÓÏL·e(עצמה=)C¯c‰ ÔÈ�Ú ‰È‰Èהליכה תהיה בה ƒ¿≈»ƒ¿∆ƒ¿««∆∆
יותר נעלה לשלמות אחת משלמות מעלה, eÎÏÈלמעלה ·e˙kL BÓk ,¿∆»≈¿

ÏÈÁ Ï‡ ÏÈÁÓ33.פעולות באמצעות היא למעלה האדם של עלייתו ≈«ƒ∆»ƒ
יותר. עליונה בדרגה Lהקשורות ‰Êa Le¯t‰ ÔÈ‡ Ï·‡של פעולתו ¬»≈«≈»∆∆

ב שנעשתה dÓB˜Óהאדם ÏÚ ˙¯‡L� ‰„B·Ú‰ ˙ÏÁ˙‰והוא הנמוך «¿»«»¬»ƒ¿∆∆«¿»
יותר העליונות החדשות הפעולות באמצעות למעלה ÌbLעולה ‡l‡ ,∆»∆«

ב הקשורה האדם ‰‰ÎÈÏ‰פעולת È„ÈŒÏÚ ‰lÚ˙z ‰„B·Ú‰ ˙ÏÁ˙‰«¿»«»¬»ƒ¿«∆«¿≈«¬ƒ»
¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·nÎÂ .ÏÈÁ Ï‡ ÏÈÁÓ34¯ÓÚ‰ ˙¯ÈÙÒ ÔÈ�Úa ≈«ƒ∆»ƒ¿«¿…»¿»«≈¿ƒ¿«¿ƒ«»…∆

אלו בימים הקשורה המצוה קשור,שזו העומר בספירת ליום מיום המעבר

ל הסיבה לדרגה. מדרגה ÌÈ¯ÓB‡Mבעליה ‰Óהספירה '‰ÌBiבנוסח «∆¿ƒ«
'¯ÓÚÏ ÌÈÓÈ È�L'וכו ימים' ארבעה 'היום ימים' שלושה ÔÈ‡Â'היום ¿≈»ƒ»…∆¿≈

'¯ÓÚÏ È�L ÌBÈ ÌBi‰' ÌÈ¯ÓB‡'רביעי יום 'היום שלישי' יום ,'היום ¿ƒ«≈ƒ»…∆
זה הקודמיםÌeMÓהרי הימים גם עימו נמצאים הספירה מימי אחד שבכל ƒ

האדםLכלומר ÌBiaבעליית ∆«
Ìb ‰p‰ È�M‰פעולתו «≈ƒƒ≈«

עם ‰¯‡ÔBLהקשורה ÌBi‰«»ƒ
„Á‡ ‰NÚ�Â ‰lÚ˙�ƒ¿«∆¿«¬∆∆»
.¯ÓÚÏ ÌÈÓÈ È�M‰Ó≈«¿≈»ƒ»…∆

Âהעולם חיבור ששלמות ¿למרות
ידי על הוא ברוך הקדוש עם

הוא הישרה בדרך ההליכה

אך המשיח ∆∆»ŒC¯cŒÏÚבימות
Ì„‡‰ ˙„B·Úa ‡e‰ ‰Ê∆«¬«»»»

‰zÚשל האחרונים ברגעים «»
‰B·Ú„‰הגלות È„ÈŒÏÚL ,∆«¿≈»¬»

‡ÈÏÓÙa ÌBÏL ÌÈNBÚƒ»¿»«¿»
ÏL ‡ÈÏÓt·e ‰ÏÚÓ ÏL∆«¿»«»«¿»∆

‰hÓ35הוא שלום של מהותו «»
זה(cחיבור שלום ¿עשיית

מטה ובשל מעלה של בפמליא

È‡˜(מוסב=)ÏÚעשיית »≈«
˙È˜Ï‡‰ LÙ� ÔÈa ÌBÏM‰«»≈∆∆»¡…ƒ
¯‡·nk ˙ÈÓ‰a‰ LÙ�Ï¿∆∆««¬ƒ«¿…»

'‰¯Bz ÈËewÏ'a36‰p‰ ,( ¿ƒ≈»ƒ≈
ÌÈ‡a ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆»ƒ
ÌBÏM‰ ˙eÓÏLÏƒ¿≈«»

„È˙ÚÏc37,החיבור כעת ƒ¿»ƒ
העליונים בין והשלום

בחיצוניותם, הוא הבהמית, ונפשו האדם של האלוקית נפשו בין והתחתונים,

כן שאין מה לשינויים, נתון אלא תמידי אינו שחיבורם בכך המתבטא דבר

בשם נקרא לבוא שלעתיד ÈiÁÏהזמן ‰Áe�Óe ˙aL BlkL ÌBÈ∆À«»¿»¿«≈
ÌÈÓÏBÚ‰38,שבת של מהותה שזו והשלום החיבור שלמות יהיה בו כלומר »»ƒ

העולמים לחיי הפסק ללא יהיו אלה ושלום Âוחיבור עצמה, זו ‡Á¯בשלמות ¿««
‰ÏÚÓÏ ÌÈÏBÚ Ckעליונה¯˙BÈ39קץ אין עד מעלה אשר,ולמעלה »ƒ¿«¿»≈

עלייה אלא אחת בדרגה העמידה אי שהיא לבוא לעתיד שתהיה זו נקודה כלפי

נאמר למעלה, Áe�Ó‰,מתמדת Ì‰Ï ÔÈ‡ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏzכיוון «¿ƒ≈¬»ƒ≈»∆¿»
יהיו הם ÏÈÁ.שבגאולה Ï‡ ÏÈÁÓ ‰iÏÚ ˙�ÈÁ·aאלו עניינים שני ƒ¿ƒ«¬ƒ»≈«ƒ∆»ƒ

למעלה עלייה שני ומצד ושלום מנוחה של מצב אחד מצד לבוא, לעתיד שיהיו

בעבודת הקצוות משתי נובע זה הרי ממנוחה, ההפוכה תנועה שזו ויותר יותר
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יי n"cyz'd ,xii` 'b ,xen` zyxt zay

הענינים ׁשּכל מּׁשּום הּמצוֹות, ׁשלמּות ,רצֹונ ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָּכמצות
ׁשּבהם הענינים הן הּׁשלמּות, ּבתכלית יהיּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּבעֹולם

עצמֹו האדם והן הּמצוה, את ׁשּמעיּקרא31עֹוׂשין ואף . ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
מּכלֿמקֹום עביד, קא ּדנפׁשיּה אדעּתיּה אינׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָּדעביד

אריּבער ּדלכּתחּלה הענין אז העבֹודה,32יהיה ׁשלמּות , ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
ילכּו ׁשּכתּוב ּכמֹו ,הּדר ענין יהיה ּגּופא זֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּובׁשלמּות

חיל אל ׁשהתחלת33מחיל ּבזה הּפרּוׁש אין אבל . ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
התחלת ׁשּגם אּלא מקֹומּה, על נׁשארת ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָהעבֹודה
חיל. אל מחיל ההליכה עלֿידי ּתתעּלה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהעבֹודה

אחר ּבמקֹום מה34וכּמבאר העמר, ספירת ּבענין ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹֹ
יֹום הּיֹום אֹומרים ואין לעמר ימים ׁשני הּיֹום ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹּׁשאֹומרים

ה ּגם הּנה הּׁשני ׁשּבּיֹום מּׁשּום לעמר, הראׁשֹוןׁשני ּיֹום ִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
ועלּֿדרֿזה לעמר. ימים מהּׁשני אחד ונעׂשה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹנתעּלה
עֹוׂשים העבֹודה ׁשעלֿידי עּתה, האדם ּבעבֹודת ְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָהּוא

מּטה ׁשל ּובּפמליא מעלה ׁשל ּבפמליא (ּדקאי35ׁשלֹום ְְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ּכּמבאר הּבהמית לנפׁש האלקית נפׁש ּבין הּׁשלֹום ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹעל

ּתֹורה' לׁשלמּות36ּב'לּקּוטי ּבאים עלֿידיֿזה הּנה ,( ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָ
ּדלעתיד לחּיי37הּׁשלֹום ּומנּוחה ׁשּבת ׁשּכּלֹו יֹום , ְְְִִֵֶַַַָָָָֻ

יֹותר38העֹולמים למעלה עֹולים ּכ ואחר ּתלמידי39, , ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָ
חיל. אל מחיל עלּיה ּבבחינת מנּוחה, להם אין ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָחכמים
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ובכ"מ. ובכ"מ.37)ואילך. ואילך). א מט, תשובה (שערי האמצעי לאדמו"ר בשלום פדה ד"ה בסופה.38)ראה גם39)תמיד ראה

ו' ואילך).שיחת 123 ע' ח"א תשד"מ (התוועדויות סמ"ו זו שנה תשרי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

¯Ó‡� ‰ÊŒÏÚLהתפילה המקדש'ÌLÂבנוסח בבית כלומר דווקא, ∆«∆∆¡«¿»
ÌeMÓהשלישי ,˙BÂˆn‰ ˙eÓÏL ,'E�Bˆ¯ ˙ÂˆÓk EÈ�ÙÏ ‰NÚ�«¬∆¿»∆¿ƒ¿«¿∆¿≈«ƒ¿ƒ

,˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎ˙a eÈ‰È ÌÏBÚaL ÌÈ�È�Ú‰ ÏkLשל יכולתה ∆»»ƒ¿»ƒ∆»»ƒ¿¿«¿ƒ«¿≈
מטה עם מעלה מעלה של החיבור נעשה ידה על אשר כדרך לשמש מצוה

ישנו שבקיומה בגלל הוא מטה

בו הגשמי החפץ אחד מצד

למטה שמקומו המצוה נעשית

מקיים האדם ישנו שני ומצד

קשור הוא נשמתו שמצד המצוה

אלה כל המשיח בימות למעלה.

השלמות בתכלית ≈‰Ôיהיו
ÌÈ�È�Ú‰הגשמייםÌ‰aL »ƒ¿»ƒ∆»∆
ÔÈNBÚםומקיימי˙‡ ƒ∆

Ì„‡‰ Ô‰Â ,‰Âˆn‰«ƒ¿»¿≈»»»
BÓˆÚ31‡¯wÈÚn'L Û‡Â . «¿¿«∆≈ƒ»»

dÈzÚ„‡ L�È‡ „È·Úc¿»ƒƒ∆¬«¿≈
'„È·Ú ‡˜ dÈLÙ�c¿«¿≈»»ƒ
האדם, עושה כאשר (=בתחילה,

כלומר עושה) הוא עצמו דעת על

לצורך היא האדם עבודת תחילת

תחילת כן ואם עצמו תיקון

תהיה בגאולה האדם עבודת

שלו מציאותו לשלמות ,להביא
ÌB˜ÓŒÏkÓהגאולה שלימות ƒ»»

ש כך כדי עד ‡Êתהיה ‰È‰Èƒ¿∆»
‰lÁzÎÏc ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ»

¯ÚaÈ¯‡32לכתחילה=) «ƒ∆
כ"ק של כפתגמו מלמעלה)

הולדתו שיום מהר"ש אדמו"ר

מלמעלה לכתחילה ללכת צריך עניין בכל אשר אייר, ב' זו שבת בערב ,חל
יגיע כבר האדם הגאולה בתחילת תיכף ‰B·Ú„‰,לכלומר ˙eÓÏL¿≈»¬»

‡Ùeb BÊ ˙eÓÏL·e(עצמה=)C¯c‰ ÔÈ�Ú ‰È‰Èהליכה תהיה בה ƒ¿≈»ƒ¿∆ƒ¿««∆∆
יותר נעלה לשלמות אחת משלמות מעלה, eÎÏÈלמעלה ·e˙kL BÓk ,¿∆»≈¿

ÏÈÁ Ï‡ ÏÈÁÓ33.פעולות באמצעות היא למעלה האדם של עלייתו ≈«ƒ∆»ƒ
יותר. עליונה בדרגה Lהקשורות ‰Êa Le¯t‰ ÔÈ‡ Ï·‡של פעולתו ¬»≈«≈»∆∆

ב שנעשתה dÓB˜Óהאדם ÏÚ ˙¯‡L� ‰„B·Ú‰ ˙ÏÁ˙‰והוא הנמוך «¿»«»¬»ƒ¿∆∆«¿»
יותר העליונות החדשות הפעולות באמצעות למעלה ÌbLעולה ‡l‡ ,∆»∆«

ב הקשורה האדם ‰‰ÎÈÏ‰פעולת È„ÈŒÏÚ ‰lÚ˙z ‰„B·Ú‰ ˙ÏÁ˙‰«¿»«»¬»ƒ¿«∆«¿≈«¬ƒ»
¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·nÎÂ .ÏÈÁ Ï‡ ÏÈÁÓ34¯ÓÚ‰ ˙¯ÈÙÒ ÔÈ�Úa ≈«ƒ∆»ƒ¿«¿…»¿»«≈¿ƒ¿«¿ƒ«»…∆

אלו בימים הקשורה המצוה קשור,שזו העומר בספירת ליום מיום המעבר

ל הסיבה לדרגה. מדרגה ÌÈ¯ÓB‡Mבעליה ‰Óהספירה '‰ÌBiבנוסח «∆¿ƒ«
'¯ÓÚÏ ÌÈÓÈ È�L'וכו ימים' ארבעה 'היום ימים' שלושה ÔÈ‡Â'היום ¿≈»ƒ»…∆¿≈

'¯ÓÚÏ È�L ÌBÈ ÌBi‰' ÌÈ¯ÓB‡'רביעי יום 'היום שלישי' יום ,'היום ¿ƒ«≈ƒ»…∆
זה הקודמיםÌeMÓהרי הימים גם עימו נמצאים הספירה מימי אחד שבכל ƒ

האדםLכלומר ÌBiaבעליית ∆«
Ìb ‰p‰ È�M‰פעולתו «≈ƒƒ≈«

עם ‰¯‡ÔBLהקשורה ÌBi‰«»ƒ
„Á‡ ‰NÚ�Â ‰lÚ˙�ƒ¿«∆¿«¬∆∆»
.¯ÓÚÏ ÌÈÓÈ È�M‰Ó≈«¿≈»ƒ»…∆

Âהעולם חיבור ששלמות ¿למרות
ידי על הוא ברוך הקדוש עם

הוא הישרה בדרך ההליכה

אך המשיח ∆∆»ŒC¯cŒÏÚבימות
Ì„‡‰ ˙„B·Úa ‡e‰ ‰Ê∆«¬«»»»

‰zÚשל האחרונים ברגעים «»
‰B·Ú„‰הגלות È„ÈŒÏÚL ,∆«¿≈»¬»

‡ÈÏÓÙa ÌBÏL ÌÈNBÚƒ»¿»«¿»
ÏL ‡ÈÏÓt·e ‰ÏÚÓ ÏL∆«¿»«»«¿»∆

‰hÓ35הוא שלום של מהותו «»
זה(cחיבור שלום ¿עשיית

מטה ובשל מעלה של בפמליא

È‡˜(מוסב=)ÏÚעשיית »≈«
˙È˜Ï‡‰ LÙ� ÔÈa ÌBÏM‰«»≈∆∆»¡…ƒ
¯‡·nk ˙ÈÓ‰a‰ LÙ�Ï¿∆∆««¬ƒ«¿…»

'‰¯Bz ÈËewÏ'a36‰p‰ ,( ¿ƒ≈»ƒ≈
ÌÈ‡a ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆»ƒ
ÌBÏM‰ ˙eÓÏLÏƒ¿≈«»

„È˙ÚÏc37,החיבור כעת ƒ¿»ƒ
העליונים בין והשלום

בחיצוניותם, הוא הבהמית, ונפשו האדם של האלוקית נפשו בין והתחתונים,

כן שאין מה לשינויים, נתון אלא תמידי אינו שחיבורם בכך המתבטא דבר

בשם נקרא לבוא שלעתיד ÈiÁÏהזמן ‰Áe�Óe ˙aL BlkL ÌBÈ∆À«»¿»¿«≈
ÌÈÓÏBÚ‰38,שבת של מהותה שזו והשלום החיבור שלמות יהיה בו כלומר »»ƒ

העולמים לחיי הפסק ללא יהיו אלה ושלום Âוחיבור עצמה, זו ‡Á¯בשלמות ¿««
‰ÏÚÓÏ ÌÈÏBÚ Ckעליונה¯˙BÈ39קץ אין עד מעלה אשר,ולמעלה »ƒ¿«¿»≈

עלייה אלא אחת בדרגה העמידה אי שהיא לבוא לעתיד שתהיה זו נקודה כלפי

נאמר למעלה, Áe�Ó‰,מתמדת Ì‰Ï ÔÈ‡ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏzכיוון «¿ƒ≈¬»ƒ≈»∆¿»
יהיו הם ÏÈÁ.שבגאולה Ï‡ ÏÈÁÓ ‰iÏÚ ˙�ÈÁ·aאלו עניינים שני ƒ¿ƒ«¬ƒ»≈«ƒ∆»ƒ

למעלה עלייה שני ומצד ושלום מנוחה של מצב אחד מצד לבוא, לעתיד שיהיו

בעבודת הקצוות משתי נובע זה הרי ממנוחה, ההפוכה תנועה שזו ויותר יותר
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מוגה בלתי

תהיה‡. שההנהגה דורשת החסידות תורת אףֿעלֿפיֿכן, אבל הרגיל, דרך על שלא - היא זו התוועדות
קדישא תניא בספר כמבואר הרגיל, דרך על הגמרא1שלא דברי אלקים"2בביאור "עובד שבין החילוק אודות

פרקו ששונה מי הוא עבדו" ו"לא ואחד, פעמים מאה פרקו ששונה מי הוא אלקים" ש"עובד עבדו", לא ל"אשר
ואחת המאה הפעם זאת ולכן . . פעמים מאה פרק כל לשנות הרגילות היתה שבימיהם "משום - פעמים מאה
אלקים". עובד נקרא להיות כו' גביהן על ועולה כולם כנגד שקולה מנעוריו, בה שהורגל הרגילות על היתירה
לעסוק ממשיך ובודאי מכן, לאחר בטל הולך אינו - פעמים מאה פרקו ששונה מי שגם ופשוט מובן כלומר:
שמביא וההבהלה החומר כל בזה ישנו - התורה מלימוד בלבד אחד רגע מבטל כאשר שהרי כו', התורה בלימוד
מכיון ואףֿעלֿפיֿכן, התורה, בלימוד לעסוק כך אחר גם ממשיך ודאי אלא התניא, ספר בהתחלת הזקן אדמו"ר
שינה שלא מכיון עבדו", לא "אשר נקרא - ורגילותו טבעו כפי בלבד, פעמים מאה ("פרקו") זה פרק ששנה

אלקים". "עובד נקרא אזי ורגילותו, טבעו שמשנה באופן היא העבודה כאשר ורק רגילותו, טבע

הרגיל. דרך על שאינה זו כבהתוועדות - הרגילות טבע דשינוי הענין מוכרח כמה עד מובן ומזה

לולי גם שהרי חסֿושלום), כלל ה' את עובד (שאינו כפשוטו אינו עבדו" לא ד"אשר שהפירוש ואףֿעלֿפי
כראוי, עובדו שאינו אלא ה', בעבודת הוא עוסק הרגילות טבע שינוי

שבפסוק אף מכיון3[שהרי מכלֿמקום, – עבדו" לא לאשר אלקים עובד בין . . וראיתם "ושבתם נאמר
שכתב כמו שבכתב, התורה עם יחד [שניתנה שבעלֿפה תורה ומבארת מפרשת חסד", "תורת היא שהתורה

ל" הכוונה שאין ניתנו"] בפירושן בסיני למשה שניתנו המצוות "כל ה'יד': לספר בהקדמתו לאהרמב"ם אשר
נינהו" גמורי צדיקי עבדו") לא "אשר והן אלקים" "עובד (הן "תרווייהו אלא כפשוטו, ואףֿעלֿפיֿכן,2עבדו" ,

פעמים מאה פרקו שונה דומה ש"אינו מכיון עבדו", לא "אשר נקרא מהם ואחד אלקים" "עובד נקרא מהם אחד
יותר" עבדו "שזה ואחד", מאה פרקו כראוי],4לשונה עבדו שלא - הוא עבדו" לא ד"אשר שהפירוש ונמצא, ,

- הרגילות טבע את לשנות גמור הכרח אין לכאורה כן, ואם

"לא בשם נקראת הרגילות) טבע כפי (עבודה כזו שהנהגה אומרת שבעלֿפה שתורה לאחרי מכלֿמקום,
ככל הוא זה בענין וההכרח שהחשיבות מובן, - זה בענין התניא בספר הביאור אריכות לאחרי ובפרט עבדו",

התורה. הוראות

הדין" משורת "לפנים שהם אומרת שהתורה הנהגות בכמה שמצינו נקבעו5ועלֿדרך אלו שענינים שלאחרי -

ערוך' 'שולחן עלֿפי המוכרחת הנהגה הדין", "שורת אלא הדין", משורת "לפנים זה אין שוב ערוך', ,6ב'שולחן

שהתורה שלאחרי - בעניננו ועלֿדרךֿזה יותר. עוד בזה להוסיף יש - הדין" משורת "לפנים תהיה שההנהגה וכדי
מטבע למעלה תהיה שהעבודה שבהכרח מובן, עבדו", לא "אשר נקראת הרגילות טבע עלֿפי שההנהגה אומרת

הרגילות.

יום·. "מה דוקא, השבת ביום תהיה שההתוועדות סיבה כל אין - הרגילות דשינוי הענין מפני אם אמנם,
יותר. גדול הרגילות שינוי הרי - המעשה ימי החול, בימי היא ההתוועדות כאשר ואדרבה: מיומיים",

ועוד: זאת

עם לכאורה הקשורה דציבורא" "טירחא זוהי שאצלם כאלו ישנם הרי - השבת ביום היא ההתוועדות כאשר
תענוג בשבת שינה שבת... עונג סופרים7ביטול מדברי היא שבת עונג שמצות שאף בזה, קשור8וכיוצא זה הרי ,
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פט"ו.1)
ב.2) ט, חגיגה
יח.3) ג, מלאכי
שם.4) פרש"י
בדרך5) ד"ה שם ובפרש"י א פג, ב"מ וראה וש"נ. א. ז, ברכות

טובים.
(6.46 הערה 330 ע' חכ"א בלקו"ש הנסמן וראה וש"נ. ב. ל, ב"מ
וש"נ.7) .254 ע' חי"ב לקו"ש יט. ד, ואתחנן עה"פ ראובני ילקוט
שבת.8) הל' ריש אדה"ז שו"ע רפ"ל. שבת הל' רמב"ם

n"cyz'd xii` 'b ,xen` zyxt zay zgiy

ד"זכור המצותֿעשה על ו"שמור9ומיוסד לקדשו" השבת יום לקדשו"10את השבת יום בימי11את מהֿשאיןֿכן .

דציבורא" ה"טירחא שאז עלהמעשה, גם להקפיד שיש שלמרות בלבד, ממלאכה ביטול של ענין עם קשורה
מלאכה לביטול לגרום שלא כדי החול בימי התורה בקריאת מקצרים זה שמטעם כך כדי ועד זה, הרי12ענין

שבת! דעונג הענין לביטול דומה זה אין

הולדתו יום אייר, ב' לאחרי ומיד תיכף הבא השבת להיותו - השבת ביום זו התוועדות נקבעה ואףֿעלֿפיֿכן,
שבתפארת"). ("תפארת מהר"ש אדמו"ר של

אין שבת, בערב חל אייר שב' מכיון הרי - עצמו אייר בב' להיות צריכה ההתוועדות היתה שעלֿפיֿזה ואף
מלאכה ביטול זה אין (שאז לשבת בהכנות והטירחא ההתעסקות מפני עצמו, זה ביום התוועדות לערוך אפשרות
שבת לערב ובסמיכות מיד הבא השבת ביום ההתוועדות נערכת ולכן לשבת), ההכנה מלאכת ביטול אם כי סתם,

אייר). (ב'

לאחרי זה ימים שני שבין (סמיכות שביניהם הסמיכות מפני רק אינו לשבת שבת ערב שבין שהקשר ובפרט
ז"ל רבותינו כמאמר לשבת, הכנה מהווה שבת שערב מכיון - ובעיקר - גם אלא שבת13זה), בערב שטרח "מי

- השבת בענין גדר גם אלא לשבת), הכנה (שהוא בלבד שבת בערב גדר זה שאין מודגש שבזה בשבת", יאכל
שבת. דערב הטירחא היא השבת דיום האכילה שכן,

ההתוועדות: ענין כללות עם השבת ויום הששי דיום הענין תוכן שבין הקשר - בזה ענין ועוד

ברמב"ן שהולך14מבואר וכפי שנה", אלפים ששת יהיה קיומו כי עולם ימות כל הם בראשית ימי ש"ששת
העולמים לחיי ומנוחה שבת שכולו - השבת ליום עד שנים, אלף כנגד הוא יום שכל .15ומפרט

אלף השבת, ליום להתכונן וצריכים חצות, לאחרי שבת בערב הששי, אלף בסוף נמצאים כאשר ועלֿפיֿזה:
השביעי,

בתשובה" אלא תלוי הדבר ואין הקיצין כל "כלו כבר שהרי עלֿידי16- התורה דפנימיות הגילוי היה וכבר ,
ד"יתפרנסון" באופן לגילוי עד יוחאי, בן שמעון עלֿידי17רבי והשגה, הבנה של באופן חב"ד,, חסידות תורת

התורה) דפנימיות והגילוי בתשובה", אלא תלוי הדבר ואין הקיצין כל ("כלו אלו ענינים דב' הקשר ומובן
התשובה באגרת המבואר עלֿפי "אתדבקות18– עילאה, תשובה הוא התשובה ענין ששלימות מקומות, ובכמה

- התורה דפנימיות הענין כללות שזהו כו', דנשיקין באופן ברוחא", רוחא

כו'. התורה דפנימיות ענינים מתבארים שבה התוועדות, של לענין המתאים הזמן שזהו מובן,

שנים‚. ובכמה שבתפארת), (תפארת אייר דב' התאריך ישנו ושנה שנה בכל הרי מובן: אינו עדיין אבל
משנים?! שנה מה כן, ואם שבת), (בערב זו כשנה היא הקביעות

מהר"ש אדמו"ר של להולדתו שנה וחמישים מאה מלאו שבו - מיוחד ענין ישנו זו דשנה אייר בב' הנה
תקצ"ד שנת אייר בב' נולד מהר"ש שאדמו"ר הנוסחאות לרוב בשנת19[בהתאם נולד - אחת נוסחא לפי (ורק

)].20תקצ"ג

ז"ל רבותינו במדרשי המבואר עלֿפי – יובלות ג' - שנה וחמישים מאה דמלאות העילוי גודל 21ומובן

שכתוב כמו "עולם", נקראים (יובל) שנה הם22שחמישים יובלות שג' נמצא, ועלֿפיֿזה עולם", עד שם "וישב
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לתקו"ז17) כס"מ לזהר. בהקדמתו מק"מ בסופו. ת"ו תקו"ז ראה

וש"נ. .7 הערה 837 ע' ח"ג לקו"ש שם.
ואילך.18) ספ"ח
(19- יום" "היום בתחלתו. מהר"ש אדמו"ר - התולדות ספר

בתחלתו.
התולדות20) ספר וראה א. ל, ח"א לקו"ד אייר. ב' - יום" "היום

.2 הע' 5 ע' שם מהר"ש אדמו"ר
(הובא21) מכילתא ה"א. פ"ד ברכות ירושלמי א. טו, קידושין

ו. כא, משפטים עה"פ בפרש"י) בחצע"ג
ובפרש"י.22) כב א, ש"א
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ד"זכור המצותֿעשה על ו"שמור9ומיוסד לקדשו" השבת יום לקדשו"10את השבת יום בימי11את מהֿשאיןֿכן .

דציבורא" ה"טירחא שאז עלהמעשה, גם להקפיד שיש שלמרות בלבד, ממלאכה ביטול של ענין עם קשורה
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ההתוועדות: ענין כללות עם השבת ויום הששי דיום הענין תוכן שבין הקשר - בזה ענין ועוד

ברמב"ן שהולך14מבואר וכפי שנה", אלפים ששת יהיה קיומו כי עולם ימות כל הם בראשית ימי ש"ששת
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שנים‚. ובכמה שבתפארת), (תפארת אייר דב' התאריך ישנו ושנה שנה בכל הרי מובן: אינו עדיין אבל
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ידוע והרי עולמות, עולמות23ג' הן בריאהֿיצירהֿעשיה, עולמות ג' - ג' במספר הם העולמות כל שכללות
וכו'. הכלליים בריאהֿיצירהֿעשיה עולמות - מזה ולמעלה הפרטיים, בריאהֿיצירהֿעשיה

***

.‡Î.'כו ישרה דרך היא איזו אומר רבי המתחיל' 'דיבור שיחה) (כעין מאמר

***

.·Îעל אדוניֿאביֿמוריֿורבי בהערות ענין לבאר וכן רש"י, פירוש עם השבוע בפרשת פסוק ללמוד נהוג
זו. בשבת שלומדים בפרק משנה לבאר - אבות פרקי שלומדים ובשבתות השבוע, דפרשת הזהר

ישנו - רש"י לפירוש הריבנוגע - רש"י שבמפרשי בתירוצים מעיינים וכאשר תמוה, רש"י פירוש בפרשתנו
כדלקמן. יותר, עוד גדולה התמיהה אדרבה, אלא מתורצת, אינה שהתמיהה בלבד זו לא

אחד" ביום תשחטו לא בנו ואת אותו שה או "ושור הפסוק ואת98על "אותו התיבות את רש"י מעתיק -

והבן". האב לשחוט ומותר בזכרים, נוהג ואינו הבת, או והבן האם לשחוט שאסור בנקבה "נוהג ומפרש: בנו",

לשחוט שאסור (אותה) בנקבה ש"נוהג רש"י מפרש - זכר) (לשון בנו" ואת "אותו נאמר שבכתוב אף כלומר:
על גם קאי ש"אותו" בלבד זו לא היינו, כו'", האב לשחוט ומותר בזכרים נוהג "ואינו מזו: ויתרה כו'", האם
נוהג ש"אינו אלא הבת"], או והבן האם לשחוט "אסור הבת, על גם קאי בנו" ואת) ש"(אותו [עלֿדרך נקבה

והבן". האב לשחוט ומותר בזכרים,

להבין: וצריך

הזכר?! את ששולל אלא עוד, ולא לנקבה, הכוונה ש"אותו" - ממש המקרא היפך רש"י מפרש מדוע

רש"י חולין99מפרשי במסכת - הוא רש"י של שמקורו בזכרים100מבארים בין נוהג בנו ואת אותו יהא "יכול :
על באם וחייב כאן חייב דן, אני הרי אחד, באיזה יודע ואיני שנים, ולא אחד אותו, לומר תלמוד בנקבות, ובין
"יכול הפסוק: על כהנים' ב'תורת הוא וכן בזכרים". ולא בנקבות הכא אף בזכרים, ולא בנקבות התם מה הבנים,
עשה לא הבן על אם מה הבנים, על באם וחייב כאן חייב הוא, ודין כבנקבות, בזכרים נוהג בנו ואת אותו יהא
על חייב ואינו חייב, הוא אחד על אותו, . . כנקבות הזכרים את בו נעשה לא כאן אף כנקבות, הזכרים את בו

שנים".

אריכות את ולהבין ללמוד בכוחם שאין לפשוטיֿעם גם שייך (שפירושו חכמים" ה"שפתי שכותב וכפי
בנו ואת אותו דמצות הקן, משילוח מצינו במה "ילפינן בזה): וכיוצא וה'גורֿאריה' הרא"ם בפירושי הביאורים
ואם" בבנים הכא אף . . ואם בבנים להלן מה ובאבות, בבנים נאמרה הקן שילוח ומצות ובאבות, בבנים נאמרה

דכתיב בכלל, הנקבות אף התם "מה - ל"בנו" זכרים101(ובנוגע בין שכולל האפרוחים, על רובצת ביןוהאם
נקבות"). שנא ולא זכרים שנא לא נמי הכא נקבות,

הקושיא: את יותר מחזק זה תירוץ - אדרבה אלא הקושיא, על תירוץ זה שאין בלבד זו לא והנה,

כהנים' ב'תורת – הוא בזכרים") נוהג ואינו בנקבה (ש"נוהג זה לפירוש היחידי שהמקור שמדגישים מכיון
זה דרש רש"י מביא מדוע כן, אם ז"ל, חכמינו דרשת אלא מקרא, של פשוטו זה שאין כלומר, חולין, ובמסכת

בעצמו שכותב רש"י של כללו היפך - התורה על מקרא"!102בפירושו של לפשוטו אלא באתי לא "אני

שפירוש יתכן לא הרי - רש"י עלֿידי בפירוש שנכתב רש"י בפירוש "כלל" אודות שמדובר שמכיון [ומובן,
זה. כלל עם יתאים לא מסויים בפסוק

כותב שרש"י אחר כלל עלֿפי הם מובנים בפירוש, כתבם לא שרש"י שאף רש"י, בפירוש כללים ישנם
שאיֿאפשר רש"י, פירוש על מקושיות שלמדים כללים ישנם כן וכמו כו'. זה מכלל ישירה כתוצאה בפירוש,

מסויימים. כללים עלֿידי אלא לתרצם
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מפני שנלמד כלל זה אם הנה - אלו כללים עם מתאים שאינו ענין רש"י בפירוש מוצאים כאשר ולכן:
שרש"י אחר מכלל המובן לכלל בנוגע וכן נכון. אינו זה ש"כלל" יתכן רש"י, בפירוש קושיות לתרץ ההכרח

כו'. בזה לשקלאֿוטריא מקום יש - מפרשו

מקרא" של לפשוטו אלא באתי לא "אני כבנידוןֿדידן: מפרשו, עצמו שרש"י כלל אודות מדובר כאשר אמנם,
זה]. כלל עם להתאים צריך רש"י בפירוש ביאור שכל בהכרח הרי -

מקרא! של פשוטו הוא זה שפירוש מובן, שמזה בזה, וכיוצא דרשו" "רבותינו מקדים אינו שרש"י ובפרט
למדם לא למקרא שהבןֿחמש – חולין ובמסכת כהנים' ב'תורת המבואר על לסמוך יכול אינו שרש"י ופשיטא
ובגמרא כהנים' ב'תורת זה דין למדים שממנה - תצא) (שבפרשת הקן שילוח מצות אפילו כן: על ויתר עדיין,

למקרא! הבןֿחמש עדיין למד לא -

.‚Î:להבין צריך גם
בין נוהג אומר חנניא בזכרים. נוהג ואינו בנקבות נוהג בנו ואת "אותו בדבר: פלוגתא יש חולין במסכת

הרמב"ם פוסק - לכך ובהתאם בגמרא. הלכה נפסקה ולא בנקבות". ובין נוהג103בזכרים בנו ואת אותו "איסור :
הוא שזה ודאי נודע ואם ודאי. בנה שזה לוקה,בנקבות אינו שחט ואם אחד, ביום שניהן שוחטין אין אביו,

נוהג". אינו או בזכרים נוהג אם ספק שהדבר

כחנניא?! דלא ופוסק שמכריע היינו, והבן", האב לשחוט "ומותר רש"י כותב מדוע מובן: אינו ועלֿפיֿזה

.„Î:גדולה הכי "קלאץֿקושיא" ישנה - הנ"ל לכל נוסף
קושי ישנו כן אם אלא מסויים פסוק לבאר מתעכב אינו שרש"י - הפשוט בשכל המוכרח - הכלל ידוע

בפסוק.

ואם בדבר, קושי כל ללא בפשטות, מובן הכל היה רש"י פירוש לולי הרי - דילן לפסוק בנוגע ועלֿפיֿזה:
זה?! בפסוק ביאור לחפש רש"י זקוק מה לשם כן,

יראה שכאשר למקרא, הבןֿחמש של קושייתו את לתרץ היא רש"י שכוונת לומר אפשר לכאורה,
תשחטו לא בנו ואת "אותו בתורה מפורש הרי לו: יוקשה אחד, ביום ובנו שור ששוחטים ב"ביתֿהמטבחיים"

והבן". האב לשחוט ומותר כו' בנקבות ש"נוהג לו להסביר רש"י מוכרח ולכן אחד", ביום

זה: תירוץ מופרך כמה עד בפשטות מובן - אבל

לדעת יכול מניין - לשם יבוא אם ואפילו ב"ביתֿהמטבחיים"?! למקרא חמש בן עושה מה - לראש לכל
רק לדעת אפשר זה [דבר זה עגל של אביו מיהו יודע אינו ה"קצב" גם ובן, אב הם שנשחטו והעגל שהשור
יבוא כיצד כן, ואם וכו'], חדשים כמה במשך עוקבים כאשר או אחד, שור אלא שם שאין ב"אי" נמצאים כאשר

הנ"ל?! קושיא להקשות למקרא הבןֿחמש

ועיקר: ועוד

אצל קושיא מתעוררת כאשר ולכן, לא. ותו הכתובים, בפירוש המוקשה דבר כל לבאר הוא רש"י של ענינו
אין - בחומש שלמד מה עם (לכאורה) מתאימה שאינה היוםֿיום בחיי מסויימת מהנהגה למקרא הבןֿחמש

בזה). וכיוצא המלמד, של תפקידו (זהו זו קושיא לתרץ רש"י של ענינו

רש"י: בפירוש מקומות מג' - לדבר הוכחה

משפטים בפרשת מקומות: בג' בתורה נאמר - אמו" בחלב גדי תבשל "לא תשא104הפסוק בפרשת ,105,

ראה מקומות.106ובפרשת בג' זה ענין התורה כתבה מדוע רש"י מפרש ובשלשתם .

ומזה אמו", בחלב גדי תבשל "לא נאמר בפסוק למקרא: הבןֿחמש אצל פשוטה שאלה מתעוררת ולכאורה,
ל"חלב" אמו" "חלב שבין החילוק ומובן סתם. ב"חלב" ולא אמו", "בחלב אלא אינו זה שאיסור לכאורה, משמע
היוםֿיום בחיי ההנהגה עם זה מתאים כיצד כן, ואם אכזריות. של ענין הוא אמו" "בחלב שהבישול מכיון - סתם

סתם?! ל"חלב" אמו" "חלב בין חילוק כל ללא בחלב, מבשר ביותר שנזהרים
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מפני שנלמד כלל זה אם הנה - אלו כללים עם מתאים שאינו ענין רש"י בפירוש מוצאים כאשר ולכן:
שרש"י אחר מכלל המובן לכלל בנוגע וכן נכון. אינו זה ש"כלל" יתכן רש"י, בפירוש קושיות לתרץ ההכרח

כו'. בזה לשקלאֿוטריא מקום יש - מפרשו

מקרא" של לפשוטו אלא באתי לא "אני כבנידוןֿדידן: מפרשו, עצמו שרש"י כלל אודות מדובר כאשר אמנם,
זה]. כלל עם להתאים צריך רש"י בפירוש ביאור שכל בהכרח הרי -

מקרא! של פשוטו הוא זה שפירוש מובן, שמזה בזה, וכיוצא דרשו" "רבותינו מקדים אינו שרש"י ובפרט
למדם לא למקרא שהבןֿחמש – חולין ובמסכת כהנים' ב'תורת המבואר על לסמוך יכול אינו שרש"י ופשיטא
ובגמרא כהנים' ב'תורת זה דין למדים שממנה - תצא) (שבפרשת הקן שילוח מצות אפילו כן: על ויתר עדיין,

למקרא! הבןֿחמש עדיין למד לא -

.‚Î:להבין צריך גם
בין נוהג אומר חנניא בזכרים. נוהג ואינו בנקבות נוהג בנו ואת "אותו בדבר: פלוגתא יש חולין במסכת

הרמב"ם פוסק - לכך ובהתאם בגמרא. הלכה נפסקה ולא בנקבות". ובין נוהג103בזכרים בנו ואת אותו "איסור :
הוא שזה ודאי נודע ואם ודאי. בנה שזה לוקה,בנקבות אינו שחט ואם אחד, ביום שניהן שוחטין אין אביו,

נוהג". אינו או בזכרים נוהג אם ספק שהדבר

כחנניא?! דלא ופוסק שמכריע היינו, והבן", האב לשחוט "ומותר רש"י כותב מדוע מובן: אינו ועלֿפיֿזה

.„Î:גדולה הכי "קלאץֿקושיא" ישנה - הנ"ל לכל נוסף
קושי ישנו כן אם אלא מסויים פסוק לבאר מתעכב אינו שרש"י - הפשוט בשכל המוכרח - הכלל ידוע

בפסוק.

ואם בדבר, קושי כל ללא בפשטות, מובן הכל היה רש"י פירוש לולי הרי - דילן לפסוק בנוגע ועלֿפיֿזה:
זה?! בפסוק ביאור לחפש רש"י זקוק מה לשם כן,

יראה שכאשר למקרא, הבןֿחמש של קושייתו את לתרץ היא רש"י שכוונת לומר אפשר לכאורה,
תשחטו לא בנו ואת "אותו בתורה מפורש הרי לו: יוקשה אחד, ביום ובנו שור ששוחטים ב"ביתֿהמטבחיים"

והבן". האב לשחוט ומותר כו' בנקבות ש"נוהג לו להסביר רש"י מוכרח ולכן אחד", ביום

זה: תירוץ מופרך כמה עד בפשטות מובן - אבל

לדעת יכול מניין - לשם יבוא אם ואפילו ב"ביתֿהמטבחיים"?! למקרא חמש בן עושה מה - לראש לכל
רק לדעת אפשר זה [דבר זה עגל של אביו מיהו יודע אינו ה"קצב" גם ובן, אב הם שנשחטו והעגל שהשור
יבוא כיצד כן, ואם וכו'], חדשים כמה במשך עוקבים כאשר או אחד, שור אלא שם שאין ב"אי" נמצאים כאשר

הנ"ל?! קושיא להקשות למקרא הבןֿחמש

ועיקר: ועוד

אצל קושיא מתעוררת כאשר ולכן, לא. ותו הכתובים, בפירוש המוקשה דבר כל לבאר הוא רש"י של ענינו
אין - בחומש שלמד מה עם (לכאורה) מתאימה שאינה היוםֿיום בחיי מסויימת מהנהגה למקרא הבןֿחמש

בזה). וכיוצא המלמד, של תפקידו (זהו זו קושיא לתרץ רש"י של ענינו

רש"י: בפירוש מקומות מג' - לדבר הוכחה

משפטים בפרשת מקומות: בג' בתורה נאמר - אמו" בחלב גדי תבשל "לא תשא104הפסוק בפרשת ,105,

ראה מקומות.106ובפרשת בג' זה ענין התורה כתבה מדוע רש"י מפרש ובשלשתם .

ומזה אמו", בחלב גדי תבשל "לא נאמר בפסוק למקרא: הבןֿחמש אצל פשוטה שאלה מתעוררת ולכאורה,
ל"חלב" אמו" "חלב שבין החילוק ומובן סתם. ב"חלב" ולא אמו", "בחלב אלא אינו זה שאיסור לכאורה, משמע
היוםֿיום בחיי ההנהגה עם זה מתאים כיצד כן, ואם אכזריות. של ענין הוא אמו" "בחלב שהבישול מכיון - סתם

סתם?! ל"חלב" אמו" "חלב בין חילוק כל ללא בחלב, מבשר ביותר שנזהרים
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לא. ותו הכתובים, פשטות את לבאר שענינו מכיון זו, קושיא לתרץ לנכון רש"י מוצא לא ואףֿעלֿפיֿכן,

ובפרט ובנו. שור ששוחטים בפועל מההנהגה הקושיא את לתרץ צריך אינו שרש"י - בעניננו ועלֿדרךֿזה
בחלב. מבשר דזהירות ההנהגה כמו למקרא חמש לבן ידועה אינה זו שהנהגה

זה?! פסוק לפרש רש"י זקוק לתרצה שכדי - מקרא של בפשוטו הקושיא מהי להבין: צריך ועלֿפיֿזה

.‰Îדפרשתנו הזהר על אאמו"ר הזהר107בהערות מאמר מובא דההוא108, כסי ארבע הני יוסי רבי "אמר
כתיב הא אבא לרבי שאל יהודה רבי כו'. גאולות ד' לקביל כו' אבא רבי אמר אמאי, דפסח) כוסות (ד' 109ליליא

כו'". יומין ז' כל הלל אשתלים לא אמאי . . ימצא לא שאור ימים שבעת
אין למה ההלל עלֿדבר . . יהודה ורבי . . כוסות הד' אודות שאל דוקא יוסי ש"רבי מה אאמו"ר ומבאר

הקבלה. באותיות - הפסח" ימי ז' כל אותו גומרין

ורבי יוסי רבי של לעבודתם בנוגע הן - ה' בעבודת זה מענין הנלמדת ההוראה מהי להבין: צריך ועדיין
נצחית" היא "התורה שהרי הזהר, דברי את שלומד מישראל ואחד אחד כל של לעבודתו בנוגע והן ,110יהודה,

הדורות. לכל נצחית הוראה הם התורה עניני שכל היינו,

.ÂÎבהזדמנות בה דובר שכבר (ואף ביאור הדורשת משנה ישנה - שני פרק - זו דשבת אבות בפרקי
דלקמן):111קודמת הפרטים נתבארו לא עדיין ,

המשנה אומרת - הלל של לדבריו לה,112בהמשך אמר המים, פני על שצפה אחת גולגולת ראה הוא "אף :
יטופון". מטיפיך וסוף אטפוך, דאטפת על

מדה" כנגד "מדה היא הקב"ה של שהנהגתו לדעת שיש - הדברים שהוא113ותוכן אדם יחשוב אל ולכן, ,
מיתה עונש של המציאות שייכת שלא אלו בימינו [ובפרט כו' בלתיֿרצוי מעשה שעשה פלוני את יעניש בעצמו
מדה". כנגד "מדה היא הקב"ה של שמדתו מפני זה, עונש בעצמו הוא יקבל שסוףֿסוף מכיון - ביתֿדין] עלֿידי

להבין: וצריך

דחסידותא" "מילי שענינה אבות במסכת לחדש הלל שבא החידוש היא114א) הקב"ה של שמדתו - הוא
מדה"?! כנגד "מדה

בגמרא כדאיתא - "הלל" של גדלותו בהפלאת להאריך צורך אין בודאי מזו: יתירה "שמונים115ב) לו שהיו
שלאחריֿזה במשנה [כמוזכר זכאי בן יוחנן רבן - וביניהם מהלל"],116תלמידים", קיבל זכאי בן יוחנן "רבן :

ואגדות הלכות גמרא ומשנה מקרא הניח "שלא אמרו ועליו שבכולן", ה"קטן היה זכאי) בן יוחנן (רבן שהוא
ש"הלל" לומר היתכן כן, ואם ורבא". אביי הוויות קטן ודבר מרכבה, מעשה גדול דבר קטן, ודבר גדול דבר כו'
ולבאר להבין כדי - המים" פני על שצפה אחת "גולגולת לראות - כלל רגיל בלתי למאורע להמתין צריך היה

מדה"?! כנגד "מדה היא הקב"ה של שמדתו

אחת"? "גולגולת הלשון דיוק מהו ג)

אדרבה: - ולכאורה זה?! דבר לדעת הגולגולת צריכה מה לשם לגולגולת, - לה" "אמר הפירוש מהו ד)
תורה" "דברי אומר כאשר שהרי - זה דבר לה לומר אסור אלא זה, דבר לה לומר צורך שאין בלבד זו לא

לרש" "לועג משום בכך יש מיתה) (לאחר ?!117ל"גולגולת"

הביאור למקרא", חמש ל"בן המובן באופן - רש"י בפירוש הביאור אלו: ענינים כל לקמן שיתבארו וכפי
הזהר. ללימוד השייכים לאלה המובן באופן - בזהר והביאור למשנה", עשר ל"בן המובן באופן - במשנה

* * *

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

ואילך.107) שכ ס"ע לוי"צ לקוטי
ואילך.108) ב צה,
יט.109) יב, בא
רפ"ט.110) יסוה"ת הל' רמב"ם וראה ובכ"מ. רפי"ז. תניא
(111.52ֿ3 ע' אבות" לפרקי "ביאורים ראה
ו.112) משנה

סוטה113) וראה סע"א. צ, סנהדרין א. לב, נדרים סע"ב. קה, שבת
ב. ט, ב. ח,

א.114) ל, ב"ק ראה
א.115) קלד, ב"ב א. כח, סוכה
ח.116) משנה
(וש"נ).117) א יח, ברכות וראה ה. יז, משלי

n"cyz'd xii` 'b ,xen` zyxt zay zgiy

.ÂÏ:רש"י בפירוש הביאור
הוא להם שהטעם שכליות, מצוות אודות כאן שמדובר מובן, - זה דענין הפסוקים המשך את לומדים כאשר

רחמנות: של ענין -

אמו" תחת ימים שבעת והיה יולד כי עז או כשב או ביום166"שור תשחטו לא בנו ואת אותו שה או "ושור ,
בעלי לצער שלא ציוותה שהתורה למקרא הבןֿחמש שיודע כפי - רחמנות של ענין עם שניהם קשורים - אחד"

בזה. וכיוצא חיים,

מצוותי" "ושמרתם הענין בסיום נאמר חוקים.167ולכן ולא שכליות מצוות דייקא, "מצוותי" -

קדשי" שם את תחללו "ולא נאמר זה ש168ולאחרי מכיון - העולם לאומות ביחס השייך ענין אודות, מדובר
אומות בעיני השם לחילול גורם אינו (חסֿושלום) קיומם שהעדר ל"חוקים", בנוגע מהֿשאיןֿכן שכליות, מצוות

דחוקים מצוות קיום על ישראל את מונין העולם אומות ואדרבה: .169העולם,

תחת ימים שבעת ד"והיה שהציווי היינו, דופן", ליוצא פרט - יולד "כי רש"י שכתב מה יובן עלֿפיֿזה
דופן": ב"יוצא אינו אמו"

ומיד תיכף הוולד את ממנה שנוטלים עלֿידיֿזה האם את לצער שלא רחמנות, מטעם הוא זה שציווי מכיון
לאמו, ויסורים צער גרמה שלידתו דמכיון דופן", ב"יוצא כך) (כל שייך אינו זה טעם הרי - שילדתו לאחרי
אמו". תחת ימים שבעת ד"והיה הציווי בזה אין ולכן, כלפיו, שנאה של לרגש נטיה יש מקום שהוא באיזה הרי

במקרה מכלֿמקום, טוב, הוא עצמו שמצד דבר אודות מדובר כאשר שגם למקרא, חמש בן שמבין [וכפי
כו']. שנאה של רגש מעורר זה הרי - ויסורים צער גורם זה שדבר

בנקבה "נוהג - אחד" ביום תשחטו לא בנו ואת "אותו שהציווי מקרא של בפשוטו רש"י מבאר ועלֿפיֿזה
שייך אינו דרחמנות הטעם כי: והבן", האב לשחוט ומותר בזכרים, נוהג ואינו . . והבן האם לשחוט שאסור
ימים שבעת "והיה תורה אמרה [שלכן עמו יחד שנמצאת זו והיא שילדתו זו היא שהאם מכיון ובנה, באם אלא

האב. מהֿשאיןֿכן אמו"], תחת

בהווה הכתוב שדיבר מכיון ועוד: מכיון170זאת האב, על קאי בנו" ואת ד"אותו שהציווי לומר אין הרי -

כו'. אביו מיהו לדעת אפשר אי (בהווה) הרגיל דרך שעל

בשוה. בבת והן בבן הן שייך דרחמנות שהטעם מכיון - הבת" או והבן האם לשחוט "אסור רש"י וכותב

.ÊÏ,("אותה" (ולא בנו" ואת "אותו בתורה מפורש סוףֿכלֿסוף כי: עדיין, מספיק אינו זה תירוץ אמנם,
לאב?! ולא דוקא לאם היא שהכוונה לפרש אפשר איך כן, ואם

בחולין, איתא או כהנים', ב'תורת איתא הפירוש: בהתחלת כתוב היה דרש"י שבכתבֿיד לומר, יש ולכן
הכתוב. פירוש את ז"ל חכמינו דרשו שכך מקדים שרש"י היינו,

מקום "מראה שזהו שחשב ה"בחורֿהמדפיס", של טעותו בזהוזוהי וכיוצא רש"י תלמידי עלֿידי שניתוסף "

הקדמה בתור עצמו, רש"י עלֿידי זה נכתב שבנידוןֿזה אף השמיטו, ולכן מקומות), וכמה בכמה שמצינו (כפי
כנ"ל. לפירושו,

כנ"ל. מפורש שבו מדוייק כתבֿיד ימצאו אולי - דרש"י בכתביֿיד לבדוק ויש

.ÁÏ:אאמו"ר בהערות הביאור
לכן . . כוס נקראת ומלכות . . מלכות בחינת הוא כי כו"ס, גימטריא "יוס"י - המלכות בחינת הוא יוסי רבי
הוא אור, יהל מלשון והלל . . חסד הוא בחינתו יהודה ו"רבי כוסות". ד' למה ושאל דפסח, הכוסות לו נוגע
ההלל בענין שאל ולכן הוא", אחד ענינם בכלל והודאה והלל הודאה, מלשון שמו יהודה ורבי . . החסד מצד

הפסח ימי בכל הלל גומרין אין למה .171דפסח,
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כז.166) כב,
לא.167) שם,
לב.168) שם,

חוקת.169) ר"פ ד. יח, אחרי ה. כו, תולדות עה"פ פירש"י
ועוד.170) יז. כב, כח. כא, משפטים
שכא.171) ע' לוי"צ לקוטי
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.ÂÏ:רש"י בפירוש הביאור
הוא להם שהטעם שכליות, מצוות אודות כאן שמדובר מובן, - זה דענין הפסוקים המשך את לומדים כאשר

רחמנות: של ענין -

אמו" תחת ימים שבעת והיה יולד כי עז או כשב או ביום166"שור תשחטו לא בנו ואת אותו שה או "ושור ,
בעלי לצער שלא ציוותה שהתורה למקרא הבןֿחמש שיודע כפי - רחמנות של ענין עם שניהם קשורים - אחד"

בזה. וכיוצא חיים,

מצוותי" "ושמרתם הענין בסיום נאמר חוקים.167ולכן ולא שכליות מצוות דייקא, "מצוותי" -

קדשי" שם את תחללו "ולא נאמר זה ש168ולאחרי מכיון - העולם לאומות ביחס השייך ענין אודות, מדובר
אומות בעיני השם לחילול גורם אינו (חסֿושלום) קיומם שהעדר ל"חוקים", בנוגע מהֿשאיןֿכן שכליות, מצוות

דחוקים מצוות קיום על ישראל את מונין העולם אומות ואדרבה: .169העולם,

תחת ימים שבעת ד"והיה שהציווי היינו, דופן", ליוצא פרט - יולד "כי רש"י שכתב מה יובן עלֿפיֿזה
דופן": ב"יוצא אינו אמו"

ומיד תיכף הוולד את ממנה שנוטלים עלֿידיֿזה האם את לצער שלא רחמנות, מטעם הוא זה שציווי מכיון
לאמו, ויסורים צער גרמה שלידתו דמכיון דופן", ב"יוצא כך) (כל שייך אינו זה טעם הרי - שילדתו לאחרי
אמו". תחת ימים שבעת ד"והיה הציווי בזה אין ולכן, כלפיו, שנאה של לרגש נטיה יש מקום שהוא באיזה הרי

במקרה מכלֿמקום, טוב, הוא עצמו שמצד דבר אודות מדובר כאשר שגם למקרא, חמש בן שמבין [וכפי
כו']. שנאה של רגש מעורר זה הרי - ויסורים צער גורם זה שדבר

בנקבה "נוהג - אחד" ביום תשחטו לא בנו ואת "אותו שהציווי מקרא של בפשוטו רש"י מבאר ועלֿפיֿזה
שייך אינו דרחמנות הטעם כי: והבן", האב לשחוט ומותר בזכרים, נוהג ואינו . . והבן האם לשחוט שאסור
ימים שבעת "והיה תורה אמרה [שלכן עמו יחד שנמצאת זו והיא שילדתו זו היא שהאם מכיון ובנה, באם אלא

האב. מהֿשאיןֿכן אמו"], תחת

בהווה הכתוב שדיבר מכיון ועוד: מכיון170זאת האב, על קאי בנו" ואת ד"אותו שהציווי לומר אין הרי -

כו'. אביו מיהו לדעת אפשר אי (בהווה) הרגיל דרך שעל

בשוה. בבת והן בבן הן שייך דרחמנות שהטעם מכיון - הבת" או והבן האם לשחוט "אסור רש"י וכותב

.ÊÏ,("אותה" (ולא בנו" ואת "אותו בתורה מפורש סוףֿכלֿסוף כי: עדיין, מספיק אינו זה תירוץ אמנם,
לאב?! ולא דוקא לאם היא שהכוונה לפרש אפשר איך כן, ואם

בחולין, איתא או כהנים', ב'תורת איתא הפירוש: בהתחלת כתוב היה דרש"י שבכתבֿיד לומר, יש ולכן
הכתוב. פירוש את ז"ל חכמינו דרשו שכך מקדים שרש"י היינו,

מקום "מראה שזהו שחשב ה"בחורֿהמדפיס", של טעותו בזהוזוהי וכיוצא רש"י תלמידי עלֿידי שניתוסף "

הקדמה בתור עצמו, רש"י עלֿידי זה נכתב שבנידוןֿזה אף השמיטו, ולכן מקומות), וכמה בכמה שמצינו (כפי
כנ"ל. לפירושו,

כנ"ל. מפורש שבו מדוייק כתבֿיד ימצאו אולי - דרש"י בכתביֿיד לבדוק ויש

.ÁÏ:אאמו"ר בהערות הביאור
לכן . . כוס נקראת ומלכות . . מלכות בחינת הוא כי כו"ס, גימטריא "יוס"י - המלכות בחינת הוא יוסי רבי
הוא אור, יהל מלשון והלל . . חסד הוא בחינתו יהודה ו"רבי כוסות". ד' למה ושאל דפסח, הכוסות לו נוגע
ההלל בענין שאל ולכן הוא", אחד ענינם בכלל והודאה והלל הודאה, מלשון שמו יהודה ורבי . . החסד מצד

הפסח ימי בכל הלל גומרין אין למה .171דפסח,
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כז.166) כב,
לא.167) שם,
לב.168) שם,

חוקת.169) ר"פ ד. יח, אחרי ה. כו, תולדות עה"פ פירש"י
ועוד.170) יז. כב, כח. כא, משפטים
שכא.171) ע' לוי"צ לקוטי
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בחינתו - "חסדך" לב": לישרי וצדקתך ליודעיך חסדך "משוך בענין לעיל המדובר עם זה ענין לקשר ויש
(מלכות). יוסי רבי של בחינתו - ו"צדקתך" (חסד), יהודה רבי של

היא החסד המשכת כי ד"חסדך", מהענין למעלה הוא ד"צדקתך" שהענין יח) (סעיף לעיל נתבאר והנה,
ממדידה למעלה זה הרי - הקב"ה של מרכושו כו' חומש או מעשר - צדקה מהֿשאיןֿכן והגבלה, במדידה

והגבלה.

ובפרט בכלל, הגאולה ענין כי - גאולות" ד' "לקביל שהם דפסח, הכוסות ד' אודות שאל יוסי שרבי מה וזהו
- (מלכות "צדקתך" בחינת והגבלה, ממדידה שלמעלה באופן היא העתידה) (גאולה האחרון מגלות הגאולה

והגבלה. ממדידה שלמעלה יוסי), רבי של בחינתו

וחסד: מלכות יהודה, ורבי יוסי דרבי הבחינות שתי להיות שצריך - האדם בעבודת וההוראה

יוסי" את יוסי "יכה בענין כדאיתא אלקים, דשם הכינוי הוא שרגליה172"יוסי" המלכות בחינת על ורומז .
כו'. בירורים לברר למטה, יורדות

מבחינת ההמשכה גם להיות צריך - אלקים) ("יוסי", המלכות מבחינת לחיצונים יניקה תהיה שלא כדי אמנם,
ב'תורה (כמבואר הוי' שם ענינה תפארת כי תפארת, בחינת - מזה ולמעלה יהודה, רבי של ענינו שזהו החסד,

הוי'. דשם האותיות ישנן שבשמו - יהודה לרבי הקשר וזהו מקומות), ובכמה נח, פרשת סוף אור'

כבתה" "כאמה - הבינה ספירת עם קשורה שמלכות אחר במקום המבואר "עלמא173[ועלֿדרך היא בינה כי ,
כו'].174דחירו" לחיצונים יניקה תהיה שלא פועלים ועלֿידיֿזה כו', יורדות דרגליה הענין היפך -

.ËÏ:אבות בפרקי הביאור
המשנה במפרשי איתא - אחת" "גולגולת הדיוק וזהו175בביאור מצרים. מלך פרעה של גולגולתו זו שהיתה

תשליכוהו" היאורה הילוד הבן "כל גזר שפרעה מכיון - אטפוך" דאטפת "על לה שאמר נענש176מה ולכן ,
מדה". כנגד "מדה כזה, באופן

היה והלל במצרים, היה פרעה כי: נס, של בענין צורך היה - זו אחת" "גולגולת יראה שהלל כדי והנה,
ישראל לארץ מבבל עלה שהלל שמצינו (כפי ישראל בארץ כך ואחר של177בבבל שגולגולתו כדי כן, ואם .(

בנס. צורך יש לראותה, יוכל שהלל כך - רחוק ובמקום שנים, מאות לאחרי - המים פני על תצוף פרעה

במדרש מצינו לפרעה היה178[בנוגע אם גם - ועלֿכלֿפנים בדבר. חלוקות ומדרשות - כו' לנינוה שהגיע
צורך היה ולכן, הלל, של ממקומו מקום בריחוק הוא שגם פרת", ב"נהר להמצא גולגולתו צריכה היתה בנינוה,

פרעה]. של גולגולתו את יראה שהלל כדי בנס

למגנא" ניסא קודשאֿבריךֿהוא עביד ש"לא ידע שהלל שגולגולת179ומכיון כדי זה נס עשה שהקב"ה הבין, ,
כו'. הימים פני על ונד" ד"נע באופן מתגלגלת שהיא שנים מאות לאחרי מנוחה, של למצב תבוא זו

אטפוך": דאטפת על לה "אמר ולכן

יכולה היתה ואז שלה, התיקון נעשה - זו מ"גולגולת" ללמוד שיש ההוראה את וביאר למד שהלל עלֿידיֿזה
תיקונה. לתועלת בשבילה, - לה" "אמר הפירוש וזהו מנוחה. של למצב לבוא

הקב"ה: על ותרעומת טענות הגולגולת) (אצל אצלה להיות יכול עדיין אמנם,

אמר הלל [שהרי נענשו לא אותה שהטביעו שאלו ראתה והגולגולת מאז, שנים מאות עברו שכבר להמכיון
ולא אותה, רק הענישו מדוע היא: טוענת - נענשו] לא עדיין ההוא הזמן שעד היינו, יטופון", מטיפיך "וסוף

זה?! דבר לה שעשו אלו את

הקודש באגרת המבואר אבל180[ועלֿדרך למקום", שלוחים והרבה השמים, מן נגזר כבר הניזק ש"על
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ה"ח.172) פ"ב עכו"ם הל' רמב"ם במשנה. - רע"א נו, סנהדרין
מד.173) טז, יחזקאל
וש"נ.174) ב. ס, לר"ה דרושים ג. לו, פרשתנו לקו"ת ראה
וש"נ.175) .31 הערה שם אבות" לפרקי "ביאורים ראה
כב.176) א, שמות

א.177) סו, פסחים
תקנ.178) רמז יונה יל"ש
הע'179) 966 ע' ח"ג בלקו"ש נעתק - ח. דרוש הר"ן דרשות ראה

.3

סכ"ה.180)
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רוע על שמים ובדיני אדם בדיני (המזיק) "מתחייב ולכן המזיק, של להנהגתו תירוץ זה אין אףֿעלֿפיֿכן,
בחירתו"].

שמצינו [ועלֿדרך מנוחה. של במצב להיות יכולה איננה - כו' ותרעומת טענות לה שיש זמן שכל ומובן,
כו']. ביתֿדין על תרעומת להם תהיה שלא להם אומרים היו מיתתם שלפני ביתֿדין, להרוגי בנוגע

מגיע להם גם - נמי הכי אין יטופון": מטיפיך "וסוף לה ואמר הוסיף - זו ותרעומת טענה גם לבטל וכדי
וההבטחה הפסקֿדין את שמעה הגולגולת כאשר ולכן: הם. גם "יטופון" שסוףֿכלֿסוף לה מבטיח ולכן עונש,
היא יכולה כי העונש, קיום את בעצמה שתראה עד להמתין צריכה אינה - יטופון" מטיפיך ש"סוף הלל של

ישקר" לא ישראל ש"נצח מכיון הלל, של וההבטחה הפסקֿדין יקויים שבוודאי בטוחה יכולה181להיות ולכן .
למנוחתה. לחזור

.Ó:"דחסידותא ד"מילי בהנהגה - האדם בעבודת מזה ההוראה
אודות מדובר היה כאשר שאפילו - לבריות" ד"טוב בענין הלל של מעלתו גודל את רואים המשנה מדברי
ז"ל חכמינו במדרשי וכמבואר תשליכוהו", היאורה הילוד הבן "כל ישראל בני על שגזר פרעה, של 182גולגולתו

מכלֿמקום, – וכו' מסיני תורה שקיבל ישראל, של מושיען רבינו, למשה בנוגע היה זו גזירה של שעיקרה
זה. בענין לעסוק הלל השתדל למנוחתה, שתבוא הזמן הגיע כאשר

מעלה בהם שאין כאלו אודות מדובר כאשר גם - לבריות" ד"טוב בענין להשתדל יש כמה עד למדים ומזה
בעלמא". "בריות לב: פרק ב'תניא' הזקן אדמו"ר ובלשון "בריות", היותם מלבד אחרת

לבב. וטוב שמחה ומתוך והנגלה, הנראה בטוב - בפועל ביטוי לידי באה זו שהוראה ופשיטא

.‡Óצורך יש הענין נחיצות גודל מפני הנה - הרמב"ם לימוד אודות לעיל להמדובר ולעוררבהמשך להזכיר
האפשרי. ככל הלומדים חוג את להגדיל ולהשתדל ומקום, מקום בכל זה ענין לפרסם שיש הפעם עוד

הלכות כל ישנם שבו ה'יד', בספר הלימוד מעלת בקשר - התורה דלימוד בחיוב הדרגות אודות [דובר
].183התורה

ליבון דא ובלבנים קלֿוחומר, דא "בחומר - הרמב"ם של ספרו בלימוד היגיעה שעלֿידי ויהיֿרצון
יהיה184הלכתא" לא הזמן "ובאותו ספרו: את הרמב"ם וחותם מסיים שבו היעוד לקיום ממש בקרוב נזכה -

כל עסק יהיה ולא כעפר, מצויין המעדנים וכל הרבה מושפעת תהיה שהטובה כו' מלחמה ולא רעב לא שם
מכסים". לים כמים הוי' את דעה הארץ מלאה כי שנאמר . . בלבד ה' את לדעת אלא העולם

לפני הזה, לזמן בנוגע "הלכה" גם אלא בלבד, לבוא דלעתיד למצב בנוגע אינה זו ש"הלכה" לומר, ויש
צדקנו: משיח ביאת

דעה הארץ ד"מלאה באופן יהיה העולם שמצב האפשרי ככל להשתדל יש - צדקנו משיח ביאת לפני עוד
להשפעה בנוגע והן לעצמו בנוגע הן התורה, בלימוד והריבוי ההוספה - לזה והעצה מכסים", לים כמים הוי' את

הזולת. על

מישראל, ואחד אחד כל אצל פרטית גאולה של ענין שישנו מצינו הרי - לגאולה בנוגע נאמר זה שענין ואף
פרטית גאולה - שענינה התפילה, לעבודת בנוגע חכמינו185הן בדברי כמפורש - התורה ללימוד בנוגע והן ,

תורה". בתלמוד שעוסק מי אלא חורין בן לך "אין ז"ל:

.·Óיום בעל מהר"ש, אדמו"ר בדרושי המבואר עם - הרמב"ם ספר וחותם שבסיום הנ"ל ענין לקשר ויש
אייר: דב' ההולדת

תרל"ז' 'וככה בשם הידוע הוא186בהמשך הוי' את דעה הארץ מלאה כי ש"פסוק ההולדת יום בעל מבאר ,

יחדיו תרעינה ודוב ופרה ירבץ גדי עם ונמר כבש עם זאב וגר זה פסוק קודם שכתוב מה על טעם נתינת ענין
כו'". הוי' את דעה הארץ מלאה כי מטעם קדשי, הר בכל ישחיתו ולא ירעו לא עד האמור וכל כו',

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

כט.181) טו, ש"א
כד.182) פ"א, שמו"ר ב. יב, סוטה
וש"נ.183) ס"א. הרמב"ם לימוד בדבר שיחות קונטרס ראה

ברע"מ.184) - א קנג, זח"ג
ס"ד.185) אגה"ק
ואילך.186) פצ"ד



יט n"cyz'd xii` 'b ,xen` zyxt zay zgiy
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בהמשך להמבואר - בכך צורך יש בכלל אם - ראיה להביא יש הדעת,[ומזה בחינת המשכת אודות הנ"ל
בנוגע שם כמבואר ביותר, גדול לעילוי בנוגע אם כי מוחין), מג' (אחד בלבד הדעת למוח הכוונה שאין
ענין זה שאין מובן שמזה דבעליֿחיים, הטבע שינוי יפעל הדעת דבחינת הגילוי שהרי - כו' דלולב להמשכות

כפשוט]. כו', בלבד השכל

המעדנים ש"כל מכיון כו', מלחמה יהיה לא לבוא שלעתיד ברמב"ם המבואר הענין תוכן גם שזהו לומר, ויש
העולם כל עסק יהיה ש"לא מכיון - הדבר וטעם "כעפר", אלא חשיבות להם תהיה שלא היינו, כעפר", מצויין
ההלכה להתחלת טעם נתינת מהווה זה שפסוק היינו, ה'", את דעה הארץ מלאה כי שנאמר . . ה' את לדעת אלא

וכו'. מלחמה לא שם יהיה לא -

.‚Óוזהו] תצאו" בחפזון "לא העתידה לגאולה בנוגע שכתוב מה עם הנ"ל ענין מקשר ההמשך בסיום והנה,
הפסוק על המיוסד ההמשך, התחלת עם גו'187הקשר ברגליכם נעליכם חגורים מתניכם אותו תאכלו "וככה

מצרים" מארץ יצאת בחפזון "כי בחפזון, היתה מצרים שיציאת – גו'"] בחפזון אותו שהוצרכו188ואכלתם מכיון ,

כדי עד הארץ", מן אעביר הטומאה רוח "ואת היעוד יקויים כאשר לבוא, לעתיד מהֿשאיןֿכן מהרע, לברוח
בענין צורך יהיה לא אזי - האדם אצל ועלֿאחתֿכמהֿוכמה בעליֿהחיים, אצל אפילו הרע טבע שישתנה כך

חפזון. של
שם השל"ה189ומביא דברי 190את

השל"ה של וחיבורו תורה", "משנה נקרא הרמב"ם של חיבורו לרמב"ם: השל"ה שבין מהקשר [ולהעיר -
בירושלמי כדאיתא התורה, עניני כל את כוללים שהם הברית", לוחות "שני הפסוק191נקרא "מזה192בפירוש

- לחדש] עתיד ותיק שתלמיד מה אפילו התורה, עניני כל נכתבו שבלוחות כתובים", הם ומזה

או המדרש לבית הילוך כמו . . למצוות מקדימין זריזין ובין הוא, טוב שלא וחפזון מהירות בין ש"מחלק
משובח". זה הרי שהזריז מעשיות מצוות

פסח של דאחרון להתוועדות והשלמה המשך בתור בא זה :וענין

ד"נעליכם באופן - שהלכו זכותם וגדול חלקם ואשרי ב"תהלוכה", שהשתתפו אלו אודות להזכיר יש
מתוך והלכו החג, שמחת את להביא כדי הענינים) ברוחניות והן כפשוטו (הן רחוקים למקומות - גו'" ברגליכם
וכידוע ה"גשם"... למרות - וזאת דוקא, "בחפזון" למצוה", רץ ד"הוי באופן - זריזות ומתוך לבב, וטוב שמחה

שכתוב במה מדובר193הרמז שכאשר היינו, שלג', גשם 'רוח ראשיֿתיבות "רגש" - ברגש" נהלך אלקים "בבית
ובשלג! בגשם ברוח גם "ברגש", הולכים - קדושה של ענין עם הקשורה הליכה אודות

שמצינו כפי - הבאה" לשנה "תזכה נאמר: לשנה194ואליהם "תשנה לו שאומרים ביכורים, להבאת בנוגע
הבאה".

ונוסף גו'", והנדחים גו' האובדים ד"ובאו הענין יהיה אז גם הרי - צדקנו משיח יבוא כבר אז שעד ואף
הי"ג, שבט - לוי שבט וכן יעלה, במסילתו ושבט שבט כל ישראל, שבטי די"ב החלוקה תהיה אז גם - לזה

הכולל בשער אאזמו"ר שמביא עלֿדרך השערים, י"ב כל את הכולל השער התפילה195בדוגמת לנוסח בנוגע
כו'. זה שבט על זה דשבט ההשפעה תהיה אז גם הרי שכן, ומכיון הי"ג. שער כנגד שהוא - האריז"ל של

.„Ó:המבצעים עניני כל אודות להזכיר המקום כאן הרי - לזה ובהמשך
מישראל, רבים עלֿידי ברמב"ם יומי שיעור דלימוד הענין גם נכלל שבזה - ישראל ואחדות ישראל אהבת
אפשר אי כזה לימוד שבאופן כו', עמקות של באופן ללימוד השייכים אלה שגם יג) (סעיף לעיל שנתבאר וכפי
שמתוך אלא האחדות, ענין שיהיה כדי יום, בכל פרקים ג' ללמוד הם גם צריכים - יום בכל פרקים ג' ללמוד

כנ"ל. כו', לעיונא אחת הלכה ילמדו זה שיעור
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יא.187) יב, בא
ג.188) טז, ראה
פקל"ד.189)
מ.190) אות האותיות שער - מתון ערך
ה"א.191) פ"ו שקלים

טו.192) לב, תשא
טז.193) נה, תהלים
טז.194) כו, תבוא עה"ת בפרש"י הובא תבוא. ר"פ תנחומא
בהקדמה.195)
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זה הרי הקיץ, לימי בסמיכות נמצאים כאשר ובפרט הזולת, וחינוך עצמו חינוך - חינוך למבצע באים ומזה
התורה. ברוח המתנהלים ל"מחנותֿקיץ" ילדיהם את ישלחו שההורים לפעול המתאים הזמן

מבצע תפילין, מבצע תורה, מבצע כולה: התורה כל כללות שהם - הפרטיים המבצעים לשאר באים ומזה
וחכמיה יבנה - ספרים מלא בית צדקה, מבצע המשפחה,מזוזה, טהרת מבצע ושתיה, האכילה כשרות מבצע ,

הכלליים. מספריֿתורה באחד אות יהיה מישראל ואחת אחד שלכל עלֿידיֿזה ישראל דאחדות והמבצע

שחרית, תפילת לפני - כמוך" לרעך ואהבת של מצותֿעשה עלי מקבל "הריני דאמירת הענין פרסום וכן
ותפילה תפילה כל לאחרי - פניך" את ישרים ישבו לשמך יודו צדיקים "אך .196ואמירת

ולכן כולו, היום לכל שייכת - כמוך" לרעך ואהבת של מצותֿעשה עלי מקבל "הריני שאמירת ולהעיר,
מכיון - תפילה כל לאחרי להיות צריכה גו'" צדיקים "אך אמירת מהֿשאיןֿכן היום; בהתחלת זאת אומרים
זאת אומרים שלכן כו', העולם בעניני לעסוק יוצאים כאשר התפילה, שלאחרי למצב וקשור שייך זה שענין
הפעולה - שתוכנם זו, שבתפילה הפרטים שאר וכן שֿדֿי", במלכות עולם לתקן כו' לך נקוה כן "ועל לאחרי
אומרים אין זה ומטעם כולו. העולם בכל - אחד" ושמו אחד ה' יהיה ההוא "ביום התפילה: לסיום עד בעולם,
ביניהם מפסיקים שאין מכיון תתקבל), קדיש שאומרים (אף מוסף לתפילת שחרית תפילת בין גו'" צדיקים "אך

העולם. בעניני לעסוק

.‰Óלנו שנותר מה שזהו - הכפתורים" את "לצחצח נסיים אלו ענינים בכל ההתעסקות שעלֿידי ויהיֿרצון
בזה הפתגם (כידוע צדקנו משיח עלֿידי לגאולה מוכנים להיות כדי ).197לעשות

הצחות: דרך על – לומר ויש

ה"קפוטות" היו וכו', בבד מחסור היה כאשר קודמים, בזמנים - הבגד. חלקי שני את לחבר ענינו "כפתור"
כאשר ולכן, ה"קפוטה". את ללבוש אפשרות היתה לא ה"כפתורים" עלֿידי החיבור שלולי כזה באופן עשויות

אלקיך" לקראת "הכון משום - הכפתורים את לרכוס צריכים היו - להתפלל עומדים .198היו

המנורה כפתורי בדוגמת לנוי, העשויים כפתורים גם כן: על כפי199יתר חלקים, שני לחיבור קשר להם יש -
שני מחבר היה כפתור שכל - הקנים" שני תחת "וכפתור - הקנים יוצאים היו שמהם המנורה, בכפתורי שמצינו

קנים.

השמ בצדו הכפתור את שתופרים עלֿידיֿזה – הוא בכפתור השימוש הימניוהנה, ובצידו הבגד, של אלי
היינו, שמאל, צד על הוא ימין שצד באופן ימין, צד עם שמאל צד את מחברים ועלֿידיֿזה "חור", עושים
חיבור להיות שיוכל וכדי הקדושה. צד - ימין צד עם קשורים יהיו הם שגם השמאל דצד הענינים את שמחברים

שבזה. הפירושים ככל - כו' ימין בצד "חור" לעשות צורך יש - זה

(שמאל) העולם עניני דחיבור העבודה את (לצחצח) ולהשלים לסיים - תוכנו הכפתורים" ש"צחצוח ונמצא,
דכ"ק השליחות מילוי - ובכללות ומצוותיה, תורה היהדות, דהפצת העבודה עלֿידי (ימין), קדושה עניני עם

דורנו. נשיא אדמו"ר מו"ח

הקטנים" על גדולים להזהיר ואמרת, "אמור - שתוכנה אמור, פרשת השבוע, לפרשת הקשר גם .200וזהו

עם ביחד העם, שלימות וקטנים, גדולים ישראל, בני שכל היינו, - "בהרֿסיני" לפרשת באים אמור ומפרשת
כדאיתא - סיני הר עם ביחד הקדושה, לארצנו באים סיני, דהר הענין תוכן - ומצוותיה התורה שלימות

הארץ.201במדרש שלימות - בשלימותה שהיא כפי ישראל, לארץ ויבוא ממקומו שייעקר ,

הנה" ישובו גדול "קהל - לשון202ובפשטות "ארץ" ישראל, לארץ - הנה" "ישובו יחיד, לשון - "קהל" ,
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וש"נ.196) ז. ש. כסלו, כ"ף וישב וש"פ כסלו י"ט שיחת ראה
אדמו"ר197) קודש (שיחות תרפ"ט שמח"ת מוהריי"צשיחת

.(95 ע' תשמ"א) (כפ"ח תר"פֿת"ש
פ"ה198) תפלה הל' רמב"ם רע"א. י, שבת וראה יב. ד, עמוס

ס"ב. סצ"ח או"ח ואדה"ז טושו"ע ה"ה.

לא.199) כה, תרומה פרש"י ראה
פרשתנו.200) ריש עה"ת בפרש"י הובא סע"א. קיד, יבמות
כא.201) דר"כ פסיקתא ראה
ז.202) לא, ירמי'
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זה הרי הקיץ, לימי בסמיכות נמצאים כאשר ובפרט הזולת, וחינוך עצמו חינוך - חינוך למבצע באים ומזה
התורה. ברוח המתנהלים ל"מחנותֿקיץ" ילדיהם את ישלחו שההורים לפעול המתאים הזמן

מבצע תפילין, מבצע תורה, מבצע כולה: התורה כל כללות שהם - הפרטיים המבצעים לשאר באים ומזה
וחכמיה יבנה - ספרים מלא בית צדקה, מבצע המשפחה,מזוזה, טהרת מבצע ושתיה, האכילה כשרות מבצע ,

הכלליים. מספריֿתורה באחד אות יהיה מישראל ואחת אחד שלכל עלֿידיֿזה ישראל דאחדות והמבצע

שחרית, תפילת לפני - כמוך" לרעך ואהבת של מצותֿעשה עלי מקבל "הריני דאמירת הענין פרסום וכן
ותפילה תפילה כל לאחרי - פניך" את ישרים ישבו לשמך יודו צדיקים "אך .196ואמירת

ולכן כולו, היום לכל שייכת - כמוך" לרעך ואהבת של מצותֿעשה עלי מקבל "הריני שאמירת ולהעיר,
מכיון - תפילה כל לאחרי להיות צריכה גו'" צדיקים "אך אמירת מהֿשאיןֿכן היום; בהתחלת זאת אומרים
זאת אומרים שלכן כו', העולם בעניני לעסוק יוצאים כאשר התפילה, שלאחרי למצב וקשור שייך זה שענין
הפעולה - שתוכנם זו, שבתפילה הפרטים שאר וכן שֿדֿי", במלכות עולם לתקן כו' לך נקוה כן "ועל לאחרי
אומרים אין זה ומטעם כולו. העולם בכל - אחד" ושמו אחד ה' יהיה ההוא "ביום התפילה: לסיום עד בעולם,
ביניהם מפסיקים שאין מכיון תתקבל), קדיש שאומרים (אף מוסף לתפילת שחרית תפילת בין גו'" צדיקים "אך

העולם. בעניני לעסוק

.‰Óלנו שנותר מה שזהו - הכפתורים" את "לצחצח נסיים אלו ענינים בכל ההתעסקות שעלֿידי ויהיֿרצון
בזה הפתגם (כידוע צדקנו משיח עלֿידי לגאולה מוכנים להיות כדי ).197לעשות

הצחות: דרך על – לומר ויש

ה"קפוטות" היו וכו', בבד מחסור היה כאשר קודמים, בזמנים - הבגד. חלקי שני את לחבר ענינו "כפתור"
כאשר ולכן, ה"קפוטה". את ללבוש אפשרות היתה לא ה"כפתורים" עלֿידי החיבור שלולי כזה באופן עשויות

אלקיך" לקראת "הכון משום - הכפתורים את לרכוס צריכים היו - להתפלל עומדים .198היו

המנורה כפתורי בדוגמת לנוי, העשויים כפתורים גם כן: על כפי199יתר חלקים, שני לחיבור קשר להם יש -
שני מחבר היה כפתור שכל - הקנים" שני תחת "וכפתור - הקנים יוצאים היו שמהם המנורה, בכפתורי שמצינו

קנים.

השמ בצדו הכפתור את שתופרים עלֿידיֿזה – הוא בכפתור השימוש הימניוהנה, ובצידו הבגד, של אלי
היינו, שמאל, צד על הוא ימין שצד באופן ימין, צד עם שמאל צד את מחברים ועלֿידיֿזה "חור", עושים
חיבור להיות שיוכל וכדי הקדושה. צד - ימין צד עם קשורים יהיו הם שגם השמאל דצד הענינים את שמחברים

שבזה. הפירושים ככל - כו' ימין בצד "חור" לעשות צורך יש - זה

(שמאל) העולם עניני דחיבור העבודה את (לצחצח) ולהשלים לסיים - תוכנו הכפתורים" ש"צחצוח ונמצא,
דכ"ק השליחות מילוי - ובכללות ומצוותיה, תורה היהדות, דהפצת העבודה עלֿידי (ימין), קדושה עניני עם

דורנו. נשיא אדמו"ר מו"ח

הקטנים" על גדולים להזהיר ואמרת, "אמור - שתוכנה אמור, פרשת השבוע, לפרשת הקשר גם .200וזהו

עם ביחד העם, שלימות וקטנים, גדולים ישראל, בני שכל היינו, - "בהרֿסיני" לפרשת באים אמור ומפרשת
כדאיתא - סיני הר עם ביחד הקדושה, לארצנו באים סיני, דהר הענין תוכן - ומצוותיה התורה שלימות

הארץ.201במדרש שלימות - בשלימותה שהיא כפי ישראל, לארץ ויבוא ממקומו שייעקר ,

הנה" ישובו גדול "קהל - לשון202ובפשטות "ארץ" ישראל, לארץ - הנה" "ישובו יחיד, לשון - "קהל" ,
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וש"נ.196) ז. ש. כסלו, כ"ף וישב וש"פ כסלו י"ט שיחת ראה
אדמו"ר197) קודש (שיחות תרפ"ט שמח"ת מוהריי"צשיחת

.(95 ע' תשמ"א) (כפ"ח תר"פֿת"ש
פ"ה198) תפלה הל' רמב"ם רע"א. י, שבת וראה יב. ד, עמוס

ס"ב. סצ"ח או"ח ואדה"ז טושו"ע ה"ה.

לא.199) כה, תרומה פרש"י ראה
פרשתנו.200) ריש עה"ת בפרש"י הובא סע"א. קיד, יבמות
כא.201) דר"כ פסיקתא ראה
ז.202) לא, ירמי'
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"ארץ" ישראל בני ממנה עושים מלכים, ל"א אומות, שבעה של ארץ לכן מקודם היותה שתמורת היינו, יחיד,
עולם, של יחידו עם הקשורה ארץ יחיד, לשון

והשלימה האמיתית בגאולה - אחד" ושמו אחד ה' יהיה ההוא "ביום היעוד לקיום ממש בקרוב באים ומזה
ממש. ומיד תיכף משיחא, מלכא דוד עלֿידי

רצון "יהי לנגן שי' לשליחֿציבור צוה כך ואחר נאו". משיח וואנט "ווי לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר כ"ק
המקדש". בית שיבנה כו'

אחרונה. ברכה אמירת אודות הזכיר

•
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אגרות קודש

 ב"ה,  אדר"ח אייר, תשי"ז

ברוקלין.

 ועד כפר חב"ד

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

במשך השיחות שהין כאן בשבועות האחרונים נתבררו לי איזה נקודות. ולפלא שלא שמעתי מהם 

עד"ז, ומהם:

א( אשתקד בעת שהגדירו )איזה שטח הגדירו? גם כפר הישן, הצד השני?( את הכפר בתיל, סיפרו 

לי זה עתה, שלאחר שהתחילו ע"ד הרגיל, הציע המרא דאתרא הרש"ז שליט"א שיעשו באופן שיהיה כשר 

לעירוב ונתקבלה ההצעה בחביבות וכן נעשה.

ב( במשך השנים האחרונות, דברו עם חברי הועד או מנהיגי הכפר, ע"ד הכנות לשנת השמיטה 

הבע"ל, וחושבים המדברים שלא נעשה מאומה בשטח זה, אף שנודע בכל אה"ק ת"ו שבקוממיות וחפץ 

ואף שאין  לזה תיכף אחר סיום השמיטה שעברה.  ומתחילים בהכנות  חיים שומרים שמיטה כהלכתה, 

ובודאי אשר המתעסקים בהנ"ל בקוממיות וחפץ  צועקין על העבר, הרי עכ"פ עתה יש להתענין בהנ"ל, 

חיים ימציאו להם כל הידיעות הדרושות.

ג( דברתי כאן עם הרה"ח כו' הר"א שי' דריזין וכן כתבו לי מאנשי כפר חב"ד, ע"ד ארגון קבוצות 

)ארטיעל( למלאכת יד, טריקאטאזש וכיו"ב, והסבירו לי שמניעה בזה הוא ההכרח להון חוזר בסכום שאין 

ביכולת היחידים למצאו ולהכינו.

מובן שלפלא היתה בעיני סברא זו, כי בודאי ישנם כמה בנקים הנותנים הלואות על ענינים כאלו, 

אבל לא היה הדבר ברור בעיני בהחלט. אבל בשבוע העבר אמרו לי ברור, אשר הבנק לפועלים וכיו"ב נותן 

הלואות על כגון דא, כמובן באם מוכיחים לו, שישתמשו בההלואה לתכלית האמורה ושהאנשים מסוגלים, 

במדה מסוימה עכ"פ, לאותה המלאכה והעבודה בה רוצים להתעסק.

אפשר שתוצרך על זה גם ערבות ועד הכפר, אבל הרי גם זה מילתא דאפשר הוא. ועוד להוסיף, אשר 

ארגון קבוצות כאלו תועלת ג"כ לסעיף ב' הנ"ל, בהנוגע לשנת השמיטה, כמובן.

לפלא שעד עתה לא הגיעו ידיעות מפורטות ע"ד הקבלת פנים והכנוס וכו' ואפשר שנעשה זה קדירה 

להכפיל מאשר שיהיה חסר  טוב  דא  מילתי אמורה שבכגון  וכבר  חבירו,  על  וכל אחד סומך  דבי שותפי 

לגמרי.

בברכה לבשו"ט בכל האמור ולהצלחה בכל עניני הכפר הכללים והפרטים.

xen` zyxt zegiy ihewlfi jxk

הקודש ללשון מתורגם

.‡
˙ÂÎÂÒ‰ ‚Á· ˙„ÁÂÈÓ ‰ÁÓ˘

הפסוק ימים",1מן שבעת אלקיכם ה' לפני "ושמחתם

הרמב"ם מסיק הסוכות, חג לגבי הסוכות2האמור שבחג ,

האחרים, במועדים מאשר יותר – יתירה" "שמחה היתה

דבריו: ואלה

בהן לשמוח מצוה המועדות שכל פי על בחג3"אף ,

יום במקדש היתה ושמחתם4הסוכות שנאמר יתירה שמחה

יו"ט ערב עושין, היו וכיצד ימים. שבעת אלקיכם ה' לפני

מלמעלה לנשים מקום במקדש מתקנין היו הראשון

ומתחילין אלו, עם אלו יתערבו שלא כדי מלמטה ולאנשים

מימי ויום יום בכל וכן הראשון. יוםֿטוב ממוצאי לשמוח

מועד...". של חולו

מצטט5מפרשים שהרמב"ם שהעובדה כך, על אומרים

ימים" שבעת אלקיכם ה' לפני "ושמחתם הפסוק את

שמחה יום במקדש היתה הסוכות ש"בחג לכך כמקור
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נד.3) מ"ע סהמ"צ הי"ז. פ"ו יו"ט בהל' הרמב"ם כמ"ש
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ואילך6) ה"ו פ"י ומוספין תמידין בהל' כ"א המים ניסוך ע"ד הזכיר ולא
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מדרבנן, שהיא השמחה, חובת בכח ואין בו..."], לנגן

ויו"ט בשבת שיר בכלי השימוש של האיסור את 18לדחות

מדרבנן הוא .19שאף

חובה היא זו יתירה ששמחה סוברים אם dxezdאך on,

איסור את דוחה זו דאורייתא חובת אין מדוע קשה: הרי

opaxcשיר בכלי שימוש [ובמיוחד20של שבות21, ש"אין

במקדש22במקדש" התקיימה השואבה בית ושמחת ,

]?23בלבד

.‚
Ì"·Ó¯‰ È¯·„ ÏÚ ÌÈÙÒÂ� ÌÈÈ˘˜ È�˘

להבין: צריך כן

"ושמחתם שבפסוק לכך הרמב"ם של מקור מהו (א)

ל"שמחה היא הכוונה ימים" שבעת אלקיכם ה' לפני

?24יתירה"

כן: על יתר שהפסוקcvik(ב) ללמוד לכאורה, ייתכן,

המקדש, בבית יתירה" "שמחה על לציווי כאן מתכוון

קודמת בהלכה קובע עצמו שהרמב"ם זה25בעוד שפסוק ,

נוטלין לבדו ובמקדש לולב... "מצות אחר: דבר מלמד

לפני ושמחתם שנאמר החג ימי משבעת ויום יום בכל אותו

אלקיכם..." ?26ה'

.„
Ï‡¯˘È ÈÓÎÁ ÈÏÂ„‚ È"Ú ˙È˘Ú� ‰ÁÓ˘‰

לדבריו להרבות27בהמשך "מצוה הרמב"ם: אומר

שירצה מי וכל הארץ עמי אותה עושין היו ולא זו. בשמחה

והסנהדרין הישיבות וראשי ישראל חכמי גדולי אלא

והזקנים מרקדין28והחסידים שהיו הם מעשה ואנשי

אבל הסוכות, חג בימי במקדש ומשמחין ומנגנין ומסּפקין

ולשמוע". לראות באין כולן והנשים האנשים העם כל

במשנה הוא זו להלכה "חסידים29המקור האומרת: ,

בפניהם...". מרקדין היו מעשה ואנשי

להבין: וצריך

היא זו שמחה הרמב"ם שלדעת לעיל, המוסבר לפי א)

dxezd on daegניסוך מפני מדרבנן ולא יו"ט, כשמחת

מי וכל הארץ עמי אותה עושין היו "לא מדוע המים,

לראות באים כולן והנשים האנשים העם וכל שירצה..

כיצד (א) משניים: מורכב זה קושי (בלבד)"? ולשמוע

מצות בקיום שונים מסוגים יהודים בין הבדל שיהיה ייתכן

המקור מהו (ב) כללי? באופן הנאמרת התורה, מן עשה

זה ?30להבדל

מעשה", ואנשי "חסידים רק מוזכרים במשנה ב)

הישיבות וראשי ישראל חכמי "גדולי גם מוסיף והרמב"ם

המעשה)"? (ואנשי והזקנים (והחסידים) והסנהדרין

בגמרא כן: על מה31יתר על המספרת הברייתא מובאת

כלומר, תשובה. ובעלי מעשה" ואנשי "חסידים אז שאמרו

תשובה. ובעלי מעשה אנשי חסידים, סוגים: שלושה היו
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mixkfp!בברייתא
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ה"ד.18) פכ"ג שבת הל' רמב"ם ב. לו, א. ל, ביצה וראה א. קד, עירובין

ב).19) (שם, ורבנן ד"ה א). נ, (סוכה שאינו תוד"ה ראה

פערלא20) ברי"פ ומ"ש .21 הערה כדלקמן בשבת לתק"ש דומה דאינו

– שבת" דחיא לא יתירה לשמחה אלא הכתוב עלי' צוה שלא "משום שם

ביאור. צריך

בשבת21) להיות שחל בר"ה שופר לתקיעת דומה אינו בלא"ה גם אבל

לא שם כי – וש"נ) ב. כט, (ר"ה דרבה גזירה משום במדינה תוקעין שאין

בנדו"ד משא"כ מסויימת, בשנה רק וכל מכל המצוה נעקרתmlerlyעקרו

"ושמחתם קיום נעקר ובמילא חג של הראשון ביו"ט יתירה" "שמחה מצות

כלליzrayגו' מלאכי יד ראה – לגמרי מצוה לעקור לחכמים ואא"פ ימים",

רצה, סי' .p"yeהיו"ד

שבת דוחה נמי יתירה שמחה ה"ג): (ד"ה א נא, סוכה מפרש"י ולהעיר

(ולא בעלמא שבות אלא מלאכה איסור אין ובחליל היא מצוה ושמחת הואיל

במקדש). שבות דאין הזכיר

ב.22) יא, ביצה א. סה, פסחים

סוכה23) ברשב"א הוא ועד"ז .19 הערה (דלעיל ורבנן בתוד"ה והתירוץ

שם. בתוס' כדמוכח מדאורייתא, אינה ביה"ש שמחת אם רק הוא – שם)

(ר"ה24) הירושלמי בדברי השקו"ט ועיי"ש שם. פערלא הרי"פ כקושיית

להרמב"ם. כמקור הי"א) פ"ג סוכה ה"ג. פ"ד

כללי ט') (כרך שד"ח קמד. סי' הדל"ת כללי מלאכי (יד השקו"ט וידועה

לאחרי מפסוקים הלכות ללמוד לדרוש אפשר האם נ') אות סט"ז הפוסקים

מעונה הי' "אם ס"ב) (פי"ג לאדה"ז ברה"נ מסדר ולהעיר התלמוד. חתימת

(שער וברזל" עני "אסירי י) קז, (תהלים הכתוב מקורו שלכאורה ברזל", בכבלי

פכ"ג). הכולל
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הי"ד.27)

ו"גדולי28) ב) לב, (קדושין חכמה שקנה זה זקן בין חילוק שיש עכצ"ל
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ב). לב,

א.29) נא, סוכה

כי30) הי"זֿיח), פ"ו יו"ט הל' (רמב"ם יו"ט בשמחת החילוקים משא"כ

לא, וילך – בהקהל ועד"ז שם). (רמב"ם לו" כראוי ואחד אחד "כל הוא שם

יב.

א.31) נג, שם

הט"ו.32)

xen` zyxt zegiyÎihewl

הגדול הוא גופו... ומקל עצמו המשפיל וכל היא...

אמר ישראל מלך דוד וכן מאהבה. העובד 33המכובד

בעיני...". שפל והייתי מזאת עוד ונקלותי

בהלכות כאן זה ענין הרמב"ם מביא מדוע להבין: ויש

בהמשך "שמחהלולב, על הסוכות?dxiziלדבריו חג של "

אחרת להלכה שמחה של זו הלכה לצרף בכוונתו אם גם

יו"ט בהלכות זאת להביא עליו היה שמחה, מפני34של

כללית היא שם השמחה (ב) קודמות הן (א) סיבות: מספר

(ג) שמחהxwireיותר על מדובר שם השמחה ענין בסוף :

ה' כאן.llkaבעבודת כמו בדיוק ,

מצוה של שלשמחה מכך, עםllkaמובן קשר יש

סוכות.dxizi"שמחה של "

.Â
‡ÏÂ ,Ë"ÂÈ ˙ÁÓ˘· ˙ÙÒÂ˙ ‡È‰ ‰¯È˙È‰ ‰ÁÓ˘‰

˙„¯Ù� ‰ÂˆÓ
זה: לכל ההסבר

ה' לפני "ושמחתם הפסוק את מצטט שהרמב"ם בכך

בחג יתירה" ל"שמחה כמקור ימים" שבעת אלקיכם

לומר מתכוון איננו הוא כאןdxezayהסוכות, cerקיימת

הסוכות, בחג יתירה" "שמחה של למצותsqepaחובה

כדלהלן: היא כוונתו אלא ביוםֿטוב, שמחה

לגבי יוםֿטוב שמחת חובת את מדגישה שהתורה כיוון

ימיםֿטובים, בשאר מאשר יותר המקדש, בבית הסוכות חג

למרות35בפסוק ימים", שבעת אלקיכם ה' לפני "ושמחתם

"ושמחת הפסוק מן נלמדת כבר יוםֿטוב שמחת שחובת

"36בחגיך..." לכן ,dzid:"יתירה שמחה יום במקדש

יתירה" "שמחה אז שנהגו כך לידי הביאה זו jezaעובדה

) במצוה כהדגשה עצמה, יוםֿטוב שלzillkd37שמחת (

יוםֿטוב .38שמחת

מאוחר הלכות בשתי באומרו, הרמב"ם מתכוון ולכך

בשמחה להרבות "מצוה וחיובefיותר, מצוה כאן אין :"39

אלא יתירה, שמחה של עצמו שמחתjezaבפני מצות

ותוספת הדגשה יש .40יוםֿטוב

ה' לפני "ושמחתם לפסוק קשורה השמחה אמנם,

בשמחהzrayאלקיכם הריבוי ובאמצעות ימים",

כיוון אך יו"ט, שמחת של הכללית מצותֿעשה מקיימים

אין זאת "שמחתdaegשבכל על התורה מן נפרדת

ללא מקיימים יו"ט שמחת של מצותֿהעשה ואת יתירה",

של האיסור את לדחות אין הרי יתירה", "שמחה של הענין

ביו"ט שיר בכלי דרבנן.41שימוש הוא אם אף ,

ש" הרמב"ם קביעת מובנת הראשוןaxr[בכך יוםֿטוב

שמלשון למרות וכו'", לנשים מקום במקדש מתקנין היו

"29המשנה זאת מסדרים שהיו יוםֿטובi`venaנראה

שאין כיוון שהרי, חג". של מןdaegהראשון מיוחדת

איסור את עבורה ידחו מדוע זו, יתירה" "שמחה על התורה

בחולֿהמועד המלאכה הרמב"ם42עשיית קובע לכן ?

יוםֿטוב בערב זאת כל ].43שסידרו

.Ê
ÌÈ�Â˘ ÌÈ„Â‰È ÔÈ· ‰ÂˆÓ‰ ÌÂÈ˜· ÌÈÏ„·‰Ï ‰·ÈÒ‰
היו זו סתמית מצוה שבקיום הסיבה מהי יובן זה לפי

שונים: יהודים בין הבדלים

היתירה" ש"השמחה עצמה,`dppiכיוון בפני מצוה

והדגשה תוספת חגaeaigaאלא שמחת של המצוה

הרי כדלעיל, בפסוק, מודגשת שהשמחה מפני הסוכות,

של זה בהרגשתaeaigענין ולפיכך:44תלוי ואדם. אדם כל

בכך מתבטאת יותר הגבוהות הדרגות בעלי של שמחתם

האנשים העם "כל ואילו וכו'" ומספקין מרקדין ש"היו

לראות ש"באין בכך שמחתם את קיימו והנשים"
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כב.33) ו, ב שמואל

ה"כ.34) לאחרי פ"ו

בחג.35) כתיב שמחות שלש תרנד): (רמז כאן פרשתנו יל"ש וראה

יד.36) טז, ראה

שמחת37) במצות נכללת אלא בפ"ע כמצוה נמנה לא למה עפ"ז ומתורץ

.(9 הערה לעיל (ראה יו"ט

דשמחת38) השמחה כללות על לכאורה להקשות שיש מה מתורץ עפ"ז

ה"ז. פ"א שם ירושלמי ב. ח, (מו"ק בשמחה שמחה מערבין אין הרי – ביה"ש

ואכ"מ. בערכו. תלמודית אנציקלופדיא וראה הט"ז). פ"ז יו"ט הל' רמב"ם

בחג39) במקדש יתירה שמחה לעשות מצוה י"ב): (בהלכה הול"ל דאז

גו'. ושמחתם שנאמר הסוכות

מן40) "ואינה במ"ש (10 הערה (דלעיל רש"י כוונת ג"כ זוהי ואולי

שאינו היינו – המצות" את לחבב אלא "aeigהתורה אלא התורה, aaglמן

של ֿ) המצות" ורשות"dxezאת מצוה "חובה ע' תלמודית אנציק' וראה .(

וש"נ. ומצוה. חובה רשות בגדר החילוקים

שאינה41) שואבה של ובחליל :(23 הערה (דלעיל מרשב"א ג"כ להעיר

יתירה. שמחה אלא חובה

פ"ז.42) יו"ט הל' רמב"ם

לולב43) הל' ז"ל" הרמב"ם "לשונות או"ח כנה"ג שיירי בארוכה וראה

הקהל, לענין הרמב"ם שיטת ע"ד שהוא – [ושם שם. סוכה לנר ערוך כאן.

חובה. בגדר אינה ביה"ש ששמחת בפנים, המבואר עפ"י יותר ויומתק עיי"ש].

ב44) שגם ולהעיר וביסודה. בעיקרה השמחה שבלבכענין מה"ת מ"ע

שהדרך* כיון אבל בהן מחויב שכאו"א ויראתו ה' אהבת במצות כיו"ב, מצינו

ע"י הוא לקיומן שישopeaziyלבוא החילוק גודל מובן (עיי"ש) כו' האדם

בבנ"א. בכ"ז

כמובן,45) שמחה אצלם פעל ולשמוע" לראות באין ש"כולן זה שהרי

כו' "מרקדין הרמב"ם: "שמחין").oignyneוכלשון (ולא כו'"

.a"tx z"deqi 'ld m"anx (*
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כב.33) ו, ב שמואל

ה"כ.34) לאחרי פ"ו

בחג.35) כתיב שמחות שלש תרנד): (רמז כאן פרשתנו יל"ש וראה

יד.36) טז, ראה

שמחת37) במצות נכללת אלא בפ"ע כמצוה נמנה לא למה עפ"ז ומתורץ

.(9 הערה לעיל (ראה יו"ט

דשמחת38) השמחה כללות על לכאורה להקשות שיש מה מתורץ עפ"ז

ה"ז. פ"א שם ירושלמי ב. ח, (מו"ק בשמחה שמחה מערבין אין הרי – ביה"ש

ואכ"מ. בערכו. תלמודית אנציקלופדיא וראה הט"ז). פ"ז יו"ט הל' רמב"ם

בחג39) במקדש יתירה שמחה לעשות מצוה י"ב): (בהלכה הול"ל דאז

גו'. ושמחתם שנאמר הסוכות

מן40) "ואינה במ"ש (10 הערה (דלעיל רש"י כוונת ג"כ זוהי ואולי

שאינו היינו – המצות" את לחבב אלא "aeigהתורה אלא התורה, aaglמן

של ֿ) המצות" ורשות"dxezאת מצוה "חובה ע' תלמודית אנציק' וראה .(

וש"נ. ומצוה. חובה רשות בגדר החילוקים

שאינה41) שואבה של ובחליל :(23 הערה (דלעיל מרשב"א ג"כ להעיר

יתירה. שמחה אלא חובה

פ"ז.42) יו"ט הל' רמב"ם

לולב43) הל' ז"ל" הרמב"ם "לשונות או"ח כנה"ג שיירי בארוכה וראה

הקהל, לענין הרמב"ם שיטת ע"ד שהוא – [ושם שם. סוכה לנר ערוך כאן.

חובה. בגדר אינה ביה"ש ששמחת בפנים, המבואר עפ"י יותר ויומתק עיי"ש].

ב44) שגם ולהעיר וביסודה. בעיקרה השמחה שבלבכענין מה"ת מ"ע

שהדרך* כיון אבל בהן מחויב שכאו"א ויראתו ה' אהבת במצות כיו"ב, מצינו

ע"י הוא לקיומן שישopeaziyלבוא החילוק גודל מובן (עיי"ש) כו' האדם

בבנ"א. בכ"ז

כמובן,45) שמחה אצלם פעל ולשמוע" לראות באין ש"כולן זה שהרי

כו' "מרקדין הרמב"ם: "שמחין").oignyneוכלשון (ולא כו'"

.a"tx z"deqi 'ld m"anx (*



`xenכו zyxt zegiyÎihewl

מן חיוב איננה היתירה" ש"השמחה זה, הסבר לפי

התלויה החג, שמחת במצות תוספת רק אלא התורה,

הללו הסוגים שכל לכך הסיבה א) יובנו האדם, בהרגשת

אותה, מקיימים היו מעשה) ואנשי ישראל... חכמי (גדולי

ענין לו יש ולכן לאחר, שאין יתרון יש מהם אחד לכל כי

הסוגים שכל לכך המקור ב) המצוה. בחיבוב מיוחד

השמחה": ב"עשיית השתתפו המנויים

בבבלי תנאים46ובירושלמי31הגמרא, מספר מביאה ,

mnyaבית בשמחת דבריהם על או מעשיהם על ומספרת

השתתפו ודאי בביתֿהמקדש,lkהשואבה. שהיו התנאים,

תנאים רק מונה הגמרא אך השואבה, בית בשמחת

את כוללים שהם מפני אלה, המשתתפיםlkמסויימים סוגי

מסויים סוג הוא מהם אחד וכל השואבה, בית בשמחת

כי היתירה") "השמחה (את אותה" ש"עושין אלה מבין

סוגים אצל מיוחדת`elדוקא חביבות למצוה.47יש

.Á
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אומרת: הגמרא

"אמר iא) 'x`ippg oa ryedבית שמחת שמחין כשהיינו

מנמנמי דהוו שינה, טעם טעמנו לא אכתפי48השואבה...

מהי זה). של כתפו על זה מנומנמים (=שהיו דהדדי"

(שבעבורה חנניא בן יהושע ר' של המיוחדת מעלתו

מה הגמרא בשמחתed49`מספרת ההשתתפות אודות אמר

ביה"ש")?

בגמרא מתווכח50מסופר היה חנניא בן יהושע שר' ,

חכמים שהיו אתונה), (=זקני אתונא" דבי ה"סבי עם

בגמרא מסופר כמוֿכן מנצחם. והיה שלפני51גדולים, ,

אותו שאלו חנניא בן יהושע ר' של בניinkgהסתלקותו

תיהוי "מאי עלינוolrישראל יהיה (=מה מאפיקורוסין"

בפסוק להם ענה והוא האפיקורסים?), עצה52מן "אבדה

בפסוק להם שענה (ואבע"א חכמתם", נסרחה 53מבנים

שר' מכאן רואים לנגדך"). ואלכה ונלכה נסעה "ויאמר

היה חנניא בן ישראל.lecbdיהושע שבחכמי

השתתפו ישראל" חכמי ש"גדולי הרמב"ם מסיק מכאן

השואבה. בית בשמחת

על עליו "אמרו l`ilnb(ב) oa oerny oaxשמח כשהיה

נוטל...". היה השואבה בית שמחת

בגמרא שעליו54כמסופר הסנהדרין, נשיא רשב"ג היה

"סנהדרי הגדול55נאמר וכו' ואחד שבעים ומניינם גדולה

ראש והוא עליהן ראש אותו מושיבין שבכולן בחכמה

מקום..." בכל נשיא החכמים אותו שקורין והוא הישיבה

ראש הוא הנשיא –oixcdpqdמכאן הרמב"ם56. מסיק

השואבה.57שהסנהדרין בית בשמחת משתתפים היו

על עליו "אמרו owfd(ג) lldבית בשמחת שמח כשהיה

בכינויו כאן אותו ומכנה מדייקת הגמרא אמר...". השואבה

התוארowfd"הלל מוזכר איננו מקומות שבמספר למרות ,"

ומשמח שמח היה שהוא מכך ללמוד אפוא, ניתן, "זקן".

ה"זקנים". מן כאחד מעלתו מפני השואבה בית בשמחת

ש"זקנים הרמב"ם מסיק בית58מכאן בשמחת השתתפו

השואבה.
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" נוסף: תנא מוזכר בירושלמי wcvedi(ד) oaהיה

בקפיצותיו". משתבח
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ה"ד.46) פ"ב

הודעת47) אחר: lraבסגנון myבגדר הוא ודין לימוד – המאמר

לומר גדול ודוחק להשמיענוj`yהשמחה. אתי דיבורם ותוכן השמחה אופני

כאן אני אם אמר בכ"ז הי' ענותן שהלל שאף להדגיש כטפל רק בא והשם

הי' ש"הוא (ולהעיר כאן ביה"ש)xne`)libxהכל בשמחת דוקא לאו – לומר

בהשאר. ועד"ז לי"*). מי לי אני אין אם

כי48) בסוכה*, ישנים שאין לאלה מקור שמכאן לחדודי) – (עכ"פ י"ל

סוכה הל' רמב"ם א. כו, (סוכה בסוכה צ"ל ארעי שינת מנמנמי, גם לכאורה

הלשון ופשטות ס"ז), שם אדה"ז שו"ע ס"ב. סתרל"ט או"ח טושו"ע ה"ו. פ"ו

ק. ס' ח"א תשב"ץ וראה לסוכה. חוץ מנמנמי שהיו משמע כאן

דהדדי".k"ekשהרי49) "אכתפי וכלשונו: כמותו, ונהגו עמדו היו

ב.50) ח, בכורות

ב.51) ה, חגיגה

ז.52) מט, ירמי'

יב.53) לג, וישלח

הזקן54) ברשב"ג קיים, הי' שביהמ"ק בזמן המדובר שהרי – א. טו, שבת

שם). סוכה יעב"ץ בערכו. (סה"ד

ה"ג.55) פ"א סנהדרין הל' רמב"ם

יז,56) סנה' סע"ב. עד, (ב"ק אב"ד – סנהדרין חבר הי' ריב"ח שגם אף

קמ"ל מאי א"כ כי בסנהדרין, היותו מצד נזכר ששמו לומר אין מ"מ ב),

ורשב"ג ישראל חכמי גדולי סוג מלמדנו דריב"ח ועכצ"ל רשב"ג. שם בהזכרת

סנהדרין. (ראש) –

שרק57) לומר חדy`xואין אלא אינו א"כ כי – לשמוח צריך סנהדרין

ולכן .74 הערה לקמן גם וראה ביה"ש. בשמחת שמשתתף ופשיטא בדרא

ראש דגם שבסנהדרין, ואחד משבעים אחד היותו מצד שהוא מסתבר

הוא ב'wlgהסנהדרין דהם – ותלמידיו ישיבה ראש (משא"כ מהסנהדרין

.(61 הערה לקמן וראה סוגים.

נזכר58) מ"מ, – ועוד) א. סו, פסחים א. טו, (שבת נשיא ג"כ שהי' אף

"(הלל) להיותו למדנוowfdכאן כבר (סנהדרין) נשיא ועוד: כבפנים. ,"

בפנים. כנ"ל מרשב"ג,

.c"in `"t zea` (*

.jli`e 211 'r h"kg y"ewl dkex`a d`x dkld i"tr h"ewyd (*
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לומר בא שאינו וברור ללמד, כדי מובא זה סיפור

בזמן בישראל לגדול היא כאן הכוונה – סתומים. דברים

ואכן, אחר. במקום עליו שמדובר קיים, שביתֿהמקדש

יהוצדק בן שמעון רבי את מוצאים התנאים .59ברשימות

עליה, מספרים שחז"ל מיוחדת מעלה מוצאים אין אודותיו

שמעון. רבי בשמו: מתבטאת שמעלתו לומר ומוכרח

בתוספתא כתוב "רבי" התואר לו60על שיש "מי :

ש" הוא דבר של פירושו רבי". אותו קורין iaxתלמידים

מוכיח מכאן ישיבה. ראש היה יהוצדק" בן שמעון

ישיבות שראשי בית61הרמב"ם בשמחת משמחים היו

השואבה.

ייתכן כיצד לעיל: האמור על לשאול אפשר לכאורה,

תוארו מפני יהוצדק בן ר"ש את מזכיר שהירושלמי לומר

אותו מכנה שהירושלמי בעוד "בןo`k"רבי", בשם

יהוצדק"?!le"iax`יהוצדק", בן שמעון

– בקפיצותיו" משתבח "היה היא: כך על התשובה

עצמו מעלות62בקפיצותיוlldzdהוא על מדברים וכאשר ,

או הזולת, אצל חשד שימנע באופן לדבר צריך עצמיות,

של בלשון עצמו את מכנה הוא לכן עצמית. גאוה הרגשת

הכבוד" למסופר63"היפך בדומה זכאי,64. בן יוחנן ר' על

הטיח "אלמלא אמר עצמו על i`kfשבדברו oa"ראשו את

בשמו לעצמו קרא לא הוא של65– בשמו כבן, רק אלא ,

אביו.

.È
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סובר הוא כי תשובה" "בעלי מונה אינו הרמב"ם

איננה אלאdtiqenשהברייתא המשנה, zyxtnעל

בקיצור במשנה הכתוב את - הברייתות כדרך - .66ומפרטת

חסידים גם כולל במשנה, המוזכר "חסידים" הסוג

תשובה. בעלי וגם מלכתחילה

רש"י בשיטתו: עקבי "67והוא הויlk68מפרש חסיד

תשובה בעלי שגם לומר אפשר אי זה ולפי מעיקרו", חסיד

דעות בהלכות פוסק הרמב"ם אך כאן. "ומי69נכללים :

מעט בינונית מדעה ויתרחק ביותר עצמו על מדקדק שהוא

יכולה כזו והתנהגות – חסיד" נקרא זה לצד או זה לצד

בעל אצל והן מעיקרו, וחסיד צדיק אצל הן להמצא

שבמ70תשובה ש"חסידים" סובר הוא לפיכך 71שנה.

מזכיר הרמב"ם אין זו מסיבה תשובה. בעלי גם כוללים

"חסידים" כותב אלא בנפרד, תשובה" "בעלי של הסוג את

בעלי וגם מלכתחילה, חסידים גם בכך וכולל סתם,

תשובה.

.‡È
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שמחה של המעלה הרמב"ם מבאר למה יובן זה לאור

השואבה: בית לשמחת בהמשך מצוה של

היא השואבה בית ששמחת לשמחתztqezכיוון

מפני devndיוםֿטוב, zeaiagיוצא יוםֿטוב, שמחת של

בכלל מצוה שמחת של מהותה בעצם, שהיא72שזוהי, ,

בעשיית אדם "שישמח – המצוה עשיית לעיקר תוספת

בהן". שצוה האֿל ובאהבת המצוה

יותר נעלות תוצאות יש בכלל מצוה לשמחת ועוד:

השואבה בית שבשמחת כיוון השואבה, בית משמחת

לא וודאי שמחה, של במצב בלאוֿהכי היהודי נמצא

ביצירת קושי אין ולכן ואילוztqezבעצבות, זה, במצב
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יהוצדק59) בן ר"ש הי' היוחסין ספר שלדעת – בערכו הדורות סדר ראה

יהוצדק בן ר"ש שהתנא ומסיק עליו, פריך שם בסה"ד אבל טרפון. דר' בזמן

דשלשה י"א ואשר בארוכה, עיי"ש ב), י, נדה בתוס' (כמ"ש יוחנן דר' רבו הוא

ועצ"ע. הוי. ב"י ר"ש

אביי.60) ע' בערוך נעתק – גאון שרירא רב באגרת הובא עדיות. סוף

הוה כי כו' לי' קרי הוה זכאי בן למד הוה "כי ע"ב): ריש (מא, ובסנהדרין

לי' קרי הוה ניתןoaxלימד "רבי" שהתואר מבואר ובכ"מ זכאי". בן יוחנן

ואכ"מ. שם. לתוספתא דוד חסדי שם. רש"ג אגרת וראה – סמיכה בקבלת

הישיבה"61) "ראש הוא ונשיא נשיא, שהי' מרשב"ג זה סוג ללמוד אין

דישיבה(רמב"ם לראש בזה הכוונה כי – (חבריםefשם) וכיו"ב דסנהדרין

– ותלמידים ישיבה ראש משא"כ וכו'), להטות רבים ואחרי זל"ז, ובערך

כמובן. תלמידיו,

"היו62) שם: העדה (בקרבן הרואים" בעיני "משתבח שם: משה ובפני

בירושלמי*). אחרת גירסא לו היתה ואולי אותו". משבחין

(משא"כ63) הסוגיא דבעל כ"א עצמו יהוצדק בן ר"ש מדברי שאי"ז ואף

יהוצדק" "בן לכתוב בירושלמי מדייק מ"מ – בפנים) דלקמן ריב"ז בנידון

opirny`l.הכבוד היפך של באופן דיבור גם צ"ל "משתבח" דכאשר

סע"ב.64) לד, ברכות

"בן65) כל בפי נק' שאז תלמידים לו שהיו קודם הי' שזה לומר ואין

שהלך דוסא בן "ר"ח כאשר זה הי' הרי כי – (60 הערה (ראה cenllזכאי"

dxez."ריב"ז אצל

כן.66) אחרי ד"ה בהקדמתו להרמב"ם פיה"מ ראה

חסידים.67) אלו ד"ה בסוגיין

שנאמר68) חסידים רק .ziixaa`ולא

שורפן.69) ובתוד"ה א יז, נדה וראה ה"ה. פ"א

ב:70) קג, ב"ק בתחילתו.xcdeראה חסידים ספר ג"כ וראה חסיד. הוי

ובע"ת.71) מעשה אנשי חסידים סוגים: ג' שמפורש ברייתא משא"כ

בחגה"ס72) המועדות.. שכל "אע"פ כאן: הרמב"ם על ספר קרית ועייג"כ

זו בשמחה להרבות ומצוה יתירה.. שמחה אדםyהיתה שישמח השמחה

היא". גדולה עבודה המצות.. בעשיית

.xrvrfd xegadc md d"cdy xnel i`cel aexw ,l"pdk miyxtna la` ± "eizevitwa gazyn 'id" `ed my r"dwa d"cd (*



כז xen` zyxt zegiyÎihewl

לומר בא שאינו וברור ללמד, כדי מובא זה סיפור

בזמן בישראל לגדול היא כאן הכוונה – סתומים. דברים

ואכן, אחר. במקום עליו שמדובר קיים, שביתֿהמקדש

יהוצדק בן שמעון רבי את מוצאים התנאים .59ברשימות

עליה, מספרים שחז"ל מיוחדת מעלה מוצאים אין אודותיו

שמעון. רבי בשמו: מתבטאת שמעלתו לומר ומוכרח

בתוספתא כתוב "רבי" התואר לו60על שיש "מי :

ש" הוא דבר של פירושו רבי". אותו קורין iaxתלמידים

מוכיח מכאן ישיבה. ראש היה יהוצדק" בן שמעון

ישיבות שראשי בית61הרמב"ם בשמחת משמחים היו

השואבה.

ייתכן כיצד לעיל: האמור על לשאול אפשר לכאורה,

תוארו מפני יהוצדק בן ר"ש את מזכיר שהירושלמי לומר

אותו מכנה שהירושלמי בעוד "בןo`k"רבי", בשם

יהוצדק"?!le"iax`יהוצדק", בן שמעון

– בקפיצותיו" משתבח "היה היא: כך על התשובה

עצמו מעלות62בקפיצותיוlldzdהוא על מדברים וכאשר ,

או הזולת, אצל חשד שימנע באופן לדבר צריך עצמיות,

של בלשון עצמו את מכנה הוא לכן עצמית. גאוה הרגשת

הכבוד" למסופר63"היפך בדומה זכאי,64. בן יוחנן ר' על

הטיח "אלמלא אמר עצמו על i`kfשבדברו oa"ראשו את

בשמו לעצמו קרא לא הוא של65– בשמו כבן, רק אלא ,

אביו.

.È
"‰·Â˘˙ ÈÏÚ·" ‰�ÂÓ Â�È‡ Ì"·Ó¯‰˘ ÍÎÏ ‰·ÈÒ‰
סובר הוא כי תשובה" "בעלי מונה אינו הרמב"ם

איננה אלאdtiqenשהברייתא המשנה, zyxtnעל

בקיצור במשנה הכתוב את - הברייתות כדרך - .66ומפרטת

חסידים גם כולל במשנה, המוזכר "חסידים" הסוג

תשובה. בעלי וגם מלכתחילה

רש"י בשיטתו: עקבי "67והוא הויlk68מפרש חסיד

תשובה בעלי שגם לומר אפשר אי זה ולפי מעיקרו", חסיד

דעות בהלכות פוסק הרמב"ם אך כאן. "ומי69נכללים :

מעט בינונית מדעה ויתרחק ביותר עצמו על מדקדק שהוא

יכולה כזו והתנהגות – חסיד" נקרא זה לצד או זה לצד

בעל אצל והן מעיקרו, וחסיד צדיק אצל הן להמצא

שבמ70תשובה ש"חסידים" סובר הוא לפיכך 71שנה.

מזכיר הרמב"ם אין זו מסיבה תשובה. בעלי גם כוללים

"חסידים" כותב אלא בנפרד, תשובה" "בעלי של הסוג את

בעלי וגם מלכתחילה, חסידים גם בכך וכולל סתם,

תשובה.

.‡È
„·Î‰ Ï‡ Ï˜‰ ÔÓ

שמחה של המעלה הרמב"ם מבאר למה יובן זה לאור

השואבה: בית לשמחת בהמשך מצוה של

היא השואבה בית ששמחת לשמחתztqezכיוון

מפני devndיוםֿטוב, zeaiagיוצא יוםֿטוב, שמחת של

בכלל מצוה שמחת של מהותה בעצם, שהיא72שזוהי, ,

בעשיית אדם "שישמח – המצוה עשיית לעיקר תוספת

בהן". שצוה האֿל ובאהבת המצוה

יותר נעלות תוצאות יש בכלל מצוה לשמחת ועוד:

השואבה בית שבשמחת כיוון השואבה, בית משמחת

לא וודאי שמחה, של במצב בלאוֿהכי היהודי נמצא

ביצירת קושי אין ולכן ואילוztqezבעצבות, זה, במצב
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יהוצדק59) בן ר"ש הי' היוחסין ספר שלדעת – בערכו הדורות סדר ראה

יהוצדק בן ר"ש שהתנא ומסיק עליו, פריך שם בסה"ד אבל טרפון. דר' בזמן

דשלשה י"א ואשר בארוכה, עיי"ש ב), י, נדה בתוס' (כמ"ש יוחנן דר' רבו הוא

ועצ"ע. הוי. ב"י ר"ש

אביי.60) ע' בערוך נעתק – גאון שרירא רב באגרת הובא עדיות. סוף

הוה כי כו' לי' קרי הוה זכאי בן למד הוה "כי ע"ב): ריש (מא, ובסנהדרין

לי' קרי הוה ניתןoaxלימד "רבי" שהתואר מבואר ובכ"מ זכאי". בן יוחנן

ואכ"מ. שם. לתוספתא דוד חסדי שם. רש"ג אגרת וראה – סמיכה בקבלת

הישיבה"61) "ראש הוא ונשיא נשיא, שהי' מרשב"ג זה סוג ללמוד אין

דישיבה(רמב"ם לראש בזה הכוונה כי – (חבריםefשם) וכיו"ב דסנהדרין

– ותלמידים ישיבה ראש משא"כ וכו'), להטות רבים ואחרי זל"ז, ובערך

כמובן. תלמידיו,

"היו62) שם: העדה (בקרבן הרואים" בעיני "משתבח שם: משה ובפני

בירושלמי*). אחרת גירסא לו היתה ואולי אותו". משבחין

(משא"כ63) הסוגיא דבעל כ"א עצמו יהוצדק בן ר"ש מדברי שאי"ז ואף

יהוצדק" "בן לכתוב בירושלמי מדייק מ"מ – בפנים) דלקמן ריב"ז בנידון

opirny`l.הכבוד היפך של באופן דיבור גם צ"ל "משתבח" דכאשר

סע"ב.64) לד, ברכות

"בן65) כל בפי נק' שאז תלמידים לו שהיו קודם הי' שזה לומר ואין

שהלך דוסא בן "ר"ח כאשר זה הי' הרי כי – (60 הערה (ראה cenllזכאי"

dxez."ריב"ז אצל

כן.66) אחרי ד"ה בהקדמתו להרמב"ם פיה"מ ראה

חסידים.67) אלו ד"ה בסוגיין

שנאמר68) חסידים רק .ziixaa`ולא

שורפן.69) ובתוד"ה א יז, נדה וראה ה"ה. פ"א

ב:70) קג, ב"ק בתחילתו.xcdeראה חסידים ספר ג"כ וראה חסיד. הוי

ובע"ת.71) מעשה אנשי חסידים סוגים: ג' שמפורש ברייתא משא"כ

בחגה"ס72) המועדות.. שכל "אע"פ כאן: הרמב"ם על ספר קרית ועייג"כ

זו בשמחה להרבות ומצוה יתירה.. שמחה אדםyהיתה שישמח השמחה

היא". גדולה עבודה המצות.. בעשיית

.xrvrfd xegadc md d"cdy xnel i`cel aexw ,l"pdk miyxtna la` ± "eizevitwa gazyn 'id" `ed my r"dwa d"cd (*
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כח

נוסח הגדה של פסח

נהגו במדינות אלו לא לאכול בפסח . . מיני קטניות1.

מוחין  מבחינת  הוא   — קטנות  מלשון  קטניות, 
דקטנות, דינים וגבורות. לכן אין אוכלים אותם בפסח, 
היציאה  היינו  יציאת מצרים,  זמן של חסד,  הוא  שאז 

ממוחין דקטנות שבמיצר הגרון2.
)ליקוטים ואגרות עמ' קפג(

מצה — מוחין דאבא. ד' כוסות — מוחין דאימא3.
הם  והכוסות  חכמה,  לאכילה,  היא  שמצה  זהו 

לשתיה, בינה4.
ואכילת מצה היא מן התורה, מוסר אביך5, חכמה, 

והכוסות הם מדרבנן, תורת אמך, בינה.
וצריך להיות הבן בחכמה וחכם בבינה6:

הבן בחכמה — בינה גבוהה וקודמת לחכמה7, והוא 
שמתחלה שותים שני כוסות ואחר כך אוכלים מצה.

חכם בבינה — חכמה גבוהה וקודמת לבינה8, והוא 
הרי  נוספים,  כוסות  שני  שותים  מצה  אכילת  שלאחר 

שמצה קודמת לכוסות.
)ליקוטים ואגרות עמ' שג(

ל"ג בעומר

עוטה אור כשלמה9.

אור — היינו פנימיות התורה, האור שבתורה. ול"ג 
בעומר, הילולא דרשב"י, שגילה פנימיות התורה, הוא 

בחודש אייר, לשון אור.
שלמה — היינו חלק הנגלה שבתורה, שהוא בחינת 
כי  שבתורה,  לנגלה  שייך  הפורים  חג  ושלמה.  לבוש 
בחודש  חל  והוא  בטלין10,  אין  והלכות  אסתר  מגלת 

1( שו"ע אדמ"ר הזקן סי' תנג, ג.
2( לקוטי תורה להאריז"ל פרשת וישב.

3( פרי עץ חיים שער חמץ ומצה ריש פ"ב.
4( ראה תורה אור משפטים עח, ג.

5( משלי א, ח.
6( ספר יצירה פ"א מ"ד.

7( עץ חיים שער אנ"ך פ"ח.
8( שם.

9( תהלים קד, ב.
10( מדרש משלי ט. ירושלמי מגילה פ"א, ה.

אדר, שפירושו לבוש, כמו אדרת שער11, אדר יקר12.
תלוי  בעומר  ל"ג  שיום  כמו  לשלמה,  אור  ומדמה 
בעומר,  ל"ג  יהיה  פורים  שיהיה  ביום  כי  בפורים, 

וסימנך פל"ג13.
)ליקוטים ואגרות עמ' תד(

פסח שני, חסד שבהוד — כתיב בו14 עמדו ואשמעה, 
כי  איש  איש  שכתוב  כמו  נפש,  לטמאי  התיקון  והוא 
יהיה טמא לנפש או בדרך רחוקה . . ועשה פסח לה'15.
ל"ג בעומר, הוד שבהוד — הוא הילולא דרשב"י, 
שמעון מלשון שמיעה16, והוא התיקון למיתה עצמה, 
לא רק לטמאי נפש. כדכתיב17 שמעו ותחי נפשכם, ואז 

פסקו למות תלמידי רבי עקיבא.
)ליקוטים ואגרות עמ' שז(

יוחאי, לשון  — הוא בחינת דעת. והוא בן  רשב"י 
רז"ל19  ואמרו  המדות18,  חיות  הוא  דעת  כי  חיים, 

והודעת להם20 זה בית חייהם.
לכן היה יכול לפטור את העולם מן הדין21, כי דין 
נמשך מגבורה, והמתקת הדין היא על ידי המתקתו בה' 

חסדים, והוא בדעת, המחבר וכולל חסד וגבורה יחד.
שהדעת  היינו  חסרת,  מה  קנית  דעה  רז"ל22  ואמרו 

הוא הממתיק את הדין.
הוא   — הרשב"י  הסתלקות  יום  בעומר,  ול"ג 
חילוף והמתקת לה"י של שם אלקי"ם, דין, באותיות 

הקודמות, כד"ט23, מספר ל"ג.
ומספר שם אכדט"ם הוא ע"ד, אותיות ד"ע, שהדעת 

הוא הממתיק.

)הערות לזהר ב עמ' רצח, עמ' תסא, ליקוטים ואגרות עמ' קב(

11( זכריה יג, ד.
12( שם, יא.

13( שו"ע או"ח סי' תכח, א.
14( שם, ח.

15( בהעלותך ט, י.
16( ויצא כט, לג.
17( ישעיה נה, ג.

18( תניא פ"ג.
19( בבא מציעא ל, ב.

20( יתרו יח, יט.
21( סוכה מה, ב.

22( ויקרא רבה פ"א, ו.
23 פרי עץ חיים שער חג המצות פ"א.

ליקוטים מתורת לוי יצחק



כט
כא, א – ויאמר ה' אל משה אמור אל הכהנים 
בני אהרן ואמרת אליהם לנפש לא יטמא בעמיו

מסתלקת  שהנשמה  גב  על  שאף  ז"ל  האר"י  כתב  א. 
והחיצונים  גופו,  בתוך  מנשמה  מעט  בו  נשתייר  האדם  מן 
שרוצים ליהנות מאור הנשמה שנשתייר בו באים בתוך אותו 
יכולים  אינן  שבגוף  נשמה  של  הגדול  מאור  בחיים  כי  גוף, 
לבא, אבל אור מעט שנשתייר אחר מותו באדם נהנים ממנו 
ומכח זה האור שנשתייר בו מתלבשים בו ומזה בא הטומאה, 
ובאם שלא הי' נשתייר בו מעט אור מנשמתו לא היו באים 

החיצונים לתוכו.
גורם  זה  כי  מנשמתו  זה  מעט  משייר  שהקב"ה  והענין 
ללחלח העצמות שיכולים לקום בתחייה, כמו הגינה כל זמן 
שאין מלחלחין אותו הגינה ונתייבשה אי אפשר לה להוציא 
פרי כן ממש האדם, ועל זה כתב האריז"ל שזה שאמר הפסוק 
והיית כגן רוה וכמוצא מים אשר לא  בישעי' )ישעי' נח, יא( 
יכזבו מימיו והשביע בצחצחות נפשך ועצמותיך יחליץ, ר"ל 
וישתיירו  הגוף  שיכלה  אחר  בקבר  שעצמותיך  לך  גרם  מי 
העצמות שהקב"ה יחליץ אותם ויחיו על ידי שהייתם כגן רוה 
אתה  כן  לחלוחית,  מצד  מימיו  יכזבו  לא  אשר  מים  וכמוצא 
כל זמן שהלחלוחית בתוכך מקום בתחייה. וכתב שזהו סוד 

הנזכר בזוהר בכמה דוכתי הבלי דגרמי דאשתייר בבי קברי.
ואם כן מכח זה המעט שנשתייר מנשמתו מתלבשים בו 
אבל  מת,  טומאת  וזהו  האדם  ומטמאים  ויונקים  החיצונים 
כלום  אצלו  נשתייר  אינו  המתים  בתחיית  קם  שאינו  עכו"ם 
כן  גם  אין להם להחיצונים  כן  ואם  בעת שנפטר מן העולם, 
ולכך אין מטמא העכו"ם.  בו,  ואינם מתלבשים  להניק ממנו 

עד כאן דברי האר"י.
שישתייר  זה  בדרך  התחייה  הקב"ה  עשה  למה  קשה  אך 
מעט נשמה, לא ישתייר כלום מנשמה בגוף ויבראהו מחדש 
לעתיד  כך  סרוחה,  מטיפה  בתחילה  שבראו  כמו  כך  אחר 

יבראו מאותו עפר בעלמא שנשאר מגופו.
נודע מה  כי  זה מצד הדין,  אבל נראה לי שהקב"ה עושה 
שכתוב בתיקונים שבע' אנפין בדף קמ"א ע"א וז"ל, הנשמה 
הקב"ה  לו  שיקצוב  זמן  עד  הלוואה  בדרך  היא  האדם  לגוף 
שם  ועיין  נשמתו  פורח  אזי  ההלוואה  לשלם  זמנו  וכשיגיע 
צ"ח  סימן  משפט  חושן  בטור  ואיתא  הלשון.  באריכות 
חיותו  כדי  לו  לשייר  דין  הבית  שצריך  חוב  לבעל  שהמסדר 

כמו שכתוב שם מפורש.
ההלוואה  כן  גם  יטול  לא  שהקב"ה  הוא  שבדין  נ"ל  ולכך 
לשייר  הפחות  לכל  וצריך  כלות,  לגוף  ישאר  שלא  במילואו 
שיוכל  כדי  הגוף  שילוחלח  כדי  דהיינו  חיותו  כדי  שם  מעט 

לחיות בתחיית המתים וזה היא כדי חיותו כן נ"ל ברור.
קרבן שבת1 – תוספות חול על הקודש סימן ג

כא, יד-טו – אלמנה וגרושה וחללה זונה את 
אלה לא יקח כי אם בתולה מעמיו יקח אשה. 

ולא יחלל זרעו בעמיו כי אני ה' מקדשו

ב. ולא יחלל זרעו בעמיו. הוא כשיש יחוד זו"ן, שכהן דז"א 

1( ר' בצלאל מקוברין ז"ל, בעמח"ס עמודי' שבעה, נדפס תל"ד.

שמל'  אינו,  כ"ז  הגלות  בזמן  הנה  דמל',  הבתולה  את  נושא 
בגלותא  ז"א  וקוב"ה  פלאים,  ותרד  כמ"ש2  פלאים,  ירדה 
שתבנה  מהגלות,  הגאולה  שיהי'  הנה  לעילא3,  לעילא  סליק 
המל', וישוב ז"א להתייחד בה ע"ד שכה"ג נושא את הבתולה 
וכו', אז תהי' הגאולה וישוב הקב"ה ז"א הכה"ג להתייחד עם 

הבתולה דמל'.
לקוטי לוי יצחק פרשת אמור4, פניני לוי יצחק על התורה

כא, י – והכהן הגדול מאחיו אשר יוצק על 
את  ללבש  ידו  את  ומלא  המשחה  שמן  ראשו 

הבגדים את ראשו לא יפרע ובגדיו לא יפרם

ג. המשחה ומלא את ידו ללבש ר"ת אליהו, שכאשר יבוא 
אליהו אז יוציא את שמן המשחה ממקום שנגנזה ואז יחזרו 

להיות כהנים גדולים במשיחת שמן המשחה.
שמנה לחמו

השבת5  ממחרת  לכם  וספרתם   – טו  כג, 
מיום הביאכם את עמר התנופה שבע שבתות 

תמימת תהיינה

מישראל  אחד  כל  שיספור  התורה  מן  עשה  ]מצות  ד. 
שנאמר  העומר  קרבן  הבאת  מיום  ימים  שבועות  שבעה 

וספרתם לכם וגו'.[
אחר הספירה נוהגין לומר יהי רצון שיבנה בית המקדש כו' 
לפי שעכשיו אין אנו סופרין אלא זכר למקדש, ואין בספירה 
זו עשיית המצוה כלל, שהמצוה הוא לספור לעומר, ועכשיו 
זכר  לספור  תקנו  שחכמים  אלא  לו,  לספור  עומר  לנו  אין 
למקדש, לפיכך מתפללין שיבנה בית המקדש ונקיים המצוה 

כתקונה.
שו"ע אדמו"ר הזקן סי' תפ"ט סעיף י"א

ה. ידוע6 החקירה באם יבוא משיח באמצע ספירת העומר, 
אם יכול להיות המשך קיום מצות ספירת העומר בברכה מן 
לא  המשיח(  ביאת  )לפני  הספירה  שהתחלת  אף  התורה, 

היתה אלא מדרבנן.
ישנה  מדרבנן  המצוה  קיום  ידי  שעל  לומר,  ומסתבר 
ולספור  להמשיך  יכולים  ובמילא,  זה,  שלפני  הימים  ספירת 
בברכה מן התורה, כיון שישנה המציאות )אף שאינה דמצוה( 
דכל הימים, "שבע שבתות תמימות תהיינה"7, והרי זה שבוע 

תמים.
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2( איכה א, ט.

3( ראה זהר ח"א רי, א. ח"ב נח, ב. ח"ג כ.

4( עיין תורת מנחם – תפארת לוי יצחק.

5( עיין ילקוט משיח וגאולה עה"ת פ' שמות סימן קסד: ביאור הענין דע"י ההשתוקקות 

והגעגועים של בנ"י לקבלת התורה עוד בהיותם במצרים, זכות זה הוציאם ממצרים – 

וכן הוא בגאולה העתידה, דזכותם של ישראל הוא זכות הקיווי והצפי' להגאולה, שבזה 

נכלל הכוסף והתשוקה לתורתו של משיח – תורה חדשה מאתי תצא.

6( ראה לקו"ש ח"ח ע' 54 ואילך. וש"נ.

7( אמור כג, טו.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת אמור
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àë(à)ïøäà éða íéðäkä-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¡¬Ÿ¤©«Ÿ£¦−§¥´©«£®Ÿ
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i"yx£ÌÈ�‰k‰ŒÏ‡ ¯Ó‡∑(ת"כ פ"ה, הּקטּנים(יבמות על ּגדֹולים להזהיר ואמרּת, אמר :.Ô¯‰‡ È�a∑(לה יכֹול(קידושין ¡…∆«…¬ƒְְְְְְֱִִִַַַַַָָֹ¿≈«¬…ָ
הּכהנים לֹומר: ּתלמּוד ‡‰¯Ô.חללים? È�a∑ּבמׁשמע מּומין ּבעלי ‡‰¯Ô.אף È�a∑אהרן ּבנֹות nhÈŒ‡Ï‡.ולא ְֲֲִִַַַָֹ¿≈«¬…ְְֲִֵַַַָ¿≈«¬…ְְֲַֹֹ…ƒ«»

ÂÈnÚa∑(ת"כ)מצוה מת יצא עּמיו, ּבתֹו ׁשהּמת .ּבעֹוד ¿«»ְְְִֵֵֶַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(61 'nr fl zegiy ihewl)

הּקטּנים על ּגדֹולים א)להזהיר כא, להּלן(רש"י ּדהּנה לבאר, ויׁש לכאֹורה. ּכמיּתרֹות נראֹות הּמתחיל ּבּדּבּור הּכהנים" "אל הּתבֹות ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָֹֻ

אין לּמה קׁשה: זה ּולפי הּכהנים". על ּדין ּבית "להזהיר מפרׁש ורׁש"י יׂשראל", ּבני ּכל ואל ּבניו ואל אהרן אל מׁשה "וידּבר ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹנאמר

"אל ׁשּנאמר ּכיון אבל ּדין? ּבית על קאי אליהם" ׁש"ואמרּת הּגדֹוליםהּכהניםלפרׁש הּכהנים להם: מתיחסת ׁש"אליהם" מּובן ," ְְְְְֱֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

הּקטּנים. הּכהנים על לׁשמר החייםמזהרים אור ְְְֲִִִִַַַַָֹֹֻ

‡‰¯Ôא È�a ‡i�‰ÎÏ ¯Ó‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¡«¿»¬«»¿≈«¬…
:dnÚa ·‡zÒÈ ‡Ï ˙ÈÓ ÏÚ ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿«ƒ»ƒ¿»«¿«≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.וּיאמרא) ׁשּנה‰' לּמה לדעת צרי ֶַֹ¿ִִַַָָָָָ

אל ּדּבר הּתֹורה ּבכל לֹומר הרגיל ְִִֵֵֶֶַַַָָָָמּסדר

ׁשהיה למתאר הּתאר הקּדים לּמה עֹוד ְְְִִֶַַַָָָָָֹֹוגֹו'.

ׁשּדרׁשּו ּודרׁשֹות הּכהנים. אהרן ּבני לֹומר ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָֹֹצרי

ׁשּידּבר(תו"כ)חז"ל הגם עֹומדים ּבמקֹומן ְְְֲִִֵֶַַַַָ

ז"ל ּׁשאמרּו מה ּדר על ויתּבאר זה. ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבסדר

ּכאן) למׁשה(ּתנחּומא הקב"ה אמר לׁשֹונם וזה ְְְְֶֶַַָָָָ

ּבמת להסּתּכל לפני ונכנס לּיֹוצא נאה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָאין

אֹומרֹו והּוא ע"כ, אלוכּו' מעלה, לׁשֹון אמר ְְְְֱֲֶַָֹ

ּפני מׁשרתי ּכהנים ׁשהם לצד ּפרּוׁש ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָֹֹהּכהנים

לנפׁש יּטמאּו ׁשּלא הּמעלה היא ּומה ,ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָֹמל

לּיֹוצ נאה ׁשאין ז"ל ּכמאמרם ונכנסאדם א ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָ

להסמי למתאר הּתאר הקּדים זה ּומּטעם ְְְְְִִִִֶַַַַַַָֹֹוכּו'.

היה ּׁשּלא מה ּכהנים היֹותם לצד ְֱֲֲִֶַַַַָָָָֹֹהּמעלה

אהרן: ּבני אל אמר אֹומר היה אם ּכן ְְֱֲִִֵֵֵֶַָָָֹֹנׁשמע

z¯Ó‡Âלּמה לדעת צרי וגֹו'. לנפׁש אלהם ¿»«¿»ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָ

לֹומר אמרּוz¯Ó‡Âּכפל ורז"ל . ַַָ¿»«¿ְְַַָָ

קי"ד:) לאלּה(תו"כֿיבמֹות יׁש ועֹוד ּדרׁשֹות, ּכּמה ְְְֱֵֶַַָָָֹ

ּפרק הרמּב"ם ּׁשּכתב מה ּדר על והּוא ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָמּלין

המטּמא לׁשֹונֹו וזה אבל מהלכֹות ה' הלכה ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָג'

הּכהן הרי מזידים ׁשניהם היּו אם הּכהן ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹֹאת

עּור ולפני מּׁשּום עֹובר ׁשּטּמאֹו וזה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶלֹוקה

הרי מזיד והמטּמא ׁשֹוגג הּכהן היה ואם ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָֹוגֹו',

לֹו מּנין וקׁשה ע"כ. לֹוקה ׁשּמטּמאֹו ְְְִִֶֶֶֶַַָזה

והרדב"ז מלקֹות, המטּמא לחּיב ְְְְְְֵֵַַַַַָָָלהרמּב"ם

הּלחם אם ּכי ּדבר, ּכאן אמרּו לא ְִִֶֶַָָָָֹּומהרי"ק

ּבהלכֹות לׁשֹונֹו וזה ּכתב הּוא אׁשר ְְְְְֲִִֶֶֶַָמׁשנה

ּכלאים ׁשהּמלּביׁש ּבזה רּבנּו ּכתב ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָּכלאים

לֹוקה, הּמלּביׁש ׁשֹוגג הּלֹובׁש היה אם ְֲִִֵֵֵֶַַַַָָלחברֹו

זה ׁשּׁשאל וכתב מׁשנה הּכסף עליו ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָותמּה

לתׁשּובה זכינּו ולא וכּו' מהרׁשּב"א ְְְְִִֵַָָָָָֹֹהרא"ׁש

לרּבנּו ליה ּדמׁשמע לֹומר ואפׁשר ְְְְְְֵֵֶַַַָָוכּו',

מינין ג' ּבפרק מ"ד.)ּדמּדאמרינן ּדּגּלי(נזיר ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָ

מּדכתיב ּכנטמא המטּמא עׂשה ׁשּלא ּבנזיר ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹקרא

ט') ו' ּדבעלמא(ּבּמדּבר מׁשמע נזרֹו ראׁש וטּמא ְְְְְְִִִִֵַַָָָָֹ

ּבפרק רּבנּו ּכתב ּולכ ּכנטמא המטּמא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָעבּדינן

וזה ׁשֹוגג הּנזיר היה ׁשאם נזירּות מהלכֹות ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָה'

אינם הרב ּדברי ע"כ. לֹוקה אינֹו מזיד ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָׁשּטּמאֹו

ּבנין הּנזיר יהיה לא לּמה א' ּדקׁשה ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָֹנראים

המטּמא אמרינן ּדלא ּכּלּה הּתֹורה לכל ְְְְִֵַַַַָָָָָֹֻאב

ההּוא ועֹוד .הּדר זה על וכן וכּו' ְְְְְִֵֶֶֶַַַָּכנטמא

ׁשהייתי מּׁשּום למעט הּכתּוב ׁשהצר ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֻּדנזיר

חמר ּדהא ׁשחּיב מּתגלחת וחמר קל ּבטמאהּדן ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻ

ע"כ, וגֹו' ראׁש וטּמא לֹומר ּתלמּוד ְְְְְִִִֵַַַַֹמּבתגלחת

למעט, צרי היה לא וחמר הּקל זּולת ּכן ְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹאם

מההּוא לרמּב"ם הּקׁשיא מדּורת ּתגּדל ְְְְְְִֵַַַַַַַָָָָֻואדרּבא

מינים: ג' ְִִֶֶּדפרק

ÔBÎp‰Âהּוא הרמּב"ם ׁשל ׁשּטעמֹו ּבעיני ¿«»ְְֲֵֶֶַַַָָ

מ"ד ּדף נזיר ּבמּסכת ׁשאמרּו ְְִֵֶֶֶַַָָָמאֹותּה

ּבּה עׂשה לא וכּו' ּטמאה ּומה לׁשֹונם ְְְְֶַָָָָָֹֻוזה

ׁשּלא ׁשּכן ּכל לא ּתגלחת ּכמּטּמא ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹמטּמא

יעבר לא ּתער קרא אמר ּכמתּגּלח מגּלח ְְְְֲִֵֵַַַַַַַַָָָָֹֹעׂשה

עד לאחר יעביר ולא הּוא יעבר לא ּביה ְְְֲֲִִֵֵַַַַֹֹֹקרי

ע"כ, אחר לֹו יעביר לא רּׁש"י ּופרׁש ֲִִֵֵֵַַַָֹּכאן.

על ּתער יעביר ׁשּלא לאחר אזהרה ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָֹּפרּוׁש

ׁשּלא הּכּונה ּתהיה כן לא ׁשאם הּנזיר ְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹראׁש

ּופׁשּוט. אחר אדם ׁשל ׂשער הּנזיר ֲִִֵֵֶַַַָָָָָיעביר

יעביר לא ּדֹורׁש מּנין הּׁש"ס ּכּונת לדעת ְֲִִִִֵַַַַַַַַָָָֹוצרי

לא מסרת הלא הּמסרת ּדֹורׁש אם אחר, ֲִֵֵֶֶַַָָֹֹֹֹלֹו

ועֹוד לרי"ׁש. ּבי"ת ּבין ּביּו"ד הּוא ְְְֲִֵֵֵַיעביר

על אף מעּכבת הּיּו"ד חסרֹון ׁשאין ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹלכׁשּנאמר

יהיה ׁשּזּולתּה לֹו ּתבת חסר עדין כן ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָּפי

יעביר לא ׁשהּנזיר יעביר לא ְֲֲִִִֶַַַַָָֹֹמׁשמעּות

ֲִֵַלאחרים:

ÔÎ‡ּתער הּכתּוב מאמר ׁשּמדּיק הּׁש"ס ּכּונת »≈ְֲֵֶַַַַַַַַַַָָ

יגּלח לא לֹומר לֹו ׁשהיה וגֹו' יעבר ְְֲֵֶַַַַָָֹֹֹלא

ּבין יּו"ד ראׁשֹו על יעביר לא אֹו ראׁשֹו ֲִֵֶַַֹֹֹאת

ּבסמּו האמּור הּנזיר אל ויחזר לרי"ׁש ְְְֲִֵֵֶַַָָָָֹּבי"ת

הּתער ּבמעׂשה לא עליו ּבמצּוה האּסּור ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻויתלה

לא ּתער ּכאֹומרֹו הּמתּגּלח אל ּבכּנּוי ְְְְִִֵֶֶַַַַַֹֹׁשּלא

הּמעׂשה ׁשאסר יּגידּו הּדברים ׁשּמׁשמעּות ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹיעבר

והּוא אחרים, יד על ּבין הּמתּגּלח יד על ְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַַּבין

ולא הּוא יעבר לא ּביה קרי הּׁש"ס ְְֲֲִֵַַַַַֹֹֹמאמר

ּתּגיד הּתבה מׁשמעּות ּפרּוׁש אחר לֹו ְֲִִֵֵֵַַַַַָָיעביר

אחר. ידי על ּבין ידֹו על ּבין הּדבר ְֱֵֵֵֵֶַַַַָָָֹלאסר

מלּביׁשים אּלא מדּיק אינֹו ּביה קרי ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֻּומאמר

נאמר כן ּכמֹו ּומעּתה והבן. ּבּתבה ְְְֵֵֵֵַַַַָָָָֹֻהמכּון

ׁשאמר ּכלאים י"ט)ּבדין י"ט ּכלאים(לעיל ּובגד ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָ

ּתעלה לא אמר ולא עלי יעלה לא ְְֲֲֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹׁשעטנז

לחּוד עליו הּמעלה על ׁשּלא מׁשמע ְְֲֶֶֶַַַַָָָָֹעלי

ׁשּלא מצּוה ההּוא הּמעׂשה על אּלא ְְֲֶֶֶֶֶַַַַַַָֹמצּוה

מה ּבין מּמּנּו ּבין ּפסקיהיה ולזה ּזּולת, ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

הל"א)הרמּב"ם פ"י ּכלאים ׁשהּמלּביׁש(הלכֹות ְְְְִִִִֶַַַַָָ

נאמר כן ּוכמֹו לֹוקה, מזיד לחברֹו ְְֲִִִֵֵֵֶַַַֹּכלאים

הּכתּוב ּׁשאמר מּמה ּכהן ּבטמאת ּׁשּלפנינּו ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻּבּמה

לֹומר לּנטמא ּבכּנּוי ׁשּלא אזהרה יּטּמא ְְְִִִֶַַַַָָָָֹֹלא

על לאחרים ּבין עצמֹו לּכהן ּבין ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָֹׁשּמזהיר

ב"ה ה' ׁשּמצּוה היא הּמצוה וׁשעּור ְְְְִִִֶֶַַַָָֻהּטמאה.

המטּמאֹו ּכל ּומעּתה טמא. הּכהן יהיה ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָֹלבל

הּלאו על עבר זה הרי אחר ּבין הּוא ֲֵֵֵֵֶַַַַָָּבין

נכֹון: על הרמּב"ם ּפסקי עלּו זה ּוכפי ְְְְִִֵֶֶַַָָָָולֹוקה.

‰Ê·eלֹומר ׁשּכפל הּכתּוב ּדקּדּוק ליּׁשב נבֹוא »∆ְְִֵֶַַַַָָָ

לּכהנים ה' ׁשּצּוה לצד ּכי ואמרּת, ְְְֱֲִִִֶַַַָָָֹֹאמר

אמר הּכהנים ּכנגד טמאתם, על לאחרים ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻּגם

‡lL ÌÈ¯Á‡ ˙¯‰Ê‡ „‚�Îe ,ÌÈ�‰k‰ Ï‡ ¯Ó‡¡…∆«…¬ƒ¿∆∆«¿»«¬≈ƒ∆…

z¯Ó‡Â ¯Ó‡ e‡nËÈאלהם ׁשּתבת ואּולי אלהם. ¿«¿»«¿»«¿ְֲֲֵֵֵֶֶֶַַָ

ותמצא הּמצֹות, ּבכל הּמצטּוים ליׂשראל ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָחֹוזרת

זה ענין בסֹוף כד)ׁשאמר מׁשה(ּפסּוק וידּבר ְְְִֵֶֶֶַַַָָָ

הרי יׂשראל ּבני ּכל ואל ּבניו ואל אהרן ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹאל

יצּדיק וזה ליׂשראל, ּגם מה' נאמר ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשהּצּוּוי

ליׂשראל ּגם ּכאן ּבאה ׁשהאזהרה ּפרּוׁשנּו ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָל

ּכהנים ּובתֹורת הּכהנים. יטמאּו (לקּמןׁשּלא ְְְְֲֲִִֶַַַַָֹֹֹ

אתכ"ד) הזהיר ה' וידּבר לׁשֹונם וזה ְְְְְִִֵֶֶַַָָאמרּו

ידי על הּבנים ואת הּבנים ידי על ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹאהרן

ואּלּו ואּלּו זה, ידי על זה הּבנים ואת ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָיׂשראל

חּיים: אלהים ְֱִִִֵַֹּדברי

.LÙ�Ïּדרׁשּו ּדם(ּבתו"כ)רז"ל רביעית לרּבֹות ¿∆∆ְְְְִִַַַָָ

ׁשּכתב ז"ל לרמּב"ם וראיתי ְְְִִֶַַָָָָוכּו',

xen` zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oqip f"k oey`x meil inei xeriy
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i"yx£B¯‡LÏŒÌ‡ Èk∑(ת"כ)אׁשּתֹו אּלא "ׁשארֹו" החיים.אין אור ƒƒƒ¿≈ְְִֵֵֶָ

È‰e·‡ÏÂב dn‡Ï dÏ ·È¯˜c d·È¯˜Ï Ô‰l‡∆»≈¿»ƒ≈¿»ƒ≈¿ƒ≈¿«¬ƒ
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dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ג' ואחד(ה"א)ּבפרק לׁשֹונֹו וזה אבל מהלכֹות ְְְְְִֵֵֶֶֶֶָָ

הּמת מן הּפֹורׁשֹות הּטמאֹות ׁשאר ואחד ְְְְִֵֵֶַַַַָָֻהּמת

מּדתניא עליו והקׁשּו עכ"ל, לנפׁש ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָׁשּנאמר

הּמת אּלא לי אין לׁשֹונם וזה ּכהנים ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹּבתֹורת

מּנין לנפׁש, לֹומר ּתלמּוד הּדם לרּבֹות ְְְִִִִֶֶַַַַַַָמּנין

ּתלמּוד הּמת מן הּפֹורׁשֹות הּטמאֹות ּכל ְְְְִֵַַַַַָֻלרּבֹות

ותרץ ע"כ. וכּו' לרּבֹות אלהם ואמרּת ְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָלֹומר

רמ ׁשּסֹובר מׁשנה לנפׁשהּכסף ׁשּמּתבת ּב"ם ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָ

צרי לא ּוקרא הם ׁשּׁשקּולים הּכל ְְְִִִֵֶַַָָָֹֹּגמרינן

מׁשנה הּכסף ּדברי ואין ע"כ. אסמכּתא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָאּלא

חדׁש ּבנין לבנֹות לרמּב"ם לֹו מּנין ּכי ְְְְִִִִִִִַַָָָָָנראים,

הּבריתא: ּכדברי ְְְִֵֶַַָָֹׁשּלא

ÔÎ‡אחרת ּבריתא ז"ל רמּב"ם ּכי הּוא הּנכֹון »≈ְְִֶֶַַַַָָָָ

ּבפסיקתא, ּכתּובה היא והּנה ׁשראה ְְְְִִִִֵֶָָָָהּוא

על ּגדֹולים להזהיר ואמרּת אמר לׁשֹונם ְְְְְְְֱִִֶַַַָָָֹוזה

ּדם רביעית להביא יּטּמא לא לנפׁש ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֹהּקטּנים,

עכ"ל, יּטּמא ּבלא ׁשהּוא הּמת מן ְִִֵֵֵֶֶַַָֹׁשּתצא

ּביבמֹות זֹו ּבריתא ּבריתא(קי"ד.)והּובאה ּולפי . ְְְְְִִַַָָָָָָ

הּפֹורׁשֹות טמאֹות ׁשאר ׁשּגם לֹומר ּתתחּיב ְְְְִֵֶַַַַָֻזֹו

ּכפל ּדֹורׁש ׁשהרי לנפׁש מן מתרּבֹות הּמת ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַמן

והּדבר הּקטּנים. על ּגדֹולים להזהיר ְְְְְְְִִִַַַַַַָָָָואמרּת

הּכסף מעיני זֹו ּבריתא ׁשּנעלמה אצלי ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּפׁשּוט

ּדין הּנזּכר ּבּפרק הרב ׁשּכתב והראיה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָמׁשנה,

וכּו' הּגדֹולים הרי קטן ּכהן לׁשֹונֹו וזה ְְְְֲִֵֵֶַָָֹי"ב

הּנה ּכאן, עד וכּו' ואמרּת אמר רש"י ְְְְֱִֵֵַַָָָֹּכפי'

מּדברי ולא רׁש"י מּדברי זה ּדין ּׁשּמֹוכיח ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַֹמּמה

הּבריתא: ידע ׁשּלא יֹודע אּתה ְְֵֶַַַַַַָָָָָָֹהּבריתא

¯‡L�Âלנפׁש מּתבת לדרׁש להם מּנין ליּׁשב ¿ƒ¿»ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָ

לֹומר הצר ודלמא וכּו', ּדם ְְְְְִִִַַָָֻרביעית

טמאת על אּלא מזהיר ׁשאינֹו להֹודיע ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָֻלנפׁש

ׁשהיה לֹומר ויׁש טמאֹות, ׁשאר על ולא ְְְְֵֵֶַַָָָֹֻמת

ּומאֹומרֹו יּטּמא לא למת לֹומר eL¯cלֹו LÙ�Ï ְְִֵֵַַָֹ¿∆∆»¿

È‡ÓË Ï·‡ .LÙ� Ba LiL ÏÎÂ Ìc ˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒ»¿»∆≈∆∆¬»¿≈≈

:‰Ê ÏÏÎa Ì�È‡ ˙Ó≈≈»ƒ¿»∆

‡Ïׁשהתחיל הגם יחיד לׁשֹון אמר יּטּמא …ְְֲִִִִֶַַַָָָ

אלהם. הּכהנים רּבים ּבלׁשֹון ְְֲֲִִִֵֵֶַַַֹלדּבר

להזהיר ואמרּת ּכפל ׁשּדֹורׁש ּתּנא ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָלסברת

מקֹום לנּו אין מעּתה הּקטּנים על ְְְִִֵֵַַַַַָָהּגדֹולים

אמר לזה לּכהן יטּמא ׁשּלא למטּמא ְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹאזהרה

ׁשאזהרתל לֹומר לרּבים ואמירה יחיד ׁשֹון ְְֲִִִֶַַַַַָָָָ

למטּמא: אזהרה למדּת הא הּיחיד על ְְְִִֵַַַַַַַָָָָָָרּבים

„BÚיּטּמאּו לא לֹומר הּכתּוב ׁשחׁש ְְִִֶֶַַַָָֹנראה

הקּפיד ׁשּלא לטעֹות הּסברא ּתבֹוא ְְְִִִֶֶַָָָֹֹׁשּלא

ּכי הּכהנים, ּכללּות טמאת על אּלא ְְֲִִֶַַַַָָָֹֻהּכתּוב

מה אּלא לנּו ואין חּקה אּלא אינֹו זה ְֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּדבר

עליו יקּפיד לא יחיד ּכהן אבל ּבפרּוׁש, ְְֲִִֵֵֶַָָָָָֹֹּׁשּבא

לֹומר Ïˆ„ּתלמּוד „BÚ .„ÈÁÈ ÔBLÏ ‡nhÈ ְַַƒ«»¿»ƒ¿«

ÌÈ�‰kÏ '‰ ‰evL('ט י' וׁשכר(לעיל יין אּסּור ∆ƒ»«…¬ƒְְִִֵֵַָ

לבל הּוא האּסּור ׁשּטעם הּכתּוב ּגּלה ְְִִֶַַַַָָָָוׁשם

ׁשּלא ּכן ואם יין, ׁשתּויי הּקדׁש עבֹודת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַֹֹיעבדּו

יכֹולין עבֹודה ּבזמן ׁשּלא אֹו מׁשמרּתם ְְְְְֲִִִִֶַַַָָֹּבזמן

הּסברא ּתבֹוא ּכן ואם וׁשכר, יין ְְְְִִִֵֵַַָָָָלׁשּתֹות

אּסּור ּבטעם לדּון מהמפרׁש סתּום ְְְִִֵֶַַַָָָֹֹׁשּילמד

ׁשתּית ׁשּנאסרה עצמֹו מהּטעם ׁשהּוא ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָֻטמאה

ראּוי ׁשּיהיה ּכדי טמאה נאסרה וׁשכר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻיין

לא יחיד לׁשֹון ודּבר ה' נתחּכם לזה ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹלעבֹודה

עֹומד הּוא מהּכהנים אחד ׁשאפּלּו לֹומר ֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹיּטּמא

ׁשּלא למד אּתה ּדבר ּומּמֹוצא זה. ְִִֵֶֶַָָָָָֹּבאּסּור

ּבטלה עבֹודה אין ּכי עבֹודה ּבּטּול ְֲֲִִִֵֵַַָָָמּטעם

טמאת ׁשאּסּור וּדאי אּלא אחד, ּכהן ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻמהעּדר

ׁשּמׁשמרּתֹו מי ואפּלּו ּגברא חֹובת היא ְְְֲִִִִֵֶַַַַָֹּכהן

ּבאּסּור הּוא כן ּפי על אף רחֹוק לזמן ְְִִִֵַַָָָָּבאה

ּוכתבנּוהּו ז"ל ּבדבריהם האמּור ּומּטעם ְְְְִִֵֶֶַַַָָזה,

ְְַָלמעלה:

B‚Â'.ּכיב) B¯‡LÏ Ì‡ּכהנים ּבתֹורת ּתניא ִƒƒ¿≈¿ְְֲִַַָֹ

ׁשאר ּדכתיב אׁשּתֹו זֹו ׁשארֹו לׁשֹונם ְְְְְְִִִֵֵֶָוזה

ׁשעדין לצד ּפרּוׁש ארּוסה למעט הּקרב ,ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָֹאבי

קרֹוב ּפרּוׁש הּגרּוׁשה למעט אליו נתקרבה. ְְְְִֵֵֵַַָָָָָֹלא

ּולאביו לֹומר ּתלמּוד מה לאּמֹו יאמר ְְְְִִִֵֶַַַַַָֹׁשּנתרחק.

לּה מּטּמא הּוא הרי מתחּללת ׁשהיא אּמֹו ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָמה

אּלּו לֹו ׁשּיּטּמא ּדין אינֹו מתחּלל ׁשאינֹו ְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָאביו

אביו אף ּבּידּוע אּמֹו מה אֹומר הייתי ִִִִֵֵַַַָָָָּכן

ּולאביו לֹומר ּתלמּוד מּנין חזקה אביו ְְֲִִִִַַַַַָָָָָּבּידּוע

לא לעֹולם לרי"ץ לּוניל חכמי הקׁשּו ְְְְִִֵַָֹע"כ.

וחמר מּקל למדין ואנּו לאביו הּכתּוב ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹיאמר

ידּוע אינֹו זה אביו הרי ּתאמר מה ֲִִֵֵֵֶַַַָָֹמאּמֹו

מּטּמא אביו זה אם ּנפׁש מּמה יּטּמא ְְִִִִִִֵֶַַַַָָָּכאּמֹו

לֹו ואין ממזר הּוא ּכן אם אביו אינֹו ְְְִִִֵֵֵֵַָואם

ּכי ּכלל קׁשיא אינּה ּובעיני ּכאן. עד ְְְְִֵֵַַָָָָָֻֻּכהּנה

,ּולהצרי להּתיר, ּדברים לב' ּבא ּכאן ְְְְְִִִַַַָָָָהּכתּוב

ּברחֹוקים, ׁשאסר הגם ּבקרֹובים טמאה ְְְְֲִִִִִֶַַַָָֻלהּתיר

אֹותֹו מטּמאין לּטּמא רצה לא ׁשאם ְְְְִִִִֶַַַָָָֹּולהצרי

יּטּמא לּה הּכתּוב ׁשאמר ּכמֹו ּכרחֹו, ְְְִֶַַַַָָָָָּבעל

ּכהן ּכל ׁשחּיב מצוה, ּכהנים ּבתֹורת ְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹֹואמרּו

ׁשּלא והגם ּבענין. האמּורים לּמתים ְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹלּטּמא

אמרּו הרי ּבאחֹותֹו, אּלא יּטּמא לּה ְֱֲֲִֵֶֶַַַָָָָנאמר

הּכהן ּביֹוסף מעׂשה לׁשֹונם וזה ּכהנים ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָֹֹּבתֹורת

לּטּמא רצה ולא ּפסח ּבערב אׁשּתֹו ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּמתה

ּכרחֹו ּבעל וטּמאּוהּו חכמים ּודחפּוהּו ְְְְְֲִִַָָָָלּה

הּקרֹובים ּכל ׁשעל לפני ׁשּל הרי ְְְֲִֵֶֶֶַַָָעכ"ל,

אם זה ּוכפי לּטּמא. חּיב הּוא ּבענין ְְֲִִִִִֶַַָָָָָהאמּורים

אין ּנפׁש מּמה מּדין אביו טמאת ּדן ְְִִִִִִֵַַַָָָָֻהייתי

יאמר מי יאמר ּכי לֹו לּטּמא לחּיבֹו מקֹום ְְִִִִַַַַָָֹֹלי

ּבערב אביו ימּות אם ּגם ּומה אביו, ְִִִֶֶֶַַָָָׁשהּוא

מחמת ּבמֹועדֹו א' ּפסח מצות לבּטל אין ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַּפסח

ּדאמר למאן מּבעיא ולא ּופר"ח)ספק, (רמּב"ם ְְְְְִֵַַָָָָָָֹ

ׁשּלא ּפׁשיטא מּדאֹוריתא מּותר ּדאֹוריתא ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹספק

אפּלּו אּלא ּבמֹועדֹו ּפסח מצות לדחֹות ְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָיּטּמא

מּדאֹוריתא אסּור ּדאֹוריתא ספק ּדאמר ְְְְְְִֵַַַָָָָָָלמאן

מּפני וּדאי מצות לדחֹות אין כן ּפי על ְְְִִִִֵֵֵַַַַַאף

ׁשחּיב ּולאביו לאּמֹו לֹומר ּתלמּוד ספק, ְְְְִִִֵֶַַַַָָָמצות

ּבּפסּוק ועּין ּתֹורה. ּדבר מהם אחד לכל ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָלּטּמא

זה: ֶֶַַׁשאחר

„BÚÂאין ׁשאביו מציאּות ׁשּיׁש ּכיון לי נראה ¿ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָ

ּכגֹון ּבכהן, מחזק והּבן חזקה, אּלא ְְְְֲֵֵֶַָָָָֹֻלֹו

ּבחזקת מחזקים אדם ּבני ב' לפנינּו ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשּיׁש

ׁשאחד מחזקים ּגם עצמֹו, ּבפני אחד ּכל ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻּכהנים

להיֹות יכֹול זה ּומציאּות ּבנֹו, ואחד אב ְְְְִִֵֶֶֶָָָמהם

חזקת יּורע ולא ּכהן ׁשאינֹו האב חזקת ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּיּורע

זה ׁשאין ונאמר ּכהן מּמדרגת להסירֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹהּבן

לא אם ׁשּכן וכיון ּבחזקתֹו. הּבן ונׁשאר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹאביו

חזקה לאביו יּטּמא ׁשּלא ּדן הייתי לאביו ְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָֹאמר

אביו חזקת יּורע ׁשּמא מּטעם הּנזּכר ְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹּבאפן

הּתּנא אמר ולזה לעֹולם, ּכהן יּׁשאר ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹוהּבן

והּנה לאביו. לֹומר ּתלמּוד מּנין חזקה ְְְֲִִִִִֵַַַָָָָאביו

חזקה אביו ראׁשֹון לדר ּובין זה לדר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָּבין

אינֹו אביו סֹוף ּכל סֹוף ּכי לֹו לּטּמא ִִִֵַַָָָָחּיב

לּטּמא: חּיבּתֹו והּתֹורה חזקה ְְֲִִֵֶַַַָָָָאּלא

B�·ÏÂּכהנים ּבתֹורת ּתניא ּולאחיו. ּולבּתֹו ¿ƒ¿ְְְְֲִִִַַָָֹ

מה ּולבּתֹו לבנֹו יאמר לׁשֹונם ְְְְִִֶַַָֹוזה

ׁשאינֹו ּובּתֹו ּבנֹו ּולאביו. לאּמֹו לֹומר ְְְְִִִֵֶַַָּתלמּוד

אביו להם מּטּמא הּוא הרי ּבכבֹודם ְֲִִִֵֵֶַַָָָָחּיב

ׁשּיּטּמא ּדין אינֹו ּבכבֹודם חּיב ׁשהּוא ְְִִִִֵֵֶֶַַָָואּמֹו

הּנפלים, ּולבּתֹו לבנֹו אֹומר הייתי ּכן אּלּו ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָלהם,

ואביו אּמֹו מה ּולאביו לאּמֹו לֹומר ְְְְִִִִַַָָָּתלמּוד

ע"כ. קּימא ּבני ּובּתֹו ּבנֹו אף קּימא ְְְִֵֵַַַָָָָּבני

לאּמֹו אּלא לֹומר צרי היה לא זה ּכפי ְְִִִֶֶֶַָָָָָֹקׁשה

מה ּולטענת ּולאביו, יאמר ולא וגֹו' ְְְְְְֲִִַַַָָֹֹולבנֹו

הּסתם ׁשּמן יֹוכיחּו ּובּתֹו ּבנֹו ּבּידּוע, ְְִִִִֶַַַָָאּמֹו

ואין להם. ּומּטּמא חזקה אּלא ּבּידּוע ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאינן

מצינּו ׁשהרי ּובּתֹו, מּבנֹו אביו ׁשּגרּוע ְֲִִִִֵֶֶַַָָָלֹומר

ּולאּמֹו, לאביו מהם וחמר קל הּתּנא ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּדן

לגּלֹות ואם לאביו. לֹומר הצר לּמה ּכן ְְְְְִִִֵַַַָָָֻואם

מּיּתּור למדינן קּימא, ּבני ׁשהם ּובּתֹו ּבנֹו ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָעל

ּובּתֹו, ּבנֹו מּק"ו ׁשּבאה צרי ׁשאין ְְִִִִֵֶֶָָָלאּמֹו

יחד ׁשניהם ּולאביו לאּמֹו ׁשּצרי לֹומר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָואין

יסּפיק לא לּמה ּכי הּנפלים, ּובּתֹו ּבנֹו ְְְְִִִִֵַַַָָָֹלמעט

לּתּנא ּמקֹום מה ׁשניהם צרי אם ועֹוד ְְִִֵֶֶַַַָָָָאחד.

הלא ּולאּמֹו לאביו ּבין צריכּיֹות ְְְֲֲִִִֵַָֹֻלעׂשֹות

נפלים, ּובּתֹו ּבנֹו למעט ׁשניהם ְְְְְִִִִֵֵֶַָצריכין

ּפׁשּוטים: ְְְִִַָוהּדברים

‰‡¯�Âּדן הייתי ּולאביו אמר לא ׁשאם לֹומר ¿ƒ¿∆ְִִִִֶַַָָָָֹ

לאּמֹו לֹומר ּתלמּוד מה הּדר זה ְְִֶֶֶַַַַַעל

להם מּטּמא ּבכבֹודם חּיב ׁשאינֹו ּובּתֹו ְְִִִֵֵֶֶַַָָָּבנֹו
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ג' ואחד(ה"א)ּבפרק לׁשֹונֹו וזה אבל מהלכֹות ְְְְְִֵֵֶֶֶֶָָ

הּמת מן הּפֹורׁשֹות הּטמאֹות ׁשאר ואחד ְְְְִֵֵֶַַַַָָֻהּמת

מּדתניא עליו והקׁשּו עכ"ל, לנפׁש ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָׁשּנאמר

הּמת אּלא לי אין לׁשֹונם וזה ּכהנים ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹּבתֹורת

מּנין לנפׁש, לֹומר ּתלמּוד הּדם לרּבֹות ְְְִִִִֶֶַַַַַַָמּנין

ּתלמּוד הּמת מן הּפֹורׁשֹות הּטמאֹות ּכל ְְְְִֵַַַַַָֻלרּבֹות

ותרץ ע"כ. וכּו' לרּבֹות אלהם ואמרּת ְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָלֹומר

רמ ׁשּסֹובר מׁשנה לנפׁשהּכסף ׁשּמּתבת ּב"ם ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָ

צרי לא ּוקרא הם ׁשּׁשקּולים הּכל ְְְִִִֵֶַַָָָֹֹּגמרינן

מׁשנה הּכסף ּדברי ואין ע"כ. אסמכּתא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָאּלא

חדׁש ּבנין לבנֹות לרמּב"ם לֹו מּנין ּכי ְְְְִִִִִִִַַָָָָָנראים,

הּבריתא: ּכדברי ְְְִֵֶַַָָֹׁשּלא

ÔÎ‡אחרת ּבריתא ז"ל רמּב"ם ּכי הּוא הּנכֹון »≈ְְִֶֶַַַַָָָָ

ּבפסיקתא, ּכתּובה היא והּנה ׁשראה ְְְְִִִִֵֶָָָָהּוא

על ּגדֹולים להזהיר ואמרּת אמר לׁשֹונם ְְְְְְְֱִִֶַַַָָָֹוזה

ּדם רביעית להביא יּטּמא לא לנפׁש ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֹהּקטּנים,

עכ"ל, יּטּמא ּבלא ׁשהּוא הּמת מן ְִִֵֵֵֶֶַַָֹׁשּתצא

ּביבמֹות זֹו ּבריתא ּבריתא(קי"ד.)והּובאה ּולפי . ְְְְְִִַַָָָָָָ

הּפֹורׁשֹות טמאֹות ׁשאר ׁשּגם לֹומר ּתתחּיב ְְְְִֵֶַַַַָֻזֹו

ּכפל ּדֹורׁש ׁשהרי לנפׁש מן מתרּבֹות הּמת ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַמן

והּדבר הּקטּנים. על ּגדֹולים להזהיר ְְְְְְְִִִַַַַַַָָָָואמרּת

הּכסף מעיני זֹו ּבריתא ׁשּנעלמה אצלי ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּפׁשּוט

ּדין הּנזּכר ּבּפרק הרב ׁשּכתב והראיה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָמׁשנה,

וכּו' הּגדֹולים הרי קטן ּכהן לׁשֹונֹו וזה ְְְְֲִֵֵֶַָָֹי"ב

הּנה ּכאן, עד וכּו' ואמרּת אמר רש"י ְְְְֱִֵֵַַָָָֹּכפי'

מּדברי ולא רׁש"י מּדברי זה ּדין ּׁשּמֹוכיח ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַֹמּמה

הּבריתא: ידע ׁשּלא יֹודע אּתה ְְֵֶַַַַַַָָָָָָֹהּבריתא

¯‡L�Âלנפׁש מּתבת לדרׁש להם מּנין ליּׁשב ¿ƒ¿»ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָ

לֹומר הצר ודלמא וכּו', ּדם ְְְְְִִִַַָָֻרביעית

טמאת על אּלא מזהיר ׁשאינֹו להֹודיע ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָֻלנפׁש

ׁשהיה לֹומר ויׁש טמאֹות, ׁשאר על ולא ְְְְֵֵֶַַָָָֹֻמת

ּומאֹומרֹו יּטּמא לא למת לֹומר eL¯cלֹו LÙ�Ï ְְִֵֵַַָֹ¿∆∆»¿

È‡ÓË Ï·‡ .LÙ� Ba LiL ÏÎÂ Ìc ˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒ»¿»∆≈∆∆¬»¿≈≈

:‰Ê ÏÏÎa Ì�È‡ ˙Ó≈≈»ƒ¿»∆

‡Ïׁשהתחיל הגם יחיד לׁשֹון אמר יּטּמא …ְְֲִִִִֶַַַָָָ

אלהם. הּכהנים רּבים ּבלׁשֹון ְְֲֲִִִֵֵֶַַַֹלדּבר

להזהיר ואמרּת ּכפל ׁשּדֹורׁש ּתּנא ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָלסברת

מקֹום לנּו אין מעּתה הּקטּנים על ְְְִִֵֵַַַַַָָהּגדֹולים

אמר לזה לּכהן יטּמא ׁשּלא למטּמא ְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹאזהרה

ׁשאזהרתל לֹומר לרּבים ואמירה יחיד ׁשֹון ְְֲִִִֶַַַַַָָָָ

למטּמא: אזהרה למדּת הא הּיחיד על ְְְִִֵַַַַַַַָָָָָָרּבים

„BÚיּטּמאּו לא לֹומר הּכתּוב ׁשחׁש ְְִִֶֶַַַָָֹנראה

הקּפיד ׁשּלא לטעֹות הּסברא ּתבֹוא ְְְִִִֶֶַָָָֹֹׁשּלא

ּכי הּכהנים, ּכללּות טמאת על אּלא ְְֲִִֶַַַַָָָֹֻהּכתּוב

מה אּלא לנּו ואין חּקה אּלא אינֹו זה ְֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּדבר

עליו יקּפיד לא יחיד ּכהן אבל ּבפרּוׁש, ְְֲִִֵֵֶַָָָָָֹֹּׁשּבא

לֹומר Ïˆ„ּתלמּוד „BÚ .„ÈÁÈ ÔBLÏ ‡nhÈ ְַַƒ«»¿»ƒ¿«

ÌÈ�‰kÏ '‰ ‰evL('ט י' וׁשכר(לעיל יין אּסּור ∆ƒ»«…¬ƒְְִִֵֵַָ

לבל הּוא האּסּור ׁשּטעם הּכתּוב ּגּלה ְְִִֶַַַַָָָָוׁשם

ׁשּלא ּכן ואם יין, ׁשתּויי הּקדׁש עבֹודת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַֹֹיעבדּו

יכֹולין עבֹודה ּבזמן ׁשּלא אֹו מׁשמרּתם ְְְְְֲִִִִֶַַַָָֹּבזמן

הּסברא ּתבֹוא ּכן ואם וׁשכר, יין ְְְְִִִֵֵַַָָָָלׁשּתֹות

אּסּור ּבטעם לדּון מהמפרׁש סתּום ְְְִִֵֶַַַָָָֹֹׁשּילמד

ׁשתּית ׁשּנאסרה עצמֹו מהּטעם ׁשהּוא ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָֻטמאה

ראּוי ׁשּיהיה ּכדי טמאה נאסרה וׁשכר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻיין

לא יחיד לׁשֹון ודּבר ה' נתחּכם לזה ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹלעבֹודה

עֹומד הּוא מהּכהנים אחד ׁשאפּלּו לֹומר ֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹיּטּמא

ׁשּלא למד אּתה ּדבר ּומּמֹוצא זה. ְִִֵֶֶַָָָָָֹּבאּסּור

ּבטלה עבֹודה אין ּכי עבֹודה ּבּטּול ְֲֲִִִֵֵַַָָָמּטעם

טמאת ׁשאּסּור וּדאי אּלא אחד, ּכהן ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻמהעּדר

ׁשּמׁשמרּתֹו מי ואפּלּו ּגברא חֹובת היא ְְְֲִִִִֵֶַַַַָֹּכהן

ּבאּסּור הּוא כן ּפי על אף רחֹוק לזמן ְְִִִֵַַָָָָּבאה

ּוכתבנּוהּו ז"ל ּבדבריהם האמּור ּומּטעם ְְְְִִֵֶֶַַַָָזה,

ְְַָלמעלה:

B‚Â'.ּכיב) B¯‡LÏ Ì‡ּכהנים ּבתֹורת ּתניא ִƒƒ¿≈¿ְְֲִַַָֹ

ׁשאר ּדכתיב אׁשּתֹו זֹו ׁשארֹו לׁשֹונם ְְְְְְִִִֵֵֶָוזה

ׁשעדין לצד ּפרּוׁש ארּוסה למעט הּקרב ,ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָֹאבי

קרֹוב ּפרּוׁש הּגרּוׁשה למעט אליו נתקרבה. ְְְְִֵֵֵַַָָָָָֹלא

ּולאביו לֹומר ּתלמּוד מה לאּמֹו יאמר ְְְְִִִֵֶַַַַַָֹׁשּנתרחק.

לּה מּטּמא הּוא הרי מתחּללת ׁשהיא אּמֹו ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָמה

אּלּו לֹו ׁשּיּטּמא ּדין אינֹו מתחּלל ׁשאינֹו ְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָאביו

אביו אף ּבּידּוע אּמֹו מה אֹומר הייתי ִִִִֵֵַַַָָָָּכן

ּולאביו לֹומר ּתלמּוד מּנין חזקה אביו ְְֲִִִִַַַַַָָָָָּבּידּוע

לא לעֹולם לרי"ץ לּוניל חכמי הקׁשּו ְְְְִִֵַָֹע"כ.

וחמר מּקל למדין ואנּו לאביו הּכתּוב ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹיאמר

ידּוע אינֹו זה אביו הרי ּתאמר מה ֲִִֵֵֵֶַַַָָֹמאּמֹו

מּטּמא אביו זה אם ּנפׁש מּמה יּטּמא ְְִִִִִִֵֶַַַַָָָּכאּמֹו

לֹו ואין ממזר הּוא ּכן אם אביו אינֹו ְְְִִִֵֵֵֵַָואם

ּכי ּכלל קׁשיא אינּה ּובעיני ּכאן. עד ְְְְִֵֵַַָָָָָֻֻּכהּנה

,ּולהצרי להּתיר, ּדברים לב' ּבא ּכאן ְְְְְִִִַַַָָָָהּכתּוב

ּברחֹוקים, ׁשאסר הגם ּבקרֹובים טמאה ְְְְֲִִִִִֶַַַָָֻלהּתיר

אֹותֹו מטּמאין לּטּמא רצה לא ׁשאם ְְְְִִִִֶַַַָָָֹּולהצרי

יּטּמא לּה הּכתּוב ׁשאמר ּכמֹו ּכרחֹו, ְְְִֶַַַַָָָָָּבעל

ּכהן ּכל ׁשחּיב מצוה, ּכהנים ּבתֹורת ְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹֹואמרּו

ׁשּלא והגם ּבענין. האמּורים לּמתים ְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹלּטּמא

אמרּו הרי ּבאחֹותֹו, אּלא יּטּמא לּה ְֱֲֲִֵֶֶַַַָָָָנאמר

הּכהן ּביֹוסף מעׂשה לׁשֹונם וזה ּכהנים ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָֹֹּבתֹורת

לּטּמא רצה ולא ּפסח ּבערב אׁשּתֹו ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּמתה

ּכרחֹו ּבעל וטּמאּוהּו חכמים ּודחפּוהּו ְְְְְֲִִַָָָָלּה

הּקרֹובים ּכל ׁשעל לפני ׁשּל הרי ְְְֲִֵֶֶֶַַָָעכ"ל,

אם זה ּוכפי לּטּמא. חּיב הּוא ּבענין ְְֲִִִִִֶַַָָָָָהאמּורים

אין ּנפׁש מּמה מּדין אביו טמאת ּדן ְְִִִִִִֵַַַָָָָֻהייתי

יאמר מי יאמר ּכי לֹו לּטּמא לחּיבֹו מקֹום ְְִִִִַַַַָָֹֹלי

ּבערב אביו ימּות אם ּגם ּומה אביו, ְִִִֶֶֶַַָָָׁשהּוא

מחמת ּבמֹועדֹו א' ּפסח מצות לבּטל אין ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַּפסח

ּדאמר למאן מּבעיא ולא ּופר"ח)ספק, (רמּב"ם ְְְְְִֵַַָָָָָָֹ

ׁשּלא ּפׁשיטא מּדאֹוריתא מּותר ּדאֹוריתא ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹספק

אפּלּו אּלא ּבמֹועדֹו ּפסח מצות לדחֹות ְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָיּטּמא

מּדאֹוריתא אסּור ּדאֹוריתא ספק ּדאמר ְְְְְְִֵַַַָָָָָָלמאן

מּפני וּדאי מצות לדחֹות אין כן ּפי על ְְְִִִִֵֵֵַַַַַאף

ׁשחּיב ּולאביו לאּמֹו לֹומר ּתלמּוד ספק, ְְְְִִִֵֶַַַַָָָמצות

ּבּפסּוק ועּין ּתֹורה. ּדבר מהם אחד לכל ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָלּטּמא

זה: ֶֶַַׁשאחר

„BÚÂאין ׁשאביו מציאּות ׁשּיׁש ּכיון לי נראה ¿ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָ

ּכגֹון ּבכהן, מחזק והּבן חזקה, אּלא ְְְְֲֵֵֶַָָָָֹֻלֹו

ּבחזקת מחזקים אדם ּבני ב' לפנינּו ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשּיׁש

ׁשאחד מחזקים ּגם עצמֹו, ּבפני אחד ּכל ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻּכהנים

להיֹות יכֹול זה ּומציאּות ּבנֹו, ואחד אב ְְְְִִֵֶֶֶָָָמהם

חזקת יּורע ולא ּכהן ׁשאינֹו האב חזקת ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּיּורע

זה ׁשאין ונאמר ּכהן מּמדרגת להסירֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹהּבן

לא אם ׁשּכן וכיון ּבחזקתֹו. הּבן ונׁשאר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹאביו

חזקה לאביו יּטּמא ׁשּלא ּדן הייתי לאביו ְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָֹאמר

אביו חזקת יּורע ׁשּמא מּטעם הּנזּכר ְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹּבאפן

הּתּנא אמר ולזה לעֹולם, ּכהן יּׁשאר ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹוהּבן

והּנה לאביו. לֹומר ּתלמּוד מּנין חזקה ְְְֲִִִִִֵַַַָָָָאביו

חזקה אביו ראׁשֹון לדר ּובין זה לדר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָּבין

אינֹו אביו סֹוף ּכל סֹוף ּכי לֹו לּטּמא ִִִֵַַָָָָחּיב

לּטּמא: חּיבּתֹו והּתֹורה חזקה ְְֲִִֵֶַַַָָָָאּלא

B�·ÏÂּכהנים ּבתֹורת ּתניא ּולאחיו. ּולבּתֹו ¿ƒ¿ְְְְֲִִִַַָָֹ

מה ּולבּתֹו לבנֹו יאמר לׁשֹונם ְְְְִִֶַַָֹוזה

ׁשאינֹו ּובּתֹו ּבנֹו ּולאביו. לאּמֹו לֹומר ְְְְִִִֵֶַַָּתלמּוד

אביו להם מּטּמא הּוא הרי ּבכבֹודם ְֲִִִֵֵֶַַָָָָחּיב

ׁשּיּטּמא ּדין אינֹו ּבכבֹודם חּיב ׁשהּוא ְְִִִִֵֵֶֶַַָָואּמֹו

הּנפלים, ּולבּתֹו לבנֹו אֹומר הייתי ּכן אּלּו ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָלהם,

ואביו אּמֹו מה ּולאביו לאּמֹו לֹומר ְְְְִִִִַַָָָּתלמּוד

ע"כ. קּימא ּבני ּובּתֹו ּבנֹו אף קּימא ְְְִֵֵַַַָָָָּבני

לאּמֹו אּלא לֹומר צרי היה לא זה ּכפי ְְִִִֶֶֶַָָָָָֹקׁשה

מה ּולטענת ּולאביו, יאמר ולא וגֹו' ְְְְְְֲִִַַַָָֹֹולבנֹו

הּסתם ׁשּמן יֹוכיחּו ּובּתֹו ּבנֹו ּבּידּוע, ְְִִִִֶַַַָָאּמֹו

ואין להם. ּומּטּמא חזקה אּלא ּבּידּוע ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאינן

מצינּו ׁשהרי ּובּתֹו, מּבנֹו אביו ׁשּגרּוע ְֲִִִִֵֶֶַַָָָלֹומר

ּולאּמֹו, לאביו מהם וחמר קל הּתּנא ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּדן

לגּלֹות ואם לאביו. לֹומר הצר לּמה ּכן ְְְְְִִִֵַַַָָָֻואם

מּיּתּור למדינן קּימא, ּבני ׁשהם ּובּתֹו ּבנֹו ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָעל

ּובּתֹו, ּבנֹו מּק"ו ׁשּבאה צרי ׁשאין ְְִִִִֵֶֶָָָלאּמֹו

יחד ׁשניהם ּולאביו לאּמֹו ׁשּצרי לֹומר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָואין

יסּפיק לא לּמה ּכי הּנפלים, ּובּתֹו ּבנֹו ְְְְִִִִֵַַַָָָֹלמעט

לּתּנא ּמקֹום מה ׁשניהם צרי אם ועֹוד ְְִִֵֶֶַַַָָָָאחד.

הלא ּולאּמֹו לאביו ּבין צריכּיֹות ְְְֲֲִִִֵַָֹֻלעׂשֹות

נפלים, ּובּתֹו ּבנֹו למעט ׁשניהם ְְְְְִִִִֵֵֶַָצריכין

ּפׁשּוטים: ְְְִִַָוהּדברים

‰‡¯�Âּדן הייתי ּולאביו אמר לא ׁשאם לֹומר ¿ƒ¿∆ְִִִִֶַַָָָָֹ

לאּמֹו לֹומר ּתלמּוד מה הּדר זה ְְִֶֶֶַַַַַעל

להם מּטּמא ּבכבֹודם חּיב ׁשאינֹו ּובּתֹו ְְִִִֵֵֶֶַַָָָּבנֹו
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i"yx£‰·B¯w‰∑הארּוסה את ס)לרּבֹות יבמות LÈ‡Ï.(ת"כ. ‰˙È‰Œ‡Ï ¯L‡∑למׁשּכב.‡nhÈ dÏ∑צז)מצוה יבמות .(ת"כ. «¿»ְֲֶַָָ¬∆…»¿»¿ƒְְִָ»ƒ«»ְִָ

(ã):Blçäì åénòa ìòa ànhé àì¬Ÿ¦©−̈©´©§©¨®§¥−©«
i"yx£‡ÏBlÁ‰Ï ÂÈnÚa ÏÚa ‡nhÈ∑(ת"כ)ּפׁשּוטֹו וכן עּמֹו. ּבעֹודּה ּבּה מחּלל ׁשהּוא ּפסּולה, לאׁשּתֹו יּטּמא לא …ƒ«»««¿«»¿≈«ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָֹֻ

'ׁשאר' ּובאיזה מצוה. מת ׁשאינּה קֹוברין, לּה ׁשּיׁש עּמיו, ּבתֹו ׁשהּוא ּבעֹוד ּבׁשארֹו, ּבעל יּטּמא לא מקרא: ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשל
מּכהּנתֹו הּוא להתחּלל 'להחּלֹו', ׁשהיא ּבאֹותֹו .אמרּתי? ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֻ

(ä)eçlâé àì íð÷æ úàôe íLàøa äçø÷ eçø÷é-àì«Ÿ¦§§³¨§¨Æ§Ÿ½̈§©¬§¨−̈´Ÿ§©¥®
:úèøN eèøNé àì íøNááe¦̧§¨½̈¬Ÿ¦§§−¨¨«¤

i"yx£‰Á¯˜ eÁ¯˜ÈŒ‡Ï∑(ת"כ)אּלא ?ּכ על הזהרּו יׂשראל אף והלא מת. כ)על מכות לו. ּביׂשראל(קידושין ׁשּנאמר לפי …ƒ¿¿»¿»ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
א) יד מהּכהנים(דברים יׂשראל ויּלמדּו "ּבראׁשם". לֹומר: ּתלמּוד הראׁש? ּכל על חּיב יהא לא יכֹול עיניכם". "ּבין :ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ

ּבמׁשמע, הראׁש ּכל להּלן אף הראׁש, ּכל ּכאן מה "קרחה", ּביׂשראל להלן ונאמר "קרחה" ּכאן נאמר ׁשוה: ְְְְְְְְְְֱֱִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹּבגזרה
מת על ּכאן אף מת, על ּלהּלן ּומה ּבראׁש, ׁשּיּקרח מקֹום eÁl‚È.ּכל ‡Ï Ì�˜Ê ˙‡Ùe∑ּביׂשראל ׁשּנאמר (לעיללפי ְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ¿«¿»»…¿«≈ְְְֱִִֵֶֶַָ

הּקרּוייט) ּדבר על אּלא חּיב ׁשאינֹו יגּלחּו", "לא נאמר: לכ ּוברהיטני? ּבמלקט לּקטֹו יכֹול תׁשחית". "ולא :ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ּתער וזהּו הׁשחתה, ּבֹו ויׁש Ë¯N˙."ּגּלּוח" eË¯NÈ ‡Ï Ì¯N··e∑ּביׂשראל ׁשּנאמר כח)לפי יט לנפׁש(לעיל "וׂשרט : ְְְִֵֶַַַַָָƒ¿»»…ƒ¿¿»»∆ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָ
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Ùe‡˙‡ה ÔB‰LÈ¯a Ë¯Ó ÔeË¯ÓÈ ‡Ï»ƒ¿¿¿«¿≈¿»»
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dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

אביו ּגם ּדן הייתי ּכן אּלּו ׁשּכן, ּכל לא ִִִִִֵֵֶַָָָָֹאּמֹו

ׁשאינֹו מּטעם אביו למעט לאּמֹו לֹומר ְְְִִִֵֵֶַַַַַָּתלמּוד

ּבנֹו ּכי לפרׁש מתחּיבין והיינּו חזקה, ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָאּלא

ה הּכתּוב ׁשאמר ּבּידּוע,ּובּתֹו לאּמֹו ּדֹומים ם ְִִִֵֶַַַַָָָ

אּלא אׁשּתֹו ׁשּתתעּבר מציאּות היה ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹּוכגֹון

ׁשּיכֹול ּבמציאּות ּברּורה ידיעה ידי על ְְְְִִִִֵֶֶַָָָמּמּנּו

לאביו הּכתּוב ׁשאמר אחר ּכן ּׁשאין מה ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָלהיֹות,

והכרחנּו מאּמֹו ּדינֹו ויבא הצר לּמה ְְְְְְְִִִִֵַַָָָֹֻֻוהקׁשינּו

אם חזקה אּלא אינֹו אפּלּו לֹומר ׁשּבא ֲֲִִֵֶֶַַָָָָלֹומר

ּובּתֹו ּבנֹו למעט מינה ׁשמע לי לּמה אּמֹו ְְְִִִִֵֵֵַַָָּכן

למעט ּולאביו לאּמֹו אמר ׁשהּתּנא והגם ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָנפלים.

ּׁשהעיר מה על וסמ ּדוקא, לאו ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָהּנפלים,

אינֹו אפּלּו לֹומר ׁשּבא לאביו ּבדרׁשת ְְְֲִִִֵֶַַָָָָּבסמּו

חזקה: ֲֶָָָאּלא

‡l‡ּכהנים ּבתֹורת ׁשם ּׁשאמרּו למה ׁשּקׁשה ∆»ְְְֲִֶֶֶַַָָָֹ

וזה ּולאביו ּדלאּמֹו ּדבריתא ְְְְְְִִִֵֶַָָָָּבסיפא

לאּמֹו נאמר ולא לאביו נאמר אּלּו ְְְְֱֱִִִֶֶַַָָֹלׁשֹונם

אף מתחּלל ׁשאינֹו אביו מה אֹומר הייתי ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָוכּו'

מּנין ׁשּנתחּללה אּמֹו מתחּללת ׁשאינּה ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָאּמֹו

לאּמֹו ׁשהצר הרי ע"כ. לאּמֹו לֹומר ְְְְֲִִֵֶַַַֻּתלמּוד

הּנפלים, למעט לֹו ּומּנין נתחּללה, אפּלּו ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָלרּבֹות

צרי ועֹוד מּנין, נתחּללה לּנפלים ּתדרׁש ְְְְְְִִִִִִִַַַָָָואם

לּטּמא חּיב אם ׁשּנתחּללה ּבּתֹו זה, ּכפי ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָלדעת

ׁשחּיב אּמֹו ּדוקא לֹומר ּפנים ׁשּיׁש לא, אֹו ְִִֵֶֶַַַָָָָֹלּה

ויׁש נתחּללה, אפּלּו ׁשּנתרּבית היא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָּבכבֹודּה

אינֹו ׁשהחּלּול קרא ׁשּגּלה ּכיון לֹומר ְִִִֵֵֶֶַַָָָָּפנים

ּבּתֹו: הּדין הּוא הּקרבה ְִִֵַַָֻּפֹוגם

ÔÎ‡לֹומר מצא מּנין הּתּנא ּבדברי ּבהעיר »≈ְְְִִִִֵַַַַָָָָ

מּיּתּור, אם ׁשּנתחּללה, לאּמֹו ְְְִִִִִִֵֶֶַַָׁשּיּטּמא

לאביו אֹומר ׁשהייתי מּׁשּום אצטרי ְְְִִִִִִִֵֶָָָָּדלמא

ּׁשאין מה מתחּלל ׁשאינֹו מעלה ּבֹו ׁשּיׁש ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָלצד

ׁשּמתחּללת. לצד אב מער ׁשּגרּועה האם ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּכן

ּבאמרֹו ּדבריו ּבתחּלת הּתּנא ּדקּדק ּכן ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָּוכמֹו

ההפרׁש ּכי מׁשמע מתחּלל, ׁשאינֹו אביו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמה

ּבּנמצא ׁשאינֹו הגם הדרגה ּבֹו לעׂשֹות ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָֻיצר

לֹומר נּוכל ּכן ואם להיֹות, ׁשראּוי ּכיון ְְִִֵֵֶֶַַָָָאּלא

מּלּטּמ ּפטּור ׁשּנתחּללה ׁשאּמֹו עּתה א,עד ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ

לאּמֹו אֹומרֹו ּכי סֹובר ׁשהּתּנא לֹומר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָּובהכרח

האמת חללה. ּבין ּכהנת ּבין הּוא ְֱֲֵֵֶֶֶַָָָָָֹמׁשמעּותּה

לבעל היה לאביו אּלא אֹומר היה לא ְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשאם

ּגם מאביו ּגרּועה אּמֹו ולֹומר לחלק ְְֲִִִֵַַַָָֹּדין

אחר אבל ּבחּלּול, ׁשּיׁשנּה ּכיון ּכהנת ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבהיֹותּה

ּוכמֹו ּבמׁשמע, נתחּללה אפּלּו לאּמֹו ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָׁשאמר

נתחּללה אפּלּו ּולבּתֹו הּכתּוב ּכׁשאמר ּתדּון ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָכן

ּבסּבת אּלא הּדבר הּכתּוב ּתלה לא ּכי ְְְִִֶַַַַָָָָָָָֹּבמׁשמע.

ׁשּנתחּללה ּובּתֹו ׁשּנתחּללה ואּמֹו ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֻהּקרבה,

רּבּוי ׁשּבלא ּכיון ּומעּתה ּובּתֹו, אּמֹו ְְִִִִִֵֵֶַָָָֹנקראים

אפּלּו הּוא ּבּתֹו מׁשמעּות ּכי אֹומרים ְְֲִִִִַָָאנּו

אם לּה, יּטּמא ּבּתֹו ׁשּנקראת ּכל ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָׁשּנתחּללה

ּתבֹוא והלא אּמֹו אמר לּמה לדין נבֹוא ֲִִֵַַָָָָָָֹּכן

מּטּמא ׁשּנתחּללה ּבּתֹו ּומה מּבּתֹו וחמר ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹּבקל

:אצטרי אּמֹו ְִִִָָלּה

ÔÎ‡היינּו לא אז לאּמֹו הּכתּוב אמר לא אם »≈ְִִִַַָָָָֹֹ

ּובּתֹו ּבנֹו למעט ּבא לאביו ּכי ְְְְִִִִֵַָָאֹומרים

קרֹוב זה ּומעּוט אּמֹו, למעט אּלא ְְִִִֵֶֶַַָָָהּנפלים

ׁשל הּנפלים אחר לחּפׂש מּליל ּבּנׁשמע ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָיֹותר

ממעט והייתי ּבא, ׁשעליהם לֹומר ּובּתֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָּבנֹו

לדּון ּבאים ּוכׁשהיינּו ׁשּמתחּללת, מּטעם ְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָאּמֹו

מעמידין היינּו לּה ּומּטּמא ׁשּמתחּללת ְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָמּבּתֹו

לא אבל ּדוקא. ּכׁשּנתחּללה האם ְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹמעּוט

מּבּתֹו, וחמר מּקל ּבאה היתה ְְְִִִִֶַַָָָָָָֹנתחּללה

מּמׁשמעּות נתחּללה אפּלּו ּבבּתֹו לדּון ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָּוכׁשּנבֹוא

נתחּללה ׁשאפּלּו למעלה ׁשאמרנּו ּכמֹו ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָהּתבה

ׁשּנתחּללה ּבּתֹו ודנים חֹוזרים הינּו ּבּתֹו, ְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָּתּקרא

אינֹו ׁשּנתחּללה אּמֹו ּומה ׁשּנתחּללה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָמאּמֹו

ּבּתֹו לאביו מּיּתּור ׁשּדרׁשנּו ּכמֹו לּה ְְְִִִִִֵֶַַָָָמּטּמא

ּבּתֹו ׁשּמׁשמעּות והגם ׁשּכן ּכל לא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנתחּללה

אבל הּסתם, מן זה נתחּללה, אפּלּו ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָיּגיד

נחזר וחמר ּבקל אֹו ּבמעּוט הּלּמּוד ְְְֲִִֶֶַַַָָֹֹּכׁשּיבֹוא

נתחּללה: ּבׁשּלא ְְְְֲִִֶַַָָֹלהעמידּה

‰ÏBÚ‰ׁשאם הּוא, הּכתּוב ּבעמק הּכתּוב מּכל »∆ְִִֶֶַַָָָֹ

נבֹוא ׁשּמּמּנּו לאביו הּכתּוב אמר ְִִֶֶַַָָָָֹלא

לא ׁשּכתבּתי ּכמֹו אּמֹו למעט ׁשּבא ְְְְִִִֵֶֶַַָָֹלטעֹות

ּובּתֹו מּבנֹו ּבאה והיתה לאּמֹו צרי ְְְְִִִִָָָָָָָהיה

ּבא היה ׁשּמּמּנה לאּמֹו אמר לא ואם ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹּכּנזּכר.

לצ אביו למעט ׁשּבא לֹומר ׁשאינֹוהּטעּות ד ְְִֵֵֶֶַַַַָָָ

לאביו. לֹומר צרי היה לא חזקה אלא ְֲִִֶַַָָָָָָָָֹידּוע

אּמֹו. ולא אביו לא יאמר לא ּתקׁשה ּכן ְְִִִֵֶַַָֹֹֹֹאם

מּטּמא ׁשאינֹו הּנפלים למעט ׁשּבא ּדרׁשּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלזה

אֹו ׁשּיאמר לֹומר לנּו מקֹום אין ּומעּתה ֵֵֶֶַַַָָָָֹלהם,

מהם אחד ּכי לבד, לאביו אֹו לבד ְְְְִִִֵֶֶַַָָלאּמֹו

ונתחּכם הּבנין, ויסּתר הּטעּות יֹוליד ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹֹׁשּיאמר

הּתּנא נתחּכם ולזה אמת, ּדברי לדּבר ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָה'

א' יאמר מאם הּיֹוצא הּטעּות להֹודיע ְְִִֵֵַַַַַָָֹוקדם

והבן. יחד ׁשניהם יּתּור ּדרׁש ּכ ואחר ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמהם,

ּדברי עֹולם לאֹור הּתּנא ּדברי עלה ְְְִִֵֵֶַַָָָָָּובזה

חּיים: ֱִִַֹאלהים
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על לחּיב – ׂשרטת" יׂשרטּו "לא לֹומר: ּתלמּוד אחת? אּלא חּיב יהא לא ׂשריטֹות, חמׁש ׂשרט יכֹול תּתנּו". ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹלא
ׂשרטת ׁשהיא יֹודע ואני – יׂשרטּו" "לא לכּתב: לֹו ׁשהיה לדרׁש, היא יתרה זֹו ׁשּתבה ּוׂשריטה; ׂשריטה .ּכל ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹ

(å)ék íäéäìà íL eìlçé àìå íäéäìàì eéäé íéLã÷§¦³¦«§Æ¥´Ÿ¥¤½§´Ÿ§©§½¥−¡«Ÿ¥¤®¦Á
:Lã÷ eéäå íáéø÷î íä íäéäìà íçì ýåýé éMà-úà¤¦¥̧§Ÿ̈¹¤¯¤¡«Ÿ¥¤²¥¬©§¦¦−§¨¬«Ÿ¤

i"yx£eÈ‰È ÌÈL„˜∑(ת"כ)ּבכ ּדין ּבית יקּדיׁשּום ּכרחם .על ¿…ƒƒ¿ְְְִִֵַַָָָ

(æ)àì dLéàî äLeøb äMàå eçwé àì äììçå äðæ äMà¦¨̧Ÿ¨³©«£¨¨Æ´Ÿ¦½̈§¦¨²§¨¬¥«¦¨−´Ÿ
:åéäìàì àeä Lã÷-ék eçwé¦®̈¦«¨¬−¥«Ÿ¨«

i"yx£‰�Ê∑ממזר אֹו נתין, אֹו ּכרתֹות, חּיבי ּכגֹון לּה, האסּור יׂשראל ּבעילת סא)ׁשּנבעלה ׁשּנֹולדה∑ÏÏÁ‰.(יבמות …»ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ¬»»ְֶָ
הדיֹוט, מּכהן וחלּוצה ּגרּוׁשה ּבת אֹו ּגדֹול, מּכהן אלמנה ּבת ּכגֹון ׁשּבּכהּנה, הּפסּולים עז)מן ׁשּנתחּללה(קידושין וכן ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

לּכהּנה הּפסּולים מן אחד ּביאת עלֿידי הּכהּנה .מן ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֻֻ

(ç)éäìà íçì-úà-ék BzLc÷åLã÷ áéø÷î àeä E §¦̧©§½¦«¤¤¬¤¡Ÿ¤−´©§¦®¨Æ
:íëLc÷î ýåýé éðà LBã÷ ék Cl-äéäé¦«§¤½̈¦´¨½£¦¬§Ÿ̈−§©¦§¤«

i"yx£BzLc˜Â∑ׁשּיגרׁש עד ויּסרהּו הלקהּו לגרׁש, רצה לא ׁשאם פח)עלּֿכרחֹו, ClŒ‰È‰È.(יבמות L„˜∑ּבֹו נהג ¿ƒ«¿ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ»…ƒ¿∆»ְֹ
ּבּסעּדה ראׁשֹון ּולבר ּדבר ּבכל ראׁשֹון לפּתח החיים.(ת"כ)קדּׁשה אור ְְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֻֻ

(è)úìlçî àéä äéáà-úà úBðæì ìçú ék ïäk Léà úáe©Æ¦´Ÿ¥½¦¬¥¥−¦§®¤¨¦̧¨Æ¦´§©¤½¤
ñ :óøOz Làä¥−¦¨¥«

i"yx£˙B�ÊÏ ÏÁ˙ Èk∑.הּנּׂשּואין מן אֹו הארּוסין מן אֹו וזנתה, ּבעל זיקת ּבּה ׁשהיתה זנּות, עלֿידי ּכׁשּתתחּלל ƒ≈≈ƒ¿ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
נא)ורּבֹותינּו ּבפנּויה(סנהדרין הּכתּוב ּדּבר ׁשּלא מֹודים והּכל ּבּדבר, ÏlÁÓ˙.נחלקּו ‡È‰ ‰È·‡Œ˙‡∑(נב חּללה(סנהדרין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ∆»ƒ»ƒ¿«∆∆ְִָ

ׁש ּכבֹודֹו, את ּגּדל!ּובּזתה ׁשּזֹו ארּור ילד, ׁשּזֹו ארּור עליו: .אֹומרים ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ

(é)BLàø-ìò ÷öeé-øLà åéçàî ìBãbä ïäkäå|ïîL §©Ÿ¥Á©¨¸¥«¤¹̈£¤©¬©Ÿ´¤³¤
BLàø-úà íéãâaä-úà Laìì Bãé-úà àlîe äçLnä©¦§¨Æ¦¥´¤¨½¦§−¤©§¨¦®¤ŸÆ

:íøôé àì åéãâáe òøôé àì́Ÿ¦§½̈§¨¨−¬Ÿ¦§«Ÿ
i"yx£Ú¯ÙÈ ‡Ï∑(ת"כ)יֹום מּׁשלׁשים יֹותר ּפרע? ּגּדּול ואיזהּו אבל, על ּפרע יגּדל .לא …ƒ¿»ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹ

(àé):ànhé àì Bnàìe åéáàì àáé àì úî úLôð-ìk ìòå§©²¨©§¬Ÿ¥−´Ÿ¨®Ÿ§¨¦¬§¦−¬Ÿ¦©¨«
i"yx£˙Ó ˙LÙ�ŒÏk ÏÚÂ∑הּמת Ó˙.ּבאהל ˙LÙ�∑(לח להביא(נזיר ¿«»«¿…≈ְֵֶַֹ«¿…≈ְִָ

ּבאהל ׁשּמטּמא הּמת, מן ּדם nhÈ‡.רביעית ‡Ï Bn‡Ïe ÂÈ·‡Ï∑(ת"כ מח. מצוה(שם מת לֹו להּתיר אּלא ּבא .לא ְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ¿»ƒ¿ƒ…ƒ«»ְְִִֵֶַָָָֹ

ÔelÁÈו ‡ÏÂ ÔB‰‰Ï‡ Ì„˜ ÔB‰È ÔÈLÈc«̃ƒƒ¿√»¡»¬¿»¿«
Ôa¯˜ ÈÈ„ ‡i�a¯˜ ˙È È¯‡ ÔB‰‰Ï‡c ‡ÓL¿»∆¡»¬¬≈»À¿¿«»«¿»À¿»
:ÔÈLÈc˜ ÔB‰ÈÂ ÔÈ·È¯˜Ó Ôep‡ ÔB‰‰Ï‡¡»¬ƒ«¿ƒƒƒ«ƒƒ

z‡Â˙‡ז Ôe·qÈ ‡Ï ‡ÏlÁÓe ‡ÈÚËÓ ‡˙z‡ƒ¿»«¿¬»¿«¿»»ƒ¿¿ƒ¿»
‡e‰ LÈc˜ È¯‡ Ôe·qÈ ‡Ï dÏÚaÓ ‡Î¯˙Ócƒ¿»¿»ƒ«¿«»ƒ¿¬≈«ƒ

:d‰Ï‡ Ì„√̃»¡»≈

Ó˜¯·ח ‡e‰ C‰Ï‡ Ôa¯˜ ˙È È¯‡ dpLc˜˙e¿«¿ƒ≈¬≈»À¿«¡»»¿»≈
:ÔBÎLc˜Ó ÈÈ ‡�‡ LÈc˜ È¯‡ CÏ È‰È LÈc«̃ƒ¿≈»¬≈«ƒ¬»¿»¿«ƒ¿

M„wÓ˙ט ÈÚËÓÏ ÏÁ˙˙ È¯‡ Ô‰k ¯·b ˙·e«¿«»≈¬≈ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ¿À«
:„˜Bzz ‡¯e�a ‡ÏÁzÓ ‡È‰ ‡‰e·‡¬»ƒƒ«¬»¿»ƒ»

ÏÚי ˜È¯zÈ Èc È‰BÁ‡Ó ‡a¯˙‡„ ‡�‰ÎÂ¿«¬»¿ƒ¿«»≈¬ƒƒƒ»ƒ«
d�a¯˜ ˙È ·È¯˜ È„Â ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ dLÈ≈̄≈ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ»ƒ»À¿»≈
Èa¯È ‡Ï dLÈ¯ ˙È ‡iLe·Ï ˙È LaÏÓÏ¿ƒ¿«»¿«»»≈≈»¿«≈

:ÚÊ·È ‡Ï È‰BLe·Ïe Úe¯Ù≈«¿ƒ»ƒ¿«

È‰e·‡Ïיא ÏBÚÈÈ ‡Ï ‡˙Ó ˙LÙ� Ïk ÏÚÂ¿«»«¿«≈»»≈«¬ƒ
:·‡zÒÈ ‡Ï dn‡Ïe¿ƒ≈»ƒ¿»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

הּנדּברח) ּכסדר וקּדׁשּתם אמר ולא ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹוקּדׁשּתֹו.

ז"ל לדבריהם רּבים. ּבלׁשֹון עּתה (יבמֹותעד ְְְְִִִֵֶַַַָָ

רצהפ"ח:) לא ּכהן ׁשאם ּבאה זֹו ְִֵֶֶַָָָָָָֹֹׁשאזהרה

אֹותֹו ׁשּמּלקין וגֹו' וחללה זֹונה אּׁשה ְְְֲִִֵֶַַָָָָָלגרׁש

ׁשּנתן הּטעם ּולפי ׁשּיגרׁש, עד אֹותֹו ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָּומיּסרין

È¯˜Ó·הּכתּוב ‡e‰ EÈ‰Ï‡ ÌÁÏ ˙‡ Èkּתבֹוא , ַָƒ∆∆∆¡…∆«¿ƒָ

ׁשלמים ּכהנים ׁשּיׁש עֹוד ּכל ּכי לֹומר ְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹהּסברא

לכף, חּיּוב אין להקריב הּמסּפיקים רּבים ְְְְִִִִִֵֵַַַַָֹוכן

מהם אחד על ׁשאפּלּו יחיד לׁשֹון אמר ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָלזה

הּזה: ּכּמׁשּפט לעׂשֹות ְְֲִִֶַַַַָיקּפיד

L„˜קדֹוׁש ׁשּיהיה ּכדי ּפרּוׁש .ּל יהיה »ְְְִִֵֵֶֶֶָָ

ׁשּל הּוא הּנה ּפרּוׁש הּכהן ל ְְְִִֵֵֵֶֶַֹיהיה

ואֹומרֹו הּדבר. על ּפרּוׁשלכּופֹו קדֹוׁש, ּכי ְְְִֵַַָָָ

היא הּקדּׁשה ּכי הידיעה לנּו ׁשּקדמה ְְְְִִִֶַַַָָָָָֻלצד

החפץ ּובהׁשלמת ּברצֹון הּנקנית ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָּבחינה

הּכתּוב אֹומר ואי ּבכפּיה. ולא ּבּה ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹוהחׁשק

אמר לזה הּקדּׁשה, על ˜„LBלכּופֹו Èk ְְֶַַַָָָֻƒ»

מחדׁש הּקדּׁשה לֹו להמׁשי לא ְְְִֵֵַַָָָֹֻּפרּוׁש

קדּׁשתֹו. לאּבד ׁשּלא אּלא קדֹוׁש הּוא ְְְֵֶֶֶַָָָָֹֻׁשּכבר

ÌÎLc˜Óואֹומרֹו '‰ È�‡לחּיּוב טעם נֹותן , ְְ¬ƒ¿«ƒ¿∆ְִֵַַ

ּכהןיׂשר קדּׁשת ּבאמצעּות ּכי זה, ּבדבר אל ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֻ

ּומקּדׁש ּבתֹוכנּו ׁשכינתֹו מׁשרה ב"ה ְְְְִֵֵֶַַָה'

ואין עבֹודה אין ּכהן אין ואם ְְֲִֵֵֵֵָָֹאֹותנּו,

ׁשֹוכן: ואין ְְִֵֵָמקּדׁש
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על לחּיב – ׂשרטת" יׂשרטּו "לא לֹומר: ּתלמּוד אחת? אּלא חּיב יהא לא ׂשריטֹות, חמׁש ׂשרט יכֹול תּתנּו". ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹלא
ׂשרטת ׁשהיא יֹודע ואני – יׂשרטּו" "לא לכּתב: לֹו ׁשהיה לדרׁש, היא יתרה זֹו ׁשּתבה ּוׂשריטה; ׂשריטה .ּכל ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹ

(å)ék íäéäìà íL eìlçé àìå íäéäìàì eéäé íéLã÷§¦³¦«§Æ¥´Ÿ¥¤½§´Ÿ§©§½¥−¡«Ÿ¥¤®¦Á
:Lã÷ eéäå íáéø÷î íä íäéäìà íçì ýåýé éMà-úà¤¦¥̧§Ÿ̈¹¤¯¤¡«Ÿ¥¤²¥¬©§¦¦−§¨¬«Ÿ¤

i"yx£eÈ‰È ÌÈL„˜∑(ת"כ)ּבכ ּדין ּבית יקּדיׁשּום ּכרחם .על ¿…ƒƒ¿ְְְִִֵַַָָָ

(æ)àì dLéàî äLeøb äMàå eçwé àì äììçå äðæ äMà¦¨̧Ÿ¨³©«£¨¨Æ´Ÿ¦½̈§¦¨²§¨¬¥«¦¨−´Ÿ
:åéäìàì àeä Lã÷-ék eçwé¦®̈¦«¨¬−¥«Ÿ¨«

i"yx£‰�Ê∑ממזר אֹו נתין, אֹו ּכרתֹות, חּיבי ּכגֹון לּה, האסּור יׂשראל ּבעילת סא)ׁשּנבעלה ׁשּנֹולדה∑ÏÏÁ‰.(יבמות …»ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ¬»»ְֶָ
הדיֹוט, מּכהן וחלּוצה ּגרּוׁשה ּבת אֹו ּגדֹול, מּכהן אלמנה ּבת ּכגֹון ׁשּבּכהּנה, הּפסּולים עז)מן ׁשּנתחּללה(קידושין וכן ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

לּכהּנה הּפסּולים מן אחד ּביאת עלֿידי הּכהּנה .מן ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֻֻ

(ç)éäìà íçì-úà-ék BzLc÷åLã÷ áéø÷î àeä E §¦̧©§½¦«¤¤¬¤¡Ÿ¤−´©§¦®¨Æ
:íëLc÷î ýåýé éðà LBã÷ ék Cl-äéäé¦«§¤½̈¦´¨½£¦¬§Ÿ̈−§©¦§¤«

i"yx£BzLc˜Â∑ׁשּיגרׁש עד ויּסרהּו הלקהּו לגרׁש, רצה לא ׁשאם פח)עלּֿכרחֹו, ClŒ‰È‰È.(יבמות L„˜∑ּבֹו נהג ¿ƒ«¿ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ»…ƒ¿∆»ְֹ
ּבּסעּדה ראׁשֹון ּולבר ּדבר ּבכל ראׁשֹון לפּתח החיים.(ת"כ)קדּׁשה אור ְְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֻֻ

(è)úìlçî àéä äéáà-úà úBðæì ìçú ék ïäk Léà úáe©Æ¦´Ÿ¥½¦¬¥¥−¦§®¤¨¦̧¨Æ¦´§©¤½¤
ñ :óøOz Làä¥−¦¨¥«

i"yx£˙B�ÊÏ ÏÁ˙ Èk∑.הּנּׂשּואין מן אֹו הארּוסין מן אֹו וזנתה, ּבעל זיקת ּבּה ׁשהיתה זנּות, עלֿידי ּכׁשּתתחּלל ƒ≈≈ƒ¿ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
נא)ורּבֹותינּו ּבפנּויה(סנהדרין הּכתּוב ּדּבר ׁשּלא מֹודים והּכל ּבּדבר, ÏlÁÓ˙.נחלקּו ‡È‰ ‰È·‡Œ˙‡∑(נב חּללה(סנהדרין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ∆»ƒ»ƒ¿«∆∆ְִָ

ׁש ּכבֹודֹו, את ּגּדל!ּובּזתה ׁשּזֹו ארּור ילד, ׁשּזֹו ארּור עליו: .אֹומרים ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ

(é)BLàø-ìò ÷öeé-øLà åéçàî ìBãbä ïäkäå|ïîL §©Ÿ¥Á©¨¸¥«¤¹̈£¤©¬©Ÿ´¤³¤
BLàø-úà íéãâaä-úà Laìì Bãé-úà àlîe äçLnä©¦§¨Æ¦¥´¤¨½¦§−¤©§¨¦®¤ŸÆ

:íøôé àì åéãâáe òøôé àì́Ÿ¦§½̈§¨¨−¬Ÿ¦§«Ÿ
i"yx£Ú¯ÙÈ ‡Ï∑(ת"כ)יֹום מּׁשלׁשים יֹותר ּפרע? ּגּדּול ואיזהּו אבל, על ּפרע יגּדל .לא …ƒ¿»ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹ

(àé):ànhé àì Bnàìe åéáàì àáé àì úî úLôð-ìk ìòå§©²¨©§¬Ÿ¥−´Ÿ¨®Ÿ§¨¦¬§¦−¬Ÿ¦©¨«
i"yx£˙Ó ˙LÙ�ŒÏk ÏÚÂ∑הּמת Ó˙.ּבאהל ˙LÙ�∑(לח להביא(נזיר ¿«»«¿…≈ְֵֶַֹ«¿…≈ְִָ

ּבאהל ׁשּמטּמא הּמת, מן ּדם nhÈ‡.רביעית ‡Ï Bn‡Ïe ÂÈ·‡Ï∑(ת"כ מח. מצוה(שם מת לֹו להּתיר אּלא ּבא .לא ְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ¿»ƒ¿ƒ…ƒ«»ְְִִֵֶַָָָֹ

ÔelÁÈו ‡ÏÂ ÔB‰‰Ï‡ Ì„˜ ÔB‰È ÔÈLÈc«̃ƒƒ¿√»¡»¬¿»¿«
Ôa¯˜ ÈÈ„ ‡i�a¯˜ ˙È È¯‡ ÔB‰‰Ï‡c ‡ÓL¿»∆¡»¬¬≈»À¿¿«»«¿»À¿»
:ÔÈLÈc˜ ÔB‰ÈÂ ÔÈ·È¯˜Ó Ôep‡ ÔB‰‰Ï‡¡»¬ƒ«¿ƒƒƒ«ƒƒ

z‡Â˙‡ז Ôe·qÈ ‡Ï ‡ÏlÁÓe ‡ÈÚËÓ ‡˙z‡ƒ¿»«¿¬»¿«¿»»ƒ¿¿ƒ¿»
‡e‰ LÈc˜ È¯‡ Ôe·qÈ ‡Ï dÏÚaÓ ‡Î¯˙Ócƒ¿»¿»ƒ«¿«»ƒ¿¬≈«ƒ

:d‰Ï‡ Ì„√̃»¡»≈

Ó˜¯·ח ‡e‰ C‰Ï‡ Ôa¯˜ ˙È È¯‡ dpLc˜˙e¿«¿ƒ≈¬≈»À¿«¡»»¿»≈
:ÔBÎLc˜Ó ÈÈ ‡�‡ LÈc˜ È¯‡ CÏ È‰È LÈc«̃ƒ¿≈»¬≈«ƒ¬»¿»¿«ƒ¿

M„wÓ˙ט ÈÚËÓÏ ÏÁ˙˙ È¯‡ Ô‰k ¯·b ˙·e«¿«»≈¬≈ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ¿À«
:„˜Bzz ‡¯e�a ‡ÏÁzÓ ‡È‰ ‡‰e·‡¬»ƒƒ«¬»¿»ƒ»

ÏÚי ˜È¯zÈ Èc È‰BÁ‡Ó ‡a¯˙‡„ ‡�‰ÎÂ¿«¬»¿ƒ¿«»≈¬ƒƒƒ»ƒ«
d�a¯˜ ˙È ·È¯˜ È„Â ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ dLÈ≈̄≈ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ»ƒ»À¿»≈
Èa¯È ‡Ï dLÈ¯ ˙È ‡iLe·Ï ˙È LaÏÓÏ¿ƒ¿«»¿«»»≈≈»¿«≈

:ÚÊ·È ‡Ï È‰BLe·Ïe Úe¯Ù≈«¿ƒ»ƒ¿«

È‰e·‡Ïיא ÏBÚÈÈ ‡Ï ‡˙Ó ˙LÙ� Ïk ÏÚÂ¿«»«¿«≈»»≈«¬ƒ
:·‡zÒÈ ‡Ï dn‡Ïe¿ƒ≈»ƒ¿»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

הּנדּברח) ּכסדר וקּדׁשּתם אמר ולא ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹוקּדׁשּתֹו.

ז"ל לדבריהם רּבים. ּבלׁשֹון עּתה (יבמֹותעד ְְְְִִִֵֶַַַָָ

רצהפ"ח:) לא ּכהן ׁשאם ּבאה זֹו ְִֵֶֶַָָָָָָֹֹׁשאזהרה

אֹותֹו ׁשּמּלקין וגֹו' וחללה זֹונה אּׁשה ְְְֲִִֵֶַַָָָָָלגרׁש

ׁשּנתן הּטעם ּולפי ׁשּיגרׁש, עד אֹותֹו ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָּומיּסרין

È¯˜Ó·הּכתּוב ‡e‰ EÈ‰Ï‡ ÌÁÏ ˙‡ Èkּתבֹוא , ַָƒ∆∆∆¡…∆«¿ƒָ

ׁשלמים ּכהנים ׁשּיׁש עֹוד ּכל ּכי לֹומר ְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹהּסברא

לכף, חּיּוב אין להקריב הּמסּפיקים רּבים ְְְְִִִִִֵֵַַַַָֹוכן

מהם אחד על ׁשאפּלּו יחיד לׁשֹון אמר ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָלזה

הּזה: ּכּמׁשּפט לעׂשֹות ְְֲִִֶַַַַָיקּפיד

L„˜קדֹוׁש ׁשּיהיה ּכדי ּפרּוׁש .ּל יהיה »ְְְִִֵֵֶֶֶָָ

ׁשּל הּוא הּנה ּפרּוׁש הּכהן ל ְְְִִֵֵֵֶֶַֹיהיה

ואֹומרֹו הּדבר. על ּפרּוׁשלכּופֹו קדֹוׁש, ּכי ְְְִֵַַָָָ

היא הּקדּׁשה ּכי הידיעה לנּו ׁשּקדמה ְְְְִִִֶַַַָָָָָֻלצד

החפץ ּובהׁשלמת ּברצֹון הּנקנית ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָּבחינה

הּכתּוב אֹומר ואי ּבכפּיה. ולא ּבּה ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹוהחׁשק

אמר לזה הּקדּׁשה, על ˜„LBלכּופֹו Èk ְְֶַַַָָָֻƒ»

מחדׁש הּקדּׁשה לֹו להמׁשי לא ְְְִֵֵַַָָָֹֻּפרּוׁש

קדּׁשתֹו. לאּבד ׁשּלא אּלא קדֹוׁש הּוא ְְְֵֶֶֶַָָָָֹֻׁשּכבר

ÌÎLc˜Óואֹומרֹו '‰ È�‡לחּיּוב טעם נֹותן , ְְ¬ƒ¿«ƒ¿∆ְִֵַַ

ּכהןיׂשר קדּׁשת ּבאמצעּות ּכי זה, ּבדבר אל ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֻ

ּומקּדׁש ּבתֹוכנּו ׁשכינתֹו מׁשרה ב"ה ְְְְִֵֵֶַַָה'

ואין עבֹודה אין ּכהן אין ואם ְְֲִֵֵֵֵָָֹאֹותנּו,

ׁשֹוכן: ואין ְְִֵֵָמקּדׁש
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(áé)åéäìà Lc÷î úà ìlçé àìå àöé àì Lc÷nä-ïîe¦©¦§¨Æ´Ÿ¥¥½§´Ÿ§©¥½¥−¦§©´¡Ÿ¨®
:ýåýé éðà åéìò åéäìà úçLî ïîL øæð ék¦¿Â¥¤¤´¤¦§©¯¡Ÿ¨²¨−̈£¦¬§Ÿ̈«

i"yx£‡ˆÈ ‡Ï Lc˜n‰ŒÔÓe∑(לז נזיר מקריב(ת"כ, ּגדֹול ׁשּכהן רּבֹותינּו למדּו מּכאן ועֹוד הּמּטה, אחר הֹול אינֹו ƒ«ƒ¿»…≈≈ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
עבֹודה עֹובד אּלא הּמקּדׁש מן לצאת צרי אינֹו ואּמֹו, אביו מתּו אם אף מׁשמעֹו: וכן ‡˙.אֹונן. ÏlÁÈ ‡ÏÂ ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ¿…¿«≈≈

Lc˜Ó∑חּלל אֹונן, ׁשעבד הדיֹוט ּכהן הא הּכתּוב; לֹו ׁשהּתיר העבֹודה, את ּבכ מחּלל .ׁשאינֹו ƒ¿«ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

(âé):çwé äéìeúáá äMà àeäå§¾¦¨¬¦§¤−¨¦¨«

(ãé)ék çwé àì älà-úà äðæ äììçå äLeøâe äðîìà©§¨¨³§¨Æ©«£¨¨´Ÿ½̈¤¥−¤´Ÿ¦®̈¦²
:äMà çwé åénòî äìeúa-íà¦§¨¬¥«©−̈¦©¬¦¨«

i"yx£‰ÏÏÁÂ∑ּכהּנה מּפסּולי .ׁשּנֹולדה «¬»»ְְְִֵֶָָֻ

(åè)ñ :BLc÷î ýåýé éðà ék åénòa Bòøæ ìlçé-àìå§«Ÿ§©¥¬©§−§©¨®¦²£¦¬§Ÿ̈−§©§«
i"yx£BÚ¯Ê ÏlÁÈŒ‡ÏÂ∑ּכהּנה קדּׁשת מּדין חלל הימּנה זרעֹו הּפסּולֹות, מן אחת נׂשא אם .הא ¿…¿«≈«¿ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֻֻ

ß oqip g"k ipy mei ß

(æè):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(æé)äéäé øLà íúøãì Eòøfî Léà øîàì ïøäà-ìà øac©¥¬¤©«£−Ÿ¥®Ÿ¦´¦©§£º§«ŸŸÀ̈£¤̧¦«§¤¬
:åéäìà íçì áéø÷äì áø÷é àì íeî BáÆ½´Ÿ¦§©½§©§¦−¤¬¤¡Ÿ¨«

i"yx£ÂÈ‰Ï‡ ÌÁÏ∑קרּויה סעּדה ּכל אלהיו; ּכמֹומאכל א)"לחם", ה רב"(דניאל לחם "עבד החיים.: אור ∆∆¡…»ְְְְֱֲֲֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

(çé)Bà øeò Léà áø÷é àì íeî Ba-øLà Léà-ìë ék¦¬¨¦²£¤¬−´Ÿ¦§¨®¦³¦¥Æ´
:òeøN Bà íøç Bà çqô¦¥½©¬¨ª−¬¨«©

i"yx£·¯˜È ‡Ï ÌeÓ BaŒ¯L‡ LÈ‡ŒÏÎ Èk∑ּכמֹו ׁשּיקרב. ּדין ח)אינֹו א לפחת"(מלאכי נא "הקריבהּו :.Ì¯Á∑בכורות) ƒ»ƒ¬∆…ƒ¿»ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ»À
ּכאחתמד) עיניו ׁשּתי ׁשּכֹוחל העינים, ׁשּתי ּבין ׁשקּוע Úe¯N.ׁשחטמֹו B‡∑עינֹו מחברֹו: ּגדֹול מאבריו ׁשאחד ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ»«ֲֵֵֵֵֵֶֶָָָָ

מחברּתּה ארּכה אחת ׁשֹוקֹו אֹו קטּנה, אחת ועינֹו ּגדֹולה .אחת ְְְְֲֲֵֵֶַַַַַַַָָָָֻ

(èé):ãé øáL Bà ìâø øáL Bá äéäé-øLà Léà Bà́¦½£¤¦«§¤¬−¤´¤¨®¤−¤¬¤¨«

(ë)Bà úôlé Bà áøâ Bà Bðéòa ìláz Bà ÷ã-Bà ïaâ-Bà«¦¥´©½−§©ª´§¥®³¨¨Æ´©¤½¤−
:CLà çBøî§¬©¨«¤

i"yx£Ôa‚ŒB‡∑וׁשֹוכב אר ׂשערן עיניו ׁשּגביני ּבלע"ז, לט)∑‡ŒB„˜.שוריצליו"ש ׁשּקֹורין(בכורות ּדק ּבעיניו לֹו ׁשּיׁש ƒ≈ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָֹ«ְִֵֵֶֶָֹ
ּכמֹו מ)טיל"א, כּדק"(ישעיה "הּנֹוטה :.Ïl·z B‡∑ּופֹוסק הּלבן מן הּנמׁש לבן חּוט ּכגֹון: העין, את המבלּבל ּדבר ְֶַַֹ¿«Àְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ

È˙יב ÏÁÈ ‡ÏÂ ˜BtÈ ‡Ï ‡Lc˜Ó ÔÓeƒ«¿¿»»ƒ¿»«≈»
‡˙e·¯ ÁLÓ ÏÈÏk È¯‡ d‰Ï‡„ ‡Lc˜Ó«¿¿»∆¡»≈¬≈¿ƒ¿«¿»

:ÈÈ ‡�‡ È‰BÏÚ d‰Ï‡„∆¡»≈¬ƒ¬»¿»

qÈ·:יג ‡‰zÏ˙·a ‡˙z‡ ‡e‰Â¿ƒ¿»ƒ¿À¿»»ƒ»

È˙יד ‡ÈÚËÓ ‡ÏÈlÁÂ ‡Î¯˙Óe ‡ÏÓ¯‡«¿¿»¿»¿»¿«ƒ»«¿¬»»
·qÈ dnÚÓ ‡zÏ˙a Ô‰l‡ ·qÈ ‡Ï ÔÈl‡ƒ≈»ƒ»∆»≈¿À¿»≈«≈ƒ«

:‡˙z‡ƒ¿»

ÈÈטו ‡�‡ È¯‡ dnÚa dÚ¯Ê ÏÁÈ ‡ÏÂ¿»«≈«¿≈¿«≈¬≈¬»¿»
:dLc˜Ó¿«¿≈

ÓÈÓÏ¯:טז ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

CÈ�aÓיז ¯·b ¯ÓÈÓÏ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿≈»¿«ƒ¿»
‡·¯˜Ï ·¯˜È ‡Ï ‡ÓeÓ d· È‰È Èc ÔB‰È¯„Ï¿»≈ƒ¿≈≈»»ƒ¿«¿»»»

:d‰Ï‡ Ì„˜ ‡�a¯À̃¿»»√»¡»≈

b·¯יח ·¯˜È ‡Ï ‡ÓeÓ d· Èc ¯·b ÏÎ È¯‡¬≈»¿«ƒ≈»»ƒ¿»¿«
:ÚÈ¯N B‡ ÌÈ¯Á B‡ ¯È‚Á B‡ ¯ÈeÚ«ƒ¬ƒ»ƒ¿ƒ«

z·¯יט B‡ ‡Ï‚¯ ¯·z d· È‰È Èc ¯·‚ B‡¿«ƒ¿≈≈¿««¿»¿«
:‡„È¿»

‚¯·Ôכ B‡ d�ÈÚa ÊÈlÁ B‡ ‡w„ B‡ ÔÈ·‚ B‡¿ƒÀ»ƒƒ¿≈≈«¿»
:ÔÈ„Át Ò¯Ó B‡ ÔÊÊÁ B‡¬»»¿≈«¬ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

Ó‡Ï¯.ּדּבריז) Ô¯‰‡ Ï‡לצד לאמר, אמר ֵַ∆«¬…≈…ְֵַַָֹ

אהרן אל ּדּבר ּכאֹומרֹו לאהרן ּבאה ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָֹֹׁשהּמצוה

מהּכהנים מּומין ּבעלי להפריׁש עליו ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹׁשהּטיל

אמר לזה ּגדֹול, ּכהן ׁשהּוא ׁשּיזהירÓ‡Ï¯להיֹות ְִֵֶֶַָָָֹ≈…ְִֶַ

ונמצאּו הּמצוה, להם ׁשּיאמר הּכהנים ּכל ּכן ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹּגם

ּכן ּגם ּגדֹול וכהן עצמן על הּכהנים ְְְֲִִֵֵַַַַָָָֹֹֻמזהרים

לבל עליו מּום:(יּגׁש)מּטל ּבעל איׁש יזיד ְִִִַַַַָָָָֻ

LÈ‡ׁשאמר ּכסדר אמר לא וגֹו'. מּזרע ƒְְְֲִֵֶֶַַַָָֹ

ׁשאמר ּכסדר ולא הּפרׁשה, ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹּבתחּלת

ּבניו ואל אהרן אל ּדּבר ׁשאחריה ְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבּפרׁשה

.ּובני אּתה ׁשאמר וׁשכר יין ּכסדר ולא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹויּנזרּו,

ׁשאהרן לֹומר לׁשֹונֹו ּבמתק ה' נתּכּון ּכי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַֹואּולי

ּבּפרׁשה האמּורים הּמּומין מּכל מבטחים ְֲִִִִַַָָָָָָָָֻּובניו

.זרע אּלא ּבניו ולא הּוא לא הזּכיר לא ְְְֲִִֶֶַָָָָֹֹֹלזה

כן ּפי על אף ,זרע יּקראּו ּבניו ׁשּגם ְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָוהגם

אחריהם הּבאים על ּכי העיר ּׁשּׁשּנה ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָמּמה

לֹומר ּכן ּגם ודקּדק אֹומר, ,EÚ¯fÓהּוא ְְִֵֵֵַַƒ«¿¬

ּבמקצתם, אּלא ּבכּלם הּמּום יּפל ׁשּלא ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָֹֹֻהבטיח
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ותרּגּום ּבּׁשחֹור. ונכנס העגל את ּפֹוסק הּזה והחּוט פרוניל"א, ׁשּקֹוראים הּׁשחֹור, את הּמּקיף עגל ׁשהּוא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹּבּסירא,
'חּלזֹון', הּבכֹור: ּבמּומי יׂשראל חכמי ּכּנּוהּו וכן החּוט; אֹותֹו לתֹולעת ּדֹומה ׁשהּוא חּלזֹון, לׁשֹון "חּליז", ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ"ּתבּלּול",

'ענב' לח)'נחׁש' ÙlÈÂ˙‚¯.(בכורות היא∑· יּלפת, ּומּבחּוץ. מּבפנים הּיבׁש ׁשחין החרס, זֹו ּגרב, הם: ׁשחין מיני ֵָָָ»»¿«∆∆ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ּובמקֹום מּבפנים; ויבׁש מּבחּוץ לח והּוא הּמיתה, יֹום עד והֹולכת ׁשּמלּפפת "יּלפת"? נקראת ולּמה הּמצרית. ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָחזזית

ׁשּנאמר מּבפנים, ויבׁש מּבחּוץ הּלח "ׁשחין", לגרב קֹורא כח)אחר אצל(דברים ּגרב ּכׁשּסמּו – ּובחרס" "ּובּגרב : ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
ּבבכֹורֹות מפרׁש ּכ "גרב"; לחרס קֹורא יּלפת, אצל סמּו ּוכׁשהּוא "ּגרב", ליּלפת קֹורא ‡CL.(מ"ד)חרס, ÁB¯Ó∑ ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ¿«»∆

ּכמֹו "ּפחדין" ּכתּותין. ׁשּלֹו ׁשּביצים מרּססין, ׁשּפחדיו ּפחדין" "מרס הּתרּגּום: מ)לפי יׂשרגּו"(איוב פחדיו "גידי :. ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻ

(àë)Lbé àì ïäkä ïøäà òøfî íeî Ba-øLà Léà-ìk̈¦º£¤´À¦¤̧©Æ©«£´Ÿ©Ÿ¥½´Ÿ¦©½
àì åéäìà íçì úà Ba íeî ýåýé éMà-úà áéø÷äì§©§¦−¤¦¥´§Ÿ̈®´½¥µ¤´¤¡Ÿ½̈¬Ÿ

:áéø÷äì Lbé¦©−§©§¦«
i"yx£ÌeÓ BaŒ¯L‡ LÈ‡ŒÏk∑(ת"כ)מּומין ׁשאר Ba.לרּבֹות ÌeÓ∑– מּומֹו עבר אם הא ּפסּול; – ּבֹו מּומֹו ּבעֹוד »ƒ¬∆ְְְִִַַָָָָ

‡ÂÈ‰Ï.ּכׁשר ÌÁÏ∑"לחם" קרּוי מאכל החיים.ּכל אור ֵָ∆∆¡…»ֲֶֶַָָָ

(áë):ìëàé íéLãwä-ïîe íéLãwä éLãwî åéäìà íçì¤´¤¡Ÿ½̈¦¨§¥−©¢¨¦®¦©¢¨¦−Ÿ¥«
i"yx£ÌÈL„w‰ ÈL„wÓ∑הּקדׁשים קדׁשי ÏÎ‡È.אּלּו ÌÈL„w‰ ÔÓe∑ ƒ»¿≈«√»ƒְֳִֵֵַָָƒ«√»ƒ…≈

קּלים? קדׁשים נאמרּו לּמה הּקדׁשים, קדׁשי נאמרּו ואם קּלים. קדׁשים קא)אּלּו זבחים אֹומר:(ת"כ. הייתי נאמרּו, לא אם ְְְְְֱֱֱִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ
קדׁשים ׁשל וׁשֹוק ּבחזה אבל הּמּלּואים, ּבׂשר מׁשה ׁשאכל לזר, ׁשהּתרּו ׁשּמצינּו מּום, ּבעל יאכל הּקדׁשים ְְְְְְְֲֳִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻּבקדׁשי

מצינּו ׁשּלא יאכל, לא ּבזבחיםקּלים מפרׁש ּכ קּלים. קדׁשים נאמרּו לכ ּבהן, חֹולק .זר ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ

(âë)íeî-ék Lbé àì çaænä-ìàå àáé àì úëøtä-ìà Cà©´¤©¨¹Ÿ¤´Ÿ¨ÀŸ§¤©¦§¥²©¬Ÿ¦©−¦´
:íLc÷î ýåýé éðà ék éLc÷î-úà ìlçé àìå Ba®§³Ÿ§©¥Æ¤¦§¨©½¦²£¦¬§Ÿ̈−§©§¨«

i"yx£˙Î¯t‰ŒÏ‡ C‡∑הּפרכת ׁשעל הּזאֹות ׁשבע ‰ÁaÊn.להּזֹות Ï‡Â∑ּומפרׁש להּכתב, הצרכּו ּוׁשניהם החיצֹון; «∆«»…∆ְֶֶֶַַַַַָָֹ¿∆«ƒ¿≈«ְְְְְִִֵֵֶַָָֹֻ
ּכהנים ‡˙ÈLc˜ÓŒ.ּבתֹורת ÏlÁÈ ‡ÏÂ∑להּפסל מחּללת עבֹודתֹו עבד, .ׁשאם ְֲִַֹ¿…¿«≈∆ƒ¿»«ְְֲִִֵֶֶֶַָָָֻ

(ãë)éða-ìk-ìàå åéða-ìàå ïøäà-ìà äLî øaãéå©§©¥´¤½¤©«£−Ÿ§¤¨¨®§¤¨§¥−
ô :ìàøNé¦§¨¥«

i"yx£‰LÓ ¯a„ÈÂ∑הּזאת Ï‡¯NÈ.הּמצוה È�a ÏkŒÏ‡Â 'B‚Â Ô¯‰‡ŒÏ‡∑הּכהנים על ּביתּֿדין .(ת"כ)להזהיר «¿«≈…∆ְִַַָֹ∆«¬…¿¿∆»¿≈ƒ¿»≈ְְֲִִִֵַַַֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(64 'nr fl zegiy ihewl)

הּכהנים על ּדין ּבית כד)להזהיר כא, זריזים(רש"י הּכהּנה ּבעבֹודת ּכׁשעסּוקים ׁשרק לבאר, ויׁש הן". זריזין "ּכהנים הרי לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹֹֻ

(ּגם מקֹום ּבכל להיֹות ׁשּצריכה זהירּות חּתּון, ואּסּורי מּטמאה ּבזהירּות מדּבר ּפסּוקנּו אְך עליהם. הּקדׁש עבֹודת יראת ּכי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻהם,

לזרזם. צרְך יׁש ולכן - הּכהּנה מעבֹודת הּבאה זריזּות ּכאן ואין קּים), הּמקּדׁש ּבית ּכׁשאין (ּגם זמן ּובכל לארץ) ְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻּבחּוץ

áë(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ìàøNé-éðá éLãwî eøæpéå åéða-ìàå ïøäà-ìà øac©¥̧¤©«£¹Ÿ§¤¨À̈§¦¨«§Æ¦¨§¥´§¥«¦§¨¥½
éðà éì íéLc÷î íä øLà éLã÷ íL-úà eìlçé àìå§¬Ÿ§©§−¤¥´¨§¦®£¤̧¥¯©§¦¦²¦−£¦¬

:ýåýé§Ÿ̈«
i"yx£e¯ÊpÈÂ∑אֹומר הּוא וכן ּפריׁשה; אּלא 'נזירה' ז)אין יד מאחרי";(יחזקאל "וּיּנזר ד): א יפרׁשּו(ישעיה אחֹור", "נזרּו : ¿ƒ»¿ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ

Ô¯‰‡cכא ‡Ú¯fÓ ‡ÓeÓ d· Èc ¯·b Ïk»¿«ƒ≈»ƒ«¿»¿«¬…
ÈÈ„ ‡i�a¯˜ ˙È ‡·¯˜Ï ·¯˜È ‡Ï ‡�‰k«¬»»ƒ¿«¿»»»»À¿»«»«¿»
·¯˜È ‡Ï d‰Ï‡ Ôa¯˜ ˙È d· ‡ÓeÓ»≈»À¿«¡»≈»ƒ¿«

:‡·¯˜Ï¿»»»

ÔÓeכב ‡iL„e˜ L„wÓ d‰Ï‡ Ôa¯À̃¿«¡»≈ƒ…∆¿«»ƒ
:ÏeÎÈÈ ‡iL„e˜¿«»≈

Ï‡כג ‡Áa„ÓÏe ÏBÚÈÈ ‡Ï ‡zÎ¯ÙÏ Ì¯a¿«¿»À¿»»≈¿«¿¿»»
ÈLc˜Ó ˙È ÏÁÈ ‡ÏÂ d· ‡ÓeÓ È¯‡ ·¯˜Èƒ¿«¬≈»≈¿»«≈»«¿¿«

:ÔB‰Lc˜Ó ÈÈ ‡�‡ È¯‡¬≈¬»¿»¿«ƒ¿

ÌÚÂכד È‰B�a ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:Ï‡¯NÈ È�a Ïk»¿≈ƒ¿»≈

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔeL¯tÈÂב È‰B�a ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿
‡ÓL ˙È ÔelÁÈ ‡ÏÂ Ï‡¯NÈ È�·„ ‡iL„ewÓƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿»¿«»¿»
:ÈÈ ‡�‡ ÈÓ„˜ ÔÈLc˜Ó Ôep‡ Èc ÈL„e˜„¿¿ƒƒƒ¿«¿ƒ√»«¬»¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

צרּוע והּוא ּפסּוק ּבפרּוׁש ד')ועּין כ"ב :(לקּמן B‚Â'.כא)ְְְְֵֵַַַָָָ Ô¯‰‡ Ú¯fÓ 'B‚Â LÈ‡ Ïkּכפל »ƒ¿ƒ∆««¬…¿ֶֶלהקריב יּניחּו ׁשּלא ליׂשראל הּוא ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹהאזהרה



לה xen` zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oqip g"k ipy meil inei xeriy

ותרּגּום ּבּׁשחֹור. ונכנס העגל את ּפֹוסק הּזה והחּוט פרוניל"א, ׁשּקֹוראים הּׁשחֹור, את הּמּקיף עגל ׁשהּוא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹּבּסירא,
'חּלזֹון', הּבכֹור: ּבמּומי יׂשראל חכמי ּכּנּוהּו וכן החּוט; אֹותֹו לתֹולעת ּדֹומה ׁשהּוא חּלזֹון, לׁשֹון "חּליז", ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ"ּתבּלּול",

'ענב' לח)'נחׁש' ÙlÈÂ˙‚¯.(בכורות היא∑· יּלפת, ּומּבחּוץ. מּבפנים הּיבׁש ׁשחין החרס, זֹו ּגרב, הם: ׁשחין מיני ֵָָָ»»¿«∆∆ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ּובמקֹום מּבפנים; ויבׁש מּבחּוץ לח והּוא הּמיתה, יֹום עד והֹולכת ׁשּמלּפפת "יּלפת"? נקראת ולּמה הּמצרית. ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָחזזית

ׁשּנאמר מּבפנים, ויבׁש מּבחּוץ הּלח "ׁשחין", לגרב קֹורא כח)אחר אצל(דברים ּגרב ּכׁשּסמּו – ּובחרס" "ּובּגרב : ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
ּבבכֹורֹות מפרׁש ּכ "גרב"; לחרס קֹורא יּלפת, אצל סמּו ּוכׁשהּוא "ּגרב", ליּלפת קֹורא ‡CL.(מ"ד)חרס, ÁB¯Ó∑ ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ¿«»∆

ּכמֹו "ּפחדין" ּכתּותין. ׁשּלֹו ׁשּביצים מרּססין, ׁשּפחדיו ּפחדין" "מרס הּתרּגּום: מ)לפי יׂשרגּו"(איוב פחדיו "גידי :. ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻ

(àë)Lbé àì ïäkä ïøäà òøfî íeî Ba-øLà Léà-ìk̈¦º£¤´À¦¤̧©Æ©«£´Ÿ©Ÿ¥½´Ÿ¦©½
àì åéäìà íçì úà Ba íeî ýåýé éMà-úà áéø÷äì§©§¦−¤¦¥´§Ÿ̈®´½¥µ¤´¤¡Ÿ½̈¬Ÿ

:áéø÷äì Lbé¦©−§©§¦«
i"yx£ÌeÓ BaŒ¯L‡ LÈ‡ŒÏk∑(ת"כ)מּומין ׁשאר Ba.לרּבֹות ÌeÓ∑– מּומֹו עבר אם הא ּפסּול; – ּבֹו מּומֹו ּבעֹוד »ƒ¬∆ְְְִִַַָָָָ

‡ÂÈ‰Ï.ּכׁשר ÌÁÏ∑"לחם" קרּוי מאכל החיים.ּכל אור ֵָ∆∆¡…»ֲֶֶַָָָ

(áë):ìëàé íéLãwä-ïîe íéLãwä éLãwî åéäìà íçì¤´¤¡Ÿ½̈¦¨§¥−©¢¨¦®¦©¢¨¦−Ÿ¥«
i"yx£ÌÈL„w‰ ÈL„wÓ∑הּקדׁשים קדׁשי ÏÎ‡È.אּלּו ÌÈL„w‰ ÔÓe∑ ƒ»¿≈«√»ƒְֳִֵֵַָָƒ«√»ƒ…≈

קּלים? קדׁשים נאמרּו לּמה הּקדׁשים, קדׁשי נאמרּו ואם קּלים. קדׁשים קא)אּלּו זבחים אֹומר:(ת"כ. הייתי נאמרּו, לא אם ְְְְְֱֱֱִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ
קדׁשים ׁשל וׁשֹוק ּבחזה אבל הּמּלּואים, ּבׂשר מׁשה ׁשאכל לזר, ׁשהּתרּו ׁשּמצינּו מּום, ּבעל יאכל הּקדׁשים ְְְְְְְֲֳִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻּבקדׁשי

מצינּו ׁשּלא יאכל, לא ּבזבחיםקּלים מפרׁש ּכ קּלים. קדׁשים נאמרּו לכ ּבהן, חֹולק .זר ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ

(âë)íeî-ék Lbé àì çaænä-ìàå àáé àì úëøtä-ìà Cà©´¤©¨¹Ÿ¤´Ÿ¨ÀŸ§¤©¦§¥²©¬Ÿ¦©−¦´
:íLc÷î ýåýé éðà ék éLc÷î-úà ìlçé àìå Ba®§³Ÿ§©¥Æ¤¦§¨©½¦²£¦¬§Ÿ̈−§©§¨«

i"yx£˙Î¯t‰ŒÏ‡ C‡∑הּפרכת ׁשעל הּזאֹות ׁשבע ‰ÁaÊn.להּזֹות Ï‡Â∑ּומפרׁש להּכתב, הצרכּו ּוׁשניהם החיצֹון; «∆«»…∆ְֶֶֶַַַַַָָֹ¿∆«ƒ¿≈«ְְְְְִִֵֵֶַָָֹֻ
ּכהנים ‡˙ÈLc˜ÓŒ.ּבתֹורת ÏlÁÈ ‡ÏÂ∑להּפסל מחּללת עבֹודתֹו עבד, .ׁשאם ְֲִַֹ¿…¿«≈∆ƒ¿»«ְְֲִִֵֶֶֶַָָָֻ

(ãë)éða-ìk-ìàå åéða-ìàå ïøäà-ìà äLî øaãéå©§©¥´¤½¤©«£−Ÿ§¤¨¨®§¤¨§¥−
ô :ìàøNé¦§¨¥«

i"yx£‰LÓ ¯a„ÈÂ∑הּזאת Ï‡¯NÈ.הּמצוה È�a ÏkŒÏ‡Â 'B‚Â Ô¯‰‡ŒÏ‡∑הּכהנים על ּביתּֿדין .(ת"כ)להזהיר «¿«≈…∆ְִַַָֹ∆«¬…¿¿∆»¿≈ƒ¿»≈ְְֲִִִֵַַַֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(64 'nr fl zegiy ihewl)

הּכהנים על ּדין ּבית כד)להזהיר כא, זריזים(רש"י הּכהּנה ּבעבֹודת ּכׁשעסּוקים ׁשרק לבאר, ויׁש הן". זריזין "ּכהנים הרי לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹֹֻ

(ּגם מקֹום ּבכל להיֹות ׁשּצריכה זהירּות חּתּון, ואּסּורי מּטמאה ּבזהירּות מדּבר ּפסּוקנּו אְך עליהם. הּקדׁש עבֹודת יראת ּכי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻהם,

לזרזם. צרְך יׁש ולכן - הּכהּנה מעבֹודת הּבאה זריזּות ּכאן ואין קּים), הּמקּדׁש ּבית ּכׁשאין (ּגם זמן ּובכל לארץ) ְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻּבחּוץ

áë(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ìàøNé-éðá éLãwî eøæpéå åéða-ìàå ïøäà-ìà øac©¥̧¤©«£¹Ÿ§¤¨À̈§¦¨«§Æ¦¨§¥´§¥«¦§¨¥½
éðà éì íéLc÷î íä øLà éLã÷ íL-úà eìlçé àìå§¬Ÿ§©§−¤¥´¨§¦®£¤̧¥¯©§¦¦²¦−£¦¬

:ýåýé§Ÿ̈«
i"yx£e¯ÊpÈÂ∑אֹומר הּוא וכן ּפריׁשה; אּלא 'נזירה' ז)אין יד מאחרי";(יחזקאל "וּיּנזר ד): א יפרׁשּו(ישעיה אחֹור", "נזרּו : ¿ƒ»¿ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ

Ô¯‰‡cכא ‡Ú¯fÓ ‡ÓeÓ d· Èc ¯·b Ïk»¿«ƒ≈»ƒ«¿»¿«¬…
ÈÈ„ ‡i�a¯˜ ˙È ‡·¯˜Ï ·¯˜È ‡Ï ‡�‰k«¬»»ƒ¿«¿»»»»À¿»«»«¿»
·¯˜È ‡Ï d‰Ï‡ Ôa¯˜ ˙È d· ‡ÓeÓ»≈»À¿«¡»≈»ƒ¿«

:‡·¯˜Ï¿»»»

ÔÓeכב ‡iL„e˜ L„wÓ d‰Ï‡ Ôa¯À̃¿«¡»≈ƒ…∆¿«»ƒ
:ÏeÎÈÈ ‡iL„e˜¿«»≈

Ï‡כג ‡Áa„ÓÏe ÏBÚÈÈ ‡Ï ‡zÎ¯ÙÏ Ì¯a¿«¿»À¿»»≈¿«¿¿»»
ÈLc˜Ó ˙È ÏÁÈ ‡ÏÂ d· ‡ÓeÓ È¯‡ ·¯˜Èƒ¿«¬≈»≈¿»«≈»«¿¿«

:ÔB‰Lc˜Ó ÈÈ ‡�‡ È¯‡¬≈¬»¿»¿«ƒ¿

ÌÚÂכד È‰B�a ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:Ï‡¯NÈ È�a Ïk»¿≈ƒ¿»≈

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔeL¯tÈÂב È‰B�a ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿
‡ÓL ˙È ÔelÁÈ ‡ÏÂ Ï‡¯NÈ È�·„ ‡iL„ewÓƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿»¿«»¿»
:ÈÈ ‡�‡ ÈÓ„˜ ÔÈLc˜Ó Ôep‡ Èc ÈL„e˜„¿¿ƒƒƒ¿«¿ƒ√»«¬»¿»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

צרּוע והּוא ּפסּוק ּבפרּוׁש ד')ועּין כ"ב :(לקּמן B‚Â'.כא)ְְְְֵֵַַַָָָ Ô¯‰‡ Ú¯fÓ 'B‚Â LÈ‡ Ïkּכפל »ƒ¿ƒ∆««¬…¿ֶֶלהקריב יּניחּו ׁשּלא ליׂשראל הּוא ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹהאזהרה



`xenלו zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oqip g"k ipy meil inei xeriy

קדׁשי, אתֿׁשם יחּללּו ולא לי, מקּדׁשים הם אׁשר ּבניֿיׂשראל מּקדׁשי ויּנזרּו אחר: ּדבר טמאתן. ּבימי הּקדׁשים ְְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻמן
ודרׁשהּו הּמקרא Ó˜.סרס Ì‰ ¯L‡ÈÏ ÌÈLc∑עצמן ּכהנים קדׁשי .לרּבֹות ְְְִֵֵַָָָ¬∆≈«¿ƒƒƒְְְֲִֵַַָָֹ

(â)Léà-ìk íëéúøãì íäìà øîà|-ìkî áø÷é-øLà ¡´Ÿ£¥¤À§Ÿ¸Ÿ¥¤¹¨¦´£¤¦§©´¦¨
ýåýéì ìàøNé-éðá eLéc÷é øLà íéLãwä-ìà íëòøæ©§£¤À¤©¢¨¦Æ£¤̧©§¦³§¥«¦§¨¥Æ©«Ÿ̈½
:ýåýé éðà éðôlî àåää Lôpä äúøëðå åéìò Búàîèå§ª§¨−¨¨®§¦§§º̈©¤¯¤©¦²¦§¨©−£¦¬§Ÿ̈«

i"yx£·¯˜ÈŒ¯L‡ LÈ‡ŒÏk∑ּבלׁשֹון ּבטמאה קדׁשים אכילת אזהרת ׁשּנאמרה מצינּו וכן אכילה. אּלא זֹו 'קריבה' אין »ƒ¬∆ƒ¿«ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻ
לאֿתּגע" קדׁש "ּבכל ד)'נגיעה': יב ׁשוה(לעיל מּגזרה רּבֹותינּו ּולמדּוה לאֹוכל; אזהרה מח)– לֹומר(זבחים אפׁשר ואי . ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

לא חּיב, הּנגיעה על ואם זֹו, אצל זֹו ּכרתֹות ׁשּתי אהרן", את ּב"צו האכילה על ּכרת נאמר ׁשהרי הּנגיעה, על ְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹׁשחּיב
מּׁשּיכׁשר "יקרב"? לֹומר ּתלמּוד מה אםּֿכן, חּיב? נֹוגע יׁש וכי ּכהנים: ּבתֹורת נדרׁש וכן האכילה; על לחּיבֹו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָֹֻֻהצר

ּתאמר ואם מּתיריו. קרבּו ּכן אם אּלא טמאה מּׁשּום עליו חּיבין ׁשאין לּמה?להּקרב, ּכהנים ּבטמאת ּכרתֹות ׁשלׁש ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֻֻ
וכּו' לפרט ואחת לכלל אחת 'ׁשבּועֹות' ּבמּסכת נדרׁשּו ז)ּכבר ÂÈÏÚ.(שבועות B˙‡ÓËÂ∑יכֹול עליו. האדם וטמאת ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָ¿À¿»»»ְְַָָָָָָֻ

אּתה מּמׁשמעֹו ּכרח על מדּבר? הּכתּוב הּטמא את ׁשאכל ּובטהֹור עליו, ּבׂשר ׁשל וטמאתֹו מדּבר, הּכתּוב ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֻּבבׂשר
ּבטבילה טהרה לֹו ׁשּיׁש האדם וזהּו מדּבר. הּכתּוב מּמּנּו ּפֹורחת ׁשּטמאתֹו ּבמי B‚Â'.למד, ‰˙¯Î�Â∑זה מּצד יכֹול ְְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻ¿ƒ¿¿»¿ִֶַָ

אני מקֹום ּבכל – ה'" "אני לֹומר: ּתלמּוד אחר? ּבמקֹום ויתיּׁשב מּמקֹומֹו יּכרת זה, החיים.לצד אור ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

(ã)íéLãwa áæ Bà òeøö àeäå ïøäà òøfî Léà Léà¦´¦º¦¤´©©«£ÀŸ§³¨¸©Æ´½̈©¢¨¦Æ
Léà Bà Lôð-àîè-ìëa òâpäå øäèé øLà ãò ìëàé àì́ŸŸ©½©−£¤´¦§¨®§©Ÿ¥̧©Æ§¨§¥¤½¤´¦½

:òøæ-úáëL epnî àöz-øLà£¤¥¥¬¦¤−¦§©¨«©
i"yx£LÙ�Œ‡ÓËŒÏÎa∑ּבמת ׁשּנטמא החיים.ּבמי אור ¿»¿≈∆∆ְְְִִֵֶָ

(ä)íãàá Bà Bì-àîèé øLà õøL-ìëa òbé øLà Léà-Bà¦Æ£¤´¦©½§¨¤−¤£¤´¦§¨®³§¨¨Æ
:Búàîè ìëì Bì-àîèé øLà£¤´¦§¨½§−Ÿª§¨«

i"yx£BÏ ‡ÓËÈ ¯L‡ ı¯LŒÏÎa∑ּבכעדׁשהּבׁשעּור לטּמא, ·‡„Ì.(ת"כ)הראּוי B‡∑ּבמת.BÏŒ‡ÓËÈ ¯L‡∑ ¿»∆∆¬∆ƒ¿»ְְְֲִֵַַָָָָ¿»»ְֵ¬∆ƒ¿»
ּכזית וזהּו לטּמא, B˙‡ÓË.ּכׁשעּורֹו ÏÎÏ∑ויֹולדת נּדה וזבה, ּבזב נֹוגע .לרּבֹות ְְְְִִֵֶַַ¿…À¿»ְְְְִֵֶֶַַָָָָ

(å)ìëàé àìå áøòä-ãò äàîèå Ba-òbz øLà Lôð¤µ¤£¤´¦©½§¨«§−̈©¨¨®¤§³ŸŸ©Æ
:íéna BøNa õçø-íà ék íéLãwä-ïî¦©¢¨¦½¦²¦¨©¬§¨−©¨«¦

i"yx£BaŒÚbz ¯L‡ LÙ�∑הּללּו הּטמאים מן .ּבאחד ∆∆¬∆ƒ«ְְִִֵֶַַָָ

ÏkÓג ·¯˜È Èc ¯·b Ïk ÔBÎÈ¯„Ï ÔB‰Ï ¯Ó‡¡«¿¿»≈»¿«ƒƒ¿«ƒ»
Ï‡¯NÈ È�a ÔeLc˜È Èc ‡iL„e˜Ï ÔBÎÈ�a¿≈¿¿«»ƒ¿«¿¿≈ƒ¿»≈
‡L�‡ ÈˆÈzLÈÂ È‰BÏÚ d˙·‡ÒÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿…¿≈¬ƒ¿ƒ¿≈≈¬»»

:ÈÈ ‡�‡ ÈÓ„˜ ÔÓ ‡È‰‰«ƒƒ√»«¬»¿»

‡Bד ¯È‚Ò ‡e‰Â Ô¯‰‡„ ‡Ú¯fÓ ¯·b ¯·b¿«¿«ƒ«¿»¿«¬…¿¿ƒ
Èk„È Èc „Ú ÏeÎÈÈ ‡Ï ‡iL„e˜a ·È‡„»ƒ¿¿«»»≈«ƒƒ¿≈
˜Bt˙ Èc ¯·‚ B‡ ‡LÙ� ‡ÓË ÏÎa ·¯˜È„e¿ƒ¿«¿»¿≈«¿»¿«ƒƒ

:‡Ú¯Ê ˙·ÎL dpÓƒ≈ƒ¿««¿»

zÒÈ‡·ה Èc ‡LÁ¯ ÏÎa ·¯˜È Èc ¯·‚ B‡¿«ƒƒ¿«¿»ƒ¬»ƒƒ¿»«
:d˙·‡Ò ÏÎÏ dÏ ·‡zÒÈ Èc ‡L�‡· B‡ dÏ≈«¬»»ƒƒ¿»«≈¿……¿≈

¯LÓ‡ו „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ da ·¯˜È Èc L�‡¡«ƒƒ¿«≈ƒ≈¿»»««¿»
d¯N· ÈÁÒ‡ Ô‰l‡ ‡iL„e˜ ÔÓ ÏeÎÈÈ ‡ÏÂ¿»≈ƒ¿«»∆»≈«¿≈ƒ¿≈

:‡iÓa¿«»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

והבן: לנֹוכח הּצּוּוי עׂשה לא ולזה מּום, ְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹּבעל

וזה‡Ì‰Ï.אמרג) אמרּו ּכהנים ּבתֹורת ֱֹ¬≈∆ְְְֲִֶַָֹ

הר לפני העֹומדים אּלּו אליהם ְְְֲִִֵֵֵֶַָָלׁשֹונם

אם אלהם אמר יּתּור להם הקׁשה ע"כ. ְֱֲִִִֵֶֶַָָֹֻסיני

היה לא הּכהנים, ׁשהם ּבסמּו האמּורים ְֲֲִִֵֶַַָָָָֹֹעל

ּגמר וזה לדּבר התחיל ׁשעליהם לֹומר, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָצרי

יׂשראל על ואם ּבּה, לדּבר ׁשהתחיל ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָהּמצוה

העֹומדים על אמר לזה ּבסמּו הזּכרּו לא ְְְְֲִֶַַָָָָֹֹֻהלא

לאלהיה אּמה נזּדּוגה ׁשם ּכי סיני, ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֻּבהר

ׁשעליהם מּובן הּדבר סתם הּואּוכׁשּידּבר ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָ

ליׂשראל, ּגם הּוא זה ענׁש הרי זה ּוכפי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָֹאֹומר,

מזּכיר הּתֹורה ּבכל לּמה ּכן אם ּתאמר ְְְִִִֵַַַָָָָֹואם

לֹומר הסּפיק ולא ּופרט ּפרט ּבכל יׂשראל ְְְְְְְִִִֵֵַָָָָֹּבני

ז"ל אמרּו ּכבר אליהם, פ"ב)ּדּבר מׁשל(ויק"ר ְְֲֵֵֶַָָָָ

ּבפיו זכרֹונֹו ותמיד חביב ּבן לֹו ׁשהיה ְְְְִִִִִֵֶָָָָלמי

לאהבת הקב"ה כן ּכמֹו ּבני, ׁשתה ּבני ְְְְְֱֲִִֵֵַַֹאכל

ׁשּיׁש ּובמקֹום ּבפיו. זכרֹונם עליו ערב ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָיׂשראל

ּדרׁשינן: ְְִִַָלדרׁש

ב',‡‰¯Ô.מּזרעד) ּפעם להזּכירם הּוצרך ִֶַ«¬…ְְְִַַַַָ

ּבהערב ׁשּיׁשנם הּוא ּדוקא ׁשהם ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָלֹומר

ׁשהם יׂשראל ׁשאֹוכלים קדׁשים אבל ְְֲֳִִִֵֵֶֶֶֶָָָׁשמׁש,

ׁשמׁש(הּׁשלמים) הערב צריכין אין ׁשני] [מעׂשר ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ

ואֹומרֹו ּכהנים. ּבתֹורת ּדרׁשּו ּכÚe¯ˆ ‡e‰Â, ְְְְֲִַָָֹ¿»«

אּלא לי אין לׁשֹונם וזה ּכהנים ּבתֹורת ְְְְֲִִֵֶֶַָָָֹּדרׁשּו

עד וגֹו' והּוא לֹומר ּתלמּוד מּנין עצמֹו ְְְְְִִַַַַַַזרעֹו

ּׁשּפרׁשנּו מה לֹומר אפׁשר אי זה ּבדין הּנה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָּכאן.

ז')ּבּפסּוק לצד(כ"א יׁשמרּנּו, ה' ּכי מּזרע איׁש ְְְְֲִִִִֶַַַָ

זרע, ׁשכבת מּמּנּו ּתצא אׁשר ּכן ּגם ּכאן ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּיׁש

היה לא ואם מאׁשּתֹו, ּפרׁש ׁשּלא מצינּו ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹֹֹואהרן

יאכל ׁשאהרן לאמר מקֹום היה והּוא, ְֲֵֶַַַָָָֹֹֹאֹומר

וכיון והּוא, לֹומר ּתלמּוד ּבטמאה ְְְְְֳִֵַַַָָָֻהּקדׁשים

ּפסּוק ּומעּתה ּבניו, ּכן ּגם נתרּבּו אהרן ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹׁשּנתרּבה

מּום בֹו יהיה אׁשר מּזרע איׁש ׁשאמר ְְֲֲִִִִֶֶֶַַָראׁשֹון

ּבּכלל, ׁשאינֹו מעּתה אמר אהרן נתרּבה ְְְֱֲִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹולא

לֹו ה' ׁשּיׁשמרהּו מבטח ׁשהּוא מּטעם ְְְְִִֵֶֶַַָֻוהּוא

ׁשּכתבּתי: ּוכמֹו מּום, ּבהם יּפל ׁשּלא ְְְִִֶֶֶַָָָָֹֹּולבניו

xen` zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oqip g"k ipy meil inei xeriy

(æ)Bîçì ék íéLãwä-ïî ìëàé øçàå øäèå LîMä àáe¨¬©¤−¤§¨¥®§©©ÆŸ©´¦©¢¨¦½¦¬©§−
:àeä«

i"yx£ÌÈL„w‰ŒÔÓ ÏÎ‡È ¯Á‡Â∑(עד הּׁשמׁש(יבמות ּבהערב לאכלּה ׁשּמּתר ּבתרּומה, ּביבמֹות, ‰ÌÈL„w.נדרׁש ÔÓ∑ ¿««…«ƒ«√»ƒְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻƒ«√»ƒ
הּקדׁשים ּכל .ולא ְֳִַָָֹ

(ç):ýåýé éðà dá-äàîèì ìëàé àì äôøèe äìáð§¥¨¯§¥¨²¬ŸŸ©−§¨§¨¨®£¦−§Ÿ̈«
i"yx£d·Œ‰‡ÓËÏ ÏÎ‡È ‡Ï ‰Ù¯Ëe ‰Ï·�∑הזהיר הּטמאה לענין ¿≈»¿≈»……«¿»¿»»ְְְְִִִַַָֻ

לאכל אסּור הּבליעה, ּבבית אכילה טמאת אּלא ּומּׂשא, מּגע טמאת לּה ׁשאין טהֹור עֹוף נבלת אכל ׁשאם ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻּכאן,
טרפה ּבמינֹו ׁשאין טמא, עֹוף נבלת יצא טרפה, ּבמינֹו ׁשּיׁש מי "ּוטרפה", לֹומר וצרי .ּבּקדׁשים. ְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

(è)Bá eúîe àèç åéìò eàNé-àìå ézøîLî-úà eøîLå§¨«§´¤¦§©§¦À§«Ÿ¦§³¨¨Æ¥½§¥¬−
:íLc÷î ýåýé éðà eäìlçé ék¦´§©§ª®£¦¬§Ÿ̈−§©§¨«

i"yx£Èz¯ÓLÓŒ˙‡ e¯ÓLÂ∑הּגּוף ּבטמאת ּתרּומה ·B.מּלאכל e˙Óe∑(פג ׁשמים(סנהדרין ּבידי מיתה ׁשהיא .למדנּו, ¿»¿∆ƒ¿«¿ƒְְְֱִֶַַָֹֻ≈ְִִִִֵֶַַָָָ

(é)ìëàé-àì øéëNå ïäk áLBz Lã÷ ìëàé-àì øæ-ìëå§¨−̈ŸŸ́©®Ÿ¤©¬Ÿ¥²§¨¦−Ÿ¬Ÿ©
:Lã÷«Ÿ¤

i"yx£L„˜ ÏÎ‡ÈŒ‡Ï∑(פג ּבּה(סנהדרין ּדּבר הענין ׁשּכל מדּבר, הּכתּוב ÈÎNÂ¯.ּבתרּומה Ô‰k ·LBz∑ׁשל ּתֹוׁשבֹו ……«…∆ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ«…≈¿»ƒֶָ
עד לֹו קנּוי ׁשהּוא נרצע, זה "ּתֹוׁשב"? ואיזהּו ּדבּוק. ׁשהּוא לפי ּפּתח, נקּוד זה "ּתֹוׁשב" לפיכ ּוׂשכירֹו, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּכהן
לאכל לאדֹוניו קנּוי ּגּופֹו ׁשאין ּכאן, ולּמד הּכתּוב ּבא ּבׁשׁש. ׁשּיֹוצא ׁשנים, קנין קנּוי זה "ׂשכיר"? ואיזהּו ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּיֹובל.

.ּבתרּומתֹו ְִָ

(àé)ãéìéå Ba ìëàé àeä Btñk ïéð÷ Lôð äð÷é-ék ïäëå§Ÿ¥À¦«¦§¤¬¤̧¤Æ¦§©´©§½−´Ÿ©®¦¦´
:Bîçìá eìëàé íä Búéa¥½¥−«Ÿ§¬§©§«

i"yx£LÙ� ‰�˜ÈŒÈk Ô‰ÎÂ∑לגּופֹו ׁשּקנּוי ּכנעני B˙Èa.עבד „ÈÏÈÂ∑ּבתרּומה אֹוכלת ּכהן ואׁשת הּׁשפחֹות. ּבני אּלּו ¿…≈ƒƒ¿∆∆∆ְְֲִֶֶֶַָƒƒ≈ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ
ּבּספרי וגֹו'", ּבבית "ּכלֿטהֹור אחר: מּמקרא למד ועֹוד ּכסּפֹו. קנין היא ׁשאף הּזה, הּמקרא .מן ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

(áé)íéLãwä úîeøúa àåä øæ Léàì äéäú ék ïäk-úáe©̧Ÿ¥½¦¬¦«§¤−§¦´¨®¦¾¦§©¬©¢¨¦−
:ìëàú àì¬ŸŸ¥«

i"yx£¯Ê LÈ‡Ï∑ויׂשראל החיים.ללוי אור ¿ƒ»ְְְִִֵֵָ

ÔÓז ÏeÎÈÈ Ôk ¯˙·e Èk„ÈÂ ‡LÓL ÏÚÓ·e¿≈«ƒ¿»¿ƒ¿≈»«≈≈ƒ
:‡e‰ dÓÁÏ È¯‡ ‡iL„e˜¿«»¬≈«¿≈

·dח ‡·‡zÒ‡Ï ÏeÎÈÈ ‡Ï ‡¯È·˙e ‡ÏÈ·�¿ƒ»¿ƒ»»≈¿ƒ¿»»»«
:ÈÈ ‡�‡¬»¿»

ÔeÏa˜Èט ‡ÏÂ È¯ÓÈÓ ˙¯hÓ ˙È Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿»«¿«≈¿ƒ¿»¿«¿
‡�‡ dplÁÈ È¯‡ da Ôe˙eÓÈÂ ‡·BÁ È‰BÏÚ¬ƒ»ƒ≈¬≈¿«À≈¬»

:ÔB‰Lc˜Ó ÈÈ¿»¿«ƒ¿

Bz˙·‡י ‡L„e˜ ÏeÎÈÈ ‡Ï È�BlÁ ÏÎÂ¿»ƒ«»≈¿»»»
:‡L„e˜ ÏeÎÈÈ ‡Ï ‡¯È‚‡Â ‡�‰Î„¿«¬»«¬ƒ»»≈¿»

‰e‡יא dtÒk ÔÈ�˜ LÙ� È�˜È È¯‡ Ô‰ÎÂ¿»≈¬≈ƒ¿≈¿«ƒ¿««¿≈
:dÓÁÏa ÔeÏÎÈÈ Ôep‡ d˙Èa „ÈÏÈÂ da ÏeÎÈÈ≈≈ƒƒ≈≈ƒ≈¿¿«¿≈

‰È‡יב È�BlÁ ¯·‚Ï È‰˙ È¯‡ Ô‰k ˙·e«»≈¬≈¿≈ƒ¿«ƒ»ƒ
:ÏeÎÈ˙ ‡Ï ‡iL„e˜ ˙eL¯Ù‡a¿«¿»¿«»»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.ּובתיב) ‡Â‰ 'B‚Â Ô‰kּכהנים ּבתֹורת ַ…≈¿ƒ¿ְֲִַֹ

אֹוכ ׁשאּמּה לאּמּה היא מעּוט לתּדרׁשּו ְְִִִִֶֶֶָָָ

ואפּלּו אֹוכלת אינּה ׁשהיא הגם ֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָמּצּדּה

אדם ּבני לּבֹות להעיר וראיתי אּמּה. ְְְְְְִִִִִִֵַָָָָָָנתאלמנה

אמרּו ּכי ּדע זֹו. ּפרׁשה רמזה אׁשר ּגדֹול ְְְֲִֶֶֶַָָָָָָָּברמז

צ"ג.)ז"ל הדרגתם(סנהדרין יׂשראל ּבני ׁשעם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

עֹוד ואמרּו הּמלאכים. מהדרגת (זהרלמעלה ְְְְְְִֵַַַַַַָָָָֹ

קנ"ה.) למעלהח"ב זה עֹולמֹות ד' ּברא ה' ְְִֶַָָָָּכי

ּבּפסּוק הּמה ּורׁשּומים מ"ג)מּזה, ּכל(יׁשעיה ְְְִִֵֶַַָָָָ

אף יצרּתיו ּבראתיו ולכבדי ּבׁשמי ְְְְְְְִִִִִִִַַַָָֹהּנקרא

אצילּות, הּנקרא העליֹון עֹולם לכבֹודי ְְְֲֲִִִִִִֶַָָָעׂשיתיו.

יצירה, יצרּתיו הּבריאה, עֹולם הּנקרא ְְְְְְִִִִִַַַַָָָָּבראתיו

ּכבֹודֹו ּכי לדעת ל יׁש עֹוד עׂשּיה. ְְֲֲִִִִֵַַָָעׂשיתיו

עֹולם מּתחת ועד ועֹולם עֹולם ּכל מלא ְְְִִֵַַַַָָָָָָיתּבר

כ"ז)ּדכתיב ל"ג עֹולם,(ּדברים זרעת ּומּתחת ְְְִִִִַַָָֹֹ

ּבסֹוד הּוא עֹולמֹות, ּבד' מאיר יתּבר ְְְְִִֵַָָואֹורֹו

ּבעֹולם יּו"ד ב"ה, הוי"ה ׁשם אֹותּיֹות ְֲִֵָָָד'

וכּו', הּבריאה ּבעֹולם ראׁשֹונה ה"א ְְְֲִִִֵַַָָָהאצילּות,

ז"ל רי"ח:)ואמרּו ח"ג הּמתנֹועע(זהר ׁשחּיּונּיּות ְְְִִִֵֶַַַָֹ

ּדכתיב יתּבר מאֹורֹו הּוא חי אל (ּדבריםּבבני ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָ

ט') ּבניו.ל"ב ה' קראם ּגם עּמֹו. ה' חלק ְִֵֶַַָָָָּכי

„BÚז"ל צ"ד:)אמרּו פ': ח"א ּבחינֹות(זהר ּכי ְְִִַָֹ

ּכּנּויים, ד' אליו יתיחס ׁשּבאדם ְִִִִִֵֵֶַַָָָָהחּיּוני

ׁשּיּקרא ויׁש רּוח, ׁשּיּקרא ויׁש נפׁש, ׁשּיּקרא ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָיׁש

החּיה רּוח ּכי ּבסֹוד חּיה, ׁשּיּקרא ויׁש ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָנׁשמה,

אנׁשי ואמרּו לנׁשמה. נׁשמה ותּקרא ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָּבאֹופּנים,

העׂשּיה עֹולם מאֹור הּבאה ּבחינה ּכי ְֱֲִִִֵֶַַָָָָָאמת

ׁשהּוא ּכל אּלא ּבֹו ואין מּועט היֹותֹו ְְֱֵֶֶַָָָלצד

ׁשּמרּגיׁש הּוא והּוא המנענע, ְְְְִִִֵֵֶַַַַַמהחּיּונּיּות

לסּבת ּככה ה' ועׂשה הּזה, עֹולם ְְְְְִֶַַָָָָָֻּבמרּגׁשֹות

מאֹור והּבא נפׁש, ּתּקרא וזֹו ּגס, להיֹותֹו ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָהעֹולם

העׂשּיה מעֹולם עליֹון היֹותֹו לצד היצירה ְְְֱֲִִֵֶַַַַָָָעֹולם

עֹולם מאֹור והּבאה רּוח, ותּקרא ּגדֹולה ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָהארתּה

והּבאה הדרגתּה, לצד נׁשמּה ּתּקרא ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָָָהּבריאה

נׁשמ ּתּקרא האצילּות עֹולם לנׁשמה:מאֹור ה ְְֲִִִֵֵַָָָָָָ

‰p‰Âּכל התקּׁשרּות עׂשה צבאֹות ה' האדֹון ¿ƒ≈ְְְִַָָָָָָ



לז xen` zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oqip g"k ipy meil inei xeriy

(æ)Bîçì ék íéLãwä-ïî ìëàé øçàå øäèå LîMä àáe¨¬©¤−¤§¨¥®§©©ÆŸ©´¦©¢¨¦½¦¬©§−
:àeä«

i"yx£ÌÈL„w‰ŒÔÓ ÏÎ‡È ¯Á‡Â∑(עד הּׁשמׁש(יבמות ּבהערב לאכלּה ׁשּמּתר ּבתרּומה, ּביבמֹות, ‰ÌÈL„w.נדרׁש ÔÓ∑ ¿««…«ƒ«√»ƒְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻƒ«√»ƒ
הּקדׁשים ּכל .ולא ְֳִַָָֹ

(ç):ýåýé éðà dá-äàîèì ìëàé àì äôøèe äìáð§¥¨¯§¥¨²¬ŸŸ©−§¨§¨¨®£¦−§Ÿ̈«
i"yx£d·Œ‰‡ÓËÏ ÏÎ‡È ‡Ï ‰Ù¯Ëe ‰Ï·�∑הזהיר הּטמאה לענין ¿≈»¿≈»……«¿»¿»»ְְְְִִִַַָֻ

לאכל אסּור הּבליעה, ּבבית אכילה טמאת אּלא ּומּׂשא, מּגע טמאת לּה ׁשאין טהֹור עֹוף נבלת אכל ׁשאם ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻּכאן,
טרפה ּבמינֹו ׁשאין טמא, עֹוף נבלת יצא טרפה, ּבמינֹו ׁשּיׁש מי "ּוטרפה", לֹומר וצרי .ּבּקדׁשים. ְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

(è)Bá eúîe àèç åéìò eàNé-àìå ézøîLî-úà eøîLå§¨«§´¤¦§©§¦À§«Ÿ¦§³¨¨Æ¥½§¥¬−
:íLc÷î ýåýé éðà eäìlçé ék¦´§©§ª®£¦¬§Ÿ̈−§©§¨«

i"yx£Èz¯ÓLÓŒ˙‡ e¯ÓLÂ∑הּגּוף ּבטמאת ּתרּומה ·B.מּלאכל e˙Óe∑(פג ׁשמים(סנהדרין ּבידי מיתה ׁשהיא .למדנּו, ¿»¿∆ƒ¿«¿ƒְְְֱִֶַַָֹֻ≈ְִִִִֵֶַַָָָ

(é)ìëàé-àì øéëNå ïäk áLBz Lã÷ ìëàé-àì øæ-ìëå§¨−̈ŸŸ́©®Ÿ¤©¬Ÿ¥²§¨¦−Ÿ¬Ÿ©
:Lã÷«Ÿ¤

i"yx£L„˜ ÏÎ‡ÈŒ‡Ï∑(פג ּבּה(סנהדרין ּדּבר הענין ׁשּכל מדּבר, הּכתּוב ÈÎNÂ¯.ּבתרּומה Ô‰k ·LBz∑ׁשל ּתֹוׁשבֹו ……«…∆ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ«…≈¿»ƒֶָ
עד לֹו קנּוי ׁשהּוא נרצע, זה "ּתֹוׁשב"? ואיזהּו ּדבּוק. ׁשהּוא לפי ּפּתח, נקּוד זה "ּתֹוׁשב" לפיכ ּוׂשכירֹו, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּכהן
לאכל לאדֹוניו קנּוי ּגּופֹו ׁשאין ּכאן, ולּמד הּכתּוב ּבא ּבׁשׁש. ׁשּיֹוצא ׁשנים, קנין קנּוי זה "ׂשכיר"? ואיזהּו ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּיֹובל.

.ּבתרּומתֹו ְִָ

(àé)ãéìéå Ba ìëàé àeä Btñk ïéð÷ Lôð äð÷é-ék ïäëå§Ÿ¥À¦«¦§¤¬¤̧¤Æ¦§©´©§½−´Ÿ©®¦¦´
:Bîçìá eìëàé íä Búéa¥½¥−«Ÿ§¬§©§«

i"yx£LÙ� ‰�˜ÈŒÈk Ô‰ÎÂ∑לגּופֹו ׁשּקנּוי ּכנעני B˙Èa.עבד „ÈÏÈÂ∑ּבתרּומה אֹוכלת ּכהן ואׁשת הּׁשפחֹות. ּבני אּלּו ¿…≈ƒƒ¿∆∆∆ְְֲִֶֶֶַָƒƒ≈ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ
ּבּספרי וגֹו'", ּבבית "ּכלֿטהֹור אחר: מּמקרא למד ועֹוד ּכסּפֹו. קנין היא ׁשאף הּזה, הּמקרא .מן ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

(áé)íéLãwä úîeøúa àåä øæ Léàì äéäú ék ïäk-úáe©̧Ÿ¥½¦¬¦«§¤−§¦´¨®¦¾¦§©¬©¢¨¦−
:ìëàú àì¬ŸŸ¥«

i"yx£¯Ê LÈ‡Ï∑ויׂשראל החיים.ללוי אור ¿ƒ»ְְְִִֵֵָ

ÔÓז ÏeÎÈÈ Ôk ¯˙·e Èk„ÈÂ ‡LÓL ÏÚÓ·e¿≈«ƒ¿»¿ƒ¿≈»«≈≈ƒ
:‡e‰ dÓÁÏ È¯‡ ‡iL„e˜¿«»¬≈«¿≈

·dח ‡·‡zÒ‡Ï ÏeÎÈÈ ‡Ï ‡¯È·˙e ‡ÏÈ·�¿ƒ»¿ƒ»»≈¿ƒ¿»»»«
:ÈÈ ‡�‡¬»¿»

ÔeÏa˜Èט ‡ÏÂ È¯ÓÈÓ ˙¯hÓ ˙È Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿»«¿«≈¿ƒ¿»¿«¿
‡�‡ dplÁÈ È¯‡ da Ôe˙eÓÈÂ ‡·BÁ È‰BÏÚ¬ƒ»ƒ≈¬≈¿«À≈¬»

:ÔB‰Lc˜Ó ÈÈ¿»¿«ƒ¿

Bz˙·‡י ‡L„e˜ ÏeÎÈÈ ‡Ï È�BlÁ ÏÎÂ¿»ƒ«»≈¿»»»
:‡L„e˜ ÏeÎÈÈ ‡Ï ‡¯È‚‡Â ‡�‰Î„¿«¬»«¬ƒ»»≈¿»
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‰È‡יב È�BlÁ ¯·‚Ï È‰˙ È¯‡ Ô‰k ˙·e«»≈¬≈¿≈ƒ¿«ƒ»ƒ
:ÏeÎÈ˙ ‡Ï ‡iL„e˜ ˙eL¯Ù‡a¿«¿»¿«»»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.ּובתיב) ‡Â‰ 'B‚Â Ô‰kּכהנים ּבתֹורת ַ…≈¿ƒ¿ְֲִַֹ

אֹוכ ׁשאּמּה לאּמּה היא מעּוט לתּדרׁשּו ְְִִִִֶֶֶָָָ

ואפּלּו אֹוכלת אינּה ׁשהיא הגם ֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָמּצּדּה

אדם ּבני לּבֹות להעיר וראיתי אּמּה. ְְְְְְִִִִִִֵַָָָָָָנתאלמנה

אמרּו ּכי ּדע זֹו. ּפרׁשה רמזה אׁשר ּגדֹול ְְְֲִֶֶֶַָָָָָָָּברמז

צ"ג.)ז"ל הדרגתם(סנהדרין יׂשראל ּבני ׁשעם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

עֹוד ואמרּו הּמלאכים. מהדרגת (זהרלמעלה ְְְְְְִֵַַַַַַָָָָֹ

קנ"ה.) למעלהח"ב זה עֹולמֹות ד' ּברא ה' ְְִֶַָָָָּכי

ּבּפסּוק הּמה ּורׁשּומים מ"ג)מּזה, ּכל(יׁשעיה ְְְִִֵֶַַָָָָ

אף יצרּתיו ּבראתיו ולכבדי ּבׁשמי ְְְְְְְִִִִִִִַַַָָֹהּנקרא

אצילּות, הּנקרא העליֹון עֹולם לכבֹודי ְְְֲֲִִִִִִֶַָָָעׂשיתיו.

יצירה, יצרּתיו הּבריאה, עֹולם הּנקרא ְְְְְְִִִִִַַַַָָָָּבראתיו

ּכבֹודֹו ּכי לדעת ל יׁש עֹוד עׂשּיה. ְְֲֲִִִִֵַַָָעׂשיתיו

עֹולם מּתחת ועד ועֹולם עֹולם ּכל מלא ְְְִִֵַַַַָָָָָָיתּבר

כ"ז)ּדכתיב ל"ג עֹולם,(ּדברים זרעת ּומּתחת ְְְִִִִַַָָֹֹ

ּבסֹוד הּוא עֹולמֹות, ּבד' מאיר יתּבר ְְְְִִֵַָָואֹורֹו

ּבעֹולם יּו"ד ב"ה, הוי"ה ׁשם אֹותּיֹות ְֲִֵָָָד'

וכּו', הּבריאה ּבעֹולם ראׁשֹונה ה"א ְְְֲִִִֵַַָָָהאצילּות,

ז"ל רי"ח:)ואמרּו ח"ג הּמתנֹועע(זהר ׁשחּיּונּיּות ְְְִִִֵֶַַַָֹ

ּדכתיב יתּבר מאֹורֹו הּוא חי אל (ּדבריםּבבני ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָ

ט') ּבניו.ל"ב ה' קראם ּגם עּמֹו. ה' חלק ְִֵֶַַָָָָּכי

„BÚז"ל צ"ד:)אמרּו פ': ח"א ּבחינֹות(זהר ּכי ְְִִַָֹ

ּכּנּויים, ד' אליו יתיחס ׁשּבאדם ְִִִִִֵֵֶַַָָָָהחּיּוני

ׁשּיּקרא ויׁש רּוח, ׁשּיּקרא ויׁש נפׁש, ׁשּיּקרא ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָיׁש

החּיה רּוח ּכי ּבסֹוד חּיה, ׁשּיּקרא ויׁש ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָנׁשמה,

אנׁשי ואמרּו לנׁשמה. נׁשמה ותּקרא ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָּבאֹופּנים,

העׂשּיה עֹולם מאֹור הּבאה ּבחינה ּכי ְֱֲִִִֵֶַַָָָָָאמת

ׁשהּוא ּכל אּלא ּבֹו ואין מּועט היֹותֹו ְְֱֵֶֶַָָָלצד

ׁשּמרּגיׁש הּוא והּוא המנענע, ְְְְִִִֵֵֶַַַַַמהחּיּונּיּות

לסּבת ּככה ה' ועׂשה הּזה, עֹולם ְְְְְִֶַַָָָָָֻּבמרּגׁשֹות

מאֹור והּבא נפׁש, ּתּקרא וזֹו ּגס, להיֹותֹו ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָהעֹולם

העׂשּיה מעֹולם עליֹון היֹותֹו לצד היצירה ְְְֱֲִִֵֶַַַַָָָעֹולם

עֹולם מאֹור והּבאה רּוח, ותּקרא ּגדֹולה ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָהארתּה

והּבאה הדרגתּה, לצד נׁשמּה ּתּקרא ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָָָהּבריאה

נׁשמ ּתּקרא האצילּות עֹולם לנׁשמה:מאֹור ה ְְֲִִִֵֵַָָָָָָ

‰p‰Âּכל התקּׁשרּות עׂשה צבאֹות ה' האדֹון ¿ƒ≈ְְְִַָָָָָָ
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אנינּות ולא ל .אמרּתי ְְְֲִִַָֹ

e·¯יג ‡Î¯˙Óe ‡ÏÓ¯‡ È‰˙ È¯‡ Ô‰k ˙·e«»≈¬≈¿≈«¿¿»¿»¿»«
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:da ÏeÎÈÈ≈≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּכל קׁשר יׁשר ּבאדם וגׁשמי רּוחני ְְְִִַַָָָָָָָָָהעֹולמֹות

ּבנה הּגׁשמּיּות יחד, הרּוחנּיּות וכל ְְְִִִַַַַַַָָָָָהּגׁשמּיּות

מּכל הרּוחנּיּות חק לֹו ׂשם וׁשם יסֹודֹות ְְִִָָָָָֹד'

יתנּגד הּגׁשמּיּות ּכי לדעת ל ויׁש ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָהעֹולמֹות.

לזה ּומים, אׁש מהתנּגדּות יֹותר הרּוחני ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָלחּבּור

הראׁשֹון מכֹון ּבאדם ּוברא ב"ה ה' ְִִֵַָָָָָָָנתחּכם

מּועט חלק אּלא ּבּה ׁשאין הּנפׁש ֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשהּוא

עליֹונה ּבחינה ּבתֹוכּה והׁשרה ְְְְְִִִֵֶָָָָָָמהרּוחנּיּות

הּנפׁש ונמצאת הרּוח, ּבחינת ׁשהיא ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָמּמּנה

הרּוח אין ּכי הרּוח, ּובין הּגּוף ּבין ְִֵֵֵַַַַַָָֻממּצעת

כן ּוכמֹו הּנפׁש, אמצעּיּות ּבלא ּבּגׁשם ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹעֹומד

הּנפׁש ּכי והּנׁשמה, הּנפׁש ּבין ממּצע ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהרּוח

הרּוח, לער ּכגּוף רב ׁשאֹורּה הּנׁשמה ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָּבער

לנׁשמה נׁשמה ּובין הרּוח ּבין ממצעת נׁשמה ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָָוכן

לבּדּה, עמֹוד יכֹולה הּנפׁש ּכי אֹומר ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָנמצאת

ּבד': לנׁשמה ּונׁשמה ּבג', והּנׁשמה ּבב', ְְְְְְְְִַַָָָָָָָוהרּוח

„BÚקדֹוׁש ּדעת יֹודעי צ"ד:)אמרּו ח"ב (זהר ְְֵַַַָָֹ

לקח ּבאמצעּות הּׁשלמים התעּצמּות ְְְְְִִִֵֶֶַַַָּכי

מּמּדרגה לעלֹות הּוא הּבֹורא לנּו נתן אׁשר ְֲֲִֵֵֶַַַַָָָטֹוב

זה על מּמּנה, ׁשּלמעלה למדרגה ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּתחּתֹונה

למדרגת ורּוח רּוח, למדרגת יעלה נפׁש ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַהּדר

וזֹו לנׁשמה, נׁשמה למדרגת ּונׁשמה ְְְְְְְִֵַַָָָָָָָָנׁשמה,

לחכם ּתן האדם ּבריאת סּבת ּתכלית ְְִִִִֵֶַַַָָָָָהיא

ְְֶַויחּכם:

„BÚּתסֹובב זֹו ּבהעלאה ההּׂשגה ּכי ז"ל ְְְֲִֵַַַָָָָָאמרּו

העֹוׂשה ּכאדם ויהנה ידֹו אדם ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָׁשּיׁשלח

סֹוד והּוא קכ"ח)ּבׁשּלֹו, ּכי(ּתהּלים ּכּפי יגיע ְְְְִִִִֶֶַַ

ׁשּל האׁשר ּפרּוׁש ,ל וטֹוב אׁשרי ְְְֵֵֶֶֶַָָֹתאכל

קדם ׁשהּנפׁש חז"ל מאמר והּוא ,ׁשּל ְְְֲֶֶֶֶֶַַַַַַֹוהּטֹוב

ּבֹוגרת, ּכבת אֹוכלת הּזה לעֹולם ְִֶֶֶֶֶַַָָָָּביאתּה

ל יׁש עֹוד נׂשּואה. ּכבת ּכיּובחזרתּה לדעת  ְְְֲִֵַַַַָָָָָ

למזֹון עֹומד הּכל ה' ועׂשה ּוברא יצר אׁשר ְְֲֵֶַַָָָָָָָֹּכל

עֹולם יּקרא ׁשאליו העליֹון מעֹולם ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָּולמחיה

,יתּבר ׁשּבׁשמֹו הּיּו"ד אֹור והּוא ְְְֲִִִֶַַָָהאצילּות,

החּיּות מקֹור והּוא קדׁש, יּקרא ההּוא ְְְִֵֶַַַַָָֹוהּמזֹון

יֹורד הּנבראים ּכל ּכי והגם והּטֹוב, ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָוהאׁשר

והּוא נברא, אין החּיּות זּולת ּכי החּיּות, ְְִִֵֶַַַַַָָלהם

אֹומרֹו ט')סֹוד ּכּלם,(נחמיה את מחּיה ואּתה ְְְְְֶֶֶַַָָָֻ

ּכאׁשר מהתרחקּותֹו, הּׁשפע יׁשּתּנה זה ּכל ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָעל

מהיניקה, ּכׁשּמתרחק הארץ מן הּצֹומח ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָיׁשּתּנה

ּבחינתֹו ּכפי אחד לכל לתת ּככה ה' ְְְְִִֵֶָָָָָָָָועׂשה

הּגׁשמית לארץ ּגם ּבטהרתֹו, יּׂשיג אׁשר ְְְֲֳִִִֶֶַַַַָָָָּוכפי

והֹולידה וחּיּותּה ׁשפעּה וזהּו מים ה' לּה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָיּתן

ׁשפע הּוא ּכן ּגם זה ּדר ועל ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָוהצמיחה.

והּנׁשמֹות והרּוחֹות הּנפׁשֹות ׁשל ְְְְִִֶַַַָָָהחּיּונּיּות

ּכל לא ּכי ּבחינתּה, ּכפי לנׁשמֹות ְְְְִִִִָָָָָֹּונׁשמֹות

ׁשוֹות וכּו' ּכל ולא אחד, ּבהדרגה ְְְְְֶַַָָָָָָֹהּנפׁשֹות

ּברּוחנּיים ּבין ּבגׁשמּיים ּבין נברא ל ואין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָוכּו',

רּוחֹות ּבּנפׁשֹות ּבין העליֹונים ּבּמלאכים ְְְִִֵֵֶַַַָָָּבין

צריכין(ּכחֹות) ׁשאינם לנׁשמֹות נׁשמֹות נׁשמֹות ְְְְִִִֵֶָָָָֹ

ׁשרׁשֹו ּכפי אחד ּכל אּלא הּקדֹוׁש, ְְִֶֶֶַַַָָָָָלּׁשפע

ַָהּקדֹוׁש:

„BÚׁשּזֹוכה אדם ׁשּיׁש להיֹות ּכי לדעת ל ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָיׁש

ׁשּזֹוכה ויׁש הּקדֹוׁשֹות, הּמדרגֹות ְְְְֵֵֶֶַַַָלכל

אּלא זכה ׁשּלא ּומי לאחד, ויׁש לב', ויׁש ְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָֹלג',

מעׂשיו אין לרּוח ולא הּזה ּבעֹולם ְְְֲֵֶֶֶַַַָָָֹּבנפׁש

להׁשיבּה ּבידֹו ּכח אין ּכי ּכלּום, ְְֲִִִִֵַַָָֹמֹועילים

אּלא להּטֹותּה ּבידּה מחזיק אין ּכי ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָלמעלה,

ּבאמצעּות לרּוח יזּכה אם הרּוח ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָּבאמצעּות

הרּוח. למדרגת הּנפׁש יעלה הּטֹובים ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָמעׂשיו

הּוא הּנה הרּוח למדרגת יעלּנּה ּכאׁשר ּכי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָודע

סֹוד והּוא ּבעלּה, הּוא ונקרא ּבמעׂשיו ְְְְְֲֲִַַָָָָָקנאּה

כ"ג)אֹומרֹו ּפרּוׁש(מׁשלי אּתה נפׁש ּבעל אם ְְִִֵֵֶֶַַַָ

והּמּׂשג היגיעה, ּבאמצעּות ׁשּלֹו והיא ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָֻקנאּה

היא עֹולה ּכי נפׁש ּבעל הרּוח נעׂשה ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָמהיגיעה

ּתחנֹותֹו ּומקֹום ּבהדרגה הם וׁשוים ְְְְֲִִֵַַָָָעּמֹו

ּובחיקֹו ּתׁשּתה ּומּכֹוסֹו ּתאכל מּפּתֹו ְְֲִִִִֵֶַַָֹּתחנֹותּה

והּנׁשמה הּנׁשמה, ּבער הרּוח וכן ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָּתׁשּכב,

ּבחי מדרגת ּוקנּית נׁשמתּה, הּקדֹוׁשֹותּבער נֹות ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ

הּמזריע מּצד אֹו סּבֹות, מּב' ּבאחד הּוא ְְֲִִִִֶַַַַָֹהלא

ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ּבּבן עליֹון ּכח יפעיל האב ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּכי

ויחי ג')ּבפרׁשת אֹו(מ"ט ּבכרי. ראּובן ּבּפסּוק ְְְְִִֵַַַָָָֹ

ּוכמֹו הּתֹורה, עסק ּבאמצעּות התעּצמּות ְְְְְְִֵֶֶַַַָָלצד

הּקדֹוׁש ּבּזהר צ"א:)ׁשּכתב ׁשֹור(ח"ג ּבּפסּוק ֶַַַַַָָָֹ

להּׂשיג יכֹול האדם ּכי יּולד ּכי עז אֹו ּכׂשב ְִִִִֵֵֶֶַָָָָָאֹו

יהיה אפּלּו וכּו' ּבּתֹורה התעּצמּותֹו ּכפי ְְְְְֲִִִִֶַַָָמה

יּׂשיג יטריח אם מּמּנה למּטה ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבמדרגה

ׁשם יעּין היגיעה, ׁשעּור ּכפי עליֹונֹות ְְְְְִִִֶַַַָָָֻהּדרגֹות

ְָָּדבריו:

„BÚהאדם מחטא המסּובב ּכי לדעת ל ְְְִֵֵֵַַַָָָָָיׁש

ּבחינת ּׁשהיא מה ּכפי יׁשּתּנה ּכן ְְְִִִִֵֶֶַַַַּגם

לּנפׁש יסֹובב אׁשר ּפגם ּדֹומה אינֹו ּכי ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָהאדם,

הּנפׁש ּפגם ּכי הּדרגֹות, ּוׁשאר הרּוח ְְְְִִֶֶַַַַַָָָּכפגם

ּבסֹוד ּכליֹונֹו י"ח)יסֹובב החטאת(יחזקאל הּנפׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַֹ

אּלא יסֹובב לא אפּלּו הרּוח ּופגם תמּות, ְְֲִִֵֶַַָָָֹהיא

יצּוה ולזה ּגדֹול, ּפגם יחׁשב ּונגעים ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָּכתמים

נתנּה אׁשר האלהים אל ּתׁשּוב והרּוח עליו ְְֱֲִֶֶַָָָָָָָֹה'

רז"ל קנ"ב:)ודרׁשּו ׁשּנתנּה(ׁשּבת ּכמֹו לֹו ּתנה ְְְְְֶַַַָָָָָ

הּטמאה סרכי ּבּה נדּבקים זה ׁשּזּולת ,ְְְִִִֵֶֶַַָָָָֻל

מּׁשּוב וימנעּוה אחרא הּסטרא לגיֹוני ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָויסּבּוה

ׁשּלא הגם הּנׁשמה ּופגם הראׁשֹון. מקֹומּה ְְְֲִֶֶַַַָָָָֹאל

מּמּה אֹורּה יפחת אּלא הּנזּכר ּכּׁשעּור ְְִִִִִֶַַַַַַָָָיּגיעּה

המבּיׁש ּכפי הּכל ּכי ּכלימה, ּתכּסהּו ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשהיה

ׁשּלא הגם לנׁשמה נׁשמה ּופגם ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹוהּמתּבּיׁש.

אּלא אֹורּה הפחתת ולא מהּפגם עדּה ְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֹיּגיע

ּכמֹו ּכרצֹונה, ׁשּלא מּמּנּו ׁשּתצא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָֹׁשּיסֹובב

ּבתּקּונים ע')ׁשאמרּו לא(ּתּקּון ּפסּוק ּבסֹוד ְְְִִִֶָָֹ

ׁשּיׁש ּבמי הּכתּוב ׁשּמדּבר און ּכל לּצּדיק ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻיאּנה

חטא לידי אדם ּוכׁשּבא לנׁשמה נׁשמה ְְְְִִֵֵֶָָָָָָָלֹו

לּה יאּנה ׁשּלא הּקדֹוׁשה הּנׁשמה ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹֻמסּתּלקת

ער ּכפי עליו ּתקּפיד זה וסּלּוקּה מעלתּה,און, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

ּבביתֹו מל למאכסן ּדֹומה הּדבר למה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָהא

ּומגרׁשֹו: ּבֹו ְְְֵָוחֹוזר

È¯Á‡Âנּוכל האמּור ּכל אֹותנּו ה' הֹודיע ¿«¬≈ִַַָָָָ

האמּורים הּדברים הּנה הן ּכי ְֲִִִֵֵַַָָָלֹומר

לֹומר והתחיל ÏÎ‡Èּבּכתּובים. ‡Ï ¯Ê ÏÎÂ ְְְִִִַַ¿»»……«

L„˜,הּקרּבנֹות ּבקדׁש קדׁש, עניני ּבב' מדּבר …∆ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹֹ

לבני מזֹון הרּוחני ׁשפע ׁשהּוא הּנעלם ְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּובּקדׁש

ואמר ÈÎNÂ¯אלהים. Ô‰k ·LBzאל לרמז ְֱִַָֹ«…≈¿»ƒְִֶֹ

ּכהן ּתֹוׁשב הּוא הרּוח ּכי הּנפׁש, ואל ְִֵֶֶֶַַַַָָֹהרּוח

ּכהן הּנקראת הּנׁשמה מֹוׁשב ּבֹו ּכי ְְִִֵֵֵַַַָָֹּפרּוׁש

הּוא ּכן ּגם וׂשכיר העליֹונה, מדרגה ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָׁשהיא

ב' האדם, מלאכֹות ּכל הּפֹועל הּוא ּכי ְִֵֶֶַַָָָָָהּנפׁש

ראּויים ׁשאינם הּכתּוב הֹודיע אּלּו ְְִִִֵֵֶַַָָּבחינֹות

מדרגה היֹותֹו לצד קדׁש הּנקרא מהּמזֹון ְְְֱֱִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹלאכל

הרׁשּב"י ּׁשּכתב מה ּולמד וצא (זהרּגדֹולה, ְְְְִֵֶַַַַַָָָֹ

קכא) ואמרח"ב לקדֹוׁש. קדׁש ׁשּבין ְְְֵֵֶֶֶַַָָֹּבהפרׁש

LÙ� ‰�˜È Èk Ô‰ÎÂנׁשמה היא ּכהן ּפרּוׁש וגֹו' ¿…≈ƒƒ¿∆∆∆ְְִֵֵָָֹ

זכר ּבלׁשֹון והזּכירּה ּכהן. ּתּקרא ְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָֹהעליֹונה

ּבמדרגת ּתּקרא זה לגדר ׁשהּגיעה ּכיון ּכי ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלֹומר

�LÙזכר, ‰�˜È Èkּכׁשרֹון ּבאמצעּות ּכי ָָƒƒ¿∆∆∆ְְְִִֶָ

אֹותּה והעלתה הּנפׁש ּגם קנתה ְְְֲֶֶֶֶֶַַַָָָָָמעׂשיה

נפׁש. ּבעל ותּקרא Baלמדרגתּה ÏÎ‡È ‡e‰ ְְְִֵֵֶֶַַַָָָ…«

מה מּקדׁש הּנפׁש ּגם להנֹות יזּכה ּכי ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּפרּוׁש

ּומּכל הּנפׁש ואמר עלּיתּה, קדם זה היה ְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹּׁשּלא

ואֹומרֹו מּנפׁש. עליֹון ׁשהּוא הרּוח ÈÏÈÂ„ׁשּכן ְְְִֵֶֶֶֶֶַָƒƒ

B˙Èaנפלּו אׁשר הּקדּׁשה נפׁשֹות אל יכּון ≈ְְְְֲֵֶֶַַַָָֻ

ּכׁשרֹון ּבאמצעּות מתּבררים והם קדמֹון ְְְְְְְְִִִִֵֶַָָָמּזמן

ּכאבן הּוא הּטֹוב ׁשהּמעׂשה הּצּדיקים, ֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָמעׂשה

xen` zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oqip h"k iyily meil inei xeriy

(ãé)ïúðå åéìò BúéLîç óñéå äââLa Lã÷ ìëàé-ék Léàå§¦¾¦«Ÿ©¬−Ÿ¤¦§¨¨®§¨©³£¦«¦Æ¨½̈§¨©¬
:Lãwä-úà ïäkì©Ÿ¥−¤©«Ÿ¤

i"yx£L„˜ ÏÎ‡ÈŒÈk∑ּתרּומה.L„w‰Œ˙‡ Ô‰kÏ Ô˙�Â∑(ת"כ)אּלא מעֹות לֹו ּפֹורע ׁשאינֹו קדׁש, להיֹות הראּוי ּדבר ƒ…«…∆ְָ¿»««…≈∆«…∆ְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
ּתרּומה נעׂשין והן חּלין, ׁשל החיים.ּפרֹות אור ְְֲִִֵֵֶַָֻ

(åè)eîéøé-øLà úà ìàøNé éða éLã÷-úà eìlçé àìå§´Ÿ§©§½¤¨§¥−§¥´¦§¨¥®¥¬£¤¨¦−
:ýåýéì©«Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â eÏlÁÈ ‡ÏÂ∑לזרים .להאכילם ¿…¿«¿¿ְְֲִִַָָ

(æè)ék íäéLã÷-úà íìëàa äîLà ïåò íúBà eàéOäå§¦¦³¨Æ£´Ÿ©§½̈§¨§−̈¤¨§¥¤®¦²
:íLc÷î ýåýé éðà£¦¬§Ÿ̈−§©§¨«

i"yx£Ì˙B‡ e‡ÈO‰Â∑.עליהם ונאסרּו וקדׁשּו ּתרּומה לׁשם ׁשהבּדלּו – קדׁשיהם את ּבאכלם עֹון יטענּו עצמם את ¿ƒƒ»ְְְְְְְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻ
ּכן ּתרּגמֹו לצר ׁשּלא ּבסֹואבא", "ּבמיכלהֹון ׁשּתרּגם: ‡Ì˙B.ואּונקלֹוס e‡ÈO‰Â∑ׁשהיה את"ים מּׁשלׁשה אחד זה ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָֹֹ¿ƒƒ»ְִִֶֶֶֶָָָָֹ

וכן עצמֹו. ּבאדם ׁשּמדּברים ּבּתֹורה, ּדֹורׁש יׁשמעאל יג)רּבי ו יביא(במדבר הּוא אתֹו", יביא נזרֹו ימי מלאת "ּביֹום : ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹ
וכן עצמֹו; ו)את לד ּבּספרי(דברים נדרׁש ּכ עצמֹו, את קבר הּוא – בּגי" אתֹו "וּיקּבר החיים.: אור ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹ

ß oqip h"k iyily mei ß

(æé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(çé)zøîàå ìàøNé éða-ìk ìàå åéða-ìàå ïøäà-ìà øac©¥̧¤©«£¹Ÿ§¤¨À̈§¤Æ¨§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈
øLà ìàøNéa øbä-ïîe ìàøNé úéaî Léà Léà íäìà£¥¤®¦´¦Á¦¥̧¦§¨¥¹¦©¥´§¦§¨¥À£¤̧
eáéø÷é-øLà íúBáãð-ìëìe íäéøãð-ìëì Bðaø÷ áéø÷é©§¦³¨§¨Æ§¨¦§¥¤Æ§¨¦§½̈£¤©§¦¬

:äìòì ýåýéì©«Ÿ̈−§Ÿ¨«
i"yx£Ì‰È¯„�∑(ב עלי(חולין זֹו∑�„·Ì˙B.הרי .הרי ƒ¿≈∆ֲֵַָƒ¿»ֲֵ

ÛÒBÈÂיד eÏLa ‡L„e˜ ÏeÎÈÈ È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈≈¿»¿»¿≈
:‡L„e˜ ˙È ‡�‰ÎÏ ÔzÈÂ È‰BÏÚ dLÓeÁ¿≈¬ƒƒ≈¿«¬»»¿»

È˙טו Ï‡¯NÈ È�·c ‡iL„e˜ ˙È ÔelÁÈ ‡ÏÂ¿»¿«»¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈»
:ÈÈ Ì„˜ ÔeL¯ÙÈ Ècƒ«¿¿√»¿»

ÔB‰ÏÎÈÓaטז ÔÈ·BÁ ÔÈÂÚ ÔB‰ÈÏÚ ÔeÏa˜ÈÂƒ«¿¬≈¬»»ƒ¿≈»¿
ÈÈ ‡�‡ È¯‡ ÔB‰ÈL„e˜ ˙È ‡·‡BÒa¿¬»»¿≈¬≈¬»¿»

:ÔB‰Lc˜Ó¿«ƒ¿

ÓÈÓÏ¯:יז ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È�aיח Ïk ÌÚÂ È‰B�a ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿≈
Ï‡¯NÈ ˙ÈaÓ ¯·b ¯·b ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈«¿¿«¿«ƒ≈ƒ¿»≈
ÏÎÏ d�a¯˜ ·¯˜È Èc Ï‡¯NÈ· ‡¯Bib ÔÓeƒƒ»¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈À¿»≈¿»
ÈÈ Ì„˜ Ôe·¯˜È Èc ÔB‰˙·„� ÏÎÏe ÔB‰È¯„�ƒ¿≈¿»ƒ¿»¿ƒ¿»¿√»¿»

:‡˙ÏÚÏ«¬»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבׁשם ויתיחסּו הּטֹוב, ניצֹוץ להֹוציא ְְְְֲִִִֵֶֶַַַהּׁשֹואבת

ׁשּגם הּכתּוב ואמר המבררּתם, הּנׁשמה ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָילידי

מּקדׁש: להנֹות עּמּה יעלּו ֲִִֵֵֶַָָֹהם

B¯ÓB‡Â‰ÓLpa ·e˙k‰ ¯a„Ó Ô‰k ˙·e ¿¿«…≈¿«≈«»«¿»»

„ÈÒÙzL ‰ÈNÚÓa ‰‡ÓË�Â ‰ÓbÙpL∆ƒ¿¿»¿ƒ¿¿»¿«¬∆»∆«¿ƒ

B¯ÓB‡ ‡e‰Â L„w‰ ˙‡p‰Ô‰k ˙·eׁשהיא «»««…∆¿¿«…≈ִֶ

Ê¯הּנׁשמה, LÈ‡Ï ‰È‰˙ Èkס"מ ׁשהּוא ְַָָƒƒ¿∆¿ƒ»ֶ

הוא אחריו, ותזנה מטעּמֹותיו ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָׁשחמדה

לֹומר ּדקּדק תאכל, לא הּקדׁשים ְְֳִִִֵֵַַַָֹֹּבתרּומת

לא הּקדׁשים ּתרּומת ׁשאפּלּו לֹומר ְְֲֳִִִֶַַַַָֹּבתרּומת,

הּקדׁש לֹומר צרי ואין מּמאה, ּתרי ְְִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹּתאכל

הּבא אחרת לׁשלל הוא לֹומר ודקּדק ְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹעצמֹו.

עּנּוי הּוא וזה ּובת, ּדכתיב ,ּבסמּו ְְְְִִִִֶַָָָמׁשּפטּה

ונחׁש נׁשּפלת היא מזֹונּה ּכׁשּיחסר ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָהּנפׁש

לצלן: רחמנא הדרּה וירד ְְֲֲִֵֵַַָָָָָאֹורּה

B¯ÓB‡Â.'וגֹו אלמנה תהיה ּכי ּכהן ּובת ¿¿ְְְִִֵֶַַָָֹ

לנׁשמה נׁשמה ּבבחינת הּכתּוב ְְְְִִִֵַַַָָָָָמדּבר

ׁשהיא אלא עּקר ּכל הרע ּדבקּות מּגיעה ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשאין

מה והּוא ׁשאמרנּו, ּכמֹו לּה והֹולכת ְְְְֶֶֶַַַַָָּבֹורחת

ּבחינה ּכי לֹומר ּתלׁשא, ּכהן ּבבת טעם ְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹּׁשּנתן

מעּלה ּכמֹוזֹו אּתה זר אין ולזה ּביֹותר, ְְְְֵֵֶַָָָָֻ

נאמר ׁשעליה י"ב)ׁשאמרנּו יאּנה(משלי לא ְְֱֶֶֶֶֶַַָָָֹֻ

אלמנה ׁשּתהיה הם וקֹורֹותיה וגֹו'. ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָלּצּדיק

אמר ּבעל‡ÓÏ�‰ּוגרּוׁשה לּה ׁשאין ּכאּׁשה ְַָָ«¿»»ְִֵֶַַָָ

ולא זן לא ּבעלּה כן ּכמֹו ּומפרנסּה ְְְְְֲֵַַַָָָָֹֹהּזן

טֹובים, ּובמעׂשים ּבמצֹות ּכיLe¯‚e‰מפרנסּה ְְְְְְֲִִִַַָ¿»ִ

ּגרׁשּה ה' ּפי לעבר האדם ידֹו ׁשּפׁשט ְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹלצד

ׁשּכתבנּו, ּכמֹו dÏמּמּנּו ÔÈ‡ Ú¯ÊÂעׂשה ׁשּלא ְְִֶֶַָ¿∆«≈»ֶָָֹ

כן ּפי על אף הּזה, ּבעֹולם ‡Ïּפרֹות ‰·LÂ ִֵֵֶַַַָָ¿»»∆

‰È·‡ ˙Èaאביה מּׁשלחן לאכל היא וחזרתּה ≈»ƒ»ְֱֲִִִֶַַָָָָָֹֻ

מּלחם ּבבּוׁשה אֹוכלת ׁשהיתה נעּוריה ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָּכימי

ׁשהּׂשיגה נׁשמה ּכן ּׁשאין מה ּתאכל, ְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאביה

ּכאדם יגיעּה ׁשאֹוכלת ּומצֹות ּתֹורה ְְְֲִִֶֶֶָָָָעׂשֹות

ואֹומרֹו מּׁשּלֹו. ˜„Lהאֹוכל ÏÎ‡È ‡Ï ¯Ê ÏÎÂ ְְִֵֶָ¿»»……«…∆

לּנׁשמה ּגם מרחם ה' אין לּמה טעם ְְֵֵַַַַַַָָָָָנתן

א לזה וחסד, חן ּבתֹורת קדׁש מרלהאכילּה ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשּנדּבק נׁשמה ולזה וגֹו', זר וכל הּוא ְְְְְִֶֶַַַָָָָָָהּטעם

לבל ּתאכל לא זר הּנקרא הרע ּבחינת ְְְִִַַַַַָָָָֹֹּבּה

ּבּה: הּנדּבק ההּוא הּזר ְִַַַַָָָֹיאכל

‰L„w.ונתןיד) ˙‡ Ô‰kÏּבפרק נחלקּו רז"ל ְַָ«…≈∆«…∆ְְְֶֶֶַַ

ׁשראּוי ּכל אֹומר אליעזר רּבי ּדתרּומֹות ְֱִִִֵֶֶֶַָָו'

ע"כ, ׁשאכל הּקדׁש אֹומר ור"ע קדׁש, ְְִֵֶֶֶַַָֹֹלהיֹות

מעלה זֹו נתינה ידי ׁשעל לֹומר ׁשּיכּון ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָואּולי

ּוכאּלּו עצמֹו, הּקדׁש נֹותן ּכאּלּו הּכתּוב ְְְִִֵֶַַַָָָֹעליו

הּקדׁש: אכל ֶַַָֹֹלא

B‚Â'.והּׂשיאּוטז) Ì˙B‡יפרעּו ּכׁשּלא ּפרּוׁש ְִִ»¿ְְְִֵֶֹ

ׁשעׂשּו האׁשם ּגדר יגּדילּו וחמׁש ְְִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹקרן

ּבידם ׁשּיׁש ּכיון עון ׁשהּוא מזיד לּקרא ְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָֹּבׁשֹוגג

אֹומרֹו והּוא מתּקנין, ואינם e‡ÈO‰Âלתּקן ְְְְְְִֵֵַַָ¿ƒƒ

הּדבר ׁשּיהיה הם, ּפרּוׁש אֹותם ינּׂשאּו, ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָּפרּוׁש

ואֹומרֹו אׁשמה. אּלא ׁשאינּה את ÌÏÎ‡aעון ְְְֵֶֶֶַָָָָֹ¿»¿»

Ì‰ÈL„˜ אכילת‡˙ מזיד להם ׁשּיחׁשב ּפרּוׁש ∆»¿≈∆ֲִִֵֵֵֵֶֶַָָ

הּפרעֹון, מניעת הזדת לא ׁשאכלּו ְְֲֳִִֵֶַַַַָָָָֹהּקדׁשים

זה: ׁשּלפני ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשּתי מה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָועּין



לט xen` zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oqip h"k iyily meil inei xeriy

(ãé)ïúðå åéìò BúéLîç óñéå äââLa Lã÷ ìëàé-ék Léàå§¦¾¦«Ÿ©¬−Ÿ¤¦§¨¨®§¨©³£¦«¦Æ¨½̈§¨©¬
:Lãwä-úà ïäkì©Ÿ¥−¤©«Ÿ¤

i"yx£L„˜ ÏÎ‡ÈŒÈk∑ּתרּומה.L„w‰Œ˙‡ Ô‰kÏ Ô˙�Â∑(ת"כ)אּלא מעֹות לֹו ּפֹורע ׁשאינֹו קדׁש, להיֹות הראּוי ּדבר ƒ…«…∆ְָ¿»««…≈∆«…∆ְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
ּתרּומה נעׂשין והן חּלין, ׁשל החיים.ּפרֹות אור ְְֲִִֵֵֶַָֻ

(åè)eîéøé-øLà úà ìàøNé éða éLã÷-úà eìlçé àìå§´Ÿ§©§½¤¨§¥−§¥´¦§¨¥®¥¬£¤¨¦−
:ýåýéì©«Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â eÏlÁÈ ‡ÏÂ∑לזרים .להאכילם ¿…¿«¿¿ְְֲִִַָָ

(æè)ék íäéLã÷-úà íìëàa äîLà ïåò íúBà eàéOäå§¦¦³¨Æ£´Ÿ©§½̈§¨§−̈¤¨§¥¤®¦²
:íLc÷î ýåýé éðà£¦¬§Ÿ̈−§©§¨«

i"yx£Ì˙B‡ e‡ÈO‰Â∑.עליהם ונאסרּו וקדׁשּו ּתרּומה לׁשם ׁשהבּדלּו – קדׁשיהם את ּבאכלם עֹון יטענּו עצמם את ¿ƒƒ»ְְְְְְְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻ
ּכן ּתרּגמֹו לצר ׁשּלא ּבסֹואבא", "ּבמיכלהֹון ׁשּתרּגם: ‡Ì˙B.ואּונקלֹוס e‡ÈO‰Â∑ׁשהיה את"ים מּׁשלׁשה אחד זה ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָֹֹ¿ƒƒ»ְִִֶֶֶֶָָָָֹ

וכן עצמֹו. ּבאדם ׁשּמדּברים ּבּתֹורה, ּדֹורׁש יׁשמעאל יג)רּבי ו יביא(במדבר הּוא אתֹו", יביא נזרֹו ימי מלאת "ּביֹום : ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹ
וכן עצמֹו; ו)את לד ּבּספרי(דברים נדרׁש ּכ עצמֹו, את קבר הּוא – בּגי" אתֹו "וּיקּבר החיים.: אור ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹ

ß oqip h"k iyily mei ß

(æé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(çé)zøîàå ìàøNé éða-ìk ìàå åéða-ìàå ïøäà-ìà øac©¥̧¤©«£¹Ÿ§¤¨À̈§¤Æ¨§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈
øLà ìàøNéa øbä-ïîe ìàøNé úéaî Léà Léà íäìà£¥¤®¦´¦Á¦¥̧¦§¨¥¹¦©¥´§¦§¨¥À£¤̧
eáéø÷é-øLà íúBáãð-ìëìe íäéøãð-ìëì Bðaø÷ áéø÷é©§¦³¨§¨Æ§¨¦§¥¤Æ§¨¦§½̈£¤©§¦¬

:äìòì ýåýéì©«Ÿ̈−§Ÿ¨«
i"yx£Ì‰È¯„�∑(ב עלי(חולין זֹו∑�„·Ì˙B.הרי .הרי ƒ¿≈∆ֲֵַָƒ¿»ֲֵ

ÛÒBÈÂיד eÏLa ‡L„e˜ ÏeÎÈÈ È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈≈¿»¿»¿≈
:‡L„e˜ ˙È ‡�‰ÎÏ ÔzÈÂ È‰BÏÚ dLÓeÁ¿≈¬ƒƒ≈¿«¬»»¿»

È˙טו Ï‡¯NÈ È�·c ‡iL„e˜ ˙È ÔelÁÈ ‡ÏÂ¿»¿«»¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈»
:ÈÈ Ì„˜ ÔeL¯ÙÈ Ècƒ«¿¿√»¿»

ÔB‰ÏÎÈÓaטז ÔÈ·BÁ ÔÈÂÚ ÔB‰ÈÏÚ ÔeÏa˜ÈÂƒ«¿¬≈¬»»ƒ¿≈»¿
ÈÈ ‡�‡ È¯‡ ÔB‰ÈL„e˜ ˙È ‡·‡BÒa¿¬»»¿≈¬≈¬»¿»

:ÔB‰Lc˜Ó¿«ƒ¿

ÓÈÓÏ¯:יז ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È�aיח Ïk ÌÚÂ È‰B�a ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿≈
Ï‡¯NÈ ˙ÈaÓ ¯·b ¯·b ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈«¿¿«¿«ƒ≈ƒ¿»≈
ÏÎÏ d�a¯˜ ·¯˜È Èc Ï‡¯NÈ· ‡¯Bib ÔÓeƒƒ»¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈À¿»≈¿»
ÈÈ Ì„˜ Ôe·¯˜È Èc ÔB‰˙·„� ÏÎÏe ÔB‰È¯„�ƒ¿≈¿»ƒ¿»¿ƒ¿»¿√»¿»

:‡˙ÏÚÏ«¬»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבׁשם ויתיחסּו הּטֹוב, ניצֹוץ להֹוציא ְְְְֲִִִֵֶֶַַַהּׁשֹואבת

ׁשּגם הּכתּוב ואמר המבררּתם, הּנׁשמה ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָילידי

מּקדׁש: להנֹות עּמּה יעלּו ֲִִֵֵֶַָָֹהם

B¯ÓB‡Â‰ÓLpa ·e˙k‰ ¯a„Ó Ô‰k ˙·e ¿¿«…≈¿«≈«»«¿»»

„ÈÒÙzL ‰ÈNÚÓa ‰‡ÓË�Â ‰ÓbÙpL∆ƒ¿¿»¿ƒ¿¿»¿«¬∆»∆«¿ƒ

B¯ÓB‡ ‡e‰Â L„w‰ ˙‡p‰Ô‰k ˙·eׁשהיא «»««…∆¿¿«…≈ִֶ

Ê¯הּנׁשמה, LÈ‡Ï ‰È‰˙ Èkס"מ ׁשהּוא ְַָָƒƒ¿∆¿ƒ»ֶ

הוא אחריו, ותזנה מטעּמֹותיו ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָׁשחמדה

לֹומר ּדקּדק תאכל, לא הּקדׁשים ְְֳִִִֵֵַַַָֹֹּבתרּומת

לא הּקדׁשים ּתרּומת ׁשאפּלּו לֹומר ְְֲֳִִִֶַַַַָֹּבתרּומת,

הּקדׁש לֹומר צרי ואין מּמאה, ּתרי ְְִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹּתאכל

הּבא אחרת לׁשלל הוא לֹומר ודקּדק ְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹעצמֹו.

עּנּוי הּוא וזה ּובת, ּדכתיב ,ּבסמּו ְְְְִִִִֶַָָָמׁשּפטּה

ונחׁש נׁשּפלת היא מזֹונּה ּכׁשּיחסר ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָהּנפׁש

לצלן: רחמנא הדרּה וירד ְְֲֲִֵֵַַָָָָָאֹורּה

B¯ÓB‡Â.'וגֹו אלמנה תהיה ּכי ּכהן ּובת ¿¿ְְְִִֵֶַַָָֹ

לנׁשמה נׁשמה ּבבחינת הּכתּוב ְְְְִִִֵַַַָָָָָמדּבר

ׁשהיא אלא עּקר ּכל הרע ּדבקּות מּגיעה ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשאין

מה והּוא ׁשאמרנּו, ּכמֹו לּה והֹולכת ְְְְֶֶֶַַַַָָּבֹורחת

ּבחינה ּכי לֹומר ּתלׁשא, ּכהן ּבבת טעם ְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹּׁשּנתן

מעּלה ּכמֹוזֹו אּתה זר אין ולזה ּביֹותר, ְְְְֵֵֶַָָָָֻ

נאמר ׁשעליה י"ב)ׁשאמרנּו יאּנה(משלי לא ְְֱֶֶֶֶֶַַָָָֹֻ

אלמנה ׁשּתהיה הם וקֹורֹותיה וגֹו'. ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָלּצּדיק

אמר ּבעל‡ÓÏ�‰ּוגרּוׁשה לּה ׁשאין ּכאּׁשה ְַָָ«¿»»ְִֵֶַַָָ

ולא זן לא ּבעלּה כן ּכמֹו ּומפרנסּה ְְְְְֲֵַַַָָָָֹֹהּזן

טֹובים, ּובמעׂשים ּבמצֹות ּכיLe¯‚e‰מפרנסּה ְְְְְְֲִִִַַָ¿»ִ

ּגרׁשּה ה' ּפי לעבר האדם ידֹו ׁשּפׁשט ְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹלצד

ׁשּכתבנּו, ּכמֹו dÏמּמּנּו ÔÈ‡ Ú¯ÊÂעׂשה ׁשּלא ְְִֶֶַָ¿∆«≈»ֶָָֹ

כן ּפי על אף הּזה, ּבעֹולם ‡Ïּפרֹות ‰·LÂ ִֵֵֶַַַָָ¿»»∆

‰È·‡ ˙Èaאביה מּׁשלחן לאכל היא וחזרתּה ≈»ƒ»ְֱֲִִִֶַַָָָָָֹֻ

מּלחם ּבבּוׁשה אֹוכלת ׁשהיתה נעּוריה ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָּכימי

ׁשהּׂשיגה נׁשמה ּכן ּׁשאין מה ּתאכל, ְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאביה

ּכאדם יגיעּה ׁשאֹוכלת ּומצֹות ּתֹורה ְְְֲִִֶֶֶָָָָעׂשֹות

ואֹומרֹו מּׁשּלֹו. ˜„Lהאֹוכל ÏÎ‡È ‡Ï ¯Ê ÏÎÂ ְְִֵֶָ¿»»……«…∆

לּנׁשמה ּגם מרחם ה' אין לּמה טעם ְְֵֵַַַַַַָָָָָנתן

א לזה וחסד, חן ּבתֹורת קדׁש מרלהאכילּה ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשּנדּבק נׁשמה ולזה וגֹו', זר וכל הּוא ְְְְְִֶֶַַַָָָָָָהּטעם

לבל ּתאכל לא זר הּנקרא הרע ּבחינת ְְְִִַַַַַָָָָֹֹּבּה

ּבּה: הּנדּבק ההּוא הּזר ְִַַַַָָָֹיאכל

‰L„w.ונתןיד) ˙‡ Ô‰kÏּבפרק נחלקּו רז"ל ְַָ«…≈∆«…∆ְְְֶֶֶַַ

ׁשראּוי ּכל אֹומר אליעזר רּבי ּדתרּומֹות ְֱִִִֵֶֶֶַָָו'

ע"כ, ׁשאכל הּקדׁש אֹומר ור"ע קדׁש, ְְִֵֶֶֶַַָֹֹלהיֹות

מעלה זֹו נתינה ידי ׁשעל לֹומר ׁשּיכּון ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָואּולי

ּוכאּלּו עצמֹו, הּקדׁש נֹותן ּכאּלּו הּכתּוב ְְְִִֵֶַַַָָָֹעליו

הּקדׁש: אכל ֶַַָֹֹלא

B‚Â'.והּׂשיאּוטז) Ì˙B‡יפרעּו ּכׁשּלא ּפרּוׁש ְִִ»¿ְְְִֵֶֹ

ׁשעׂשּו האׁשם ּגדר יגּדילּו וחמׁש ְְִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹקרן

ּבידם ׁשּיׁש ּכיון עון ׁשהּוא מזיד לּקרא ְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָֹּבׁשֹוגג

אֹומרֹו והּוא מתּקנין, ואינם e‡ÈO‰Âלתּקן ְְְְְְִֵֵַַָ¿ƒƒ

הּדבר ׁשּיהיה הם, ּפרּוׁש אֹותם ינּׂשאּו, ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָּפרּוׁש

ואֹומרֹו אׁשמה. אּלא ׁשאינּה את ÌÏÎ‡aעון ְְְֵֶֶֶַָָָָֹ¿»¿»

Ì‰ÈL„˜ אכילת‡˙ מזיד להם ׁשּיחׁשב ּפרּוׁש ∆»¿≈∆ֲִִֵֵֵֵֶֶַָָ

הּפרעֹון, מניעת הזדת לא ׁשאכלּו ְְֲֳִִֵֶַַַַָָָָֹהּקדׁשים

זה: ׁשּלפני ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשּתי מה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָועּין
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(èé):íéfòáe íéáNka ø÷aa øëæ íéîz íëðöøì¦§«Ÿ§¤®¨¦´¨½̈©¨¾̈©§¨¦−¨«¦¦«
i"yx£ÌÎ�ˆ¯Ï∑לכם ׁשּיהא לפני, אתכם לרּצֹות הראּוי ּדבר הביאּו ƒ¿…¿∆ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

לרצֹון? הראּוי ואיזהּו ּבלע"ז; אפיישמנ"ט ÌÈfÚ·e.לרצֹון ÌÈ·Nka ¯˜aa ¯ÎÊ ÌÈÓz∑אין העֹוף ּבעֹולת אבל ְְְְֵֶַַָָָָ»ƒ»»«»»«¿»ƒ»ƒƒְֲֵַָָ
אבר ּבחסרֹון אּלא ּבמּום, נפסל ואינֹו וזכרּות ּתּמּות צרי. ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

(ë):íëì äéäé ïBöøì àì-ék eáéø÷ú àì íeî Ba-øLà ìk²Ÿ£¤¬−´Ÿ©§¦®¦¬Ÿ§¨−¦«§¤¬¨¤«

(àë)Bà øãð-àlôì ýåýéì íéîìL-çáæ áéø÷é-ék Léàå§¦À¦«©§¦³¤«©§¨¦Æ©«Ÿ̈½§©¥¤̧¤Æ´
àì íeî-ìk ïBöøì äéäé íéîz ïàvá Bà ø÷aa äáãðì¦§¨½̈©¨−̈´©®Ÿ¨¦³¦«§¤Æ§¨½¨−¬Ÿ

:Ba-äéäé¦«§¤«
i"yx£¯„�Œ‡lÙÏ∑ּבדּבּורֹו .להפריׁש ¿«≈∆∆ְְְִִַ

(áë)úôlé Bà áøâ Bà úìaé-Bà õeøç-Bà øeáL Bà úøeò©¤Á¤Á¸¨¹«¨´«©¤À¤³¨¨Æ´©¤½¤
älà eáéø÷ú-àì-ìò íäî eðzú-àì äMàå ýåýéì «Ÿ©§¦¬¥−¤©«Ÿ̈®§¦¤À«Ÿ¦§¬¥¤²©

:ýåýéì çaænä©¦§¥−©©«Ÿ̈«
i"yx£˙¯eÚ∑עּורת ׁשל מּום ּבֹו יהא ׁשּלא נקבה, ּבלׁשֹון עּורֹון מּום, ׁשל ּדבר e·L¯.ׁשם B‡∑יהיה ∑ıe¯Á.לא «∆∆ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ»ְִֶֹ»

לה) נפּגמה(בכורות אֹו ׁשּנסּדקה ׂשפתֹו וכן ׁשּנפּגם, אֹו ׁשּנסּדק עין ׁשל ּבלע"זו∑ÏaÈ˙.ריס חזזית,∑b¯·.רוא"ה מין ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ«∆∆ְַַ»»ֲִִָ
ּכמֹו "יּלפת", ּולׁשֹון יּלפת; כט)וכן טז רפּואה(שופטים לּה ׁשאין מיתה, יֹום עד ּבֹו ׁשאחּוזה ׁשמׁשֹון", "וּילּפת :. ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

e·È¯˜˙Œ‡Ï∑ּדמן זריקת ועל ׁשחיטתן ועל הקדׁשן על להזהיר ּפעמים, ו)ׁשלׁשה e�z˙Œ‡Ï.(תמורה ‰M‡Â∑אזהרת …«¿ƒְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ¿ƒ∆…ƒ¿ְַַָ
.הקטרתן ְַָָָ

(âë)øãðìe Búà äNòz äáãð èeì÷å òeøN äNå øBLå§¬¨¤−¨´©§¨®§¨¨Æ©«£¤´Ÿ½§¥−¤
:äöøé àì¬Ÿ¥«̈¤«

i"yx£Úe¯N∑מחברֹו ּגדֹול קלּוטֹות∑ËeÏ˜Â.אבר ‡˙B.ּפרסֹותיו ‰NÚz הּבית∑�„·‰ (ת"כ)∑Ïe�„¯.לבדק »«ֲֵֵֵָָ¿»ְְַָ¿»»«¬∆…ְִֶֶַַ¿≈∆
È¯ˆ‰.לּמזּבח ‡Ï∑הּמזּבח הקּדׁש זה אֹומר: הוי לרּצֹות? ּבא הקּדׁש .איזה ְִֵַַ…≈»∆ְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

(ãë)ýåýéì eáéø÷ú àì úeøëå ÷eúðå úeúëå Ceòîe¨³§¨Æ§¨´§¨½¬Ÿ©§¦−©«Ÿ̈®
:eNòú àì íëöøàáe§©§§¤−¬Ÿ©«£«

i"yx£˙e¯ÎÂ ˜e˙�Â ˙e˙ÎÂ CeÚÓe∑ּבּגיד אֹו ּבּיד∑CeÚÓ.ּבּביצים מעּוכין מּמעּוe˙k∑˙.ּביציו יֹותר ּכתּוׁשים »¿»¿»¿»ִִֵַַ»ְִֵַָָ»ְִִֵָ
לה) נתלׁש∑�˙e˜.(בכורות לא והּכיס הּכיס, ּבתֹו הם נתּונים אבל ּבהן, ׁשּתלּויים חּוטים ׁשּנפסקּו עד ּבּיד, .ּתלּוׁשין »ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
˙e¯ÎÂ∑ּבּכיס ועֹודן ּבּכלי 'ּכתיׁשה'∑CeÚÓe.ּכרּותין לׁשֹון ּבארּמית לׁשֹונֹו זהּו מריס", "ודי ∑e˙ÎÂ˙.ּתרּגּומֹו: ¿»ְְְִִִַַָ»ְְְְְְֲִִִִֶַַַָ¿»

ּכמֹו רסיס", "ודי ו)ּתרּגּומֹו: ּבקי(עמוס רסיסים הּגדֹול "הּבית וכן: ּדּקֹות", ב)עֹות פ המרּסס(שבת Ï‡.קנה ÌÎˆ¯‡·e ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָֻ¿«¿¿∆…
eNÚ˙∑ׁשאי ּבארצכם; אׁשר ּכל לרּבֹות "ּבארצכם", נאמר: לכ טמאה; ואפּלּו וחּיה, ּבהמה ׁשּום לסרס זה ּדבר «¬ְְְְְְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

ּבארץ ּבין נֹוהגת הּגּוף חֹובת וכל הּוא, הּגּוף חֹובת סרּוס ׁשהרי ּבארץ, אּלא הּסרּוס על נצטּוּו לא לֹומר: ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹאפׁשר
לארץ ּבחּוצה .ּבין ְֵֶָָָ

(äë)-ìkî íëéäìà íçì-úà eáéø÷ú àì øëð-ïa ãiîe¦©´¤¥À̈¬Ÿ©§¦²¤¤¬¤¡«Ÿ¥¤−¦¨
ñ :íëì eöøé àì ía íeî íäa íúçLî ék älà¥®¤¦´¨§¨¨³¨¤Æ´½̈¬Ÿ¥«̈−¨¤«

i"yx£¯Î�ŒÔa „iÓe∑,לּׁשמים להקריבֹו ּכהן ּביד קרּבן ׁשהביא נכרי ƒ«∆≈»ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
זאת אבר, מחּסרי אםּֿכן אּלא נח ּבני לקרּבן מּומים ּבעלי נאסרּו ׁשּלא ואףֿעלּֿפי מּום; ּבעל לֹו ּתקריבּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹֹֹֻלא

È¯B˙aיט ‡¯eÎc ÌÈÏL ÔBÎÏ ‡ÂÚ¯Ï¿«¬»¿¿ƒ¿»¿≈
:‡ifÚ·e ‡i¯Ó‡a¿ƒ¿«»¿ƒ«»

Ï‡כ È¯‡ Ôe·¯˜˙ ‡Ï ‡ÓeÓ d· Èc Ïk…ƒ≈»»¿»¿¬≈»
:ÔBÎÏ È‰È ‡ÂÚ¯Ï¿«¬»¿≈¿

ÈÈכא Ì„˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ� ·¯˜È È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈¿»≈ƒ¿«¿«»√»¿»
‡�Ú· B‡ È¯B˙a ‡z·„�Ï B‡ ‡¯„� ‡L¯ÙÏ¿»»»ƒ¿»ƒ¿«¿»¿≈¿»»
:d· È‰È ‡Ï ‡ÓeÓ Ïk ‡ÂÚ¯Ï È‰È ÌÈÏL¿ƒ¿≈¿«¬»»»»¿≈≈

‚¯·Ôכב B‡ ÔÏaÈ B‡ ˜ÈÒÙ B‡ ¯È·˙ B‡ ¯ÈeÚ«ƒ¿ƒ¿ƒ«¿»«¿»
‡�a¯˜Â ÈÈ Ì„˜ ÔÈl‡ Ôe·¯˜˙ ‡Ï ÔÊÊÁ B‡¬»»»¿»¿ƒ≈√»¿»¿À¿»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó ÏÚ ÔB‰pÓ Ôe�z˙ ‡Ï»ƒ¿ƒ¿««¿¿»√»¿»

aÚz„כג ‡z·„� ¯ÈqÁÂ ¯ÈzÈ ¯n‡Â ¯B˙Â¿¿ƒ««ƒ¿«ƒ¿«¿»«¿≈
:‡ÂÚ¯Ï È‰È ‡Ï ‡¯„�Ïe d˙È»≈¿ƒ¿»»¿≈¿«¬»

‚ÈÊ¯כד È„Â ÛÈÏL È„Â ÒÈÒ¯ È„Â ÒÈ¯Ó È„Â¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔBÎÚ¯‡·e ÈÈ Ì„˜ Ôe·¯˜˙ ‡Ï»¿»¿√»¿»¿«¿¬»«¿¿

˜¯Ôaכה ˙È Ôe·¯˜˙ ‡Ï ÔÈÓÓÚ ¯a ÔÓeƒ««¿ƒ»¿»¿»À¿«
ÔB‰a ÔB‰ÏeaÁ È¯‡ ÔÈl‡ ÏkÓ ÔBÎ‰Ï‡¡»¬ƒ»ƒ≈¬≈ƒ¿¿

‡ÓeÓ:ÔBÎÏ ÔB‰È ‡ÂÚ¯Ï ‡Ï ÔB‰· »¿»¿«¬»¿¿

xen` zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oqip h"k iyily meil inei xeriy

ׁשּבּׂשדֹות ּבּבמה ו)נֹוהגת מהם,(תמורה ּתקּבלּו ּתמימה אבל ּתקריבּוה, לא ׁשּבּמׁשּכן הּמזּבח על אבל יג), לכ(חולין ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ּכיׂשראל ּונדבֹות נדרים ׁשּנֹודרים הּנכרים, את לרּבֹות איׁש", "איׁש למעלה: Ï‡.חּבּולהֹון∑Ì˙ÁLÓ.נאמר ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ»¿»»ְִ…

ÌÎÏ eˆ¯È∑עליכםל .כּפר ≈»»∆ְֲֵֵֶַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(72 'nr l zegiy ihewl)

הּגֹוים את לרּבֹות איׁש, כה)איׁש כב, לקּבל(רש"י מּתר ּומּדּוע הּבית, ּבדק לחּזּוק נדבה אֹו נדר מּגֹוי מקּבלים אין הרי וקׁשה, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻ

ּדהּנה לֹומר, ויׁש קרּבן. הּמקּדׁשמּמּנּו אְךּבית ּבבנּיתֹו. ּגֹוי לׁשּתף ואין ּביׂשראל, הּׁשכינה להׁשראת ּבמקֹוםהּמזּבחנֹועד עמד ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

להקריב זּכאי ונח, אדם מּזרע ּגֹוי, וגם קרּבנֹות; ונח אדם הקריבּו וׁשם הּבריאה, מּתחּלת קרּבנֹות והקרבת ּכּפרה ּכמקֹום ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹׁשּנקּבע

קרּבן. ְָָָָעליו

(åë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(æë)úçz íéîé úòáL äéäå ãìeé ék æò-Bà áNë-Bà øBĹ¤³¤¥Æ¦´¦¨¥½§¨¨²¦§©¬¨¦−©´©
:ýåýéì äMà ïaø÷ì äöøé äàìäå éðéîMä íBiîe Bnà¦®¦³©§¦¦Æ¨½̈§¨¥«̈¤¾§¨§©¬¦¤−©«Ÿ̈«

i"yx£„ÏeÈ Èk∑ּדפן ליֹוצא ב)ּפרט לח .(חולין ƒƒ»≈ְְֵֶָֹ

(çë):ãçà íBéa eèçLú àì Bða-úàå Búà äN-Bà øBLå§−¤®Ÿ´§¤§½¬Ÿ¦§£−§¬¤¨«

i"yx£B�aŒ˙‡Â B˙‡∑(עח חולין לׁשחט(ת"כ, ּומּתר ּבזכרים נֹוהג ואינֹו הּבת, אֹו והּבן האם לׁשחט ׁשאסּור ּבנקבה, נֹוהג …¿∆¿ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹֻ
והּבן B�aŒ˙‡Â.האב B˙‡∑(פב ּבמׁשמע(שם ואֹותֹו ּבנֹו .אף ְֵַָָ…¿∆¿ְְְְַַָ

(èë):eçaæz íëðöøì ýåýéì äãBz-çáæ eçaæú-éëå§¦«¦§§¬¤«©¨−©«Ÿ̈®¦§«Ÿ§¤−¦§¨«

i"yx£eÁaÊz ÌÎ�ˆ¯Ï∑?הרצֹון ּומהּו לכם. לרצֹון ׁשּתהא הּזהרּו זביחתכם, ÌBiaÏÎ‡È.ּתחּלת ‡e‰‰∑ּבא לא ƒ¿…¿∆ƒ¿»ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ««≈»≈ָֹ
ּפסּול, מחׁשבת ּבֹו ּתחׁשבּו ׁשאם למחר, לאכלֹו מנת על ּתׁשחטּוהּו אל ּכן, מנת על ׁשחיטה ׁשּתהא אּלא ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָלהזהיר
ׁשּפרט ואףֿעלּֿפי קדׁשים. ּבׁשחיטת ׁשּפסּול לּמתעּסק מּכאן לדעּתכם; "לרצנכם", אחר: ּדבר לרצֹון. לכם יהא ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹלא

ּבזמּנן לאכלן מנת על זביחתן ׁשּתהא אחד, ליֹום ּבּנאכלין ּופרט חזר ימים, לׁשני .ּבּנאכלים ְְְְְְְְֱֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ

(ì):ýåýé éðà ø÷a-ãò epnî eøéúBú-àì ìëàé àeää íBia©³©Æ¥«¨¥½«Ÿ¦¬¦¤−©®Ÿ¤£¦−§Ÿ̈«

i"yx£ÏÎ‡È ‡e‰‰ ÌBia∑כתיב ּכבר אכילה, זמן לּה לקּבע ׁשאם ּכן, מנת על ׁשחיטה ׁשּתהא אּלא להזהיר ּבא לא ««≈»≈ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
טו) ז וגֹו'"(לעיל ׁשלמיו ּתֹודת זבח "ּובׂשר :.'‰ È�‡∑ּבעיני יקל ואל הּדבר על ּגזר מי .ּדע, ְְְֶַַַָָ¬ƒְְִֵֵֶַַַַַַָָָ

(àì):ýåýé éðà íúà íúéNòå éúåöî ízøîLe§©§¤Æ¦§Ÿ©½©«£¦¤−Ÿ¨®£¦−§Ÿ̈«
i"yx£Ìz¯ÓLe∑(ת"כ)הּמׁשנה הּמעׂשה∑Ì˙ÈNÚÂ.זֹו .זה ¿«¿∆ְִַָ«¬ƒ∆ֲֶֶַַ

(áì)éða CBúa ézLc÷ðå éLã÷ íL-úà eìlçú àìå§³Ÿ§©§Æ¤¥´¨§¦½§¦̧§©§¦½§−§¥´
:íëLc÷î ýåýé éðà ìàøNé¦§¨¥®£¦¬§Ÿ̈−§©¦§¤«

i"yx£eÏlÁ˙ ‡ÏÂ∑מסר "ונקּדׁשּתי"? לֹומר ּתלמּוד מה תחּללּו", "ולא ׁשּנאמר: מּמׁשמע מזידין. ּדברי על לעבר ¿…¿«¿ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹֹ
מנת על עצמֹו ימסר עצמֹו מֹוסר ּוכׁשהּוא יׂשראל"; ּבני ּבתֹו" לֹומר: ּתלמּוד ּביחיד? יכֹול ׁשמי. וקּדׁש ְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹעצמ

הּמֹוסר ׁשּכל עצמןלמּות, מסרּו ׁשּלא ועזריה, מיׁשאל ּבחנניה, מצינּו ׁשּכן נס; לֹו עֹוׂשין אין הּנס, מנת על עצמֹו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר הּנס, מנת יח)על ג וגֹו'"(דניאל להויֿל "ידיע מּציל: ולא מּציל וגֹו'", מלּכא להואֿל ידיע לא "והן :. ְְְְְְְְֱֱֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

(âì)íéäìàì íëì úBéäì íéøöî õøàî íëúà àéöBnä©¦³¤§¤Æ¥¤´¤¦§©½¦¦«§¬¨¤−¥«Ÿ¦®
ô :ýåýé éðà£¦−§Ÿ̈«

i"yx£ÌÎ˙‡ ‡ÈˆBn‰∑ּכן מנת ‰'.על È�‡∑ׂשכר לׁשּלם .נאמן «ƒ∆¿∆ְֵַָ¬ƒְֱֵֶַָָָ

ÓÈÓÏ¯:כו ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È‰ÈÂכז „ÈÏÈ˙È È¯‡ ‡fÚ B‡ ¯n‡ B‡ ¯Bzƒ»ƒ»¬≈ƒ¿¿ƒƒ≈
‰‡�ÈÓ˙ ‡ÓBiÓe dn‡ ¯˙a ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ»«ƒ≈ƒ»¿ƒ»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ ‡·¯˜Ï ÈÚ¯zÈ ‡l‰Ïe¿«»ƒƒ¿≈¿»»»À¿»»√»¿»

˙ÔeÒkכח ‡Ï d¯·ÏÂ dÏ ‡˙ÈN B‡ ‡˙¯B˙Â¿¿»≈»«¿ƒ¿«»ƒ¿
:„Á ‡ÓBÈa¿»«

ÂÚ¯Ï‡כט ÈÈ Ì„˜ ‡˙„Bz ˙ÒÎ� ÔeÒk˙ È¯‡Â«¬≈ƒ¿ƒ¿«¿»√»¿»¿«¬»
:dpÒkz ÔBÎÏ¿ƒ¿À≈

Ú„ל dpÓ Ôe¯‡L˙ ‡Ï ÏÎ‡˙È ‡e‰‰ ‡ÓBÈa¿»«ƒ¿¬≈»«¿¬ƒ≈«
:ÈÈ ‡�‡ ‡¯Ù«̂¿»¬»¿»

ÈÈ:לא ‡�‡ ÔB‰˙È Ôe„aÚ˙Â È„Bwt Ôe¯h˙Â¿ƒ¿ƒ«¿«¿¿»¿¬»¿»

Lc˜˙‡Âלב ÈL„e˜„ ‡ÓL ˙È ÔeÏlÁ˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿»¿»¿¿«¿ƒ¿««
:ÔBÎLc˜Ó ÈÈ ‡�‡ Ï‡¯NÈ È�a B‚a¿¿≈ƒ¿»≈¬»¿»¿«ƒ¿

ÈÂ‰ÓÏלג ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔBÎ˙È ˜Èt‡c¿«ƒ»¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿∆¡≈
:ÈÈ ‡�‡ ‡‰Ï‡Ï ÔBÎÏ¿≈»»¬»¿»



מי xen` zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oqip h"k iyily meil inei xeriy

ׁשּבּׂשדֹות ּבּבמה ו)נֹוהגת מהם,(תמורה ּתקּבלּו ּתמימה אבל ּתקריבּוה, לא ׁשּבּמׁשּכן הּמזּבח על אבל יג), לכ(חולין ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ּכיׂשראל ּונדבֹות נדרים ׁשּנֹודרים הּנכרים, את לרּבֹות איׁש", "איׁש למעלה: Ï‡.חּבּולהֹון∑Ì˙ÁLÓ.נאמר ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ»¿»»ְִ…

ÌÎÏ eˆ¯È∑עליכםל .כּפר ≈»»∆ְֲֵֵֶַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(72 'nr l zegiy ihewl)

הּגֹוים את לרּבֹות איׁש, כה)איׁש כב, לקּבל(רש"י מּתר ּומּדּוע הּבית, ּבדק לחּזּוק נדבה אֹו נדר מּגֹוי מקּבלים אין הרי וקׁשה, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻ

ּדהּנה לֹומר, ויׁש קרּבן. הּמקּדׁשמּמּנּו אְךּבית ּבבנּיתֹו. ּגֹוי לׁשּתף ואין ּביׂשראל, הּׁשכינה להׁשראת ּבמקֹוםהּמזּבחנֹועד עמד ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

להקריב זּכאי ונח, אדם מּזרע ּגֹוי, וגם קרּבנֹות; ונח אדם הקריבּו וׁשם הּבריאה, מּתחּלת קרּבנֹות והקרבת ּכּפרה ּכמקֹום ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹׁשּנקּבע

קרּבן. ְָָָָעליו

(åë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(æë)úçz íéîé úòáL äéäå ãìeé ék æò-Bà áNë-Bà øBĹ¤³¤¥Æ¦´¦¨¥½§¨¨²¦§©¬¨¦−©´©
:ýåýéì äMà ïaø÷ì äöøé äàìäå éðéîMä íBiîe Bnà¦®¦³©§¦¦Æ¨½̈§¨¥«̈¤¾§¨§©¬¦¤−©«Ÿ̈«

i"yx£„ÏeÈ Èk∑ּדפן ליֹוצא ב)ּפרט לח .(חולין ƒƒ»≈ְְֵֶָֹ

(çë):ãçà íBéa eèçLú àì Bða-úàå Búà äN-Bà øBLå§−¤®Ÿ´§¤§½¬Ÿ¦§£−§¬¤¨«

i"yx£B�aŒ˙‡Â B˙‡∑(עח חולין לׁשחט(ת"כ, ּומּתר ּבזכרים נֹוהג ואינֹו הּבת, אֹו והּבן האם לׁשחט ׁשאסּור ּבנקבה, נֹוהג …¿∆¿ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹֻ
והּבן B�aŒ˙‡Â.האב B˙‡∑(פב ּבמׁשמע(שם ואֹותֹו ּבנֹו .אף ְֵַָָ…¿∆¿ְְְְַַָ

(èë):eçaæz íëðöøì ýåýéì äãBz-çáæ eçaæú-éëå§¦«¦§§¬¤«©¨−©«Ÿ̈®¦§«Ÿ§¤−¦§¨«

i"yx£eÁaÊz ÌÎ�ˆ¯Ï∑?הרצֹון ּומהּו לכם. לרצֹון ׁשּתהא הּזהרּו זביחתכם, ÌBiaÏÎ‡È.ּתחּלת ‡e‰‰∑ּבא לא ƒ¿…¿∆ƒ¿»ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ««≈»≈ָֹ
ּפסּול, מחׁשבת ּבֹו ּתחׁשבּו ׁשאם למחר, לאכלֹו מנת על ּתׁשחטּוהּו אל ּכן, מנת על ׁשחיטה ׁשּתהא אּלא ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָלהזהיר
ׁשּפרט ואףֿעלּֿפי קדׁשים. ּבׁשחיטת ׁשּפסּול לּמתעּסק מּכאן לדעּתכם; "לרצנכם", אחר: ּדבר לרצֹון. לכם יהא ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹלא

ּבזמּנן לאכלן מנת על זביחתן ׁשּתהא אחד, ליֹום ּבּנאכלין ּופרט חזר ימים, לׁשני .ּבּנאכלים ְְְְְְְְֱֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ

(ì):ýåýé éðà ø÷a-ãò epnî eøéúBú-àì ìëàé àeää íBia©³©Æ¥«¨¥½«Ÿ¦¬¦¤−©®Ÿ¤£¦−§Ÿ̈«

i"yx£ÏÎ‡È ‡e‰‰ ÌBia∑כתיב ּכבר אכילה, זמן לּה לקּבע ׁשאם ּכן, מנת על ׁשחיטה ׁשּתהא אּלא להזהיר ּבא לא ««≈»≈ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
טו) ז וגֹו'"(לעיל ׁשלמיו ּתֹודת זבח "ּובׂשר :.'‰ È�‡∑ּבעיני יקל ואל הּדבר על ּגזר מי .ּדע, ְְְֶַַַָָ¬ƒְְִֵֵֶַַַַַַָָָ

(àì):ýåýé éðà íúà íúéNòå éúåöî ízøîLe§©§¤Æ¦§Ÿ©½©«£¦¤−Ÿ¨®£¦−§Ÿ̈«
i"yx£Ìz¯ÓLe∑(ת"כ)הּמׁשנה הּמעׂשה∑Ì˙ÈNÚÂ.זֹו .זה ¿«¿∆ְִַָ«¬ƒ∆ֲֶֶַַ

(áì)éða CBúa ézLc÷ðå éLã÷ íL-úà eìlçú àìå§³Ÿ§©§Æ¤¥´¨§¦½§¦̧§©§¦½§−§¥´
:íëLc÷î ýåýé éðà ìàøNé¦§¨¥®£¦¬§Ÿ̈−§©¦§¤«

i"yx£eÏlÁ˙ ‡ÏÂ∑מסר "ונקּדׁשּתי"? לֹומר ּתלמּוד מה תחּללּו", "ולא ׁשּנאמר: מּמׁשמע מזידין. ּדברי על לעבר ¿…¿«¿ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹֹ
מנת על עצמֹו ימסר עצמֹו מֹוסר ּוכׁשהּוא יׂשראל"; ּבני ּבתֹו" לֹומר: ּתלמּוד ּביחיד? יכֹול ׁשמי. וקּדׁש ְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹעצמ

הּמֹוסר ׁשּכל עצמןלמּות, מסרּו ׁשּלא ועזריה, מיׁשאל ּבחנניה, מצינּו ׁשּכן נס; לֹו עֹוׂשין אין הּנס, מנת על עצמֹו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר הּנס, מנת יח)על ג וגֹו'"(דניאל להויֿל "ידיע מּציל: ולא מּציל וגֹו'", מלּכא להואֿל ידיע לא "והן :. ְְְְְְְְֱֱֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

(âì)íéäìàì íëì úBéäì íéøöî õøàî íëúà àéöBnä©¦³¤§¤Æ¥¤´¤¦§©½¦¦«§¬¨¤−¥«Ÿ¦®
ô :ýåýé éðà£¦−§Ÿ̈«

i"yx£ÌÎ˙‡ ‡ÈˆBn‰∑ּכן מנת ‰'.על È�‡∑ׂשכר לׁשּלם .נאמן «ƒ∆¿∆ְֵַָ¬ƒְֱֵֶַָָָ

ÓÈÓÏ¯:כו ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È‰ÈÂכז „ÈÏÈ˙È È¯‡ ‡fÚ B‡ ¯n‡ B‡ ¯Bzƒ»ƒ»¬≈ƒ¿¿ƒƒ≈
‰‡�ÈÓ˙ ‡ÓBiÓe dn‡ ¯˙a ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ»«ƒ≈ƒ»¿ƒ»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ ‡·¯˜Ï ÈÚ¯zÈ ‡l‰Ïe¿«»ƒƒ¿≈¿»»»À¿»»√»¿»

˙ÔeÒkכח ‡Ï d¯·ÏÂ dÏ ‡˙ÈN B‡ ‡˙¯B˙Â¿¿»≈»«¿ƒ¿«»ƒ¿
:„Á ‡ÓBÈa¿»«

ÂÚ¯Ï‡כט ÈÈ Ì„˜ ‡˙„Bz ˙ÒÎ� ÔeÒk˙ È¯‡Â«¬≈ƒ¿ƒ¿«¿»√»¿»¿«¬»
:dpÒkz ÔBÎÏ¿ƒ¿À≈

Ú„ל dpÓ Ôe¯‡L˙ ‡Ï ÏÎ‡˙È ‡e‰‰ ‡ÓBÈa¿»«ƒ¿¬≈»«¿¬ƒ≈«
:ÈÈ ‡�‡ ‡¯Ù«̂¿»¬»¿»

ÈÈ:לא ‡�‡ ÔB‰˙È Ôe„aÚ˙Â È„Bwt Ôe¯h˙Â¿ƒ¿ƒ«¿«¿¿»¿¬»¿»

Lc˜˙‡Âלב ÈL„e˜„ ‡ÓL ˙È ÔeÏlÁ˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿»¿»¿¿«¿ƒ¿««
:ÔBÎLc˜Ó ÈÈ ‡�‡ Ï‡¯NÈ È�a B‚a¿¿≈ƒ¿»≈¬»¿»¿«ƒ¿

ÈÂ‰ÓÏלג ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔBÎ˙È ˜Èt‡c¿«ƒ»¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿∆¡≈
:ÈÈ ‡�‡ ‡‰Ï‡Ï ÔBÎÏ¿≈»»¬»¿»



`xenמב zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'l iriax meil inei xeriy

ß oqip 'l iriax mei ß

âë(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ýåýé éãòBî íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½«£¥´§Ÿ̈½
:éãòBî íä älà Lã÷ éàø÷î íúà eàø÷z-øLà£¤¦§§¬Ÿ−̈¦§¨¥´®Ÿ¤¥¬¤¥−«£¨«

i"yx£'‰ È„ÚBÓ 'B‚Â Ï‡¯NÈ È�aŒÏ‡ ¯ac∑על הּׁשנה את ׁשּמעּברים ּבהם; מלּמדין יׂשראל ׁשּיהיּו מֹועדֹות, עׂשה «≈∆¿≈ƒ¿»≈¿¬≈ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
לירּוׁשלים הּגיעּו לא ועדין לרגל, לעלֹות מּמקֹומן ׁשּנעקרּו החיים.ּגלּיֹות אור ְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

(â)úaL éòéáMä íBiáe äëàìî äNòz íéîé úLL¥´¤¨¦»¥«¨¤´§¨¨¼©´©§¦¦À©©³
àåä úaL eNòú àì äëàìî-ìk Lã÷-àø÷î ïBúaL©¨Æ¦§¨½Ÿ¤¨§¨¨−´Ÿ©«£®©¨¬¦Æ

ô :íëéúáLBî ìëa ýåýéì©«Ÿ̈½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤«
i"yx£ÌÈÓÈ ˙LL∑את חּלל ּכאּלּו עליו מעלין הּמֹועדֹות, את המחּלל ׁשּכל ללּמד מֹועדֹות? אצל ׁשּבת ענין מה ≈∆»ƒְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

הּׁשּבתֹות את קּים ּכאּלּו עליו מעלין הּמֹועדֹות, את המקּים וכל .הּׁשּבתֹות, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ

(ã)íúà eàø÷z-øLà Lã÷ éàø÷î ýåýé éãòBî älà¥µ¤«£¥´§Ÿ̈½¦§¨¥−®Ÿ¤£¤¦§§¬Ÿ−̈
:íãòBîa§«£¨«

i"yx£'‰ È„ÚBÓ ‰l‡∑החדׁש ּבקּדּוׁש מדּבר וכאן ׁשנה, ּבעּבּור מדּבר .למעלה ≈∆¬≈ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

(ä)íéaøòä ïéa Lãçì øNò äòaøàa ïBLàøä Lãça©´Ÿ¤¨«¦À§©§¨¨¬¨¨²©−Ÿ¤¥´¨«©§¨®¦
:ýåýéì çñt¤−©©«Ÿ̈«

i"yx£ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa∑ּולמעלה ׁשעֹות Ï‰'.מּׁשׁש ÁÒt∑"ּפסח" ׁשּׁשמֹו קרּבן החיים.הקרבת אור ≈»«¿»ƒְְִֵַָָ∆««ְְְֶֶַַַָָָ

(å)ýåýéì úBvnä âç äfä Lãçì íBé øNò äMîçáe©«£¦¨̧¨¨¬Æ©´Ÿ¤©¤½©¬©©−©«Ÿ̈®
:eìëàz úBvî íéîé úòáL¦§©¬¨¦−©¬Ÿ¥«

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

i„ÚBÓ‡ב ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏÈlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬«»
ÔÈl‡ LÈc˜ ÈÚ¯ÚÓ ÔB‰˙È ÔeÚ¯Ú˙ Èc ÈÈ„«¿»ƒ¿»¿»¿¿»¿≈«ƒƒ≈

:È„ÚBÓ Ôep‡ƒ¬»

ÓBÈ·e‡ג ‡„È·Ú „·Ú˙z ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿¬≈ƒƒ»¿»
Ïk LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‡˙·L ˙·L ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿«¿»»¿»««ƒ»
ÏÎa ÈÈ Ì„˜ ‡È‰ ‡˙aL Ôe„aÚ˙ ‡Ï ‡„È·Úƒƒ»»«¿¿«¿»ƒ√»¿»¿…

:ÔBÎÈ�·˙BÓ¿»≈

˙ÔeÚ¯Úד Èc LÈc˜ ÈÚ¯ÚÓ ÈÈ„ ‡i„ÚBÓ ÔÈl‡ƒ≈¬«»«¿»¿»¿≈«ƒƒ¿»¿
:ÔB‰È�ÓÊa ÔB‰˙È»¿¿ƒ¿≈

Á¯ÈÏ‡ה ‡¯NÚ ˙Úa¯‡a ‰‡Ó„˜ ‡Á¯Èa¿«¿»«¿»»¿«¿¿««¿»¿«¿»
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÁÒt ‡iLÓL ÔÈa≈ƒ¿«»ƒ¿»√»¿»

bÁ‡ו ÔÈ„‰ ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯NÚ ˙LÓÁ·e¿«¿««¿»»¿«¿»»≈«»
¯Èht ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ÈÈ Ì„˜ ‡i¯ÈhÙc¿«ƒ«»√»¿»ƒ¿»ƒ«ƒ

:ÔeÏÎÈz≈¿

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.מֹועדיב) אמרּו‰' רז"ל הּדּבּור. ּגזרת ֲֵ¿ְְִֵַַַַָ

ּפרּוׁש(תו"כ) אתם, ּתקראּו אׁשר הּוא ְְֲִִֵֶָֹּכי

יׂשראל. אתם ׁשּיקראּו ּבזמן הם ה' מֹועדי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָֹּכי

מֹועדי. הם אּלה לֹומר חזר לּמה לדעת ְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָוצרי

הּׁשּבת. על לצּוֹות חזר לּמה לדעת צרי ְִַַַַַַַָָָָָָעֹוד

אחר ׁשני ּפעם לֹומר ׁשחזר אני רֹואה ְֲִִֵֶֶַַַַַַָועֹוד

ׁשעּור ּכי ונראה ה'. מֹועדי אּלה הּׁשּבת ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָמצות

עּקר ּכי ה' צּוה ׁשּמתחּלה הּוא ְְִִִִִִֶַַָָהּכתּובים

אתם, יקראּו אׁשר ּבּזמּנים ּתלּוי ְְְֲִִֶַַַָָָֹהּמֹועדֹות

ּכן ּגם זה ׁשּבכלל לֹומר ׁשּיטעּו הּכתּוב ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָוחׁש

מּיֹומֹו לדחֹותֹו יסּכימּו אם הּׁשּבת יֹום ְְְִִִִַַַַָֻקדּׁשת

ּופרׁש חזר לזה ּפיהם, על יתקּדׁש אחר ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָליֹום

ÌÈÓÈ ˙LL È„ÚBÓ Ì‰ ‰Ï‡אּלה ּפרּוׁש וגֹו' ≈∆≈¬»≈∆»ƒְֵֵֶ

הּבֹורא ׁשּקבע מֹועדים מֹועדי הם ׁשּבתֹות ֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשהם

לֹומר וחזר הׁשּתּנּות. ּבגדר È„ÚBÓואינם ‰l‡ ְְְְִֵֶֶַַַָָ≈∆¬≈

L„˜ È‡¯˜Ó ׁשּתקראּו‰' אתכם הרׁשיתי אׁשר ƒ¿»≈…∆ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶ

ׁשבּועֹות ּפסח וגֹו' הראׁשֹון ּבחדׁש אּתם, ְִֶֶֶַַַָָָֹֹאתם

קדּׁשתם אין אּלּו סּכֹות ּכּפּור יֹום הּׁשנה ְִֵֵַָָָָֹֻֻראׁש

יׂשראל: ּפי על ְִִֵֶַָָאּלא

„BÚלֹומר ׁשּכפל טעם לֹומר ‡L¯נראה ְִֶֶַַַַַָ¬∆

Ì˙‡ e‡¯˜zמה ּדר על ּפעמים, ב' ƒ¿¿…»ְִֶֶַַָ

החדׁש קּדּוׁש מהלכֹות ד' ּבפרק רמּב"ם ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹּׁשּכתב

הּׁשנה מעּברין סּבֹות ׁשלׁשה על לׁשֹונֹו ְְְְְִִֶַַַָָָוזה

האילן. ּפרֹות ועל האביב ועל הּתקּופה ְְְִִֵַַַַָָָָָעל

מעּברין ּדין ׁשּבית אחרים ּדברים ׁשם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָויׁש

הּגׁשרים ּומּפני וכּו' הּדרכים מּפני ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָּבׁשבילן

ּגלּיֹות ּומּפני וכּו' ּפסחים ּתּנּורי ּומּפני ְְְְְִִִֵֵֵַָָֻוכּו'

הּגיעּו לא ועדין מּמקֹומן ׁשּנעקרּו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹיׂשראל

ּכֹוללֹות סּבֹות לב' ּכי הרי ע"כ. וכּו' ְְְֲִִִִֵַָלירּוׁשלים

הּזמן ּתנאי לצד הא' הּמֹועד, ּומאחרין ְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָמעּברין

לזה העם, ּכׁשרֹון לצד והּב' ּבאביב, ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָׁשּיהיה

אתם, ּתקראּו אׁשר ּפעמים ב' הּכתּוב ְְְֲִִֶַַָָָָֹאמר

הּכתּוב ׁשהתנה הּזמן ּתנאי ׁשּלצד ּתאמר ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָֹֹוׁשּלא

העם לכׁשרֹון אבל מעּברין לבד האביב ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָֹחדׁש

מכׁשרים, הּנמצאים ּבמזּמנים הּמֹועד ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻֻיעׂשה

ב' ּפעם לֹומר ‡˙Ì:ּתלמּוד e‡¯˜z ¯L‡ ְַַַַ¬∆ƒ¿¿…»

Ï‰'.ּביןה) ÁÒt ÌÈa¯Ú‰הּנֹוגע חלק ּפרּוׁש ֵ»«¿»ƒ∆««ֵֵֵֶַַ

והקטרת ּדמים מּתן ׁשהּוא ּפסח מּקרּבן ְְְִִֶֶַַַַַַַָָָלה'

הּנֹוגע חלק אבל הערּבים, ּבין יהיה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָחלבים

ט"ו ּבליל יהיה הּבׂשר אכילת ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָליׂשראל

ּבאֹומרֹו ירצה עֹוד ּומרֹורים. מּצֹות ÁÒtעל ְְְְִִֶַַ∆«

'‰Ïראׁשֹון ּפסח ׁשהּוא מצרים ׁשּפסח לצד «ְְִִִֶֶֶֶַַַַ

ׁשאמרּו הערב והּמֹועיל, הערב לאהבת ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָעׂשּוהּו

פי"ט)ז"ל מׁשה(שמו"ר ׁשל ּפסחֹו ְְִִֵֶֶֶַׁשּנתּבּׂשם

ּׁשּפרׁשּת(מריח)מרּוחֹות מה ועּין עדן, יּגן ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַ

ּבא מ"ג)ּבפרׁשת הּמׁשחית(י"ב לפסח והּמֹועיל , ְְְְִִִַַַַַָָֹֹ

יעׂשּוהּו ּדֹורֹות ּפסח ּכי אמר וכאן ּבּתיהם, ְֲִֵֶֶַַַַָָָעל

מּׁשּתיהן: אחד ּבֹו ׁשאין הגם ה' ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָלׁשם

xen` zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'l iriax meil inei xeriy

(æ)úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î ïBLàøä íBia©Æ¨«¦½¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨§¤¬¤
:eNòú àì äãáò£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«

(ç)éòéáMä íBia íéîé úòáL ýåýéì äMà ízáø÷äå§¦§©§¤¬¦¤²©«Ÿ̈−¦§©´¨¦®©³©§¦¦Æ
ô :eNòú àì äãáò úëàìî-ìk Lã÷-àø÷î¦§¨½Ÿ¤¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«

i"yx£'B‚Â ‰M‡ Ìz·¯˜‰Â∑ו ּפינחס; ּבפרׁשת האמּורים הּמּוספין הּמּוספיןהם ׁשאין ,ל לֹומר ּכאן? נאמרּו לּמה ¿ƒ¿«¿∆ƒ∆¿ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
זה את זה Ï‰'.מעּכבין ‰M‡ Ìz·¯˜‰Â∑הבא ואילים, ּפרים אין ואם אילים. הבא ּפרים, אין אם מקֹום: מּכל ְְִֶֶֶַ¿ƒ¿«¿∆ƒ∆«ְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵָָָָָָ

ÌÈÓÈ.ּכבׂשים ˙Ú·L∑ּכל וכן ּבלע"ז, שטיינ"א ימים; ׁשל ׁשבּוע הּוא, ּדבר ׁשם "ׁשבעת", ׁשּנאמר מקֹום ּכל ְִָƒ¿«»ƒְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
"ׁשלׁשת" "חמׁשת", "ׁשׁשת", "ׁשמֹונת", Ú·„‰.לׁשֹון ˙Î‡ÏÓ∑,וצר עבֹודה לכם החׁשּובֹות מלאכֹות אפּלּו ְְְֲֵֵֶֶֶַֹ¿∆∆¬…»ְֲֲֲִֶֶַָָָָֹ

יהא מֹועד ׁשל חּלֹו אף יכֹול ּדקתני: ּכהנים, מּתֹורת הבנּתי ּכ האבד, ּדבר ּכגֹון ׁשּלהן, ּבּבּטלה ּכיס חסרֹון ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻׁשּיׁש
וכּו' עבֹודה ּבמלאכת .אסּור ְְֲִֶֶָָ

(è):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(é)õøàä-ìà eàáú-ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤
íúàáäå døéö÷-úà ízøö÷e íëì ïúð éðà øLà£¤³£¦ÆŸ¥´¨¤½§©§¤−¤§¦¨®©«£¥¤¬

:ïäkä-ìà íëøéö÷ úéLàø øîò-úà¤²Ÿ¤¥¦¬§¦«§¤−¤©Ÿ¥«
i"yx£ÌÎ¯Èˆ˜ ˙ÈL‡¯∑לּקציר ראׁשֹונה ּכמֹו∑ÓÚ¯.ׁשּתהא ׁשמּה, היתה ּכ האיפה, יח)עׂשירית טז "וּימּדּו(שמות : ≈ƒ¿ƒ¿∆ְִִֵֶַָָ…∆ְְְֲִִֵַָָָָָָָֹ

.בעמר" ֶָֹ

(àé)éðäåúaMä úøçnî íëðöøì ýåýé éðôì øîòä-úà ó §¥¦¯¤¨²Ÿ¤¦§¥¬§Ÿ̈−¦§«Ÿ§¤®¦¨«¢©Æ©©½̈
:ïäkä epôéðé§¦¤−©Ÿ¥«

i"yx£ÛÈ�‰Â∑(סא ּומֹוריד(מנחות מעלה רעֹות, רּוחֹות לעצר – ּומביא מֹולי ּומֹוריד; מעלה ּומביא, מֹולי ּתנּופה ּכל ¿≈ƒְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
רעים טללים לעצר –.ÌÎ�ˆ¯Ï∑לכם לרצֹון יהיה הּזה, ּכּמׁשּפט ּתקריבּו ‰aM˙.אם ˙¯ÁnÓ∑(סו מּמחרת(שם ְֲִִַָָֹƒ¿…¿∆ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָƒ»√«««»ֳִַָ

א ׁשאם ּפסח, ׁשל הראׁשֹון איזהּויֹוםֿטֹוב יֹודע אּתה אי ּבראׁשית, ׁשּבת אֹומר .ּתה ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

(áé)íéîz Nák øîòä-úà íëôéðä íBéa íúéNòå©«£¦¤¾§¬£¦«§¤−¤¨®Ÿ¤¤´¤¨¦¯
:ýåýéì äìòì BúðL-ïa¤§¨²§Ÿ−̈©«Ÿ̈«

i"yx£N·k .Ì˙ÈNÚÂ∑ּבא הּוא לעמר .חֹובה «¬ƒ∆∆∆ֶָָָֹ

(âé)ýåýéì äMà ïîMá äìeìa úìñ íéðøNò éðL Búçðîe¦§¨Á§¥̧¤§Ÿ¦¹´Ÿ¤§¨¬©¤²¤¦¤¬©«Ÿ̈−
ççéð çéø:ïéää úòéáø ïéé Bkñðå ¥´©¦®Ÿ©§¦§¬©−¦§¦¦¬©¦«

i"yx£B˙Á�Óe∑נסכיו ÌÈ�¯NÚ.מנחת È�L∑היתה ‰‰ÔÈ.ּכפּולה ˙ÚÈ·¯ ÔÈÈ BkÒ�Â∑(פט ׁשּמנחתֹו(מנחות אףֿעלּֿפי ƒ¿»ְְִַָָ¿≈∆¿…ƒְְָָָ¿ƒ¿«ƒ¿ƒƒ«ƒְִִֶַַָ
ּכפּולים נסכיו אין .ּכפּולה ְְְִֵָָָ

(ãé)äfä íBiä íöò-ãò eìëàú àì ìîøëå éì÷å íçìå§¤Á¤Á§¨¦̧§©§¤¹´Ÿ«Ÿ§À©¤̧¤Æ©´©¤½
íëéúøãì íìBò úwç íëéäìà ïaø÷-úà íëàéáä ãò©µ£¦´£¤½¤¨§©−¡«Ÿ¥¤®ª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½

ñ :íëéúáLî ìëa§−Ÿ«§«Ÿ¥¤«
i"yx£ÈÏ˜Â∑ּבּתּנּור אֹותֹו ׁשּמיּבׁשין ר מּכרמל עׂשּוי גרניילי"ש∑ÏÓ¯ÎÂ.קמח ׁשּקֹורין קליֹות ÌÎÈ˙·LÓ.הן ÏÎa∑ ¿»ƒְְְִִֶֶֶַַַַַַָ¿«¿∆ְִֵֶָ¿……¿…≈∆

לו) ללּמד,(קידושין אּלא ּבא לא אֹומרים: ויׁש לארץ, ּבחּוצה נֹוהג ׁשהחדׁש מּכאן ׁשּלמדּו יׁש יׂשראל: חכמי ּבֹו ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹנחלקּו
וחּלקּו מּׁשּכבׁשּו ויׁשיבה, ירּׁשה לאחר אּלא החדׁש על נצטּוּו .ׁשּלא ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

Ïkז ÔBÎÏ È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa¿»«¿»»¿»««ƒ¿≈¿»
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt ˙„È·Úƒƒ«»¿»»«¿¿

ÔÈÓBÈח ‡Ú·L ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ Ôe·¯˜˙e¿»¿À¿»»√»¿»ƒ¿»ƒ
˙„È·Ú Ïk LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»¿»««ƒ»ƒƒ«

:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt»¿»»«¿¿

ÓÈÓÏ¯:ט ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡¯Èי ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏÈlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬≈
Ôe„ˆÁ˙Â ÔBÎÏ ·‰È ‡�‡ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔeÏÚ≈̇¬¿«¿»ƒ¬»»≈¿¿«¿¿
ÔBÎ„ˆÁ LÈ¯ ‡¯ÓeÚ ˙È Ôe˙È˙Â d„ˆÁ ˙È»¬»«¿«¿»¿»≈¬»¿

:‡�‰k ˙ÂÏ¿»«¬»

ÔBÎÏיא ‡ÂÚ¯Ï ÈÈ Ì„˜ ‡¯ÓeÚ ˙È ÌÈ¯ÈÂƒƒ»¿»√»¿»¿«¬»¿
:‡�‰k dpÓÈ¯È ‡·Ë ‡ÓBÈ ¯˙aÓƒ»«»»»¿ƒƒ≈«¬»

ÓeÚ¯‡יב ˙È ÔBÎ˙eÓ¯‡„ ‡ÓBÈa Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿¿»«¬»¿»¿»
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÏÚÏ dzL ¯a ÌÈÏL ¯n‡ƒ«¿ƒ««≈«¬»»√»¿»

ÏÈÙc‡יג ‡zÏÒ ÔÈ�B¯NÚ ÔÈ¯z d˙Á�Óeƒ¿»≈¿≈∆¿ƒÀ¿»¿ƒ»
‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ ÁLÓ·ƒ¿«À¿»»√»¿»¿ƒ¿«»»¿«¬»

:‡�È‰ ˙eÚ·¯ ‡¯ÓÁ dkÒ�Â¿ƒ¿≈«¿»«¿ƒ»

Ô¯kיד „Ú ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔÎe¯Ùe ÈÏ˜e ÌÁÏe¿≈¿ƒ≈»»≈¿«¿«
ÔBÎ‰Ï‡ Ôa¯˜ ˙È ÔBÎÈ‡B˙È‡ „Ú ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈««¿≈»À¿«¡»¬

:ÔBÎÈ�·˙BÓ ÏÎa ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ¿̃«»»¿»≈¿…¿»≈



מג xen` zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'l iriax meil inei xeriy

(æ)úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î ïBLàøä íBia©Æ¨«¦½¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨§¤¬¤
:eNòú àì äãáò£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«

(ç)éòéáMä íBia íéîé úòáL ýåýéì äMà ízáø÷äå§¦§©§¤¬¦¤²©«Ÿ̈−¦§©´¨¦®©³©§¦¦Æ
ô :eNòú àì äãáò úëàìî-ìk Lã÷-àø÷î¦§¨½Ÿ¤¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«

i"yx£'B‚Â ‰M‡ Ìz·¯˜‰Â∑ו ּפינחס; ּבפרׁשת האמּורים הּמּוספין הּמּוספיןהם ׁשאין ,ל לֹומר ּכאן? נאמרּו לּמה ¿ƒ¿«¿∆ƒ∆¿ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
זה את זה Ï‰'.מעּכבין ‰M‡ Ìz·¯˜‰Â∑הבא ואילים, ּפרים אין ואם אילים. הבא ּפרים, אין אם מקֹום: מּכל ְְִֶֶֶַ¿ƒ¿«¿∆ƒ∆«ְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵָָָָָָ

ÌÈÓÈ.ּכבׂשים ˙Ú·L∑ּכל וכן ּבלע"ז, שטיינ"א ימים; ׁשל ׁשבּוע הּוא, ּדבר ׁשם "ׁשבעת", ׁשּנאמר מקֹום ּכל ְִָƒ¿«»ƒְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
"ׁשלׁשת" "חמׁשת", "ׁשׁשת", "ׁשמֹונת", Ú·„‰.לׁשֹון ˙Î‡ÏÓ∑,וצר עבֹודה לכם החׁשּובֹות מלאכֹות אפּלּו ְְְֲֵֵֶֶֶַֹ¿∆∆¬…»ְֲֲֲִֶֶַָָָָֹ

יהא מֹועד ׁשל חּלֹו אף יכֹול ּדקתני: ּכהנים, מּתֹורת הבנּתי ּכ האבד, ּדבר ּכגֹון ׁשּלהן, ּבּבּטלה ּכיס חסרֹון ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻׁשּיׁש
וכּו' עבֹודה ּבמלאכת .אסּור ְְֲִֶֶָָ

(è):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(é)õøàä-ìà eàáú-ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤
íúàáäå døéö÷-úà ízøö÷e íëì ïúð éðà øLà£¤³£¦ÆŸ¥´¨¤½§©§¤−¤§¦¨®©«£¥¤¬

:ïäkä-ìà íëøéö÷ úéLàø øîò-úà¤²Ÿ¤¥¦¬§¦«§¤−¤©Ÿ¥«
i"yx£ÌÎ¯Èˆ˜ ˙ÈL‡¯∑לּקציר ראׁשֹונה ּכמֹו∑ÓÚ¯.ׁשּתהא ׁשמּה, היתה ּכ האיפה, יח)עׂשירית טז "וּימּדּו(שמות : ≈ƒ¿ƒ¿∆ְִִֵֶַָָ…∆ְְְֲִִֵַָָָָָָָֹ

.בעמר" ֶָֹ

(àé)éðäåúaMä úøçnî íëðöøì ýåýé éðôì øîòä-úà ó §¥¦¯¤¨²Ÿ¤¦§¥¬§Ÿ̈−¦§«Ÿ§¤®¦¨«¢©Æ©©½̈
:ïäkä epôéðé§¦¤−©Ÿ¥«

i"yx£ÛÈ�‰Â∑(סא ּומֹוריד(מנחות מעלה רעֹות, רּוחֹות לעצר – ּומביא מֹולי ּומֹוריד; מעלה ּומביא, מֹולי ּתנּופה ּכל ¿≈ƒְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
רעים טללים לעצר –.ÌÎ�ˆ¯Ï∑לכם לרצֹון יהיה הּזה, ּכּמׁשּפט ּתקריבּו ‰aM˙.אם ˙¯ÁnÓ∑(סו מּמחרת(שם ְֲִִַָָֹƒ¿…¿∆ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָƒ»√«««»ֳִַָ

א ׁשאם ּפסח, ׁשל הראׁשֹון איזהּויֹוםֿטֹוב יֹודע אּתה אי ּבראׁשית, ׁשּבת אֹומר .ּתה ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

(áé)íéîz Nák øîòä-úà íëôéðä íBéa íúéNòå©«£¦¤¾§¬£¦«§¤−¤¨®Ÿ¤¤´¤¨¦¯
:ýåýéì äìòì BúðL-ïa¤§¨²§Ÿ−̈©«Ÿ̈«

i"yx£N·k .Ì˙ÈNÚÂ∑ּבא הּוא לעמר .חֹובה «¬ƒ∆∆∆ֶָָָֹ

(âé)ýåýéì äMà ïîMá äìeìa úìñ íéðøNò éðL Búçðîe¦§¨Á§¥̧¤§Ÿ¦¹´Ÿ¤§¨¬©¤²¤¦¤¬©«Ÿ̈−
ççéð çéø:ïéää úòéáø ïéé Bkñðå ¥´©¦®Ÿ©§¦§¬©−¦§¦¦¬©¦«

i"yx£B˙Á�Óe∑נסכיו ÌÈ�¯NÚ.מנחת È�L∑היתה ‰‰ÔÈ.ּכפּולה ˙ÚÈ·¯ ÔÈÈ BkÒ�Â∑(פט ׁשּמנחתֹו(מנחות אףֿעלּֿפי ƒ¿»ְְִַָָ¿≈∆¿…ƒְְָָָ¿ƒ¿«ƒ¿ƒƒ«ƒְִִֶַַָ
ּכפּולים נסכיו אין .ּכפּולה ְְְִֵָָָ

(ãé)äfä íBiä íöò-ãò eìëàú àì ìîøëå éì÷å íçìå§¤Á¤Á§¨¦̧§©§¤¹´Ÿ«Ÿ§À©¤̧¤Æ©´©¤½
íëéúøãì íìBò úwç íëéäìà ïaø÷-úà íëàéáä ãò©µ£¦´£¤½¤¨§©−¡«Ÿ¥¤®ª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½

ñ :íëéúáLî ìëa§−Ÿ«§«Ÿ¥¤«
i"yx£ÈÏ˜Â∑ּבּתּנּור אֹותֹו ׁשּמיּבׁשין ר מּכרמל עׂשּוי גרניילי"ש∑ÏÓ¯ÎÂ.קמח ׁשּקֹורין קליֹות ÌÎÈ˙·LÓ.הן ÏÎa∑ ¿»ƒְְְִִֶֶֶַַַַַַָ¿«¿∆ְִֵֶָ¿……¿…≈∆

לו) ללּמד,(קידושין אּלא ּבא לא אֹומרים: ויׁש לארץ, ּבחּוצה נֹוהג ׁשהחדׁש מּכאן ׁשּלמדּו יׁש יׂשראל: חכמי ּבֹו ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹנחלקּו
וחּלקּו מּׁשּכבׁשּו ויׁשיבה, ירּׁשה לאחר אּלא החדׁש על נצטּוּו .ׁשּלא ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

Ïkז ÔBÎÏ È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa¿»«¿»»¿»««ƒ¿≈¿»
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt ˙„È·Úƒƒ«»¿»»«¿¿

ÔÈÓBÈח ‡Ú·L ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ Ôe·¯˜˙e¿»¿À¿»»√»¿»ƒ¿»ƒ
˙„È·Ú Ïk LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»¿»««ƒ»ƒƒ«

:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt»¿»»«¿¿

ÓÈÓÏ¯:ט ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡¯Èי ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏÈlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬≈
Ôe„ˆÁ˙Â ÔBÎÏ ·‰È ‡�‡ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔeÏÚ≈̇¬¿«¿»ƒ¬»»≈¿¿«¿¿
ÔBÎ„ˆÁ LÈ¯ ‡¯ÓeÚ ˙È Ôe˙È˙Â d„ˆÁ ˙È»¬»«¿«¿»¿»≈¬»¿

:‡�‰k ˙ÂÏ¿»«¬»

ÔBÎÏיא ‡ÂÚ¯Ï ÈÈ Ì„˜ ‡¯ÓeÚ ˙È ÌÈ¯ÈÂƒƒ»¿»√»¿»¿«¬»¿
:‡�‰k dpÓÈ¯È ‡·Ë ‡ÓBÈ ¯˙aÓƒ»«»»»¿ƒƒ≈«¬»

ÓeÚ¯‡יב ˙È ÔBÎ˙eÓ¯‡„ ‡ÓBÈa Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿¿»«¬»¿»¿»
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÏÚÏ dzL ¯a ÌÈÏL ¯n‡ƒ«¿ƒ««≈«¬»»√»¿»

ÏÈÙc‡יג ‡zÏÒ ÔÈ�B¯NÚ ÔÈ¯z d˙Á�Óeƒ¿»≈¿≈∆¿ƒÀ¿»¿ƒ»
‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ ÁLÓ·ƒ¿«À¿»»√»¿»¿ƒ¿«»»¿«¬»

:‡�È‰ ˙eÚ·¯ ‡¯ÓÁ dkÒ�Â¿ƒ¿≈«¿»«¿ƒ»

Ô¯kיד „Ú ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔÎe¯Ùe ÈÏ˜e ÌÁÏe¿≈¿ƒ≈»»≈¿«¿«
ÔBÎ‰Ï‡ Ôa¯˜ ˙È ÔBÎÈ‡B˙È‡ „Ú ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈««¿≈»À¿«¡»¬

:ÔBÎÈ�·˙BÓ ÏÎa ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ¿̃«»»¿»≈¿…¿»≈



`xenמד zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'l iriax meil inei xeriy

(åè)íëàéáä íBiî úaMä úøçnî íëì ízøôñe§©§¤³¨¤Æ¦¨«¢©´©©½̈¦Æ£¦´£¤½
:äðééäz úîéîz úBúaL òáL äôeðzä øîò-úà¤−Ÿ¤©§¨®¤¬©©¨−§¦¬Ÿ¦«§¤«¨

i"yx£˙aM‰ ˙¯ÁnÓ∑יֹוםֿטֹוב ÈÈ‰z�‰.מּמחרת ˙ÓÈÓz∑אינן ּכן לא ׁשאם מּבערב, ּומֹונה ׁשּמתחיל מלּמד ƒ»√«««»ֳִַָ¿ƒ…ƒ¿∆»ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
החיים.ּתמימֹות אור ְִ

(æè)íBé íéMîç eøtñz úòéáMä úaMä úøçnî ãò©´¦¨«¢©³©©¨Æ©§¦¦½¦§§−£¦¦´®
:ýåýéì äLãç äçðî ízáø÷äå§¦§©§¤²¦§¨¬£¨¨−©«Ÿ̈«

i"yx£˙ÚÈ·M‰ ˙aM‰∑ׁשביעתא ׁשבּועתא e¯tÒz.ּכתרּגּומֹו: ˙ÚÈ·M‰ ˙aM‰ ˙¯ÁnÓ „Ú∑עד ּבכלל,ולא ««»«¿ƒƒְְְְֲִֵַָָ«ƒ»√«««»«¿ƒƒƒ¿¿ְְִַָֹ
יֹום ותׁשעה ארּבעים Ï‰'.והן ‰L„Á ‰Á�Ó Ìz·¯˜‰Â ÌBÈ ÌÈMÓÁ∑:אני ואֹומר ּתקריבּוה, החמּׁשים ּבּיֹום ְְְְִִֵַָָ¬ƒƒ¿ƒ¿«¿∆ƒ¿»¬»»«ְְֲֲִִִִֵַַַָ

הּוא מסרס ּומקרא ּתסּפרּו; חמּׁשים, יֹום ׁשהּוא הּׁשביעית, הּׁשּבת מּמחרת עד ּפׁשּוטֹו: אבל מדרׁשֹו, Á�Ó‰.זהּו ְְְְְְְֲֲֳִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹƒ¿»
‰L„Á∑ּכל ּכׁשאר אינּה העמר! מנחת קרבה הרי ּתאמר: ואם החדׁש. מן ׁשהּובאה הראׁשֹונה, הּמנחה היא ¬»»ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

הּׂשעֹורים מן ּבאה ׁשהיא .הּמנחֹות, ְְִִִֶַַָָָ

(æé)eàéáz íëéúáLBnî|íéðøNò éðL íézL äôeðz íçì ¦«§¸Ÿ¥¤¹¨¦´¤´¤§À̈§©̧¦Æ§¥´¤§Ÿ¦½
:ýåýéì íéøeka äðéôàz õîç äðééäz úìñ́Ÿ¤¦«§¤½¨¨¥−¥«¨¤®¨¦¦−©«Ÿ̈«

i"yx£ÌÎÈ˙·LBnÓ∑לארץ מחּוצה Ùe�z‰.ולא ÌÁÏ∑החדׁשה הּמנחה היא וזֹו ּגבּה, לׁשם הּמּורם ּתרּומה לחם ƒ¿…≈∆ְִֶָָָֹ∆∆¿»ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
למעלה החדׁש∑ÌÈ¯eka.האמּורה מן ּתּקרב לא הּׂשעֹורים מן הּבאה קנאֹות למנחת אף הּמנחֹות, לכל ראׁשֹונה ְְֲַָָָƒƒְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

הּלחם לׁשּתי .קדם ְִֵֶֶֶַֹ

(çé)éða íîéîz íéNák úòáL íçlä-ìò ízáø÷äå§¦§©§¤´©©¤À¤¦§©̧§¨¦³§¦¦Æ§¥´
ýåýéì äìò eéäé íéðL íìéàå ãçà ø÷a-ïa øôe äðL̈½̈©¯¤¨¨²¤−̈§¥¦´§¨®¦¦«§³Ÿ¨Æ©«Ÿ̈½

:ýåýéì ççéð-çéø äMà íäékñðå íúçðîe¦§¨¨Æ§¦§¥¤½¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«
i"yx£ÌÁl‰ŒÏÚ∑לּלחם חֹובה הּלחם, Ì‰ÈkÒ�Â.ּבגלל Ì˙Á�Óe∑ּבהמה ּבכל המפרׁשים ּונסכים מנחה ּכמׁשּפט ««∆∆ְִֶֶֶֶַַַָƒ¿»»¿ƒ¿≈∆ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָֹ

נסכים טו)ּבפרׁשת והּנסכים:(במדבר הּמנחה; היא זֹו לּכבׂש", ועּׂשרֹון לאיל עׂשרֹונים ּוׁשני לּפר, עׂשרֹונים "ׁשלׁשה : ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ה ּורביעית לאיל ההין ּוׁשליׁשית לּפר, ההין לּכבׂשחצי .הין ְְֲִִִִִִִִִֶֶַַַַַַָָ

(èé)éða íéNáë éðLe úàhçì ãçà íéfò-øéòN íúéNòå©«£¦¤²§¦«¦¦¬¤¨−§©¨®§¥¯§¨¦²§¥¬
:íéîìL çáæì äðL̈−̈§¤¬©§¨¦«

i"yx£ÌÈfÚŒ¯ÈÚN Ì˙ÈNÚÂ∑(מה מנחות והּׂשעיר(ת"כ. הּכבׂשים ׁשבעת הם ּכאן, האמּורים והּׂשעיר הּכבׂשים ׁשבעת יכֹול «¬ƒ∆¿ƒƒƒְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָָ
לעצמן; ואּלּו לעצמן אּלּו מעּתה: אמר הם. אינן ואילים ּפרים אצל מּגיע ּכׁשאּתה הּפקּודים'? ּב'חּמׁש ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻהאמּורים

לּמּוספין ואּלּו הּלחם ּבגלל קרבּו .אּלּו ְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

ÌBiÓטו ‡·Ë ‡ÓBÈ ¯˙aÓ ÔBÎÏ Ôe�Ó˙Â¿ƒ¿¿ƒ»«»»»ƒ
‡Ú·L ‡˙eÓ¯‡„ ‡¯ÓeÚ ˙È ÔBÎÈ‡B˙È‡«¿≈»¿»«¬»»ƒ¿»

:ÔÈÂ‰È ÔÈÓÏL ÔÈÚe·L»ƒ«¿ƒ¿∆¿»

Ôe�Ózטז ‡˙ÚÈ·L ‡˙Úe·L ¯˙aÓ „Ú«ƒ»«¿¬»¿ƒ≈»ƒ¿
Ì„˜ ‡z„Á ‡˙Á�Ó Ôe·¯˜˙e ÔÈÓBÈ ÔÈLÓÁ«¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»»¬«»√»

:ÈÈ¿»

ÔÈz¯zיז ‡˙eÓ¯‡ ÌÁÏ Ôe˙Èz ÔBÎÈ�·˙BnÓƒ¿»≈«¿¿≈¬»»«¿≈
ÚÈÓÁ ÔÈÂ‰È ‡zÏÒ ÔÈ�B¯NÚ ÔÈ¯z (ÔˆÈ¯‚)¿ƒ«¿≈∆¿ƒÀ¿»¿∆¿»¬ƒ«

:ÈÈ Ì„˜ ÔÈ¯eka ÔÈÙ‡˙Èƒ¿«¿»ƒƒ√»¿»

ÔÈÓÏLיח ÔÈ¯n‡ ‡Ú·L ‡ÓÁÏ ÏÚ Ôe·¯˜˙e¿»¿««¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿ƒ
ÔB‰È ÔÈ¯z ÔÈ¯Î„Â „Á È¯Bz ¯a ¯B˙Â ‡�L È�a¿≈¿»¿«≈«¿ƒ¿ƒ¿≈¿
Ôa¯˜ ÔB‰ÈkÒ�Â ÔB‰˙Á�Óe ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÏÚ¬»»√»¿»ƒ¿»¿¿ƒ¿≈À¿«

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc¿ƒ¿«≈¿«¬»√»¿»

Á„יט ÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆ Ôe„aÚ˙Â‡˙‡hÁÏ ¿«¿¿¿ƒ«ƒ≈«¿«»»
:‡iL„e˜ ˙ÒÎ�Ï ‡�L È�a ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯˙e¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»¿ƒ¿«¿«»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.ּוספרּתםטו) ÌÎÏאֹומרֹו„ˆÏ ÌÎÏ ְְֶַ»∆¿ְ»∆¿«

Ï"Ê e¯Ó‡Â ,˙B˙aL Ú·L ¯tÒÏ '‰ ÂˆiL∆¿«ƒ¿…∆««»¿»¿

צ"ז.) ח"ג מצרים(זהר ּבטמאת ׁשהיּו לצד ּכי ְְְְִִִֶַַַַָֹֻ

ּכמׁשּפט ּבּה ּדן זֹו לאּמה להזּדּוג ה' ְְְְְְִִֵַַָָָָָֻורצה

ז' ׁשּיסּפרּו וצּוה נקּיים, ז' לסּפר ׁשּדינּה ְְְְְִִִִִִִֶֶָָָֹּנּדה

ּכּלה להכניסתם מכׁשרים יהיּו ואז ְְְְְִִִַַָָָָָָֻׁשבּועֹות

ׁשבּועֹות, ז' וכאן ימים ז' ׁשם ּכי והגם ְֲִִַַַָָָָָֻלחּפה,

ּבכללּות היֹותּה וגם הּטמאה הפלגת ְְְְְֱִַַַַַָָָָֻלצד

מׁשּפטם, כן ּכי ּדעים הּתמים ׁשער ְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָיׂשראל

ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשּתי מה א')ועּין י"ט ּבחדׁש(יתרֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָֹ

ּכאן הּכתּוב מאמר והּוא וגֹו', לצאת ְְְְֲִִֵַַַַָָהּׁשליׁשי

ÌÎÏ Ìz¯ÙÒeהיא זֹו ספירה סּבת ּפרּוׁש ¿«¿∆»∆ְִִִֵַָ

ה' היה ּתכף זה ׁשּזּולת לטהרתכם ְְְְֳִֵֶֶֶֶֶַַַָָָלסּבתכם

נכֹון על ידּיק זה ּולדר הּתֹורה. להם ְְֵֶֶֶֶַַַָָָֻנֹותן

‰aM˙טעם ˙¯ÁnÓ,עצמֹו הּׁשּבת מּיֹום ולא ַַƒ»√«««»ְְִַַַָֹ

הּימים ּכל ׁשּיהיּו הּספירה מׁשּפט כן ְְְִִִִִֵֶַַַָָָּכי

יֹום ׁשהּוא ּבניסן ט"ו ׁשּיֹום ּולצד ְְְִִֵֶֶַָׁשלמים,

עדין היּו היֹום מּקצת ּכאן האמּור ְֲִִַַַַַָָָָָהּׁשּבת

מּמחרת, לסּפר ה' יצו לזה מצרים ְְְְֳִִִִֶֶֶַַַָָֹּבארץ

הּזה ּכּמׁשּפט מצרים, ּבפסח היה זה ּכי ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָוהגם

ּכי ּבׁשנה, ׁשנה מּדי עצמֹו ּפרק ּבאֹותֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָיעׂשה

חן. ליֹודעי ּכּידּוע ה' ּבסֹוד יעׂשה כן ְְְְֵֵֵֵֶַַָָּכמֹו

לזּכרֹון הׁשּבת ּביֹום העֹובר לזכרֹון הּפׁשט ְְְְְְִִִֵַַַָָָָּוכפי

מה ועּין יבין. והּמׂשּכיל וגֹו' ימים ׁשׁשת ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָּכי

אלהים ויכל ּבּפסּוק ּבראׁשית ּבפרׁשת ְְְְֱִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּׁשּפרׁשּתי

ּבאֹומרֹו רמז רמז ּובדר הּׁשביעי, ְְְְִִֶֶֶֶַַַָּבּיֹום

Ìz¯ÙÒeעם נׁשמֹות ּכי ז"ל אֹומרם ּדר על ¿«¿∆ְְִִֶֶַַָ

xen` zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` '` iying meil inei xeriy

(ë)éðäåïäkä ó|éðôì äôeðz íéøkaä íçì ìò íúà §¥¦´©Ÿ¥´Ÿ¿̈©Á¤̧¤©¦ª¦³§¨Æ¦§¥´
:ïäkì ýåýéì eéäé Lã÷ íéNák éðL-ìò ýåýé§Ÿ̈½©§¥−§¨¦®²Ÿ¤¦«§¬©«Ÿ̈−©Ÿ¥«

i"yx£‰Ùe�z .Ì˙‡ Ô‰k‰ ÛÈ�‰Â∑(סב עלֿׁשני(מנחות לֹומר: ּתלמּוד ּכּלם? יכֹול מחּיים. ּתנּופה ׁשּטעּונין מלּמד ¿≈ƒ«…≈…»¿»ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻ
eÈ‰È.ּכבׂשים L„˜∑קדׁשים קדׁשי ׁשהן ּבׁשלמיֿצּבּור, לֹומר הזקק קּלים, קדׁשים ׁשּׁשלמיֿיחיד .לפי ְִָ…∆ƒ¿ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ

(àë)úàø÷eíöòa í|íëì äéäé Lã÷-àø÷î äfä íBiä §¨¤º§¤´¤©´©¤À¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½
-ìëa íìBò úwç eNòú àì äãáò úëàìî-ìk̈§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®ª©¬¨²§¨

:íëéúøãì íëéúáLBî«§¬Ÿ¥¤−§Ÿ«Ÿ¥¤«

(áë)EãN úàt älëú-àì íëöøà øéö÷-úà íëøö÷áe§ª§§¤º¤§¦´©§§¤À«Ÿ§©¤º§©³¨«§Æ
íúà áæòz øbìå éðòì èwìú àì Eøéö÷ è÷ìå Eøö÷a§ª§¤½§¤¬¤§¦«§−´Ÿ§©¥®¤«¨¦³§©¥Æ©«£Ÿ́Ÿ½̈

ô :íëéäìà ýåýé éðà£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«
i"yx£ÌÎ¯ˆ˜·e∑לּתנם הּכתּוב ראה מה יֹוסף: ּברּבי אבּדימי רּבי אמר לאוין. ּבׁשני עליהן לעבר וׁשנה, חזר ¿À¿¿∆ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ׁשכחה לקט הּנֹותן ׁשּכל ללּמד מּכאן? וחג ויֹוםֿהּכּפּורים וראׁשֿהּׁשנה מּכאן, ועצרת ּפסח הרגלים: ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹּבאמצע
ּבתֹוכֹו קרּבנֹותיו עליו והקריב ּביתֿהּמקּדׁש ּבנה ּכאּלּו עליו מעלין ּכראּוי, לעני פ"ד)∑ÊÚz·.ּופאה לפניהם(פאה הּנח ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָָָ«¬…ְִֵֶַַ

מהם לאחד לסּיע ל ואין ילקטּו, ‡ÌÎÈ‰Ï.והם '‰ È�‡∑ׂשכר לׁשּלם .נאמן ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָ¬ƒ¡…≈∆ְֱֵֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(256 'nr fi zegiy ihewl)

הּמקּדׁש ּבית ּבנה ּכאּלּו . . ּופאה ׁשכחה לקט כב)הּנֹותן כג, ולא(רש"י ּדוקא, אּלּו ּבמצֹות זֹו מעלה קּימת מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

להיֹות יכֹולה צדקה ואּלּו הּׂשדה; ּבעל ׁשל ּכּפיו מּיגיע ּכתֹוצאה צֹומחים ּופאה ׁשכחה לקט ׁשּכן לֹומר, ויׁש ּבכלל. צדקה ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָּבמצות

הנאה; טֹובת הּׂשדה לבעל ואין ּבׁשוה, הענּיים לכל ׁשּייכים ּופאה ׁשכחה לקט ועֹוד: זאת ּגדֹול. מאמץ ּבלי הרויח ׁשהּנֹותן ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹמּכסף

ּבטֹובתֹו. חפץ ׁשהּוא ּבעני לבחר אדם יכֹול ּבצדקה החייםואּלּו אור ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָָֹ

ß xii` '` iying mei ß

(âë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(ãë)ãçàa éòéáMä Lãça øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ©¸Ÿ¤©§¦¦¹§¤¨´
:Lã÷-àø÷î äòeøz ïBøëæ ïBúaL íëì äéäé Lãçì©ÀŸ¤¦«§¤³¨¤Æ©¨½¦§¬§−̈¦§¨«Ÿ¤

i"yx£‰Úe¯z ÔB¯ÎÊ∑(לב ּופסּוקי(ר"ה זכרֹונֹות ּפסּוקי אילזכרֹון ּתחּתיו ׁשּקרב יצחק, עקדת לכם לזּכר .ׁשֹופרֹות, ƒ¿¿»ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(186 'nr cl zegiy ihewl)

ׁשֹופרֹות ּופסּוקי זכרֹונֹות ּפסּוקי כד)זכרֹון כג, עצמּה,(רש"י מהּתקיעה יֹותר ּפֹועלת היא מּדרּבנן, רק היא הּפסּוקים ׁשאמירת אף ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

מעלת מּצד - ּתֹורהוזאת הּׁשנהּדברי ּבראׁש עּתה נמׁשְך . . לעתיד ׁשּיהיה הּגּלּוי ׁש"אמּתית ּבחסידּות, וכּמבאר מצוה. קּיּום על ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

i¯eka‡כ ÌÁÏ ÏÚ ÔB‰˙È ‡�‰k ÌÈ¯ÈÂƒƒ«¬»»¿«¿≈ƒ«»
‡L„e˜ ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ‡˙eÓ¯‡¬»»√»¿»«¿≈ƒ¿ƒ¿»

:‡�‰ÎÏ ÈÈ Ì„˜ ÔB‰È¿√»¿»¿«¬»

˜LÈcכא Ú¯ÚÓ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ô¯Îa ÔeÚ¯Ú˙e¿»¿ƒ¿«»»≈¿»««ƒ
ÌÈ˜ Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt ˙„È·Ú Ïk ÔBÎÏ È‰È¿≈¿»ƒƒ«»¿»»«¿¿¿«

:ÔBÎÈ¯„Ï ÔBÎÈ�·˙BÓ ÏÎa ÌÏÚ»»¿»¿»≈¿»≈

Ï‡כב ÔBÎÚ¯‡„ ‡„ˆÁ ˙È ÔBÎ„ˆÁÓ·e¿∆¡»¿»¬»»¿«¿¬»
‡Ë˜Ïe C„ˆÁÓa CÏ˜Á„ ‡˙‡t ÈˆÈL¿̇≈≈»»¿«¿»¿∆¡»»¿»»
˜BaLz È¯Bi‚Ïe ÈÈ�ÚÏ ËwÏ˙ ‡Ï C„ˆÁ„«¬»»»¿«≈¿«¿≈¿ƒ≈ƒ¿

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ ÔB‰˙È»¿¬»¿»¡»¬

ÓÈÓÏ¯:כג ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Á¯Èa‡כד ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»¿«¿»
‡ÁÈ� ÔBÎÏ È‰È ‡Á¯ÈÏ „Áa ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿«¿«¿»¿≈¿¿»»

:LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‡·aÈ Ô¯Îec¿««»»¿»««ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּובאמצעּות הלּוחֹות, ּבבחינת הם יׂשראל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָּבני

יתלכלכּו הּתעּוב וטמאת הּנפׁש ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַֻּתחלּואי

ז"ל רּבֹותינּו ואמרּו אֹורם, פל"ב)ויחׁשי (ויק"ר ְְְֲִֵַַָָ

הּלּוח אמרּכי לזה היּו, סנּפרינּון ׁשל ֹות ְְִִֶֶַַַָָָ

ÌÎÏ Ìz¯ÙÒeאּתם זה מנין ּבאמצעּות ּפרּוׁש ¿«¿∆»∆ְְְִֵֶֶֶַָָ

עצמכם: את ּכסנּפרינּון ְְְְְִִִִֶֶַַמאירים

˙¯ÁnÓקדם מעכׁשו ּפרּוׁש וגֹו'. מּיֹום הּׁשּבת ƒ»√«ְְִֵֵֶַַַָָֹ

ּוכנגד הּׁשּבת, מּמחרת לארץ ְְֳִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּתּכנסּו

אמר לארץ ּביאתם ‰·ÌÎ‡Èאחר ÌBiÓ,'וגֹו ִֶַַַָָָָָƒ¬ƒ¬∆ְ

מצוה להיֹותּה הּׁשּבת מּמחרת הקּדים ְְְְֳִִִִִֶַַַָָָָָולזה

ׁשהּוא הביאכם מּיֹום ּכן ּׁשאין מה אז ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשּיׁשנּה

לארץ: ּביאה ִֶַַָָָאחר

B‚Â'.ּובקצרכםכב) ¯Èˆ˜ זה‡˙ ענין מה ְְְֶֻ∆¿ƒ¿ְִֶָָ

ׁשהּובא ׂשדה ּגם לחּיב ׁשּבא ואּולי ְְְֵֶֶֶַַַָָָָלכאן.

ׁשּתבֹוא ּופאה, ּבלקט ׁשחּיב העמר ְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹמּמּנּו

יהיה לקרּבן נקצר ׁשּתחּלתֹו ּכיון לֹומר ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָהּסברא

ּתמצא ולזה לֹומר. ּתלמּוד וכּו' מּפאה ְְְְִִֵֶַַָָָָּפטּור

ׂשדה חֹובת ׁשהם ּופאה לקט אּלא הזּכיר ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּלא

ׁשהיא ׁשכחה הזּכר ולא אמצעי סֹובב ְְְְְִִִֵֶֶַָָֹֹֻּבלא

ּכהנים ּבתֹורת ורז"ל הּׂשדה, ּבעל מּצד ְְֲִִֶַַַַַַַָָָֹּבאה

לקט ׁשּנֹותן מי ׁשּכל ּבזה ה' ׁשרמז ְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָאמרּו

הּמקּדׁש ּבית ּכאּלּו עליו מעלה ּופאה ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָׁשכחה

ע"כ. וכּו' לתֹוכֹו קרּבנֹותיו מקריב והּוא ְְְְְְִַַָָָקּים

ּבּפסּוק, הזּכר ׁשּלא הגם ׁשכחה ּׁשאמר ְְֲִֶֶַַַַַָָָֹֻמה

ּופאה ּכלקט ּבּה ׁשחּיב מצוה ׁשהיא ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָלצד

ׁשּנתּכּון להעיר ּכתבּה ׁשּלא והּכתּוב ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹּכללּה.

ׁשּכתבּתי: לדר ּכן ְְִֵֶֶֶַַָּגם



מה xen` zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` '` iying meil inei xeriy

(ë)éðäåïäkä ó|éðôì äôeðz íéøkaä íçì ìò íúà §¥¦´©Ÿ¥´Ÿ¿̈©Á¤̧¤©¦ª¦³§¨Æ¦§¥´
:ïäkì ýåýéì eéäé Lã÷ íéNák éðL-ìò ýåýé§Ÿ̈½©§¥−§¨¦®²Ÿ¤¦«§¬©«Ÿ̈−©Ÿ¥«

i"yx£‰Ùe�z .Ì˙‡ Ô‰k‰ ÛÈ�‰Â∑(סב עלֿׁשני(מנחות לֹומר: ּתלמּוד ּכּלם? יכֹול מחּיים. ּתנּופה ׁשּטעּונין מלּמד ¿≈ƒ«…≈…»¿»ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻ
eÈ‰È.ּכבׂשים L„˜∑קדׁשים קדׁשי ׁשהן ּבׁשלמיֿצּבּור, לֹומר הזקק קּלים, קדׁשים ׁשּׁשלמיֿיחיד .לפי ְִָ…∆ƒ¿ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ

(àë)úàø÷eíöòa í|íëì äéäé Lã÷-àø÷î äfä íBiä §¨¤º§¤´¤©´©¤À¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½
-ìëa íìBò úwç eNòú àì äãáò úëàìî-ìk̈§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®ª©¬¨²§¨

:íëéúøãì íëéúáLBî«§¬Ÿ¥¤−§Ÿ«Ÿ¥¤«

(áë)EãN úàt älëú-àì íëöøà øéö÷-úà íëøö÷áe§ª§§¤º¤§¦´©§§¤À«Ÿ§©¤º§©³¨«§Æ
íúà áæòz øbìå éðòì èwìú àì Eøéö÷ è÷ìå Eøö÷a§ª§¤½§¤¬¤§¦«§−´Ÿ§©¥®¤«¨¦³§©¥Æ©«£Ÿ́Ÿ½̈

ô :íëéäìà ýåýé éðà£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«
i"yx£ÌÎ¯ˆ˜·e∑לּתנם הּכתּוב ראה מה יֹוסף: ּברּבי אבּדימי רּבי אמר לאוין. ּבׁשני עליהן לעבר וׁשנה, חזר ¿À¿¿∆ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ׁשכחה לקט הּנֹותן ׁשּכל ללּמד מּכאן? וחג ויֹוםֿהּכּפּורים וראׁשֿהּׁשנה מּכאן, ועצרת ּפסח הרגלים: ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹּבאמצע
ּבתֹוכֹו קרּבנֹותיו עליו והקריב ּביתֿהּמקּדׁש ּבנה ּכאּלּו עליו מעלין ּכראּוי, לעני פ"ד)∑ÊÚz·.ּופאה לפניהם(פאה הּנח ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָָָ«¬…ְִֵֶַַ

מהם לאחד לסּיע ל ואין ילקטּו, ‡ÌÎÈ‰Ï.והם '‰ È�‡∑ׂשכר לׁשּלם .נאמן ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָ¬ƒ¡…≈∆ְֱֵֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(256 'nr fi zegiy ihewl)

הּמקּדׁש ּבית ּבנה ּכאּלּו . . ּופאה ׁשכחה לקט כב)הּנֹותן כג, ולא(רש"י ּדוקא, אּלּו ּבמצֹות זֹו מעלה קּימת מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

להיֹות יכֹולה צדקה ואּלּו הּׂשדה; ּבעל ׁשל ּכּפיו מּיגיע ּכתֹוצאה צֹומחים ּופאה ׁשכחה לקט ׁשּכן לֹומר, ויׁש ּבכלל. צדקה ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָּבמצות

הנאה; טֹובת הּׂשדה לבעל ואין ּבׁשוה, הענּיים לכל ׁשּייכים ּופאה ׁשכחה לקט ועֹוד: זאת ּגדֹול. מאמץ ּבלי הרויח ׁשהּנֹותן ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹמּכסף

ּבטֹובתֹו. חפץ ׁשהּוא ּבעני לבחר אדם יכֹול ּבצדקה החייםואּלּו אור ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָָֹ

ß xii` '` iying mei ß

(âë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(ãë)ãçàa éòéáMä Lãça øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ©¸Ÿ¤©§¦¦¹§¤¨´
:Lã÷-àø÷î äòeøz ïBøëæ ïBúaL íëì äéäé Lãçì©ÀŸ¤¦«§¤³¨¤Æ©¨½¦§¬§−̈¦§¨«Ÿ¤

i"yx£‰Úe¯z ÔB¯ÎÊ∑(לב ּופסּוקי(ר"ה זכרֹונֹות ּפסּוקי אילזכרֹון ּתחּתיו ׁשּקרב יצחק, עקדת לכם לזּכר .ׁשֹופרֹות, ƒ¿¿»ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(186 'nr cl zegiy ihewl)

ׁשֹופרֹות ּופסּוקי זכרֹונֹות ּפסּוקי כד)זכרֹון כג, עצמּה,(רש"י מהּתקיעה יֹותר ּפֹועלת היא מּדרּבנן, רק היא הּפסּוקים ׁשאמירת אף ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

מעלת מּצד - ּתֹורהוזאת הּׁשנהּדברי ּבראׁש עּתה נמׁשְך . . לעתיד ׁשּיהיה הּגּלּוי ׁש"אמּתית ּבחסידּות, וכּמבאר מצוה. קּיּום על ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

i¯eka‡כ ÌÁÏ ÏÚ ÔB‰˙È ‡�‰k ÌÈ¯ÈÂƒƒ«¬»»¿«¿≈ƒ«»
‡L„e˜ ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ‡˙eÓ¯‡¬»»√»¿»«¿≈ƒ¿ƒ¿»

:‡�‰ÎÏ ÈÈ Ì„˜ ÔB‰È¿√»¿»¿«¬»

˜LÈcכא Ú¯ÚÓ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ô¯Îa ÔeÚ¯Ú˙e¿»¿ƒ¿«»»≈¿»««ƒ
ÌÈ˜ Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt ˙„È·Ú Ïk ÔBÎÏ È‰È¿≈¿»ƒƒ«»¿»»«¿¿¿«

:ÔBÎÈ¯„Ï ÔBÎÈ�·˙BÓ ÏÎa ÌÏÚ»»¿»¿»≈¿»≈

Ï‡כב ÔBÎÚ¯‡„ ‡„ˆÁ ˙È ÔBÎ„ˆÁÓ·e¿∆¡»¿»¬»»¿«¿¬»
‡Ë˜Ïe C„ˆÁÓa CÏ˜Á„ ‡˙‡t ÈˆÈL¿̇≈≈»»¿«¿»¿∆¡»»¿»»
˜BaLz È¯Bi‚Ïe ÈÈ�ÚÏ ËwÏ˙ ‡Ï C„ˆÁ„«¬»»»¿«≈¿«¿≈¿ƒ≈ƒ¿

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ ÔB‰˙È»¿¬»¿»¡»¬

ÓÈÓÏ¯:כג ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Á¯Èa‡כד ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»¿«¿»
‡ÁÈ� ÔBÎÏ È‰È ‡Á¯ÈÏ „Áa ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿«¿«¿»¿≈¿¿»»

:LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‡·aÈ Ô¯Îec¿««»»¿»««ƒ

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ּובאמצעּות הלּוחֹות, ּבבחינת הם יׂשראל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָּבני

יתלכלכּו הּתעּוב וטמאת הּנפׁש ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַֻּתחלּואי

ז"ל רּבֹותינּו ואמרּו אֹורם, פל"ב)ויחׁשי (ויק"ר ְְְֲִֵַַָָ

הּלּוח אמרּכי לזה היּו, סנּפרינּון ׁשל ֹות ְְִִֶֶַַַָָָ

ÌÎÏ Ìz¯ÙÒeאּתם זה מנין ּבאמצעּות ּפרּוׁש ¿«¿∆»∆ְְְִֵֶֶֶַָָ

עצמכם: את ּכסנּפרינּון ְְְְְִִִִֶֶַַמאירים

˙¯ÁnÓקדם מעכׁשו ּפרּוׁש וגֹו'. מּיֹום הּׁשּבת ƒ»√«ְְִֵֵֶַַַָָֹ

ּוכנגד הּׁשּבת, מּמחרת לארץ ְְֳִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּתּכנסּו

אמר לארץ ּביאתם ‰·ÌÎ‡Èאחר ÌBiÓ,'וגֹו ִֶַַַָָָָָƒ¬ƒ¬∆ְ

מצוה להיֹותּה הּׁשּבת מּמחרת הקּדים ְְְְֳִִִִִֶַַַָָָָָולזה

ׁשהּוא הביאכם מּיֹום ּכן ּׁשאין מה אז ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשּיׁשנּה

לארץ: ּביאה ִֶַַָָָאחר

B‚Â'.ּובקצרכםכב) ¯Èˆ˜ זה‡˙ ענין מה ְְְֶֻ∆¿ƒ¿ְִֶָָ

ׁשהּובא ׂשדה ּגם לחּיב ׁשּבא ואּולי ְְְֵֶֶֶַַַָָָָלכאן.

ׁשּתבֹוא ּופאה, ּבלקט ׁשחּיב העמר ְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹמּמּנּו

יהיה לקרּבן נקצר ׁשּתחּלתֹו ּכיון לֹומר ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָהּסברא

ּתמצא ולזה לֹומר. ּתלמּוד וכּו' מּפאה ְְְְִִֵֶַַָָָָּפטּור

ׂשדה חֹובת ׁשהם ּופאה לקט אּלא הזּכיר ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּלא

ׁשהיא ׁשכחה הזּכר ולא אמצעי סֹובב ְְְְְִִִֵֶֶַָָֹֹֻּבלא

ּכהנים ּבתֹורת ורז"ל הּׂשדה, ּבעל מּצד ְְֲִִֶַַַַַַַָָָֹּבאה

לקט ׁשּנֹותן מי ׁשּכל ּבזה ה' ׁשרמז ְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָאמרּו

הּמקּדׁש ּבית ּכאּלּו עליו מעלה ּופאה ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָׁשכחה

ע"כ. וכּו' לתֹוכֹו קרּבנֹותיו מקריב והּוא ְְְְְְִַַָָָקּים

ּבּפסּוק, הזּכר ׁשּלא הגם ׁשכחה ּׁשאמר ְְֲִֶֶַַַַַָָָֹֻמה

ּופאה ּכלקט ּבּה ׁשחּיב מצוה ׁשהיא ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָלצד

ׁשּנתּכּון להעיר ּכתבּה ׁשּלא והּכתּוב ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹּכללּה.

ׁשּכתבּתי: לדר ּכן ְְִֵֶֶֶַַָּגם



`xenמו zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'a iyiy meil inei xeriy

" הּׁש"ס ּבלׁשֹון וטריא מהּׁשקלא להעיר ויׁש ׁשֹופרֹות". (ּפסּוקי) הּקּב"הּבאמירת "ּכלאמר ּכאן: ּוברמּב"ן כּו'". מלכיֹות לפני אמרּו ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

רׁש"י. מפרׁשי ּוראה מּדבריהם". אסמכּתא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָזה

(äë):ýåýéì äMà ízáø÷äå eNòú àì äãáò úëàìî-ìk̈§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®§¦§©§¤¬¦¤−©«Ÿ̈«
i"yx£‰M‡ Ìz·¯˜‰Â∑'הּפקּודים ּב'חּמׁש האמּורים .הּמּוספים ¿ƒ¿«¿∆ƒ∆ְְֲִִִַַַָָֻ

(åë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(æë)àeä íéøtkä íBé äfä éòéáMä Lãçì øBNòa Cà©¿¤«¨´©ŸÁ¤Á©§¦¦̧©¤¹¯©¦ª¦´À
ízáø÷äå íëéúLôð-úà íúépòå íëì äéäé Lã÷-àø÷î¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½§¦¦¤−¤©§«Ÿ¥¤®§¦§©§¤¬

:ýåýéì äMà¦¤−©«Ÿ̈«
i"yx£C‡∑ׁשבים לׁשאינם מכּפר ואינֹו לּׁשבים הּוא מכּפר – מעּוטין ׁשּבּתֹורה ו'רּקין' 'אּכין' החיים.ּכל אור «ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

(çë)íBé ék äfä íBiä íöòa eNòú àì äëàìî-ìëå§¨§¨¨Æ´Ÿ©«£½§¤−¤©´©¤®¦´³
:íëéäìà ýåýé éðôì íëéìò øtëì àeä íéøtkהחיים אור ¦ª¦Æ½§©¥´£¥¤½¦§¥−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

(èë)äfä íBiä íöòa äpòú-àì øLà Lôpä-ìë ék¦³¨©¤̧¤Æ£¤´«Ÿ§ª¤½§¤−¤©´©¤®
:äénòî äúøëðå§¦§§−̈¥«©¤«¨

(ì)äfä íBiä íöòa äëàìî-ìk äNòz øLà Lôpä-ìëå§¨©¤À¤£¤³©«£¤Æ¨§¨½̈§¤−¤©´©¤®
:dnò áøwî àåää Lôpä-úà ézãáàäå§©«£©§¦²¤©¤¬¤©¦−¦¤¬¤©¨«

i"yx£Èz„·‡‰Â∑ּכ' אֹומר ׁשהּוא עללפי לּמד "והאבדּתי", אֹומר ּכׁשהּוא הּוא? מה יֹודע ואיני מקֹום, ּבכל רת' ¿«¬«¿ƒְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
אבדן אּלא ׁשאינֹו .הּכרת, ְֵֵֶֶַָָָָ

(àì)ìëa íëéúøãì íìBò úwç eNòú àì äëàìî-ìk̈§¨−̈´Ÿ©«£®ª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§−Ÿ
:íëéúáLî«§«Ÿ¥¤«

i"yx£'B‚Â ‰Î‡ÏÓ Ïk∑יֹום ּכמלאכת לילה מלאכת על להזהיר אֹו הרּבה, ּבלאוין עליו .לעבר »¿»»¿ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

(áì)íëéúLôð-úà íúépòå íëì àeä ïBúaL úaL©©̧©¨¬Æ¨¤½§¦¦¤−¤©§«Ÿ¥¤®
eúaLz áøò-ãò áøòî áøòa Lãçì äòLúa§¦§¨³©¸Ÿ¤Æ¨¤½¤¥¤´¤©¤½¤¦§§−

ô :íëzaL©©§¤«

ß xii` 'a iyiy mei ß

(âì):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

Ôe·¯˜˙eכה Ôe„aÚ˙ ‡Ï ‡�ÁÏt ˙„È·Ú Ïk»ƒƒ«»¿»»»«¿¿¿»¿
:ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯À̃¿»»√»¿»

ÓÈÓÏ¯:כו ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‰„ÔÈכז ‰‡ÚÈ·L ‡Á¯ÈÏ ‡¯NÚa Ì¯a¿«¿«¿»¿«¿»¿ƒ»»»≈
ÔBÎÏ È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‡e‰ ‡i¯etÎ„ ‡ÓBÈ»¿ƒ«»¿»««ƒ¿≈¿
Ì„˜ ‡�a¯˜ Ôe·¯˜˙e ÔBÎÈ˙LÙ� ˙È ÔepÚ˙e¿«»«¿»≈¿»¿À¿»»√»

:ÈÈ¿»

‰„ÔÈכח ‡ÓBÈ Ô¯Îa Ôe„aÚ˙ ‡Ï ‡„È·Ú ÏÎÂ¿»ƒƒ»»«¿¿ƒ¿«»»≈
ÔBÎÈÏÚ ‡¯tÎÏ ‡e‰ ‡i¯etÎ„ ‡ÓBÈ È¯‡¬≈»¿ƒ«»¿«»»¬≈

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»¬

ÓBÈ‡כט Ô¯Îa ÈpÚ˙Ó ‡Ï Èc ‡L�‡ ÏÎ È¯‡¬≈»¬»»ƒ»ƒ¿«≈ƒ¿«»
ÈˆÈzLÈÂ ÔÈ„‰:‡‰nÚÓ »≈¿ƒ¿≈≈≈«»»

ÓBÈ‡ל Ô¯Îa ‡„È·Ú Ïk „aÚ˙ Èc L�‡ ÏÎÂ¿»¡«ƒ«¿≈»ƒƒ»ƒ¿«»
:dnÚ BbÓ ‡È‰‰ ‡L�‡ ˙È „·B‡Â ÔÈ„‰»≈¿≈»¬»»«ƒƒ««

ÔBÎÈ¯„Ïלא ÌÏÚ ÌÈ˜ Ôe„aÚ˙ ‡Ï ‡„È·Ú Ïk»ƒƒ»»«¿¿¿«»»¿»≈
:ÔBÎÈ�·˙BÓ ÏÎa¿…¿»≈

È˙לב ÔepÚ˙e ÔBÎÏ ‡e‰ ‡˙·L ˙·L¿«¿»»¿¿«»
‡LÓ¯Ó ‡LÓ¯a ‡Á¯ÈÏ ‡ÚL˙a ÔBÎÈ˙LÙ�«¿»≈¿ƒ¿»¿«¿»¿«¿»≈«¿»

:ÔBÎÁÈ� ÔeÁe�z ‡LÓ¯ „Ú««¿»¿¿«¬

ÓÈÓÏ¯:לג ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.יֹוםכז) L„˜ ‡¯˜Ó ‡e‰ ÌÈ¯tk‰«ƒÀƒƒ¿»…∆¿
קדׁש אֹותֹו קריאתם אמצעּות ּבלא ְְְִֵֶֶָָָֹֹּפרּוׁש

מּצד ּכּפּור יֹום הּוא ּבֹו ׁשּמתעּנים עּנּוי ְְִִִִִֶַַֹּובלא

קדׁש קריאת למצות ׂשכר יׁש ּומעּתה ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹעצמֹו,

הּכּפרה: רוח מּלבד ּבֹו ְְִִֵַַַָָָועּנּוי

B‚Â'.וכלכח) ÌÈ¯tk ÌBÈ Èk 'B‚Â ‰Î‡ÏÓ ְָ¿»»¿ƒƒÀƒ¿
ּׁשאמרּו מה ּדר על הּוא זה טעם ְְִֶֶֶֶַַַַַָנתינת

ּפסּוקים אֹומרים ׁשאין מ' ּדף ְְְִִֵֶַָּבסֹוטה

אמרּו והּטעם העם את מברכין ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹּכׁשהּכהנים

ואינֹו אֹותֹו ׁשמברכין עבד יׁש ּכלּום ְְְְְִֵֵֶֶֶָוז"ל

לא מלאכה וכל אמר זה ּולדר ע"כ, ְְְֲִֶֶֶַַָָָָֹמאזין

ּכי ּפרּוׁש הּוא ּכּפרים יֹום ּכי והּטעם ְֲִִִִֵַַַַֻתעׂשּו,

ׁשהּזמן אדם ל ויׁש מכּפר יֹום ׁשל ְְְְִֵֵֶֶַַָָָעּצּומֹו

והּמׂשּכיל ּבמלאכּתֹו, עסּוק והּוא עליו ְְְְְְִִֵַַַַָָָמכּפר

ּכי המכּפר יבין לבבֹו יֹום ׁשל עּצּומֹו ּדבר ְְְִִִֵֶַַַַָָעל

xen` zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'a iyiy meil inei xeriy

(ãì)Lãçì íBé øNò äMîça øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ©«£¦¨̧¨¹̈À©³Ÿ¤
:ýåýéì íéîé úòáL úBkqä âç äfä éòéáMäהחיים אור ©§¦¦Æ©¤½©¯©ª²¦§©¬¨¦−©«Ÿ̈«

(äì)àì äãáò úëàìî-ìk Lã÷-àø÷î ïBLàøä íBia©¬¨«¦−¦§¨®Ÿ¤¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ
:eNòú©«£«

i"yx£L„˜Œ‡¯˜Ó∑ּובמׁשּתה ּבמאכל – טֹובים ימים ּובׁשאר ּובתפּלה, נקּיה ּבכסּות קּדׁשהּו הּכּפּורים] [ּביֹום ƒ¿»…∆ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָ
ּובתפּלה נקּיה .ּובכסּות ְְְִִִִָָ

(åì)éðéîMä íBia ýåýéì äMà eáéø÷z íéîé úòáL¦§©´¨¦½©§¦¬¦¤−©«Ÿ̈®©´©§¦¦¿
úøöò ýåýéì äMà ízáø÷äå íëì äéäé Lã÷-àø÷î¦§¨ŸÁ¤Á¦«§¤̧¨¤¹§¦§©§¤̧¦¤³©«Ÿ̈Æ£¤¤́

:eNòú àì äãáò úëàìî-ìk àåä¦½¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«
i"yx£‡Â‰ ˙¯ˆÚ∑,להּפטר זמּנן ׁשהּגיע ּכיון ימים. וכ לכ לסעּדה ּבניו את ׁשּזּמן ּכמל אצלי אתכם עצרּתי ¬∆∆ƒְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻ

ּפרדתכם עלי קׁשה אחד, יֹום עֹוד עּמי עּכבּו מּכם, ּבבּקׁשה ּבני, Ú·„‰.אמר: ˙Î‡ÏÓŒÏk∑ׁשהיא מלאכה אפּלּו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ»¿∆∆¬…»ְֲִִֶָָ
ׁש לכם, ּבּדברעבֹודה ּכיס חסרֹון יׁש ּתעׂשּוה, לא ˙eNÚ.אם ‡Ï∑ּבמלאכת אסּור יהא מֹועד ׁשל חּלֹו אף יכֹול ְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ…«¬ְְִֵֵֶֶֶַָָֻ

"הוא" לֹומר: ּתלמּוד .עבֹודה? ְֲִַַָ

(æì)Lã÷ éàø÷î íúà eàø÷z-øLà ýåýé éãòBî älà¥µ¤«£¥´§Ÿ̈½£¤¦§§¬Ÿ¨−¦§¨¥´®Ÿ¤
íBé-øác íéëñðe çáæ äçðîe äìò ýåýéì äMà áéø÷äì§©§¦¸¦¤¹©«Ÿ̈ÀŸ¨¯¦§¨²¤¬©§¨¦−§©¬

:BîBéa§«
i"yx£‰Á�Óe ‰ÏÚ∑(מד העֹולה(מנחות עם הּקרבה נסכים BÓBÈa.מנחת ÌBÈ ¯·c∑'הּפקּודים ּב'חּמׁש הּקצּוב .חק …»ƒ¿»ְְְִִִֵַַָָָָ¿«¿ְְִַַַָֹֻ

BÓBÈaŒÌBÈ ¯·c∑קרּבנֹו ּבטל יֹומֹו, עבר אם החיים.הא אור ¿«¿ְִֵַָָָָָ

(çì)ãálîe íëéúBðzî ãálîe ýåýé úúaL ãálî¦§©−©§´Ÿ§Ÿ̈®¦§©´©§«¥¤À¦§©³
:ýåýéì eðzz øLà íëéúáãð-ìk ãálîe íëéøãð-ìk̈¦§¥¤Æ¦§©Æ¨¦§´Ÿ¥¤½£¤¬¦§−©«Ÿ̈«

(èì)íëtñàa éòéáMä Lãçì íBé øNò äMîça Cà©¿©«£¦¨Á¨¨̧¹©´Ÿ¤©§¦¦À§¨§§¤Æ
íBia íéîé úòáL ýåýé-âç-úà ebçz õøàä úàeáz-úà¤§©´¨½̈¤¨¬Ÿ¤©§Ÿ̈−¦§©´¨¦®©³

Mä íBiáe ïBúaL ïBLàøä:ïBúaL éðéî ¨«¦Æ©¨½©¬©§¦¦−©¨«
i"yx£ebÁz .ÌBÈ ¯NÚ ‰MÓÁa C‡∑הֹואיל ,"א" לֹומר: ּתלמּוד הּׁשּבת? את ּתדחה יכֹול לחגיגה. ׁשלמים קרּבן ««¬ƒ»»»»…ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָ

ׁשבעה ּכל ּתׁשלּומין לּה ‰‡¯ı.ויׁש ˙‡e·zŒ˙‡ ÌÎtÒ‡a∑מּכאן אסיפה. ּבזמן ּבא זה ׁשביעי חדׁש ׁשּיהא ְְְִִֵַָָָ¿»¿¿∆∆¿«»»∆ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָֹ
החרף אֹו הּקיץ ּבאמצע ׁשהּוא ּפעמים העּבּור, אין ׁשאם הּׁשנים, את לעּבר חגיגה∑ebÁz.ׁשּנצטּוּו Ú·L˙.ׁשלמי ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ»…ְֲִֵַָƒ¿«

ÌÈÓÈ∑(י אחד(חגיגה יֹום אתֹו, וחּגתם לֹומר: ּתלמּוד ׁשבעה? ּכל מביאן יהא יכֹול ּבזה. יביא ּבזה, הביא לא אם »ƒְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹ
לתׁשלּומין "ׁשבעה"? נאמר ולּמה יֹותר. ולא .ּבמׁשמע ְְְְְְְֱִִֵֶַַַָָָָֹ

LÓÁa‡לד ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»¿«¿»
‡bÁ ÔÈ„‰ ‰‡ÚÈ·L ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯NÚ«¿»»¿«¿»¿ƒ»»»≈«»

:ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ‡ilËÓ„ƒ¿««»ƒ¿«ƒ√»¿»

È·Ú„˙לה Ïk LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa¿»«¿»»¿»««ƒ»ƒƒ«
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt»¿»»«¿¿

ÈÈלו Ì„˜ ‡�a¯˜ Ôe·¯˜z ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ¿»¿À¿»»√»¿»
ÔBÎÏ È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡�ÈÓ˙ ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»¿»««ƒ¿≈¿
Ïk ÔB‰z L�k ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ Ôe·¯˜˙e¿»¿À¿»»√»¿»¿≈¿»

:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt ˙„È·Úƒƒ«»¿»»«¿¿

ÔB‰˙Èלז ÔeÚ¯Ú˙ Èc ÈÈ„ ‡i„ÚBÓ ÔÈl‡ƒ≈¬«»«¿»ƒ¿»¿»¿
‡˙ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ ‡·¯˜Ï LÈc˜ ÈÚ¯ÚÓ¿»¿≈«ƒ¿»»»À¿»»√»¿»¬»»
ÌBÈ Ì‚˙t ÔÈÎeq�Â ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ� ‡˙Á�Óeƒ¿»»ƒ¿«¿ƒ¿ƒƒƒ¿«

:dÓBÈa¿≈

Ïkלח ¯·e ÔBÎÈ˙�zÓ ¯·e ÈÈ„ ‡iaL ¯a«««»«¿»««¿»≈«»
:ÈÈ Ì„˜ Ôe�z˙ Èc ÔBÎÈ˙·„� Ïk ¯·e ÔBÎÈ¯„�ƒ¿≈«»ƒ¿»≈ƒƒ¿√»¿»

Á¯ÈÏ‡לט ‡ÓBÈ ¯NÚ ‡LÓÁa Ì¯a¿«¿«¿»¬«»¿«¿»
ÔebÁz ‡Ú¯‡ ˙ÏÏÚ ˙È ÔBÎÈL�ÎÓa ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿ƒ¿¿≈»¬«««¿»¿«
‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ ˙È»«»√»¿»ƒ¿»ƒ¿»«¿»»

‰‡�ÈÓ˙ ‡ÓBÈ·e ‡ÁÈ�:‡ÁÈ� ¿»»¿»¿ƒ»»¿»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

זה: ּדבר סגל לסּגל הּיֹום הּמאיר אדֹון ְִֵֵֶֶֶַַַָָָהּוא

‰Bkq˙.הּזהלד) ‚Áּדרׁשּו ּכהנים ּבתֹורת ֶַ««Àְְֲִַָֹ

ּבפרׁשת הּבריתא ּופרׁשּתי הּזה, ְְְִִֵֶַַַַַָָָָיּתּור

ז')מצרע :(י"ד ְָֹ

עקיבא‰'.מֹועדילז) רּבי ּכהניםאמר (ּתֹורת ֲֲֲִִִֵַַַָָֹ

ל"ה) ׁשאסּוריןּפסּוק מֹועד ימי אּלּו ְֲִֵֵֵֶָ

אמר ּגמר לזה ּכי ונראה ע"כ, ְְְִִִֶֶֶַָָָָֹּבמלאכה

ÌÎÈ˙B�zÓ „·lÓe'וגֹוÌÎÈ¯„� Ïk'וגֹוÏk ƒ¿««¿≈∆ְ»ƒ¿≈∆ְ»

ÌÎÈ˙·„�אפּלּו ׁשּמׁשמע לה', ּתּתנּו אׁשר ƒ¿…≈∆ְְֲֲִִֶֶַַָ

ּכאֹומרם טֹוב ּביֹום ּבאין עֹולֹות ואין ְְְְִֵָָעֹולֹות

י"ט.) ׁשאין(ּביצה וּדאי אּלא לּגבֹוּה ולא לכם ְֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

מֹועד: ׁשל ּבחּלֹו אּלא מדּבר ְְֵֵֶֶַַָָֻהּכתּוב



מז xen` zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'a iyiy meil inei xeriy

(ãì)Lãçì íBé øNò äMîça øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ©«£¦¨̧¨¹̈À©³Ÿ¤
:ýåýéì íéîé úòáL úBkqä âç äfä éòéáMäהחיים אור ©§¦¦Æ©¤½©¯©ª²¦§©¬¨¦−©«Ÿ̈«

(äì)àì äãáò úëàìî-ìk Lã÷-àø÷î ïBLàøä íBia©¬¨«¦−¦§¨®Ÿ¤¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ
:eNòú©«£«

i"yx£L„˜Œ‡¯˜Ó∑ּובמׁשּתה ּבמאכל – טֹובים ימים ּובׁשאר ּובתפּלה, נקּיה ּבכסּות קּדׁשהּו הּכּפּורים] [ּביֹום ƒ¿»…∆ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָ
ּובתפּלה נקּיה .ּובכסּות ְְְִִִִָָ

(åì)éðéîMä íBia ýåýéì äMà eáéø÷z íéîé úòáL¦§©´¨¦½©§¦¬¦¤−©«Ÿ̈®©´©§¦¦¿
úøöò ýåýéì äMà ízáø÷äå íëì äéäé Lã÷-àø÷î¦§¨ŸÁ¤Á¦«§¤̧¨¤¹§¦§©§¤̧¦¤³©«Ÿ̈Æ£¤¤́

:eNòú àì äãáò úëàìî-ìk àåä¦½¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«
i"yx£‡Â‰ ˙¯ˆÚ∑,להּפטר זמּנן ׁשהּגיע ּכיון ימים. וכ לכ לסעּדה ּבניו את ׁשּזּמן ּכמל אצלי אתכם עצרּתי ¬∆∆ƒְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻ

ּפרדתכם עלי קׁשה אחד, יֹום עֹוד עּמי עּכבּו מּכם, ּבבּקׁשה ּבני, Ú·„‰.אמר: ˙Î‡ÏÓŒÏk∑ׁשהיא מלאכה אפּלּו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ»¿∆∆¬…»ְֲִִֶָָ
ׁש לכם, ּבּדברעבֹודה ּכיס חסרֹון יׁש ּתעׂשּוה, לא ˙eNÚ.אם ‡Ï∑ּבמלאכת אסּור יהא מֹועד ׁשל חּלֹו אף יכֹול ְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ…«¬ְְִֵֵֶֶֶַָָֻ

"הוא" לֹומר: ּתלמּוד .עבֹודה? ְֲִַַָ

(æì)Lã÷ éàø÷î íúà eàø÷z-øLà ýåýé éãòBî älà¥µ¤«£¥´§Ÿ̈½£¤¦§§¬Ÿ¨−¦§¨¥´®Ÿ¤
íBé-øác íéëñðe çáæ äçðîe äìò ýåýéì äMà áéø÷äì§©§¦¸¦¤¹©«Ÿ̈ÀŸ¨¯¦§¨²¤¬©§¨¦−§©¬

:BîBéa§«
i"yx£‰Á�Óe ‰ÏÚ∑(מד העֹולה(מנחות עם הּקרבה נסכים BÓBÈa.מנחת ÌBÈ ¯·c∑'הּפקּודים ּב'חּמׁש הּקצּוב .חק …»ƒ¿»ְְְִִִֵַַָָָָ¿«¿ְְִַַַָֹֻ

BÓBÈaŒÌBÈ ¯·c∑קרּבנֹו ּבטל יֹומֹו, עבר אם החיים.הא אור ¿«¿ְִֵַָָָָָ

(çì)ãálîe íëéúBðzî ãálîe ýåýé úúaL ãálî¦§©−©§´Ÿ§Ÿ̈®¦§©´©§«¥¤À¦§©³
:ýåýéì eðzz øLà íëéúáãð-ìk ãálîe íëéøãð-ìk̈¦§¥¤Æ¦§©Æ¨¦§´Ÿ¥¤½£¤¬¦§−©«Ÿ̈«

(èì)íëtñàa éòéáMä Lãçì íBé øNò äMîça Cà©¿©«£¦¨Á¨¨̧¹©´Ÿ¤©§¦¦À§¨§§¤Æ
íBia íéîé úòáL ýåýé-âç-úà ebçz õøàä úàeáz-úà¤§©´¨½̈¤¨¬Ÿ¤©§Ÿ̈−¦§©´¨¦®©³

Mä íBiáe ïBúaL ïBLàøä:ïBúaL éðéî ¨«¦Æ©¨½©¬©§¦¦−©¨«
i"yx£ebÁz .ÌBÈ ¯NÚ ‰MÓÁa C‡∑הֹואיל ,"א" לֹומר: ּתלמּוד הּׁשּבת? את ּתדחה יכֹול לחגיגה. ׁשלמים קרּבן ««¬ƒ»»»»…ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָ

ׁשבעה ּכל ּתׁשלּומין לּה ‰‡¯ı.ויׁש ˙‡e·zŒ˙‡ ÌÎtÒ‡a∑מּכאן אסיפה. ּבזמן ּבא זה ׁשביעי חדׁש ׁשּיהא ְְְִִֵַָָָ¿»¿¿∆∆¿«»»∆ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָֹ
החרף אֹו הּקיץ ּבאמצע ׁשהּוא ּפעמים העּבּור, אין ׁשאם הּׁשנים, את לעּבר חגיגה∑ebÁz.ׁשּנצטּוּו Ú·L˙.ׁשלמי ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ»…ְֲִֵַָƒ¿«

ÌÈÓÈ∑(י אחד(חגיגה יֹום אתֹו, וחּגתם לֹומר: ּתלמּוד ׁשבעה? ּכל מביאן יהא יכֹול ּבזה. יביא ּבזה, הביא לא אם »ƒְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹ
לתׁשלּומין "ׁשבעה"? נאמר ולּמה יֹותר. ולא .ּבמׁשמע ְְְְְְְֱִִֵֶַַַָָָָֹ

LÓÁa‡לד ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»¿«¿»
‡bÁ ÔÈ„‰ ‰‡ÚÈ·L ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯NÚ«¿»»¿«¿»¿ƒ»»»≈«»

:ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ‡ilËÓ„ƒ¿««»ƒ¿«ƒ√»¿»

È·Ú„˙לה Ïk LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa¿»«¿»»¿»««ƒ»ƒƒ«
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt»¿»»«¿¿

ÈÈלו Ì„˜ ‡�a¯˜ Ôe·¯˜z ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ¿»¿À¿»»√»¿»
ÔBÎÏ È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡�ÈÓ˙ ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»¿»««ƒ¿≈¿
Ïk ÔB‰z L�k ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ Ôe·¯˜˙e¿»¿À¿»»√»¿»¿≈¿»

:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt ˙„È·Úƒƒ«»¿»»«¿¿

ÔB‰˙Èלז ÔeÚ¯Ú˙ Èc ÈÈ„ ‡i„ÚBÓ ÔÈl‡ƒ≈¬«»«¿»ƒ¿»¿»¿
‡˙ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ ‡·¯˜Ï LÈc˜ ÈÚ¯ÚÓ¿»¿≈«ƒ¿»»»À¿»»√»¿»¬»»
ÌBÈ Ì‚˙t ÔÈÎeq�Â ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ� ‡˙Á�Óeƒ¿»»ƒ¿«¿ƒ¿ƒƒƒ¿«

:dÓBÈa¿≈

Ïkלח ¯·e ÔBÎÈ˙�zÓ ¯·e ÈÈ„ ‡iaL ¯a«««»«¿»««¿»≈«»
:ÈÈ Ì„˜ Ôe�z˙ Èc ÔBÎÈ˙·„� Ïk ¯·e ÔBÎÈ¯„�ƒ¿≈«»ƒ¿»≈ƒƒ¿√»¿»

Á¯ÈÏ‡לט ‡ÓBÈ ¯NÚ ‡LÓÁa Ì¯a¿«¿«¿»¬«»¿«¿»
ÔebÁz ‡Ú¯‡ ˙ÏÏÚ ˙È ÔBÎÈL�ÎÓa ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿ƒ¿¿≈»¬«««¿»¿«
‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ ˙È»«»√»¿»ƒ¿»ƒ¿»«¿»»

‰‡�ÈÓ˙ ‡ÓBÈ·e ‡ÁÈ�:‡ÁÈ� ¿»»¿»¿ƒ»»¿»»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

זה: ּדבר סגל לסּגל הּיֹום הּמאיר אדֹון ְִֵֵֶֶֶַַַָָָהּוא

‰Bkq˙.הּזהלד) ‚Áּדרׁשּו ּכהנים ּבתֹורת ֶַ««Àְְֲִַָֹ

ּבפרׁשת הּבריתא ּופרׁשּתי הּזה, ְְְִִֵֶַַַַַָָָָיּתּור

ז')מצרע :(י"ד ְָֹ

עקיבא‰'.מֹועדילז) רּבי ּכהניםאמר (ּתֹורת ֲֲֲִִִֵַַַָָֹ

ל"ה) ׁשאסּוריןּפסּוק מֹועד ימי אּלּו ְֲִֵֵֵֶָ

אמר ּגמר לזה ּכי ונראה ע"כ, ְְְִִִֶֶֶַָָָָֹּבמלאכה

ÌÎÈ˙B�zÓ „·lÓe'וגֹוÌÎÈ¯„� Ïk'וגֹוÏk ƒ¿««¿≈∆ְ»ƒ¿≈∆ְ»

ÌÎÈ˙·„�אפּלּו ׁשּמׁשמע לה', ּתּתנּו אׁשר ƒ¿…≈∆ְְֲֲִִֶֶַַָ

ּכאֹומרם טֹוב ּביֹום ּבאין עֹולֹות ואין ְְְְִֵָָעֹולֹות

י"ט.) ׁשאין(ּביצה וּדאי אּלא לּגבֹוּה ולא לכם ְֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

מֹועד: ׁשל ּבחּלֹו אּלא מדּבר ְְֵֵֶֶַַָָֻהּכתּוב
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(î)útk øãä õò éøt ïBLàøä íBia íëì ízç÷ìe§©§¤̧¨¤¹©´¨«¦À§¦¸¥³¨¨Æ©´Ÿ
ðòå íéøîzýåýé éðôì ízçîNe ìçð-éáøòå úáò-õò ó §¨¦½©«£©¬¥«¨−Ÿ§©§¥¨®©§©§¤À¦§¥²§Ÿ̈¬

:íéîé úòáL íëéäìà¡«Ÿ¥¤−¦§©¬¨¦«
i"yx£¯„‰ ıÚ È¯t∑(לד ׁשוה(סוכה ּופריֹו עצֹו ׁשּטעם אתרֹוג∑‰„¯.עץ וזהּו לׁשנה מּׁשנה ּבאילנֹו tk˙.הּדר ¿ƒ≈»»ְִֵֵֶֶַַָ»»ְְְְִִֶֶַָָָָָָ«…

ÌÈ¯Óz∑ו אחתחסר אּלא ׁשאינּה לּמד ÚŒıÚ·˙."ו; Û�ÚÂ∑הדס וזהּו וכחבלים, ּכעבֹותֹות קלּועים ׁשענפיו ¿»ƒִֵֵֵֶֶַַָָָָ«¬«≈»…ְְְֲֲֲֲִִֶֶַַַָָָ
קליעה ּכמין .העׂשּוי ְְִִֶָָ

(àî)úwç äðMa íéîé úòáL ýåýéì âç Búà íúbçå§©Ÿ¤³ŸÆ©´©«Ÿ̈½¦§©¬¨¦−©¨¨®ª©³
:Búà ebçz éòéáMä Lãça íëéúøãì íìBò¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½©¬Ÿ¤©§¦¦−¨¬ŸŸ«

(áî)eáLé ìàøNéa çøæàä-ìk íéîé úòáL eáLz úkqa©ª¬Ÿ¥«§−¦§©´¨¦®¨¨«¤§¨Æ§¦§¨¥½¥«§−
:úkqa©ª«Ÿ

i"yx£Á¯Ê‡‰∑אזרח הּגרים(ת"כ)∑Ï‡¯NÈa.זה את .לרּבֹות »∆¿»ְֶֶָ¿ƒ¿»≈ְִֵֶַַ

(âî)éða-úà ézáLBä úBkqá ék íëéúøã eòãé ïòîì§©»©»¥«§´Ÿ«Ÿ¥¤¼¦´©ªÀ©̧§¦Æ¤§¥´
:íëéäìà ýåýé éðà íéøöî õøàî íúBà éàéöBäa ìàøNé¦§¨¥½§«¦¦¬−̈¥¤´¤¦§¨®¦£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£Èz·LB‰ ˙Bkq· Èk∑(יא כבֹוד(סוכה .ענני ƒ«À«¿ƒְֵַָ

(ãî)ýåýé éãòî-úà äLî øaãéåô :ìàøNé éða-ìà ©§©¥´¤½¤«Ÿ£¥−§Ÿ̈®¤§¥−¦§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(355 'nr gi zegiy ihewl)

יׂשראל ּבני אל ה' מֹועדי את מׁשה מד)וידּבר הּמֹועדים(כג, ּפרׁשת ּבסֹוף ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ּכן ּׁשאין מה ּבּכתּוב; החּדּוׁש את מבאר ורׁש"י מׁשה", את ה' צּוה אׁשר ּככל יׂשראל ּבני אל מׁשה "וּיאמר ּכתיב ּפנחס ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹּבפרׁשת

את ּגם מּיד מׁשה מסר הּמׁשּכן, חנּכת לאחר קצר זמן נאמרה אמֹור ׁשּפרׁשת אף מאליו: מּובן החּדּוׁש ׁשּכאן לֹומר, ויׁש ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻּכאן.

ּכמיּתר. נראה הּפסּוק לארץ, הּכניסה לפני קצר זמן ׁשּנאמרה ּפנחס, ּבפרׁשת אְך ּבארץ. הּתלּויֹות הּפרׁשה ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֻהלכֹות

ß xii` 'b ycew zay ß

ãë(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)éìà eç÷éå ìàøNé éða-úà åöæ úéæ ïîL Eúéúk C ©º¤§¥´¦§¨¥À§¦§¸¥¤¹¤´¤©¬¦²̈¨¦−
:ãéîz øð úìòäì øBànì©¨®§©«£¬Ÿ¥−¨¦«

i"yx£Ï‡¯NÈ È�aŒ˙‡ Âˆ∑,הּמׁשּכן מלאכת סדר על אּלא נאמרה לא ּתצּוה" "ואּתה ּופרׁשת הּנרֹות; מצות ּפרׁשת זֹו «∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ּכ על יׂשראל ּבני את לצּוֹות סֹופ ואּתה, מׁשמע; וכן הּמנֹורה, צר CÊ.לפרׁש ˙ÈÊ ÔÓL∑יֹוצאים ׁשמנים ׁשלׁשה ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ∆∆«ƒ»ְְְִִָָֹ

ּבמנחֹות מפרׁשים והן ,"ז" קרּוי הראׁשֹון הּזית: כו)מן ּכהנים(דף עֹולת∑ÈÓz„.ּובתֹורת ּכמֹו ללילה, מּלילה ְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָֹֹ»ƒְְְְִַַַָָ
ליֹום מּיֹום אּלא ׁשאינּה החיים.ּתמיד אור ְִִֵֶֶָָָ

‡ÏÈ�‡מ È¯t ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa ÔBÎÏ Ôe·q˙Â¿ƒ¿¿¿»«¿»»≈≈ƒ»»
ÏÁ�c ÔÈ·¯ÚÂ ÔÈq„‰Â ÔÈalÏÂ ÔÈ‚B¯˙‡∆¿ƒ¿À«ƒ«¬«ƒ¿«¿ƒƒ¿»
:ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ôe„Á˙Â¿∆¡√»¿»¡»¬«¿«ƒ

ÔÈÓBÈמא ˙Ú·L ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ d˙È ÔebÁ˙e¿«»≈«»√»¿»«¿«ƒ
‰‡ÚÈ·L ‡Á¯Èa ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜ ‡zLa¿«»¿«»»¿»≈¿«¿»¿ƒ»»

:d˙È ÔebÁz¿«»≈

ÈvÈ·‡מב Ïk ÔÈÓBÈ ˙Ú·L Ôe·˙È˙ ‡ilËÓaƒ¿««»≈¿«¿«ƒ»«ƒ»
:‡ilËÓa Ôe·˙È Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈≈¿ƒ¿««»

È��Úמג ˙eÈlËÓ· È¯‡ ÔBÎÈ¯c ÔeÚcÈc ÏÈ„a¿ƒ¿ƒ¿»≈¬≈ƒ¿«»¬»≈
ÔB‰˙È È˙e˜t‡a Ï‡¯NÈ È�a ˙È ˙È·˙B‡≈ƒ»¿≈ƒ¿»≈¿«»ƒ»¿

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ¬»¿»¡»¬

„ÈÈמד ‡i„ÚBÓ ¯„Ò ˙È ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆»¿«¬«»«¿»
:Ï‡¯NÈ È�·Ï ÔepÙl‡Â¿«≈ƒƒ¿≈ƒ¿»≈

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Ï‡¯NÈב È�a ˙È „wt‡˙ÈÊ ÁLÓ CÏ Ôe·qÈÂ «≈»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»¿«≈»
‡i�ÈˆB· ‡˜Ï„‡Ï ‡¯‰�‡Ï ‡LÈ˙k ‡ÈÎ„«¿»»ƒ»¿«¿»»¿«¿»»ƒ«»

:‡¯È„z¿ƒ»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

B‚Â'.צוב) Ï‡¯NÈ È�a מה‡˙ לדעת צרי ַ∆¿≈ƒ¿»≈¿ִַַָָָ

ּגם זה, ּבמקֹום והדלקתֹו ׁשמן מצות ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָענין

ּומה לכאן, ענינֹו מה הּׁשלחן מערכת ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֻמצות

ּבמקֹומן ּככתבן הּדברים נאמרּו ׁשּכבר ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָּגם

מה ּפרׁש ז"ל ורׁש"י ּומצֹותיו, הּמׁשּכן ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָּבמצות

ורמּב"ן מסּפיק, ּדבר ּבדבריו ואין ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָּׁשּפרׁש,

לדבריו ראיה ואין וכּו', הּׁשמן ׁשּכלה ּכתב ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָז"ל

ּפסח ׁשביעּיֹות, מצֹות ׁשּצּוה לצד ּכי ְְְְִִִִִֶֶַַַָואּולי

הּמינים ׂשמחת ימים, ז' הּסּכֹות חג ימים, ְִִִִִַַַַָָֻז'

יׁשנם הּכּפרים ויֹום הּׁשנה ראׁש ּגם ימים, ְְִִִֶַַַָָָָֹֻז'

לזה הּׁשביעי, ּבחדׁש להיֹותם הּׁשבע ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹּבבחינת

ּכ ּגם לזה ּבחינתסמ ׁשהיא הּמנֹורה מצות ן ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ

ּדכתיב ׁשבע ּבסֹוד יׁשנֹו הּׁשלחן ּגם נרֹות, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָֻׁשבע

עליו הּסדּורֹות והּׁשלחן וגֹו' הּמערכת ְְְְֲֵֶַַַַָָָָֻׁשׁש

והיא מעלֹות ׁשׁש ּבֹו הּמתקּבץ סֹוד ְְֲִִֵֵֶַַַׁשהּוא

ּבפרׁשה ּכן ּגם ׁשּצּוה ותמצא ׁשבע, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָמׁשלמת

מצות ּגם ׁשּבתֹות, ׁשבע ׁשהּוא העמר מצות ְְִִֶֶֶַַַַַָָֹזֹו

מצֹות ּכל ׁשּכלל אֹומר נמצאת ְְִִֵֵֶַַַָָָָהּׁשּבת,

xen` zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'b ycew zayl inei xeriy

(â)ïøäà Búà Cøòé ãòBî ìäàa úãòä úëøôì õeçî¦Á§¨¸Ÿ¤¨«¥ª¹§´Ÿ¤¥À©«£ŸÁŸ¸©«£¹Ÿ
:íëéúøãì íìBò úwç ãéîz ýåýé éðôì ø÷a-ãò áøòî¥¤¯¤©²Ÿ¤¦§¥¬§Ÿ̈−¨¦®ª©¬¨−§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£˙„Ú‰ ˙Î¯ÙÏ∑."עדּות" קרּוי ׁשהּוא הארֹון ת"כ)ׁשּלפני כב. עדּות(שבת ׁשהּוא מערבי, נר על ּדרׁשּו ורּבֹותינּו ¿»…∆»≈Àְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּכ ׁשמן ּבּה ׁשנֹותן ּביׂשראל, ׁשֹורה ׁשהּׁשכינה עֹולם ּבאי מסּיםלכל היה ּובּה מתחיל היה ּומּמּנה חברֹותיה, .מּדת ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

¯˜a „Ú ·¯ÚÓ Ô¯‰‡ B˙‡ C¯ÚÈ∑(ת"כ)לג חצי חכמים: וׁשערּו הּלילה, ּכל למּדת הראּויה עריכה אֹותֹו יער «¬……«¬…≈∆∆«…∆ְְְְֲֲֲֲֲִִִִִַַַַָָָָָָֹֹ
להם הקּבעה זֹו ּומּדה טבת ּתקּופת ללילי אף ּכדאי והן ונר, נר .לכל ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻ

(ã)ýåýé éðôì úBøpä-úà Cøòé äøähä äøðnä ìò©µ©§Ÿ̈´©§Ÿ̈½©«£−Ÿ¤©¥®¦§¥¬§Ÿ̈−
ô :ãéîz̈¦«

i"yx£‰¯‰h‰ ‰¯�n‰∑האפר מן ּתחּלה ּומדּׁשנּה ׁשּמטהרּה מנֹורה, ׁשל טהרּה על אחר: ּדבר טהֹור. זהב .ׁשהיא «¿…»«¿…»ְְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ

(ä)éðL úBlç äøNò íézL dúà úéôàå úìñ zç÷ìå§¨«©§¨´½Ÿ¤§¨«¦¨´Ÿ½̈§¥¬¤§¥−©®§¥Æ
:úçàä älçä äéäé íéðøNò¤§Ÿ¦½¦«§¤−©«©¨¬¨«¤¨«

(å)ïçìMä ìò úëøònä LL úBëøòî íézL íúBà zîNå§©§¨¬¨²§©¬¦©«£¨−¥´©©«£¨®¤©²©ª§¨¬
:ýåýé éðôì øähä©¨−Ÿ¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£˙Î¯Ún‰ LL∑האחת הּמערכה חּלֹות ‰h‰¯.ׁשׁש ÔÁÏM‰∑ׁשל טהרֹו על אחר: ּדבר טהֹור. זהב ׁשל ≈««¬»∆ֲֵַַַַַָָָ«À¿»«»…ֳֵֶֶַַָָָָָָ
הּׁשלחן ּגּבי מעל הּלחם את מגּביהין הּסניפין יהיּו ׁשּלא ת"כ)ׁשלחן, צ"ו. .(מנחות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻֻ

(æ)äøkæàì íçlì äúéäå äkæ äðáì úëøònä-ìò zúðå§¨«©¨¬©©©«£¤−¤§Ÿ¨´©¨®§¨«§¨³©¤̧¤Æ§©§¨½̈
:ýåýéì äMà¦¤−©«Ÿ̈«

i"yx£˙Î¯Ún‰ŒÏÚ z˙�Â∑אחת לכל קמץ מלא לבֹונה ּבזיכי ׁשני היּו הּמערכֹות מּׁשּתי אחת ּכל ∑È‰Â˙‰.על ¿»«»«««¬∆∆ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ¿»¿»
הּזאת kÊ‡Ï¯‰.הּלבֹונה ÌÁlÏ∑ׁשּבת ּבכל אֹותֹו ּכׁשּמסּלקין נקטרת הּלבֹונה אּלא ּכלּום, לגבּה הּלחם מן ׁשאין ְַַָֹ«∆∆¿«¿»»ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

לּמנחה אזּכרה ׁשהּוא ּכּקמץ למעלה, נזּכר הּוא ׁשעלֿידּה לּלחם, לזּכרֹון והיא .וׁשּבת ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

(ç)ãéîz ýåýé éðôì epëøòé úaMä íBéa úaMä íBéa§¸©©¹̈§´©©À̈©«©§¤²¦§¥¬§Ÿ̈−¨¦®
:íìBò úéøa ìàøNé-éða úàî¥¥¬§¥«¦§¨¥−§¦¬¨«

(è)Lã÷ ék Lã÷ íB÷îa eäìëàå åéðáìe ïøäàì äúéäå§¨«§¨Æ§©«£´Ÿ§¨½̈©«£¨ª−§¨´¨®¦¿ŸÁ¤Á
ñ :íìBò-÷ç ýåýé éMàî Bì àeä íéLã÷̈«¨¦̧¬²¥«¦¥¬§Ÿ̈−¨¨«

i"yx£‰˙È‰Â∑היא מנחה ּבכלל הּתבּואה מן הּבא ּדבר ׁשּכל הּזאת, ׁשהּוא∑e‰ÏÎ‡Â.הּמנחה הּלחם, על מּוסב ¿»¿»ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָָֹ«¬»Àֶֶֶַַָ
זכר .לׁשֹון ְָָ

(é)CBúa éøöî Léà-ïa àeäå úéìàøNé äMà-ïa àöiå©¥¥Æ¤¦¨´¦§§¥¦½§Æ¤¦´¦§¦½§−
:éìàøNiä Léàå úéìàøNiä ïa äðçna eöpiå ìàøNé éða§¥´¦§¨¥®©¦¨Æ©©«£¤½¤µ©¦§§¥¦½§¦−©¦§§¥¦«

i"yx£˙ÈÏ‡¯NÈ ‰M‡ŒÔa ‡ˆiÂ∑(ת"כ)מּפרׁשה אֹומר: ּברכיה רּבי יצא, מעֹולמֹו אֹומר: לוי רּבי יצא? מהיכן «≈≈∆ƒ»ƒ¿¿≈ƒְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָ

ÓÊ�‡ג ÔkLÓa ‡˙e„‰Ò„ ‡zÎ¯ÙÏ ‡¯aÓƒ»»¿»À¿»¿«¬»¿«¿«ƒ¿»
ÈÈ Ì„˜ ‡¯Ùˆ „Ú ‡LÓ¯Ó Ô¯‰‡ d˙È ¯cÒÈ«¿«»≈«¬…≈«¿»««¿»√»¿»

:ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜ ‡¯È„z¿ƒ»¿«»»¿»≈

˜„Ìד ‡i�ÈˆBa ˙È ¯cÒÈ ‡˙ÈÎ„ ‡z¯�Ó ÏÚ«¿«¿»»ƒ»«¿«»ƒ«»√»
:‡¯È„z ÈÈ¿»¿ƒ»

ÔˆÈ¯bה È¯NÚ ‡z¯z d˙È ÈÙÈ˙Â ‡zÏÒ ·q˙Â¿ƒ«À¿»¿≈≈»««¿»∆¿≈¿ƒ»
:‡„Á ‡zˆÈ¯b È‰z ÔÈ�B¯ÒÚ ÔÈ¯z¿≈∆¿ƒ¿≈¿ƒ¿»¬»

ÏÚו ‡¯„Ò ˙ÈL ÔÈ¯„Ò ÔÈz¯z ÔB‰˙È ÈeL˙e¿«ƒ»¿«¿≈ƒ¿ƒƒƒ¿»«
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÈÎ„ ‡¯B˙t»»«¿»√»¿»

ÌÁÏÏז È‰˙e ‡˙ÈÎ„ ‡z�·Ï ‡¯„Ò ÏÚ Ôz˙Â¿ƒ≈«ƒ¿»¿À¿»»ƒ»¿≈ƒ¿≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ ‡z¯k„‡Ï¿ƒ¿«¿»À¿»»√»¿»

dp¯cÒÈח ‡˙aL„ ‡ÓBÈa ‡˙aL„ ‡ÓBÈa¿»¿«¿»¿»¿«¿»«¿¿ƒ≈
:ÌÏÚ ÌÈ˜ Ï‡¯NÈ È�a Ì„˜ ÔÓ ‡¯È„z ÈÈ Ì„√̃»¿»¿ƒ»ƒ√»¿≈ƒ¿»≈¿«»»

˜LÈcט ¯˙‡a dpÏÎÈÂ È‰B�·ÏÂ Ô¯‰‡Ï È‰˙e¿≈¿«¬…¿ƒ¿ƒ¿≈¿À≈«¬««ƒ
ÌÈ˜ ÈÈ„ ‡i�a¯wÓ dÏ ‡e‰ ÔÈL„e˜ L„˜ È¯‡¬≈…∆¿ƒ≈ƒÀ¿»«»«¿»¿«

:ÌÏÚ»»

b·¯י ¯a ‡e‰Â Ï‡¯NÈ ˙· ‡˙z‡ ¯a ˜Ù�e¿««ƒ¿»«ƒ¿»≈¿«¿«
¯a ‡˙È¯LÓa Bˆ�e Ï‡¯NÈ È�a B‚a ‰‡¯ˆÓƒ¿»»¿¿≈ƒ¿»≈¿¿«¿ƒ»«

:Ï‡¯NÈ ¯a ‡¯·‚Â Ï‡¯NÈ ˙· ‡˙z‡ƒ¿»«ƒ¿»≈¿«¿»«ƒ¿»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

אחד: ועּקרם סֹודם ּכי לֹומר יחד ְְִִִִֶַַַַָָָָהּׁשביעּיֹות

„BÚמנֹורה ּפרׁשת ּבסמיכּות ׁשּנתּכּון ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָאפׁשר

ז"ל ּׁשאמרּו מה ּדר על סּכה (ּתֹורתלפרׁשת ְְֶֶֶַַַַָָָָֻ

וכיּכהנים) וז"ל העדת לפרכת מחּוץ ּבּפסּוק ְְְֲִִִֵֶַָָָֹֹֻ

ׁשהיּו ׁשנה הּמ' ּכל והלא צרי היה ְֲִֶַַָָָָָָָָֹלאֹורּה

הּתֹוספֹות ּופרׁשּו לאֹורֹו, אּלא הלכּו לא ְְְְִֵֶַַָָָָֹּבּמדּבר



מט xen` zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'b ycew zayl inei xeriy

(â)ïøäà Búà Cøòé ãòBî ìäàa úãòä úëøôì õeçî¦Á§¨¸Ÿ¤¨«¥ª¹§´Ÿ¤¥À©«£ŸÁŸ¸©«£¹Ÿ
:íëéúøãì íìBò úwç ãéîz ýåýé éðôì ø÷a-ãò áøòî¥¤¯¤©²Ÿ¤¦§¥¬§Ÿ̈−¨¦®ª©¬¨−§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£˙„Ú‰ ˙Î¯ÙÏ∑."עדּות" קרּוי ׁשהּוא הארֹון ת"כ)ׁשּלפני כב. עדּות(שבת ׁשהּוא מערבי, נר על ּדרׁשּו ורּבֹותינּו ¿»…∆»≈Àְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּכ ׁשמן ּבּה ׁשנֹותן ּביׂשראל, ׁשֹורה ׁשהּׁשכינה עֹולם ּבאי מסּיםלכל היה ּובּה מתחיל היה ּומּמּנה חברֹותיה, .מּדת ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

¯˜a „Ú ·¯ÚÓ Ô¯‰‡ B˙‡ C¯ÚÈ∑(ת"כ)לג חצי חכמים: וׁשערּו הּלילה, ּכל למּדת הראּויה עריכה אֹותֹו יער «¬……«¬…≈∆∆«…∆ְְְְֲֲֲֲֲִִִִִַַַַָָָָָָֹֹ
להם הקּבעה זֹו ּומּדה טבת ּתקּופת ללילי אף ּכדאי והן ונר, נר .לכל ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻ

(ã)ýåýé éðôì úBøpä-úà Cøòé äøähä äøðnä ìò©µ©§Ÿ̈´©§Ÿ̈½©«£−Ÿ¤©¥®¦§¥¬§Ÿ̈−
ô :ãéîz̈¦«

i"yx£‰¯‰h‰ ‰¯�n‰∑האפר מן ּתחּלה ּומדּׁשנּה ׁשּמטהרּה מנֹורה, ׁשל טהרּה על אחר: ּדבר טהֹור. זהב .ׁשהיא «¿…»«¿…»ְְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ

(ä)éðL úBlç äøNò íézL dúà úéôàå úìñ zç÷ìå§¨«©§¨´½Ÿ¤§¨«¦¨´Ÿ½̈§¥¬¤§¥−©®§¥Æ
:úçàä älçä äéäé íéðøNò¤§Ÿ¦½¦«§¤−©«©¨¬¨«¤¨«

(å)ïçìMä ìò úëøònä LL úBëøòî íézL íúBà zîNå§©§¨¬¨²§©¬¦©«£¨−¥´©©«£¨®¤©²©ª§¨¬
:ýåýé éðôì øähä©¨−Ÿ¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£˙Î¯Ún‰ LL∑האחת הּמערכה חּלֹות ‰h‰¯.ׁשׁש ÔÁÏM‰∑ׁשל טהרֹו על אחר: ּדבר טהֹור. זהב ׁשל ≈««¬»∆ֲֵַַַַַָָָ«À¿»«»…ֳֵֶֶַַָָָָָָ
הּׁשלחן ּגּבי מעל הּלחם את מגּביהין הּסניפין יהיּו ׁשּלא ת"כ)ׁשלחן, צ"ו. .(מנחות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻֻ

(æ)äøkæàì íçlì äúéäå äkæ äðáì úëøònä-ìò zúðå§¨«©¨¬©©©«£¤−¤§Ÿ¨´©¨®§¨«§¨³©¤̧¤Æ§©§¨½̈
:ýåýéì äMà¦¤−©«Ÿ̈«

i"yx£˙Î¯Ún‰ŒÏÚ z˙�Â∑אחת לכל קמץ מלא לבֹונה ּבזיכי ׁשני היּו הּמערכֹות מּׁשּתי אחת ּכל ∑È‰Â˙‰.על ¿»«»«««¬∆∆ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ¿»¿»
הּזאת kÊ‡Ï¯‰.הּלבֹונה ÌÁlÏ∑ׁשּבת ּבכל אֹותֹו ּכׁשּמסּלקין נקטרת הּלבֹונה אּלא ּכלּום, לגבּה הּלחם מן ׁשאין ְַַָֹ«∆∆¿«¿»»ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

לּמנחה אזּכרה ׁשהּוא ּכּקמץ למעלה, נזּכר הּוא ׁשעלֿידּה לּלחם, לזּכרֹון והיא .וׁשּבת ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

(ç)ãéîz ýåýé éðôì epëøòé úaMä íBéa úaMä íBéa§¸©©¹̈§´©©À̈©«©§¤²¦§¥¬§Ÿ̈−¨¦®
:íìBò úéøa ìàøNé-éða úàî¥¥¬§¥«¦§¨¥−§¦¬¨«

(è)Lã÷ ék Lã÷ íB÷îa eäìëàå åéðáìe ïøäàì äúéäå§¨«§¨Æ§©«£´Ÿ§¨½̈©«£¨ª−§¨´¨®¦¿ŸÁ¤Á
ñ :íìBò-÷ç ýåýé éMàî Bì àeä íéLã÷̈«¨¦̧¬²¥«¦¥¬§Ÿ̈−¨¨«

i"yx£‰˙È‰Â∑היא מנחה ּבכלל הּתבּואה מן הּבא ּדבר ׁשּכל הּזאת, ׁשהּוא∑e‰ÏÎ‡Â.הּמנחה הּלחם, על מּוסב ¿»¿»ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָָֹ«¬»Àֶֶֶַַָ
זכר .לׁשֹון ְָָ

(é)CBúa éøöî Léà-ïa àeäå úéìàøNé äMà-ïa àöiå©¥¥Æ¤¦¨´¦§§¥¦½§Æ¤¦´¦§¦½§−
:éìàøNiä Léàå úéìàøNiä ïa äðçna eöpiå ìàøNé éða§¥´¦§¨¥®©¦¨Æ©©«£¤½¤µ©¦§§¥¦½§¦−©¦§§¥¦«

i"yx£˙ÈÏ‡¯NÈ ‰M‡ŒÔa ‡ˆiÂ∑(ת"כ)מּפרׁשה אֹומר: ּברכיה רּבי יצא, מעֹולמֹו אֹומר: לוי רּבי יצא? מהיכן «≈≈∆ƒ»ƒ¿¿≈ƒְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָ

ÓÊ�‡ג ÔkLÓa ‡˙e„‰Ò„ ‡zÎ¯ÙÏ ‡¯aÓƒ»»¿»À¿»¿«¬»¿«¿«ƒ¿»
ÈÈ Ì„˜ ‡¯Ùˆ „Ú ‡LÓ¯Ó Ô¯‰‡ d˙È ¯cÒÈ«¿«»≈«¬…≈«¿»««¿»√»¿»

:ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜ ‡¯È„z¿ƒ»¿«»»¿»≈

˜„Ìד ‡i�ÈˆBa ˙È ¯cÒÈ ‡˙ÈÎ„ ‡z¯�Ó ÏÚ«¿«¿»»ƒ»«¿«»ƒ«»√»
:‡¯È„z ÈÈ¿»¿ƒ»

ÔˆÈ¯bה È¯NÚ ‡z¯z d˙È ÈÙÈ˙Â ‡zÏÒ ·q˙Â¿ƒ«À¿»¿≈≈»««¿»∆¿≈¿ƒ»
:‡„Á ‡zˆÈ¯b È‰z ÔÈ�B¯ÒÚ ÔÈ¯z¿≈∆¿ƒ¿≈¿ƒ¿»¬»

ÏÚו ‡¯„Ò ˙ÈL ÔÈ¯„Ò ÔÈz¯z ÔB‰˙È ÈeL˙e¿«ƒ»¿«¿≈ƒ¿ƒƒƒ¿»«
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÈÎ„ ‡¯B˙t»»«¿»√»¿»

ÌÁÏÏז È‰˙e ‡˙ÈÎ„ ‡z�·Ï ‡¯„Ò ÏÚ Ôz˙Â¿ƒ≈«ƒ¿»¿À¿»»ƒ»¿≈ƒ¿≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ ‡z¯k„‡Ï¿ƒ¿«¿»À¿»»√»¿»

dp¯cÒÈח ‡˙aL„ ‡ÓBÈa ‡˙aL„ ‡ÓBÈa¿»¿«¿»¿»¿«¿»«¿¿ƒ≈
:ÌÏÚ ÌÈ˜ Ï‡¯NÈ È�a Ì„˜ ÔÓ ‡¯È„z ÈÈ Ì„√̃»¿»¿ƒ»ƒ√»¿≈ƒ¿»≈¿«»»

˜LÈcט ¯˙‡a dpÏÎÈÂ È‰B�·ÏÂ Ô¯‰‡Ï È‰˙e¿≈¿«¬…¿ƒ¿ƒ¿≈¿À≈«¬««ƒ
ÌÈ˜ ÈÈ„ ‡i�a¯wÓ dÏ ‡e‰ ÔÈL„e˜ L„˜ È¯‡¬≈…∆¿ƒ≈ƒÀ¿»«»«¿»¿«

:ÌÏÚ»»

b·¯י ¯a ‡e‰Â Ï‡¯NÈ ˙· ‡˙z‡ ¯a ˜Ù�e¿««ƒ¿»«ƒ¿»≈¿«¿«
¯a ‡˙È¯LÓa Bˆ�e Ï‡¯NÈ È�a B‚a ‰‡¯ˆÓƒ¿»»¿¿≈ƒ¿»≈¿¿«¿ƒ»«

:Ï‡¯NÈ ¯a ‡¯·‚Â Ï‡¯NÈ ˙· ‡˙z‡ƒ¿»«ƒ¿»≈¿«¿»«ƒ¿»≈

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

אחד: ועּקרם סֹודם ּכי לֹומר יחד ְְִִִִֶַַַַָָָָהּׁשביעּיֹות

„BÚמנֹורה ּפרׁשת ּבסמיכּות ׁשּנתּכּון ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָאפׁשר

ז"ל ּׁשאמרּו מה ּדר על סּכה (ּתֹורתלפרׁשת ְְֶֶֶַַַַָָָָֻ

וכיּכהנים) וז"ל העדת לפרכת מחּוץ ּבּפסּוק ְְְֲִִִֵֶַָָָֹֹֻ

ׁשהיּו ׁשנה הּמ' ּכל והלא צרי היה ְֲִֶַַָָָָָָָָֹלאֹורּה

הּתֹוספֹות ּופרׁשּו לאֹורֹו, אּלא הלכּו לא ְְְְִֵֶַַָָָָֹּבּמדּבר



`xenנ zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'b ycew zayl inei xeriy

ׁשל צֹוננת ּפת ׁשּמא יֹום, ּבכל חּמה ּפת לאכל הּמל ּדר יערכּנּו", הּׁשּבת "ּביֹום ואמר: לגלג יצא; ְְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹׁשּלמעלה
אמרּו ּדן, מחנה ּבתֹו אהלֹו לּטע ּבא מחּיב: יצא מׁשה ׁשל ּדינֹו מּבית אמרה: ּומתניתא ּבתמיהה. ימים? ְְְְְְְֲֳִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻּתׁשעה

לֹו: אמרּו אני! ּדן מּבני להם: אמר לכאן? ּטיב מה ב)לֹו: נכנס(במדבר ּכתיב. אבתם" לבית באתת עלּֿדגלֹו "איׁש : ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹ
וגּדף עמד מחּיב; ויצא מׁשה ׁשל ּדינֹו È¯ˆÓ.לבית LÈ‡ŒÔa∑מׁשה ׁשהרג הּמצרי Ï‡¯NÈ.הּוא È�a CB˙a∑ ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֻ∆ƒƒ¿ƒְִִֶֶַַָֹ¿¿≈ƒ¿»≈

ׁשּנתּגּיר Ána�‰.מלּמד eˆpiÂ∑הּמחנה עסקי ‰ÈÏ‡¯Ni.על LÈ‡Â∑אהלֹו מּטע ּבֹו ׁשּמחה ׁשּכנגּדֹו, החיים.זה אור ְְִֵֵֶַַ«ƒ»««¬∆ְֲִֵֶַַַ¿ƒ«ƒ¿¿≈ƒְְֳִִֶֶֶֶַָָ

(àé)eàéáiå ìl÷éå íMä-úà úéìàøNiä äMàä-ïa áwiåÂ©¦ÂŸ¤¨«¦¨̧©¦§§¥¦³¤©¥Æ©§©¥½©¨¦¬
:ïã-ähîì éøác-úa úéîìL Bnà íLå äLî-ìà BúàŸ−¤¤®§¥¬¦²§Ÿ¦¬©¦§¦−§©¥¨«

i"yx£·wiÂ∑,"ּופרׁש" פז)ּכתרּגּומֹו: מּסיני(סנהדרין ׁשּׁשמע המפרׁש ׁשם והּוא וגּדף, המיחד ׁשם ‡Bn.ׁשּנקב ÌLÂ «ƒ…ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ¿≈ƒ
È¯·cŒ˙a ˙ÈÓÏL∑ׁשל זֹונהׁשבחן היתה לבּדה ׁשהיא לֹומר לזֹו, הּכתּוב ׁשּפרסמּה ּדהות∑ÈÓÏL˙.יׂשראל ¿…ƒ«ƒ¿ƒְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ¿…ƒֲַָ

הּכל ּבׁשלֹום ׁשֹואלת ּבדברים, מפטּפטת עליכֹון'! 'ׁשלם ,'על 'ׁשלם ,'על 'ׁשלם ּדּברנית∑È¯·cŒ˙a.ּפטּפטה: ְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ«ƒ¿ƒְִַָ
קלקלה לפיכ אדם, ּכל עם מדּברת לׁשבטֹו.∑Ô„Œ‰hÓÏ.היתה, ּגנאי לאביו, ּגנאי לֹו, ּגנאי ּגֹורם ׁשהרׁשע מּגיד ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָ¿«≈»ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ

ּבֹו לא)ּכּיֹוצא לׁשבטֹו(שמות ׁשבח לאביו, ׁשבח לֹו, ׁשבח למּטהֿדן", אחיסמ ּבן "אהליאב החיים.: אור ְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

(áé)ô :ýåýé ét-ìò íäì Løôì øîLna eäçépiå©©¦ª−©¦§¨®¦§¬¨¤−©¦¬§Ÿ̈«
i"yx£e‰ÁÈpiÂ∑ּבפרק היּו ׁשּׁשניהם עּמֹו, מקֹוׁשׁש הּניחּו ולא לבּדֹו ««ƒÀְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָֹ

עח)אחד; ׁשּנאמר(סנהדרין ּבמיתה, ׁשהמקֹוׁשׁש היּו לא)ויֹודעים ּבאיזֹו(שמות להם ּפרׁש לא אבל יּומת", מֹות "מחּלליה : ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
נאמר לכ לד)מיתה, טו היּו(במדבר ׁשּלא להם", "לפרׁש אֹומר: הּוא ּבמקּלל אבל לֹו"; מהּֿיעׂשה פרׁש לא "ּכי : ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹֹ

לאו אם מיתה חּיב אם .יֹודעים ְִִִִַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(e"kyz qgpt t"y zgiy)

ה' ּפי על להם לפרׂש ּבמׁשמר יב)וּיּניחּוהּו ׁשהיה(כד, זמן "ׁשּכל רׁש"י: מפרׁש לכם" ה' יצּוה מה ואׁשמעה "עמדּו הּפסּוק על ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

לֹומר, ויׁש מּיד. זאת לברר יכֹול היה מׁשה והרי ענׁשֹו, ׁשּיתּברר עד המקּלל את ּכלאּו לּמה וקׁשה: הּׁשכינה". עם מדּבר היה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹרֹוצה,

מׁשה צּפה טֹובה,ׁשּׁשם ּבענׁש,לבׂשֹורה מדּבר ּכאן ואּלּו ה'. את וׁשאל מהר לכן הּפסח; להקרבת נֹוסף מֹועד ׁשּיׁש ה' הֹודעת ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻ

ּלעׂשֹות. מה לֹו יֹורה ׁשה' עד ּבמעצר הסּתּפק ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָולכן

(âé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

Êb¯‡Âיא ‡ÓL ˙È Ï‡¯NÈ ˙· ‡˙z‡ ¯a L¯Ùe»≈«ƒ¿»«ƒ¿»≈»¿»¿«¿≈
˙ÈÓÏL dn‡ ÌeLÂ ‰LÓ ˙ÂÏ d˙È e‡È˙È‡Â¿«¿ƒ»≈¿»…∆¿ƒ≈¿…ƒ

:Ô„„ ‡Ë·LÏ È¯·c ˙a«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿»

ÔB‰Ïיב L¯t˙Èc „Ú ‡¯hÓ ˙È·a È‰B¯q‡Â¿«¿ƒ¿≈«¿»«¿ƒ¿»«¿
:ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb ÏÚ«¿≈«≈¿»«¿»

ÓÈÓÏ¯:יג ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

כ"ב:) החּמה(ׁשּבת לאֹור הֹולכים היּו ׁשּלא ְְִֶַַַָָָֹ

ּׁשּבתֹו מה רֹואים ׁשהיּו הּׁשכינה לאֹור ְְְִִֶֶֶַַָָָאּלא

ע"כ, וכּו' עֹולם לבאי עדּות אּלא וכּו' ְְְִֵֵֶַַָָָָהּטפיח

מצות ׁשל זה ּבסמיכּות ה' ּׁשּנתחּכם מה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַוהּוא

ּכי לֹומר וגֹו' בּסּכֹות ּכי סּכה למצות ְְְְִִִַַַַָָֻֻהּמנֹורה

אֹור להם היה לא ּכבֹוד ענני לצד ְְְִֵֵֶַַָָָָָֹיׂשראל

אם ,יתּבר לאֹורֹו היתה והליכתם ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָהּׁשמׁש,

העדת לפרכת אּלא אינּה מנֹורה מצות ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻּכן

וכּו': עֹולם לבאי ְְֵֵָָעדּות

B‚Â'.וּיצאי) ‰M‡ ÔaאמרC¯c ÏÚ ‡ˆiÂ ֵֵַ∆ƒ»¿ַָ«≈≈«∆∆

Ï"Ê Ì¯ÓB‡(ּתנחּומא)העגל וּיצא ּבפסּוק ¿»ְְֵֵֵֶַַָָָ

ּכאן כן ּכמֹו הּפֹועל, ּכּונת ּבלא ׁשּיצא ְְֵֵֶֶַַַַָָָָֹהזה

למעׂשה הּיׂשראלית האּׁשה ׁשּנתּכּונה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹלא

יצא אּסּור לדבר מתּכּון ּבלא אּלא ְְְִִִִֵֶַַַָָָֹהּכעּור

ז"ל ּכאֹומרם פ"א)הּנגע, ׁשהעמיד(שמו"ר ְְֱִֶֶֶַַָ

ועׂשה לּבית וחזר לעבֹודתֹו הּבעל ְְְֲִִִַַַַַַַַָָָָהּמצרי

ויצא היה ּבעלּה ּכי חׁשבה והאּׁשה ְְְֲֲִִֶַַָָָָָָָָָמעׂשה

זכרֹון מׁשוה ׁשהּכתּוב ּתמצא ולזה זה, ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָנגע

ּדכתיב הּיׂשראלי האיׁש לזכרֹון ‰‡M‰האּׁשה ְְְְְִִִִִִִֵַָָָ»ƒ»

ÈÏ‡¯Ni‰ LÈ‡Â ˙ÈÏ‡¯Ni‰האּׁשה נקּיה ּכי «ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ«ƒ¿¿≈ƒְִִִָָָ

לפנינּו הּמזּכר הּיׂשראלי לאיׁש וׁשוה ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָֹֻמעון

ואֹומרֹו דפי, ּבֹו Ï‡¯NÈׁשאין È�a CB˙aלֹומר ְְִֵֶֹ¿¿≈ƒ¿»≈ַ

ּבֹו: ּכּיֹוצא ממזר ּבתֹוכם היה ְְֵֵֶַַָָָֹׁשּלא

„BÚּבתֹוכם מֹוׁשב לֹו נתנּו ׁשּלא ְְְִֶֶָָָֹירצה

אהלֹוׁשּבמקֹום לטעת רֹוצה ׁשהיה ְֳֶֶֶַַָָָָָ

ורז"ל מּׁשּלנּו, אינ לֹו אֹומר (ּתֹורתהיה ְְִֵֵֶַַַָָָ

ואּלּוּכהנים) ׁשּנתּגּיר הּכתּוב לֹומר ׁשּבא אמרּו ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

חּיים: אלהים ּדברי ְְֱִִִֵֵַֹואּלּו

LÈ‡Âאּולי ׁשמֹו, הזּכר ׁשּלא טעם הּיׂשראלי. ¿ƒְְְְִִֵֶַַַַַֹֻ

ידֹו ׁשעל מּׁשּום להזּכירֹו רצה ְְִִֶֶַַָָָֹׁשּלא

הּׁשם את הּיׂשראלית ּבן ׁשּנקב הּדבר ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהיה

חפץ הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ואין וכּו', ְְְְְִֵֵַַָָָּומגלּגלין

ה ׁשּנׁשאר ּבּתֹורה ּגם ּומה אדם, רׁשםלגּנֹות ְְִֶֶַַַַָָָָָ

ועד. ְֶָָלעֹולם

„BÚנצּו אׁשר ׁשּמריבה לֹומר הּכתּוב ְְֲִִֵֶֶַַַָָָנתּכּון

הּוא ׁשּזה הּנרׁשם הפרׁש על היא ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָעליה

ּכל ּכלל וכאן יׂשראלי ּבן וזה יׂשראלית ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָּבן

ז"ל ּׁשאמרּו פל"ב)מה ּדבר(ויק"ר על למ"ד ְְְֶֶַַַַָ

להארי הּכתּוב חׁש ולא וכּו', ּולמ"ד ְְְְֲֲִִֶַַַָָֹיֹוחסין

ּבּדבר: צר אין ּכי ׁשמֹו ּכן ּגם ולֹומר ְְִֵֵֶַַַָָָֹלׁשֹון

הזּכיר‡Bn.וׁשםיא) לא לּמה לדעת צרי ְֵƒְִִִַַָָָָֹ

אל הבאתֹו עד ּכׁשהזּכירֹו ּבתחּלה ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָׁשמּה

לׁשבח האחד ּדרכים, ּבב' לֹומר ויׁש ְְְְִֵֶֶֶַַָָָמׁשה,

הּדר זה ÌLÂעל ‰LÓ Ï‡ B˙‡ e‡È·iÂאּמֹו ֶֶֶַַ«»ƒ…∆∆¿≈ִ

והאחד הּמביאים, מּכלל היא ּגם ּפרּוׁש ְְְְִִִִֵֶַַַָָוגֹו',

הבאה ידי ועל מׁשה אל אתֹו וּיביאּו ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹלגנאי

היא ׁשאּמֹו אֹותּה יפרסם ׁשהּכתּוב נתחּיבה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָזֹו

נכמרּו ּכי יֹודע אּתה ּדבר ּומּמֹוצא ְְְִִִִֵַַָָָָׁשלֹומית,

ּוכתיב ּבנּה על י"ב)רחמיה ורחמי(מׁשלי ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָ

ּכי הּכתּוב אֹותּה ּגּלה לזה אכזרי, ְְִִִִֶַַָָָָָָרׁשעים

להּטעם ׁשבטּה הזּכיר ּגם ּבנּה, וזה האּׁשה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹזאת

ירחם הּׁשבט הּסתם מן ּכי ׁשּכתבּתי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָעצמֹו

ּבּמדרׁש אמרּו ולזה הּקרֹובים, לעזר ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹויעמד

פל"ב) וכּו':(ויק"ר לׁשבטֹו ּגנאי לֹו ְְְְְִַַּגנאי

xen` zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'b ycew zayl inei xeriy

(ãé)-ìë eëîñå äðçnì õeçî-ìà ìl÷îä-úà àöBä¥´¤©«§©¥À¤¦Æ©©«£¤½§¨«§¯¨
:äãòä-ìk Búà eîâøå BLàø-ìò íäéãé-úà íéòîMä©«Ÿ§¦²¤§¥¤−©Ÿ®§¨«§¬Ÿ−¨¨«¥¨«

i"yx£ÌÈÚÓM‰∑העדים הּדּינים∑Ïk.אּלּו את נענׁשים∑‡˙Ì‰È„ÈŒ.להביא אנּו ואין ,ּבראׁש ּדמ' לֹו: אֹומרים «…¿ƒִֵֵָ»ְִִֶַַָָ∆¿≈∆ְְְְְֱִִֵֶָָָֹ
!'ל ּגרמּת ׁשאּתה ,ּבמיתת.‰„Ú‰ŒÏk∑(ת"כ)ּכמֹותֹו אדם ׁשל ׁשּׁשלּוחֹו מּכאן העדה, ּכל .ּבמעמד ְְְְִֶַַָָָָ»»≈»ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָ

(åè)ìl÷é-ék Léà Léà øîàì øaãz ìàøNé éða-ìàå§¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´¥®Ÿ¦¬¦²¦«§©¥¬
:Bàèç àNðå åéäìà¡Ÿ−̈§¨¨¬¤§«

i"yx£B‡ËÁ ‡N�Â∑התראה ּכׁשאין .ּבכרת, ¿»»∆¿ְְְֵֵֶַָָָ

(æè)äãòä-ìk Bá-eîbøé íBâø úîeé úBî ýåýé-íL á÷ðå§Ÿ¥³¥«§Ÿ̈Æ´½̈¨¬¦§§−¨¨«¥¨®
:úîeé íL Bá÷ða çøæàk øbk©¥Æ¨«¤§½̈§¨§¬¥−¨«

i"yx£ÌL ·˜�Â∑ּבכּנּוי המקּלל ולא הּׁשם, את ׁשּיפרׁש עד חּיב ּכמֹו∑Â�˜·.אינֹו קללה, ח)לׁשֹון כג "מה(במדבר : ¿…≈≈ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ¿…≈ְְְָָָ
.אּקב" ֶֹ

(æé):úîeé úBî íãà Lôð-ìk äké ék Léàå§¦¾¦¬©¤−¨¤´¤¨¨®−¨«

i"yx£‰kÈ Èk LÈ‡Â∑ׁשּנאמר יב)לפי כא מּנין?(שמות וקטן אּׁשה האיׁש, את ׁשהרג אּלא לי אין וגֹו'", איׁש "מּכה : ¿ƒƒ«∆ְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
אדם" "ּכלֿנפׁש לֹומר: .ּתלמּוד ְֶֶַַָָָ

(çé):Lôð úçz Lôð äpîlLé äîäa-Lôð äkîe©¥¬¤«¤§¥−̈§©§¤®¨¤−¤©¬©¨«¤

(èé)äNòé ïk äNò øLàk Búéîòa íeî ïzé-ék Léàå§¦¾¦«¦¥¬−©«£¦®©«£¤´¨½̈¥−¥¨¬¤
Bl: «

(ë)øLàk ïL úçz ïL ïéò úçz ïéò øáL úçz øáL¤ µ¤©´©¤½¤©µ¦©´©©½¦¥−©´©¥®©«£¤̧
:Ba ïúpé ïk íãàa íeî ïzé¦¥¬Æ¨«¨½̈¥−¦¨¬¤«

i"yx£Ba Ô˙pÈ Ôk∑אּלא מּמׁש, מּום נתינת ׁשאינֹו רּבֹותינּו ּפרׁשּו ≈ƒ»∆ְְִֵֵֵֶֶַַַָָ
ליד מּיד הּנתּון ּדבר – 'נתינה' לׁשֹון ּבֹו ּכתיב לכ ּכעבד, אֹותֹו ׁשמין ממֹון; .ּתׁשלּומי ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָ

(àë):úîeé íãà äkîe äpîlLé äîäá äkîe©¥¬§¥−̈§©§¤®¨©¥¬¨¨−¨«

i"yx£‰pÓlLÈ ‰Ó‰· ‰kÓe∑חּבּורה ּבּה ּבעֹוׂשה ּדּבר וכאן ּבהמה, ּבהֹורג ּדּבר ÓeÈ˙.למעלה Ì„‡ ‰kÓe∑אפּלּו «≈¿≈»¿«¿∆»ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ«≈»»»ֲִ
למּכה להּקיׁשֹו ּובא הּכתּוב, ּדּבר ואּמֹו אביו ּובמּכה "נפׁש". ּכאן נאמר ׁשּלא חּבּורה, ּבֹו עׂשה אּלא הרגֹו ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹלא
ׁשהמקּללֹו ׁשּמצינּו לפי מיתה: אחר למּכה ּפרט מחּיים, ואּמֹו, אביו מּכה אף מחּיים, ּבהמה, ּמּכה מה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָּבהמה:
מּכה אף ּתׁשלּומין, אין חבלה אין ׁשאם ּבחּבלה, ּבבהמה ּומה ׁשּפטּור; ּבּמּכה, לֹומר הצר חּיב, מיתה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻלאחר

חּבּורה ּבהם ׁשּיעׂשה עד חּיב אינֹו ואּמֹו .אביו ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

(áë)éðà ék äéäé çøæàk øbk íëì äéäé ãçà ètLî¦§©³¤¨Æ¦«§¤´¨¤½©¥¬¨«¤§¨−¦«§¤®¦²£¦¬
:íëéäìà ýåýé§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È�‡∑הּגרים על ׁשמי מיחד אני ּכ עליכם, ׁשמי מיחד ׁשאני ּכׁשם ּכּלכם; החיים.אלהי אור ¬ƒ¡…≈∆ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֻ

ÔeÎÓÒÈÂיד ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ Êb¯‡c ˙È ˜t‡«≈»¿«¿≈¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿ƒ¿¿
ÔeÓb¯ÈÂ dLÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È eÚÓL Èc Ïk»ƒ¿»»¿≈«≈≈¿ƒ¿¿

:‡zL�k Ïk d˙È»≈»¿ƒ¿»

Ècטו ¯·b ¯·b ¯ÓÈÓÏ ÏlÓz Ï‡¯NÈ È�a ÌÚÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈¿≈»¿«¿«ƒ
:d·BÁ Ïa˜ÈÂ d‰Ï‡ Ì„˜ Êb¯È«¿≈√»¡»≈ƒ«≈≈

Ìb¯Óטז ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙È ÈÈ„ ‡ÓL L¯Ù È„Â¿ƒ»≈¿»«¿»ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈ƒ¿«
‡·ÈvÈk ‡¯Bi‚k ‡zL�k Ïk da ÔeÓb¯Èƒ¿¿≈»¿ƒ¿»¿ƒ»¿«ƒ»

:ÏË˜˙È ‡ÓL d˙eL¯Ùa¿»»≈¿»ƒ¿¿≈

„‡�L‡יז ‡LÙ� Ïk ÏBË˜È È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈ƒ¿»«¿»«¬»»
:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙Èƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

�ÏBË˜È„e‡LÙיח dpÓlLÈ ‡¯ÈÚa LÙ� ¿ƒ¿¿«¿ƒ»¿«¿ƒ««¿»
:‡LÙ� ÛÏÁ¬««¿»

Ú·„יט È„ ‡Ók d¯·Áa ‡ÓeÓ ÔzÈ È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈ƒ≈»¿«¿≈¿»ƒ¬«
:dÏ „·Ú˙È Ôk≈ƒ¿¬∆≈

pL‡כ ‡�ÈÚ ÛÏÁ ‡�ÈÚ ‡¯·z ÛÏÁ ‡¯·z«¿»√««¿»≈»√«≈»ƒ»
Ôk ‡L�‡a ‡ÓeÓ ÔzÈ È„ ‡Ók ‡pL ÛÏÁ√«ƒ»¿»ƒƒ≈»«¬»»≈

:da ·‰È˙Èƒ¿¿∆≈

‡�L‡כא ÏBË˜È„e dpÓlLÈ ‡¯ÈÚa ÏBË˜È„e¿ƒ¿¿ƒ»¿«¿ƒ«¿ƒ¿¬»»
:ÏË˜˙Èƒ¿¿≈

È‰Èכב ‡·ÈvÈÎ ‡¯Bi‚k ÔBÎÏ È‰È ‡„Á ‡�Ècƒ»¬»¿≈¿¿ƒ»¿«ƒ»¿≈
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ È¯‡¬≈¬»¿»¡»¬

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשאזÁ¯Ê‡k.ּכּגרכב) ּכאזרח, הּגר אמר ולא מּמדרגתְְֵֶֶַַָָָָֹ«¿∆«ֵַ למּטה ּגר מדרגת ּכי נׁשמע אמרְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָיהיה לזה ּבגדֹול, נתלה ׁשהּקטן bk¯אזרח ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָ«≈



ני xen` zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'b ycew zayl inei xeriy

(ãé)-ìë eëîñå äðçnì õeçî-ìà ìl÷îä-úà àöBä¥´¤©«§©¥À¤¦Æ©©«£¤½§¨«§¯¨
:äãòä-ìk Búà eîâøå BLàø-ìò íäéãé-úà íéòîMä©«Ÿ§¦²¤§¥¤−©Ÿ®§¨«§¬Ÿ−¨¨«¥¨«

i"yx£ÌÈÚÓM‰∑העדים הּדּינים∑Ïk.אּלּו את נענׁשים∑‡˙Ì‰È„ÈŒ.להביא אנּו ואין ,ּבראׁש ּדמ' לֹו: אֹומרים «…¿ƒִֵֵָ»ְִִֶַַָָ∆¿≈∆ְְְְְֱִִֵֶָָָֹ
!'ל ּגרמּת ׁשאּתה ,ּבמיתת.‰„Ú‰ŒÏk∑(ת"כ)ּכמֹותֹו אדם ׁשל ׁשּׁשלּוחֹו מּכאן העדה, ּכל .ּבמעמד ְְְְִֶַַָָָָ»»≈»ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָ

(åè)ìl÷é-ék Léà Léà øîàì øaãz ìàøNé éða-ìàå§¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´¥®Ÿ¦¬¦²¦«§©¥¬
:Bàèç àNðå åéäìà¡Ÿ−̈§¨¨¬¤§«

i"yx£B‡ËÁ ‡N�Â∑התראה ּכׁשאין .ּבכרת, ¿»»∆¿ְְְֵֵֶַָָָ

(æè)äãòä-ìk Bá-eîbøé íBâø úîeé úBî ýåýé-íL á÷ðå§Ÿ¥³¥«§Ÿ̈Æ´½̈¨¬¦§§−¨¨«¥¨®
:úîeé íL Bá÷ða çøæàk øbk©¥Æ¨«¤§½̈§¨§¬¥−¨«

i"yx£ÌL ·˜�Â∑ּבכּנּוי המקּלל ולא הּׁשם, את ׁשּיפרׁש עד חּיב ּכמֹו∑Â�˜·.אינֹו קללה, ח)לׁשֹון כג "מה(במדבר : ¿…≈≈ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ¿…≈ְְְָָָ
.אּקב" ֶֹ

(æé):úîeé úBî íãà Lôð-ìk äké ék Léàå§¦¾¦¬©¤−¨¤´¤¨¨®−¨«

i"yx£‰kÈ Èk LÈ‡Â∑ׁשּנאמר יב)לפי כא מּנין?(שמות וקטן אּׁשה האיׁש, את ׁשהרג אּלא לי אין וגֹו'", איׁש "מּכה : ¿ƒƒ«∆ְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
אדם" "ּכלֿנפׁש לֹומר: .ּתלמּוד ְֶֶַַָָָ

(çé):Lôð úçz Lôð äpîlLé äîäa-Lôð äkîe©¥¬¤«¤§¥−̈§©§¤®¨¤−¤©¬©¨«¤

(èé)äNòé ïk äNò øLàk Búéîòa íeî ïzé-ék Léàå§¦¾¦«¦¥¬−©«£¦®©«£¤´¨½̈¥−¥¨¬¤
Bl: «

(ë)øLàk ïL úçz ïL ïéò úçz ïéò øáL úçz øáL¤ µ¤©´©¤½¤©µ¦©´©©½¦¥−©´©¥®©«£¤̧
:Ba ïúpé ïk íãàa íeî ïzé¦¥¬Æ¨«¨½̈¥−¦¨¬¤«

i"yx£Ba Ô˙pÈ Ôk∑אּלא מּמׁש, מּום נתינת ׁשאינֹו רּבֹותינּו ּפרׁשּו ≈ƒ»∆ְְִֵֵֵֶֶַַַָָ
ליד מּיד הּנתּון ּדבר – 'נתינה' לׁשֹון ּבֹו ּכתיב לכ ּכעבד, אֹותֹו ׁשמין ממֹון; .ּתׁשלּומי ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָ

(àë):úîeé íãà äkîe äpîlLé äîäá äkîe©¥¬§¥−̈§©§¤®¨©¥¬¨¨−¨«

i"yx£‰pÓlLÈ ‰Ó‰· ‰kÓe∑חּבּורה ּבּה ּבעֹוׂשה ּדּבר וכאן ּבהמה, ּבהֹורג ּדּבר ÓeÈ˙.למעלה Ì„‡ ‰kÓe∑אפּלּו «≈¿≈»¿«¿∆»ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ«≈»»»ֲִ
למּכה להּקיׁשֹו ּובא הּכתּוב, ּדּבר ואּמֹו אביו ּובמּכה "נפׁש". ּכאן נאמר ׁשּלא חּבּורה, ּבֹו עׂשה אּלא הרגֹו ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹלא
ׁשהמקּללֹו ׁשּמצינּו לפי מיתה: אחר למּכה ּפרט מחּיים, ואּמֹו, אביו מּכה אף מחּיים, ּבהמה, ּמּכה מה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָּבהמה:
מּכה אף ּתׁשלּומין, אין חבלה אין ׁשאם ּבחּבלה, ּבבהמה ּומה ׁשּפטּור; ּבּמּכה, לֹומר הצר חּיב, מיתה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻלאחר

חּבּורה ּבהם ׁשּיעׂשה עד חּיב אינֹו ואּמֹו .אביו ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

(áë)éðà ék äéäé çøæàk øbk íëì äéäé ãçà ètLî¦§©³¤¨Æ¦«§¤´¨¤½©¥¬¨«¤§¨−¦«§¤®¦²£¦¬
:íëéäìà ýåýé§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È�‡∑הּגרים על ׁשמי מיחד אני ּכ עליכם, ׁשמי מיחד ׁשאני ּכׁשם ּכּלכם; החיים.אלהי אור ¬ƒ¡…≈∆ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֻ
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:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡�‡ È¯‡¬≈¬»¿»¡»¬

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשאזÁ¯Ê‡k.ּכּגרכב) ּכאזרח, הּגר אמר ולא מּמדרגתְְֵֶֶַַָָָָֹ«¿∆«ֵַ למּטה ּגר מדרגת ּכי נׁשמע אמרְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָיהיה לזה ּבגדֹול, נתלה ׁשהּקטן bk¯אזרח ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָ«≈



`xenנב zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye xii` 'b ycew zayl inei xeriy

(âë)ìl÷îä-úà eàéöBiå ìàøNé éða-ìà äLî øaãéå©§©¥´¤»¤§¥´¦§¨¥¼©¦´¤©«§©¥À
eNò ìàøNé-éðáe ïáà Búà eîbøiå äðçnì õeçî-ìà¤¦Æ©©«£¤½©¦§§¬Ÿ−¨®¤§¥«¦§¨¥´¨½

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
i"yx£eNÚ Ï‡¯NÈ È�·e∑:ּותלּיה רגימה ּדחּיה, אחר: ּבמקֹום ּבסקילה האמּורה הּמצוה החייםּכל אור ¿≈ƒ¿»≈»ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָָָ

אמור פרשת חסלת

È˙כג e˜Èt‡Â Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«ƒ»
‡�·‡ d˙È eÓ‚¯e ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ Êb¯‡c¿«¿≈¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿»»≈«¿»
˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók e„·Ú Ï‡¯NÈ È�·e¿≈ƒ¿»≈¬»¿»ƒ«ƒ¿»»

Ù Ù Ù :‰LÓ…∆

çô÷ 'îòá äñôãð øåîà úùøôì äøèôä

dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn -

Á¯Ê‡kּכאזרח והּגר ּכּגר האזרח ּפרּוׁש »∆¿»ְְְֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּבּמׁשּפט: הם ְְִִֵֶַָׁשּׁשקּולים

B‚Â'.ּובניכג) eNÚ Ï‡¯NÈּמקֹום מה קׁשה ְֵƒ¿»≈»¿ֶַָָ

ׁשאמר אחר וגֹו' עׂשּו יׂשראל ּובני ְְְִֵֵֶַַַַָָָלֹומר

אבן אתֹו וּירּגמּו וגֹו' המקּלל את ְְְְִִֵֶֶַַַַָֹוּיֹוציאּו

וי"ל ה', צּוה אׁשר את ׁשעׂשּו רֹואה ְֲֲִִֵֶֶֶֶָָהריני

ּומחלקת מריבה ידי על הּדבר ׁשהיה ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹלצד

הּיׂשראלית ּבן ּובין הּיׂשראלי ּבין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשהיתה

ּכתּוב מׁשּפט ּבֹו ׁשעׂשּו לֹומר מקֹום ְִֵֶַָָָָיׁש

אמר לזה ׁשּבּלב, טינא ּכן ּגם ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָלאמצעּות

'‰ ‰eˆ ¯L‡k eNÚ'ה מצות לצד ּפרּוׁש »«¬∆ƒ»ְְִֵַַ

ׁשעׂשּו. ֶָהּוא

B‡ׁשעׂשאּוה הּמצוה להעלֹות הּכתּוב ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָנתּכּון

ּכּלם. יד ּבֹו היתה ׁשּלא הגם יׂשראל ְְֲִֵֶַַָָָָָֹֻּכל

B‡קנאת ׁשּקּנאּו זה מעׂשה ידי ׁשעל ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַירצה

ּגם הּכתּוב עליהם העלה יתּבר ְְֱֲִֵֶֶַַַָָָּכבֹודֹו

ּכאׁשר אֹומרֹו והּוא הּתֹורה, ּכל עׂשּו ּכאּלּו ְְְֲִֵֶַַָָָּכן

ּכלל: ּבדר מׁשה את ה' ְְִֶֶֶֶָָצּוה

B‡'ה ׁשּבמצות לצד הּדר זה על ְְְִֶֶֶֶַַַַַֹיאמר

אמר ‡Ïלמׁשה ¯ÊBÁL Ïl˜Ó‰ ˙‡ ‡ˆB‰ ְֶַָ≈∆«¿«≈∆≈∆

ÏÚ ‰È‰z ‰ÓÈ‚¯‰Â B˙B‡ ‡ÈˆBÈ ‡e‰ Èk ‰LÓ∆ƒƒ¿»¿ƒ»ƒ¿∆«

‰„Ú‰ Ïk B˙‡ eÓ‚¯Â ·È˙Îc Ï‡¯NÈ È„Èוכאן , ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿»¿…»»≈»ְָ

‰אמר e‡ÈˆBiÂÏl˜Óיׂשראל אל ׁשחֹוזר ַָ«ƒ«¿«≈ְִֵֵֶֶָ

ליׂשראל לׁשּבח הּכתּוב ּובא ,ּבסמּו ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָֻהּמזּכרים

LÓÏ‰ואמר '‰ ‰eˆ ¯L‡k eNÚ Ï‡¯NÈ È�·e, ְַָ¿≈ƒ¿»≈»«¬∆ƒ»¿∆

אליהם ּבדּברֹו הם קדמּו הּוא, לעׂשֹות ְְְֲֲֵֵֵֶַַָּפרּוׁש

הּזריזּות לצד מׁשה ׁשּיעׂשהּו קדם אֹותֹו ְְְֲִֵֶֶֶַַַָֹועׂשּו

הראׁשֹונים ולּדרכים ה', מצות לקּים ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָוהּמהירּות

ׁשלּוחֹו: אֹו הּוא אֹו הֹוצא, ְְֵֵָנפרׁש

¯Ó‡ ˙L¯t ˙ÏÒÁ¬»«»»«¡…
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xen` zyxt zegiyÎihewl

לגבי הנדרשת בכלל, מצוה של lkaeמצוה,lkבשמחה

גדולה". "עבודה זוהי, – שרוי שיהודי מצב בכל יום,

שהיה המלך דוד את כדוגמא הרמב"ם מביא לכן

ה'..." לפני ומכרכר צריכה73"מפזז כמה עד להצביע כדי

המצוות בכל השמחה זאת.74להיות לעשות שקשה למרות ,

הוא בתחילה הכבד: אל הקל מן הרמב"ם הולך זה לפי

מצוה המועדות ("כל בכלל יוםֿטוב שמחת על כותב

בחג השמחה על מדבר הוא אחרֿכך בהן"), לשמוח

מפני ובאה יותר, נעלית שהיא המצוה,zeaiagהסוכות,

קשה שהיא בכלל, מצוה של בשמחה דן הוא כך ואחר

גדולה". "עבודה – יותר

.·È
‰‡¯Â‰‰

עלול יהודי בפועל: לעבודה בנוגע הוראה גם זוהי

למצב להגיע יכול הוא שמחתנו" "זמן בימי אמנם לחשוב:

לשמחה עצמו את להביא יוכל הוא כיצד אך שמחה, של

זכאין"? "יומין לשמחה, המיוחד הזמן לאחר גם

הרמב"ם, כך על השואבהwxyאומר בית שמחת לאחר

תמיד, כי מצוה. שמחת של הגדולה" "עבודה מתחילה

ה'. בעבודת יהודי, של צעד כל קשור החול, בימות ואפילו

שמים" לשם יהיו מעשיך ש"כל פשוטה, מצוה ,75זוהי

דעהו" דרכיך זאת76ו"בכל לעשות הוא צריך ולכן ,

שנאמר כמו בשמחה".77בשמחה, ה' את "עבדו

חז"ל פיו78אמנם, שחוק שימלא לאדם "אסור אומרים

מצוה של ששמחה ברור זאת למרות אך בעולםֿהזה",

השחוק לענין גורמת היא ודוקא הכרחית, אדרבה, 79היא,

ישחק..." בשמים "יושב אשר עד לכל80למעלה, ישחק –

ימלא "אז היעוד לקיום ועד ישראל, עם את לענות הרוצים

ממש. בקרוב צדקנו משיח בביאת – פינו" שחוק
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(`"lyz ('a zecrezd) ziy`xa zay
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טז.73) ו, ש"ב

ברמב"ם74) (אבל ביה"ש לשמחת בהמשך דדוד זה ענין הובא בירושלמי

בכלל, מצוה של לשמחה בהמשך בהבאתgkenckeהוא דקאי שם בקראי

של שמחה עם אחד הו"ע ביה"ש ששמחת – בפנים הנ"ל ועפ"י כו'). הארון

ביה"ש. לשמחת בהמשך הוא בא שבירושלמי זה מתורץ – בכלל מצוה

ביה"ש בשמחת ששמחו בש"ס שנזכרו שאלה – הנ"ל עפ"י ולהוסיף:

מהם מכאו"א ללמוד בכדי שאיןbeqהוא מכיון הרי – השמחה שעושין בבנ"י

לא היא הירושלמי וראיית שכוונת (57 הערה (כנ"ל עכצ"ל אחד, אלא מלך

הוראת בזה (שאין ביה"ש שמחת בכלל.beqלענין מצוה של לשמחה כ"א ,(

מי"ב.75) פ"ב אבות

ו.76) ג, משלי

ב.77) ק, תהלים

א.78) לא, ברכות

אדמו"ר79) קודש (אגרות ב יז, שערים מאה ב. קפד, תצוה זח"ג ראה

שכהֿו). ע' הצ"צ

ד.80) ב, תהלים

•

המשך מעמוד זכ



נג

xen` zyxt zegiyÎihewl

לגבי הנדרשת בכלל, מצוה של lkaeמצוה,lkבשמחה

גדולה". "עבודה זוהי, – שרוי שיהודי מצב בכל יום,

שהיה המלך דוד את כדוגמא הרמב"ם מביא לכן

ה'..." לפני ומכרכר צריכה73"מפזז כמה עד להצביע כדי

המצוות בכל השמחה זאת.74להיות לעשות שקשה למרות ,

הוא בתחילה הכבד: אל הקל מן הרמב"ם הולך זה לפי

מצוה המועדות ("כל בכלל יוםֿטוב שמחת על כותב

בחג השמחה על מדבר הוא אחרֿכך בהן"), לשמוח

מפני ובאה יותר, נעלית שהיא המצוה,zeaiagהסוכות,

קשה שהיא בכלל, מצוה של בשמחה דן הוא כך ואחר

גדולה". "עבודה – יותר

.·È
‰‡¯Â‰‰

עלול יהודי בפועל: לעבודה בנוגע הוראה גם זוהי

למצב להגיע יכול הוא שמחתנו" "זמן בימי אמנם לחשוב:

לשמחה עצמו את להביא יוכל הוא כיצד אך שמחה, של

זכאין"? "יומין לשמחה, המיוחד הזמן לאחר גם

הרמב"ם, כך על השואבהwxyאומר בית שמחת לאחר

תמיד, כי מצוה. שמחת של הגדולה" "עבודה מתחילה

ה'. בעבודת יהודי, של צעד כל קשור החול, בימות ואפילו

שמים" לשם יהיו מעשיך ש"כל פשוטה, מצוה ,75זוהי

דעהו" דרכיך זאת76ו"בכל לעשות הוא צריך ולכן ,

שנאמר כמו בשמחה".77בשמחה, ה' את "עבדו

חז"ל פיו78אמנם, שחוק שימלא לאדם "אסור אומרים

מצוה של ששמחה ברור זאת למרות אך בעולםֿהזה",

השחוק לענין גורמת היא ודוקא הכרחית, אדרבה, 79היא,

ישחק..." בשמים "יושב אשר עד לכל80למעלה, ישחק –

ימלא "אז היעוד לקיום ועד ישראל, עם את לענות הרוצים

ממש. בקרוב צדקנו משיח בביאת – פינו" שחוק

,k"yze h"iyz y"dia zgny zegiyn)

(`"lyz ('a zecrezd) ziy`xa zay
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טז.73) ו, ש"ב

ברמב"ם74) (אבל ביה"ש לשמחת בהמשך דדוד זה ענין הובא בירושלמי

בכלל, מצוה של לשמחה בהמשך בהבאתgkenckeהוא דקאי שם בקראי

של שמחה עם אחד הו"ע ביה"ש ששמחת – בפנים הנ"ל ועפ"י כו'). הארון

ביה"ש. לשמחת בהמשך הוא בא שבירושלמי זה מתורץ – בכלל מצוה

ביה"ש בשמחת ששמחו בש"ס שנזכרו שאלה – הנ"ל עפ"י ולהוסיף:

מהם מכאו"א ללמוד בכדי שאיןbeqהוא מכיון הרי – השמחה שעושין בבנ"י

לא היא הירושלמי וראיית שכוונת (57 הערה (כנ"ל עכצ"ל אחד, אלא מלך

הוראת בזה (שאין ביה"ש שמחת בכלל.beqלענין מצוה של לשמחה כ"א ,(

מי"ב.75) פ"ב אבות

ו.76) ג, משלי

ב.77) ק, תהלים

א.78) לא, ברכות

אדמו"ר79) קודש (אגרות ב יז, שערים מאה ב. קפד, תצוה זח"ג ראה

שכהֿו). ע' הצ"צ

ד.80) ב, תהלים

•

לשבוע שבת אמור תהלים  שיעורי 

יום ראשון - כ"ז ניסן
פרק כ

מפרק קכ 
עד סוף פרק קלד

יום רביעי - ל' ניסן
פרק כ

מפרק קמה 
עד סוף פרק קנ  

יום שני - כ"ח ניסן
פרק כ

מפרק קלה
עד סוף פרק קלט 

יום חמישי - א' אייר
פרק כ

מפרק א
עד סוף פרק ט

יום שלישי - כ"ט ניסן
פרק כ

מפרק קמ
עד סוף פרק קמד

יום שישי - ב' אייר
מפרק י

עד סוף פרק יז

שבת קודש - ג' אייר
פרק כ

מפרק יח עד סוף פרק כב

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

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 



oqipנד g"kÎf"k ipyÎoey`x mei Ð cn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן כ"ז ראשון יום
יוםראשוֿןשניכ"זֿכ"חניסן

,124 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åæ äáäà 'éçá äðäå,124 'nr cr:[ç"éì òåãéë

ניסן כ"ח שני יום

,124 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ìë äðäå ãî ÷øô,bq 'nr cr.'åë àøôö

dleki `idy ,epcnl ,dad` ly xzei dpeilrd dbixcnl qgia ±

dbixcnl qgia eli`e ,zenilya `id d`xidy ina wx zeidl

mcew zeidl ok mb jixv ,xcq it lry zexnl) dad`ay dipyd

lkeiy ,llkd on `vei lr ,oldl xaqei (dad` dixg`le d`xi

dad`l ribdlefila

xne` jke .d`xid zncwd

:owfd epax

,Bæ äáäà úðéça ,äpäå§¦¥§¦©©£¨
,äàøéì úîãBwL íéîòt§¨¦¤¤¤§¦§¨
úòcä úðéça éôk§¦§¦©©©©

,dãéìBnä,dad`d z` - ©¦¨
ììBk úòcäL] òãBpk©©¤©©©¥
íäL ,úBøeáâe íéãñç£¨¦§¤¥

,äàøéå äáäà± cqg - ©£¨§¦§¨
,d`xi ± dxeabe ,dad`

z` dkeza zllek "zrc"e

zelbzdl d`iane odizy

zexywzdd :xnelk ;odizy

ely "zrc"d ly dwfgd

mc`a zxxern ,'d zelcba

ly zeybxd ipy z` dlbne

,dad`e d`xiíéîòôe§¨¦
,[úBlbúäìe ãøéì íéîãB÷ íéãñçäLytpae ,zexeabd xy`n ± ¤©£¨¦§¦¥¥§¦§©

dad` ,zrcd zexywzdn dlbzn minrtly ,epiidiptl.d`xi

äáäàî äáeLz äNòiL úBøáò ìòáe òLøì øLôà ïëìå§¨¥¤§¨§¨¨©©£¥¤©£¤§¨¥©£¨
.åéäìà 'ä úà Bøëæa ,Baìa äãìBpänly ±did dzr cry zex ©§¨§¦§¨§¤¡Ÿ¨

ea zxvep z`f lka ± 'd z`xi el dzid `le zexiar lrae ryx

;daeyzl eze` d`iand d"awdl dad`íb äàøiä ,íB÷î ìkîe¦¨¨©¦§¨©
da äìeìk ïk,dnvr ef dad`a ±àéäL ÷ø ,àìénî,d`xid ± ¥§¨¨¦¥¨©¤¦

,íìòäå úeðè÷ úðéçáa,dad`d jeza -àèç úàøé eðéäc± ¦§¦©©§§¤§¥§©§¦§©¥§
,calaBaì úelbúäa àéä äáäàäå ,íBìLå ñç Ba ãøîì¦§Ÿ©§¨§¨©£¨¦§¦§©¦

.Bçîe.d"awdl dad`a wx yibxn `ed egenae eala ±Càoipr ± Ÿ©
,d`xid iptl d`a dad`dy dfeäæ,wx ±úàøBäå äø÷î Cøc ¤¤¤¦§¤§¨©

,äòL Cøöì ,'ä úàî úéèøt äçbLäa ,äòLryxdy ick - ¨¨§©§¨¨§¨¦¥¥§Ÿ¤¨¨
,daeyz lral jtdidle d"awdl dad`a xxerzi dxiard lrae

ïa øæòìà éaøc äNòîk§©£¥§©¦¤§¨¨¤
àiãøBc16.ryx didy ± §©¨

xfg rztle ± zexiar lrae

dad` jezn daeyza

z`vi eznypy cr ,d"awdl

jka dzidy ixd .ezaeyza

enk .dry z`xed meyn

aezky17oa xfrl` 'xy ,

ly leblb did `iicxec

yniyy ,lecb odk opgei

lecb odkk dpy mipeny

iwecv dyrpe18ici lre ±

xfrl` 'xa dlbleb eznypy

,mcewn didy) `iicxec oa

,zexiar lrae ryx ,xen`k

daeyza xfg okn xg`le

± (d"awdl dad` jezn

eizeevne ezxez lk elrzp

lecb odk opgei ly19.äéeìúe äòeáwä äãBáòä øãñ ìáà£¨¥¤¨£¨©§¨§¨
éøö ¯ íãàä úøéçáaúBönäå äøBzä íei÷ älçz íéc÷äì C ¦§¦©¨¨¨¨¦§©§¦§¦¨¦©¨§©¦§

øeñ"a ,íéðt ìk ìò ,úeðè÷ úðéçáa äàzz äàøé éãé ìò©§¥¦§¨©¨¨¦§¦©©§©¨¨¦§
,"áBè äNòå òøî,devn lk miiwle dxiar lkn rpnidl - ¥©©£¥

øéàé Ck øçàå ,äéúBöîe äøBzä øBàa úéäìàä BLôð øéàäì§¨¦©§¨¡Ÿ¦§©¨¦§¤¨§©©¨¨¦
,"øBà" íéîòt 'á àiøèîéâa "záäàå" ék] äáäàä øBà äéìò̈¤¨¨©£¨¦§¨©§¨§¦©§¦¨§¨¦

:ïç éòãBéì òeãikxe` yxcp dligza xnelk ± [dxzqp dnkg - ©¨©§§¥¥
mc`d zlekia okn xg`l wxe ,mc`d ytpa zeevne dxez ly

.dad`d xe`l ribdl

.ãî ÷øtzeillkd zebixcnd izy z` ,owfd epax xiaqd ,mcewd wxta ¤¤
lbeqn epi` ,envr zegeka mc` ± .dlrnln d`ad ,"dax dad`" - :dad`ay

zelcba zeppeazd ici lr ribdl

.dad` ly ef dlrp dbixcnl 'd

`ed ± jkl dkef `edyk wx

jxca dlrnln ef dad` lawn

,"mler zad`" - ;dpzn ly

zelcba zeppeazd ici lr d`ad

.dad` dze`l ribn `ed ± 'd zelcb oiane wnrzn icediy ici lr ,'d

úBâøãî 'áî äáäà úâøãî ìk ,äpäå"äaø äáäà" :elà §¦¥¨©§¥©©£¨¦©§¥¥©£¨©¨
,õ÷ ïéàì úBâøãîe úBðéça änëì ú÷ìçð ¯ "íìBò úáäà"å- §©£©¨¤§¤¤§©¨§¦©§¥§¥¥

ly zebixcn seqÎoi` opyi

dad`" zbixcna mb ,dad`

zad`" zbixcna mbe "dax

,"mleríeôì ãç ìk̈©§
,délc àøeòLcg` lk - ¦¨¦¥

zbixcn ,exeriy itl

;zipgexd ezbxcl m`zda `id cg` lka dad`dáeúkL Bîk§¤¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

'éçá éôë äàøéì úîãå÷ù íéîòô åæ äáäà 'éçá äðäå
úåøåáâå íéãñç ììåë úòãäù] òãåðë äãéìåîä úòãä
ãøéì íéîãå÷ íéãñçäù íéîòôå äàøéå äáäà íäù
äùòéù úåøéáò ìòáå òùøì øùôà ïëìå [úåìâúäìå
î"îå åéäìà 'ä úà åøëæá åáìá äãìåðä äáäàî äáåùú
úåðè÷ 'éçáá àéäù ÷ø àìéîî äá äìåìë ë"â äàøéä
àéä äáäàäå å"ç åá ãåøîì àèç úàøé åðééäã íìòäå
äòù úàøåäå äø÷î êøã åäæ êà åçåîå åáì úåìâúäá
à"øã äùòîë äòù êøåöì 'ä úàî úéèøô äçâùäá
äéåìúå äòåá÷ä äãåáòä øãñ ìáà .àééãøåã ïá
äøåúä íåé÷ äìçú íéã÷äì êéøö íãàä úøéçáá
øåñá ô"ëò úåðè÷ 'éçáá äàúú äàøé é"ò úåöîäå
äøåúä øåàá úéäìàä åùôð øéàäì áåè äùòå òøî
úáäàå éë] äáäàä øåà äéìò øéàé ë"çàå äéúåöîå

:[ç"éì òåãéë øåà ô"á àéøèîéâá

äðäå ãî ÷øôúåâøãî 'áî äáäà úâøãî ìë
íìåò úáäàå äáø äáäà åìà
íåôì ãç ìë õ÷ ïéàì úåâøãîå 'éçá äîëì ú÷ìçð
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ב.16. יז, זרה עבודה לב.17.ראה תהלים, להאריז"ל תורה א.18.בלקוטי כט, ברכות ˘ËÈÏ"‡:19.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'מכ ג"כ "וראה

oqip g"k ipy mei Ð cn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

יוםשניכ"חניסן

LBãwä øäfa1"dìòa íéøòMa òãBð" :÷eñt ìò2¯"dlra"y ©Ÿ©©¨©¨¨©§¨¦©§¨
éøa-àLã÷ àc",àeä-C± l`xyi zqpk ly "lra" `xwp d"awd - ¨ª§¨§¦

- "mixrya rcep" ,d"awd ,"dlra"e÷acúàå òcéúà eäéàc`ed ± §¦¦§©©§¦§©¥
- "mixry"a ,waczne ybxp ,"rcep"øòLîc äî íeôì ãç ìëì§¨©§©¦§©¥

."'eëå déaìacg` lkl ± §¦¥§
"qtez"e "xryn" `edy itk

miyp` ipyy ,jk .eala

dze`a mdipy micnery

,dad` ly zillk dbixcn

lcad miiw z`f lkae

.zeihxtd zebxcaïëìå§¨¥
¯ eîéçøe eìéçc íéàø÷ð¦§¨¦§¦§¦

,dad`e d`xiúBøzñpä"©¦§¨
"eðéäìà 'äì3,zbixcn ik - ©¡Ÿ¥

,cg` icedi ly dad`d

,xg` icedi iabl zxzqen

dze`a cner `ed oi`e zeid

,dbixcn¯ úBöîe äøBúå§¨¦§
åðéðáìe eðì úBìâpä" ïä¥©¦§¨§¨¥

,"'eë úBNòìdxez eli`e - ©£
zeeye zeielb od zeevne

,cg` lklúçà äøBz ék¦¨©©
,eðlëì ãçà ètLîe¦§¨¤¨§ª¨
úBöîe äøBzä ìk íei÷a§¦¨©¨¦§

,äNòî úðéçáaziiyra - ¦§¦©©£¤
,zeevnde dxezd lk meiwe

ly ote` eze`e oilitz ly dxev dze` ± l`xyi ipa lk mieezyn

zegpd icedid lv`e ,l`xyiay milecbay lecbd lv` dey dgpd

.l`xyia xzeiaeîéçøe eìéçãa ïk ïéàM äîqgia xacd dpey ± ©¤¥¥¦§¦§¦
,dad`e d`xil,áìå çîaL 'ä úà úòcä éôì íäLdpey jka - ¤¥§¦©©©¤¤§Ÿ©¨¥

okle xzei dwenre dlecb zewl`a ezriciy in yi :ipyd on cg`

,xzei dzegt ezrici xy` yie ,xzei zelecb 'd z` ezad`e ez`xi

,xzei dzegt dbixcna od 'd z` ezad`e ez`xi mb okleøkæpk©¦§¨
.ìéòì"dax dad`" oia lcaddy ,owfd epax xiaqd mcewd wxta §¥

,dlrnln d`ad dad` `id "dax dad`" :`ed "mler zad`"l

zad`" eli`e ,dil` ribdl mrt s` leki did `l ezceara mc`de

dbyd ly dceard ici lr dil` ribn mc`y dad` `id "mler

efk dad` zniiwy owfd epax siqen o`k .'d zelcba zeppeazde

zbixcn da yi :zexen`d zebixcnd izy z` dkeza zllekd

xeza dlrnln eznypa icedi lkl d`a `idy jka ,"dax dad`"

dpadl wwcfdl yi ,ef dad` zelbl ick ,j` ,zea`d on dyexi

,"mler zad`" zbxce zpiga xak idefy ,'d zelcba zeppeazdle

:"`ipz"d oeylae .mc`d zcear ici lr dlbzn ,xen`kyúçà Cà©©©
"äaø äáäà" úBâøãîe úBðéça ìkî äìeìkä äáäà àéä¦©£¨©§¨¦¨§¦©§§©£¨©¨

,"íìBò úáäà"ådkeza zllekd ,zcgeine dcigi dad` dpyi - §©£©¨
,"mler zad`"e "dax dad`" zebixcne zepiga lkìëì äåL àéäå§¦¨¨§¨

;eðéúBáàî eðì äMøéå ,ìàøNiî Lôðlky ,dyecwd dnypa - ¤¤¦¦§¨¥¦ª¨¨¥£¥
.ef dad` dpyi ,zea`d on yxi l`xyin cg`áúkM äî ,eðéäå§©§©¤¨©

÷eñt ìò øäfä4éLôð" : ©Ÿ©©¨©§¦
Y "'Bâå äìéla Eúéeà¦¦¦©©§¨§

"xdef"d]5itly ,wiicn

,weqtd ly heytd eyexit

m` :zwiiecn oeyld oi`

oeyla ytpd lr xaecn

eilr did ,("iytp") xzqp

:xnelk ,"jze` iytp" xnel

e`l m`e ,jl da`z iytp

ip`" :xnel jixv did

,jl a`z ip` ± "jizie`

,"iytp"a ligzn ,`ed cvik

,envr l` cin xaere

xne`e ,ecra xacnk

a`z ip` :xnelk ± "jizie`"

"xdef"d yxtne ± ?jl

lr zaqen "iytp" dlndy

lk ly ytpd `edy ,d"awd

xne`e dpet eil`e ,xac

dz`y iptn ± "iytp" :icedi

± okl ,ily ytpd `ed

.[jl a`z ip` ± "jizie`"

éøa àLã÷ì íéçøéc"àçeøå àLôðc àúeîéçø àeä Cicedi lr ± ¦¨¦§ª§¨§¦§¦¨§©§¨§¨
,gexe ytp zad` d"awd z` aed`làôeâa ïéìéà e÷acúàc äîk§©§¦§©§¦¥§¨

."'eëå ïBì íéçø àôeâåsebde ,seba zewaczn gexde ytpdy enk ± §¨¨¦§
.'eke oze` ade`éðtî øîBìk ,"Eúéeà éLôð" :áeúkL eäæå§¤¤¨©§¦¦¦¦§©¦§¥

,"Eúéeà" Cëì ,íéizîàä éiçå "éLôð" 'ä äzàLa`z ip` - ¤©¨©§¦§©©¨£¦¦¦§¨¦¦¦
;jl,BLôð éiçì äeàúnä íãàk Eì áàúå äeàúî éðàL Leøt¥¤£¦¦§©¤§¨¥§§¨¨©¦§©¤§©¥©§

ìç àeäLëeòîe L¯ ,åéìà BLôð áeLzL áàúå äeàúî äp §¤¨¨§ª¤¦§©¤§¨¥¤¨©§¥¨
ly ezn`lyly xzeia lecbd beprzd `ed miigd beprz ,xac

.digiy ick ,mibeprzd lk lr xzeei mc`y ,mi`ex ep`y enk ,mc`d

lkn xzei miwfge milecb miigd beprze zweyzy ,xacd oaen ixd

yg epi` mc` ,"beprz epi` ± icinz beprz"e zeid ,`l` ;mibeprzd

.miigay lecbd beprza yibxn `ed oi` okl ,icinz beprza yibxne

enk zelbzda elv` f` zeigd oi`e ,siir e` ylg `edy drya ,j`

.miigl dweyza yg `ed f` ± zeidl jixvyïLéì CìBä àeäLk ïëå§¥§¤¥¦Ÿ
"dzina miyyn cg` ± dpiy" oky ,zenlrzda `id zeigd f`y ±6,

,f` mc`d okleCk ¯ BúðMî øBòiLk åéìà áeLzL õôçå äeàúî¦§©¤§¨¥¤¨¥¨§¤¥¦§¨¨
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàì áàúå äeàúî éðà,`edy -íéiçä éiç £¦¦§©¤§¨¥§¥¨©¥©©¦

éöé÷äa äøBzä ÷ñò éãé ìò éaø÷a BëéLîäì ,íéizîàä̈£¦¦¦§©§¦§¦§¦©§¥¥¤©¨©£¦¦
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נה oqip g"k ipy mei Ð cn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

יוםשניכ"חניסן

LBãwä øäfa1"dìòa íéøòMa òãBð" :÷eñt ìò2¯"dlra"y ©Ÿ©©¨©¨¨©§¨¦©§¨
éøa-àLã÷ àc",àeä-C± l`xyi zqpk ly "lra" `xwp d"awd - ¨ª§¨§¦

- "mixrya rcep" ,d"awd ,"dlra"e÷acúàå òcéúà eäéàc`ed ± §¦¦§©©§¦§©¥
- "mixry"a ,waczne ybxp ,"rcep"øòLîc äî íeôì ãç ìëì§¨©§©¦§©¥

."'eëå déaìacg` lkl ± §¦¥§
"qtez"e "xryn" `edy itk

miyp` ipyy ,jk .eala

dze`a mdipy micnery

,dad` ly zillk dbixcn

lcad miiw z`f lkae

.zeihxtd zebxcaïëìå§¨¥
¯ eîéçøe eìéçc íéàø÷ð¦§¨¦§¦§¦

,dad`e d`xiúBøzñpä"©¦§¨
"eðéäìà 'äì3,zbixcn ik - ©¡Ÿ¥

,cg` icedi ly dad`d

,xg` icedi iabl zxzqen

dze`a cner `ed oi`e zeid

,dbixcn¯ úBöîe äøBúå§¨¦§
åðéðáìe eðì úBìâpä" ïä¥©¦§¨§¨¥

,"'eë úBNòìdxez eli`e - ©£
zeeye zeielb od zeevne

,cg` lklúçà äøBz ék¦¨©©
,eðlëì ãçà ètLîe¦§¨¤¨§ª¨
úBöîe äøBzä ìk íei÷a§¦¨©¨¦§

,äNòî úðéçáaziiyra - ¦§¦©©£¤
,zeevnde dxezd lk meiwe

ly ote` eze`e oilitz ly dxev dze` ± l`xyi ipa lk mieezyn

zegpd icedid lv`e ,l`xyiay milecbay lecbd lv` dey dgpd

.l`xyia xzeiaeîéçøe eìéçãa ïk ïéàM äîqgia xacd dpey ± ©¤¥¥¦§¦§¦
,dad`e d`xil,áìå çîaL 'ä úà úòcä éôì íäLdpey jka - ¤¥§¦©©©¤¤§Ÿ©¨¥

okle xzei dwenre dlecb zewl`a ezriciy in yi :ipyd on cg`

,xzei dzegt ezrici xy` yie ,xzei zelecb 'd z` ezad`e ez`xi

,xzei dzegt dbixcna od 'd z` ezad`e ez`xi mb okleøkæpk©¦§¨
.ìéòì"dax dad`" oia lcaddy ,owfd epax xiaqd mcewd wxta §¥

,dlrnln d`ad dad` `id "dax dad`" :`ed "mler zad`"l

zad`" eli`e ,dil` ribdl mrt s` leki did `l ezceara mc`de

dbyd ly dceard ici lr dil` ribn mc`y dad` `id "mler

efk dad` zniiwy owfd epax siqen o`k .'d zelcba zeppeazde

zbixcn da yi :zexen`d zebixcnd izy z` dkeza zllekd

xeza dlrnln eznypa icedi lkl d`a `idy jka ,"dax dad`"

dpadl wwcfdl yi ,ef dad` zelbl ick ,j` ,zea`d on dyexi

,"mler zad`" zbxce zpiga xak idefy ,'d zelcba zeppeazdle

:"`ipz"d oeylae .mc`d zcear ici lr dlbzn ,xen`kyúçà Cà©©©
"äaø äáäà" úBâøãîe úBðéça ìkî äìeìkä äáäà àéä¦©£¨©§¨¦¨§¦©§§©£¨©¨

,"íìBò úáäà"ådkeza zllekd ,zcgeine dcigi dad` dpyi - §©£©¨
,"mler zad`"e "dax dad`" zebixcne zepiga lkìëì äåL àéäå§¦¨¨§¨

;eðéúBáàî eðì äMøéå ,ìàøNiî Lôðlky ,dyecwd dnypa - ¤¤¦¦§¨¥¦ª¨¨¥£¥
.ef dad` dpyi ,zea`d on yxi l`xyin cg`áúkM äî ,eðéäå§©§©¤¨©

÷eñt ìò øäfä4éLôð" : ©Ÿ©©¨©§¦
Y "'Bâå äìéla Eúéeà¦¦¦©©§¨§

"xdef"d]5itly ,wiicn

,weqtd ly heytd eyexit

m` :zwiiecn oeyld oi`

oeyla ytpd lr xaecn

eilr did ,("iytp") xzqp

:xnelk ,"jze` iytp" xnel

e`l m`e ,jl da`z iytp

ip`" :xnel jixv did

,jl a`z ip` ± "jizie`

,"iytp"a ligzn ,`ed cvik

,envr l` cin xaere

xne`e ,ecra xacnk

a`z ip` :xnelk ± "jizie`"

"xdef"d yxtne ± ?jl

lr zaqen "iytp" dlndy

lk ly ytpd `edy ,d"awd

xne`e dpet eil`e ,xac

dz`y iptn ± "iytp" :icedi

± okl ,ily ytpd `ed

.[jl a`z ip` ± "jizie`"

éøa àLã÷ì íéçøéc"àçeøå àLôðc àúeîéçø àeä Cicedi lr ± ¦¨¦§ª§¨§¦§¦¨§©§¨§¨
,gexe ytp zad` d"awd z` aed`làôeâa ïéìéà e÷acúàc äîk§©§¦§©§¦¥§¨

."'eëå ïBì íéçø àôeâåsebde ,seba zewaczn gexde ytpdy enk ± §¨¨¦§
.'eke oze` ade`éðtî øîBìk ,"Eúéeà éLôð" :áeúkL eäæå§¤¤¨©§¦¦¦¦§©¦§¥

,"Eúéeà" Cëì ,íéizîàä éiçå "éLôð" 'ä äzàLa`z ip` - ¤©¨©§¦§©©¨£¦¦¦§¨¦¦¦
;jl,BLôð éiçì äeàúnä íãàk Eì áàúå äeàúî éðàL Leøt¥¤£¦¦§©¤§¨¥§§¨¨©¦§©¤§©¥©§

ìç àeäLëeòîe L¯ ,åéìà BLôð áeLzL áàúå äeàúî äp §¤¨¨§ª¤¦§©¤§¨¥¤¨©§¥¨
ly ezn`lyly xzeia lecbd beprzd `ed miigd beprz ,xac

.digiy ick ,mibeprzd lk lr xzeei mc`y ,mi`ex ep`y enk ,mc`d

lkn xzei miwfge milecb miigd beprze zweyzy ,xacd oaen ixd

yg epi` mc` ,"beprz epi` ± icinz beprz"e zeid ,`l` ;mibeprzd

.miigay lecbd beprza yibxn `ed oi` okl ,icinz beprza yibxne

enk zelbzda elv` f` zeigd oi`e ,siir e` ylg `edy drya ,j`

.miigl dweyza yg `ed f` ± zeidl jixvyïLéì CìBä àeäLk ïëå§¥§¤¥¦Ÿ
"dzina miyyn cg` ± dpiy" oky ,zenlrzda `id zeigd f`y ±6,

,f` mc`d okleCk ¯ BúðMî øBòiLk åéìà áeLzL õôçå äeàúî¦§©¤§¨¥¤¨¥¨§¤¥¦§¨¨
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàì áàúå äeàúî éðà,`edy -íéiçä éiç £¦¦§©¤§¨¥§¥¨©¥©©¦

éöé÷äa äøBzä ÷ñò éãé ìò éaø÷a BëéLîäì ,íéizîàä̈£¦¦¦§©§¦§¦§¦©§¥¥¤©¨©£¦¦
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íéøîà éèå÷éì
äìòá íéøòùá òãåð ô"ò ÷ä"æá ù"îë äéìéã àøåòéù
äî íåôì ãç ìëì ÷áãúàå òãéúà åäéàã ä"á÷ àã
úåøúñðä åîéçøå åìéçã 'éàø÷ð ïëìå 'åëå äéáìá øòùîã
úåùòì åðéðáìå åðì úåìâðä ïä úåöîå äøåúå åðéäìà 'äì
ìë íåé÷á åðìåëì ãçà èôùîå úçà äøåú éë .'åë
åîéçøå åìéçãá ë"àùî äùòî 'éçáá úåöîå äøåúä
úçà êà .ì"ðë áìå çåîáù 'ä úà úòãä éôì íäù
äáø äáäà úåâøãîå 'éçá ìëî äìåìëä äáäà àéä
äùåøéå ìàøùéî ùôð ìëì äåù àéäå íìåò úáäàå
êéúéåà éùôð ô"ò øäæä ù"î åðééäå .åðéúåáàî åðì
äîë àçåøå àùôðã àúåîéçø ä"á÷ì íéçøéã 'åâå äìéìá
éùôð ù"æå .'åëå ïåì íéçø àôåâå àôåâá ïéìéà å÷áãúàã
íéúéîàä ééçå éùôð 'ä äúàù éðôî øîåìë êéúéåà
äåàúîä íãàë êì áàúå äåàúî éðàù 'éô êéúéåà êëì
áàúå äåàúî äðåòîå ùìç àåäùëå åùôð ééçì
äåàúî ïùéì êìåä àåäùë ïëå åéìà åùôð áåùúù
éðà êë åúðùî øåòéùë åéìà åùôð áåùúù õôçå
íééúéîàä íééçä ééç ä"á ñ"à øåàì áàúå äåàúî
éúðùî éöé÷äá äøåúä ÷ñò é"ò éáø÷á åëéùîäì
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oqipנו h"k iyily mei Ð cn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן כ"ט שלישי יום

,bq 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äìåãâå äáø äáäàå,136 'nr cr.òáè äùòð

,äìéla éúðMîip` a`z ,miizin`d miigd iig ,seqÎoi` xe` z` - ¦§¨¦©©§¨
,dxezd ici lr iaxwa jiyndléøa-àLã÷å àúéøBàcàlk àeä-C §©§¨§ª§¨§¦ª¨

,ãçdxez cenil ici lre ,cg` xac md d"awde dxezd oky - ©
dzr dpecipd dad`d zbxc :xnelk ± seq oi` xe` iaxwa jiyn`

cenill mc`d z` d`ian

micg`zn eci lry ,dxezd

enke .d"awda miwaczne

dignd ,ziwl`d zeigay

dpyi ,llka mlerd z`

zicinz zeycgzd

,hxta dxez iable ,("ziy`xa dyrn cinz mei lka eaeha ycgnd")

zeigl dweyzde dad`dy ixd ± "miycgk jipira eidi mei lka" ixd

,zeidl dkixv ,dxezd cenil ici lr eaxwa jiynn mc`y ziwl`d

dweyzd f`y ,zycegn zeigl wewf `edy ygd mc` ly ef enk

.dielbe dwfg `id zeiglLð øa éòác" :íL øäfä áúkL Bîk§¤¨©©Ÿ©¨§¨¥©©
éøa-àLã÷c àúeîéçøîàìczLàì ,àìéì ìëa í÷éîì àeä-C ¥§¦¨§ª§¨§¦§¥©§¨©§¨§¦§©§¨
."'eë àøôö ãò dðçìôamewl mc`d lr ,d"awdl ezad` zngn ± §ª§¨¥©©§¨

,ezceara weqrle dlil lka

idef .xweal cr ,'d zcear

iytp" ly dad`d zernyn

yiy dad`d ± "jizie`

,d"awdl ,zewl`l icedil

`ed d"awdy yg `edyk

icedi ly eznypa dpyi ef dad` ixdy ,zizin`d ezeige eytp

,dtekze dwenr zeppeazd ici lr dzelbl eilre ,zea`d on dyexia

.wxtd jynda xaqeiy itk ± epiig xewn `ed d"awd ji`

,Bfî äìBãâe äaø äáäàådlrnl `idy ,dax dad` dpyi cer - §©£¨©¨§¨¦
d"awdl dad` ,"jizie` iytp" zad` `idy ,dxen`d dad`dn

,xen`k xy` ,miigd iig `ed d"awdy iptn ,miigl dad`d znbeca

zniiw :okae ± zea`d on dyexia ,l`xyin cg` lka dpyi `id

- efn dlecb dad`àéäå§¦
Lôð ìëa ïk íb úøzñî§ª¤¤©¥§¨¤¤
äMøéa ìàøNiî¦¦§¨¥¦ª¨
äî ,àéä ,eðéúBáàî¥£¥¦©
àðîéäî àéòøa áeúkM7: ¤¨§©§¨§¥§¨

øúa ìczLàc àøák"§¨¨§¦§©¥¨©
ïBì íéçøc ,dénàå éBáà£§¦¥§¨¦
déLôðå déîøbî øéúé̈¦¦©§¥§©§¥

,"'eë déçeøåly ezcear - §¥
,dzid d"awdl epax dyn

,en`e eia`l oa zceark

xzei mze` ade` `edy

,eteb z` ,envr z` xy`n

"xdef"dy itke .egexe eytp

mze` zectl ,en`e eia` xear eytp z` xqen `ed :my miiqn

cg` lka mbe ,epax dyna eid ,el`k dad`e dcear ± miiayn

- efk zxzeqn dad` eytpa dpyi l`xyinãçà áà àìä" ék¦£Ÿ¨¤¨
.eðlëìd"awdy iptn dzid ezad`y epax dyna enk :xnelk ± §ª¨

`ed d"awd ixdy ,efk dad` beq icedi lka mb yi jk ,eia` `ed

,zncewd dad`dn dlrnl `id ef dad` ± .icedi lk ly eia`

zaiign ,miigl dad` enk dzeiday ,"jizie` iytp" zad` ,ixdy

ytp zexiqn zaiign dpi` j` ,miigl dxeyw `idy dcn dze`a wx

,zrk micnel ep` dzece` ,dad`d ,eli`e ;miign jtidd `idy

dcecn dpi`y en`le eia`l oa zad` enk ,ytp zexiqn mb zaiign

,zlaben dppi` mdil` ezad` `l` ,mdiigl mincew eiigy ote`a

z` xeqnl mb oken `ede

.en`e eia` xear eytpóàå§©
å äæ àeä éî ékøLà eäæéà ¦¦¤§¥¤£¤

âéOäì úLâì Baì áøò̈©¦¨¤¤§©¦
óìà épî ãçà ÷ìç elôà£¦¥¤¤¨¦¦¤¤
àéòø" úáäà úâøãnî¦©§¥©©£©©§¨

,"àðîéäîdyn zad`n - §¥§¨
,mixne` ,`eti` ,cvik ,epax

eznypa yi icedi lkly

dzidy enk efk dad`

daeyzd ± ?epax dynl

:`id jkléøä íB÷î ìkî¦¨¨£¥
eäpî õîLå eäö÷ ñôà¤¤¨¥§¤¤¦§

BøBàå Báeè áøîly ± ¥Ÿ§
,epax dynáeúkL Bîk ,øBãå øBc ìëa ìàøNé úeììëì øéàî¥¦¦§¨¦§¨¥§¨¨§¤¨
íéðewza8.'eëå ïBì àøäðàì àøãå àøc ìëa déúeèMtúàc ,± ©¦¦§¦§©§¥§¨¨¨§¨¨§©§¨¨§

l`xyi ipal xi`dl xece xec lka dpyi epax dyn ly ezehytzd

epax dynn zehytzd dpyi xec lkay oeeikne .xec eze`ay

,epax dynn xe`de aehd zehytzdny ixd ,icedi lka dxi`nd

ezad` ote`k ,epizea`n dyexia icedi lka dpyiy ,dad` deedzn

epax dyn ly9.Bæ äøàäL ÷øcg` lkl epax dyn znypn ± ©¤¤¨¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

íù øäæä ù"îë .ãç àìåë ä"á÷å àúééøåàã äìéìá
àìéì ìëá í÷éîì ä"á÷ã àúåîéçøî ùð øá éòáã

.'åë àøôö ãò äéðçìåôá àìãúùàì

äáø äáäàå
ìàøùéî ùôð ìëá ë"â úøúåñî àéäå åæî äìåãâå
ìãúùàã àøáë î"øá ù"î àéä åðéúåáàî äùåøéá
äéùôðå äéîøâî øéúé ïåì íéçøã äéîéàå éåáà øúá
àåä éî éë óàå .åðìåëì ãçà áà àìä éë 'åë äéçåøå
ãçà ÷ìç 'éôà âéùäì úùâì åáì áøò øùà åäæéàå äæ
éøä î"î .àðîéäî àéòø úáäà úâøãîî óìà éðî
úåììëì øéàî åøåàå åáåè áøî åäðî õîùå åäö÷ ñôà
äéúåèùôúàã íéðå÷éúá ù"îë øåãå øåã ìëá ìàøùé
àéä åæ äøàäù ÷ø 'åëå ïåì àøäðàì àøãå àøã ìëá
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א.7. רפא, ג; חלק א.8.זהר רעג, ב; רטז, ג. חלק זהר ˘ËÈÏ"‡:9.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰נמשך דאם – זה פועל חכם, שהוא דמי "ע"ד

Ú·Ë·מספ"י ג"כ וכמובן וכיו"ב. בביטול הנ"ל פועלים – ביטול בעצמו שפעל מי בחכמה; הם פועלים ורחמים) הגבורה (או האהבה למדת

הזהר ל' ריש גם כאן דמביא ג"כ מובן ובזה – עבודה) עה"ח, בקונ' כמבואר – זו באהבה ג"כ ‡·ÈÂ(דמדבר ¯˙· Ï„˙˘‡„הכוונה הי' דאם –

משה שאהבת �È˘Ú˙כאן ‰ÓˆÚ'ואתפשטותי) דעת ממשיך רועה בתור דמשה אלא - כו', לון דרחים כו' כברא הול"ל – אהבתו ממנה) (שמץ

מאברהם". היא – ואהבה וביטול) חכ' – מהותו ומעיקר בזה, ג"כ –

oqip 'l iriax mei Ð cn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן ל' רביעי יום

,126 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åì äîãð íà óàå,126 'nr cr:'åë äôøöî

,xec lka l`xyinúBLôða ìBãb íìòäå øzñä úðéçáa àéä¦¦§¦©¤§¥§¤§¥¨§©§
íìòääî úøzñîä Bæ äáäà àéöBäìe ,ìàøNé úéa ìk̈¥¦§¨¥§¦©£¨©§ª¤¤¥©¤§¥

,éelbä ìà øzñääå§©¤§¥¤©¦
Baì úelbúäa úBéäì¦§§¦§©¦

Y Bçîedidz ef dad`y Ÿ
- gena zybxenàìŸ

,àéä ä÷Bçø àìå úàìôð¦§¥§Ÿ§¨¦
ãàî øácä áBø÷ àlà¤¨¨©¨¨§Ÿ

éôa.Eááìáe Eidn ± §¦¦§¨§
ici lr daxiwd zernyn

- ?ald ici lre dtd,eðéäc§©§
ì ìò ìéâø úBéäìBðBL ¦§¨¦©§

Baì úðek øøBòì BìB÷å§§¥©¨©¦

,Bçîez` mixxern lewde xeaicd ± "dpeekd xxern lew" ,ixdy - Ÿ
,gende ald zpeekóBñ-ïéà íéiçä éiça BzáLçî ÷éîòäì§©£¦©£©§§©¥©©¦¥

eðéáà àeä ék ,àeä-Ceøä¦¨¦
øB÷îe ézîàä Lnî©¨¨£¦¦§
åéìà øøBòìe ,eðéiç©¥§¥¥¨
ìà ïaä úáäàk äáäàä̈©£¨§©£©©¥¤
ïk Bîöò ìébøiLëe .áàä̈¨§¤©§¦©§¥
äNòð ìbøää éøä ¯ ãéîz̈¦£¥©¤§¥©£¤

.òáè,ybx eze` ± ¤©
eia` `ed d"awdy

enk eze` aed`l mikixvye

dyrp ± eia` z` ade` oay

.irah xac ea

Y éðBéîc çk àeäL äøBàëì Bì äîãð íà óàåea oi` zn`ay §©¦¦§¤¦§¨¤Ÿ©¦§¦
wgxzdl yi 'd zceara ixde ,jk dncn wx `ed ,ef dad`

- z`f lka ,zepeincn¯ ,Leçé àì,jkn yeygi l`àeäL øçàî Ÿ¨¥©©¤
Bîöò ãvî Bzîàì úîà,ezcear icrla ±äáäà" úðéçáa ¡¤©£¦¦©©§¦§¦©©£¨

."úøzñîzpigan ± §ª¤¤
da dreah ixd dnypd

,dzin`l zn`a ef dad`

úìòBzL ÷øezcear ± ©¤¤¤
z` d`iandìà dúàéöé§¦¨¨¤
Y éelbä,df ixdéãk ©¦§¥

¯ ,äNòî éãéì dàéáäì©£¦¨¦¥©£¤
dad`dy jk icil `iadl

miyrnd z` xxerz

zxzqen dzeiday ,mc`ay

`iadl dgeka oi` znlrpe

,dyrn icilàeäL± ¤
`ed dyrndäøBzä ÷ñò¥¤©¨

¯ ,äæ éãé ìò íi÷îe ãîBlL úBönäå,dad`d zelbzd ici lr §©¦§¤¥§©¥©§¥¤
z`fe.åéáà úà ãáBòä ïák Cøaúé åéðôì çeø úçð úBNòì éãk§¥©£©©©§¨¨¦§¨¥§¥¨¥¤¨¦

dxez cenll ,ef dielb dad` zaiign jk ,gex zgp el mexbl ick ±

.izin`d epia` `edy d"awdl gex zgp mexbl ick ,zeevn miiwle

`idyk mb ixd ,zn`a `id dad`d ,dnypd zpigany oeeikne

cala zipeinck zi`xp `ide ,dzin`l zn` jezn zelbzda dppi`

eze` d`ian ,ixd ,`id mby oeeikn ,jkn yeygl jixv `ed oi` ±

.dpeek dze` jezn zeevnd meiwle dxezd cenill¯ eøîà äæ ìòå§©¤¨§
l"f epinkg10:dôøöî àeä-Ceøa-LBãwä ¯ äáBè äáLçî"©£¨¨¨©¨¨§¨§¨
¯ ,"äNòîì,dyrnl daehd daygnd z` cg`ne sxvn `ed §©£¤

àçøôì ïéôcb úBéäìz` zelrdl ,oda gextl "miitpk" zeidl ± ¦§©§¦§¨§¨
,dlrnl zeevnde dxezd.ìéòì økæpkm` :xnelk .f"h wxta ± ©¦§¨§¥

enk `id "dyrnl dtxvn d"awd daeh daygn" ly zernynd

daiq llbae ,devn zeyrl ayg cg`yky ± zehyta miyxtny

itlk ,xacd aygp ± dzeyrl ecia did `l (da my` `ed oi`y)

xnel mikixv l"f epinkg eid ,devnd z` dyr eli`k ,d"awd

eli`k aezkd eilr dlrn"

" oeyldn ."d`yrdtxvn

dyrndy rnyn "dyrnl

daygnl oi`y `l` ,epyi

zekiiy mey mvra daehd

sxvn d"awde ± dyrnl

daygnd z` cg`ne

f"h wxta .dyrnl daehd

`id dad`dyky xaqed

mvra dl yi ,ala dielb

dad` oky ,dyrnl zekiiy

dyrna zeig zpzep dielb

mi`ex ep`y enk .zeevnd

.zeiga z`f dyer `ed ± dad` jezn xac dyer cg`yk ,ygena

iehia icil d`a `ide ,ala zelbzda dppi` dad`dyk ,eli`e

dl oi` ,"daeh daygn" z`xwp `idy ote`a ,cala gend oeirxa

elkya oian cg`yk :lynl) dyrnl zekiiy mey ,dnvr cvn ,f`

eze`l dad` ly dkiyn el oi`y `l` ,mieqn xac zeyrl eilry

ik ,zeigd da dxqgy `l` ,xacd z` dyer ok` `ed ixd ,xac

lr ,okle ± (dyrn eze`a zeig zzln c`n zwzepn daygnd

lret dfe ,dyrnl "daeh daygn"d z` cg`le sxvl d"awd

dxezd z` dlrz ,daygnay d`xide dad`d ,"daeh daygn"dy

daygn"d ly dbixcnle mlerl ,(dzaiqa ze`ad) zeevnde

."daehçeø úçpäåmeiwae dxezd cenila d"awdl mxeb `edy ± §©©©©
,zeevndBúàöa åéìà àaL Bðaî Cìnä úçîN ìLîk ,àeä¦§©¦§©©¤¤¦§¤¨¥¨§¥
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ìàøùé úéá ìë úåùôðá ìåãâ íìòäå øúñä 'éçáá
ìà øúñääå íìòääî úøúåñîä åæ äáäà àéöåäìå
àìå úàìôð àì åçåîå åáì úåìâúäá úåéäì éåìéâä
êááìáå êéôá ãàî øáãä áåø÷ àìà àéä ä÷åçø
åáì úðååë øøåòì åìå÷å åðåùì ìò ìéâø úåéäì åðééäã
àåä éë ä"á ñ"à íééçä ééçá åúáùçî ÷éîòäì åçåîå
äáäàä åéìà øøåòìå åðééç øå÷îå éúéîàä ùîî åðéáà
éøä ãéîú ïë åîöò ìéâøéùëå .áàä ìà ïáä úáäàë

.òáè äùòð ìâøää

ãîàåäù äøåàëì åì äîãð íà óàå
ãöî åúéîàì úîà àåäù øçàî ùåçé àì éðåéîã çë
ìà äúàéöé úìòåúù ÷ø úøúåñî äáäà 'éçáá åîöò
äøåúä ÷ñò àåäù äùòî éãéì äàéáäì éãë éåìéâä
çåø úçð úåùòì éãë äæ é"ò íéé÷îå ãîåìù úåöîäå
äáùçî åøîà äæ ìòå .åéáà úà ãáåòä ïáë 'úé åéðôì
àçøôì ïéôãâ úåéäì äùòîì äôøöî ä"á÷ä äáåè
åðáî êìîä úçîù ìùîë àåä çåø úçðäå .ì"ðë
åì úåéäì åà ì"ðë íéøåñàä úéáî åúàöá åéìà àáù
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א.10. מ, קדושין



נז oqip 'l iriax mei Ð cn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן ל' רביעי יום

,126 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åì äîãð íà óàå,126 'nr cr:'åë äôøöî

,xec lka l`xyinúBLôða ìBãb íìòäå øzñä úðéçáa àéä¦¦§¦©¤§¥§¤§¥¨§©§
íìòääî úøzñîä Bæ äáäà àéöBäìe ,ìàøNé úéa ìk̈¥¦§¨¥§¦©£¨©§ª¤¤¥©¤§¥

,éelbä ìà øzñääå§©¤§¥¤©¦
Baì úelbúäa úBéäì¦§§¦§©¦

Y Bçîedidz ef dad`y Ÿ
- gena zybxenàìŸ

,àéä ä÷Bçø àìå úàìôð¦§¥§Ÿ§¨¦
ãàî øácä áBø÷ àlà¤¨¨©¨¨§Ÿ

éôa.Eááìáe Eidn ± §¦¦§¨§
ici lr daxiwd zernyn

- ?ald ici lre dtd,eðéäc§©§
ì ìò ìéâø úBéäìBðBL ¦§¨¦©§

Baì úðek øøBòì BìB÷å§§¥©¨©¦

,Bçîez` mixxern lewde xeaicd ± "dpeekd xxern lew" ,ixdy - Ÿ
,gende ald zpeekóBñ-ïéà íéiçä éiça BzáLçî ÷éîòäì§©£¦©£©§§©¥©©¦¥

eðéáà àeä ék ,àeä-Ceøä¦¨¦
øB÷îe ézîàä Lnî©¨¨£¦¦§
åéìà øøBòìe ,eðéiç©¥§¥¥¨
ìà ïaä úáäàk äáäàä̈©£¨§©£©©¥¤
ïk Bîöò ìébøiLëe .áàä̈¨§¤©§¦©§¥
äNòð ìbøää éøä ¯ ãéîz̈¦£¥©¤§¥©£¤

.òáè,ybx eze` ± ¤©
eia` `ed d"awdy

enk eze` aed`l mikixvye

dyrp ± eia` z` ade` oay

.irah xac ea

Y éðBéîc çk àeäL äøBàëì Bì äîãð íà óàåea oi` zn`ay §©¦¦§¤¦§¨¤Ÿ©¦§¦
wgxzdl yi 'd zceara ixde ,jk dncn wx `ed ,ef dad`

- z`f lka ,zepeincn¯ ,Leçé àì,jkn yeygi l`àeäL øçàî Ÿ¨¥©©¤
Bîöò ãvî Bzîàì úîà,ezcear icrla ±äáäà" úðéçáa ¡¤©£¦¦©©§¦§¦©©£¨

."úøzñîzpigan ± §ª¤¤
da dreah ixd dnypd

,dzin`l zn`a ef dad`

úìòBzL ÷øezcear ± ©¤¤¤
z` d`iandìà dúàéöé§¦¨¨¤
Y éelbä,df ixdéãk ©¦§¥

¯ ,äNòî éãéì dàéáäì©£¦¨¦¥©£¤
dad`dy jk icil `iadl

miyrnd z` xxerz

zxzqen dzeiday ,mc`ay

`iadl dgeka oi` znlrpe

,dyrn icilàeäL± ¤
`ed dyrndäøBzä ÷ñò¥¤©¨

¯ ,äæ éãé ìò íi÷îe ãîBlL úBönäå,dad`d zelbzd ici lr §©¦§¤¥§©¥©§¥¤
z`fe.åéáà úà ãáBòä ïák Cøaúé åéðôì çeø úçð úBNòì éãk§¥©£©©©§¨¨¦§¨¥§¥¨¥¤¨¦

dxez cenll ,ef dielb dad` zaiign jk ,gex zgp el mexbl ick ±

.izin`d epia` `edy d"awdl gex zgp mexbl ick ,zeevn miiwle

`idyk mb ixd ,zn`a `id dad`d ,dnypd zpigany oeeikne

cala zipeinck zi`xp `ide ,dzin`l zn` jezn zelbzda dppi`

eze` d`ian ,ixd ,`id mby oeeikn ,jkn yeygl jixv `ed oi` ±

.dpeek dze` jezn zeevnd meiwle dxezd cenill¯ eøîà äæ ìòå§©¤¨§
l"f epinkg10:dôøöî àeä-Ceøa-LBãwä ¯ äáBè äáLçî"©£¨¨¨©¨¨§¨§¨
¯ ,"äNòîì,dyrnl daehd daygnd z` cg`ne sxvn `ed §©£¤

àçøôì ïéôcb úBéäìz` zelrdl ,oda gextl "miitpk" zeidl ± ¦§©§¦§¨§¨
,dlrnl zeevnde dxezd.ìéòì økæpkm` :xnelk .f"h wxta ± ©¦§¨§¥

enk `id "dyrnl dtxvn d"awd daeh daygn" ly zernynd

daiq llbae ,devn zeyrl ayg cg`yky ± zehyta miyxtny

itlk ,xacd aygp ± dzeyrl ecia did `l (da my` `ed oi`y)

xnel mikixv l"f epinkg eid ,devnd z` dyr eli`k ,d"awd

eli`k aezkd eilr dlrn"

" oeyldn ."d`yrdtxvn

dyrndy rnyn "dyrnl

daygnl oi`y `l` ,epyi

zekiiy mey mvra daehd

sxvn d"awde ± dyrnl

daygnd z` cg`ne

f"h wxta .dyrnl daehd

`id dad`dyky xaqed

mvra dl yi ,ala dielb

dad` oky ,dyrnl zekiiy

dyrna zeig zpzep dielb

mi`ex ep`y enk .zeevnd

.zeiga z`f dyer `ed ± dad` jezn xac dyer cg`yk ,ygena

iehia icil d`a `ide ,ala zelbzda dppi` dad`dyk ,eli`e

dl oi` ,"daeh daygn" z`xwp `idy ote`a ,cala gend oeirxa

elkya oian cg`yk :lynl) dyrnl zekiiy mey ,dnvr cvn ,f`

eze`l dad` ly dkiyn el oi`y `l` ,mieqn xac zeyrl eilry

ik ,zeigd da dxqgy `l` ,xacd z` dyer ok` `ed ixd ,xac

lr ,okle ± (dyrn eze`a zeig zzln c`n zwzepn daygnd

lret dfe ,dyrnl "daeh daygn"d z` cg`le sxvl d"awd

dxezd z` dlrz ,daygnay d`xide dad`d ,"daeh daygn"dy

daygn"d ly dbixcnle mlerl ,(dzaiqa ze`ad) zeevnde

."daehçeø úçpäåmeiwae dxezd cenila d"awdl mxeb `edy ± §©©©©
,zeevndBúàöa åéìà àaL Bðaî Cìnä úçîN ìLîk ,àeä¦§©¦§©©¤¤¦§¤¨¥¨§¥
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ìàøùé úéá ìë úåùôðá ìåãâ íìòäå øúñä 'éçáá
ìà øúñääå íìòääî úøúåñîä åæ äáäà àéöåäìå
àìå úàìôð àì åçåîå åáì úåìâúäá úåéäì éåìéâä
êááìáå êéôá ãàî øáãä áåø÷ àìà àéä ä÷åçø
åáì úðååë øøåòì åìå÷å åðåùì ìò ìéâø úåéäì åðééäã
àåä éë ä"á ñ"à íééçä ééçá åúáùçî ÷éîòäì åçåîå
äáäàä åéìà øøåòìå åðééç øå÷îå éúéîàä ùîî åðéáà
éøä ãéîú ïë åîöò ìéâøéùëå .áàä ìà ïáä úáäàë

.òáè äùòð ìâøää

ãîàåäù äøåàëì åì äîãð íà óàå
ãöî åúéîàì úîà àåäù øçàî ùåçé àì éðåéîã çë
ìà äúàéöé úìòåúù ÷ø úøúåñî äáäà 'éçáá åîöò
äøåúä ÷ñò àåäù äùòî éãéì äàéáäì éãë éåìéâä
çåø úçð úåùòì éãë äæ é"ò íéé÷îå ãîåìù úåöîäå
äáùçî åøîà äæ ìòå .åéáà úà ãáåòä ïáë 'úé åéðôì
àçøôì ïéôãâ úåéäì äùòîì äôøöî ä"á÷ä äáåè
åðáî êìîä úçîù ìùîë àåä çåø úçðäå .ì"ðë
åì úåéäì åà ì"ðë íéøåñàä úéáî åúàöá åéìà àáù
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א.10. מ, קדושין



`xiiנח '` iying mei Ð cn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר א' חמישי יום

,126 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...'éçá 'á äðäå,cq 'nr cr.íìåò úáäà

ìéòì økæpk íéøeñàä úéaî11¯ ,ytpe seba dyeal dzeida ,oky ¦¥¨£¦©¦§¨§¥
ly ,d"awd ly epa `edy) icedi ly eznyp z`vnp ,zindad

zxagzne `lkdn z`vei `id zeevne dxez ici lre ,`lka (jlnd

drya ,lynl ,enk ,d"awdl dax gex zgp mxebd xac ,d"awdl

e`lkn xxgzyn jlnd oay

.jlnd eia` l` ayeBà
íéðBzçza äøéc Bì úBéäì¦§¦¨©©§¦

.ìéòì økæpkgexÎzgpd ± ©¦§¨§¥
ecenil ici lry ,jkn d`a

,zeevn eneiwe dxez

ezweyze ezpeek zrvazn

didzy ,lekiak ,d"awd ly

mler"a ,mipezgza dxic el

dqekn zewl`d ea ,"dfd

dxez ly dceard ici lr zewl`d dlbzz ea `wec dpd ,dnelre

ixd .dlrnl gex zgp mxeb `ed ± ef dpeek rvan mc`yke ± zeevne

d"awdl dad` ybx) "lczy`c `xak" zpigaa dad`dy ,epcnl

ezelbxzd ici lr ielib icil `eal dleki ,(eia`l oad zad`k

z` zelble ,gende ald zpeek z` xxerl (ely "lew"ae "oeyl"a)

ly dad`d mby ,dzr xiaqn owfd epax .d"awd epia`l dad`d

dad` ly ybx `idy ,wxtd zlgza xaec dilry ,"jizie` iytp"

ly lbxdd ici lr xxerzdl dleki ,miigl ytpd zad` enk

,izin`d epiig `ed d"awdy yibxi aldy ote`a ,dzece` "xeaic"

:"`ipz"d oeylae .miigd iigíb ,äpäåqgia ±úðéçáìdad`d ± §¦¥©¦§¦©
ly ,dxen`dãàî øácä áBø÷ ¯ ìéòì økæpä "Eúéeà éLôð"©§¦¦¦¦©¦§¨§¥¨©¨¨§Ÿ

Baìå åéôa ãéîz ìbøää éãé ìò ,éelbä ìà íìòääî dàéöBäì§¦¨¥©¤§¥¤©¦©§¥©¤§¥¨¦§¦§¦
.ïéåLd"awdy ,eita `iven `edy dna yegie yibxi ald mby ± ¨¦

miizin`d eiig `ed12.dàéöBäì ìBëé Bðéà íà Càz` ±,dad`d ©¦¥¨§¦¨
ïë ét ìò óà ,Baìa éelbä ìà`ed dad`d cvn ±÷ñòì ìBëé ¤©¦§¦©©¦¥¨©£Ÿ

ì úBöîe äøBzaäáLçna Bæ äáäà ïéðò øeiö éãé ìò ,ïîL ©¨¦§¦§¨©§¥¦¦§©©£¨©©£¨¨
¯ ,BçîaL- dad`d oiprn xeiv epyi ezaygnaykäáLçî"e ¤§Ÿ©£¨¨

¯ :"'eë dôøöî àeä-Ceøa-LBãwä äáBèjk ici lre ,dyrnl ¨©¨¨§¨§¨
enk ,zepeilrd zexitqa dlrnl zelrl eizeevne ezxez zeleki

`edyk zeler ody.ala dielb dad` jezn zeevne dxez miiwn

d`xide dad`dy ixd ,mincewd miwxta epcnly dnl m`zda

zeevnde dxezd z` zelrn ,zeevnde dxezd meiwl ze`iand

m` :lcad miiw jkay `l` .mipeilrd zenlerd ly zexitql

od dad`de d`xid

zexvep `le ,"zeirah"

,'d zlecba zeppeazdn

opyi dnypay iptn `l`

ixd ± d`xie dad` raha

zbixcn ly dnewny myk

,"zeirah" dad`e d`xi

`edy "dxivid mler"a `ed

zelrn jk ± zecnd mler

dxezd z` dad`de d`xid

od dad`de d`xid m`e ;"dxivid mler"ay zexitql zeevnde

odl yiy ote`a ,'d zelcba dpadde lkydn zexvepy ,"zeilky"

mler"a ,oky) dbydd mler `edy ,"d`ixad mler"l zekiiy

zeevnde dxezd f` zeler ± (dpiad zxitq dxi`n "d`ixad

ly dad`dy ,owfd epax xiaqi oldl ."d`ixad mler" zexitql

,(lczynd oak) "lczy`c `xak" ly dad`de "jizie` iytp"

ody epcnly itk) icedi ly eznypa "zeirah" od odizyy zexnl

dxezdy zeidl jixv did dxe`kle ,(zea`d on dyexia ze`a

± (dad`a dlelkd) d`xide dad`d jezn miiwny zeevnde

d`xie dad`a xacdy itk ,cala "dxivid mler"a dplrz

znelrza zex`yp odyk `wec ± ?jk xacd izni` ixd ."zeirah"

dlbn icediy drya ,eli`e .egena wx oze` dlbn mc`de ,ald

mler"a zeevnde dxezd z` f` zelrn od ± ald zybxda oze`

enk od el` zead`y zexnl ,ik ± ?jk xacd recn ."d`ixad

zeppeazd ici lr `wec ,zelbzd icil ,la` ze`a od ,zeirah

a`d" `ede eply "miigd xewn" `ed d"awdy dna dwenr

d`xie dad` enk zeaygp od ,ef zeppeazd awre .eply "izin`d

mler"a zeevnde dxezd z` zelrn ode ,zeppeazdn ze`ad

:"`ipz"d oeylae .dbydd mler `edy ,"d`ixad

¯ ,elà úBáäà úBðéça 'á ,äpäådn ± "jizie` iytp" zad` §¦¥§¦©£¥
d"awd z` ade` icediy

`ed d"awdy ybx jezn

zad`e ,miizin`d eiig

dn ± "lczy`c `xak"

d"awd z` ade` icediy

`ed d"awdy ybx jezn

,izin`d eia`òáè Bîëe eðéúBáàî eðì äMøé ïäL óà©¤¥§ª¨¨¥£¥§¤©
äàøiä ïëå ,eðéúBLôða§©§¥§¥©¦§¨

¯ ,ïäa äìeìkäok mb `id ©§¨¨¤
enke epizea`n epl dyexi

,epa rahàøéì àéäL¤¦¦¨
øB÷nî íBìLå ñç ãøtlî¦¦¨¥©§¨¦§
ézîàä eðéáàå eðéiç©¥§¨¦¨£¦¦
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

êéúéåà éùôð 'éçáì íâ äðäå ì"ðë íéðåúçúá äøéã
éåìéâä ìà íìòääî äàéöåäì ãàî øáãä áåø÷ ì"ðä
ìåëé åðéà íà êà .ïéåù åáìå åéôá ãéîú ìâøää é"ò
äøåúá ÷åñòì ìåëé ë"ôòà åáìá éåìéâä ìà äàéöåäì
åçåîáù äáùçîá åæ äáäà ïéðò øåéö é"ò ïîùì úåöîå

:'åë äôøöî ä"á÷ä äáåè äáùçîå

'éçá 'á äðäå
òáè åîëå åðéúåáàî åðì äùåøé ïäù óà åìà úåáäà
àøéì àéäù ïäá äìåìëä äàøéä ïëå åðéúåùôðá
ë"ôòà ä"á éúéîàä åðéáàå åðééç øå÷îî å"ç ãøôéìî
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מ"א.11. פרק ˘ËÈÏ"‡:12.בסוף ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שבהרגש ענין – אבינו שהוא כטבע נעשה להיות צריך בזה דאשתדל) דכברא "(באהבה

שזהו כטבע נעשה להיות צריך אויתיך) דנפשי (באהבה בזה. תועיל הקול) ידי (על הכוונה שהתעוררות יותר מובן ולכן לגופניות; שייך ולא ושכל,

ÂÈÈÁאין אם ולכאורה –ÂÙÂ‚"?הרוחני הלב כוונת בזה תועיל מה כו') מעונה שהי' לאחרי – נפשו חיי (כהרגשתו זה מרגיש

xii` '` iying mei Ð cn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

Y àeä-Ceøa,`xen miiw ± epiig xewn `ed d"awdy ybxd jezn ¨
,d"awdn lcap didi `ly ick ,zexiar zeyrln mc`d z` rpend

,`xend miiw ± izin`d epia` `ed d"awdy ybxd jezne .epiig xewn

izin`d epia` `edy d"awdn zxki `ly ick ,dxiar zeyrl `ly

izyy zexnl ixd ±

,zexen`d d`xide zead`d

- eplv` "rah" enk od-óà©
úBàø÷ð ïðéà ïë-ét-ìò©¦¥¥¨¦§¨
eîéçøe eìéçc" íLa§¥§¦§¦

¯ ,"íéiòáèdad`e d`xi ¦§¦¦
,zeirahBçîa ïäLk àlà¤¨§¤¥§Ÿ

úBîeìòúå ãáì BzáLçîe©£©§§©§©£
¯ ,Baì,ielib icil e`a mxha ¦
æàåmlrda odyk f` wx ± §¨

,aldúBøéôñ 'éa ïîB÷î§¨§§¦
¯ ,äøéöécmewnd my ¦¦¨

zekiiy odil` ,dbixcnde

,zeirahd zecndìeíL± §¨
mler" zexitq xyrl

,"dxividïänò úBìòî ïä¥©£¦¨¤
úBàaä úBönäå äøBzä©¨§©¦§©¨

.ïúañáe ïúîçî:xnelk ± ¥£¨¨§¦¨¨
zexen`d zead`d xy`k

dxezd meiwl daiq zeedn

jkl xacd `iad ± dad` ly "xeiv" egena miiwy oeeikny ,zeevnde

ze`ad zeevnde dxezd mb f` ,zeevnde dxezd z` miiwiy

zead`d ze`vnp myy ,"dxivid mler"l zeler jkn d`vezk

,xen`k ,onvrïäLk ìáà,zead`d izy ±¯ Baì úelbúäa £¨§¤¥§¦§©¦
,ald zybxdae zelbzda dad`d z` ea zxxern zeppeazddy

àø÷ð,f` ±¯ ,øäfa "àaìc àúeòø"m` ik ,zirah dad` `l ¦§¨§¨§¦¨©Ÿ©
,ald oevxe dad` ly dlrp dbxc ± "ald oevx"'éa ïîB÷îe§¨§

¯ ,äàéøác úBøéôñ,zeilkyd zecnd mewn myyìeïä íL §¦¦§¦¨§¨¥
¯ ,ïúîçî úBàaä úBönäå äøBzä ïänò úBìòîoze` miiwy ©£¦¨¤©¨§©¦§©¨¥£¨¨

recn ,xac ly enrh .ef dad` jeznzexnl ,jk xacd ok`

- ?l`xyi ipa ly mznypa "rah" enk mvra od ,xen`kyéðtî¦§¥
éãé ìò àéä éelb úðéça ìà álä øzñäå íìòääî ïúàéöiL¤§¦¨¨¥©¤§¥§¤§¥©¥¤§¦©¦¦©§¥
à÷îòî äîeöò úeððBaúäå ÷æça äáLçnä úòé÷úe úòcä©©©§¦©©©£¨¨§Ÿ¤§¦§§£¨¥¨§¨

øéãzå øéúé àaìcdxicze daexn dcna ald wner jezn ± §¦¨¨¦§¨¦
éà àeä-Ceøa óBñ-ïéàaàeä C,d"awd ±eðéáàå Lnî eðéiç §¥¨¥©¥©¨§¨¦

.àeä Ceøa ézîàädwenr zeppeazd ici lr `a dfy oeeikne ± ¨£¦¦¨
- efk dwfgeúàæ úòãeîe,ixd recie ±íéðewza áeúkM äî13ék : ©©Ÿ©¤¨©¦¦¦

¯ ,äàlò àîéà ïnz àðp÷î äàéøaä íìBòaea dxi`ne zxxey §¨©§¦¨§©§¨©¨¦¨¦¨¨
,"zeliv`d mler" ly "dpia"d zxitq `edy "d`lir `ni`" zpiga

àéäL,'d zceara ±-Ceøa íéiçä-éiç óBñ-ïéà-øBàa úeððBaúää ¤¦©¦§§§¥©¥©©¦¨
¯ :eäiìà øîàîëe ,àeä"xdef ipewiz"ay "edil` gzt"a14:äðéa" §©£©¥¦¨¦¨

."ïéáî álä dáe àaì ¯:xnelk .oian ald dae ,al `id "dpia" ± ¦¨¨©¥¥¦
zeppeazdde dbyddy ixd ,ala zexi`n gend zbyde zeppeazdd

dxi`n ea ,"d`ixad mler"l zekiiy el yiy oipr od seq oi` xe`a

± el` zead` ly onewn okle ± "zeliv`d mler" ly dpiad zxitq

zeppeazd ici lr zelbznd

,"d`ixad mler"a `ed ± efk

dxezd z` zelrn od myle

epax xiaqn oldl .zeevnde

cala ef `ly ,owfd

"jizie` iytp" zead`ay

oak) "lczy`c `xak"e

zlrn dpyi (lczynd

jezn d`ad dad`d

mb oda yi `l` ,zeppeazd

d`ad dad`d zlrn

dad`" z`xwpd ,dlrnln

enk opd od mby zeid ,"dax

oeeikn ,dlrnln ozipy xac

epil` ,xen`k ,ze`a ody

± .zea`d on dyexia

,icedi ixd leki ,dxe`kl

zead`d ibeq ipya wtzqdl

z` zeliknd ,zexen`d

d`ay ef mb) zelrnd izy

,z`f lka ± (dlrnln d`ay ,"dax dad`" ,ef mbe ,zeppeazd ici lr

zeppeazdn dlek zxvepd dad`l ribdl lczydl icedi lr

:oldl ehxetiy minrhd llba z`fe ,'d zelcba¯ ,ãBò àìåef `l §Ÿ
dpyi ,"lczy`c `xak"e "jizie` iytp" ,zead`d izyly cala

,zeppeazdn d`ad dad` ly dxen`d dlrndàlà,efn dxizi ± ¤¨
úðéça ïî úBìeìk ïä ¯ ìéòì íéøkæpä elà úBáäà úBðéça 'aL¤§¦©£¥©¦§¨¦§¥¥§¦§¦©
¯ ,"íéiìëN eîéçøe eìéçc"î älòîe äìBãâe ,"äaø äáäà"©£¨©¨§¨§ª¨¦§¦§¦¦§¦¦

,'d zelcba zeppeazde lkyn ze`ad zeilky dad`e d`xinøLà£¤
äáäàä,zeppeazdn d`ad ±."íìBò úáäà" íLa ìéòì úàø÷ð ¨©£¨¦§¥§¥§¥©£©¨

,"dax dad`" ly dlrnd dpyi zexen`d zead`d izyl ± xnelk ±

iaxd ly eyexitl m`zdae ± "mler zad`"n dlrn dlrnl `idy

`id ,ef (dax) dad` ly dnewny ,jka dlrnd z`hazn ,`"hily

dnewn myy ,"d`ixad mler"n dlrn dlrnly "zeliv`d mler"a

epcnly dn iabl "cer `le"a dtqedd idefe ;"mler zad`" ly

zad`"n mbe "dax dad`"n mb dkeza zllek ef dad`y ,mcew

mlera" `id ,ef dad` ly dnewny ,cala ef `ly ± "mler

oipr da yi m` ik ,zeppeazd ici lr dlbzn `idy zngn ,"d`ixad

lkae ± ."zeliv`d mler"a `id dnewn ,ezngny ,daxda dlrp

d dad`l ribdl ,lczydl mc`d lr ,owfd epax xiaqi ,z`fzxvep

zadlyae dweyza zpiihvn efk dad`y iptn ,zeppeazdn

:"`ipz"d oeylae .zewl`l

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
ïäùë àìà íééòáè åîéçøå åìéçã íùá úåàø÷ð ïðéà
ñ"éá ïîå÷î æàå åáì úåîåìòúå ãáì åúáùçîå åçåîá
úåàáä úåöîäå äøåúä ïäîò úåìòî ïä íùìå äøéöéã
àúåòø '÷ð åáì úåìâúäá ïäùë ìáà .ïúáéñáå ïúîçî
úåìòî ïä íùìå äàéøáã ñ"éá ïîå÷îå øäåæá àáìã
ïúàéöéù éðôî .ïúîçî úåàáä úåöîäå äøåúä ïäîò
úòãä é"ò àéä éåìéâ 'éçá ìà áìä øúñäå íìòääî
à÷îåòî äîåöò úåððåáúäå ÷æåçá äáùçîä úòé÷úå
ùîî åðééç àåä êéà ä"á ñ"àá øéãúå øéúé àáìã
éë íéðå÷éúá ù"î úàæ úòãåîå ä"á éúéîàä åðéáàå
àéäù äàìéò àîéà ïîú àðð÷î äàéøáä íìåòá
åäéìà øîàîëå ä"á íééçä ééç ñ"à øåàá úåððåáúää
'éçá 'áù àìà ãåò àìå .ïéáî áìä äáå àáì äðéá

ïä ì"ðä åìà úåáäàäìåãâå äáø äáäà 'éçá ïî úåìåìë
ìéòì '÷ð äáäàä øùà íééìëù åîéçøå åìéçãî äìåòîå

íìåò úáäà íùá
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ו.13. א.14.תיקון יז, זהר לתיקוני הקדמה



נט xii` '` iying mei Ð cn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

Y àeä-Ceøa,`xen miiw ± epiig xewn `ed d"awdy ybxd jezn ¨
,d"awdn lcap didi `ly ick ,zexiar zeyrln mc`d z` rpend

,`xend miiw ± izin`d epia` `ed d"awdy ybxd jezne .epiig xewn

izin`d epia` `edy d"awdn zxki `ly ick ,dxiar zeyrl `ly

izyy zexnl ixd ±

,zexen`d d`xide zead`d

- eplv` "rah" enk od-óà©
úBàø÷ð ïðéà ïë-ét-ìò©¦¥¥¨¦§¨
eîéçøe eìéçc" íLa§¥§¦§¦

¯ ,"íéiòáèdad`e d`xi ¦§¦¦
,zeirahBçîa ïäLk àlà¤¨§¤¥§Ÿ

úBîeìòúå ãáì BzáLçîe©£©§§©§©£
¯ ,Baì,ielib icil e`a mxha ¦
æàåmlrda odyk f` wx ± §¨

,aldúBøéôñ 'éa ïîB÷î§¨§§¦
¯ ,äøéöécmewnd my ¦¦¨

zekiiy odil` ,dbixcnde

,zeirahd zecndìeíL± §¨
mler" zexitq xyrl

,"dxividïänò úBìòî ïä¥©£¦¨¤
úBàaä úBönäå äøBzä©¨§©¦§©¨

.ïúañáe ïúîçî:xnelk ± ¥£¨¨§¦¨¨
zexen`d zead`d xy`k

dxezd meiwl daiq zeedn

jkl xacd `iad ± dad` ly "xeiv" egena miiwy oeeikny ,zeevnde

ze`ad zeevnde dxezd mb f` ,zeevnde dxezd z` miiwiy

zead`d ze`vnp myy ,"dxivid mler"l zeler jkn d`vezk

,xen`k ,onvrïäLk ìáà,zead`d izy ±¯ Baì úelbúäa £¨§¤¥§¦§©¦
,ald zybxdae zelbzda dad`d z` ea zxxern zeppeazddy

àø÷ð,f` ±¯ ,øäfa "àaìc àúeòø"m` ik ,zirah dad` `l ¦§¨§¨§¦¨©Ÿ©
,ald oevxe dad` ly dlrp dbxc ± "ald oevx"'éa ïîB÷îe§¨§

¯ ,äàéøác úBøéôñ,zeilkyd zecnd mewn myyìeïä íL §¦¦§¦¨§¨¥
¯ ,ïúîçî úBàaä úBönäå äøBzä ïänò úBìòîoze` miiwy ©£¦¨¤©¨§©¦§©¨¥£¨¨

recn ,xac ly enrh .ef dad` jeznzexnl ,jk xacd ok`

- ?l`xyi ipa ly mznypa "rah" enk mvra od ,xen`kyéðtî¦§¥
éãé ìò àéä éelb úðéça ìà álä øzñäå íìòääî ïúàéöiL¤§¦¨¨¥©¤§¥§¤§¥©¥¤§¦©¦¦©§¥
à÷îòî äîeöò úeððBaúäå ÷æça äáLçnä úòé÷úe úòcä©©©§¦©©©£¨¨§Ÿ¤§¦§§£¨¥¨§¨

øéãzå øéúé àaìcdxicze daexn dcna ald wner jezn ± §¦¨¨¦§¨¦
éà àeä-Ceøa óBñ-ïéàaàeä C,d"awd ±eðéáàå Lnî eðéiç §¥¨¥©¥©¨§¨¦

.àeä Ceøa ézîàädwenr zeppeazd ici lr `a dfy oeeikne ± ¨£¦¦¨
- efk dwfgeúàæ úòãeîe,ixd recie ±íéðewza áeúkM äî13ék : ©©Ÿ©¤¨©¦¦¦

¯ ,äàlò àîéà ïnz àðp÷î äàéøaä íìBòaea dxi`ne zxxey §¨©§¦¨§©§¨©¨¦¨¦¨¨
,"zeliv`d mler" ly "dpia"d zxitq `edy "d`lir `ni`" zpiga

àéäL,'d zceara ±-Ceøa íéiçä-éiç óBñ-ïéà-øBàa úeððBaúää ¤¦©¦§§§¥©¥©©¦¨
¯ :eäiìà øîàîëe ,àeä"xdef ipewiz"ay "edil` gzt"a14:äðéa" §©£©¥¦¨¦¨

."ïéáî álä dáe àaì ¯:xnelk .oian ald dae ,al `id "dpia" ± ¦¨¨©¥¥¦
zeppeazdde dbyddy ixd ,ala zexi`n gend zbyde zeppeazdd

dxi`n ea ,"d`ixad mler"l zekiiy el yiy oipr od seq oi` xe`a

± el` zead` ly onewn okle ± "zeliv`d mler" ly dpiad zxitq

zeppeazd ici lr zelbznd

,"d`ixad mler"a `ed ± efk

dxezd z` zelrn od myle

epax xiaqn oldl .zeevnde

cala ef `ly ,owfd

"jizie` iytp" zead`ay

oak) "lczy`c `xak"e

zlrn dpyi (lczynd

jezn d`ad dad`d

mb oda yi `l` ,zeppeazd

d`ad dad`d zlrn

dad`" z`xwpd ,dlrnln

enk opd od mby zeid ,"dax

oeeikn ,dlrnln ozipy xac

epil` ,xen`k ,ze`a ody

± .zea`d on dyexia

,icedi ixd leki ,dxe`kl

zead`d ibeq ipya wtzqdl

z` zeliknd ,zexen`d

d`ay ef mb) zelrnd izy

,z`f lka ± (dlrnln d`ay ,"dax dad`" ,ef mbe ,zeppeazd ici lr

zeppeazdn dlek zxvepd dad`l ribdl lczydl icedi lr

:oldl ehxetiy minrhd llba z`fe ,'d zelcba¯ ,ãBò àìåef `l §Ÿ
dpyi ,"lczy`c `xak"e "jizie` iytp" ,zead`d izyly cala

,zeppeazdn d`ad dad` ly dxen`d dlrndàlà,efn dxizi ± ¤¨
úðéça ïî úBìeìk ïä ¯ ìéòì íéøkæpä elà úBáäà úBðéça 'aL¤§¦©£¥©¦§¨¦§¥¥§¦§¦©
¯ ,"íéiìëN eîéçøe eìéçc"î älòîe äìBãâe ,"äaø äáäà"©£¨©¨§¨§ª¨¦§¦§¦¦§¦¦

,'d zelcba zeppeazde lkyn ze`ad zeilky dad`e d`xinøLà£¤
äáäàä,zeppeazdn d`ad ±."íìBò úáäà" íLa ìéòì úàø÷ð ¨©£¨¦§¥§¥§¥©£©¨

,"dax dad`" ly dlrnd dpyi zexen`d zead`d izyl ± xnelk ±

iaxd ly eyexitl m`zdae ± "mler zad`"n dlrn dlrnl `idy

`id ,ef (dax) dad` ly dnewny ,jka dlrnd z`hazn ,`"hily

dnewn myy ,"d`ixad mler"n dlrn dlrnly "zeliv`d mler"a

epcnly dn iabl "cer `le"a dtqedd idefe ;"mler zad`" ly

zad`"n mbe "dax dad`"n mb dkeza zllek ef dad`y ,mcew

mlera" `id ,ef dad` ly dnewny ,cala ef `ly ± "mler

oipr da yi m` ik ,zeppeazd ici lr dlbzn `idy zngn ,"d`ixad

lkae ± ."zeliv`d mler"a `id dnewn ,ezngny ,daxda dlrp

d dad`l ribdl ,lczydl mc`d lr ,owfd epax xiaqi ,z`fzxvep

zadlyae dweyza zpiihvn efk dad`y iptn ,zeppeazdn

:"`ipz"d oeylae .zewl`l
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íéøîà éèå÷éì
ïäùë àìà íééòáè åîéçøå åìéçã íùá úåàø÷ð ïðéà
ñ"éá ïîå÷î æàå åáì úåîåìòúå ãáì åúáùçîå åçåîá
úåàáä úåöîäå äøåúä ïäîò úåìòî ïä íùìå äøéöéã
àúåòø '÷ð åáì úåìâúäá ïäùë ìáà .ïúáéñáå ïúîçî
úåìòî ïä íùìå äàéøáã ñ"éá ïîå÷îå øäåæá àáìã
ïúàéöéù éðôî .ïúîçî úåàáä úåöîäå äøåúä ïäîò
úòãä é"ò àéä éåìéâ 'éçá ìà áìä øúñäå íìòääî
à÷îåòî äîåöò úåððåáúäå ÷æåçá äáùçîä úòé÷úå
ùîî åðééç àåä êéà ä"á ñ"àá øéãúå øéúé àáìã
éë íéðå÷éúá ù"î úàæ úòãåîå ä"á éúéîàä åðéáàå
àéäù äàìéò àîéà ïîú àðð÷î äàéøáä íìåòá
åäéìà øîàîëå ä"á íééçä ééç ñ"à øåàá úåððåáúää
'éçá 'áù àìà ãåò àìå .ïéáî áìä äáå àáì äðéá

ïä ì"ðä åìà úåáäàäìåãâå äáø äáäà 'éçá ïî úåìåìë
ìéòì '÷ð äáäàä øùà íééìëù åîéçøå åìéçãî äìåòîå

íìåò úáäà íùá
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`xiiס 'a iyiy mei Ð cn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אייר ב' שישי יום

,cq 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ë"ôòàù ÷ø,cq 'nr cr:òãåðëå

éøö ïë ét ìò óàL ÷øíb òébäìe âéOäì BìëNa çøèì C ©¤©©¦¥¨¦¦§Ÿ©§¦§§©¦§©¦©©
úòãå äðeázäî äàaä ,ìéòì úøkæpä "íìBò úáäà" úðéçáì¦§¦©©£©¨©¦§¤¤§¥©¨¨¥©§¨¨©©

¯ ,'ä úlãâaezeppeazdn dlek zxvep ef dad`zelcba icedi ly ¦§ª©
on dyexia mvra ze`ad zexen`d zead`d izya enk `le ,'d

`id ozelbzd wxe ,zea`d

- z`fe ,zeppeazd ici lr

Là úøeãî ìécâäì éãk§¥§©§¦§©¥
Là éôLøa äáäàä̈©£¨§¦§¥¥
áäìå äfò úáäìLå§©§¤¤©¨§©©
ãò ,äîéîMä äìBòä̈¤©¨©§¨©

íéaø íén"Lmicnerd ± ¤©¦©¦
,ef dad` cbpkeìëeé àìŸ§
'eëå úBaëì,dad`d z` ± §©§

äeôèLé àì úBøäðe§¨Ÿ¦§§¨
"'eëå15.dad`dyke ± §

zeppeazdn dlek zxvep

xzei da yi ± 'd zelcba

y` ityxe zadly adl

mvra d`ad dad`l xy`n

mby zexnl ,dyexia

ici lr d`a dzelbzd

;zeppeazdLà éôLøk äáäà úðéçáì äìòîe ïBøúé Lé ék¦¥¦§©£¨¦§¦©©£¨§¦§¥¥
óBñ-ïéà úlãâa úòãå äðeázäî äàaä ,'eëå äfò úáäìLå§©§¤¤©¨§©¨¨¥©§¨¨©©¦§ª©¥

¯ ,àeä Ceøaa :xnelkz`ltd,'d zelcbäáäà úBðéça ézL ìò ¨©§¥§¦©£¨
¯ ,'eë úáäìLå Là éôLøk ïðéà øLàk ìéòì úBøkæpä`l` ©¦§¨§¥©£¤¥¨§¦§¥¥§©§¤¤

ly (zeppeazd e`) ybx jezn ze`a odzaxw,l`xyil d"awd

"izin`d epia`"e "epiig xewn" ezeida16ityxk dad` ly ef dlrne ,

:`id ,y`øàaúiL Bîk ,'eëå óñkä ìò áäfä úìòîe ïBøúék§¦§©£©©¨¨©©¤¤§§¤¦§¨¥
ïn÷ì17.adfy jka wx z`hazn dpi` sqkd cbpk adfd zlrn ± §©¨

yiy ,adfd ly ezpekz mvra `id dlrnd `l` ,sqkn xzei deey

zxvepd dad`d mb jk ± mc`d ytp z` "daey"d zevvepzd ea

y`d ityxae zadlyd adla z`hazn dzlrny ,zeppeazdn

,ixdy ± dad`a xzei dlrp dbixcn `idy xne` df oi` ± day

"dax dad`" z`xwpe xzei dlrp dlrnln d`ad dad`d ,jtidl

dl oipr mvr ,`l` ±ytpd zektzyde ,ef dad`ay zadlyd a

edf ± .ef dad` ly dpexzi edf ± ytpd zelk icil cr zxvei `idy

,zexen`d zead`d izya wtzqdl mc`l el oi` recn ,cg` mrh

dad`l ribdl gexhl eilr `l` ± zea`d on dyexia mvra ody

mrh ,owfd epax xiaqi cer .'d zelcba zeppeazdn dlek zxvepd

cvn wx df oi`y ,sqep

cvn wx ,dnvr dad`d

dad` d`iand zeppeazdd

`id ef zeppeazd ik ,ef

oky ,dnvrlyk "zilkz"

d"awd zpeek zrvazn jka

,zenlerd z`ixaa

exikie ebiyi mi`xapdy

oeylae .d"awd ly ezelcba

:"`ipz"dìk äæ ék íâå§©¦¤¨
¯ ,Búéìëúå íãàälk ¨¨¨§©§¦

,mc` ly ez`ixa zilkz

,ixd `idúà úòc ïòîì§©©©©¤
úøàôz ø÷éå 'ä ãBák§¦¨¦§¤¤
éôk Léà Léà ,Búlãb§ª¨¦¦§¦

¯ ,úàN ìëeé øLàoiadl £¤©§¥
,'d zelcb z`áeúkL Bîk§¤¨

,"'eëå déì ïeòãBîzLéc ïéâa" :àa úLøt àðîéäî àéòøa§©§¨§¥§¨¨¨©Ÿ§¦§¦§§§¥§
¯ :òãBpëåzelcb ercie exikiy ick ,`id mc`d ly ez`ixa zilkz §©¨

dlrn meyn yi dnvr zeppeazday ixd ;reci xacdy itke ,'d

dad`a xzei daexn dcna dpyi 'd zelcba zeppeazde ,zilkze

izy zexxerzd zrya dpyi xy`n ,zeppeazdn dlek d`ad

zexen`d zead`d izy zexxerzdl ,oky ;zexen`d zead`d

miigd `ede miigd iig `ed d"awdy zeppeazdd wx zyxcp

epia` `ed d"awdy ("lczy`c `xak" ly dad`a) e` ± miizin`d

zyxcp ± zeppeazdn dlek zxvepd dad`a ,eli`e ,izin`d

jkay cr .'d zelcba dxizi dpade ,xzei dwenre dlecb zeppeazd

± "dil oercenzyic oiba" d"awd ly ezpeek xzei zrvazn

recn ,sqep mrh jka ixde .'d zelcba dbyd mdl didz mi`xapy

gexhl `l` ,zea`d on dyexia ze`ad zead`a wtzqdl `ly

.'d zelcba zeppeazdn d`ad dad`l ribdl
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íéøîà éèå÷éì
åìëùá çåøèì êéøö ë"ôòàù ÷ø
äàáä ì"ðä íìåò úáäà 'éçáì íâ òéâäìå âéùäì
ùà úøåãî ìéãâäì éãë 'ä úìåãâá úòãå äðåáúäî
äìåòä áäìå äæò úáäìùå ùà éôùøá äáäàä
úåøäðå 'åëå úåáëì åìëåé àì íéáø íéîù ãò äîéîùä
äáäà 'éçáì äìòîå ïåøúé ùé éë 'åëå äåôèùé àì
úòãå äðåáúäî äàáä 'åëå äæò úáäìùå ùà éôùøë
øùàë ì"ðä äáäà 'éçá éúù ìò ä"á ñ"à úìåãâá
áäæä úìòîå ïåøúéë 'åë úáäìùå ùà éôùøë ïðéà
íãàä ìë äæ éë íâå ïî÷ì ù"îë 'åëå óñëä ìò
åúìåãâ úøàôú ø÷éå 'ä ãåáë úà úòã ïòîì åúéìëúå
ïéâá àá 'ô î"øá ù"îë úàù ìëåé øùà éôë ùéà ùéà

:òãåðëå 'åëå äéì ïåòãåîúùéã
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ז.15. ח, השירים ˘ËÈÏ"‡16.שיר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰כאן "ואומר המחבר): ידי על נוספו – 2 ו1ֿ, ב" "א, (הסימונים :¯˘‡Îכרשפי אינן

מביאן אם אבל אש, כרשפי שאינן באופן דוקא אלו באהבות מדבר כי התבוננותÈÂÏÈ‚Ïאש, כרשפי·‚„ÏÂ˙ע"י שהן באופן הן הרי כו' אבינו

הולדה או גילוי – ומביאה – בהפלאה א) בכלל: התבוננות, ב' הנקודה: וכו'. הצמאון מעורר האב תפארת יקר כי המעלה, ג"כ בהן ויש אש,

מוסיף אדנ"ע (במאמרי כו' אש ורשפי דצמאון –Ó"Î·'ב כו'. כמים אהבה לקירוב, ומביאה בקירוב, ב) בריחוק. – מהתבוננות ג"כ שכן ,

) מהתבוננות אפשריות מביאתה‡ÂÊÈתוצאות – ירושה) (טבע, שבהעלם יראה) (או אהבה (1 ÈÂÏÈ‚Ï(2מהנ"ל): .˙„ÏÂ‰.(יראה (או אהבה

עה"ח לקונ' בהערה בהנסמן יעויין לריחוק. בנוגע וכן ביטול. תוצאותי' – לגמרי בערך שלא באם בערך. הפלאה צ"ל הנ"ל הפלאה ולהעיר:

נ.17.פ"ב". בפרק

xii` 'b ycew zay mei Ð dn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ג קודש שבת אייריום '

,cq 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ùé ãåò äî ÷øô,128 'nr cr.à"îá ù"îë

äî ÷øtmiiwl icedil el xyt` cvik ,owfd epiax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
dpyiyke ;'d zad`e 'd z`xi ± ald zecn ybx jezn ,"jaala" zeevne dxez

eze` `ian dfe d"awda waczdl epevxa yie d"awdl dad` icedilcenll

f` dyrp ± d"awda waczn ok` `ed jk ici lry iptn ,zeevn miiwle dxez

ly ote`a zeevnde dxezd meiw

jezn dyrp xacd ;"dnyl"

zeig ozepd ,iniptÎiznyp ybxd

.zeevn eneiwae dxez ecenila

,mcewd wxta epcnly itk ,e`

d"awdl dad` didzy xyt`

,dpnn d`vezky ,dfk ote`a

,zeevn miiwne dxez cnel `ed

,d"awdl gex zgp mexbl ick

lkk zeyrl lczynd oa enk

zgp eia`l mexbl ezlkia xy`

izy od 'd z`xie 'd zad` .gex

dxeabe cqg zecnd1zcn ,

ly ezcn `id dad`de cqgd

mdxa`" `xwpy ,epia` mdxa`

."wgvi cgt" ± epia` wgvi ly ezcn `id d`xide dxeabd zcne ,"iade`

sqep ote` epyiy ,owfd epax xiaqi ,cenll micner ep` eze` ,d"n wxta

± iniptÎiznyp ybx jezn - ,onyl zeevne dxez miiwl icedi ly ezexyt`a

mingxd zcn ,ytpd ly ziy`xd ziyilyd dcnd zexxerzd ici lr ,`ede

dxez eneiw iptl ,xnelk .(epia` awri ly ezcn ,zx`tzd zcn `idy)

ly iwl`d uevipd lr zepngxd zcn z` epeirxa xxerl eilr ,zeevne

,xzeia dpezgzd dbxcl ± xzeia ddeabd dbixcna exewnn cxiy ,eznyp

;d"awdn wegix zilkz wegxe "dtilw"n ezeig z` lawnd ,seba yalzdl

eiyrne eixeaic ,eizeaygn ici lr dpikyd zelbl mxb `ed m` ,mb dne

df zepngx ybx jezne .xzei dlecb ± eznyp lr zepngxd f`y ,miaehÎ`ld

dnypd day ,zeevne dxez ici lr ,oky ,zeevn miiwie dxez cnli ,eznyp lr
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סי xii` 'b ycew zay mei Ð dn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn
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`xiiסב 'b ycew zay mei Ð dn wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

enk) dnypd ly xzeia oeilrd wlgde y`xd ik ,"lag" z`xwpd

wlgde ,`ed jexa seq oi`a ,xewna xeyw (lagd ly oeilrd dvwd

dnypd z` mikyenyk ixd ± seba yeal ,dnypd "lag" ly oezgzd

jkl yi ± mirx zeaygne mixeaic ,miyrn ly zelba (sebay)

"lag" y`x lr mb drtyd

dnypd xewn lr ,dnypd

,dlrnl dxeywdìLîëå§¦§©
Y ìáça CLBnä©¥§¤¤
dvwa mikyenyky

mb ,xen`k ,jynp ,oezgzd

qgia mb jk ± oeilrd wlgd

,icedi ly dnypd "lag"l

,'eëåzxb`l ezpeek ile`" - §
x`anc d"t daeyzd

± "dkex`aw"k zxrd

..`"hily x"enc`àeäå§
Y .äðéëMä úeìb ãBñlry ¨©§¦¨

eixeaic ,eiyrn ici

ly mirxd eizeaygne

eznyp z` micixend ,icedi

rityn ± zetilwd zelba

xewn) dpikyd mby xacd

.zelba lekiak `id (dnypd

jk lr xkfii mc`yk ,ixd ±

lre eznyp lr zepngx ly xzeia lecb ybx ea xxeri df ,dfa xdxdie

,zeevn miiwie dxez cnli ,zepngx ly df ybx jezne ,eznyp xewn

.`ed jexa seq oi`a dcg`le eznyp z` oci lr zelrdl ickäæ ìòå§©¤
Yzepngx okl xy`e ,zelba `vnp dnypd xewn mby ,epcnly dn

,eilr dlecbøîàð7,"eäîçøéå 'ä ìà áeLéå" :mgxie ezernyny - ¤¡©§¨¤¦©£¥
- 'd lr:áéúëãk ,eðzà ïëBMä 'ä íL ìò íéaø íéîçø øøBòì- §¥©£¦©¦©¥©¥¦¨§¦§¦

aezky enk8:."íúàîè CBúa ízà ïëMä"ipayk elit`y ± ©Ÿ¥¦¨§ª§Ÿ¨
'ied my epyi f` mb ,d`neh ly avna melye qg mi`vnp l`xyi

yexit edf .'ied my lr dlecb zepngx xxerl eilr okle ,mz` okeyd

lr ,'ied l` aeyie daeyz dyriy ± "edngxie 'ied l` aeyie" :weqtd

r mingx xxeriy ici lr ,"edngxie" icizenyp xewn 'ied my l

oldl .'ied myn wlg md l`xyi ipa ± "enr 'ied wlg" ixdy ,l`xyi

miax mingx ,ikaae dlitza biyd epia` awri cvik ,owfd epax xiaqi

mdixeaic ,mdiyrn llba zelba eidi l`xyi ipayky ,l`xyi lkl

,zeevn meiwe dxez cenil ici lr zelbdn e`vei ,mdizeaygne

:`ed jexa seq oi` mr ecg`zie

áeúkä øîàL eäæå9,"jáiå Bì÷ úà àOiå ,ìçøì á÷òé ÷Miå" : §¤¤¨©©¨©¦©©£Ÿ§¨¥©¦¨¤Ÿ©¥§§
,úBîLpä ìk øB÷î ,ìàøNé úñðk àéä ìçø ék-zekln" ¦¨¥¦§¤¤¦§¨¥§¨©§¨

,"lgx" mya z`xwp ,zenypd lk xewn ,"zeliv`cBúcîa á÷òéå§©£Ÿ§¦¨
øøBòîä àeä ,úeìéöàaL íéîçøä úcî àéäL ,äðBéìòä̈¤§¨¤¦¦©¨©£¦¤¨£¦©§¥

,äéìò íéaø íéîçø,"zeliv`"c mingxd zcn `edy ,awri - ©£¦©¦¨¤¨

.l`xyi zenyp xewn ± lgx lr miax mingx xxernúà àOiå"©¦¨¤
"Bì÷-,íéðBéìòä íéîçøä øB÷îì äìòîìb"i ly mingxd - Ÿ§©§¨¦§¨©£¦¨¤§¦

,"zeliv`"c mingxd zcnn daxda dlrnl mdy ,mingxd zecn

ixde ,"mler" ly mingx zcn `id ,"zeliv`"c mingxd zcn ,oky

b"i ,eli`e ,zlaben `id

dlrnl od mingxd zecn

:zelaben opi`e "mler"n

ly mb ,mingxd xewn mde
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז ניסן, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו, בו כותב אשר מחשבות מבלבלות אותו וכו' וכו'.

וכבר כתבתי כ"פ לכמה מאנ"ש, אף שדבר פשוט וידוע הוא שהגזמת בלבול דמ"ז - גם זה מפיתויי 

היצה"ר המשתדל בכל האופנים והתחבולות לבלבל את האדם מעבודת השי"ת בשמחה ובטוב לבב, שמזה 

מובן שככל שלא יגזימו בדבר ולא עוד אלא גם על ידי היסח הדעת מלא )ולא בדרך מלחמה עם המ"ז(, ילך 

המצב הלוך והשתפר, אלא כיון שהמחשבה משוטטת תמיד )כמבואר גם במאמרי דחג הפסח מני' אזלינן 

שלכן נקראת המחשבה בשם נהר( הנה הדחי' היא ע"י מחשבה בענין אחר, ומובן שכשהענין יהי' בתורה 

ומצותי' הרי מעט אור דוחה הרבה חשך עאכו"כ הרבה אור.

מהענינים והסגולות למהר ביטול בלבול הנ"ל הוא הלימוד מבפנים לימוד תורה בטהרה, נתינה 

לצדקה לפני תפלת הבקר בימות החול, וכיון שכפי מכתבו ראה הטבה בשאר עניניו הרי גם זה צריך להוכיח 

לו ברור שגם בענין המ"ז הוטב אלא שהצד שכנגד מסתיר הטבה זו וכו'

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ.ב. בטח השתתף באפיית המצה שמורה ובכלל בפעולות צעירי אגו"ח בירושלים עיה"ק ת"ו



היום יום . . . סד

ה'תש"גכז ניסן, יב לעומריום ראשון

חומש: קדושים, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: והנה בחי' . . . לי"ח.

ָמתֹו  ֵקן[ ִנׁשְ נּו ]ַהּזָ ַתב ַרּבֵ ּכָ מֹו ׁשֶ מּור, ּכְ ה אֹוָתם ַלֲהָנָאתֹו – ֵהם ַרע ּגָ ִרים, ִאם עֹוׂשֶ ּתָ ָבִרים ַהּמֻ ּדְ
ְהֶיה  ּיִ ִרים ׁשֶ ּתָ ָבִרים ַהּמֻ ּדְ ה ּבַ ר ְלָך. ָצִריְך ְלַהְכִניס ְקֻדּשָׁ ּתָ ּמֻ ׁש ַעְצְמָך ּבַ ַקּדֵ ֶרק ז( . ְלִפי ּדְ ְנָיא ּפֶ ֵעֶדן )ּתַ

ַמִים ּוִמּדֹות טֹובֹות. ל ּתֹוָרה ּוִמְצֹות ִיְרַאת ׁשָ ְכִלית ׁשֶ ֶהם ּתַ ּבָ

ה'תש"גכח ניסן, יג לעומריום שני

חומש: קדושים, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: פרק מד. והנה כל . . . סג צפרא כו'.

ָרֵאל?  ֵקן: ֵאיֶזה ֲעבֹוָדה ַנֲעֵלית יֹוֵתר, ַאֲהַבת ה' אֹו ַאֲהַבת ִיׂשְ ֲאלּו ֶאת ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ַהֲחִסיִדים ׁשָ
ָרֵאל.  ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ ל ּכָ ָמתֹו רּוחֹו ְוַנְפׁשֹו ׁשֶ ִנׁשְ ַאַחת ֲחקּוקֹות ּבְ יֶהן ּכְ ּתֵ ָרֵאל ׁשְ ַען: ַאֲהַבת ה' ְוַאֲהַבת ִיׂשְ ַוּיַ
אֹוֵהב ַמה  ָרֵאל, ּדְ ְגדֹוָלה ַאֲהַבת ִיׂשְ י ֶאְתֶכם, ָאַמר ה'", ֲהֵרי ּדִ תּוב: "ָאַהְבּתִ ר ַהּכָ ּבֵ ּוִמְקָרא ָמֵלא ּדִ

ָהָאהּוב אֹוֵהב. ּשֶׁ

ה'תש"גכט ניסן, יד לעומריום שלישי

חומש: קדושים, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קמד.

תניא: ואהבה רבה . . . 126 טבע.

ָהִראׁשֹונֹות  ּיֹות  ָרׁשִ ַהּפָ ֹלׁש  ׁשָ ַעל  ֲחִסידּות  י  רּוׁשֵ ּדְ ]=ֵסֶפר  ּיֹות  ָרׁשִ ּפָ ג'  ַעל  ּתֹוָרה"  ּקּוֵטי  ַה"ּלִ ַמת  ַהְקּדָ
ֵקן  נּו ַהּזָ ֲאָמרֹו ַרּבֵ ִתיב ֹלא ֹתאְכלּו", הּוא ַמֲאָמר ׁשֶ ה ּכְ ּתֹוָרה[, "ְלָהִבין ִעְנַין ֶנֶפׁש ָהֱאֹלִקית, ִהּנֵ ּבַ ׁשֶ
ַמח  ְכּתֹב ַה"ּצֶ ֵקן: נּו, ַהְטָעָמה? ַוּיִ נּו ַהּזָ ַמח ֶצֶדק" ְלָפָניו, ַוּיֹאֶמר ַרּבֵ ַמח ֶצֶדק", ַוֲחָזרֹו ַה"ּצֶ ִלְפֵני ַה"ּצֶ
י  ֲאָמר. ַעל ּפִ ְפִנים ַהּמַ הֹות ּבִ יּהַ ַהֲהָנָחה, ַוְיַצּוֹו ְלַהְכִניס ַהַהּגָ נּו ִהּגִ ף. ַרּבֵ ּקָ ּמֻ הֹות ּבַ ֶצֶדק" ֲהָנָחה ִעם ַהּגָ

ּקּוֵטי ּתֹוָרה". ָמה ְלַה"ּלִ תֹור ַהְקּדָ ַמֲאָמר ֶזה ּבְ ֲחרּו ּבְ "ּב[ ּבָ י ]ָהַרׁשַ ַעת ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ַהּצָ

ה'תש"גל ניסן, ר"ח, טו לעומריום רביעי

חומש: קדושים, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמה־קנ.

תניא: ואף אם . . . 126 מצרפה כו'.

ים ּומֹוֲעֵדי ַאַנ"ׁש –  י ֳחָדׁשִ ָראׁשֵ ַפְגָרא – ּבְ ת ְמָבְרִכים, ְויֹוֵמי ּדְ ּבָ ית, ׁשַ ִליׁשִ ְסעּוָדה ׁשְ ַהִהְתַוֲעדּות ּדִ
ָרִטִיים. יֶהם ַהּפְ ָבּתֵ ְחיּו ּבְ ּיִ ה – ֵאֶצל ַאַנ"ׁש ׁשֶ ה ַמְלּכָ ְמַלּוֶ ֶנֶסת. ַהִהְתַוֲעדּות ּדִ ֵבית ַהּכְ ם ּבְ ְצִריִכים ְלִהְתַקּיֵ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



סה היום יום . . . 

ה'תש"גא אייר, ב דר"ח, טז לעומריום חמישי

חומש: קדושים, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: והנה ב' . . . סד אהבת עולם.

מען הָאט געזָאגט אמָאל פאר'ן טַאטען - אין א פארבריינגען ספירה-צייט אין די 
יָאהרען תרנ"א-נ"ג: דעם אלטען רבין'ס חסידים פלעגען אלעמָאל ציילען. דער ווָארט 
איז דעם טַאטען זייער געפעלען געווָארען. ואמר: אזוי איז דער ענין העבודה. די שעות 
דארפען זיין געציילטע, דאן זיינען די טעג געציילטע. אז עס גייט אוועק א טָאג, דארף 
מען וויסען ווָאס מ'הָאט אויפגעטָאן און ווָאס מ'דארף ווייטער טָאן . . בכלל דארף מען 

זעהן אז דער מָארגען זָאל זיין א סך שענער ווי דער היינט.

ִנים תרנ"א־נ"ג – ֲחִסיֵדי ַאְדמֹו"ר  ׁשָ ִפיָרה ּבְ ל ְיֵמי ַהּסְ ִהְתַוֲעדּות ׁשֶ א – ּבְ נֹוְכחּות ַאּבָ ַעם ָאְמרּו ּבְ ּפַ
ל "ֲעבֹוָדה";  א, ְוָאַמר: זֹוִהי ִעְנָיָנּה ׁשֶ ֵעיֵני ַאּבָ ם ְמֹאד ָמָצא ֵחן ּבְ ְתּגָ ִמיד סֹוְפִרים. ַהּפִ ֵקן ָהיּו ּתָ ַהּזָ
ֲעלּו ּוַמה  עֹוֵבר יֹום, ָצִריְך ָלַדַעת ַמה ּפָ ׁשֶ ִמים ְספּוִרים. ּכְ עֹות ְצִריכֹות ִלְהיֹות ְספּורֹות, ְוָאז ַהּיָ ַהּשָׁ

ר ַהּיֹום. ה יֹוֵתר "ָיֶפה" ֵמֲאׁשֶ ָחר ִיְהֶיה ַהְרּבֵ ַהּמָ ִמיד ׁשֶ ל ּתָ ּדֵ ּתַ ָעִתיד.. ֵיׁש ְלִהׁשְ ׁש ִלְפֹעל ּבֶ ּיֵ

ה'תש"גב אייר, יז לעומריום ששי

חומש: קדושים, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: רק שאעפ"כ . . . וכנודע.

יום הולדת את אאזמו"ר - בשנת תקצ"ג.
צו זיבען יָאהר הָאט עם אמָאל דער צ"צ פארהערט. דער זיידע הָאט געמַאכט אזוי גוט, 
אז זיין מלמד איז זייער נתפעל געווָארען, האט זיך ניט געקענט איינהאלטען און געזָאגט 
דעם צ"צ: הַא, ווָאס זָאגט איהר, ער מַאכט גוט. דער צ"צ הָאט איהם געענטפערט: ווָאס 

איז די התפעלות, אז תפארת שבתפארת מאכט גוט.

ַנת תקצ"ג. ׁשְ י ]ַמֲהַר"ׁש[ – ּבִ ֶדת ֶאת ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ יֹום ֻהּלֶ
ֵעל  ּלֹו ִהְתּפָ ד ׁשֶ ַהְמַלּמֵ ְך ִהְצִליַח, ׁשֶ ל ּכָ ָבא ּכָ ַעם. ַהּסָ ָחנֹו ּפַ ַמח ֶצֶדק" ּבְ ַבע, ַאְדמֹו"ר ַה"ּצֶ ִגיל ׁשֶ ּבְ
ם אֹוְמִרים? הּוא ַמְצִליַח! ָעָנה  ַמח ֶצֶדק": ַהא, ָמה ַאּתֶ ק, ְוָאַמר ַל"ּצֶ ל ְלִהְתַאּפֵ ְמֹאד, ֹלא ָהָיה ְמֻסּגָ

ְפֶאֶרת" ַמְצִליָחה? ּתִ ּבַ ְפֶאֶרת ׁשֶ "ּתִ ֵעל ׁשֶ ׁש ְלִהְתּפָ ַמח ֶצֶדק": ַמה ּיֵ לֹו ַה"ּצֶ

ה'תש"גג אייר, יח לעומרשבת
ַבר גו' ֲהִלְדֹרׁש ֹאִתי.  ַהְפָטָרה: ַוְיִהי ּדְ

חומש: קדושים, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: פרק מה. עוד יש . . . כמ"ש במ"א.

ָלה. ֵאין ׁשֹוִתים ַמִים ֹקֶדם ַהְבּדָ

ׁש  ּמֵ ּתַ ר ְלִהׁשְ מֹוֵתיֶהם, ֶאְפׁשָ ֳאָרם ּוׁשְ י ּתָ ם ָרעֹות ַעל ּפִ ּדֹות ַהּלֹא טֹובֹות, אֹו ּגַ ם ַהּמִ ּדֹות, ַאף ּגַ ל ַהּמִ ּכָ
ם זּוְסָיא ַזַצ"ל ֵמהַאִניּפָאִליא ָלַמד  ּלָ י ְמׁשֻ יק ַרּבִ ּדִ ָהַרב ַהּצַ י ַהּתֹוָרה, ּוְכמֹו ׁשֶ ֶהם ַלֲעבֹוַדת ה' ַעל ּפִ ּבָ
ָבר ַהּיֹוֵתר ָקָטן  ָנה ג( ּדָ ַסּכָ ב: א( ַהְצֵנַע ֶלֶכת ב( ַמֲעִמיד ַעְצמֹו ּבְ ּנָ ַדְרֵכי ָהֲעבֹוָדה ִמּגַ ָרִכים ּבְ ה ּדְ ּמָ ּכַ
ַעם  ּפַ ה ז( ִאם ֹלא ִהְצִליַח ּבַ דֹוָלה, ה( ְזִריזּות ו( ּבֹוֵטַח ּוְמַקּוֶ ִטְרָחא ּגְ דֹול ד( ָעֵמל ּבְ ָדָבר ּגָ ָחׁשּוב ּכְ

ָעִמים. ה ּפְ ָהִראׁשֹוָנה חֹוֵזר ַהְרּבֵ

יום 
חמישי

יום 
ששי

שבת 
קודש
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ה'תשע"א ניסן כ"ז ראשון יום שבת בסעודות משנה לחם

:„ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙ÂÎ¯· ˙ÂÎÏ‰íéáBè íéîéáe úBúaLa§©¨§¨¦¦
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כאן, פעמיים. הרמב"ם הביא בשבת משנה לחם דין את

שבת בהלכות ולהלן ברכות ה"ט)בהלכות לקבוע(פ"ל, "וצריך :

בימים וכן ככרות, שתי על ולבצוע היין על משלשתן סעודה כל

הככרות. מן אחת רק שבוצע פירט לא ושם טובים",

אפשר משנה לחם חיוב גדר שאת לומר יש הדבר ובטעם

אופנים: בשני לפרש

ידי על הוא 'סעודה' שצביון היינו השבת, בסעודת דין א)

חשובה, סעודה היא שבת שסעודת ומאחר הפת, על קביעותה

משנה. לחם על אותה קובעים

פת על להיות צריכה הבציעה יום בכל הפת: בבציעת דין ב)

משנה. לחם על ובשבת שלמה,

הדבר הפת, בבציעת דין הוא משנה לחם אם [ונפקאֿמינה:

משנה לחם אם אבל הסעודה, לכל ולא הסעודה לתחילת שייך

שיהיו צריך ולכן הסעודה לכל קשור הדבר בסעודה, דין הוא

המובחר מן מצוה וגם הסעודה במשך השולחן על לחמים שני

בברכות מקובצת השיטה שכתב כפי הכיכרות, משתי לאכול

ב]. לט,

בהלכות הן משנה לחם דין שהביא שהרמב"ם, לומר ויש

מדיני דין גם הוא משנה שלחם סובר שבת, בהלכות והן ברכות

הביא ברכות בהלכות ולכן הסעודה. מדיני דין וגם הפת בציעת

כתב: שבתחילה הפת בציעת לדיני בהמשך משנה לחם דין

ועל רגיל, ביום שלימה..." כיכר על לבצוע המובחר מן "מצוה

ככרות, שתי על לבצוע חייב טובים ובימים "בשבת מוסיף: זה

לחם הוא המדובר כן, ואם מהם". אחת ובוצע בידו שתיהן נוטל

הפת. בבציעת כדין משנה

חשיבות משום הוא שחיובו גם מוסיף שבת ובהלכות

שלוש לאכול אדם "חייב מלשונו: שמדויק כמו הסעודה,

שזהו הרי ככרות", שתי על לבצוע ... וצריך בשבת... סעודות

שבת. סעודת קביעות מצד דין

שבוצע הרמב"ם כתב ברכות בהלכות רק מדוע מובן זה לפי

לומר מקום יש הסעודה קביעות דין מצד כי אחת, ככר על רק

בציעת מצד ורק הכיכרות, שתי על לבצוע המובחר מן שמצווה

אחת. ככר רק לבצוע יש הפת

( 77 'nr e"l zegiy ihewl)

ה'תשע"א ניסן כ"ח שני יום ? 'שהחיינו' מברכים מתי

:· ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙ÂÎ¯· ˙ÂÎÏ‰äðMî Lcçúnä éøt äàBøä̈¤§¦©¦§©¥¦¨¨
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ערוך בשולחן ס"ג)וכתב רכה סי' עד(א"ח לברך שלא "ונהגו :

באכילתו אלא הפרי בראיית נהנה שלא מי כי האכילה". שעת

האכילה בעת ז)מברך ס"ק שם שנהנה(מג"א בין לחלק שלא "וכדי

האכילה בעת לברך קבעו נהנה" שלא למי ברה"נ(סדרבראייתו

הי"ב) פי"א .לאדה"ז

הפרי ברכת את להקדים שצריך אומרים יש מברכים? ואימתי

לזמן מזמן הבאות המצוות בברכת כמו שהחיינו, (ראהלברכת

ה"י) פ"ג שופר שהחיינוהל' לברכת קודמת המצוה היטבשברכת (באר

ו) ס"ק שם .א"ח

הזקן אדמו"ר לדעת שם)אך בה"נ מגדים'(סדר שםוה'פרי (א"א

ז) משעתס"ק בה חייב הדין מעיקר שהרי קודמת, שהחיינו ברכת

הרמ"א מדברי לכך וראיה ס"ב)ראיה. ת"ר סי' לילשבקידוש(א"ח

שהחיינו עליו ומברך חדש, פרי לפניו מניח השנה ראש של שני

הפרי ברכת ס"א)לפני רכ"ה סי' מרדכי .(מאמר

אדלר, הגר"נ רבו הוראת פי על נהג, סופר' ה'חתם וגם

זו הנהגה על העיר אך הפירות, לברכת שהחיינו ברכת להקדים

הבן פדיון לענין הרמב"ם ה"ה)(הל'מדברי פי"א "הפודהביכורים :

כן ואם שהחיינו", ומברך וחוזר הבן, פדיון על מברך... בנו את

תדיר כי שהחיינו, ברכת לפני הפירות על לברך שיש שכן כל

(שהחיינו). תדיר לאינו קודם הפירות) (ברכת

סופר' כ"ה)וה'כתב סי' א"ח המנהג:(שו"ת את מיישב

ולא לאכילתו הפרי ברכת את להסמיך עדיף לכתחילה

בפדיון הדבר שונה אך שהחיינו, בברכת אפילו ביניהם להפסיק

קיום לפני לאמרה צריך המצוות ברכות שאר כמו אשר הבן

אחריה ולא לעשייתה') ('עובר ה"ה)המצוה פי"א שאין(לקמן מה ,

המצוה לקיים שזכה הלב שמחת על שבאה שהחיינו, ברכת כן

יוכל בדיעבד המצוה, קיום לאחר גם נמשכת שהשמחה ומאחר

המצוה ברכת להקדים שראוי כן, אם ומובן אז. גם לברכה

גם שזמנה שהחיינו לברכת המצוה, קיום לפני קבוע שמקומה

כך. אחר

ה'תשע"א ניסן כ"ט שלישי יום עצמה והפעולה ההכנות

:Â ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰ÏÈÓ ˙ÂÎÏ‰äìéî éëøö ìk ïéNBò¦¨¨§¥¦¨
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תנאים א)נחלקו קל, את(שבת דוחים מצוה מכשירי האם

היא, ההלכה אך דוחים, מצוה מכשירי אליעזר, רבי לפי השבת.

את דוחין אינן מילה "מכשירי כאן, הרמב"ם שפוסק כפי

ס"ז)השבת" שם ואדה"ז ס"ו, שלא סי' או"ח בשו"ע, נפסק .(וכן

השאלה עומדת שביסודה לומר יש המחלוקת ובטעם

לפעולה, והכשרה הכנה בגדר שהם מעשים האם העקרונית

עצמה: הפעולה כמו חשובים

את לבצע ניתן לא שלמעשה מאחר אליעזר, רבי לפי

הרי וההכשרה, ההכנה מעשי את קודם לעשות מבלי הפעולה

עצמה. הפעולה חשיבות את מקבלים וההכשרה ההכנה מעשי

שהמילה כשם בדיוק השבת, את דוחים מילה מכשירי ולפיכך,

השבת. את דוחה עצמה

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

מוכרחות וההכשרה ההכנה אמנם כי סוברים החולקים ואילו

פעולות אלו הרי סוף, סוף אבל הפעולה, לביצוע להגיע מנת על

הדבר לא אך מקדים תנאי אלא ואינם בלבד והכשרה הכנה של

את מקבלים וההכשרה ההכנה שמעשי לומר אין לכן, עצמו.

השבת. את דוחים ואינם עצמה הפעולה של החשיבות

(138 'nr ,'k zegiy ihewl)

ה'תשע"א ניסן ל' רביעי יום כהלכה קדושה

וסידורן: התפילה ברכות øîBàנוסח øeaö çéìML úòä¥¤§¦©¦¥

íéøácä elà ìëå ...LBã÷ ïéðBò íòä ìk 'äæ-ìà äæ àø÷å' ,Bæ äëøáa¦§¨¨§¨¨¤¤¤¨¨¨¦¨§¨¥©§¨¦

.ïänò àøB÷ àeä øeavä ïéðBòL¤¦©¦¥¦¨¤

השליח אמירת היא שה'קדושה' נראה הרמב"ם מלשון

וכו' ו'ברוך' 'קדוש' עונה רק והציבור או"חציבור, בשו"ע נפסק (וכן

ס"א) קכ"ה התקנהסי' שעיקר השקל' ב'מחצית כתב הדבר ובטעם .

הקהל כל ואם שלוחם, ויהיה הקהל בשביל יאמר שהש"ץ היא

שלוחם? יקרא איך אומרים

הזקן אדמו"ר ס"א)אך סי"ט)מבאר(שם ד' כלל שו"ת הרא"ש (ע"פ

כ'דבר נחשב הקדושה נוסח שכל משום הוא שהטעם

יכול הש"ץ ולכן מעשרה, בפחות נאמר שאינו שבקדושה'

יחיד אך לו, ומכוונים השומעים תשעה ויש מאחר לאומרו

שבקדושה דבר שאומר ונמצא לו שומע אין במנין.האומר שלא

כיון בהם, למחות אין יחדיו יאמרו הציבור כל אם זה ולפי

האריז"ל דברי לפי למעשה נהוג וכך בעשרה. שמקדישים

הקדושה נוסח כל את אומרים שם)שהציבור אדה"ז .(שו"ע

הלכה' ה'ביאור הסתפק עצמו ציבור השליח ס"א)ולגבי (שם

זה אין כי הציבור אחרי ו'ברוך' 'קדוש' מלומר ימנע האם

אומר הציבור שהרי חובתם ידי הרבים את מוציא ואינו בעשרה

קדושה ושומע התפילה באמצע והעומד שמאחר או בעצמו,

אמירה גם ממנו, לצאת כדי הש"ץ לדברי ולכוין לשתוק צריך

מפורש כאן ברמב"ם אך אחרים. להוציא כדי היא הש"ץ של זו

הציבור שעונין הדברים אלו "וכל -odnr `xew `ed"ברכה (עמק

תפילה) 'קדוש'הל' באמירת מתחיל הש"ץ אם שאף שכתבו ויש .

הש"ץ כי בציבור כאמירה זה הרי הציבור, שמסיימים לאחר

אומר שהחזן נהוג למעשה לאמירתם. דיבור כדי תוך אומר

את גם אמר התיבה לפני עבר וכשהרבי הציבור, עם 'קדוש'

מ'ונעריצך'. המשיך שסיימו ולאחר הציבור עם 'נקדישך' תיבת

לש"ץ יש שבת של במוסף כתר בקדושת ישראל' ב'שמע וכן

אלוקינו...', 'ה' ימשיך כך ואחר הציבור עם ישראל' 'שמע לומר

הציבור עם שמים מלכות עול לקבל רוצה שאינו יראה (ספרשלא

(34 ע' .המנהגים

ה'תשע"א אייר א' חמישי יום 'הותרה'? או 'דחויה' – נפש פיקוח לגבי שבת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰úðkñ ìöà úaL àéä äéeçc§¨¦©¨¥¤©¨©

.úaLa åéëøö ìk Bì ïéNBò ¯ äðkñ Ba LiL äìBç ,Cëéôì ...úBLôð§¨§¦¨¤¤¥©¨¨¦¨§¨¨§©¨

חולה אצל לגמרי 'הותרה' שבת האם בשאלה דנו הראשונים

שבת בחילול למעט שאפשר וכל היא, 'דחויה' או סכנה בו שיש

בשר לאכול צריך המסוכן החולה אם לדוגמה, ממעטים?

פיקוח אצל 'דחויה' השבת אם נבילה. בשר ולפנינו לרפואתו

(שאיסורו שבת בחילול למעט יש כי לחולה, לשחוט אין נפש

השבת אם אך לאו), (שאיסורו נבילה בשר ויאכל סקילה)

נבילה. יאכל ולא לו ישחטו 'הותרה'

כתב יד)הרא"ש פ"ח, "כיון(יומא מרוטנבורג: מהר"ם בשם

בשבת שעושה מלאכה כל הרי נפש פיקוח תורה שהתירה

לגמרי. ש'הותרה' היינו בחול", עשאה כאילו החולהֿ בשביל

הרשב"א לדעת תרפט)אך סי' ח"א פיקוח(שו"ת לגבי 'דחויה' השבת

נפש.

'דחויה', השבת הרמב"ם שלשיטת משנה' ה'כסף וכתב

שבת...". היא "דחויה כאן לשונו כמשמעות

להלכה הזקן אדמו"ר כתב יג)וכן סע' שכח סי' ניתן(או"ח שאם

"לפי בשבילו מחללין אין שבת, חילול בלי החולה את לרפא

וכל לגמרי, הותרה ולא נפש, פיקוח אצל דחויה שהשבת

בשבילו". נדחית אינה שבת חילול בלא להצילו שאפשר

בשר לאכול שצריך בחולה האמורה, בדוגמה אמנם,

אדמו"ר כתב לו, ישחטו או נבילה יאכל האם היא והשאלה

טז)הזקן סע' ששבת(שם אף נבילה להאכילו ולא לשחוט שמוטב

האיסור בנבילה א. טעמים: משני וזאת 'הותרה', ולא 'דחויה'

איסור, עובר ואכילה אכילה כל על כי כמותית, מבחינה גדול

אחד" איסור אלא עושה אינו בשחיטה כן שאין יומא"מה (ר"ן

ויסתכן"ד,ב) ויפרוש איסור באכילת קץ החולה יהיה "שמא ב. .

שם) .(רא"ש

ה'תשע"א אייר ב' שישי יום מצוה נר

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰,íéLð ãçàå íéLðà ãçàå§¤¨£¨¦§¤¨¨¦

úaLa ÷eìc øð ïäézáa úBéäì ïéáiç©¨¦¦§§¨¥¤¥¨§©¨

ההדלקה במעשה אינה שהמצוה לדייק יש הרמב"ם מלשון

הזקן אדמו"ר כתב זה וכעין בבית. דלוק נר שיהא רס"גאלא (סי'

ההנאהסי"א) אלא בלבד ההדלקה אינה שבת נר מצות "עיקר :

דברי את ליישב יש ובכך המצוה", עיקר היא לאורה והתשמיש

אברהם' סקי"א)ה'מגן אחר(שם עד להדליק האשה אחרה שאם

הגר"ע והקשה תברך. והיא להדליק לנכרי תאמר החמה, שקיעת

המצוה שאין האמור ולפי לעכו"ם? שליחות דין אין הלא איגר:

אלא בעצמה, שתדליק צורך שאין מובן ההדלקה בעצם

המצוה קיום היא בבית דלוק נר שיהא או"חהשתדלותה צבי (הר

ק"מ) סי' .ח"א

מאחר שבת נר הדלקת על לברך שאין אומרים יש והנה,

מחדש ולהדליקו לכבותו חובה אין דלוק הנר שבתשאם (תוספות

חובה) ד"ה ב, תםכב, רבינו לדעת אך ולהדליק,(שם). לכבות צריך

המצוה הראשונה לדעה נחלקו: שבכך ואפשר לברך. יש ולכן



סז v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

מוכרחות וההכשרה ההכנה אמנם כי סוברים החולקים ואילו

פעולות אלו הרי סוף, סוף אבל הפעולה, לביצוע להגיע מנת על

הדבר לא אך מקדים תנאי אלא ואינם בלבד והכשרה הכנה של

את מקבלים וההכשרה ההכנה שמעשי לומר אין לכן, עצמו.

השבת. את דוחים ואינם עצמה הפעולה של החשיבות

(138 'nr ,'k zegiy ihewl)

ה'תשע"א ניסן ל' רביעי יום כהלכה קדושה

וסידורן: התפילה ברכות øîBàנוסח øeaö çéìML úòä¥¤§¦©¦¥

íéøácä elà ìëå ...LBã÷ ïéðBò íòä ìk 'äæ-ìà äæ àø÷å' ,Bæ äëøáa¦§¨¨§¨¨¤¤¤¨¨¨¦¨§¨¥©§¨¦

.ïänò àøB÷ àeä øeavä ïéðBòL¤¦©¦¥¦¨¤

השליח אמירת היא שה'קדושה' נראה הרמב"ם מלשון

וכו' ו'ברוך' 'קדוש' עונה רק והציבור או"חציבור, בשו"ע נפסק (וכן

ס"א) קכ"ה התקנהסי' שעיקר השקל' ב'מחצית כתב הדבר ובטעם .

הקהל כל ואם שלוחם, ויהיה הקהל בשביל יאמר שהש"ץ היא

שלוחם? יקרא איך אומרים

הזקן אדמו"ר ס"א)אך סי"ט)מבאר(שם ד' כלל שו"ת הרא"ש (ע"פ

כ'דבר נחשב הקדושה נוסח שכל משום הוא שהטעם

יכול הש"ץ ולכן מעשרה, בפחות נאמר שאינו שבקדושה'

יחיד אך לו, ומכוונים השומעים תשעה ויש מאחר לאומרו

שבקדושה דבר שאומר ונמצא לו שומע אין במנין.האומר שלא

כיון בהם, למחות אין יחדיו יאמרו הציבור כל אם זה ולפי

האריז"ל דברי לפי למעשה נהוג וכך בעשרה. שמקדישים

הקדושה נוסח כל את אומרים שם)שהציבור אדה"ז .(שו"ע

הלכה' ה'ביאור הסתפק עצמו ציבור השליח ס"א)ולגבי (שם

זה אין כי הציבור אחרי ו'ברוך' 'קדוש' מלומר ימנע האם

אומר הציבור שהרי חובתם ידי הרבים את מוציא ואינו בעשרה

קדושה ושומע התפילה באמצע והעומד שמאחר או בעצמו,

אמירה גם ממנו, לצאת כדי הש"ץ לדברי ולכוין לשתוק צריך

מפורש כאן ברמב"ם אך אחרים. להוציא כדי היא הש"ץ של זו

הציבור שעונין הדברים אלו "וכל -odnr `xew `ed"ברכה (עמק

תפילה) 'קדוש'הל' באמירת מתחיל הש"ץ אם שאף שכתבו ויש .

הש"ץ כי בציבור כאמירה זה הרי הציבור, שמסיימים לאחר

אומר שהחזן נהוג למעשה לאמירתם. דיבור כדי תוך אומר

את גם אמר התיבה לפני עבר וכשהרבי הציבור, עם 'קדוש'

מ'ונעריצך'. המשיך שסיימו ולאחר הציבור עם 'נקדישך' תיבת

לש"ץ יש שבת של במוסף כתר בקדושת ישראל' ב'שמע וכן

אלוקינו...', 'ה' ימשיך כך ואחר הציבור עם ישראל' 'שמע לומר

הציבור עם שמים מלכות עול לקבל רוצה שאינו יראה (ספרשלא

(34 ע' .המנהגים

ה'תשע"א אייר א' חמישי יום 'הותרה'? או 'דחויה' – נפש פיקוח לגבי שבת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰úðkñ ìöà úaL àéä äéeçc§¨¦©¨¥¤©¨©

.úaLa åéëøö ìk Bì ïéNBò ¯ äðkñ Ba LiL äìBç ,Cëéôì ...úBLôð§¨§¦¨¤¤¥©¨¨¦¨§¨¨§©¨

חולה אצל לגמרי 'הותרה' שבת האם בשאלה דנו הראשונים

שבת בחילול למעט שאפשר וכל היא, 'דחויה' או סכנה בו שיש

בשר לאכול צריך המסוכן החולה אם לדוגמה, ממעטים?

פיקוח אצל 'דחויה' השבת אם נבילה. בשר ולפנינו לרפואתו

(שאיסורו שבת בחילול למעט יש כי לחולה, לשחוט אין נפש

השבת אם אך לאו), (שאיסורו נבילה בשר ויאכל סקילה)

נבילה. יאכל ולא לו ישחטו 'הותרה'

כתב יד)הרא"ש פ"ח, "כיון(יומא מרוטנבורג: מהר"ם בשם

בשבת שעושה מלאכה כל הרי נפש פיקוח תורה שהתירה

לגמרי. ש'הותרה' היינו בחול", עשאה כאילו החולהֿ בשביל

הרשב"א לדעת תרפט)אך סי' ח"א פיקוח(שו"ת לגבי 'דחויה' השבת

נפש.

'דחויה', השבת הרמב"ם שלשיטת משנה' ה'כסף וכתב

שבת...". היא "דחויה כאן לשונו כמשמעות

להלכה הזקן אדמו"ר כתב יג)וכן סע' שכח סי' ניתן(או"ח שאם

"לפי בשבילו מחללין אין שבת, חילול בלי החולה את לרפא

וכל לגמרי, הותרה ולא נפש, פיקוח אצל דחויה שהשבת

בשבילו". נדחית אינה שבת חילול בלא להצילו שאפשר

בשר לאכול שצריך בחולה האמורה, בדוגמה אמנם,

אדמו"ר כתב לו, ישחטו או נבילה יאכל האם היא והשאלה

טז)הזקן סע' ששבת(שם אף נבילה להאכילו ולא לשחוט שמוטב

האיסור בנבילה א. טעמים: משני וזאת 'הותרה', ולא 'דחויה'

איסור, עובר ואכילה אכילה כל על כי כמותית, מבחינה גדול

אחד" איסור אלא עושה אינו בשחיטה כן שאין יומא"מה (ר"ן

ויסתכן"ד,ב) ויפרוש איסור באכילת קץ החולה יהיה "שמא ב. .

שם) .(רא"ש

ה'תשע"א אייר ב' שישי יום מצוה נר

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰,íéLð ãçàå íéLðà ãçàå§¤¨£¨¦§¤¨¨¦

úaLa ÷eìc øð ïäézáa úBéäì ïéáiç©¨¦¦§§¨¥¤¥¨§©¨

ההדלקה במעשה אינה שהמצוה לדייק יש הרמב"ם מלשון

הזקן אדמו"ר כתב זה וכעין בבית. דלוק נר שיהא רס"גאלא (סי'

ההנאהסי"א) אלא בלבד ההדלקה אינה שבת נר מצות "עיקר :

דברי את ליישב יש ובכך המצוה", עיקר היא לאורה והתשמיש

אברהם' סקי"א)ה'מגן אחר(שם עד להדליק האשה אחרה שאם

הגר"ע והקשה תברך. והיא להדליק לנכרי תאמר החמה, שקיעת

המצוה שאין האמור ולפי לעכו"ם? שליחות דין אין הלא איגר:

אלא בעצמה, שתדליק צורך שאין מובן ההדלקה בעצם

המצוה קיום היא בבית דלוק נר שיהא או"חהשתדלותה צבי (הר

ק"מ) סי' .ח"א

מאחר שבת נר הדלקת על לברך שאין אומרים יש והנה,

מחדש ולהדליקו לכבותו חובה אין דלוק הנר שבתשאם (תוספות

חובה) ד"ה ב, תםכב, רבינו לדעת אך ולהדליק,(שם). לכבות צריך

המצוה הראשונה לדעה נחלקו: שבכך ואפשר לברך. יש ולכן



v"ndqeסח ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

עליה, לברך ואין מצוה ההדלקה אין ולכן דלוק הנר שיהא היא

רבינו לדעת אך מחדש, בהדלקה צורך אין דלוק נר היה ואם

מברכים ולכן מצוה ההדלקה עמ"סתם אור נא)(שביב ע' .שבת

הרמ"א ס"ד)ופסק שם לכבותו(או"ח יש דולק הנר שאם

היא שהמצוה הזקן אדמו"ר ולדברי בברכה. מחדש ולהדליקו

חיוב? בה היה שלא זו הדלקה על יברך איך אור, שיהא

שיהא בעצמו שגורם בכך מצוה יש מקום שמכל לומר ויש

חיוב עליו חל ממילא שמכבה ואחר לכבותו, יש ולכן דלוק, נר

שם). צבי (הר ומברך גמור

הרמ"א כתב ס"ה)ועוד אחר(שם לברך האומרים שלדעת

ואחר ולברך ההדלקה אחר הנר לפני היד את לשים יש ההדלקה

הרי ולכאורה, המצוה. קודם הברכה תהיה ובכך לסלקה, כך

אל היד נתינת תועיל ומה נעשה כבר המעשה ההדלקה לאחר

הנר? מול

שאין וכיון מהאור ההנאה היא המצוה מובן: האמור לפי אך

קיום קודם נאמרת שהברכה נמצא הברכה, לאחר עד נהנית

המצוה נד)עיקר ע' שם אור .(שביב

ה'תשע"א אייר ג' קדש שבת בשבת חליבה
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הרשב"א ב)לדעת צה, בשבת(שבת שהחולב סובר אליעזר ר'

אך שבות, משום אלא חייב שאינו סוברים וחכמים חטאת חייב

הרמב"ם ראשונים)לדעת בשבת(ועוד שהחולב סוברים חכמים גם

מפרק משום חטאת משנה)חייב הדש,(מגיד תולדת הוא ומפרק .

התבואה מפרק כן גם והדש מהדד... החלב "מפרק כי

סכ"ח)מהשיבולת" ש"ה סי' או"ח אדה"ז .(שו"ע

לגבי רק היינו אך קרקע", בגידולי אלא דישה "אין ואמנם

להיות צריך אינו 'תולדה', שהוא מפרק אבל ה'אב' שהוא דש

כיון קרקע לגידולי במקצת דומים חיים ובעלי בכל, לאב דומה

הקרקע על הגדלים מצמחים בֿו)שניזונים ס"ק כ"ד דש, טל, .(אגלי

לחלוב לנכרי לומר מותר התורה מן הוא חליבה שאיסור ואף

לנכרי לומר מותר דרבנן באיסור רק ואמנם בשבת. הבהמה את

מרובה הפסד או גדול צורך יש אם סי"ב)לעשותו שז סי' אדה"ז (שו"ע

לצורך אפילו לנכרי אמירה התירו לא דאורייתא באיסור אבל

צער ואיסור חלב, מרוב מצטערת שהבהמה מכיון אך - גדול

לנכרי' 'אמירה על חכמים גזרו לא התורה, מן הוא חיים בעלי

סי' אדה"ז א)(שו"ע ס"ק בדה"ש קלב סי' קצוה"ש סכ"ט, .ש"ה

לחלוב שהתירו היו הבהמה, את שיחלוב נכרי אין ואם

ההלכה, בסיס על וזאת לקרקע. נשפך שהחלב היינו לאיבוד,

כי ומצערה עליה המכביד חלבה את להוציא יכולה שהאשה

מדברי אלא מפרק משום בו אין לאיבוד הולך שהחלב כיון

גזרו לא צערה ומשום ס"ט)סופרים, שם אדה"ז צער(שו"ע לגבי וכן .

ה)הבהמה ס"ק ג סי' ח"ב אליעזר .(ציץ

השלחן' ה'קצות צער(שם)אך משום התירו שמא מסתפק

ומה דרבנן. איסורי שאר ולא לעכו"ם' 'אמירה רק חיים בעלי

הדרך שאין כיון זהו צערה משום חלב להוציא לאשה שהתירו

– בהן סחיטה ודרך למשקין שדומה בהמה חלב אבל לסחטו,

מדרבנן. אסור

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח ניסן, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק הצ"צ

הרב ציון רחמים שי'

שלום וברכה!

.. וכיון אשר ההשגחה העליונה העמידתו במקום שיכול להשפיע בהחזקת היהדות והפצתה אשר 

על ידי זה מקרבין לבן של בני ישראל לאבינו שבשמים, וידוע פתגם הבעל שם טוב, ששמענוהו כ"פ מכ"ק 

מו"ח אדמו"ר, אשר החביבות אצל הקב"ה של כל אחד ואחת מבני ישראל הוא כמו חביבות של בן יחיד 

שנולד להורים לעת זקנותם ועוד יותר אין ערוך מזה, מובן איפוא ששכר אדם הגורם קירוב הנ"ל אין די 

באר וזהו הצנור והכלי להוסיף בברכות השי"ת המצטרך אף שמובן גם כן שגם עליו נאמר ומבשרך לא 

תתעלם להוסיף בלימוד תוה"ק בנגלה וחסידות מזמן לזמן, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

בטח יודע מתקנת קדמונים לאמר בכל יום לאחרי תפלת הבקר שיעור תהלים חדשי - כפי שנחלק 

התהלים לימי החדש - ועכ"פ ישמור על זה מכאן ולהבא, וישתדל להנהיג תקנה זו בכל מקום שידו מגעת.

בברכה.

zekxa zekld - oqip f"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriy`"ryz'd xii` 'bÎoqip f"k -

ה'תשע"א ניסן כ"ז ראשון יום
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.‡ּדר וכּלן ּבסעּודה, יׂשראל חכמי נהגּו רּבֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻמנהגֹות
נֹוטל2ארץ ׁשּבכּלן הּגדֹול - לסעּודה ּכׁשּנכנסין הן: ואלּו . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ

נכנסין ואחרּֿכ ּתחּלה. ידיו מסּבין3את וגדֹול4ויֹוׁשבין . ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֻ
ּבראׁש הימּנּו5מסב למּטה - לֹו וׁשני ,6- מּטֹות ׁשלׁשה היּו . ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֹ

הימּנּו למעלה - לֹו וׁשני ּבראׁש, מסב -7ּגדֹול לֹו ּוׁשליׁשי , ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָֹ
הימּנּו .8למּטה ְֵֶַָ

.·ואחרּֿכ הּברכה ּומׁשלים "הּמֹוציא", מבר הּבית ְְְְִִִֵַַַַַַַַַָָָָּבעל
הּמזֹון9ּבֹוצע ּברּכת מבר והאֹורח לבעל10. ׁשּיבר ּכדי , ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
ׁשּבה11הּבית הּגדֹול - הּבית ּבעלי כּלן היּו ואם ּבֹוצע,. ן ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ

הּמזֹון ּברּכת מבר .12והּוא ְְְִֵַַָָ
לפּתן‚. אֹו מלח ׁשּיביאּו עד לבצע רּׁשאי הּבֹוצע 13אין ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ

ואחד אחד ּכל ּפת14לפני לאכל נתּכּונּו אּלאֿאםּֿכן ; ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
נראה15חרבה ׁשהּוא מּפני קטּנה, פרּוסה לא בֹוצע, ואינֹו . ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ׁשּנראה16ּכצרֿעין מּפני מּכּביצה, יֹותר גדֹולה פרּוסה ולא , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
גדֹולה17ּכרעבתן ּפרּוסה לבצע לֹו יׁש ּובׁשּבת ואינֹו18. . ְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָֹ

ׁשּנתּבּׁשל מּמקֹום אּלא יפה19בֹוצע .20יפה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ׁשלמה„. ּכּכר לבצע הּמבחר מן ׁשם21מצוה היתה אם . ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָֹֻ

ּבתֹו ׁשלמה מּניח - חּטים ׁשל ּופרּוסה ׂשעֹורים ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשלמה
ּומּׁשלמה22ּפרּוסה מחּטים ׁשּיבצע ּכדי מׁשּתיהן, .23ּובֹוצע ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ

כּכרֹות ׁשּתי על לבצע חּיב טֹובים ּובימים נֹוטל24ּבׁשּבתֹות - ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹ
מהן אחת ּובֹוצע ּבידֹו .25ׁשּתיהן ְְֵֵֵֶֶַַַָ

ואחד‰. אחד ּכל לפני ּפרּוסה נֹותן נֹוטל26הּבֹוצע והאחר , ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
היה אּלאֿאםּֿכן האֹוכל, ּביד נֹותן הּבֹוצע ואין ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבידֹו.

ידיו27אבל פֹוׁשט הּוא והּבֹוצע, ואין28. ואֹוכל. ּתחּלה ְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָָ
הּבֹוצע ואין .המבר ׁשּיטעם עד לטעם רּׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֻהמסּבין

אמן ׁשּיכלה עד לטעם, רצה29רּׁשאי ואם המסּבין. רב מּפי ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֻ
מּמּנּו30עהּבֹוצ גדֹול ׁשהּוא למי אֹו לרּבֹו ּכבֹוד לחלק ְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹ

ּבידֹו. הרׁשּות - לֹו קדם ידֹו לפׁשט ויּניחּנּו ְְְְְְִִֶֶַָָָָָֹֹּבחכמה,
.Âּבּקערה לזה זה ממּתינין ממּתינין.31ׁשנים אין ׁשלׁשה ; ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

מפסיק32ּגמרּו הּׁשליׁשי - ׁשנים מהן33מהן אחד ּגמר עּמהן. ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
לֹו מפסיקין אין הּׁשנים עד34- והֹולכין אֹוכלין אּלא , ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ביזוי1) דרך האכלים את מפסידים שאין טובים; ובימים בשבתות הפת על הבוצע דין בסעודה; ישראל חכמי שנהגו מנהגות
החברה.2)ובעיטה. ונימוסי העולם אכילתם.3)מנהג ורגליו4)למקום מוטה השמאלי צידו על בהסיבה לאכול היו רגילים

שם). ורש"י ב עמוד מו דף (ברכות אחת מטה על איש איש ירצה6)תחילה.5)לארץ שאם גדול של מרגלותיו לצד מיטתו
ממיטתו. לזקוף יצטרך לא עימו לספר גדול.7)הגדול של מראשותיו לצד לו,8)מיטתו השלישי עם יספר לספר בא ואם

למעלה ממנו והקטן למטה הוא שיהא ממנו, הקטן השלישי לפני לו השני את ישפיל ואל שיזקוף מוטב השני עם לספר וכשירצה
וברש"י). ב).9)(שם, עמוד לט דף (שם, שלימה הפת בעוד הברכה שתיכלה כדי השלימה, מהפת הפרוסה ואומר10)פורס

קטן סעיף קסז, סימן חיים אורח אברהם (מגן כהן ברשות ואומר: רשות, ממנו נוטל כהן שם יש ואם ורבותי, מורי ברשות תחילה
עמוד11)לג). מו דף (שם, יפה בעין שיבצע כדי עדיף, הבית בעל הבציעה, לעניין אבל ז. הלכה ב, פרק לעיל הנזכרת הברכה
א).12)א). עמוד מו דף שם התוספות וכדעת א עמוד מז דף לפתן13)(שם, המשנה בלשון נקרא הפת עם הנאכל דבר כל

בשש). ערך בלי14)("הערוך" נאכלת פיתם ואין הואיל לאכילה הברכה בין להפסיק יצטרכו שלא כדי א) עמוד מ דף (ברכות
וליפתן. להביא15)מלח מצוה מקום ומכל וברש"י). א עמוד מ דף (ברכות ליפתן צריכה ואינה לבן מקמח נקייה פת שהיא כגון

פסוק ב, פרק (ויקרא ונאמר לקרבן, והאכילה א) עמוד נה דף (שם, למזבח דומה השולחן כי שיבצע, קודם מלח שולחן כל על
כמבואר הפורענות מן הוא מגין וגם הגאונים), פי על ה סעיף קסז סימן חיים אורח ערוך (שולחן מלח תקריב קרבנך כל על יג):
סעיף קסז סימן אברהם (מגן במלח הבציעה פרוסת לטבול שנכון המקובלים וכתבו א) עמוד מ דף ברכות בתוספות (מובא במדרש

טו). יפה".16)קטן בעין שיבצע כדי בוצע הבית "בעל א): עמוד מו דף (ברכות אמרו והרי קמצן. עין, דרך17)רע (מסכת
ו). פרק ב).18)ארץ עמוד לט דף (ברכות כרעבתן נראה אינו בחול כן עושה שאינו ומכיון הסעודה, לכל לו נאפה.19)שתספיק

ב).20) עמוד קב דף ב).21)(סנהדרין עמוד לט ד (ברכות גדולה והפרוסה קטנה השלימה אם יד22)ואפילו כתב בנוסח
שם. רש"י כלשון השלימה, תחת - שלימה" בתוך פרוסה "מניח ידי23)התימנים: יוצא שמים "וירא אמרו: שם בברכות וחז"ל

נתחייבו24)שניהם". לא עצמה שבשבת ומכיוון משנה, לחם לקטו כב): פסוק טז, פרק (שמות שנאמר ב) עמוד קיז דף (שבת
שלא כיוון טוב ביום גם משנה), לחם שבת בערב ללקוט (הוזהרו בשבת ירד שלא המן משום אלא כיכרות שתי על לבצוע ישראל

ב). עמוד לט דף ברכות הגאונים" ב"אוצר הובא גאון נטרונאי (רב משנה בלחם חייב - המן בו ב)25)ירד עמוד קיז דף (שבת
בעלמא. אחיזה שמשמעה משנה, לחם לקטו אלא כתוב א).26)שלא הלכה ו, פרק ברכות בתשובותיו27)(ירושלמי הרשב"א

בחול האבל, "בבית תתקמ"ז) רמז י (משלי שמעוני בילקוט ונמצא ושכחו, חז"ל בדברי לזה מקור לו שהיה כתב רעח סימן א חלק
(הגהות מנחם" פרס - מנחם לה היה ואילו לה. מנחם אין בידיה ציון פרשה שנאמר: ממש), (בידו לאבל ונותן מנחם פורס -

הנ"ל). בילקוט זה (וגם בשבת אבלות שאין כדרכו, פרס שבשבת הגאונים וכתבו ד). פרשה איכה למדרש לקחת28)הרד"ל
לפיו. המוציא.29)הפרוסה ברכת משנה).30)שאחרי הכסף וכפירוש א עמוד מז דף (ברכות תחילה שבצע כשאחד31)אחרי

יונה). (רבינו השתייה שיגמור עד מלאכול מפסיק חבירו - לחם לחתוך או לשתות כדי הקערה מן ידו הפסיקו.32)מסלק
הנימוס.33) שם).34)מפני (ברכות לאחד מפסיקים שניים שיהיו בדין שאינו
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.‡ּדר וכּלן ּבסעּודה, יׂשראל חכמי נהגּו רּבֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻמנהגֹות
נֹוטל2ארץ ׁשּבכּלן הּגדֹול - לסעּודה ּכׁשּנכנסין הן: ואלּו . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ

נכנסין ואחרּֿכ ּתחּלה. ידיו מסּבין3את וגדֹול4ויֹוׁשבין . ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֻ
ּבראׁש הימּנּו5מסב למּטה - לֹו וׁשני ,6- מּטֹות ׁשלׁשה היּו . ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֹ

הימּנּו למעלה - לֹו וׁשני ּבראׁש, מסב -7ּגדֹול לֹו ּוׁשליׁשי , ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָֹ
הימּנּו .8למּטה ְֵֶַָ

.·ואחרּֿכ הּברכה ּומׁשלים "הּמֹוציא", מבר הּבית ְְְְִִִֵַַַַַַַַַָָָָּבעל
הּמזֹון9ּבֹוצע ּברּכת מבר והאֹורח לבעל10. ׁשּיבר ּכדי , ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
ׁשּבה11הּבית הּגדֹול - הּבית ּבעלי כּלן היּו ואם ּבֹוצע,. ן ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ

הּמזֹון ּברּכת מבר .12והּוא ְְְִֵַַָָ
לפּתן‚. אֹו מלח ׁשּיביאּו עד לבצע רּׁשאי הּבֹוצע 13אין ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹ

ואחד אחד ּכל ּפת14לפני לאכל נתּכּונּו אּלאֿאםּֿכן ; ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
נראה15חרבה ׁשהּוא מּפני קטּנה, פרּוסה לא בֹוצע, ואינֹו . ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ׁשּנראה16ּכצרֿעין מּפני מּכּביצה, יֹותר גדֹולה פרּוסה ולא , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
גדֹולה17ּכרעבתן ּפרּוסה לבצע לֹו יׁש ּובׁשּבת ואינֹו18. . ְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָֹ

ׁשּנתּבּׁשל מּמקֹום אּלא יפה19בֹוצע .20יפה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ׁשלמה„. ּכּכר לבצע הּמבחר מן ׁשם21מצוה היתה אם . ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָֹֻ

ּבתֹו ׁשלמה מּניח - חּטים ׁשל ּופרּוסה ׂשעֹורים ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשלמה
ּומּׁשלמה22ּפרּוסה מחּטים ׁשּיבצע ּכדי מׁשּתיהן, .23ּובֹוצע ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ

כּכרֹות ׁשּתי על לבצע חּיב טֹובים ּובימים נֹוטל24ּבׁשּבתֹות - ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹ
מהן אחת ּובֹוצע ּבידֹו .25ׁשּתיהן ְְֵֵֵֶֶַַַָ

ואחד‰. אחד ּכל לפני ּפרּוסה נֹותן נֹוטל26הּבֹוצע והאחר , ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
היה אּלאֿאםּֿכן האֹוכל, ּביד נֹותן הּבֹוצע ואין ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבידֹו.

ידיו27אבל פֹוׁשט הּוא והּבֹוצע, ואין28. ואֹוכל. ּתחּלה ְְְְִֵֵֵֵֵַַָָָָ
הּבֹוצע ואין .המבר ׁשּיטעם עד לטעם רּׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֻהמסּבין

אמן ׁשּיכלה עד לטעם, רצה29רּׁשאי ואם המסּבין. רב מּפי ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֻ
מּמּנּו30עהּבֹוצ גדֹול ׁשהּוא למי אֹו לרּבֹו ּכבֹוד לחלק ְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹ

ּבידֹו. הרׁשּות - לֹו קדם ידֹו לפׁשט ויּניחּנּו ְְְְְְִִֶֶַָָָָָֹֹּבחכמה,
.Âּבּקערה לזה זה ממּתינין ממּתינין.31ׁשנים אין ׁשלׁשה ; ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

מפסיק32ּגמרּו הּׁשליׁשי - ׁשנים מהן33מהן אחד ּגמר עּמהן. ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
לֹו מפסיקין אין הּׁשנים עד34- והֹולכין אֹוכלין אּלא , ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ביזוי1) דרך האכלים את מפסידים שאין טובים; ובימים בשבתות הפת על הבוצע דין בסעודה; ישראל חכמי שנהגו מנהגות
החברה.2)ובעיטה. ונימוסי העולם אכילתם.3)מנהג ורגליו4)למקום מוטה השמאלי צידו על בהסיבה לאכול היו רגילים

שם). ורש"י ב עמוד מו דף (ברכות אחת מטה על איש איש ירצה6)תחילה.5)לארץ שאם גדול של מרגלותיו לצד מיטתו
ממיטתו. לזקוף יצטרך לא עימו לספר גדול.7)הגדול של מראשותיו לצד לו,8)מיטתו השלישי עם יספר לספר בא ואם

למעלה ממנו והקטן למטה הוא שיהא ממנו, הקטן השלישי לפני לו השני את ישפיל ואל שיזקוף מוטב השני עם לספר וכשירצה
וברש"י). ב).9)(שם, עמוד לט דף (שם, שלימה הפת בעוד הברכה שתיכלה כדי השלימה, מהפת הפרוסה ואומר10)פורס

קטן סעיף קסז, סימן חיים אורח אברהם (מגן כהן ברשות ואומר: רשות, ממנו נוטל כהן שם יש ואם ורבותי, מורי ברשות תחילה
עמוד11)לג). מו דף (שם, יפה בעין שיבצע כדי עדיף, הבית בעל הבציעה, לעניין אבל ז. הלכה ב, פרק לעיל הנזכרת הברכה
א).12)א). עמוד מו דף שם התוספות וכדעת א עמוד מז דף לפתן13)(שם, המשנה בלשון נקרא הפת עם הנאכל דבר כל

בשש). ערך בלי14)("הערוך" נאכלת פיתם ואין הואיל לאכילה הברכה בין להפסיק יצטרכו שלא כדי א) עמוד מ דף (ברכות
וליפתן. להביא15)מלח מצוה מקום ומכל וברש"י). א עמוד מ דף (ברכות ליפתן צריכה ואינה לבן מקמח נקייה פת שהיא כגון

פסוק ב, פרק (ויקרא ונאמר לקרבן, והאכילה א) עמוד נה דף (שם, למזבח דומה השולחן כי שיבצע, קודם מלח שולחן כל על
כמבואר הפורענות מן הוא מגין וגם הגאונים), פי על ה סעיף קסז סימן חיים אורח ערוך (שולחן מלח תקריב קרבנך כל על יג):
סעיף קסז סימן אברהם (מגן במלח הבציעה פרוסת לטבול שנכון המקובלים וכתבו א) עמוד מ דף ברכות בתוספות (מובא במדרש

טו). יפה".16)קטן בעין שיבצע כדי בוצע הבית "בעל א): עמוד מו דף (ברכות אמרו והרי קמצן. עין, דרך17)רע (מסכת
ו). פרק ב).18)ארץ עמוד לט דף (ברכות כרעבתן נראה אינו בחול כן עושה שאינו ומכיון הסעודה, לכל לו נאפה.19)שתספיק

ב).20) עמוד קב דף ב).21)(סנהדרין עמוד לט ד (ברכות גדולה והפרוסה קטנה השלימה אם יד22)ואפילו כתב בנוסח
שם. רש"י כלשון השלימה, תחת - שלימה" בתוך פרוסה "מניח ידי23)התימנים: יוצא שמים "וירא אמרו: שם בברכות וחז"ל

נתחייבו24)שניהם". לא עצמה שבשבת ומכיוון משנה, לחם לקטו כב): פסוק טז, פרק (שמות שנאמר ב) עמוד קיז דף (שבת
שלא כיוון טוב ביום גם משנה), לחם שבת בערב ללקוט (הוזהרו בשבת ירד שלא המן משום אלא כיכרות שתי על לבצוע ישראל

ב). עמוד לט דף ברכות הגאונים" ב"אוצר הובא גאון נטרונאי (רב משנה בלחם חייב - המן בו ב)25)ירד עמוד קיז דף (שבת
בעלמא. אחיזה שמשמעה משנה, לחם לקטו אלא כתוב א).26)שלא הלכה ו, פרק ברכות בתשובותיו27)(ירושלמי הרשב"א

בחול האבל, "בבית תתקמ"ז) רמז י (משלי שמעוני בילקוט ונמצא ושכחו, חז"ל בדברי לזה מקור לו שהיה כתב רעח סימן א חלק
(הגהות מנחם" פרס - מנחם לה היה ואילו לה. מנחם אין בידיה ציון פרשה שנאמר: ממש), (בידו לאבל ונותן מנחם פורס -

הנ"ל). בילקוט זה (וגם בשבת אבלות שאין כדרכו, פרס שבשבת הגאונים וכתבו ד). פרשה איכה למדרש לקחת28)הרד"ל
לפיו. המוציא.29)הפרוסה ברכת משנה).30)שאחרי הכסף וכפירוש א עמוד מז דף (ברכות תחילה שבצע כשאחד31)אחרי

יונה). (רבינו השתייה שיגמור עד מלאכול מפסיק חבירו - לחם לחתוך או לשתות כדי הקערה מן ידו הפסיקו.32)מסלק
הנימוס.33) שם).34)מפני (ברכות לאחד מפסיקים שניים שיהיו בדין שאינו
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לידי יבֹוא ׁשּלא ּכדי ּבסעּודה, מׂשיחין אין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָֹׁשּגֹומרין.
אחד35סּכנה ּכל הּמזֹון, ּבתֹו יין להם ּבא אם זה, ּומּפני . ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

אמן העֹונה ועֹונה אחד, ּבר ׁשאם לעצמֹו; מבר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָואחד
סּכנה לידי יבֹוא הּבליעה, ּבפני36ּבׁשעת מסּתּכלין ואין . ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָ

לבּיׁשֹו ׁשּלא למנתֹו, ולא .37האֹוכל ְְְְֵֶַָָָֹֹ
.Êעּמהן אֹוכל אינֹו המסּבין, לפני ׁשעֹומד ודר38הּׁשּמׁש . ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻ

ּכדי ותבׁשיל, ּתבׁשיל מּכל ּפיו לתֹו לּתן הּוא ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָרחמנּות
ּדעּתֹו וכֹוס39ליּׁשב ּכֹוס ּכל על מבר יין, לֹו נתנּו ואם . ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָ

אּלא ּברצֹונֹו ּתלּויה ׁשתּיתֹו ׁשאין מּפני לֹו, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָׁשּנֹותנין
.40ּברצֹונם ְִָ

.Áאחת ידֹו נֹוטל - מים להׁשּתין המסּבין מן אחד 41יצא ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
והפליג42ונכנס חברֹו עם ּדּבר ונכנס43. ידיו ׁשּתי נֹוטל -44. ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָ

ידיו ונֹוטל ּבמקֹומֹו ויֹוׁשב נכנס - לׁשתּיה מסּבין היּו ,45אם ְְְְְְִִִִִִֵֵָָָָָֻ
לאֹורחין ּפניו מחזיר ּבמקֹומֹו?46ואחרּֿכ נֹוטל ולּמה . ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָ

אכילה ׁשם ׁשאין מּפני ידיו, נטל לא יאמרּו .47ׁשּמא ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹ
.Ëחי ּבׂשר מּניחין הּפת48אין ּכֹוס49על מעבירין ואין , ְֲִִִִֵֵַַַַַַָָ

הּפת על ּבּפת50מלא הּקערה את סֹומכין ואין ואין51, , ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָ
הּפת את ׁשאין52זֹורקין האכלין את ולא החתיכֹות את ולא , ְְְֲֳִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ

ּתּותים ּכגֹון קלּפין, ׁשהן53להן מּפני ּותאנים, וענבים ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָ
חתנים54נמאסין ּבבּתי ּבצּנֹורֹות הּיין את למׁש ּומּתר .55, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָֹֻ

החּמה ּבימֹות ואגֹוזים קליֹות לפניהם לא56וזֹורקין אבל , ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָֹ

- ּביין ידיהן נֹוטלין ואין ׁשּנמאסין. מּפני הּגׁשמים, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָּבימֹות
מזּוג ּבין חי, ּומׁשקין57ּבין אכלין ׁשאר מפסידין אין וכן . ְְְְֳִִִִֵֵֵֵַַַָָָ

ּובעיטה ּבּזּוי 58ּדר. ְִִֶֶָ
.Èּבנֹו ּביד ולּתן ּׁשּלפניהם מּמה ּכלּום לּטל לאֹורחים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹאסּור

ׁשהרי הּסעּודה, ּבעל יתּבּיׁש ׁשּמא הּבית, ּבעל ׁשל בּתֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָאֹו
לפניהם ּׁשהביא מה אּלא לֹו נֹוטלים59אין הּקטּנים ונמצאּו , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

והֹולכים צף60אֹותם וׁשמן יין חבית לחברֹו אדם יׁשלח לא . ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּפיה אדם61על לֹו יׁשלח ׁשּמא וידּמה62, יין, ׁשּכּלּה חבית ְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

ׁשמן ׁשל ויזּמן63ׁשהּוא ּבלבד, ּפניה ׁשעל הּוא וׁשמן , ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
המביאים65ויתּבּיׁש64אֹורחים אּלּו, בדברים ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָ

אסּורין הּסעּודה, לבעל בּוׁשה .66לידי ְְֲִִֵַַַָָ
.‡Èאת ּומכּבדין הּׁשלחן, את מסּלקין - מּלאכל ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָֹֻּגמרּו

בֹו ׁשאכלּו ידיהם67הּמקֹום את נֹוטלין ואחרּֿכ ׁשּמא68, ; ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ולרחץ ּבהן להּל ׁשאסּור ּכּזית, ּבהן ׁשּיׁש ּפרּורין ׁשם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹיׁשּירּו

ּבּיד69עליהן לאּבדן מּתר ּכּזית, ּבהן ׁשאין ּפרּורין אבל .70. ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ
.·Èלנטילה מים להם הּמזֹון71הביאּו ּברּכת ׁשּמבר ּכל - ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

הּגדֹול יׁשב ׁשּלא ּכדי ּתחּלה, ידיו נֹוטל מזהמֹות72הּוא וידיו ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹֹ
אחר זה ּבּסֹוף, ידן נֹוטלין הּסֹועדין ּוׁשאר אחר; ׁשּיּטל ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹעד

זה ּבדבר מכּבדין ואין מזהמֹות,73זה. ּבידים מכּבדין ׁשאין , ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
בדרכים ולא בגׁשרים, למזּוזה74ולא הראּוי ּבפתח אּלא ,75, ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָֹֹ

ּכניסה .76ּובׁשעת ְְִִַָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שם).35) וברש"י ב עמוד ה דף (תענית ויסתכן הקנה לפי הוושט לתוך להיכנס שצריך המאכל שייכנס לוושט", קנה יקדים "שמא
שם).36) ירושלמי א; עמוד מג דף (מתבייש)37)(ברכות בהית חבירו משל "האוכל ג) הלכה א פרק (ערלה בירושלמי זה כעין

בפניו". המסובים.38)להסתכל שיקומו אחרי ויין39)אלא מבשר חוץ השמש לפני משהין "הכול א) עמוד סא דף (כתובות
עימו דיבר - הראשון אחד, ממין האכילו ואחד ומין, מין מכל שמשו את האכיל אחד היו: חכמים שני ומצטער). להם (שמתאווה

ח. הלכה ט, פרק עבדים הלכות רבינו דברי והשווה אליהו". עימו דיבר לא - השני (הנביא), לו40)אליהו יתנו אם יודע ואינו
ב). עמוד קז דף (חולין השתייה מן דעתו הסיח לפיכך כוס, ניצוצות.41)עוד בה ששיפשף המסיבה.42)אותה למקום

שם).44)שהה.43) וברש"י א עמוד ל דף (יומא עסקניות והן ידיו את לשמור נזכר ולא מסעודתו דעתו דרכם45)שהסיח
ח). פרק סוף לברכות יונה (רבינו ידיו ליטול צריך ולפיכך לשתות שיוכלו כדי מעט לאכול שתייה בשעת שכשנטל46)הייתה

משנה). (כסף השולחן על ידיים לרחוץ ארץ דרך ואין הואיל מהם פניו החזיר יודעים47)ידיו הכול לאכול, מסובים הם אם אבל
שם). (יומא הדעת אנינות מפני ידיים נטילת בלי לאכול חשוד אדם אין כי בחוץ, ידיו מבושל.48)שנטל שלא49)בלתי

ותימאס.50)תימאס. עליה מהכוס יישפך עליה.51)שמא המרק יישפך תימאס52)שמא לא ואפילו אוכלין, ביזיון משום
שם). ובתוספות ב עמוד נ דף (ברכות הזריקה ידי על ש"עליו"53)הפת עץ במשנהפרי ונזכר המשי, לתולעי למאכל נתונים

ב). משנה א פרק שם).54)(מעשרות (ברכות רכים והם לפי55)הואיל וביזיון, הפסד משום כאן ואין טוב, סימן משום
וברש"י). (שם, בכלי הצינור פי בראש אותו בדרכים.56)שמקבלים טיט שם).57)שאין (תענית58)(ברכות שאמרו כמו

הקדושֿברוךֿהוא שהשפיע בטובה כבועט ונראה אוכלין, ביזוי משום לבהמה", אותו מאכילין אין אדם "מאכל ב): עמוד כ דף
(מגן העין" גב על ונותנה ביין פיתו אדם "שֹורה ב): עמוד קח דף (שבת שאמרו כמו מותר, - רפואה ולצורך שם), (רש"י ֶבעולם

א). קטן סעיף קעא סימן חיים אורח שלפניהם.59)אברהם מה ונותנים עוד להביא לו שיש חושבים (חולין60)והאורחים
א). עמוד צד יין.61)דף שהוא שיודיעו פי על יין.63)אחר.62)אף שהוא הודיעו ולא לטבול64)הואיל היה שדרכם

מאכלם. רוב היה וזה בשמן נח).65)פיתם אות א חלק הרמב"ם" ב"לשונות הרדב"ז וכפירוש חיים66)(שם, אורח ובטור
מסובין היו לא שבירושלים הדעת "נקיי מהם: אחד לציין וכדאי ארץ, דרך משום והם בסעודה הנוהגים דברים עוד מביא קע סימן
חכמים לתלמידי הוא שגנאי שם, רש"י וכפירוש א עמוד כג דף בסנהדרין מקורו עימהם". מיסב מי יודעים כן אם אלא בסעודה

י. הלכה כ"ב, פרק סנהדרין בהלכות זה את מביא שרבינו ומעניין בסעודה. הארץ עם אצל ב),67)לישב עמוד נב דף (ברכות
משולחן חוץ כולם מלפני ומסירים קטן, שולחן מהמסובים אחד לכל שהיה בימיהם אלא זה שאין מיימוניות": ב"הגהות וכתוב
א עמוד צב דף ובסנהדרין המזון. ברכת אחר עד והלחם המפה לסלק אין אחד שולחן אל סמוכים שכולנו בימינו אבל המברך,

קפ. סימן חיים אורח וראה לעולם. ברכה סימן רואה אינו שולחנו על פת משמר שאינו כל אחרונים.68)אמרו: משום69)מים
שם). (ברכות אוכלין לעניות,70)הפסד שקשים עליהם לדרוך ואסור בהם גם להיזהר יש זאת שבכל שם, התוספות והעירו (שם).

ב). עמוד קה דף (חולין בש"ס אחרונים.71)כמבואר רשות72)למים כשנתן ואפילו ב. הלכה לעיל כמבואר המברך, שהוא
א). עמוד מג דף ב; עמוד מז דף (ברכות עומד גדול במקום המברך לברך, ממנו ממנו.73)לקטן הגדול חבירו את אחד להקדים

לפני.74) לך ממנו לגדול א).75)לומר עמוד מז דף (ברכות מדרש ובית כנסת בית כגון: במזוזה, חייב שאינו פרט76)ואפילו

zekxa zekld - oqip f"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.‚È,הּמזֹון ּברּכת ּוברכּו ידיהן, ונּגבּו ידיהן, לּטל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּגמרּו
הּמגמר את מבר77והביאּו הּוא הּמזֹון, ּברּכת ׁשּבר מי - ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ

הּמגמר אמן.78על עֹונין וכּלן , ְְִֵַַָָָֻֻ
.„Èיין ׁשם היה יתר79אם אֹו רביעית מחזיק ּכֹוס מביאין , ְְֲִִִִִִִֵַַָָָָ

ּבׂשמים ּומביאין רביעית, ּבימינֹו80על הּיין את ואֹוחז ,81 ְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָ
ואחרּֿכ הּמזֹון. ּברּכת ּומבר ּבׂשמאלֹו, הּבׂשמים ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹואת

הּיין על הּבׂשמים82מבר על מבר ואחרּֿכ היּו83, אם . ְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָָ
הּׁשּמׁש ּבראׁש טחֹו - בֹו וכּיֹוצא ערב ׁשמן ואם84הּבׂשמים ; ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

מבׂשם יצא ׁשּלא ּכדי בּכתל, טחֹו חכם, ּתלמיד הּׁשּמׁש ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻהיה
.85לּׁשּוק ַ

.ÂËצר הּמזֹון ּברּכת ׁשאין ייןאףֿעלּֿפי ּבר86יכה אם - ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
ּברכה ׁשל ּכֹוס ׁשּידיח צרי ׁשאמרנּו, ּכּמנהג הּיין ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָעל

מּבחּוץ אֹותֹו ולׁשטף חי87מּבפנים יין וימלאּנּו וכיון88. , ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָֹ
מים מעט לתֹוכֹו נֹותן הארץ, לברּכת ׁשּיהא89ׁשהּגיע ּכדי , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

לׁשתּיה אּלא90ערב הּמזֹון, ּברּכת ׁשל ּכֹוס על מׂשיחין ואין . ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
הּיין, ּוברּכת הּמזֹון ּברּכת ׁשּתכלה עד ׁשֹותקים ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָֹהּכל

.91ויׁשּתּו ְְִ

ׁשמיני 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּפרי‡. "ּבֹורא ּבּתחּלה עליהן מברכין האילן ּפרֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָּכל
הּמינין מחמׁשת חּוץ רּבֹות", נפׁשֹות "ּבֹורא ּולבּסֹוף ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָהעץ"
וזיתים ּותאנים ורּמֹונים ענבים והם: ּבּתֹורה, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָהּכתּובין
ׁשלׁש. מעין אחת ּברכה ּבּסֹוף עליהן מבר ׁשהּוא ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּותמרים,
"ּבֹורא ּבּתחּלה עליהן מברכין והירקֹות, הארץ ּפרֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָועל
ׁשאין ּדברים רּבֹות". נפׁשֹות "ּבֹורא ּולבּסֹוף האדמה" ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָּפרי
וחלב ּומים ּוביצים ודגים ּוגבינה ּבׂשר ּכגֹון הארץ, מן ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָָָּגּדּולן
"ּבֹורא ּולבּסֹוף "ׁשהּכל" מבר ּבּתחּלה - בהן וכּיֹוצא ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּודבׁש
טעּון אינֹו צמאֹו, לרּוֹות ׁשּלא מים והּׁשֹותה רּבֹות". ְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹנפׁשֹות

לאחריו. ולא לפניו לא ְְְְֲַָָָָָֹֹּברכה,
עליהן·. מבר - מׁשקין מהן והֹוציא ּפרֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָהּסֹוחט

הענבים מן חּוץ נפׁשֹות"; "ּבֹורא ּולבּסֹוף "ׁשהּכל" ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹּבּתחּלה
ּולבּסֹוף הּגפן", ּפרי "ּבֹורא מבר הּוא הּיין ׁשעל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָוהּזיתים,

מבר הּוא ּבּתחּלה הּׁשמן, ועל ׁשלׁש, מעין אחת ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּברכה
חֹוׁשׁש ׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה העץ". ּפרי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ"ּבֹורא
ׁשהרי בהן, וכּיֹוצא הּׁשלקֹות מי עם הּׁשמן מן וׁשתה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבגרֹונֹו,
היה ׁשּלא אֹו לבּדֹו, הּׁשמן ׁשתה אם אבל ּבׁשתּיתֹו; ְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹנהנה
ּבטעם נהנה לא ׁשהרי "ׁשהּכל", עליו מבר - ּבגרֹונֹו ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹחֹוׁשׁש

ֶַָהּׁשמן.
אֹו‚. ּבּׁשלן אם - חּיים להאכל ׁשּדרּכן ירקֹות אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּפרֹות

"ּבֹורא ּולבּסֹוף "ׁשהּכל" ּבּתחּלה עליהן מבר ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשלקן,
ולפת ּכרּוב ּכגֹון ׁשלּוקין, להאכל ׁשּדרּכן וירקֹות ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָנפׁשֹות".
ּולבּסֹוף "ׁשהּכל" ּבּתחּלה עליהן מבר חּיין, אכלן אם -ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
עליהן מבר - ׁשלקן אֹו ּבּׁשלן ואם רּבֹות". נפׁשֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָ"ּבֹורא
ּדברים רּבֹות". נפׁשֹות "ּבֹורא ּולבּסֹוף האדמה" ּפרי ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָ"ּבֹורא
מבּׁשלין ּבין חּיין ּבין אכלן, - ּומבּׁשלין חּיין להאכל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻֻׁשּדרּכן
פרֹות היּו אם להן: הראּויה ּברכה ּבּתחּלה עליהן מבר -ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ
אֹו האדמה פרֹות היּו ואם העץ", ּפרי "ּבֹורא מבר ְְְֲִִֵֵֵֵֵָָָָָָעץ,

האדמה". ּפרי "ּבֹורא מבר ְְְֲִֵֵָָָָָירקֹות,
ׁשּלהן„. מיֿׁשלק על מבר ׁשלקן, - להּׁשלק ׁשּדרּכן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָירקֹות

ׁשּמימי מימיהן, לׁשּתֹות ׁשּׁשלקן והּוא האדמה"; ּפרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ"ּבֹורא
- ּתמרים ּדבׁש לׁשּתֹותן. ׁשּדרּכן ּבמקֹום ּכּׁשלקֹות ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָהּׁשלקֹות
ּבּיד ׁשּמעכן ּתמרים אבל "ׁשהּכל"; ּתחּלה עליו ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָָֹמברכין
עליהן מבר - עּסה ּכמֹו ועׂשאן ׁשּלהן גרעינין ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוהֹוציא
ׁשלׁש. מעין אחת ּברכה ּולבּסֹוף העץ" ּפרי "ּבֹורא ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָּתחּלה

עד‰. מימיהן ּומבּׁשלין אֹותן ׁשּסֹוחטין הּמתּוקים, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּקנים
עליו ׁשּמברכין אֹומרים, הּגאֹונים ּכל - למלח וידמה ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיקּפא

העץ";"ּבֹור ּפרי "ּבֹורא - אמרּו ּומקצתם האדמה", ּפרי א ְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָָָ
ּפרי "ּבֹורא מבר קנים, אֹותם ׁשהּמֹוצץ אמרּו, ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָוכן
אּלא עליו מברכין ואין ּפרי, זה ׁשאין אֹומר, ואני ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָהאדמה".
ידי עלֿ ׁשּנׁשּתּנה הּקנים, אּלּו דבׁש יהיה ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ"ׁשהּכל",
האּור, עלֿידי נׁשּתּנה ׁשּלא ּתמרים, מּדבׁש ּגדֹול ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹאּור,

"ׁשהּכל". עליו ְְִֶַָָָֹּומברכין
.Âמבר - לבן עץ ּכמֹו ׁשהּוא הּדקל, ראׁש והּוא ְְְֵֵֶֶֶַַָָָֹהּקֹור,

"ּבֹורא עליו מבר צלף, ׁשל קפרס "ׁשהּכל". ּבּתחּלה ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹעליו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ז"ל קצנלבוגן שאול רבי והגאון קודם". הקטן ליציאה קודם, הגדול "לכניסה זוטא: ארץ דרך במסכת שאמרו כמו יציאה, לשעת
הנשיא - שבכניסה לומר: - יצאו ובצאתם יבוא בבואם בתוכם והנשיא, י): פסוק מו, (פרק יחזקאל בספר מרומז שזה אמר, מוילנה

וילנה). דפוס לברכות (הגהותיו לפניו העם - יציאה ובשעת רוכלים77)קודם, אבקת האכילה אחר לפניהם להביא רגילים היו
וברש" ב עמוד מב דף (ברכות טוב לריח במחתות גחליֿאש פסוקעל טז, פרק (ויקרא אש גחלי מוגמר. נקרא הגחלים שם ועל י).

(הערוך, בוסמין קטורת מן מתגמרא מתורגם: ו) פסוק ג, פרק השירים (שיר ולבונה מור מקטרת דאשא. גומרין אונקלוס: מתרגם יב)
גמר). ב.78)ערך הלכה ט, פרק לקמן מבואר ברכתו ונוסח וברש"י). שם, (ברכות יגמרן - אחרונות בברכות והתחיל הואיל

ט"ו.79) הלכה בסמוך כמבואר כוס, טעונה אינה המזון ברכת כי אחריו לחזר צריך אינו לו אין אם דברי80)אבל לזה רמז
של לכוס מצוה הידור בזה ויש פיקח). עשאוני בושם של והריח (היין פקחין" וריחני "חמרא ב): עמוד עו דף (יומא התלמוד

המשנה). (מרכבת בימין.81)ברכה ברכה בשעת לאחזו רצוי מצוה דבר המזון.82)שכל ברכת אחרי ואוחזם83)ששותה
הברכה. בשעת דעות84)בימינו הלכות והשווה החשד. מפני חכם לתלמיד הוא שגנאי לשוק מבושמות בידיים יצא שלא כדי

ט. הלכה ה, ב.85)פרק עמוד מג דף בברכות מקורה זו הלכה (שם,86)כל התוספות ודעת ב, עמוד קיז דף בפסחים כמבואר
למגילת ה"זוהר" פי על קפב סימן חיים אורח יוסף" ה"בית דעת וכן כוס, טעונה - שלושה בזימון שכשמברכים ב) עמוד קה דף

(הגהות87)רות. צריך אינו נקייה היא אם אבל כוסות", "שיורי בה שיש נקייה הכוס כשאין ודווקא א) עמוד נא דף (ברכות
במים.88)מיימוניות). מזוג שם).89)בלתי הרי"ף וכגירסת שם, חזק90)(ברכות שלה שיין ישראל ארץ שבח בזה להראות

יונה). (רבינו במים למזגו ברכה.91)וצריך של לא1)מכוס או בירך אם לו שנסתפק מי וסוף; תחילה ברכתם האילן פירות
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.‚È,הּמזֹון ּברּכת ּוברכּו ידיהן, ונּגבּו ידיהן, לּטל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּגמרּו
הּמגמר את מבר77והביאּו הּוא הּמזֹון, ּברּכת ׁשּבר מי - ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ

הּמגמר אמן.78על עֹונין וכּלן , ְְִֵַַָָָֻֻ
.„Èיין ׁשם היה יתר79אם אֹו רביעית מחזיק ּכֹוס מביאין , ְְֲִִִִִִִֵַַָָָָ

ּבׂשמים ּומביאין רביעית, ּבימינֹו80על הּיין את ואֹוחז ,81 ְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָ
ואחרּֿכ הּמזֹון. ּברּכת ּומבר ּבׂשמאלֹו, הּבׂשמים ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹואת

הּיין על הּבׂשמים82מבר על מבר ואחרּֿכ היּו83, אם . ְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָָ
הּׁשּמׁש ּבראׁש טחֹו - בֹו וכּיֹוצא ערב ׁשמן ואם84הּבׂשמים ; ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

מבׂשם יצא ׁשּלא ּכדי בּכתל, טחֹו חכם, ּתלמיד הּׁשּמׁש ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻהיה
.85לּׁשּוק ַ

.ÂËצר הּמזֹון ּברּכת ׁשאין ייןאףֿעלּֿפי ּבר86יכה אם - ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
ּברכה ׁשל ּכֹוס ׁשּידיח צרי ׁשאמרנּו, ּכּמנהג הּיין ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָעל

מּבחּוץ אֹותֹו ולׁשטף חי87מּבפנים יין וימלאּנּו וכיון88. , ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָֹ
מים מעט לתֹוכֹו נֹותן הארץ, לברּכת ׁשּיהא89ׁשהּגיע ּכדי , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

לׁשתּיה אּלא90ערב הּמזֹון, ּברּכת ׁשל ּכֹוס על מׂשיחין ואין . ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
הּיין, ּוברּכת הּמזֹון ּברּכת ׁשּתכלה עד ׁשֹותקים ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָֹהּכל

.91ויׁשּתּו ְְִ

ׁשמיני 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּפרי‡. "ּבֹורא ּבּתחּלה עליהן מברכין האילן ּפרֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָּכל
הּמינין מחמׁשת חּוץ רּבֹות", נפׁשֹות "ּבֹורא ּולבּסֹוף ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָהעץ"
וזיתים ּותאנים ורּמֹונים ענבים והם: ּבּתֹורה, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָהּכתּובין
ׁשלׁש. מעין אחת ּברכה ּבּסֹוף עליהן מבר ׁשהּוא ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּותמרים,
"ּבֹורא ּבּתחּלה עליהן מברכין והירקֹות, הארץ ּפרֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָועל
ׁשאין ּדברים רּבֹות". נפׁשֹות "ּבֹורא ּולבּסֹוף האדמה" ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָּפרי
וחלב ּומים ּוביצים ודגים ּוגבינה ּבׂשר ּכגֹון הארץ, מן ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָָָּגּדּולן
"ּבֹורא ּולבּסֹוף "ׁשהּכל" מבר ּבּתחּלה - בהן וכּיֹוצא ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּודבׁש
טעּון אינֹו צמאֹו, לרּוֹות ׁשּלא מים והּׁשֹותה רּבֹות". ְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹנפׁשֹות

לאחריו. ולא לפניו לא ְְְְֲַָָָָָֹֹּברכה,
עליהן·. מבר - מׁשקין מהן והֹוציא ּפרֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָהּסֹוחט

הענבים מן חּוץ נפׁשֹות"; "ּבֹורא ּולבּסֹוף "ׁשהּכל" ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹּבּתחּלה
ּולבּסֹוף הּגפן", ּפרי "ּבֹורא מבר הּוא הּיין ׁשעל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָוהּזיתים,

מבר הּוא ּבּתחּלה הּׁשמן, ועל ׁשלׁש, מעין אחת ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּברכה
חֹוׁשׁש ׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה העץ". ּפרי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ"ּבֹורא
ׁשהרי בהן, וכּיֹוצא הּׁשלקֹות מי עם הּׁשמן מן וׁשתה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבגרֹונֹו,
היה ׁשּלא אֹו לבּדֹו, הּׁשמן ׁשתה אם אבל ּבׁשתּיתֹו; ְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹנהנה
ּבטעם נהנה לא ׁשהרי "ׁשהּכל", עליו מבר - ּבגרֹונֹו ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹחֹוׁשׁש

ֶַָהּׁשמן.
אֹו‚. ּבּׁשלן אם - חּיים להאכל ׁשּדרּכן ירקֹות אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּפרֹות

"ּבֹורא ּולבּסֹוף "ׁשהּכל" ּבּתחּלה עליהן מבר ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשלקן,
ולפת ּכרּוב ּכגֹון ׁשלּוקין, להאכל ׁשּדרּכן וירקֹות ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָנפׁשֹות".
ּולבּסֹוף "ׁשהּכל" ּבּתחּלה עליהן מבר חּיין, אכלן אם -ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
עליהן מבר - ׁשלקן אֹו ּבּׁשלן ואם רּבֹות". נפׁשֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָ"ּבֹורא
ּדברים רּבֹות". נפׁשֹות "ּבֹורא ּולבּסֹוף האדמה" ּפרי ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָ"ּבֹורא
מבּׁשלין ּבין חּיין ּבין אכלן, - ּומבּׁשלין חּיין להאכל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻֻׁשּדרּכן
פרֹות היּו אם להן: הראּויה ּברכה ּבּתחּלה עליהן מבר -ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָ
אֹו האדמה פרֹות היּו ואם העץ", ּפרי "ּבֹורא מבר ְְְֲִִֵֵֵֵֵָָָָָָעץ,

האדמה". ּפרי "ּבֹורא מבר ְְְֲִֵֵָָָָָירקֹות,
ׁשּלהן„. מיֿׁשלק על מבר ׁשלקן, - להּׁשלק ׁשּדרּכן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָירקֹות

ׁשּמימי מימיהן, לׁשּתֹות ׁשּׁשלקן והּוא האדמה"; ּפרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ"ּבֹורא
- ּתמרים ּדבׁש לׁשּתֹותן. ׁשּדרּכן ּבמקֹום ּכּׁשלקֹות ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָהּׁשלקֹות
ּבּיד ׁשּמעכן ּתמרים אבל "ׁשהּכל"; ּתחּלה עליו ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָָֹמברכין
עליהן מבר - עּסה ּכמֹו ועׂשאן ׁשּלהן גרעינין ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוהֹוציא
ׁשלׁש. מעין אחת ּברכה ּולבּסֹוף העץ" ּפרי "ּבֹורא ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָּתחּלה

עד‰. מימיהן ּומבּׁשלין אֹותן ׁשּסֹוחטין הּמתּוקים, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּקנים
עליו ׁשּמברכין אֹומרים, הּגאֹונים ּכל - למלח וידמה ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיקּפא

העץ";"ּבֹור ּפרי "ּבֹורא - אמרּו ּומקצתם האדמה", ּפרי א ְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָָָ
ּפרי "ּבֹורא מבר קנים, אֹותם ׁשהּמֹוצץ אמרּו, ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָוכן
אּלא עליו מברכין ואין ּפרי, זה ׁשאין אֹומר, ואני ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָהאדמה".
ידי עלֿ ׁשּנׁשּתּנה הּקנים, אּלּו דבׁש יהיה ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ"ׁשהּכל",
האּור, עלֿידי נׁשּתּנה ׁשּלא ּתמרים, מּדבׁש ּגדֹול ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹאּור,

"ׁשהּכל". עליו ְְִֶַָָָֹּומברכין
.Âמבר - לבן עץ ּכמֹו ׁשהּוא הּדקל, ראׁש והּוא ְְְֵֵֶֶֶַַָָָֹהּקֹור,

"ּבֹורא עליו מבר צלף, ׁשל קפרס "ׁשהּכל". ּבּתחּלה ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹעליו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ז"ל קצנלבוגן שאול רבי והגאון קודם". הקטן ליציאה קודם, הגדול "לכניסה זוטא: ארץ דרך במסכת שאמרו כמו יציאה, לשעת
הנשיא - שבכניסה לומר: - יצאו ובצאתם יבוא בבואם בתוכם והנשיא, י): פסוק מו, (פרק יחזקאל בספר מרומז שזה אמר, מוילנה

וילנה). דפוס לברכות (הגהותיו לפניו העם - יציאה ובשעת רוכלים77)קודם, אבקת האכילה אחר לפניהם להביא רגילים היו
וברש" ב עמוד מב דף (ברכות טוב לריח במחתות גחליֿאש פסוקעל טז, פרק (ויקרא אש גחלי מוגמר. נקרא הגחלים שם ועל י).

(הערוך, בוסמין קטורת מן מתגמרא מתורגם: ו) פסוק ג, פרק השירים (שיר ולבונה מור מקטרת דאשא. גומרין אונקלוס: מתרגם יב)
גמר). ב.78)ערך הלכה ט, פרק לקמן מבואר ברכתו ונוסח וברש"י). שם, (ברכות יגמרן - אחרונות בברכות והתחיל הואיל

ט"ו.79) הלכה בסמוך כמבואר כוס, טעונה אינה המזון ברכת כי אחריו לחזר צריך אינו לו אין אם דברי80)אבל לזה רמז
של לכוס מצוה הידור בזה ויש פיקח). עשאוני בושם של והריח (היין פקחין" וריחני "חמרא ב): עמוד עו דף (יומא התלמוד

המשנה). (מרכבת בימין.81)ברכה ברכה בשעת לאחזו רצוי מצוה דבר המזון.82)שכל ברכת אחרי ואוחזם83)ששותה
הברכה. בשעת דעות84)בימינו הלכות והשווה החשד. מפני חכם לתלמיד הוא שגנאי לשוק מבושמות בידיים יצא שלא כדי

ט. הלכה ה, ב.85)פרק עמוד מג דף בברכות מקורה זו הלכה (שם,86)כל התוספות ודעת ב, עמוד קיז דף בפסחים כמבואר
למגילת ה"זוהר" פי על קפב סימן חיים אורח יוסף" ה"בית דעת וכן כוס, טעונה - שלושה בזימון שכשמברכים ב) עמוד קה דף

(הגהות87)רות. צריך אינו נקייה היא אם אבל כוסות", "שיורי בה שיש נקייה הכוס כשאין ודווקא א) עמוד נא דף (ברכות
במים.88)מיימוניות). מזוג שם).89)בלתי הרי"ף וכגירסת שם, חזק90)(ברכות שלה שיין ישראל ארץ שבח בזה להראות

יונה). (רבינו במים למזגו ברכה.91)וצריך של לא1)מכוס או בירך אם לו שנסתפק מי וסוף; תחילה ברכתם האילן פירות
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הן צלף, ׁשל והאבּיֹונֹות פרי. ׁשאינֹו מּפני האדמה", ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָּפרי
עליהן מבר - קטּנים ּדּקים ּתמרים ּכצּורֹות ׁשהן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּפרי,

העץ". ּפרי ְִֵֵָ"ּבֹורא
.Êעליהן מבר רטּבין, ׁשהן ּבזמן - והּזנּגביל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֻהּפלּפלין

לא ּברכה, טעּונין אין יבׁשין, אבל האדמה", ּפרי ְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָָֹ"ּבֹורא
וכן אכל. ואינֹו ּתבלין ׁשהן מּפני לאחריהם, ולא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַֹֹלפניהם
לׁשתּיה, ראּויין ׁשאינן ּומׁשקין לאכילה ראּויין ׁשאין ְְְְֲֳִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָאכלין

לאחריהן. ולא לפניהן לא ּברכה, טעּונין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹאינן
.Á,צּורתֹו ׁשעברה ותבׁשיל ׁשהקרים, והּיין ׁשעּפׁשה, ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָהּפת

והּמלח, והּגֹובאי, והחמץ, והּׁשכר, ּפּגין, ׁשהן ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹוהּנֹובלֹות,
וכל "ׁשהּכל". ּתחּלה מבר ּכּלן על - והּפטרּיֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻוהּכמהין,
נפׁשֹות". "ּבֹורא מבר לאחרֹונה "ׁשהּכל", לפניו ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָֹהמברכין

לפניו. ּברכה טעּון לאחריו, ּברכה הּטעּון ְְְְְֲַַָָָָָָָָָָוכל
.Ë- ארּבעה מהן והֹוציא ׁשלׁשה עליהם ׁשּנתן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשמרים,

הֹוציא הּוא. מזּוג יין ׁשּזה הּגפן", ּפרי "ּבֹורא עליהן ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמבר
מבר יין, טעם ּבהם ׁשּיׁש אףֿעלּֿפי - מארּבעה ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּפחֹות

ּתחּלה. "ׁשהּכל" ְֲִֵֶֶַָֹעליהן
.Èועל יצא; - האדמה" ּפרי "ּבֹורא האילן ּפרֹות על ְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָּבר

אם ּכּלם ועל יצא. לא - העץ" ּפרי "ּבֹורא האדמה ְְֲִִֵֵֵַָָָָָָָֹֻּפרֹות
הּיין. ועל הּפת על ואפּלּו יצא, - "ׁשהּכל" ְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָֹּבר

.‡Èעלֿמנת הּברכה והתחיל ּבידֹו, ׁשכר ׁשל ּכֹוס ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָלקח
אין - הּגפן" ּפרי "ּבֹורא ואמר וטעה "ׁשהּכל", ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹלֹומר
והתחיל הארץ, ּפרֹות לפניו היּו אם וכן אֹותֹו. ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָמחזירין
ואמר וטעה האדמה", ּפרי "ּבֹורא לֹומר עלֿמנת ְְְְְֲִֵַַַַָָָָָָָָָהּברכה
לפניו היה אם וכן אֹותֹו. מחזירין אין - העץ" ּפרי ְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָ"ּבֹורא
מזֹונֹות", מיני "ּבֹורא לֹומר עלֿמנת ּופתח ּדגן, ׁשל ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּתבׁשיל
את ׁשהזּכיר ׁשּבׁשעה מּפני יצא; - "הּמֹוציא" ואמר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָוטעה
לּברכה אּלא נתּכּון לא הּברכה, עּקר ׁשהן והּמלכּות, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹהּׁשם
טעּות, הּברכה ּבעּקר היה ולא והֹואיל הּמין, לאֹותֹו ְְְְְְִִִַַַָָָָָָָֹהראּויה

אֹותֹו. מחזירין ואין יצא בסֹופּה, ׁשּטעה ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָאףֿעלּֿפי
.·Èלא אֹו ּבר אם ּבהם לֹו נסּתּפק אם האּלּו, הּברכֹות ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּכל

ׁשהן מּפני בּסֹוף, ולא בּתחּלה לא ,ּומבר חֹוזר אינֹו - ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹֹבר
ברכה ּבלא ּפיו לתֹו אכלין והכניס ׁשכח סֹופרים. ְְְְְְְֳִִִִִִִֵַָָָָֹמּדברי
היּו ואם ּבּסֹוף. עליהן ּומבר ּבֹולען, מׁשקין, היּו אם -ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ
לצד מסּלקן - וענבים ּתּותים ּכגֹון יּמאסּו, זרקן ׁשאם ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָפרֹות,
ּכגֹון נמאסין, אינן ואם ּבֹולען. ואחרּֿכ ,ּומבר ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָאחד
ּפנּוי, ּופיו ׁשּיבר עד מּפיו, ּפֹולטן - ואפּונים ְְֲִִִִִֵֶַַָָָּפֹולים

אֹוכל. ְֵַַָואחרּֿכ
.‚Èמבר ׁשוֹות, ברכֹותיהן היּו אם - הרּבה מינין לפניו ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָהיּו

ׁשוֹות ּברכֹותיהם אין ואם הּׁשאר; את ּופֹוטר מהן אחת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָעל
מהם ואיֿזה לֹו, הראּויה ּברכה מהן אחת ּכל על מבר -ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
- מּזה יֹותר בזה רֹוצה אינֹו ואם מקּדים. להקּדים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשּירצה
מבר הּוא עליו הּמינים, מּׁשבעת אחד ּביניהם יׁש ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאם
הן והּׁשבעה, ּבּברכה. קֹודם - ּבּפסּוק הּקֹודם וכל ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָּתחּלה.
ורּמֹון, ּותאנה וגפן ּוׂשערה חּטה ארץ זה: ּבפסּוק ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹהאמּורים

והּתמרים ּתמרים. ּדבׁש הּוא זה ּודבׁש ּודבׁש. ׁשמן זית ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָארץ
ׁשליׁשי והענבים ל"ארץ", ׁשני ׁשהּתמרים לענבים, ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָקֹודמין

ְֶֶל"ארץ".
.„Èׁשל הּמינין חמׁשת ׁשל ׁשלׁש, מעין ׁשהיא אחת ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּברכה

הּוא הּפרֹות ׁשעל אּלא הּדגן; מיני ׁשל היא יין, וׁשל ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּפרֹות,
ארץ ועל הׂשדה ּתנּובת ועל העץ ּפרי ועל העץ על ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאֹומר:
הּגפן, ּפרי ועל הּגפן על אֹומר: הּוא הּיין ועל וכּו', ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָחמּדה
ּבארץ היה ואם הּפרֹות. ועל הארץ על ּבׁשּתיהן: ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוחֹותם
ׁשּמֹוסיף מי ויׁש ּפרֹותיה. ועל הארץ על חֹותם: - ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָיׂשראל
ּומטיב טֹוב אל "ּכי חתימה: קדם ׁשלׁש, ׁשּמעין ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּבּברכה
ׁשּלא ׁשאמר, מי ויׁש רביעית. ּברכה מעין ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹאּתה",

ּבלבד. הּמזֹון ּבברּכת אּלא רביעית ּברכה ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָתּקנּו
.ÂËמיני חמׁשת ׁשל ּתבׁשיל ואכל ּתמרים, ואכל יין, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשתה

העֹולם, מל אלהינּו ה', אּתה ּברּו ּבאחרֹונה: מבר - ְֱֲֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹדגן
ועל הּגפן, ּפרי ועל הּגפן ועל הּכלּכלה, ועל הּמחיה ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָעל
וכּו', חמּדה ארץ ועל הׂשדה ּתנּובת ועל העץ, ּפרי ועל ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהעץ
הּפרֹות. ועל הּמחיה ועל הארץ על ה', אּתה ּברּו ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָוחֹותם:

.ÊËזה על ּבּסֹוף מבר - יין וׁשתה ּבׂשר אכל אם ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָאבל
ענבים, אֹו ּתאנים אכל עצמֹו. ּבפני זה ועל עצמֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָּבפני
אחת ּברכה ּבּסֹוף מבר - בהן וכּיֹוצא ואּגסים ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָותּפּוחים
וכן העץ, ּפרֹות ׁשּכּלן מּפני הּכל, כֹוללת והיא ׁשלׁש, ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻמעין

בזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל

ּתׁשיעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

קדם‡. במׁשקה אֹו ּבמאכל להנֹות לאדם ׁשאסּור ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּכׁשם
וכיצד ּברכה. קדם טֹוב ּבריח להנֹות לֹו אסּור ּכ ְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָָֹּברכה,
מין אֹו עץ להריח ׁשּיׁש זה היה אם טֹוב? ריח על ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמבר
מין אֹו עׂשב היה ואם בׂשמים"; עצי "ּבֹורא מבר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָָעץ,
העץ מן היה לא ואם בׂשמים"; עׂשבי "ּבֹורא מבר ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָֹעׂשב,
"ּבֹורא מבר - החּיה מן ׁשהּוא הּמֹור, ּכגֹון האדמה, מן ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹולא
אתרֹוג ּכגֹון לאכילה, הראּוי פרי היה ואם בׂשמים". ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָמיני
אם הּכל ועל ּבּפרֹות". טֹוב ריח "ׁשּנתן מבר - תּפּוח ְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹאֹו

יצא. בׂשמים", מיני "ּבֹורא ְִִֵֵַָָָָאמר
וכיצד·. תמרתֹו. ׁשּתעלה עד הּמגמר על מברכין ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻאין

- מעץ ריח, ׁשּנתן הּנׂשרף, זה היה אם עליו? ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָמברכין
"עׂשבי - עׂשב היה ואם בׂשמים"; עצי "ּבֹורא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָמברכין
עליו מבר - בּה וכּיֹוצא חּיה מּמין היה ואם ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָבׂשמים";

בׂשמים". מיני ְִִֵֵָ"ּבֹורא
ׁשמן‚. "ּבֹורא עליו מבר בֹו, וכּיֹוצא אפרסמֹון ׁשל ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשמן

ריחֹו ׁשחזר עד ׁשּטחנֹו אֹו ׁשּכבׁשֹו זית ׁשמן אבל ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָערב".
עצ "ּבֹורא עליו מבר - ּכעיןנֹודף ׁשּבׂשמֹו ׁשמן בׂשמים". י ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָ

הביאּו בׂשמים". מיני "ּבֹורא עליו מבר - הּמׁשחה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשמן
מּפני הּׁשמן, את ּופֹוטר ההדס על מבר - והדס ׁשמן ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָלפניו

בׂשמים". "עצי והּוא לׁשּתיהן, אחת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָׁשּברכה
אין„. - עׂשב ׁשהּוא ּובׂשם עץ ׁשהּוא ּבׂשם לפניו ְֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹהיּו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ונוסחתה. הפירות שעל שלוש" "מעין ברכת המינים; שבעת בברכת קדימה דין דינו; מה טוב;1)בירך ריח על שמברכים

zekxa zekld - oqip g"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

זה על מבר אּלא חברֹו, את ּפֹוטרת מהן אחת ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּברכה
יין אֹוחז - וׁשמן יין לפניו הביאּו לעצמֹו. זה ועל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָלעצמֹו
וחֹוזר וׁשֹותהּו, הּיין על ּומבר ּבׂשמאלֹו, וׁשמן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹּבימינֹו
היה ואם הּׁשּמׁש. ּבראׁש וטחֹו ּבֹו, ּומריח הּׁשמן על ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּומבר

ּבּכתל. טחֹו חכם, ּתלמיד ְִֶַַַַָָָָֹהּׁשּמׁש
.‰מבר - האדמה מן אם העץ מן אם ספק ׁשהּוא ְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָּדבר

מּמינין הרֹוכל ׁשערבֹו ּבׂשם בׂשמים". מיני "ּבֹורא ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹעליו
ׁשל לחנּותֹו נכנס בׂשמים". מיני "ּבֹורא עליו מבר - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהרּבה
מיני "ּבֹורא עליו מבר - הרּבה מינין ּבּה ׁשּיׁש ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָּבֹוׂשם,
אחת. אּלא מבר אינֹו ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ׁשם יׁשב אם ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻבׂשמים".

ופעם. ּפעם ּכל על מבר - ויצא נכנס ויצא, ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָָנכנס
.Âעצי "ּבֹורא עליהן מברכין - הּמים וחלפי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָהּׁשֹוׁשּנה

ׂשדה וׁשל בׂשמים", עצי "ּבֹורא - ּגּנה ׁשל נרּגיס ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָבׂשמים".
והּלבֹונה, הּורד, ּומי הּורד, בׂשמים". עׂשבי "ּבֹורא -ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

בׂשמים". עצי "ּבֹורא - בהן וכּיֹוצא ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָוהּמסטּכי
.Êריח הן: ואּלּו עליהן, מברכין אין טֹוב ריח מיני ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָׁשלׁשה

רע, ריח להעביר ׁשעׂשּוי טֹוב וריח ּבֹו, להריח ׁשאסּור ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָטֹוב
זה. ריח ׁשל ּבעצמֹו להריח נעׂשה ׁשּלא טֹוב, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹוריח

.Áמן ערוה ׁשל ּובׂשמים עּכּו"ם ׁשל ּבׂשמים ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָּכיצד?
ּבהן. להריח ׁשאסּור לפי עליהן, מברכין אין ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָהעריֹות,
העׂשּוי וׁשמן ּביתֿהּכּסא, ׁשל ּובׂשמים מתים, ׁשל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּבׂשמים
ׁשּנעׂשּו לפי עליהן, מברכין אין - הּזהמא את ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻלהעביר
ואת הּכלים את ּבֹו ׁשּמגּמרין מגמר, רע. ריח ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻלהעביר
להריח נעׂשה ׁשּלא לפי עליהן, מברכין אין - ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּבגדים
אינֹו מגמרים, ׁשהן ּבבגדים הּמריח וכן מגמר. ׁשל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻֻּבעצמֹו
עּקר. ּבלא ריח אּלא ּבׂשם, עּקר ׁשם ׁשאין לפי ,ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹמבר

.Ë,עליהם מברכין אין עּכּו"ם, ׁשל מסּבה ׁשל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָּבׂשמים

מהּל היה ּומּזלֹות. ּכֹוכבים לעבֹודת עּכּו"ם מסּבת ְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָׁשּסתם
אינֹו עּכּו"ם, העיר רב אם - טֹוב ריח והריח לּכר ְְִִִֵֵֵַַַַַָֹחּוץ
עליו ׁשּמברכין ריח נתערב .מבר יׂשראל, רב ואם ,ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹמבר

הרב. אחרי הֹולכין - עליו מברכין ׁשאין ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹּבריח
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אחרֹות‡. ּבהן2ּברכֹות ׁשאין הרּבה, אחרים ּודברים ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
חתימה3ּפתיחה והֹודיה4ולא ׁשבח ּדר חכמים ּתּקנּו , ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָָָֹ

הּתפּלה ּברכֹות ּכמֹו ּכתבנּום5להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ׁשּכבר ,6. ְְְְְְְִִֶַַַָָָָ
יׁש ּבין - חדׁשים ּכלים והּקֹונה חדׁש ּבית הּבֹונה הן: ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָואּלּו

מבר7לֹו - לֹו אין ּבין בהן, אלהינּו8ּכּיֹוצא ה' אּתה ּברּו : ְֱֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
ׁשהחינּו העֹולם, הּזה.9מל לּזמן והּגיענּו וקּימנּו ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

חברֹו·. את הרֹואה מבר10וכן יֹום, ׁשלׁשים לאחר ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָ
ּברּו :מבר חדׁש, ׁשניםֿעׂשר לאחר ראהּו ואם ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ"ׁשהחינּו".

הּמתים מחּיה ה', מּׁשנה11אּתה הּמתחּדׁש ּפרי הרֹואה . ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
ראּיתֹו ּבתחּלת - "ׁשהחינּו12לׁשנה 13מבר." ְְְְֱִִִֵֶֶַָָָָָ

טֹובה‚. ׁשמּועה מל14ׁשמע אלהינּו ה' אּתה ּברּו :מבר , ְְֱֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
והּמטיב הּטֹוב ּברּו15העֹולם, :מבר רעה, ׁשמּועה ׁשמע . ְְְִֵֵַַַָָָָָָָָ

האמת ּכדר16ּדּין נפׁש, ּבטּוב הרעה על לבר אדם וחּיב . ְְְְֱֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
אלהי ה' את ואהבּת ׁשּנאמר: ּבׂשמחה, הּטֹובה על ְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּמבר

מאד ּובכל בּה,17וגֹו' ׁשּנצטּוינּו היתרה אהבה ּובכלל ; ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
ּבׂשמחה ויׁשּבח יֹודה לֹו ׁשּיצר ּבעת .18ׁשאפּלּו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָ

אףֿעלּֿפי„. - טֹובה ׁשמּועה ׁשּׁשמע אֹו טֹובה אליו ְִִִֵֶַַַָָָָָָהּגיעה
רעה לֹו ּתגרם זֹו ׁשּטֹובה מראין "הּטֹוב19ׁשהּדברים מבר , ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

- רעה ׁשמּועה ׁשמע אֹו רעה אליו נגעה אם וכן ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָָָוהּמטיב".
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

עליהם. מברכים טוב ריח מיני ארבעה1)שלושה הראייה; ברכות כל חתימה; ולא פתיחה בהן שאין ודברים אחרות, ברכות
מברך. מה ממנו והיוצא המדרש לבית הנכנס בתקופתה; והחמה בחידושה הלבנה את הרואה ברכת להודות; מלבד2)הצריכים

ההנאה. בברוך.3)ברכות פותחים "דברים"4)שאינם נקראים ולפיכך א) הלכה י"א, פרק לקמן (ראה בברוך חותמים שאינם
"ברכות". פי5)ולא על אף האלה והדברים הברכות אף והודייה, שבח דרך מתפלל הוא שעה, באותה נהנה שאינו פי על שאף

משנה). (כסף והודייה שבח דרך חכמים תיקנום ברכתם בשעת נהנה תפילה.6)שאינו הלכות בירושה.7)לעיל לו שבאו
וכתבו8) ב). עמוד נט דף (ברכות מברך אינו וקנה חזר ועכשיו בהם כיוצא קנה אם אבל קנייה, דרך אצלו חדשים והם הואיל

יש אדם, שהוא מה לפי שהכול לי "יראה כתב: שם הרא"ש אבל ערך, ויקרי חשובים כלים על אלא מברך שאינו שם, התוספות
חשובים". בכלים מעשיר יותר ב) עמוד מט דף נדרים (ראה בחלקו שמח אתה]9)עני [ברוך נוכח בלשון בלשוןמתחיל ומסיים

שהקדושֿברוךֿהוא לדעת האחד, באמונתנו, הם עצומים יסודות ששני ידעת שכבר לפי הברכות? רוב נוסח וכן [שהחיינו] נסתר
שהיא" כמו אותה יודע בעצמו "הוא ורק לנו מושגת מציאותו שאין השני כלל, בזה ספק ואין המציאות ומחוייב ראשון מצוי הוא
לומר הברכות נוסח חכמינו קבעו בליבנו האלה היסודות שני לקבוע וכדי טֿי) הלכות א, הלכה א, פרק התורה יסודי (הלכות
מציאותו שמהות לחשוב נשתבש שלא וכדי בפנים, פנים עימו מדבר שהוא עד אצלו מפורסם שהוא מי עם כמדבר אתה" "ברוך
אפשר ואי מאיתנו נסתרת מציאותו שמהות להורות וכו' במצוותיו קדשנו "אשר מיד לומר קבעו הנמצאים שאר כמציאות היא

ב). עמוד מ דף לברכות יעקב" ב"עין הובא (הרשב"א נסתר דרך רק בו רכה).10)לדבר סימן (טור בראייתו ושמח עליו החביב
יונה).11) (רבינו חודש עשר שנים לאחר הלב מן משתכח שהמת כמו מהלב, שנשכח מפני ב) עמוד נח דף על12)(ברכות אף

אכלו. שלא רכ"ה13)פי סימן חיים אורח ערוך (שולחן האכילה בשעת אלא לברך שלא נוהגים ואנו ב) עמוד מ דף (עירובין
ג). ז.14)סעיף הלכה בסמוך כמבואר ולאחרים, לו טובה לאחרים.15)שהיא - והמטיב לי - בה16)הטוב ומצטער הואיל

קל"ז). פסוק קיט, פרק (תהילים משפטיך וישר ה' אתה צדיק הכתוב: שם על הדין את להצדיק לו ומידה17)יש מידה "בכל
פורענות. מידת בין טובה מידה בין ה) משנה ט, פרק (ברכות לך" מודד "לפי18)שהוא יאמר: שם למשנה בפירושו ורבינו

גדולה, צרה עליו כשתבוא להשתומם למשכיל ראוי אין כן ועל רבה, רעה אחריתם ויהיה טובים בתחילתם נראים רבים דברים שיש
סופה". יודע שאינו שהאיש19)מפני שאפשר פי על ואף מציאה בשעת איש וראהו סימנים] בה [שאין מציאה שמצא כגון

שם). במשנה רבינו וכפירוש א עמוד ס דף (ברכות שמצא ממה יותר ממנו ויבקש ויענהו לשלטון עליו ילשין הרואה
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זה על מבר אּלא חברֹו, את ּפֹוטרת מהן אחת ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּברכה
יין אֹוחז - וׁשמן יין לפניו הביאּו לעצמֹו. זה ועל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָלעצמֹו
וחֹוזר וׁשֹותהּו, הּיין על ּומבר ּבׂשמאלֹו, וׁשמן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹּבימינֹו
היה ואם הּׁשּמׁש. ּבראׁש וטחֹו ּבֹו, ּומריח הּׁשמן על ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּומבר

ּבּכתל. טחֹו חכם, ּתלמיד ְִֶַַַַָָָָֹהּׁשּמׁש
.‰מבר - האדמה מן אם העץ מן אם ספק ׁשהּוא ְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָּדבר

מּמינין הרֹוכל ׁשערבֹו ּבׂשם בׂשמים". מיני "ּבֹורא ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹעליו
ׁשל לחנּותֹו נכנס בׂשמים". מיני "ּבֹורא עליו מבר - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהרּבה
מיני "ּבֹורא עליו מבר - הרּבה מינין ּבּה ׁשּיׁש ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָּבֹוׂשם,
אחת. אּלא מבר אינֹו ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ׁשם יׁשב אם ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻבׂשמים".

ופעם. ּפעם ּכל על מבר - ויצא נכנס ויצא, ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָָנכנס
.Âעצי "ּבֹורא עליהן מברכין - הּמים וחלפי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָהּׁשֹוׁשּנה

ׂשדה וׁשל בׂשמים", עצי "ּבֹורא - ּגּנה ׁשל נרּגיס ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָבׂשמים".
והּלבֹונה, הּורד, ּומי הּורד, בׂשמים". עׂשבי "ּבֹורא -ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

בׂשמים". עצי "ּבֹורא - בהן וכּיֹוצא ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָוהּמסטּכי
.Êריח הן: ואּלּו עליהן, מברכין אין טֹוב ריח מיני ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָׁשלׁשה

רע, ריח להעביר ׁשעׂשּוי טֹוב וריח ּבֹו, להריח ׁשאסּור ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָטֹוב
זה. ריח ׁשל ּבעצמֹו להריח נעׂשה ׁשּלא טֹוב, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹוריח

.Áמן ערוה ׁשל ּובׂשמים עּכּו"ם ׁשל ּבׂשמים ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָּכיצד?
ּבהן. להריח ׁשאסּור לפי עליהן, מברכין אין ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָהעריֹות,
העׂשּוי וׁשמן ּביתֿהּכּסא, ׁשל ּובׂשמים מתים, ׁשל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּבׂשמים
ׁשּנעׂשּו לפי עליהן, מברכין אין - הּזהמא את ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻלהעביר
ואת הּכלים את ּבֹו ׁשּמגּמרין מגמר, רע. ריח ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻלהעביר
להריח נעׂשה ׁשּלא לפי עליהן, מברכין אין - ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּבגדים
אינֹו מגמרים, ׁשהן ּבבגדים הּמריח וכן מגמר. ׁשל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻֻּבעצמֹו
עּקר. ּבלא ריח אּלא ּבׂשם, עּקר ׁשם ׁשאין לפי ,ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹמבר

.Ë,עליהם מברכין אין עּכּו"ם, ׁשל מסּבה ׁשל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָּבׂשמים

מהּל היה ּומּזלֹות. ּכֹוכבים לעבֹודת עּכּו"ם מסּבת ְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָׁשּסתם
אינֹו עּכּו"ם, העיר רב אם - טֹוב ריח והריח לּכר ְְִִִֵֵֵַַַַַָֹחּוץ
עליו ׁשּמברכין ריח נתערב .מבר יׂשראל, רב ואם ,ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹמבר

הרב. אחרי הֹולכין - עליו מברכין ׁשאין ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹּבריח
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אחרֹות‡. ּבהן2ּברכֹות ׁשאין הרּבה, אחרים ּודברים ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
חתימה3ּפתיחה והֹודיה4ולא ׁשבח ּדר חכמים ּתּקנּו , ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָָָֹ

הּתפּלה ּברכֹות ּכמֹו ּכתבנּום5להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ׁשּכבר ,6. ְְְְְְְִִֶַַַָָָָ
יׁש ּבין - חדׁשים ּכלים והּקֹונה חדׁש ּבית הּבֹונה הן: ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָואּלּו

מבר7לֹו - לֹו אין ּבין בהן, אלהינּו8ּכּיֹוצא ה' אּתה ּברּו : ְֱֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
ׁשהחינּו העֹולם, הּזה.9מל לּזמן והּגיענּו וקּימנּו ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

חברֹו·. את הרֹואה מבר10וכן יֹום, ׁשלׁשים לאחר ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָ
ּברּו :מבר חדׁש, ׁשניםֿעׂשר לאחר ראהּו ואם ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ"ׁשהחינּו".

הּמתים מחּיה ה', מּׁשנה11אּתה הּמתחּדׁש ּפרי הרֹואה . ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
ראּיתֹו ּבתחּלת - "ׁשהחינּו12לׁשנה 13מבר." ְְְְֱִִִֵֶֶַָָָָָ

טֹובה‚. ׁשמּועה מל14ׁשמע אלהינּו ה' אּתה ּברּו :מבר , ְְֱֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
והּמטיב הּטֹוב ּברּו15העֹולם, :מבר רעה, ׁשמּועה ׁשמע . ְְְִֵֵַַַָָָָָָָָ

האמת ּכדר16ּדּין נפׁש, ּבטּוב הרעה על לבר אדם וחּיב . ְְְְֱֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
אלהי ה' את ואהבּת ׁשּנאמר: ּבׂשמחה, הּטֹובה על ְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּמבר

מאד ּובכל בּה,17וגֹו' ׁשּנצטּוינּו היתרה אהבה ּובכלל ; ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
ּבׂשמחה ויׁשּבח יֹודה לֹו ׁשּיצר ּבעת .18ׁשאפּלּו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָ

אףֿעלּֿפי„. - טֹובה ׁשמּועה ׁשּׁשמע אֹו טֹובה אליו ְִִִֵֶַַַָָָָָָהּגיעה
רעה לֹו ּתגרם זֹו ׁשּטֹובה מראין "הּטֹוב19ׁשהּדברים מבר , ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

- רעה ׁשמּועה ׁשמע אֹו רעה אליו נגעה אם וכן ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָָָוהּמטיב".
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

עליהם. מברכים טוב ריח מיני ארבעה1)שלושה הראייה; ברכות כל חתימה; ולא פתיחה בהן שאין ודברים אחרות, ברכות
מברך. מה ממנו והיוצא המדרש לבית הנכנס בתקופתה; והחמה בחידושה הלבנה את הרואה ברכת להודות; מלבד2)הצריכים

ההנאה. בברוך.3)ברכות פותחים "דברים"4)שאינם נקראים ולפיכך א) הלכה י"א, פרק לקמן (ראה בברוך חותמים שאינם
"ברכות". פי5)ולא על אף האלה והדברים הברכות אף והודייה, שבח דרך מתפלל הוא שעה, באותה נהנה שאינו פי על שאף

משנה). (כסף והודייה שבח דרך חכמים תיקנום ברכתם בשעת נהנה תפילה.6)שאינו הלכות בירושה.7)לעיל לו שבאו
וכתבו8) ב). עמוד נט דף (ברכות מברך אינו וקנה חזר ועכשיו בהם כיוצא קנה אם אבל קנייה, דרך אצלו חדשים והם הואיל

יש אדם, שהוא מה לפי שהכול לי "יראה כתב: שם הרא"ש אבל ערך, ויקרי חשובים כלים על אלא מברך שאינו שם, התוספות
חשובים". בכלים מעשיר יותר ב) עמוד מט דף נדרים (ראה בחלקו שמח אתה]9)עני [ברוך נוכח בלשון בלשוןמתחיל ומסיים

שהקדושֿברוךֿהוא לדעת האחד, באמונתנו, הם עצומים יסודות ששני ידעת שכבר לפי הברכות? רוב נוסח וכן [שהחיינו] נסתר
שהיא" כמו אותה יודע בעצמו "הוא ורק לנו מושגת מציאותו שאין השני כלל, בזה ספק ואין המציאות ומחוייב ראשון מצוי הוא
לומר הברכות נוסח חכמינו קבעו בליבנו האלה היסודות שני לקבוע וכדי טֿי) הלכות א, הלכה א, פרק התורה יסודי (הלכות
מציאותו שמהות לחשוב נשתבש שלא וכדי בפנים, פנים עימו מדבר שהוא עד אצלו מפורסם שהוא מי עם כמדבר אתה" "ברוך
אפשר ואי מאיתנו נסתרת מציאותו שמהות להורות וכו' במצוותיו קדשנו "אשר מיד לומר קבעו הנמצאים שאר כמציאות היא

ב). עמוד מ דף לברכות יעקב" ב"עין הובא (הרשב"א נסתר דרך רק בו רכה).10)לדבר סימן (טור בראייתו ושמח עליו החביב
יונה).11) (רבינו חודש עשר שנים לאחר הלב מן משתכח שהמת כמו מהלב, שנשכח מפני ב) עמוד נח דף על12)(ברכות אף

אכלו. שלא רכ"ה13)פי סימן חיים אורח ערוך (שולחן האכילה בשעת אלא לברך שלא נוהגים ואנו ב) עמוד מ דף (עירובין
ג). ז.14)סעיף הלכה בסמוך כמבואר ולאחרים, לו טובה לאחרים.15)שהיא - והמטיב לי - בה16)הטוב ומצטער הואיל

קל"ז). פסוק קיט, פרק (תהילים משפטיך וישר ה' אתה צדיק הכתוב: שם על הדין את להצדיק לו ומידה17)יש מידה "בכל
פורענות. מידת בין טובה מידה בין ה) משנה ט, פרק (ברכות לך" מודד "לפי18)שהוא יאמר: שם למשנה בפירושו ורבינו

גדולה, צרה עליו כשתבוא להשתומם למשכיל ראוי אין כן ועל רבה, רעה אחריתם ויהיה טובים בתחילתם נראים רבים דברים שיש
סופה". יודע שאינו שהאיש19)מפני שאפשר פי על ואף מציאה בשעת איש וראהו סימנים] בה [שאין מציאה שמצא כגון

שם). במשנה רבינו וכפירוש א עמוד ס דף (ברכות שמצא ממה יותר ממנו ויבקש ויענהו לשלטון עליו ילשין הרואה



zekxaעד zekld - oqip g"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

טֹובה לֹו ּגֹורמת זֹו ׁשרעה מראים ׁשהּדברים ,20אףֿעלּֿפי ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָ
אּלא להיֹות, העתיד על מברכין ׁשאין האמת"; "ּדּין ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמבר

עּתה. ּׁשארע מה ֵֶַַַַָעל
"ׁשהחינּו";‰. מבר ׂשדה, לֹו יׁש אם - רּבים גׁשמים ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָירדּו

אחרים וׁשל ׁשּלֹו היתה והּמטיב".21ואם "הּטֹוב מבר - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
על אלהינּו ה' ל אנחנּו "מֹודים :מבר ׂשדה, לֹו אין ְְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָָֹואם

וכּו' מלא פינּו ואּלּו ּלנּו. ׁשהֹורדּת וטּפה טּפה עד22ּכל ," ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ
אּתה ּברּו מלּכנּו. ׁשמ את ויברכּו ויׁשּבחּו יֹודּו הם ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ"הן

והּתׁשּבחֹות". ההֹודאֹות רב אל ְְִֵַַָָֹה',
.Âעל הּמים מּׁשּירּבה הּגׁשמים? על מברכין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָמאימתי

וילכּו הּמים, עלּֿפני הּמטר מן אבעּבּועֹות ויעלּו ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָהארץ,
זה לקראת זה .23האבעּבּועֹות ְְֲִֶֶַַָ

.Êוירׁשהּו אביו מת לֹו מבר24אמרּו אחין, עּמֹו יׁש אם - ְְִִִִִֵֵֵַָָָָָ
האמת" "ּדּין והּמטיב"25ּבּתחּלה "הּטֹוב ואחרּֿכ ואם26, ; ְְְְֱִִִֵֶַַַַַַַָָָ

אחים עּמֹו "ׁשהחינּו"27אין מבר ּכל28, ּדבר: ׁשל קצרֹו . ְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
והּמטיב", "הּטֹוב מבר ולאחרים, לֹו ׁשהיא טֹובה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָּדבר

"ׁשהחינּו" מבר לבּדֹו, לֹו ׁשהיא .29וטֹובה ְְְֱִֵֶֶֶַָָָ
.Áׁשּיצא וחבּוׁש ׁשּנתרּפא, חֹולה להֹודֹות: צריכין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָארּבעה

דרכים והֹולכי ּכׁשעלּו, הּים, ויֹורדי האסּורים, ,30מּבית ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָ
ליּׁשּוב מהם31ּכׁשּיּגיעּו ּוׁשנים עׂשרה, ּבפני להֹודֹות ּוצריכין . ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָ

ּבקהל וירֹוממּוהּו ׁשּנאמר: זקנים32חכמים, ּובמֹוׁשב 33עם ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָ

מֹודה וכיצד מבר34יהללּוהּו. ּביניהן35וכיצד עֹומד ?36 ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָ
לחּיבים הּגֹומל העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו :ְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּומבר

ׁשּגמל37טֹובֹות אֹומרים: הּׁשֹומעין וכל טֹוב. ּכל ׁשּגמלני ,ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָ
סלה יגמל הּוא .38טֹוב, ְְִֶָָ

.Ëיםֿסּוף ּכגֹון ליׂשראל, נּסים ׁשּנעׂשּו מקֹום 39הרֹואה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ
הּירּדן העֹולם,40ּומעּברֹות מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו אֹומר: , ְְְֱֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

הּזה ּבּמקֹום לאבֹותינּו נּסים ׁשּנעׂשּו41ׁשעׂשה מקֹום ּכל וכן . ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
אֹותֹו - לּיחיד נס בֹו ׁשּנעׂשה מקֹום אבל לרּבים. נּסים ֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָבֹו
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו :מבר ּובןּֿבנֹו ּובנֹו, ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּיחיד,
לאבֹותי נס ׁשעׂשה אֹו: הּזה, ּבּמקֹום נס לי ׁשעׂשה ֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהעֹולם,

הּזה אריֹות42ּבּמקֹום ּגב הרֹואה ּבֹו43. ׁשהׁשל האׁש, וכבׁשן , ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
ועזריה מיׁשאל מל44חנניה, אלהינּו ה' אּתה ּברּו :מבר - ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

לּצּדיקים נס ׁשעׂשה מקֹום45העֹולם, הרֹואה הּזה. ּבּמקֹום ְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ה' אּתה ּברּו :מבר - ּומּזלֹות ּכֹוכבים עבֹודת ּבֹו ְְֲִִֵֶַַַָָָָָׁשעֹובדין

אּפים אר ׁשּנתן העֹולם, מל מקֹום46אלהינּו רצֹונֹו. לעֹוברי ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
יׂשראל ּבארץ אם - ּומּזלֹות ּכֹוכבים עבֹודת מּמּנּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּנעקרה
ואם מארצנּו; ּומּזלֹות ּכֹוכבים עבֹודת ׁשעקר :מבר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּוא,
ּומּזלֹות ּכֹוכבים עבֹודת ׁשעקר :מבר הּוא, לארץ ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָּבחּוץ
ּכ זה, מּמקֹום ׁשעקרּת ּכׁשם ּבׁשּתיהן: ואֹומר הּזה. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמּמקֹום

לעבד עֹובדיהם לב ותׁשיב מקֹומֹות, מּכל .47ּתעקר ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹ
.Èּביּׁשּובן יׂשראל ּבּתי ה'48הרֹואה אּתה ּברּו :מבר - ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָ
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(שם).20) ומשקה הארץ את מרווה שהוא לשדהו להועיל הגשם שעלול פי על אף שדהו את שוטף גשם שסחף שהם21)כגון
בה. לרבינו.22)שותפים השנה" תפילות ב"סדר ולקמן לשבת שחרית של חי" כל "נשמת בתפילת במלואו נמצא זה נוסח

ובולטת23) אחרת יוצאת נופלת שכשהטיפה כך כל שירדו כלה", לקראת חתן "משיצא שם: התלמוד ולשון ב) עמוד ו דף (תענית
מברכים כשירדו ואז הגשמים עצירת מחמת במדינה צער יש אם אלא הגשמים על לברך היום נוהגים אנו ואין (רש"י). כנגדה

א). סעיף רכא סימן חיים (אורח נכסים.24)עליהם המיתה.25)שהניח שמיעת אברהם26)על ובמגן הירושה. בשורת על
כחפצו, שלא עשירה אשה לקחת עניותו מחמת שהוכרח "מי שפב סימן חסידים" "ספר בשם שם מביא רכב סימן חיים אורח

א). עמוד ע דף (קידושין וראה האמת". ו"דיין והמטיב" "הטוב לבדו.27)מברך לו אלא הטובה נט28)שאין דף (ברכות
ב). מדברות.30)(שם).29)עמוד הולכי הגירסה: ושם ב) עמוד נד דף (שם)31)(שם, ממנה ונמלטו בסכנה היו אלה שכל

אח כל ועל קז, פרק בתהילים מנויים נתנווכולם מיימוניות" וב"הגהות אדם". לבני ונפלאותיו חסדו לה' "יודו שם: נאמר מהם ד
מדבר. ים, יסורין, חולה, תיבות: ראשי 'ח'י'י'ם - סלה יודוך החיים וכל לזה: כתובות32)סימן (ראה מעשרה פחות קהל ואין

ב). עמוד ז ב).33)דף עמוד נד דף (ברכות שניים זקנים ומיעוט חכמה, שקנה מי אלא זקן בישיבה34)אין הודאתו, מצב מה
בעמידה. ברכתו.35)או נוסח (ב"ח36)מה בעמידה אלא בישיבה אינו שהמהלל מכלל - יהללוהו זקנים ובמושב שנאמר:

ב, פרק מגילה בהלכות שכתב עצמו רבינו מדברי מקור לזה מראה ע"א) סימן חיים (אורח סופר" וה"חתם ריט). סימן חיים אורח
גם כן אם א, הלכה ד, פרק בירושלמי ומקורו הציבור" כבוד מפני יושב, - בציבור אסתר] מגילת [את יקרא לא "אבל ז: הלכה

הציבור. כבוד מפני לעמוד עליו עשרה, בציבור מברך כשהוא שאיני37)כאן פי על אף כלומר: ט. פרק לברכות הרי"ף כגירסת
אזכי לא אונקלוס: מתרגם ז) פסוק כג, פרק (שמות רשע" אצדיק לא "כי רשעים - חייבים טוב, גמלני הרשעים, כאחד ואני הגון

וכן38)חייבא. ב; עמוד נד דף לברכות (תוספות עשרה שם שיש לפי התורה קריאת אחרי הכנסת בבית לברך נוהגים ואנו
ריט). סימן חיים אורח ערוך ממצרים.39)בשולחן בצאתם ישראל בו יהושע40)שעברו בימי בחרבה ישראל בו שעברו

יז). פסוק ג, פרק אתכם41)(יהושע הציל אשר ה' ברוך יתרו ויאמר י): פסוק יח, פרק (שמות שנאמר א), עמוד נד דף (ברכות
הנס. על שמברכים הרי - שעשה42)וגו' מברכים יריכו יוצאי שכל הוסיפו מיימוניות" וב"הגהות הרי"ף). וכגירסת שם, (ברכות

הנס. באותו שייכים שכולם לאבותינו, ו).43)נס פרק (דניאל ממנו וניצול דניאל בו יד44)שהושלך בכתב ג). פרק (שם,
איננה. הפיסקא כל (ירושלמי45)התימנים ברבים שמים שם בו ונתקדש הואיל עליו מברכים יחידים של נס שזה פי על ואף
א). הלכה ט, פרק ביניהם46)ברכות שרויים שאנו לפי זו, ברכה לברך רגילים אנו ואין מהם. להיפרע וממתין אפו שמאריך

וראה מיימוניות, (הגהות ט"ו הלכה בסמוך כמבואר יום, לשלושים יום משלושים כשרואה אלא החיוב ואין וכו' יום בכל ורואים
א). סעיף רכד סימן חיים לאורח הרמ"א שפה47)הגהות עמים אל אהפוך אז כי ט): פסוק ג, פרק (צפניה ככתוב שם), (ברכות

תקווה. לו יש חי שאדם זמן כל זה: על אמרו א) הלכה ט, פרק (ברכות ובירושלמי אחד. שכם לעבדו ה' בשם כולם לקרוא ברורה
של48) כנסיות בתי הרואה הגירסה: וברי"ף רכד) (ב"י ישראל בארץ אלא כן מברכים שאין ואפשר ובכבודם, בתקפם כשמיושבים

וכו'. ביישובם ישראל

zekxa zekld - oqip g"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אלמנה ּגבּול מּציב העֹולם, מל -49אלהינּו ּבחרּבנן ; ְְְְֱִֵֶֶַַָָָָָָֹֻ
האמת ּדּין ּברּו מבר:50אֹומר: - יׂשראל קברי הרֹואה . ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ּבּדין אתכם יצר אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה 51ּברּו, ְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּבּדין אתכם ּבּדין52ודן אתכם וכלּכל אתכם53, והמית , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ

הּבא54ּבּדין העֹולם לחּיי ּבּדין אתכם להקים עתיד והּוא ,55. ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
הּמתים. מחּיה ה', אּתה ְִֵֵַַַָָּברּו

.‡Èעּכּו"ם אם - ּכאחד אדם אלף מאֹות ׁשׁש הם,56הרֹואה ְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ּגֹוים אחרית הּנה יֹולדּתכם, חפרה מאד אּמכם ּבֹוׁשה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹאֹומר:
אֹומר: - יׂשראל ּובארץ הם יׂשראל ואם וערבה; צּיה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָמדּבר

הרזים חכם העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה הרֹואה57ּברּו . ֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו אֹומר: - העֹולם אּמֹות ְֱֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻמחכמי
:מבר - יׂשראל חכמי ודם. לבׂשר מחכמתֹו ׁשּנתן ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָהעֹולם,
מּכבֹודֹו ׁשּנתן אֹומר: - יׂשראל מלכי ליראיו. מחכמתֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּנתן
ׁשּנתן :מבר - העֹולם אּמֹות מלכי ליראיו. ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻּומּגבּורתֹו

ודם לבׂשר .58מּכבֹודֹו ְְִָָָָ
.·Èהּכּוׁשי את אֹו59הרֹואה ּפניהן ּבצּורת המׁשּנין ואת , ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָֻ

העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו :מבר ְְְֱֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹבאיבריהם,
קּטע אֹו סּומא הרֹואה הּברּיֹות. את ׁשחין60מׁשּנה ּומּכה , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻ

בהן61ּובֹוהקנין אלהינּו62וכּיֹוצא ה' אּתה ּברּו :מבר - ְְֱֲִֵֵֵֶַַָָָָָֹ
האמת ּדּין העֹולם, 63מל- אּמן מּמעי כן נֹולדּו ואם . ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ואת הּקֹוף ואת הּפיל את הרֹואה הּברּיֹות. את מׁשּנה :ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָמבר
הּברּיֹות.64הּקּפֹוף את מׁשּנה ּברּו אֹומר: , ְְִִֵֶֶַַַָ

.‚Èּביֹותר ּומתּקנֹות נאֹות ברּיֹות טֹובֹות65הרֹואה ואילנֹות ְְְְִִֵֶָָָָֻ
ּבעֹולמֹו ּלֹו ׁשּככה :מבר לּגּנֹות66- אֹו לׂשדֹות הּיֹוצא . ְְֵֵֶַַַַָָָָָ

ניסן ונּצנים67ּביֹומי ּפֹורחֹות אילנֹות וראה ,68- עֹולים ְְְְִִִִִֵָָָָָ
חּסר ׁשּלא העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו :ְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹמבר
ונאֹות טֹובֹות ואילנֹות טֹובֹות ּברּיֹות בֹו ּוברא ּכלּום, ְְְְְִִָָָָָּבעֹולמֹו

אדם ּבני ּבהן להנֹות .69ּכדי ְְֵֵֵֶָָָָ
.„Èּבזעף ׁשּנׁשבּו הרּוחֹות ועל70על הּברקים ועל , ְְְְְִֶַַַַַַָָָ

ההברה71הרעמים קֹול ועל רחים72, ּכמֹו ּבארץ ׁשּתּׁשמע ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ּכֹוכבים הם ּכאּלּו ׁשּיראּו ׁשּבאויר, האּור ועל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָּגדֹולים,
להם ׁשּיׁש כֹוכבים ּכמֹו אֹו למקֹום, מּמקֹום ורצים ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָנֹופלים
מלא ּוגבּורתֹו ׁשּכחֹו ּברּו :מבר מאּלּו אחד ּכל על - ְְֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹזנב

בראׁשית"73עֹולם "עֹוׂשה מבר רצה, ואם .74. ְְְִִֵֵֵָָָָ
.ÂËהּגבעֹות ועל ההרים הּמדּברֹות75על ועל הּיּמים על , ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָ

הּנהרֹות לׁשלׁשים76ועל יֹום מּׁשלׁשים מהן אחת ראה אם - ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ
הּגדֹול77יֹום הּים את הרֹואה בראׁשית". "עֹוׂשה מבר ,78 ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָ

אּתה ּברּו :מבר - יֹותר אֹו יֹום לׁשלׁשים יֹום ְְְִִִִֵֵַָָָמּׁשלׁשים
הּגדֹול. הּים את ׁשעׂשה העֹולם, מל אלהינּו ֱֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹה'

.ÊËּבענן קׁשת מלהרֹואה אלהינּו ה' אּתה ּברּו :מבר - ְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
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ונוהגת49) לחזור ועתיד הים למדינת בעלה שהלך כאלמנה היום היא ישראל "שכנסת כה) פסוק טו, פרק (משלי הכתוב שם על
("אבודרהם"). חיות ב).50)אלמנות עמוד נח דף ד,51)(ברכות פרק (אבות כמאמרם נֹוצרים שתהיו עליכם דן אמכם ִָבמעי

נֹוצר". אתה כורחך "שעל כב): שנולדתם.52)משנה בריווח.53)לאחר או בקושי יהיו אם צרכיכם על אתכם שגזר54)דן ָ
מת". אתה כורחך "ועל (שם): כמאמרם מיתה, בברכות55)עליכם מקורו זו ברכה נוסח ("אבודרהם"). המתים לתחיית תזכו אם

התימנים. יד כתב ברמב"ם הנוסח וכן "ודן" במקום אתכם, "וזן" כתוב: ושם קלים, בשינויים שם וברי"ף ב עמוד נח "וכל56)דף
ח). הלכה יא פרק אסורות מאכלות בהלכות רבינו (לשון זרה" עבודה עובד זה הרי סתם גוי שנאמר נח57)מקום דף (ברכות

(שם). לזה" זה דומים פרצופיהם ואין לזה זה דומה דעתם "שאין אלו כל שבלב מה היודע הקדושֿברוךֿהוא הוא א) עמוד
ברי"ף58) וכן וכו' מכבודו "ׁשחלק ישראל במלכי וכן וכו' מחכמתו ׁשחלק ברוך ישראל חכמי על נאמר ששם אלא שם) ֶֶַַָָ(ברכות

אומר שאתה וכל בה', דבקים הם שישראל מתנה, לשון - העולם ובאומות חלק, - בישראל שאומרים והטעם נוהגים. אנו וכן ַָשם,
מתנה כל כמו הנותן, עם יחס להם אין והאומות ממנו, שנתחלק מי עם לחלק יחס שיש באופן נחלק ממי לדעת אתה צריך ַָ"חלק"

רכד). סימן חיים אורח (ט"ז זכה שזכה מה אלא הנותן על אחריות בה הרבה.59)שאין שחור ברגליו.60)שהוא או בידיו
בביאורנו.61) ב הלכה טו, פרק תפילה הלכות לעיל יותר ומפורש דקות, בנקודות ביותר).62)מנומר (אדום והגיחור הננס כגון
(הראב"ד).63) עליהם כשמצטער דווקא אומרים: ויש ב) עמוד נח דף לסת64)(ברכות לו ויש [גייער] וולטי"ר הנקרא עוף

והוא חיה מין מפרשים: ויש קפופא. אונקלוס: מתרגם יז) פסוק יא, פרק (ויקרא הינשוף" "ואת וברש"י) שם (ברכות כאדם ולחיים
א). עמוד כג דף נדה בתוספות וראה קיפוף, ערך השלם (הערוך ארוך זנב לו ויש לקוף סוס65)דומה נאה, גמל ראה אפילו

א). הלכה ט, פרק ברכות (ירושלמי וכו' ב).66)נאה עמוד נח דף האביב.67)(ברכות חודש עלים68)שהוא עם צעיר ענף
מהפקע. עכשיו רק שיצאו ב).69)רכים עמוד מג דף מזה71)בסערה.70)(ברכות מים כששופכים הנשמע העננים קול

בשמים. מים המון תיתו לקול טז): פסוק נא פרק (ירמיה ככתוב למרחוק.73)שאון.72)לזה, נשמעים או נראים, אלה שכל לפי
א).74) עמוד נט דף ב; עמוד נח דף (ברכות הם בראשית ימי ששת מעשה אלה בהם75)שכל הבורא גבורת וניכרת המשונים

מהר. קטנה - גבעה רכח). סימן חיים ופרת76)(אורח חידקל כגון י) פסוק ב פרק (בראשית בתורה הכתובים נהרות ארבע על ֵַ
ב). סעיף רכ"ח, סימן חיים אורח ערוך שמעון77)(שולחן אמרו: ב) הלכה ט פרק (שם, ובירושלמי ב) עמוד נט דף (ברכות

שחייב בחורבנה ירושלים את הרואה (כדין בקריעה דיני מה שנה בכל לירושלים ועולה חמר שהנני אני כגון חייא: רבי את שאל
דעתך על תעלה וכי לקרוע, אתה צריך יום שלושים לאחר לקרוע, צריך אתה אי - יום שלושים בתוך אם לו: אמר בגדיו), לקרוע

[בפרק שנשנו הראייה ברכות שכל הרא"ש מוכיח ומכאן ט) פרק לברכות ברא"ש (הובא יברך? יום בכל המלך אינןשהרואה זה]
יום. לשלושים יום משלושים קבעו78)אלא חשיבותו ומתוך ב) משנה ט, פרק לברכות (רע"ב העולם את שמקיף אוקיינוס ים

הנמצא התיכון הים שהוא ד), פסוק א, פרק יהושע ו; פסוק לד, פרק (במדבר בתנ"ך הנזכר הגדול הים זה ואין לעצמו ברכה לו
פרק לברכות חמודות (דברי המלח וים כינרת ים כגון: בארץ, הנמצאים הימים לשאר ביחס גדול ונקרא ישראל ארץ של במערבה

ל"ז). אות ט,



עה zekxa zekld - oqip g"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אלמנה ּגבּול מּציב העֹולם, מל -49אלהינּו ּבחרּבנן ; ְְְְֱִֵֶֶַַָָָָָָֹֻ
האמת ּדּין ּברּו מבר:50אֹומר: - יׂשראל קברי הרֹואה . ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ּבּדין אתכם יצר אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה 51ּברּו, ְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּבּדין אתכם ּבּדין52ודן אתכם וכלּכל אתכם53, והמית , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ

הּבא54ּבּדין העֹולם לחּיי ּבּדין אתכם להקים עתיד והּוא ,55. ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
הּמתים. מחּיה ה', אּתה ְִֵֵַַַָָּברּו

.‡Èעּכּו"ם אם - ּכאחד אדם אלף מאֹות ׁשׁש הם,56הרֹואה ְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ּגֹוים אחרית הּנה יֹולדּתכם, חפרה מאד אּמכם ּבֹוׁשה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹאֹומר:
אֹומר: - יׂשראל ּובארץ הם יׂשראל ואם וערבה; צּיה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָמדּבר

הרזים חכם העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה הרֹואה57ּברּו . ֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו אֹומר: - העֹולם אּמֹות ְֱֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻמחכמי
:מבר - יׂשראל חכמי ודם. לבׂשר מחכמתֹו ׁשּנתן ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָהעֹולם,
מּכבֹודֹו ׁשּנתן אֹומר: - יׂשראל מלכי ליראיו. מחכמתֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּנתן
ׁשּנתן :מבר - העֹולם אּמֹות מלכי ליראיו. ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻּומּגבּורתֹו

ודם לבׂשר .58מּכבֹודֹו ְְִָָָָ
.·Èהּכּוׁשי את אֹו59הרֹואה ּפניהן ּבצּורת המׁשּנין ואת , ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָֻ

העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו :מבר ְְְֱֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹבאיבריהם,
קּטע אֹו סּומא הרֹואה הּברּיֹות. את ׁשחין60מׁשּנה ּומּכה , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻ

בהן61ּובֹוהקנין אלהינּו62וכּיֹוצא ה' אּתה ּברּו :מבר - ְְֱֲִֵֵֵֶַַָָָָָֹ
האמת ּדּין העֹולם, 63מל- אּמן מּמעי כן נֹולדּו ואם . ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ואת הּקֹוף ואת הּפיל את הרֹואה הּברּיֹות. את מׁשּנה :ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָמבר
הּברּיֹות.64הּקּפֹוף את מׁשּנה ּברּו אֹומר: , ְְִִֵֶֶַַַָ

.‚Èּביֹותר ּומתּקנֹות נאֹות ברּיֹות טֹובֹות65הרֹואה ואילנֹות ְְְְִִֵֶָָָָֻ
ּבעֹולמֹו ּלֹו ׁשּככה :מבר לּגּנֹות66- אֹו לׂשדֹות הּיֹוצא . ְְֵֵֶַַַַָָָָָ

ניסן ונּצנים67ּביֹומי ּפֹורחֹות אילנֹות וראה ,68- עֹולים ְְְְִִִִִֵָָָָָ
חּסר ׁשּלא העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו :ְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹמבר
ונאֹות טֹובֹות ואילנֹות טֹובֹות ּברּיֹות בֹו ּוברא ּכלּום, ְְְְְִִָָָָָּבעֹולמֹו

אדם ּבני ּבהן להנֹות .69ּכדי ְְֵֵֵֶָָָָ
.„Èּבזעף ׁשּנׁשבּו הרּוחֹות ועל70על הּברקים ועל , ְְְְְִֶַַַַַַָָָ

ההברה71הרעמים קֹול ועל רחים72, ּכמֹו ּבארץ ׁשּתּׁשמע ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ּכֹוכבים הם ּכאּלּו ׁשּיראּו ׁשּבאויר, האּור ועל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָּגדֹולים,
להם ׁשּיׁש כֹוכבים ּכמֹו אֹו למקֹום, מּמקֹום ורצים ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָנֹופלים
מלא ּוגבּורתֹו ׁשּכחֹו ּברּו :מבר מאּלּו אחד ּכל על - ְְֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹזנב

בראׁשית"73עֹולם "עֹוׂשה מבר רצה, ואם .74. ְְְִִֵֵֵָָָָ
.ÂËהּגבעֹות ועל ההרים הּמדּברֹות75על ועל הּיּמים על , ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָ

הּנהרֹות לׁשלׁשים76ועל יֹום מּׁשלׁשים מהן אחת ראה אם - ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ
הּגדֹול77יֹום הּים את הרֹואה בראׁשית". "עֹוׂשה מבר ,78 ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָ

אּתה ּברּו :מבר - יֹותר אֹו יֹום לׁשלׁשים יֹום ְְְִִִִֵֵַָָָמּׁשלׁשים
הּגדֹול. הּים את ׁשעׂשה העֹולם, מל אלהינּו ֱֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹה'

.ÊËּבענן קׁשת מלהרֹואה אלהינּו ה' אּתה ּברּו :מבר - ְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ונוהגת49) לחזור ועתיד הים למדינת בעלה שהלך כאלמנה היום היא ישראל "שכנסת כה) פסוק טו, פרק (משלי הכתוב שם על
("אבודרהם"). חיות ב).50)אלמנות עמוד נח דף ד,51)(ברכות פרק (אבות כמאמרם נֹוצרים שתהיו עליכם דן אמכם ִָבמעי

נֹוצר". אתה כורחך "שעל כב): שנולדתם.52)משנה בריווח.53)לאחר או בקושי יהיו אם צרכיכם על אתכם שגזר54)דן ָ
מת". אתה כורחך "ועל (שם): כמאמרם מיתה, בברכות55)עליכם מקורו זו ברכה נוסח ("אבודרהם"). המתים לתחיית תזכו אם

התימנים. יד כתב ברמב"ם הנוסח וכן "ודן" במקום אתכם, "וזן" כתוב: ושם קלים, בשינויים שם וברי"ף ב עמוד נח "וכל56)דף
ח). הלכה יא פרק אסורות מאכלות בהלכות רבינו (לשון זרה" עבודה עובד זה הרי סתם גוי שנאמר נח57)מקום דף (ברכות

(שם). לזה" זה דומים פרצופיהם ואין לזה זה דומה דעתם "שאין אלו כל שבלב מה היודע הקדושֿברוךֿהוא הוא א) עמוד
ברי"ף58) וכן וכו' מכבודו "ׁשחלק ישראל במלכי וכן וכו' מחכמתו ׁשחלק ברוך ישראל חכמי על נאמר ששם אלא שם) ֶֶַַָָ(ברכות

אומר שאתה וכל בה', דבקים הם שישראל מתנה, לשון - העולם ובאומות חלק, - בישראל שאומרים והטעם נוהגים. אנו וכן ַָשם,
מתנה כל כמו הנותן, עם יחס להם אין והאומות ממנו, שנתחלק מי עם לחלק יחס שיש באופן נחלק ממי לדעת אתה צריך ַָ"חלק"

רכד). סימן חיים אורח (ט"ז זכה שזכה מה אלא הנותן על אחריות בה הרבה.59)שאין שחור ברגליו.60)שהוא או בידיו
בביאורנו.61) ב הלכה טו, פרק תפילה הלכות לעיל יותר ומפורש דקות, בנקודות ביותר).62)מנומר (אדום והגיחור הננס כגון
(הראב"ד).63) עליהם כשמצטער דווקא אומרים: ויש ב) עמוד נח דף לסת64)(ברכות לו ויש [גייער] וולטי"ר הנקרא עוף

והוא חיה מין מפרשים: ויש קפופא. אונקלוס: מתרגם יז) פסוק יא, פרק (ויקרא הינשוף" "ואת וברש"י) שם (ברכות כאדם ולחיים
א). עמוד כג דף נדה בתוספות וראה קיפוף, ערך השלם (הערוך ארוך זנב לו ויש לקוף סוס65)דומה נאה, גמל ראה אפילו

א). הלכה ט, פרק ברכות (ירושלמי וכו' ב).66)נאה עמוד נח דף האביב.67)(ברכות חודש עלים68)שהוא עם צעיר ענף
מהפקע. עכשיו רק שיצאו ב).69)רכים עמוד מג דף מזה71)בסערה.70)(ברכות מים כששופכים הנשמע העננים קול

בשמים. מים המון תיתו לקול טז): פסוק נא פרק (ירמיה ככתוב למרחוק.73)שאון.72)לזה, נשמעים או נראים, אלה שכל לפי
א).74) עמוד נט דף ב; עמוד נח דף (ברכות הם בראשית ימי ששת מעשה אלה בהם75)שכל הבורא גבורת וניכרת המשונים

מהר. קטנה - גבעה רכח). סימן חיים ופרת76)(אורח חידקל כגון י) פסוק ב פרק (בראשית בתורה הכתובים נהרות ארבע על ֵַ
ב). סעיף רכ"ח, סימן חיים אורח ערוך שמעון77)(שולחן אמרו: ב) הלכה ט פרק (שם, ובירושלמי ב) עמוד נט דף (ברכות

שחייב בחורבנה ירושלים את הרואה (כדין בקריעה דיני מה שנה בכל לירושלים ועולה חמר שהנני אני כגון חייא: רבי את שאל
דעתך על תעלה וכי לקרוע, אתה צריך יום שלושים לאחר לקרוע, צריך אתה אי - יום שלושים בתוך אם לו: אמר בגדיו), לקרוע

[בפרק שנשנו הראייה ברכות שכל הרא"ש מוכיח ומכאן ט) פרק לברכות ברא"ש (הובא יברך? יום בכל המלך אינןשהרואה זה]
יום. לשלושים יום משלושים קבעו78)אלא חשיבותו ומתוך ב) משנה ט, פרק לברכות (רע"ב העולם את שמקיף אוקיינוס ים

הנמצא התיכון הים שהוא ד), פסוק א, פרק יהושע ו; פסוק לד, פרק (במדבר בתנ"ך הנזכר הגדול הים זה ואין לעצמו ברכה לו
פרק לברכות חמודות (דברי המלח וים כינרת ים כגון: בארץ, הנמצאים הימים לשאר ביחס גדול ונקרא ישראל ארץ של במערבה

ל"ז). אות ט,



zekxaעו zekld - oqip g"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּברית זֹוכר ּבבריתֹו79העֹולם, ּבמאמרֹו80ונאמן .81וקּים ְְְְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָָ
ּבחּדּוׁשּה לבנה אלהינּו82הרֹואה ה' אּתה ּברּו :מבר - ְְְֱִֵֵֶַָָָָָָָֹ

ׁשחקים ּברא ּבמאמרֹו אׁשר העֹולם, ּכל83מל ּפיו ּוברּוח ְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָָ
ּתפקידם84צבאם את יׁשּנּו ׁשּלא להם, נתן ּוזמן חק .85. ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

אמת ּפֹועלי קֹוניהם. רצֹון לעׂשֹות ּוׂשמחים 86ׂשׂשים ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַָ
ׁשּתתחּדׁש אמר, ולּלבנה צדק. ּתפארת87ּופעּלתם 88עטרת ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

ׁשהם בטן, ּכמֹותּה89לעמּוסי להתחּדׁש ּולפאר90עתידין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
אּתה ּברּו ּׁשּברא. מה ּכל ועל מלכּותֹו ּכבֹוד על ְְְְְֶַַַַַָָָָָָליֹוצרם

החדׁשים. מחּדׁש ְֳִֵֶַָה',
.ÊÈהחדׁש על המבר ׁשּכל מעמד; זֹו ּברכה לבר ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹוצרי

הּׁשכינה ּפני הקּביל ּכאּלּו ּבּליל91ּבזמּנֹו, עליה בר לא אם . ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
ׁשּׁשהֿעׂשר עד עליה מבר עד92הראׁשֹון, ּבחדׁש, יֹום ְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
פגימתּה .93ׁשּתּמלא ְִִֵֶָָָ

.ÁÈניסן ּתקּופת ּביֹום החּמה את ּתחּלת94הרֹואה ׁשל ְְְִִֶֶֶַַַַָָָ
ליל ּבתחּלת ׁשהּתקּופה ׁשנה, ועׂשרים ׁשמֹונה ׁשל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּמחזֹור

ּברּו95רביעי :מבר ּבּבקר, רביעי ּביֹום אֹותּה ּכׁשרֹואה - ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹ

טלה מּזל לתחּלת הּלבנה ּכׁשּתחזר וכן בראׁשית. 96עֹוׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
לּצפֹון לא נֹוטה, תהיה ולא החדׁש, לּדרֹום;97ּבתחּלת ולא ְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹֹֹֹ

הּנׁשארים הּכֹוכבים מחמׁשת וכֹוכב ּכֹוכב ּכל ּכׁשּיחזר 98וכן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
לּדרֹום; ולא לּצפֹון לא נֹוטה, יהיה ולא טלה, מּזל ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹלתחּלת
על - הּמזרח מקצה עֹולה טלה מּזל ׁשּיראה עת ּבכל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָוכן

בראׁשית" "עֹוׂשה מבר מאּלּו אחד .99ּכל ְְִֵֵֵֵֵֶָָָ
.ËÈּביּׁשּובן עּכּו"ם ּבּתי יּסח100הרֹואה ּגאים ּבית אֹומר: - ְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

ראה הֹופיע. נקמֹות אל ה', נקמֹות אל אֹומר: - ּבחרּבנן ְְְְִֵֵֵַָָָָָָֻה'.
אֹומר - עּכּו"ם וגֹו'.101קברי מאד אּמכם ּבֹוׁשה : ְְְְִִֵֵֶַָֹ

.Îאֹומר - לּמרחץ אלהי,102הּנכנס ה' מּלפני רצֹון יהי : ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ּומּכּיֹוצא מּזה ותּצילני לׁשלֹום ותֹוציאני לׁשלֹום ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשּתכניסני
אני מֹודה אֹומר: הּמרחץ, מן ּוכׁשּיצא לבֹוא. לעתיד ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָבזה

האּור מן ׁשהּצלּתני אלהי, ה' וכּו'.103לפני ְְְֱִִִֶֶַַַָָֹ
.‡Îּדם להּקיז ה'104הּנכנס מּלפני רצֹון יהי אֹומר: - ְְְְִִִִֵֶַַָָָָ
אּתה.אלהי חּנם רֹופא ּכי לרפּואה, לי זה עסק ׁשּיהא , ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ

חֹולים רֹופא ה', אּתה ּברּו אֹומר: - .105ּוכׁשּיצא ְִֵֵֶַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

טו).79) פסוק ט, פרק (בראשית בתורה כמפורש בשר, כל לשחת מבול עוד יביא שלא המבול אחרי ובניו נח ובין בינו כרת אשר
בדור.80) הרשעים שרבו פי על אף יפירנה עוד81)שלא יהיה "ולא בעלמא בדיבור שאמר כיוון ברית כורת היה לא אפילו

ה"אבודרהם"). וכפירוש א עמוד נט דף (ברכות מאמרו שיקיים הוא ברור וגו' למבול" בהתחלת82)המים מתחדשת כשהיא
לח).83)החודש. פסוק פט, פרק (תהילים הירח אצל "שחקים" לשון שהוזכרה ומצינו השמים, והשמש84)הם הכוכבים הם
תקופותיהם.85)והלבנה. אמת"86)בהילוך שפעולתו אמת "פועל ד): פרק (ברכות הרי"ף וגירסת סדרם, את משנים שאינם

שפעולתם אמת "פועלי הנוסח: התימנים יד ובכתב כיום. אומרים אנו וכן קיימת, היא פעולתו וגם אמת פועל שהוא לבורא חוזר וזה
חודש.87)אמת". מבטן88)בכל צאתם מיני הקדושֿברוךֿהוא זרועות על הנישאים לישראל תפארה סמל משמש חידושה

ג). פסוק מו, פרק (ישעיה הכתוב הלבנה.89)כלשן לחדשי המונים שאמרו90)ישראל וכמו חזרה, מלכותם ויקבלו מגלותם,
הברכה נוסח לבוא. לעתיד מתחדשים ישראל יהיו כן הזה, בעולם מתחדשים חדשים שראשי כמו נא): (פרק אליעזר" רבי ב"פרקי

א). עמוד מב (דף בסנהדרין נראה91)מקורו שאינו פי על אף שהקדושֿברוךֿהוא מפני ד פרק לברכות יונה רבינו וכתב (שם)
פניו. קיבלנו כאילו זה והרי אדם לבני מתגלה הוא הלבנה בחידוש וגם וכו' ונפלאותיו גבורותיו ידי על הוא נראה ולא92)לעין

עמוד מא דף (סנהדרין היא וישנה וחסור הלוך והולכת פגימתה מתמלאת יום עשר חמישה שעברו שאחרי בכלל עשר שישה יום
לאורח93)ב). (ט"ז מולדה מיום לעת מעת ימים [=שבעה] שלושה שיעברו עד עליה לברך לא נוהגים ואנו עיגולה. שיתמלא

נאים". ובכלים מבושם, כשהוא שבת במוצאי אלא הירח על מברכים "אין שנינו: כ) (פרק סופרים ובמסכת תכו) סימן חיים
החודש94) קידוש הלכות רבינו (לשון טלה" מזל בראש השמש בו שתיכנס לשעה) חלקים ושמונים (אלף והחלק השעה "היא

ג). הלכה ט, גלגלה),95)פרק את להקיף מספיקה היא הזה הזמן (שבמשך בקירוב שעות ושש ימים שס"ה שהיא החמה שנת
לתקופה תקופה בין ואין אותו. בהקפתה השמש גלגל חלקי נקודות ארבע והן טבת. תשרי, תמוז, ניסן, תקופות: לד' מתחלקת
(שבו רביעי ליל בהתחלת חלה העולם לבריאת הראשונה ניסן ותקופת והואיל וחצי, שעות ושבע יום ואחד תשעים אלא שאחריה
עליהם הוסף ליום, מיום שבועות עשר שלושה הם יום ואחד ותשעים יד). פסוק א פרק (בראשית בתורה ככתוב המאורות נתלו
שלוש בסוף שאחריה תשרי ותקופת רביעי, יום לליל וחצי שעות ז' בסוף חלה שאחריה תמוז שתקופת נמצא - וחצי שעות שבע
שש בסוף ניסן תקופת תחול השנייה ובשנה הרביעי, ביום וחצי שעות עשר בסוף טבת ותקופת בבוקר, הרביעי יום של שעות

ע שבסוף עד חלילה וחוזר חמישי יום לליל השמששעות תגיע ואז רביעי ליל בתחילת לחול ניסן תקופת תחזור שנים ושמונה שרים
של הגדול המחזור נקראת שנה ושמונה עשרים של ותקופה הבריאה בשעת שהייתה שעה כאותה בגלגלה ממש הנקודה לאותה

ב). עמוד נט דף (ברכות קבועים96)השמש וכולם וכו', תאומים שור, טלה, הם: מזלות עשר שנים למזלות, הראשון שהוא
התשיעי הגלגל את החכמים חילקו וכנגדם הכול, את המקיף התשיעי הגלגל תחת ומכוונים המזלות גלגל הנקרא השמיני בגלגל

וֿז). הלכות ג, (פרק התורה" "יסודי בהלכות שמפורש כמו חלק עשר את97)לשנים הסובב המדומה הקו הוא המשווה, מהקו
שווה. מרחק והדרומי הצפוני הקטבים משני רחוק הארץ התורה98)כדור יסודי (הלכות שבתאי צדק, מאדים, נוגה, כוכב, והם:

א). הלכה ג, בתחילת99)פרק תקופתה ביום החמה מברכת חוץ אלה כל על לברך נוהגים אנו ואין ב) עמוד נט דף (ברכות
רכט). סימן חיים לאורח ברורה (משנה אלילים100)מחזורה שם ואין תפילתם לבתי הכוונה או ובעושר, בשלווה שיושבים

משנה). ב).101)(כסף עמוד נח דף מלמעלה102)(ברכות באמבטיה ורוחצים בחפירה מלמטה האש מסיקים שהיו בימיהם,
צריך אינו סכנה ואין בפינה עומד שהתנור בזמננו אבל האש, לתוך ויפלו התקרה תפחת פן חשש ויש האש שעל תקרה גבי על

ה). קטן סעיף רל סימן חיים לאורח אברהם (מגן א).103)להתפלל עמוד ס דף יחתוך104)(ברכות שמא סכנה בה שיש
ותנאיה. הקזה מעניין י"ח הלכה ד, פרק דעות הלכות וראה ("אבודרהם"), וימות הדם וכגירסת105)וורידי א עמוד ס דף (ברכות

zekxa zekld - oqip g"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.·Î,אלהי ה' מּלפני רצֹון יהי אֹומר: - ּגרנֹו למד ְְְֱִִֵֵֶַַָָָָֹֹההֹול
ּברּו אֹומר: - למד התחיל ידי. ּבמעׂשה ּברכה ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹׁשּתׁשלח

ּבכרי ּברכה -106הּׁשֹולח רחמים ּבּקׁש ואחרּֿכ מדד זה. ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
ׁשוא ּתפּלת זֹו לׁשעבר107הרי הּצֹועק וכל ּתפּלת108. זֹו הרי - ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָ

.109ׁשוא ְָ
.‚Î'ה מּלפני רצֹון יהי אֹומר: - הּמדרׁש לבית ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָהּנכנס

טמא טהֹור על אמר ׁשּלא הלכה. ּבדבר אּכׁשל ׁשּלא ְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹאלהי,
מּתר, אסּור על ולא אסּור מּתר על ולא טהֹור, טמא ְְְֵַַַָָָָָָֹֹֻֻועל

חברי בי ויׂשמחּו הלכה, ּבדבר אּכׁשל יּכׁשלּו110ולא ואל , ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
ּבהם. ואׂשמח ְְֲֵֶֶַַָחברי,

.„Î'ה לפני אני מֹודה אֹומר: הּמדרׁש מּבית ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָּוביציאתֹו
חלקי ׂשמּת ולא הּמדרׁש בית מּיֹוׁשבי חלקי ׁשׂשמּת ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאלהי,

קרנֹות מׁשּכים111מּיֹוׁשבי אני מׁשּכימים: והם מׁשּכים ׁשאני . ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַָ
והם עמל אני ּבטלים. לדברים מׁשּכימים והם תֹורה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָלדברי
ואין עמלין והם ׂשכר, ּומקּבל תֹורה לדברי עמל אני ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָעמלין:
הּבא, העֹולם לחּיי רץ אני רצים: והם רץ אני ׂשכר. ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָָמקּבלין

ׁשחת. לבאר רצים ְְִִֵֵַָָוהם
.‰Îלכר אלהי,112הּנכנס ה' מּלפני רצֹון יהי אֹומר: - ְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָֹ

אֹומר: - ּבׁשלֹום נכנס ואם לׁשלֹום. זה לכר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּתכניסני
ּוכׁשּיבּקׁש לׁשלֹום. ׁשהכנסּתני אלהי, ה' לפני אני ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹמֹודה
מּכר ׁשּתֹוציאני אלהי, ה' מּלפני רצֹון יהי אֹומר: - ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹלצאת
ה' לפני אני מֹודה אֹומר: - בׁשלֹום יצא ואם לׁשלֹום. ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָזה
ׁשהֹוצאתני ּוכׁשם לׁשלֹום. זה מּכר ׁשהֹוצאתני ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹאלהי,
ותסמכני לׁשלֹום ותצעידני לׁשלֹום ּתֹוליכני ּכ ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָלׁשלֹום,

ּבּדר ואֹורב אֹויב מּכף ותּצילני .113לׁשלֹום ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ
.ÂÎלבֹוא העתיד על אדם יצעק לעֹולם ּדבר: ׁשל ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָּכללֹו

ויׁשּבח ויֹודה ּׁשעבר, מה על הֹודיה ויּתן רחמים, ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָויבּקׁש
הרי תמיד, ּולׁשּבחֹו ה' את להֹודֹות הּמרּבה וכל כחֹו. ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹּכפי

מׁשּבח .114זה ְֶָֻ

אחד־עׂשר 1ּפרק
¤¤©©¨¨

ּבהם‡. וחֹותם "ּב"ברּו ּבהם ּפֹותח ּכּלן, הּברכֹות ְְְֵֵֶֶַַָָָָָָֻּכל
ּוברכה ׁשמע, קריאת ׁשל אחרֹונה מּברכה חּוץ ,"ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָּב"ברּו
ּוברּכת לּה, והּדֹומה הּפרֹות ּוברּכת לחברּתּה, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָהּסמּוכה
ׁשבח ּדר ׁשהן ׁשאמרנּו, הּברכֹות ּומאּלּו הּמצֹות. ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָעׂשּית

ויׁש ,"ּב"ברּו חֹותם ואינֹו "ּב"ברּו ּפֹותח מהן יׁש ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶַָָָָוהֹודיה,
מעט אּלא ,"ּב"ברּו פֹותח ואינֹו "ּב"ברּו חֹותם ׁשהּוא ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמהן
יׂשראל, קברי ורֹואה ספרּֿתֹורה ּברּכת ּכגֹון הּמצֹות, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמּברּכת
הּמצֹות, ּברכֹות ׁשאר אבל והֹודיה; ׁשבח ּדר ׁשהן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמאּלּו

ואינֹו "ּב"ברּו ּבהן ּפֹותח חֹותם.ּכּלן ְְֵֵֵֶַָָָֻ
ׁשּיעׂשה·. עד ולרּדף להׁשּתּדל חּיב ׁשאדם עׂשה, מצות ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹיׁש

הּנקראין הן ואּלּו וׁשֹופר; ולּולב וסּכה ּתפּלין ּכגֹון ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָֻאֹותּה,
מצוה ויׁש לעׂשֹות. ּפנים ּכל על חּיב ׁשאדם לפי ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָחֹובה,
ׁשאין ּומעקה, מזּוזה ּכגֹון לרׁשּות, ּדֹומין אּלא חֹובה, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשאינּה
אּלא מזּוזה, ׁשּיעׂשה ּכדי מזּוזה החּיב ּבבית לׁשּכן חּיב ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹאדם
אינֹו וכן יׁשב; בספינה, אֹו ּבאהל ימיו ּכל לׁשּכן רצה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָֹֹאם
ׁשּבין עׂשה מצות וכל מעקה. לעׂשֹות ּכדי ּבית לבנֹות ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָחּיב
ׁשהיא מצוה ּבין חֹובה, ׁשאינּה מצוה ּבין - לּמקֹום ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָאדם

לעׂשּיתּה. קדם עליה מבר - ְֲִֵֶֶַָָָָָָֹחֹובה
ׁשהיא‚. מצוה ּבין - סֹופרים מּדברי ׁשהן הּמצֹות ּכל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָוכן

ּבׁשּבת', נר 'והדלקת מגּלה, מקרא ּכגֹון מּדבריהם, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָחֹובה
ערּוב ּכגֹון חֹובה, ׁשאינן מצֹות ּבין חנּכה. נר ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָֻוהדלקת
קּדׁשנּו אׁשר לעׂשּיתן: קדם הּכל על מבר - ידים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹּונטילת
ּבּה: ׁשּכתּוב ּבּתֹורה, צּונּו? והיכן לעׂשֹות. וצּונּו ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָּבמצֹותיו
הּוא: ּכ והּצען הּדברים ענין נמצא ּתעׂשה. ל יאמרּו ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאׁשר
ׁשּצּונּו מאּלּו, לׁשמע בהן ׁשּצּוה ּבמצֹותיו, קּדׁשנּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹאׁשר
ּכל ׁשאר וכן הּמגּלה, את לקרֹות אֹו חנּכה ׁשל נר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻלהדליק

סֹופרים. ׁשּמּדברי ְְְִִִִֵֶַהּמצֹות
ׁשּלא„. מּפני ּבאחרֹונה? ידים נטילת על מברכין אין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹולמה

סּכנה מּׁשּום ׁשהם ּודברים הּסּכנה, מּפני אּלא זה בדבר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָחּיבּו
את ׁשּסּנן למי דֹומה? זה למה הא עליהם. מברכין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָאין
ׁשאינֹו עלּוקה, סּכנת מּפני בּלילה, ׁשתה ואחרּֿכ ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָהּמים,

בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּמים; את לסּנן וצּונּו :ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמבר
עׂשּיתּה‰. ׁשעדין מצוה אם - בר ולא מצוה ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹהעֹוׂשה

.מבר אינֹו הּוא, ׁשעבר ּדבר ואם עׂשּיה; אחר מבר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָקּימת,
ׁשּיׁשב אֹו ּתפּלין, ׁשּלבׁש אֹו ּבציצת, ׁשּנתעּטף הרי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכיצד?
אׁשר ׁשּנתעּטף: אחר ּומבר חֹוזר - ּתחּלה בר ולא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻּבסּכה,
אחר מבר וכן ּבציצת, להתעּטף וצּונּו ּבמצֹותיו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָקּדׁשנּו
וכן ּבּסּכה", "ליׁשב - ׁשּיׁשב ואחר ּתפּלין", "להניח ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻׁשּלבׁש:

באּלּו. ּכּיֹוצא ֵֵַָֹּכל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

גדולות)". "הלכות תבואה.106)בעל השקול107)ערימת בדבר לא מצויה הברכה שאין "לפי א) עמוד מב דף מציעא (בבא
גנזים, (לשון באסמיך" הברכה את אתך ה' יצו ח)): פסוק כח, פרק (דברים שנאמר העין, מן הסמוי בדבר אלא המדוד... בדבר ולא

או108)רש"י). ביתי, בתוך זה קול יהא שלא רצון יהי ואמר: בעיר, צווחה קול ושמע בדרך בא שהיה כגון היה, שכבר מה על
פרק (ברכות זכר אשתי שתלד רצון יהי הוולד): צורת נצטיירה שכבר לעיבורה, יום ארבעים (אחרי ואמר מעוברת אשתו שהייתה

ג). משנה כבר.109)ט, שנגזר מה על ולא לבוא העתיד על אלא רחמים מבקשים רעה110)שאין להם ואגרום בכשלוני,
ידי. על הלכות111)שייענשו לעיל וראה וברש"י, ב עמוד כח דף (ברכות בטלה בשיחה העוסקים הארץ עמי סתם או חנויות,

ובביאורנו). א הלכה יב, פרק א112)תפילה עמוד נד דף (ברכות עלילות ומחפשים רעים מושלים מצויים ובה גדולה עיר
למקום113)וברש"י). ללכת לדרך הבית מן כשיוצאים הדרך", ב"תפילת גם אומרים אנו זה מעין ונוסח א). עמוד ס דף (שם,

קי). סימן חיים (אורח ומעלה פרסה בריחוק לעיר, מחוץ בכל114)הנמצא ה' את אברכה ב): פסוק לד, פרק (תהילים ככתוב
בפי. תהילתו תמיד שהן1)עת מצוות בברוך; פותחות ואינן חותמות מהן ואיזו בברוך חותמות ואינן פותחות מהברכות איזה

ב"על" עליהם שמברכים ודברים וכדומה, תפילין" "להניח כגון בלמ"ד עליהם שמברכים דברים לרשות; הדומות ומצוות חובות
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.·Î,אלהי ה' מּלפני רצֹון יהי אֹומר: - ּגרנֹו למד ְְְֱִִֵֵֶַַָָָָֹֹההֹול
ּברּו אֹומר: - למד התחיל ידי. ּבמעׂשה ּברכה ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹׁשּתׁשלח

ּבכרי ּברכה -106הּׁשֹולח רחמים ּבּקׁש ואחרּֿכ מדד זה. ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
ׁשוא ּתפּלת זֹו לׁשעבר107הרי הּצֹועק וכל ּתפּלת108. זֹו הרי - ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָ

.109ׁשוא ְָ
.‚Î'ה מּלפני רצֹון יהי אֹומר: - הּמדרׁש לבית ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָהּנכנס

טמא טהֹור על אמר ׁשּלא הלכה. ּבדבר אּכׁשל ׁשּלא ְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹאלהי,
מּתר, אסּור על ולא אסּור מּתר על ולא טהֹור, טמא ְְְֵַַַָָָָָָֹֹֻֻועל

חברי בי ויׂשמחּו הלכה, ּבדבר אּכׁשל יּכׁשלּו110ולא ואל , ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
ּבהם. ואׂשמח ְְֲֵֶֶַַָחברי,

.„Î'ה לפני אני מֹודה אֹומר: הּמדרׁש מּבית ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָּוביציאתֹו
חלקי ׂשמּת ולא הּמדרׁש בית מּיֹוׁשבי חלקי ׁשׂשמּת ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאלהי,

קרנֹות מׁשּכים111מּיֹוׁשבי אני מׁשּכימים: והם מׁשּכים ׁשאני . ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַָ
והם עמל אני ּבטלים. לדברים מׁשּכימים והם תֹורה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָלדברי
ואין עמלין והם ׂשכר, ּומקּבל תֹורה לדברי עמל אני ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָעמלין:
הּבא, העֹולם לחּיי רץ אני רצים: והם רץ אני ׂשכר. ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָָמקּבלין

ׁשחת. לבאר רצים ְְִִֵֵַָָוהם
.‰Îלכר אלהי,112הּנכנס ה' מּלפני רצֹון יהי אֹומר: - ְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָֹ

אֹומר: - ּבׁשלֹום נכנס ואם לׁשלֹום. זה לכר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּתכניסני
ּוכׁשּיבּקׁש לׁשלֹום. ׁשהכנסּתני אלהי, ה' לפני אני ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹמֹודה
מּכר ׁשּתֹוציאני אלהי, ה' מּלפני רצֹון יהי אֹומר: - ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹלצאת
ה' לפני אני מֹודה אֹומר: - בׁשלֹום יצא ואם לׁשלֹום. ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָזה
ׁשהֹוצאתני ּוכׁשם לׁשלֹום. זה מּכר ׁשהֹוצאתני ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹאלהי,
ותסמכני לׁשלֹום ותצעידני לׁשלֹום ּתֹוליכני ּכ ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָלׁשלֹום,

ּבּדר ואֹורב אֹויב מּכף ותּצילני .113לׁשלֹום ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ
.ÂÎלבֹוא העתיד על אדם יצעק לעֹולם ּדבר: ׁשל ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָּכללֹו

ויׁשּבח ויֹודה ּׁשעבר, מה על הֹודיה ויּתן רחמים, ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָויבּקׁש
הרי תמיד, ּולׁשּבחֹו ה' את להֹודֹות הּמרּבה וכל כחֹו. ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹּכפי

מׁשּבח .114זה ְֶָֻ

אחד־עׂשר 1ּפרק
¤¤©©¨¨

ּבהם‡. וחֹותם "ּב"ברּו ּבהם ּפֹותח ּכּלן, הּברכֹות ְְְֵֵֶֶַַָָָָָָֻּכל
ּוברכה ׁשמע, קריאת ׁשל אחרֹונה מּברכה חּוץ ,"ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָּב"ברּו
ּוברּכת לּה, והּדֹומה הּפרֹות ּוברּכת לחברּתּה, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָהּסמּוכה
ׁשבח ּדר ׁשהן ׁשאמרנּו, הּברכֹות ּומאּלּו הּמצֹות. ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָעׂשּית

ויׁש ,"ּב"ברּו חֹותם ואינֹו "ּב"ברּו ּפֹותח מהן יׁש ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶַָָָָוהֹודיה,
מעט אּלא ,"ּב"ברּו פֹותח ואינֹו "ּב"ברּו חֹותם ׁשהּוא ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמהן
יׂשראל, קברי ורֹואה ספרּֿתֹורה ּברּכת ּכגֹון הּמצֹות, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמּברּכת
הּמצֹות, ּברכֹות ׁשאר אבל והֹודיה; ׁשבח ּדר ׁשהן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמאּלּו

ואינֹו "ּב"ברּו ּבהן ּפֹותח חֹותם.ּכּלן ְְֵֵֵֶַָָָֻ
ׁשּיעׂשה·. עד ולרּדף להׁשּתּדל חּיב ׁשאדם עׂשה, מצות ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹיׁש

הּנקראין הן ואּלּו וׁשֹופר; ולּולב וסּכה ּתפּלין ּכגֹון ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָֻאֹותּה,
מצוה ויׁש לעׂשֹות. ּפנים ּכל על חּיב ׁשאדם לפי ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָחֹובה,
ׁשאין ּומעקה, מזּוזה ּכגֹון לרׁשּות, ּדֹומין אּלא חֹובה, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשאינּה
אּלא מזּוזה, ׁשּיעׂשה ּכדי מזּוזה החּיב ּבבית לׁשּכן חּיב ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹאדם
אינֹו וכן יׁשב; בספינה, אֹו ּבאהל ימיו ּכל לׁשּכן רצה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָֹֹאם
ׁשּבין עׂשה מצות וכל מעקה. לעׂשֹות ּכדי ּבית לבנֹות ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָחּיב
ׁשהיא מצוה ּבין חֹובה, ׁשאינּה מצוה ּבין - לּמקֹום ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָאדם

לעׂשּיתּה. קדם עליה מבר - ְֲִֵֶֶַָָָָָָֹחֹובה
ׁשהיא‚. מצוה ּבין - סֹופרים מּדברי ׁשהן הּמצֹות ּכל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָוכן

ּבׁשּבת', נר 'והדלקת מגּלה, מקרא ּכגֹון מּדבריהם, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָחֹובה
ערּוב ּכגֹון חֹובה, ׁשאינן מצֹות ּבין חנּכה. נר ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָֻוהדלקת
קּדׁשנּו אׁשר לעׂשּיתן: קדם הּכל על מבר - ידים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹּונטילת
ּבּה: ׁשּכתּוב ּבּתֹורה, צּונּו? והיכן לעׂשֹות. וצּונּו ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָּבמצֹותיו
הּוא: ּכ והּצען הּדברים ענין נמצא ּתעׂשה. ל יאמרּו ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאׁשר
ׁשּצּונּו מאּלּו, לׁשמע בהן ׁשּצּוה ּבמצֹותיו, קּדׁשנּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹאׁשר
ּכל ׁשאר וכן הּמגּלה, את לקרֹות אֹו חנּכה ׁשל נר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻלהדליק

סֹופרים. ׁשּמּדברי ְְְִִִִֵֶַהּמצֹות
ׁשּלא„. מּפני ּבאחרֹונה? ידים נטילת על מברכין אין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹולמה

סּכנה מּׁשּום ׁשהם ּודברים הּסּכנה, מּפני אּלא זה בדבר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָחּיבּו
את ׁשּסּנן למי דֹומה? זה למה הא עליהם. מברכין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָאין
ׁשאינֹו עלּוקה, סּכנת מּפני בּלילה, ׁשתה ואחרּֿכ ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָהּמים,

בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּמים; את לסּנן וצּונּו :ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמבר
עׂשּיתּה‰. ׁשעדין מצוה אם - בר ולא מצוה ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹהעֹוׂשה

.מבר אינֹו הּוא, ׁשעבר ּדבר ואם עׂשּיה; אחר מבר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָקּימת,
ׁשּיׁשב אֹו ּתפּלין, ׁשּלבׁש אֹו ּבציצת, ׁשּנתעּטף הרי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכיצד?
אׁשר ׁשּנתעּטף: אחר ּומבר חֹוזר - ּתחּלה בר ולא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻּבסּכה,
אחר מבר וכן ּבציצת, להתעּטף וצּונּו ּבמצֹותיו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָקּדׁשנּו
וכן ּבּסּכה", "ליׁשב - ׁשּיׁשב ואחר ּתפּלין", "להניח ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻׁשּלבׁש:

באּלּו. ּכּיֹוצא ֵֵַָֹּכל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

גדולות)". "הלכות תבואה.106)בעל השקול107)ערימת בדבר לא מצויה הברכה שאין "לפי א) עמוד מב דף מציעא (בבא
גנזים, (לשון באסמיך" הברכה את אתך ה' יצו ח)): פסוק כח, פרק (דברים שנאמר העין, מן הסמוי בדבר אלא המדוד... בדבר ולא

או108)רש"י). ביתי, בתוך זה קול יהא שלא רצון יהי ואמר: בעיר, צווחה קול ושמע בדרך בא שהיה כגון היה, שכבר מה על
פרק (ברכות זכר אשתי שתלד רצון יהי הוולד): צורת נצטיירה שכבר לעיבורה, יום ארבעים (אחרי ואמר מעוברת אשתו שהייתה

ג). משנה כבר.109)ט, שנגזר מה על ולא לבוא העתיד על אלא רחמים מבקשים רעה110)שאין להם ואגרום בכשלוני,
ידי. על הלכות111)שייענשו לעיל וראה וברש"י, ב עמוד כח דף (ברכות בטלה בשיחה העוסקים הארץ עמי סתם או חנויות,

ובביאורנו). א הלכה יב, פרק א112)תפילה עמוד נד דף (ברכות עלילות ומחפשים רעים מושלים מצויים ובה גדולה עיר
למקום113)וברש"י). ללכת לדרך הבית מן כשיוצאים הדרך", ב"תפילת גם אומרים אנו זה מעין ונוסח א). עמוד ס דף (שם,

קי). סימן חיים (אורח ומעלה פרסה בריחוק לעיר, מחוץ בכל114)הנמצא ה' את אברכה ב): פסוק לד, פרק (תהילים ככתוב
בפי. תהילתו תמיד שהן1)עת מצוות בברוך; פותחות ואינן חותמות מהן ואיזו בברוך חותמות ואינן פותחות מהברכות איזה

ב"על" עליהם שמברכים ודברים וכדומה, תפילין" "להניח כגון בלמ"ד עליהם שמברכים דברים לרשות; הדומות ומצוות חובות
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.Âׁשחיטה אחר חֹוזר אינֹו - ברכה ּבלא ׁשחט אם ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹאבל
אם וכן הּׁשחיטה. על וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר :ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָּומבר
אֹו ּומעׂשרֹות, ּתרּומה הפריׁש אֹו ברכה, ּבלא הּדם ְְְְְִִִַַַָָָָָֹּכּסה
ּכל וכן עׂשּיה, אחר ּומבר חֹוזר אינֹו - בר ולא ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹׁשּטבל

בזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Êהּגר טבילת אּלא עׂשּיתּה, אחר ׁשּמברכין מצוה ל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאין

וצּונּו", ּבמצֹותיו קּדׁשנּו "אׁשר לֹומר יכֹול ׁשאינֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָּבלבד,
אחר ,לפיכ ׁשּיטּבל; עד נצטּוה ולא נתקּדׁש לא ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹׁשעדין
ולא מעּקרֹו דחּוי ׁשהיה מּפני הּטבילה, על מבר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּיטּבל

.לבר ראּוי ְֵָָָָהיה
.Áּבׁשעת מבר חּיּובּה, ּגמר היא ׁשעׂשּיתּה מצוה ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָּכל

מבר אינֹו אחר, צּוּוי עׂשּיתּה אחר ׁשּיׁש מצוה וכל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָעׂשּיה;
אֹו סּכה העֹוׂשה ּכיצד? האחרֹון. הּצּוּוי ׁשעֹוׂשה ּבׁשעה ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻאּלא
מבר אינֹו מזּוזה, אֹו תפּלין אֹו ציצת אֹו ׁשֹופר אֹו ְְְִִִִֵֵָָָָלּולב
אֹו סּכה" לעׂשֹות וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו "אׁשר עׂשּיה ְְְְְֲֲֲִִִִִֶַַָָָָָֻּבׁשעת

אח ׁשּיׁש מּפני ּתפּלין", "לכּתב אֹו צּוּוי"לּולב" עׂשּיתֹו ר ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָֹ
ּכׁשּינענע אֹו ּבּסּכה, ׁשּיׁשב ּבׁשעה ?מבר ואימתי ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻאחר.
ּבּציצת, ּכׁשּיתעּטף אֹו הּׁשֹופר, קֹול ּכׁשּיׁשמע אֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָהּלּולב,
עׂשה אם אבל מזּוזה. קביעת ּובׁשעת ּתפּלין לביׁשת ְְְְְְֲִִִִִִִַַַַָָָָּובׁשעת
וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו "אׁשר עׂשּיה ּבׁשעת מבר ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָמעקה,

בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מעקה", ְֲֲֵֵֶֶַַַָֹלעׂשֹות
.Ëולּולב וסּכה ׁשֹופר ּכגֹון לזמן, מּזמן ׁשהיא מצוה ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָֻּכל

קנין ׁשהיא ּומצוה מצוה ּכל וכן חנּכה; ונר מגּלה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָָָָֻּומקרא
ׁשאינּה מצוה וכן ּומעקה; ּומזּוזה ּותפּלין ציצית ּכגֹון ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָלֹו,
למצוה דֹומה היא ׁשהרי עת, בכל מצּויה ואינּה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָּתדירה
עליה מבר - הּבן ּופדיֹון ּבנֹו מילת ּכגֹון לזמן, מּזמן ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשהיא
ולּולב סּכה על בר לא ואם "ׁשהחינּו". עׂשּיתּה ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻּבׁשעת
עליהן מבר עׂשּיה, ּבׁשעת "ׁשהחינּו" בהם ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָוכּיֹוצא
בהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן בהן, חֹובתֹו ידי ׁשּיצא ּבׁשעה ְְְֱֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ"ׁשהחינּו"

.È,לאחרים אֹותּה העֹוׂשה ואחד לעצמֹו מצוה העֹוׂשה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָאחד
לעׂשֹות. וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר עׂשּיתּה: קדם ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹמבר
אֹותּה ׁשעֹוׂשה מצוה על אּלא "ׁשהחינּו" מבר אינֹו ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָאבל
קּדׁשנּו "אׁשר מבר אינֹו - הרּבה מצֹות לפניו היּו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָלעצמֹו.
ואחת אחת ּכל על מבר אּלא הּמצֹות", על וצּונּו ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָּבמצֹותיו

עצמּה. ְְִֵַָּבפני
.‡Èׁשאינּה ּבין עליו, חֹובה ׁשהיתה ּבין - מצוה העֹוׂשה ְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָּכל

עׂשה לעׂשֹות; מבר לעצמֹו, אֹותּה עׂשה אם - עליו ְְְֲִֵַַָָָָָָָָָחֹובה
העׂשּיה. על מבר לאחרים, ְֲֲִִֵֵַַָָָָאֹותּה

.·Èנתעּטף ּתפּלין"; "להניח מבר - ּתפּלין לבׁש ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָּכיצד?
"ליׁשב מבר - ּבסּכה יׁשב "להתעּטף"; מבר - ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֻּבציצית
את ו"לגמר ׁשּבת" ׁשל נר "להדליק מבר הּוא וכן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻּבּסּכה".
מזּוזה". "לקּבע מבר - לביתֹו מזּוזה קבע אם וכן ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָֹהּלל".
וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו "אׁשר מבר - לגּגֹו מעקה ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָעׂשה
"להפריׁש". מבר - לעצמֹו ּתרּומה הפריׁש מעקה". ְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָלעׂשֹות

וחגיגתֹו ּפסחֹו ׁשחט הּבן". את "למּול מבר - ּבנֹו את ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָמל
"לׁשחט". מבר -ְְִֵָֹ

.‚Èקביעת "על מבר לאחרים, מזּוזה קבע אם ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָאבל
מעקה". עׂשּית "על מבר - מעקה להם עׂשה ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָמזּוזה".
את מל ּתרּומה". הפרׁשת "על מבר - ּתרּומה להם ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָהפריׁש
באּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּמילה", "על מבר - חברֹו ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹּבן

.„Èמצוה היתה אם - ּכאחד ולאחרים לֹו הּמצוה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָעׂשה
"על מבר הּוא לפיכ העׂשּיה. על מבר חֹובה, ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשאינּה
חֹובה מידי עצמֹו להֹוציא ונתּכּון חֹובה, היתה ערּוב". ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָמצות
מבר הּוא לפיכ "לעׂשֹות". מבר - אחרים ְְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָּולהֹוציא

ׁשֹופר". קֹול ְִַָֹ"לׁשמע
.ÂËׁשּכיון לּולב", נטילת "על מבר - הּלּולב את ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָנטל

מבר ׁשּיּטל, קדם ּבר אם אבל חֹובתֹו; ידי יצא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשהגּביּה,
למד, אּתה מּכאן ּבּסּכה". "ליׁשב ּכמֹו לּולב", ְִִֵֵֵַַָָָָָֹֻ"לּטל
ידים נטילת אבל העׂשּיה. על מבר ׁשעׂשה, אחר ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָׁשהמבר
לעצמֹו ׁשחט אפּלּו הן, הרׁשּות ּובדברי הֹואיל ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָּוׁשחיטה,
ידים". נטילת ו"על הּדם" ּכּסּוי ו"על הּׁשחיטה" "על ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָמבר
ּבין לעצמֹו, ׁשּבדק ּבין חמץ", ּבעּור "על מבר הּוא ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָוכ

מצותׁשּב נעׂשית לבּטל, ּבלּבֹו ׁשּגמר ׁשּמּׁשעה לאחרים; דק ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשּיבּדק, קדם ְְְְִִִִֵֶֶֶַָֹֹהּבעּור

.ÊË,הּוא נביאים ׁשּמנהג אףֿעלּֿפי מנהג, ׁשהּוא ּדבר ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָּכל
מנהג לֹומר צרי ואין חג, ׁשל ּבּׁשביעי ערבה נטילת ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָּכגֹון
מֹועד ׁשל ּובחּלֹו חדׁשים ּבראׁשי הּלל קריאת ּכגֹון ְְְְֲֳִִִֵֵֵֶַַָָָֻחכמים,
אם ל ׁשּיסּתּפק ּדבר ּכל וכן עליו. מברכין אין - ּפסח ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשל
יּזהר ּולעֹולם ברכה. ּבלא אֹותֹו עֹוׂשין - לאו אם ּברכה ְְְְִִִֵָָָָָָָָֹטעּון
וכן הּצריכֹות. ּבּברכֹות וירּבה צריכה ׁשאינּה ּבברכה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָאדם

אברכּך. יֹום ּבכל אמר: ְְֲִֶַָָָָָּדוד

zFklddlin ¦§¦¨
ׁשמיני.מצות ּבּיֹום הּזכרים למּול והיא אחת, עׂשה ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָ

אּלּו:ּובאּור ּבפרקים זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָ

ראׁשֹון 1ּפרק
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וערל‡. ׁשּנאמר: ּכרת, עליה ׁשחּיבין עׂשה מצות - ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמילה
ההוא הּנפׁש ונכרתה ערלתֹו ּבׂשר את יּמֹול לא אׁשר ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹזכר
את למּול הרב ועל ּבנֹו, את למּול האב על ּומצוה ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָמעּמיה.
מל ולא האדֹון אֹו האב עבר ּכסף. ּומקנת ּבית יליד ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָָֹעבדיו,
ּתלּוי הּכרת ׁשאין ּכרת, חּיב ואינֹו עׂשה, מצות ּבּטל - ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָאֹותן
אֹו הּבן אֹותֹו למּול מצּוים ּוביתּֿדין עצמֹו. ּבערל ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֻאּלא
בעבדיהן. ולא ּביׂשראל ערל יּניחּו ולא ּבזמּנֹו, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהעבד

עבר·. אםּֿכן אּלא מּדעּתֹו, ׁשּלא אדם ׁשל ּבנֹו מלין ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאין
נתעּלם ּכרחֹו. ּבעל אֹותֹו מלין ׁשּביתּֿדין למּולֹו, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָונמנע
את למּול חּיב הּוא ּכׁשּיגּדל, - אֹותֹו מלּו ולא ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹמּביתּֿדין
את ימּול ולא מּׁשּיגּדל עליו ׁשּיעבר ויֹום יֹום וכל ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹעצמֹו.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מנהג. שהוא דבר על מברכים אם לולב"; נטילת "על גר1)כגון מילת דין עבדו; את והאדון בנו את למול האב על שחובה

dlin zekld - oqip g"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּכרת, חּיב אינֹו אבל עׂשה. מצות מבּטל הּוא הרי - ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵַַַַָָָעצמֹו
ּבמזיד. ערל והּוא ׁשּימּות ְְִֵֵֶַָָעד

מן‚. הּנלקח עבד ואחד יׂשראל, ּברׁשּות ׁשּנֹולד עבד ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָאחד
נּמֹול ּבית ׁשּיליד אּלא אֹותן; למּול הרב חּיב ְִִִִֶֶַַַַָָָָָהּכּותים,
ּבּיֹום לקחֹו אפּלּו ׁשּנלקח. ּבּיֹום נּמֹול ּכסף ּומקנת ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָלׁשמֹונה,

ּביֹומֹו. נּמֹול ְִֶַׁשּנֹולד,
ׁשּנּמֹול„. ּבית יליד ויׁש לׁשמֹונה, ׁשּנּמֹול ּכסף מקנת ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָיׁש

וילדה עּמּה עּברּה ולקח ׁשפחה, לקח ּכיצד? ׁשּנֹולד. ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֻּבּיֹום
ּבפני העּבר ׁשּלקח ואףֿעלּֿפי לׁשמֹונה; נּמֹול זה הרי -ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ
קדם אּמֹו וקנה הֹואיל - ּכסף מקנת עצמֹו העּבר והרי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻעצמֹו,

לׁשמֹונה. נּמֹול ְִִֶַָׁשּנֹולד,
ׁשּלא‰. עלֿמנת ׁשפחה ׁשּלקח אֹו לעּבריה, ׁשפחה ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻלקח

נּמֹול ּברׁשּותֹו, ׁשּנֹולד אףֿעלּֿפי - עבדּות לׁשם ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָלהטּבילּה
לבּדֹו ּכסף מקנת הּוא ּכאּלּו הּזה, הּנֹולד ׁשהרי ׁשּנֹולד, ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָּבּיֹום
ּכדי יׂשראל, ׁשפחּות ּבכלל אּמֹו ׁשאין קנהּו, הּיֹום ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָּוכאּלּו
הרי - ׁשּילדה אחר אּמֹו טבלה ואם ּבית. יליד הּבן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּיהיה

לׁשמֹונה. נּמֹול ְִִֶָזה
.Â- למֹול העבד רצה ולא העּכּו"ם, מן ּגדֹול עבד ְִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹלקח

ׁשניםֿעׂשר ּכל עּמֹו לקּימֹומגלּגלין אסּור עלּֿכן, יתר חדׁש; ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
עליו התנה ואם לעּכּו"ם. ּומֹוכרֹו חֹוזר אּלא ערל, ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָּכׁשהּוא
מּתר - אֹותֹו ימּול ׁשּלא העּכּו"ם, רּבֹו אצל והּוא ְְִִֵֶֶַַָָָָֹֻמּתחּלה
ׁשּנצטּוּו מצֹות ׁשבע עליו ׁשּיקּבל ּובלבד ערל, והּוא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָלקּימֹו
מצֹות ׁשבע עליו קּבל לא אם אבל ּתֹוׁשב. ּכגר ויהיה נח ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹּבני
נֹוהג. ׁשהּיֹובל ּבזמן אּלא ּתֹוׁשב ּגר מקּבלים ואין מּיד. יהרג -ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

.Êמל ואם ּתחּלה. מילה חּיב יׂשראל, לקהל ׁשּנכנס ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּגר
ׁשּנתּגּיר. ּבּיֹום ּברית ּדם מּמּנּו להּטיף צרי - עּכּו"ם ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּכׁשהיה
ּברית ּדם מּמּנּו להּטיף צרי מהּול, ּכׁשהּוא ׁשּנֹולד קטן ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָוכן
ּכזכר זכרּות לֹו ׁשּיׁש הּילּוד והּוא אנּדרֹוגינֹוס, הּׁשמיני. ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָּבּיֹום
דפן, יֹוצא וכן ּבּׁשמיני. אֹותֹו למּול צרי - ּכנקבה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹונקבּות

ּבּׁשמיני. ׁשּתיהן את מלין ערלֹות, ׁשּתי לֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָּומי
.Áּבין - הּׁשמׁש עלֹות אחר ּבּיֹום, אּלא לעֹולם מלין ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָאין

מּתׁשיעי ׁשהּוא בזמּנה, ׁשּלא ּבין זמּנּה, ׁשהּוא הּׁשמיני, ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּבּיֹום
מל בּלילה. ולא ּבּיֹום - הּׁשמיני ּבּיֹום ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָָֹוהלאה,
לּמילה, ּכׁשר הּיֹום וכל ּכׁשר. - הּׁשחר עּמּוד ְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָמּׁשעלה
ׁשּזריזין הּיֹום, ּבתחּלת להקּדים מצוה ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָואףֿעלּֿפיֿכן

לּמצֹות. ְְִִִַַמקּדימין
.Ëאינּה בזמּנּה, וׁשּלא הּׁשּבת; את ּדֹוחה בזמּנּה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹמילה

ּובין ּבזמּנּה ּובין יֹוםֿטֹוב. את ולא הּׁשּבת את לא ְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֹּדֹוחה,
בהרת היתה ׁשאם ּכיצד? הּצרעת. את ּדֹוחה בזמּנּה, ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּלא
נגע ׁשּקציצת אףֿעלּֿפי הערלה; עם חֹותכּה הערלה, ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָּבעֹור
לאֿתעׂשה. את וידחה עׂשה יבֹוא - ּבלאֿתעׂשה ְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהּצרעת

.È,העבדים מילת ּכ הּׁשּבת, את ּדֹוחה הּבנים ׁשּמילת ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּכׁשם
ׁשמיני חל אם הּׁשּבת, את ּדֹוחה לׁשמֹונה, נּמֹולים ְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָׁשהן
ׁשּילדה, עד אּמֹו טבלה ׁשּלא ּבית, מיליד חּוץ ּבׁשּבת; ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּלהן

הּׁשּבת. את דֹוחה אינֹו לׁשמֹונה, ׁשּנּמֹול ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשאףֿעלּֿפי
.‡Èהּׁשמיני ּבחדׁש ׁשּנֹולד ּומי מהּול, ּכׁשהּוא ׁשּנֹולד ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹקטן

חי, ׁשאינֹו מּפני ּכנפל, ׁשהּוא ּברּיתֹו, ׁשּתּגמר קדם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹלעּבּורֹו,

אין - ערלֹות ׁשּתי לֹו ׁשּיׁש ּומי ואנּדרֹוגינֹוס, דפן, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָֹויֹוצא
יֹום ׁשהּוא ּבׁשּבת, ּבאחד נּמֹולין אּלא הּׁשּבת, את ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָּדֹוחין

ׁשּלהן. ְִִֶֶָּתׁשיעי
.·È- ּבּלילה ספק ּבּיֹום, ספק - הּׁשמׁשֹות ּבין ׁשּנֹולד ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָמי

ואם ׁשמיני. ספק ׁשהּוא לּתׁשיעי, ונּמֹול הּלילה, מן ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָמֹונין
אּלא הּׁשּבת, את דֹוחה אינֹו הּׁשמׁשֹות, ּבין ׁשּבת ערב ְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָנֹולד

מּספק. הּׁשּבת את ּדֹוחין ׁשאין ּבׁשּבת, ּבאחד ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָנּמֹול
.‚Èּבׂשערֹו ׁשלם היה אם - הּׁשמיני ּבחדׁש ׁשּנֹולד ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹמי

אּלא הּוא, ׁשבעה ּובן ׁשלם, ולד זה הרי ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָּובצּפרניו,
אֹותֹו ּומלין כאבן, ואינֹו ּבׁשּבת, לטלטלֹו ּומּתר ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻׁשּנׁשּתהה,
ׁשלמין צּפרניו ואין לקּוי, ּוׂשערֹו נֹולד אם אבל ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָּבׁשּבת.
להּולד ראּוי היה ׁשּלא וּדאי, ׁשמֹונה ּבן זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּכברּיתן
ּכאבן, חׁשּוב הּוא ּולפיכ ׁשּיּגמר; קדם ויצא ּבתׁשעה, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹאּלא
ׁשלׁשים ׁשהה אם ואףֿעלּֿפיֿכן, ּבׁשּבת. לטלטלֹו ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָואסּור
לכל הּנֹולדין ּכׁשאר הּוא והרי קימא, ׁשל ולד הּוא הרי ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָיֹום,

נפל. אינֹו ּבאדם, יֹום ׁשלׁשים ׁשּׁשהה ׁשּכל ְִֵֶֶֶָָָָָָָָֹּדבר,
.„È,ׁשלם נֹולד אם - לעּבּורֹו הּׁשביעי ּבחדׁש ׁשּנֹולד ְְִִִִִֵֶֶַַַַָֹמי

ׁשבעה, ּבן ספק ּבׁשּבת. אֹותֹו ּומלין קימא, ׁשל ולד זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהרי
ּבן אם ּפנים: ּכל על ּבׁשּבת אֹותֹו מלין - ׁשמֹונה ּבן ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָספק
ּבן ואם ׁשּבת; ׁשּידחה הּוא ּבדין - הּוא וׁשלם הּוא, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָׁשבעה
ׁשּזה לפי הּוא, ּבׂשר ּכמחּת ׁשּמל זה הרי - הּוא ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשמֹונה

ׁשמֹונה. ּבן הּוא אם ְִֵֶֶָנפל,
.ÂË,הּׁשמׁשֹות ּבין אּמֹו למעי חּוץ ראׁשֹו העּבר ְְִִִֵֵַָָָֹֻהֹוציא

אֹותֹו מלין אין - ׁשּבת ּבלילי אּלא כּלֹו יצא ׁשּלא ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻאףֿעלּֿפי
את דֹוחה אינֹו הּׁשּבת את דֹוחה ׁשאינֹו מי וכל ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבׁשּבת.
ימים ּובׁשני ׁשני. טֹוב יֹוםֿ את ודֹוחה ראׁשֹון, ְְִִִִֵֵֶֶָיֹוםֿטֹוב
ולא הראׁשֹון את לא דֹוחה, אינֹו ראׁשֿהּׁשנה, ׁשל ְִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹטֹובים
ימים ׁשני את ּדֹוחה אינּה בזמּנּה ׁשּלא מילה וכן הּׁשני. ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאת

ראׁשֿהּׁשנה. ׁשל ִֶַָָֹטֹובים
.ÊËמעת לֹו ּומֹונין ׁשּיבריא; עד אֹותֹו מלין אין ְִִִֵֵֵֶֶַַָחֹולה,

מלין ואחרּֿכ לעת, מעת ימים ׁשבעה מחליֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָׁשּיבריא
ּבחלי וכּיֹוצא חּמה, ּבׁשחלצּתּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲֳִִִֵֶֶַַַַָָָָאֹותֹו.
וירפאּו, עיניו ׁשּיּפתחּו ּבעת - עיניו לֹו ּכאבּו אם אבל ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָזה;

בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּיד, אֹותֹו ְִִֵֵֶַָָָֹמלין
.ÊÈאֹותֹו מלין אין ּביֹותר, ירק ׁשּלֹו ּבּׁשמיני ׁשּנמצא ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹקטן

הּבריאים. הּקטּנים ּכמראה מראיו ויחזרּו דם, ּבֹו ׁשּיּפל ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָֹעד
אֹותֹו מלין אין אֹותֹו, ׁשּצבעּו ּכמי ּביֹותר, אדם היה אם ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָֹוכן
ׁשּזה מּפני הּקטּנים, ּכׁשאר מראיו ויחזרּו ּדמֹו ּבֹו ׁשּיּבלע ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָעד

הרּבה. אּלּו ּבדברים להּזהר וצרי הּוא. ְְְְִִִִִֵֵֵַָָָֹחלי
.ÁÈ,מילה מחמת ּומת ראׁשֹון, ּבנּה ׁשּמלה ְֲִִִֵֵֶַָָָָָאּׁשה

את מחמתׁשהכׁשילה ּומת הּׁשני, את מלה וכן ּכחֹו; ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
הרי - הּׁשני מּבעלּה ּבין הראׁשֹון, מּבעלּה ּבין - ְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָמילה
עד לֹו ממּתינין אּלא ּבזמּנֹו, הּׁשליׁשי את ימּול לא ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָֹזה
ּבֹו ׁשאין ולד אּלא מלין, אין ּכחֹו. ויתחּזק ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּיגּדיל
למּול ואפׁשר הּכל; את ּדֹוחה נפׁשֹות ׁשּסּכנת חלי, ְְְִֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּום
מּיׂשראל אחת נפׁש להחזיר אפׁשר ואי זמן, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָלאחר

ְָלעֹולם.
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ּכרת, חּיב אינֹו אבל עׂשה. מצות מבּטל הּוא הרי - ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵַַַַָָָעצמֹו
ּבמזיד. ערל והּוא ׁשּימּות ְְִֵֵֶַָָעד

מן‚. הּנלקח עבד ואחד יׂשראל, ּברׁשּות ׁשּנֹולד עבד ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָאחד
נּמֹול ּבית ׁשּיליד אּלא אֹותן; למּול הרב חּיב ְִִִִֶֶַַַַָָָָָהּכּותים,
ּבּיֹום לקחֹו אפּלּו ׁשּנלקח. ּבּיֹום נּמֹול ּכסף ּומקנת ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָלׁשמֹונה,

ּביֹומֹו. נּמֹול ְִֶַׁשּנֹולד,
ׁשּנּמֹול„. ּבית יליד ויׁש לׁשמֹונה, ׁשּנּמֹול ּכסף מקנת ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָיׁש

וילדה עּמּה עּברּה ולקח ׁשפחה, לקח ּכיצד? ׁשּנֹולד. ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֻּבּיֹום
ּבפני העּבר ׁשּלקח ואףֿעלּֿפי לׁשמֹונה; נּמֹול זה הרי -ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ
קדם אּמֹו וקנה הֹואיל - ּכסף מקנת עצמֹו העּבר והרי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻעצמֹו,

לׁשמֹונה. נּמֹול ְִִֶַָׁשּנֹולד,
ׁשּלא‰. עלֿמנת ׁשפחה ׁשּלקח אֹו לעּבריה, ׁשפחה ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻלקח

נּמֹול ּברׁשּותֹו, ׁשּנֹולד אףֿעלּֿפי - עבדּות לׁשם ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָלהטּבילּה
לבּדֹו ּכסף מקנת הּוא ּכאּלּו הּזה, הּנֹולד ׁשהרי ׁשּנֹולד, ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָּבּיֹום
ּכדי יׂשראל, ׁשפחּות ּבכלל אּמֹו ׁשאין קנהּו, הּיֹום ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָּוכאּלּו
הרי - ׁשּילדה אחר אּמֹו טבלה ואם ּבית. יליד הּבן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּיהיה

לׁשמֹונה. נּמֹול ְִִֶָזה
.Â- למֹול העבד רצה ולא העּכּו"ם, מן ּגדֹול עבד ְִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹלקח

ׁשניםֿעׂשר ּכל עּמֹו לקּימֹומגלּגלין אסּור עלּֿכן, יתר חדׁש; ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
עליו התנה ואם לעּכּו"ם. ּומֹוכרֹו חֹוזר אּלא ערל, ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָּכׁשהּוא
מּתר - אֹותֹו ימּול ׁשּלא העּכּו"ם, רּבֹו אצל והּוא ְְִִֵֶֶַַָָָָֹֻמּתחּלה
ׁשּנצטּוּו מצֹות ׁשבע עליו ׁשּיקּבל ּובלבד ערל, והּוא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָלקּימֹו
מצֹות ׁשבע עליו קּבל לא אם אבל ּתֹוׁשב. ּכגר ויהיה נח ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹּבני
נֹוהג. ׁשהּיֹובל ּבזמן אּלא ּתֹוׁשב ּגר מקּבלים ואין מּיד. יהרג -ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

.Êמל ואם ּתחּלה. מילה חּיב יׂשראל, לקהל ׁשּנכנס ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּגר
ׁשּנתּגּיר. ּבּיֹום ּברית ּדם מּמּנּו להּטיף צרי - עּכּו"ם ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּכׁשהיה
ּברית ּדם מּמּנּו להּטיף צרי מהּול, ּכׁשהּוא ׁשּנֹולד קטן ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָוכן
ּכזכר זכרּות לֹו ׁשּיׁש הּילּוד והּוא אנּדרֹוגינֹוס, הּׁשמיני. ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָּבּיֹום
דפן, יֹוצא וכן ּבּׁשמיני. אֹותֹו למּול צרי - ּכנקבה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹונקבּות

ּבּׁשמיני. ׁשּתיהן את מלין ערלֹות, ׁשּתי לֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָּומי
.Áּבין - הּׁשמׁש עלֹות אחר ּבּיֹום, אּלא לעֹולם מלין ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָאין

מּתׁשיעי ׁשהּוא בזמּנה, ׁשּלא ּבין זמּנּה, ׁשהּוא הּׁשמיני, ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּבּיֹום
מל בּלילה. ולא ּבּיֹום - הּׁשמיני ּבּיֹום ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָָֹוהלאה,
לּמילה, ּכׁשר הּיֹום וכל ּכׁשר. - הּׁשחר עּמּוד ְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָמּׁשעלה
ׁשּזריזין הּיֹום, ּבתחּלת להקּדים מצוה ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָואףֿעלּֿפיֿכן

לּמצֹות. ְְִִִַַמקּדימין
.Ëאינּה בזמּנּה, וׁשּלא הּׁשּבת; את ּדֹוחה בזמּנּה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹמילה

ּובין ּבזמּנּה ּובין יֹוםֿטֹוב. את ולא הּׁשּבת את לא ְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֹּדֹוחה,
בהרת היתה ׁשאם ּכיצד? הּצרעת. את ּדֹוחה בזמּנּה, ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּלא
נגע ׁשּקציצת אףֿעלּֿפי הערלה; עם חֹותכּה הערלה, ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָּבעֹור
לאֿתעׂשה. את וידחה עׂשה יבֹוא - ּבלאֿתעׂשה ְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהּצרעת

.È,העבדים מילת ּכ הּׁשּבת, את ּדֹוחה הּבנים ׁשּמילת ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּכׁשם
ׁשמיני חל אם הּׁשּבת, את ּדֹוחה לׁשמֹונה, נּמֹולים ְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָׁשהן
ׁשּילדה, עד אּמֹו טבלה ׁשּלא ּבית, מיליד חּוץ ּבׁשּבת; ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּלהן

הּׁשּבת. את דֹוחה אינֹו לׁשמֹונה, ׁשּנּמֹול ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשאףֿעלּֿפי
.‡Èהּׁשמיני ּבחדׁש ׁשּנֹולד ּומי מהּול, ּכׁשהּוא ׁשּנֹולד ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹקטן

חי, ׁשאינֹו מּפני ּכנפל, ׁשהּוא ּברּיתֹו, ׁשּתּגמר קדם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹלעּבּורֹו,

אין - ערלֹות ׁשּתי לֹו ׁשּיׁש ּומי ואנּדרֹוגינֹוס, דפן, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָֹויֹוצא
יֹום ׁשהּוא ּבׁשּבת, ּבאחד נּמֹולין אּלא הּׁשּבת, את ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָּדֹוחין

ׁשּלהן. ְִִֶֶָּתׁשיעי
.·È- ּבּלילה ספק ּבּיֹום, ספק - הּׁשמׁשֹות ּבין ׁשּנֹולד ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָמי

ואם ׁשמיני. ספק ׁשהּוא לּתׁשיעי, ונּמֹול הּלילה, מן ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָמֹונין
אּלא הּׁשּבת, את דֹוחה אינֹו הּׁשמׁשֹות, ּבין ׁשּבת ערב ְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָנֹולד

מּספק. הּׁשּבת את ּדֹוחין ׁשאין ּבׁשּבת, ּבאחד ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָנּמֹול
.‚Èּבׂשערֹו ׁשלם היה אם - הּׁשמיני ּבחדׁש ׁשּנֹולד ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹמי

אּלא הּוא, ׁשבעה ּובן ׁשלם, ולד זה הרי ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָּובצּפרניו,
אֹותֹו ּומלין כאבן, ואינֹו ּבׁשּבת, לטלטלֹו ּומּתר ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻׁשּנׁשּתהה,
ׁשלמין צּפרניו ואין לקּוי, ּוׂשערֹו נֹולד אם אבל ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָּבׁשּבת.
להּולד ראּוי היה ׁשּלא וּדאי, ׁשמֹונה ּבן זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּכברּיתן
ּכאבן, חׁשּוב הּוא ּולפיכ ׁשּיּגמר; קדם ויצא ּבתׁשעה, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹאּלא
ׁשלׁשים ׁשהה אם ואףֿעלּֿפיֿכן, ּבׁשּבת. לטלטלֹו ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָואסּור
לכל הּנֹולדין ּכׁשאר הּוא והרי קימא, ׁשל ולד הּוא הרי ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָיֹום,

נפל. אינֹו ּבאדם, יֹום ׁשלׁשים ׁשּׁשהה ׁשּכל ְִֵֶֶֶָָָָָָָָֹּדבר,
.„È,ׁשלם נֹולד אם - לעּבּורֹו הּׁשביעי ּבחדׁש ׁשּנֹולד ְְִִִִִֵֶֶַַַַָֹמי

ׁשבעה, ּבן ספק ּבׁשּבת. אֹותֹו ּומלין קימא, ׁשל ולד זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהרי
ּבן אם ּפנים: ּכל על ּבׁשּבת אֹותֹו מלין - ׁשמֹונה ּבן ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָספק
ּבן ואם ׁשּבת; ׁשּידחה הּוא ּבדין - הּוא וׁשלם הּוא, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָׁשבעה
ׁשּזה לפי הּוא, ּבׂשר ּכמחּת ׁשּמל זה הרי - הּוא ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשמֹונה

ׁשמֹונה. ּבן הּוא אם ְִֵֶֶָנפל,
.ÂË,הּׁשמׁשֹות ּבין אּמֹו למעי חּוץ ראׁשֹו העּבר ְְִִִֵֵַָָָֹֻהֹוציא

אֹותֹו מלין אין - ׁשּבת ּבלילי אּלא כּלֹו יצא ׁשּלא ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻאףֿעלּֿפי
את דֹוחה אינֹו הּׁשּבת את דֹוחה ׁשאינֹו מי וכל ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבׁשּבת.
ימים ּובׁשני ׁשני. טֹוב יֹוםֿ את ודֹוחה ראׁשֹון, ְְִִִִֵֵֶֶָיֹוםֿטֹוב
ולא הראׁשֹון את לא דֹוחה, אינֹו ראׁשֿהּׁשנה, ׁשל ְִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹטֹובים
ימים ׁשני את ּדֹוחה אינּה בזמּנּה ׁשּלא מילה וכן הּׁשני. ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאת

ראׁשֿהּׁשנה. ׁשל ִֶַָָֹטֹובים
.ÊËמעת לֹו ּומֹונין ׁשּיבריא; עד אֹותֹו מלין אין ְִִִֵֵֵֶֶַַָחֹולה,

מלין ואחרּֿכ לעת, מעת ימים ׁשבעה מחליֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָׁשּיבריא
ּבחלי וכּיֹוצא חּמה, ּבׁשחלצּתּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲֳִִִֵֶֶַַַַָָָָאֹותֹו.
וירפאּו, עיניו ׁשּיּפתחּו ּבעת - עיניו לֹו ּכאבּו אם אבל ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָזה;

בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּיד, אֹותֹו ְִִֵֵֶַָָָֹמלין
.ÊÈאֹותֹו מלין אין ּביֹותר, ירק ׁשּלֹו ּבּׁשמיני ׁשּנמצא ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹקטן

הּבריאים. הּקטּנים ּכמראה מראיו ויחזרּו דם, ּבֹו ׁשּיּפל ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָֹעד
אֹותֹו מלין אין אֹותֹו, ׁשּצבעּו ּכמי ּביֹותר, אדם היה אם ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָֹוכן
ׁשּזה מּפני הּקטּנים, ּכׁשאר מראיו ויחזרּו ּדמֹו ּבֹו ׁשּיּבלע ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָעד

הרּבה. אּלּו ּבדברים להּזהר וצרי הּוא. ְְְְִִִִִֵֵֵַָָָֹחלי
.ÁÈ,מילה מחמת ּומת ראׁשֹון, ּבנּה ׁשּמלה ְֲִִִֵֵֶַָָָָָאּׁשה

את מחמתׁשהכׁשילה ּומת הּׁשני, את מלה וכן ּכחֹו; ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
הרי - הּׁשני מּבעלּה ּבין הראׁשֹון, מּבעלּה ּבין - ְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָמילה
עד לֹו ממּתינין אּלא ּבזמּנֹו, הּׁשליׁשי את ימּול לא ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָֹזה
ּבֹו ׁשאין ולד אּלא מלין, אין ּכחֹו. ויתחּזק ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּיגּדיל
למּול ואפׁשר הּכל; את ּדֹוחה נפׁשֹות ׁשּסּכנת חלי, ְְְִֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּום
מּיׂשראל אחת נפׁש להחזיר אפׁשר ואי זמן, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָלאחר

ְָלעֹולם.
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ה'תשע"א ניסן כ"ט שלישי יום

ׁשני 1ּפרק
¤¤¥¦

ערל‡. ואפּלּו למּול. ּכׁשרין 5וקטן4ואּׁשה3ועבד2הּכל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
איׁש ׁשם ׁשאין ּבמקֹום לא6מלין עּכּו"ם אבל ּכלל7. .8ימּול ְְֲִִִֵֶַָָָָָֹ

ׁשנּיה ולמּול לחזר צרי אינֹו - מל ואפּלּו9ואם מלין, ּובּכל . ְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָֹֹ
ּבקרּומית10ּבצר ימּול ולא ׁשּכֹורת. ּדבר ּובכל 11ּובזכּוכית ְְְְְִִִִֵֶָָָָֹֹ

הּסּכנה מּפני קנה, ּבברזל12ׁשל למּול הּמבחר מן ּומצוה .13 ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻ
ּבסּכין. יׂשראל כל ונהגּו ּבמסּפרים. ּבין ּבסּכין, ּבין -ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָ

המחּפה·. העֹור ּכל את חֹותכין מֹוהלין? את14ּכיצד ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָ
ּפֹורעין15עטרהה ואחרּֿכ העטרה. ּכל ׁשּתתּגּלה עד את16, ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

העֹור מן ׁשּלמּטה הר לכאן17הּקרּום ּומחזירֹו ּבּצּפרן, ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹ
הּמילה את מֹוצץ ואחרּֿכ העטרה. ּבׂשר ׁשּיראה עד ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָּולכאן
לידי יבֹוא ׁשּלא ּכדי רחֹוקים, מּמקֹומֹות הּדם ׁשּיצא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹעד

אֹותֹו18סּכנה מעבירין מֹוצץ, ׁשאינֹו מי וכל ואחר19. . ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ
רטּיה אֹו אסּפלנית עליה נֹותן בהן.20ׁשּמֹוצץ, וכּיֹוצא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

ציצין‚. מעּכבין21יׁש ׁשאין ציצין ויׁש הּמילה, את מעּכבין ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָ

רב החֹופה עֹור הערלה מעֹור נׁשאר אם ּכיצד? הּמילה. ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאת
העֹור22ּגבהּה וזה ׁשהיה; ּכמֹות ערל זה הרי - עטרה ׁשל ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָ

המעּכב ציץ ׁשאינֹו23הּוא מעט, אּלא מּמּנּו נׁשאר לא ואם . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ
מעּכב ׁשאינֹו ציץ זהּו - עטרה ׁשל ּגבהּה רב .24חֹופה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

ּבּמילה„. ׁשעֹוסק זמן ּכל - הּציצין25הּמל על ּבין חֹוזר , ְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
ּפרׁש מעּכבין; ׁשאין ציצין על ּבין ציצין26ׁשּמעּכבין על , ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַ

חֹוזר אינֹו מעּכבין ׁשאינן ציצין על חֹוזר, מל27המעּכבין . ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָ
הּמילה את פרע מל28ולא לא ּכאּלּו -29. ְְִִֶַַָָָֹֹ

ּומדלּדל‰. ר ׁשּבׂשרֹו ּבׂשר30קטן ּבעל ׁשהיה אֹו ,31ּביֹותר, ְְְְֵֶֶַַַָָָָָָָָֻ
ׁשּיתקּׁשה ּבעת אֹותֹו רֹואין - מהּול אינֹו ּכאּלּו ׁשּיראה :32עד ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

את לתּקן וצרי ּכלּום, צרי אינֹו - מהּול ׁשהּוא נראה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָאם
ּומּכאן מּכאן העין33הּבׂשר מראית מּפני ּבעת34, ואם ; ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָָ

הּבׂשר את וקֹוצצין חֹוזרין - מהּול נראה לא ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָֹׁשּיתקּׁשה
ּבעת גלּויה העטרה ׁשּתראה עד ּומּכאן, מּכאן ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻהמדלּדל

סֹופרים35קּׁשּוי מּדברי זה ודבר הּתֹורה,36. מן אבל ; ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָ
למּול צרי אינֹו ּומל, הֹואיל ּכערל, נראה ׁשהּוא ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָאףֿעלּֿפי

ׁשנּיה .37ּפעם ְִַַָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מילה. מחמת אחיו שמתו מי וכן החולה תינוק דין דוחה; אינה ואיזו שבת דוחה מילה איזו ישראל; לקהל הם1)שנכנס מי
טוב. ויום שבת דוחים אם מילה מכשירי מוהלים; כיצד למול; מילה,2)הכשרים מחמת אחיו שמתו מפני נימול שלא ישראל

יוסף" "בבית הובא מנוח, (רבי לא בזדון, ברית להפיר מתכוון אבל י"ח). הלכה א, (פרק לעיל כמבואר כוחו, נתחזק לא ועדיין
רסד). סימן דעה אבל3)יורה גרמן, הזמן שאין עשה במצוות המחוייבת כאשה אלא המצוות, בכל מחוייב שאינו פי על אף

כשר. העבד גם למול כשרה שהאשה א).4)מתוך עמוד כז דף זרה (עבודה מילה בת שאינה פי על שאינו5)אף פי על אף
(שם). לשמה צריכה אינה מילה אבל מצוה, לשם לכוון יודע ואינו דעת (רי"ף6)בר לכולם קודם הוא איש שם שיש במקום כי

יט). פרק סוף אשה7)לשבת אבל אחרים, ימול מהול שהוא מי ימול: - המל בו קרא ימול", "הימול שנאמר: שם) זרה (עבודה
וכשרה. כמהולה היא הרי מילה בת שאינה שימול.8)מתוך מי שם שאין במקום שעל9)אפילו כתב גדול" המצוות וב"ספר

דעה יורה יוסף ("בית כך סובר רבינו שגם וייתכן מהול, כשהוא מנולד עדיף שאינו ברית דם ממנו ולהטיף לחזור צריך פנים כל
רס"ד). בנה.10)סימן ערלת את ותכרות צור ציפורה ותיקח כה): פסוק ד, פרק (שמות ככתוב חדה, של11)אבן החד הצד

עץ. שם).12)קנה וברש"י ב עמוד טז דף (חולין הגיד את ינקבו שמא לחוש ויש אותה, כשדוחקים ממנה ניתזים שקסמים
רס"ד13) (סימן דעה ליורה ב"פרישה" וראה בו). (למול ברזל" לעשות פחמים לעשות עצים "כורתים א) משנה י"ט, פרק (שבת

לזה. טעם ז) קטן הגיד15)המכסה.14)סעיף שממנו הגיד, את המקיף הגבוה לחוט עד (האבר) הגיד שבראש הבשר הוא
הקרקע. לצד ויורד ראש17)קורעים.16)משפע את מכסה והוא מאוד, דק והפנימי עבה, העליון הוא, כפול הערלה עור כי

עמוד18)הגיד. קלג דף (שבת מקורה זו הלכה כל הגיד. שיצבה ואפשר ונקפה. מתחמם הגיד שבבשר הדם החבורה, ידי שעל
מוהל.19)ב). מלהיות אותו הפצע.20)מפטרים את ומרפאה הדם, העוצרת במשחה מרוחה הערלה21)תחבושת נימי

בעטרה. מדובקים היקפה.22)שנשארו לרוב וחומר שנית.23)וקל לחתכו קלז24)וצריך דף (שבת שנית אותו מלים ואין
א). ממנה.25)עמוד ידיו סילק ידיו.26)שלא ולמול27)סילק לחזור לו שאסור מפרשים: ויש ולמול. לחזור מחוייב אינו

המפרשים רוב אולם ב). עמוד קלג דף (שבת בברייתא זו הלכה ומקור המשנה). (מרכבת התינוק צער מפרשיםמשום בראשם ורש"י
שאפילו לו מניין רבינו על תמהים ורבים מעכבים, שאינם אפילו ציצים על לחזור שצריך וודאי בחול אבל בשבת, במילה זו ברייתא
רבינו לשיטת נאמן מקור הביא רבינוביץ' דוד אליהו רבי והגאון נ) סימן אריה שאגת בשאלותֿותשובות (ראה חוזר אינו בחול
ומלים חוזרים המילה את המעכבים ציצים בו "נשתיירו שם: אמרו הגר שבמילת ב עמוד מז דף יבמות במסכת ערוך מתלמוד
שמילה שבת, דוחה אינה שהרי בחול, אלא אינה הגר מילת והרי חוזרים, אינם מעכבים שאינם ציצים שעל משמע - שנייה" אותו

היא. בזמנה העטרה.28)שלא בשר את וגילה הדק הקרום את קרע נתפרשה29)שלא שלא פי על שאף ב) עמוד קלז דף (שבת
ולפיכך מסיני, למשה הלכה פי על בה נצטווינו אבל - ב) עמוד עא דף (יבמות אבינו לאברהם פריעה ניתנה ולא - בתורה הפריעה
לשתי מכאן ימול, "המול דרשו: א) הלכה ח, פרק (יבמות ובירושלמי כלל. נימול לא כאילו כרת בעונש הוא עדיין נפרע, שלא מי

לפריעה". ואחת למילה, אחת ותלוי.30)מילות, ערלתו31)רפוי שניטלה לאחר - מערלתו שלמעלה הבשר ונראה שמן שהוא
העטרה. את וחופה חוזר הוא כאילו ונמתח.32)- מתפשט הגיד33)ובשרו סביב ולקשרו לאחוריו, העור לדחוק להשתדל יש

הדשן, (תרומת כלום ממנו לחתוך צריך אין זו בדרך אפשר אי ואם למטה, יחזור ולא שם שיעמוד אפשר אם העטרה, מן למעלה
רסד). סימן דעה ליורה בב"ח ערל.34)הובא שהוא בו יחשדו ב).35)שלא עמוד קלז דך המשנה36)(שבת לשון שכך

שנית. מילה צריך אינו התורה שמן משמע - העין" מראית מפני מתקנו בשר בעל היה "ואם ה): משנה י"ט פרק והרי37)(שם
י). הלכה ז, פרק תרומות הלכות (ראה ובפסח בתרומה לאכול ומותר הנימולים כשאר הוא

dlin zekld - oqip h"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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.Â,ּומֹוצצין ּופֹורעין, מלין, ּבׁשּבת: מילה צרכי ּכל ְְְְִִִִִֵַָָָָָעֹוׂשין
ׁשּפרש אףֿעלּֿפי המעּכבין, ציצין על ציצין38וחֹוזר ועל , ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַ

פרׁש ׁשּלא זמן ּכל מעּכבין, אסּפלנית39ׁשאין עליה ונֹותן ;40. ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
מילה מכׁשירי הרי41אבל ּכיצד? הּׁשּבת. את ּדֹוחין אינן ְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

מביאין ולא ּבׁשּבת, סּכין עֹוׂשין אין - סּכין מצאּו ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹֹׁשּלא
למקֹום מּמקֹום מבֹוי42אֹותֹו ואפּלּו אין43. מערב, ׁשאינֹו ְְֲִִֵֵֶַָָָָֹ

לחצר מחצר אֹותֹו נדחה44מביאין מּדבריהם ערּוב ואין . ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָ
הּסּכין הבאת ׁשּבת45מּפני מערב להביאֹו ואפׁשר הֹואיל ,46. ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

.Êלּה ׁשֹוחקין אין חּמין47וכן לּה מחּמין ואין ,48סממנין, ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָ
אסּפלנית לּה עֹוׂשין טֹורפין49ואין ואין ואם50, וׁשמן. יין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָ

ּכּמֹון ׁשחק ּבׁשּניו51לא לֹועס - ׁשּבת ואם52מערב ונֹותן. ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
הּכלל: זה לעצמֹו. וזה לעצמֹו זה נֹותן - וׁשמן יין טרף ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹלא
הּׁשּבת. את דֹוחה אינֹו ׁשּבת, מערב לעׂשֹותֹו ׁשאפׁשר ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּכל
הּמילה ּתּדחה - הּמכׁשירין הכינּו ולא ׁשכח אם ְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹאבל

.53לּתׁשיעי ְִִַ

.Áהחּמין נׁשּפכּו ואחרּֿכ ּבׁשּבת, הּקטן את אֹו54מלּו ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָ
ׁשּסּכנה מּפני ּבׁשּבת, הּכל לֹו עֹוׂשין - הּסממנין ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹנתּפּזרּו

הּקטן55היא את להרחיץ ׁשּדרּכן מקֹום אֹותֹו56לֹו. מרחיצין , ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָ
הּמילה לאחר ּבין הּמילה, לפני ּבין - הּמילה ּביֹום ,57ּבׁשּבת ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָ

מילה ׁשל בּׁשליׁשי ּכל58אֹו רחיצת ּבין ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
ׁשּבת,59ּגּופֹו מערב ׁשהּוחּמּו ּבחּמין ּבין מילה; רחיצת ּבין ,ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּבׁשּבת ׁשהּוחּמּו ּבחּמין לֹו60ּבין היא ׁשּסּכנה מּפני ,61. ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
.Ëלעּכּו"ם אֹומר - ׁשּבת מערב סּכין הביאּו ולא ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשכחּו

סּכין רׁשּות62להביא ּדר אֹותֹו יביא ׁשּלא ּובלבד ּבׁשּבת; ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹ
אסּורה63הרּבים ּבׁשּבת ׁשעׂשּיתֹו ּדבר ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו . ְְֲֲִִֶֶַַָָָָָָָָָָ

ׁשבּות מּׁשּום אֹותן,64עלינּו לעׂשֹות לעּכּו"ם לֹומר לנּו מּתר , ְְֲִֵַַַָָָָֻ
עלינּו אסּורה ׁשעׂשּיתֹו ודבר ּבזמּנּה; מצוה לעׂשֹות ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָּכדי

מלאכה ּבׁשּבת65מּׁשּום לעׂשֹותֹו לעּכּו"ם לֹומר לנּו אסּור ,66. ְְְֲִַַַַָָָָָ
.Èּבזמּנּה אפּלּו מילה, יֹוםֿטֹוב,67מכׁשירי את ּדֹוחין אינן , ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָ

הּדברים: וחמר וקל יֹוםֿטֹוב. מערב לעׂשֹותן ואפׁשר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהֹואיל
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ידיו.38) ועל39)שסילק עצמה בפני התחלה זו שהרי חוזר אינו משפירש, אבל אצלה. להידחות שבת ניתנה הערלה חיתוך שכל
להידחות. שבת ניתנה לא שזה40)אלו מותרת, המילה רפואת סממנים שחיקת משום בשבת אסורה שרפואה פי על אף תחבושת,

סכנה. בו שיש שבת.41)חולי בערב לעשותם היה ואפשר המילה, את ומאפשרים מכינים שהם חפץ42)דברים להעביר שאסור
ביניהן. עירבו לא אם לרשות מרשות נתונה43)בשבת וקורה הרבים, לרשות פתוחה הרביעית והרוח צדדיו, משלושת שסתום רחוב

אלא היחיד, כרשות הוא הרי המבוי שכל למבוי, מהחצרות להוציא מותר וכן בכולו, לטלטל מותר התורה ומן לכותל, מכותל עליו
בביאורנו, ג הלכה י"א, פרק ברכות הלכות לעיל מבואר - עירוב ביניהן. עירבו לא אם למבוי, מהחצרות להוציא אסור סופרים שמדברי
היחיד לרשות היחיד מרשות רק שלא לומר מעורב" שאינו מבוי "ואפילו רבינו: שכתב וזה וֿז), הלכות א, (פרק עירובין הלכות וראה
סכין להביא אסור - סופרים מדברי אלא בהעברתו איסור שאין מבוי דרך אלא לזה, מזה להוציא התורה מן שאסור הרבים רשות דרך

בשבת. מונחים44)למילה שהיו כלים אבל הבית בתוך ששבתו כלים אלא מבוי דרך להביא האיסור שאין להעיר וראוי המבוי. דרך
הלכה ג, (פרק עירובין הלכות רבינו בדברי כמבואר מעורב, שאינו מבוי דרך אפילו לחצר מחצר להעבירם מותר בחצר, השבת יום כל

מילה.45)יט). למצוות שבת46)המיועדת מערב לעשותו שאפשר "כל הוא: ושםוכלל א) עמוד קל דף (שבת שבת" דוחה אינו
כרת". במקום דבריהם העמידו (סכין) "איזמל א עמוד צב דף פסחים וראה זו. הלכה כל מקור ב שהרי47)עמוד לרפאותה למילה,

א). עמוד עג דף (שבת בשבת שנאסרו מלאכות ותשע משלושים אחת היא הטחינה המילה.48)מלאכת לפני התינוק את לרחוץ
שבת.49) מערב להכין אפשר האספלנית בקערה50)שעשיית ביצה שטורפים כדרך - בקערה ויין שמן לערב היו רגילים מערבין.

סממנים. שחיקת משום גזירה לטרוף אסור ובשבת לרפואה, המילה על ממנה ולטפטף למאפה51)- בו ומשתמשים ריחני, זרע מין
כז). פסוק כח, פרק (ישעיה במקרא ונמצא בלע"ז) (קיממעל כל52)תנור ומקור משנים. שבת במלאכת לשנות שאפשר מה ְִַשכל

ב). משנה י"ט, פרק (שבת זו מצוות53)הלכה מקיים הוא שבת דיחוי שבשעת עצמה, במילה אלא מילה, מפני שבת הודחה שלא
ספר"). ("קרית בהכנתם מצוה לו אין שעדיין לא, במכשיריה אבל מילה, של המילה.54)עשה את בהם שדחוייה55)שרוחצים

ימול אל אדרבה כי הסכנה, מפני מים להחם להתיר אין כי המילה, תידחה המילה לפני נשפכו אם אבל נפשות, סכנת אצל שבת ַהיא
והרשב"א. הרז"ה דעת וכן יסתכן, לחזקו.56)ואל לדבר,58)לרפאותו.57)כדי וזכר בסכנה, והילד מתגברת המחלה שאז ְַ

כואבים. בהיותם השלישי ביום ויהי כה): פסוק לד, פרק (בראשית בחמים59)שנאמר הגוף כל רחיצת על חכמים שגזרו פי על אף
ואומרים בשבת, המים מחמים שהיו הבלנים מפני גזירה, משום א) עמוד מ דף (בשבת כמבואר שבת, מערב שהוחמו בחמים ואפילו

יט). פרק לשבת (ר"ן כך כל בה שייכת הגזירה שאין - התירו מילה מצוות במקום - הוחמו שבת רחיצת60)מערב על רק מוסב זה
בחמין לרחיצה היתר ואין יסתכן. ולא ימול לא אדרבה כי מועיל, זה נימוק אין המילה לפני הרחיצה על אבל השלישי, ביום מילה
אסור. - התינוק לצורך בשבת שיחמם לגוי ולומר עצמו, לצורך בשבת גוי שחיממם או שבת מערב שהוחמו בחמים אלא המילה לפני

לוניל. לחכמי זה בעניין שהשיב מה ב פרק מילה להלכות רבינו" "תשובות במוספנו פרק61)וראה שבת (הלכות רבינו לשון וזה
שאין למדת הא - בהם", וחי האדם אותם יעשה "אשר שנאמר: סכנה, בו שיש לחולה שבת בחילול להתמהמה "ואסור ג): הלכה ב,
אומר הכתוב עליהם ואסור, שבת חילול שזה שאומרים המינים ואלו בעולם, ושלום וחסד רחמים אלא בעולם, נקמה התורה משפטי

בהם". יחיו לא ומשפטים טובים לא חוקים להם נתתי אני וגם כה): פסוק ח, פרק איסור62)(יחזקאל שאין מעורב שאינו מבוי דרך
התירו. מילה מצוות ולצורך סופרים מדברי אלא התורה.63)בהעברתו מן הוא הרבים ברשות ההעברה שבות64)שאיסור

השביעי "וביום מלשון "שבות" נקראת לעשותה שלא עליה גזרו שחז"ל אלא התורה, מן אסורה שאינה מלאכה וכל שבת, ממלאכת
האסורות65)תשבות". מלאכות ותשע משלושים היא לרשות מרשות ש"הוצאה" היא מלאכה הרבים רשות דרך חפץ העברת וגם
לנו66)בשבת. שאסור והטעם ט), הלכה ו (פרק שבת הלכות רבינו דברי והשווה א) עמוד סח דף (עירובין מצוה לצורך אפילו

בעינינו קלה שבת תהיה שלא "כדי בשבת, מלאכה בשבילנו לעשות לגוי שבתלומר הלכות רבינו (מלשון בעצמנו" לעשות ונבוא
שבות". - לגוי "אמירה א): עמוד קנ דף (שבת אמרו וכן הוא, סופרים מדברי זה ודבר א). הלכה ו, השמיני.67)פרק ביום
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.Â,ּומֹוצצין ּופֹורעין, מלין, ּבׁשּבת: מילה צרכי ּכל ְְְְִִִִִֵַָָָָָעֹוׂשין
ׁשּפרש אףֿעלּֿפי המעּכבין, ציצין על ציצין38וחֹוזר ועל , ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַ

פרׁש ׁשּלא זמן ּכל מעּכבין, אסּפלנית39ׁשאין עליה ונֹותן ;40. ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
מילה מכׁשירי הרי41אבל ּכיצד? הּׁשּבת. את ּדֹוחין אינן ְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

מביאין ולא ּבׁשּבת, סּכין עֹוׂשין אין - סּכין מצאּו ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹֹׁשּלא
למקֹום מּמקֹום מבֹוי42אֹותֹו ואפּלּו אין43. מערב, ׁשאינֹו ְְֲִִֵֵֶַָָָָֹ

לחצר מחצר אֹותֹו נדחה44מביאין מּדבריהם ערּוב ואין . ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָ
הּסּכין הבאת ׁשּבת45מּפני מערב להביאֹו ואפׁשר הֹואיל ,46. ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

.Êלּה ׁשֹוחקין אין חּמין47וכן לּה מחּמין ואין ,48סממנין, ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָ
אסּפלנית לּה עֹוׂשין טֹורפין49ואין ואין ואם50, וׁשמן. יין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָ

ּכּמֹון ׁשחק ּבׁשּניו51לא לֹועס - ׁשּבת ואם52מערב ונֹותן. ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
הּכלל: זה לעצמֹו. וזה לעצמֹו זה נֹותן - וׁשמן יין טרף ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹלא
הּׁשּבת. את דֹוחה אינֹו ׁשּבת, מערב לעׂשֹותֹו ׁשאפׁשר ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּכל
הּמילה ּתּדחה - הּמכׁשירין הכינּו ולא ׁשכח אם ְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹאבל

.53לּתׁשיעי ְִִַ

.Áהחּמין נׁשּפכּו ואחרּֿכ ּבׁשּבת, הּקטן את אֹו54מלּו ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָ
ׁשּסּכנה מּפני ּבׁשּבת, הּכל לֹו עֹוׂשין - הּסממנין ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹנתּפּזרּו

הּקטן55היא את להרחיץ ׁשּדרּכן מקֹום אֹותֹו56לֹו. מרחיצין , ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָ
הּמילה לאחר ּבין הּמילה, לפני ּבין - הּמילה ּביֹום ,57ּבׁשּבת ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָ

מילה ׁשל בּׁשליׁשי ּכל58אֹו רחיצת ּבין ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
ׁשּבת,59ּגּופֹו מערב ׁשהּוחּמּו ּבחּמין ּבין מילה; רחיצת ּבין ,ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּבׁשּבת ׁשהּוחּמּו ּבחּמין לֹו60ּבין היא ׁשּסּכנה מּפני ,61. ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
.Ëלעּכּו"ם אֹומר - ׁשּבת מערב סּכין הביאּו ולא ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשכחּו

סּכין רׁשּות62להביא ּדר אֹותֹו יביא ׁשּלא ּובלבד ּבׁשּבת; ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹ
אסּורה63הרּבים ּבׁשּבת ׁשעׂשּיתֹו ּדבר ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו . ְְֲֲִִֶֶַַָָָָָָָָָָ

ׁשבּות מּׁשּום אֹותן,64עלינּו לעׂשֹות לעּכּו"ם לֹומר לנּו מּתר , ְְֲִֵַַַָָָָֻ
עלינּו אסּורה ׁשעׂשּיתֹו ודבר ּבזמּנּה; מצוה לעׂשֹות ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָּכדי

מלאכה ּבׁשּבת65מּׁשּום לעׂשֹותֹו לעּכּו"ם לֹומר לנּו אסּור ,66. ְְְֲִַַַַָָָָָ
.Èּבזמּנּה אפּלּו מילה, יֹוםֿטֹוב,67מכׁשירי את ּדֹוחין אינן , ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָ

הּדברים: וחמר וקל יֹוםֿטֹוב. מערב לעׂשֹותן ואפׁשר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהֹואיל
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ידיו.38) ועל39)שסילק עצמה בפני התחלה זו שהרי חוזר אינו משפירש, אבל אצלה. להידחות שבת ניתנה הערלה חיתוך שכל
להידחות. שבת ניתנה לא שזה40)אלו מותרת, המילה רפואת סממנים שחיקת משום בשבת אסורה שרפואה פי על אף תחבושת,

סכנה. בו שיש שבת.41)חולי בערב לעשותם היה ואפשר המילה, את ומאפשרים מכינים שהם חפץ42)דברים להעביר שאסור
ביניהן. עירבו לא אם לרשות מרשות נתונה43)בשבת וקורה הרבים, לרשות פתוחה הרביעית והרוח צדדיו, משלושת שסתום רחוב

אלא היחיד, כרשות הוא הרי המבוי שכל למבוי, מהחצרות להוציא מותר וכן בכולו, לטלטל מותר התורה ומן לכותל, מכותל עליו
בביאורנו, ג הלכה י"א, פרק ברכות הלכות לעיל מבואר - עירוב ביניהן. עירבו לא אם למבוי, מהחצרות להוציא אסור סופרים שמדברי
היחיד לרשות היחיד מרשות רק שלא לומר מעורב" שאינו מבוי "ואפילו רבינו: שכתב וזה וֿז), הלכות א, (פרק עירובין הלכות וראה
סכין להביא אסור - סופרים מדברי אלא בהעברתו איסור שאין מבוי דרך אלא לזה, מזה להוציא התורה מן שאסור הרבים רשות דרך

בשבת. מונחים44)למילה שהיו כלים אבל הבית בתוך ששבתו כלים אלא מבוי דרך להביא האיסור שאין להעיר וראוי המבוי. דרך
הלכה ג, (פרק עירובין הלכות רבינו בדברי כמבואר מעורב, שאינו מבוי דרך אפילו לחצר מחצר להעבירם מותר בחצר, השבת יום כל

מילה.45)יט). למצוות שבת46)המיועדת מערב לעשותו שאפשר "כל הוא: ושםוכלל א) עמוד קל דף (שבת שבת" דוחה אינו
כרת". במקום דבריהם העמידו (סכין) "איזמל א עמוד צב דף פסחים וראה זו. הלכה כל מקור ב שהרי47)עמוד לרפאותה למילה,

א). עמוד עג דף (שבת בשבת שנאסרו מלאכות ותשע משלושים אחת היא הטחינה המילה.48)מלאכת לפני התינוק את לרחוץ
שבת.49) מערב להכין אפשר האספלנית בקערה50)שעשיית ביצה שטורפים כדרך - בקערה ויין שמן לערב היו רגילים מערבין.

סממנים. שחיקת משום גזירה לטרוף אסור ובשבת לרפואה, המילה על ממנה ולטפטף למאפה51)- בו ומשתמשים ריחני, זרע מין
כז). פסוק כח, פרק (ישעיה במקרא ונמצא בלע"ז) (קיממעל כל52)תנור ומקור משנים. שבת במלאכת לשנות שאפשר מה ְִַשכל

ב). משנה י"ט, פרק (שבת זו מצוות53)הלכה מקיים הוא שבת דיחוי שבשעת עצמה, במילה אלא מילה, מפני שבת הודחה שלא
ספר"). ("קרית בהכנתם מצוה לו אין שעדיין לא, במכשיריה אבל מילה, של המילה.54)עשה את בהם שדחוייה55)שרוחצים

ימול אל אדרבה כי הסכנה, מפני מים להחם להתיר אין כי המילה, תידחה המילה לפני נשפכו אם אבל נפשות, סכנת אצל שבת ַהיא
והרשב"א. הרז"ה דעת וכן יסתכן, לחזקו.56)ואל לדבר,58)לרפאותו.57)כדי וזכר בסכנה, והילד מתגברת המחלה שאז ְַ

כואבים. בהיותם השלישי ביום ויהי כה): פסוק לד, פרק (בראשית בחמים59)שנאמר הגוף כל רחיצת על חכמים שגזרו פי על אף
ואומרים בשבת, המים מחמים שהיו הבלנים מפני גזירה, משום א) עמוד מ דף (בשבת כמבואר שבת, מערב שהוחמו בחמים ואפילו

יט). פרק לשבת (ר"ן כך כל בה שייכת הגזירה שאין - התירו מילה מצוות במקום - הוחמו שבת רחיצת60)מערב על רק מוסב זה
בחמין לרחיצה היתר ואין יסתכן. ולא ימול לא אדרבה כי מועיל, זה נימוק אין המילה לפני הרחיצה על אבל השלישי, ביום מילה
אסור. - התינוק לצורך בשבת שיחמם לגוי ולומר עצמו, לצורך בשבת גוי שחיממם או שבת מערב שהוחמו בחמים אלא המילה לפני

לוניל. לחכמי זה בעניין שהשיב מה ב פרק מילה להלכות רבינו" "תשובות במוספנו פרק61)וראה שבת (הלכות רבינו לשון וזה
שאין למדת הא - בהם", וחי האדם אותם יעשה "אשר שנאמר: סכנה, בו שיש לחולה שבת בחילול להתמהמה "ואסור ג): הלכה ב,
אומר הכתוב עליהם ואסור, שבת חילול שזה שאומרים המינים ואלו בעולם, ושלום וחסד רחמים אלא בעולם, נקמה התורה משפטי

בהם". יחיו לא ומשפטים טובים לא חוקים להם נתתי אני וגם כה): פסוק ח, פרק איסור62)(יחזקאל שאין מעורב שאינו מבוי דרך
התירו. מילה מצוות ולצורך סופרים מדברי אלא התורה.63)בהעברתו מן הוא הרבים ברשות ההעברה שבות64)שאיסור

השביעי "וביום מלשון "שבות" נקראת לעשותה שלא עליה גזרו שחז"ל אלא התורה, מן אסורה שאינה מלאכה וכל שבת, ממלאכת
האסורות65)תשבות". מלאכות ותשע משלושים היא לרשות מרשות ש"הוצאה" היא מלאכה הרבים רשות דרך חפץ העברת וגם
לנו66)בשבת. שאסור והטעם ט), הלכה ו (פרק שבת הלכות רבינו דברי והשווה א) עמוד סח דף (עירובין מצוה לצורך אפילו

בעינינו קלה שבת תהיה שלא "כדי בשבת, מלאכה בשבילנו לעשות לגוי שבתלומר הלכות רבינו (מלשון בעצמנו" לעשות ונבוא
שבות". - לגוי "אמירה א): עמוד קנ דף (שבת אמרו וכן הוא, סופרים מדברי זה ודבר א). הלכה ו, השמיני.67)פרק ביום
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מּדבריהם ׁשהּוא ׁשבּות, מילה מכׁשירי דחּו לא היא68אם , ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
ׁשּבּתֹורה לאֿתעׂשה סּמנין69ידחּו לּה ׁשֹוחקין אבל ? ְֲֲֲִִִֶֶַַַָָָָֹ

לקדרה וראּוי הֹואיל וׁשמן70ּביֹוםֿטֹוב, יין לּה וטֹורפין ,71. ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָ

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

וצּונּו‡. ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר ׁשּימּול: קדם מבר ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹהּמל
:מבר - ּבנֹו את מל ואם חברֹו. ּבן מל אם - הּמילה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָעל
ּברּו אחרת: ּברכה מבר הּבן ואבי הּבן, את למּול ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָוצּונּו
וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹאּתה
למּול האב על מצוה אבינּו. אברהם ׁשל ּבבריתֹו ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָלהכניסֹו
ערל ּכל ׁשּימּולּו יׂשראל ׁשּמצּוין מצוה על יתר ּבנֹו, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻאת
אחריה מברכין אין אביו, ׁשם אין אם לפיכ ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּביניהן.
אחד אֹו ּביתּֿדין אֹותּה ׁשּיברכּו ׁשהֹורה, מי ויׁש זֹו. ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָּברכה

ּכן. לעׂשֹות ראּוי ואין העם, ְֲִֵֵַָָָמן
לּברית,·. ׁשהכנסּתֹו ּכׁשם אֹומרים: עֹומדין, ׁשם היּו ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָואם

טֹובים. ּולמעׂשים ּולחּפה לתֹורה ּתכניסהּו ְְְְֲִִִֵֵַַָָֻּכן
העֹומדין‚. מן אחד אֹו הּמל אֹו הּבן אבי מבר ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָואחרּֿכ

ידיד קּדׁש אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו ְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשם:
קדׁש. ּברית ּבאֹות חתם וצאצאיו ׂשם, ּבׁשארֹו וחק ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹמּבטן
ידידּות להּציל צּוה צּורנּו, חלקנּו חי אל זאת, ּבׂשכר ּכן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַֹעל
אּתה ּברּו ּבבׂשרנּו. ׂשם אׁשר ּבריתֹו למען מּׁשחת ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשארנּו

"ׁשהחינּו". מבר הּבן ואבי הּברית. ּכֹורת ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָה',
.„מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו :מבר הּגרים, את ְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּמל

הּגרים את למּול וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָהעֹולם,
נתקּימּו לא הּברית דם ׁשאלמלא ּברית, ּדם מּמּנּו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָֹּולהּטיף
חּקֹות ולילה יֹומם בריתי לא אם ׁשּנאמר: וארץ, ְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשמים

ׂשמּתי. לא וארץ ְִִֶַָָָָֹׁשמים
וצּונּו‰. ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר :מבר עבּדֹו, את ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָהּמל

דם ׁשאלמלא ּברית, ּדם מהן ּולהּטיף העבדים את ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלמּול
אחרים, ׁשל עבד מל ואם וארץ. ׁשמים נתקּימּו לא ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּברית
לכּסֹות צרי ּגדֹול, אדם והּמל העבדים". מילת "על ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָמבר

אֹותֹו. ּומל מגּלהּו ואחרּֿכ ,ׁשּיבר עד ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָערותֹו
.Â- מהּול ּכׁשהּוא ׁשּנֹולד וקטן ׁשּנתּגּיר, קדם ׁשּמל ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּגר

וכן ּברכה. צריכין אינן ּברית, ּדם מּמּנּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָּכׁשּמּטיפין
זכר אינֹו ׁשהּוא מּפני מילתֹו, על מברכין אין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָאנּדרֹוגינֹוס,

ַַוּדאי.
.Êׁשחין מּפני אֹו מּכה מּפני ערלתֹו לחּת ׁשּצרי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָעּכּו"ם

ׁשהעּכּו"ם אֹותּה; לֹו לחּת ליׂשראל אסּור היה - ּבֹו ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּנֹולד
אליה; אֹותן מֹורידין ולא מיתה מידי אֹותם מעלים ְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹאין
נתּכּון לא ׁשהרי זֹו, ּברפּואה מצוה ׁשּנעׂשית ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאףֿעלּֿפי
ליׂשראל מּתר למילה, העּכּו"ם נתּכּון אם לפיכ ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָֻלּמצוה.

אֹותֹו. ָלמּול

.Áכל ּכי ׁשּנאמר: הּגֹוים, בּה ׁשּנתּגּנּו הערלה, היא ְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָָָָמאּוסה
אברהם נקרא ׁשּלא הּמילה, היא ּוגדֹולה ערלים. ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹהּגֹוים
תמים והיה לפני התהּל ׁשּנאמר: ׁשּמל, עד ׁשלם ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאבינּו
אברהם ׁשל ּבריתֹו הּמפר וכל וגֹו'. ּובינ ּביני בריתי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָואּתנה
ּתֹורה ּבֹו ׁשּיׁש אףֿעלּֿפי - מׁשכּה אֹו ערלתֹו והּניח ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָאבינּו,

הּבא. לעֹולם חלק לֹו אין טֹובים, ֲִִֵֵֶַַָָָּומעׂשים
.Ëרּבנּו למׁשה נתלה ׁשּלא - מילה חמּורה ּכּמה ּוראה ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבֹוא

ב ׁשהיה אףֿעלּֿפי אחת, ׁשעה אפּלּו מצֹותעליה וכל .ּדר ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ּדברי אּלה ׁשּנאמר: ּבריתֹות, ׁשלׁש עליהן נכרתּו ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָהּתֹורה
ּבחרב; אּתם ּכרת אׁשר הּברית מּלבד ה', צּוה אׁשר ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּברית
ּבברית לעבר ּכּלכם, הּיֹום נּצבים אּתם אֹומר: הּוא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻוׁשם
נכרתּו הּמילה ועל ּבריתֹות. ׁשלׁש הרי - אלהי ְְְְֱֲִִִֵֶַַָָֹה'
ּביני בריתי ואּתנה אבינּו: אברהם עם בריתֹות ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשלׁשֿעׂשרה
,ּובינ ּביני ּבריתי את והקמתי ,אּת בריתי הּנה אני ,ְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹּובינ
אׁשר ּבריתי זאת תׁשמר, ּבריתי את ואּתה עֹולם, ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַָָֹֹלברית
לברית ּבבׂשרכם, בריתי והיתה ּברית, לאֹות והיה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֶַָָָָּתׁשמרּו,
לברית אּתֹו, ּבריתי את והקמתי הפר, ּבריתי את ְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַָֹעֹולם,

יצחק. את אקים ּבריתי ואת ְְְִִִִֶֶָָָעֹולם,
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַָָָּברי
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ּפרׁשת, ׁשּקֹורין אחר ּבּׁשחר. יֹום ּבכל לקרֹות העם ְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָנהגּו
להם ׁשאין דברים אּלּו זֹו. מׁשנה קֹורין ּכהנים ּוברּכת ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ"צו"
ותלמּוד חסדים ּוגמילּות והראיֹון והּבּכּורים הּפאה ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָׁשעּור
הּזה ּבעֹולם ּפרֹותיהן אֹוכל ׁשאדם דברים אּלּו ְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּתֹורה.
ּוגמילּות ואם אב ּכּבּוד הּבא. לעֹולם לֹו קּימת ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָוהּקרן
ּביתֿהּמדרׁש והׁשּכמת חֹולים ּובּקּור ּתפּלה ועּיּון ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָחסדים
ותלמּוד לחברֹו אדם ּבין ׁשלֹום והבאת אֹורחים ְְְְְֲֲִֵֵַַַַַַָָָָָוהכנסת
החמירּו הן יׂשראל ּבנֹות זירא רּבי אמר ּכּלם. ּכנגד ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּתֹורה
עליה יֹוׁשבֹות ּכחרּדל ּדם טּפת רֹואֹות ׁשאפּלּו עצמן ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָעל
יֹום ּבכל הלכֹות הּׁשֹונה ּכל אלּיהּו דבי ּתנא נקּיים. ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָׁשבעה
עֹולם 'הליכֹות ׁשּנאמר, הּבא. העֹולם ּבן ׁשהּוא לֹו ְֱֲִֶֶֶֶַַָָָָָֻמבטח
אלעזר רּבי אמר 'הלכֹות'. אּלא 'הליכֹות' ּתקרי אל ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָלֹו'.
ּבעֹולם. ׁשלֹום מרּבים חכמים ּתלמידי חנינא רּבי ְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָאמר
ה' לדוד מזמֹור וכו'. ה'' לּמּודי ּבני 'וכלֿ ְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָׁשּנאמר,
ּופֹועל ּתמים הֹול קדׁש ּבהר מיֿיׁשּכן ּבאהל ְְְְֳִִִִֵֵֶֶַָָָָֹמיֿיגּור
האמת על ּומֹודה ּבסתר ׁשמים ירא אדם יהא לעֹולם ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָצדק.
על לא העֹולמים רּבֹון ויאמר ויׁשּכם ּבלבבֹו אמת ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָֹֹודֹובר
רחמי על ּכי לפני ּתחנּונינּו מּפילים אנחנּו ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָצדקֹותינּו
מהּֿכחנּו מהּֿצדקתנּו חסּדנּו מה חּיינּו מה אנּו מה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהרּבים.
ּכלֿ הלא אלהינּו ה' לפני מהּֿנאמר ְְֱֲֵֵֶַַַָָָֹֹֹּומהּֿגבּורתנּו
ּכבלי וחכמים היּו ּכלא הּׁשם ואנׁשי לפני ּכאין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּגּבֹורים
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ו.68) הלכה לעיל כמבואר מעורב, שאינו מבוי דרך ישראל ידי על סכין הבאת מן69)כגון, במלאכה אסור טוב יום שהרי
מילה מכשירי להתיר שאין ז, הלכה לעיל אמרנו וכבר תעשו לא עבודה מלאכת כל ח): פסוק כג, פרק (ויקרא שנאמר התורה,

תעשה. לא דוחה עשה בו70)מטעם אין בריאים מאכל שהוא דבר וכל טוב, ביום לבשל מותר שהרי התבשיל את בהם לתבל
בשבת. רפואה איסור גזירה71)משום מדבריהם, אלא בשמן יין טריפת איסור אין בשבת אפילו כי א) עמוד קלד דף (שבת

רוקח"). ("מעשה מילה צרכי משום התירו טוב וביום סממנים, שחיקת גרים1)משום מילת ברכת הבן; ואבי המוהל ברכת נוסח
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וימי ובהּו ּתהּו מעׂשינּו כל ּכי הׂשּכל ּכבלי ּונבֹונים ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָֹֹמּדע
האדם' 'ּומֹותר קדׁש ּבדברי ׁשּכתּוב ּכמֹו לפני הבל ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָחּיינּו
אֹוהב אברהם ּבני .ברית ּבני עּמ אנחנּו אבל ְְְְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָוגֹו'.
ׁשּנעקד יחיד יצחק זרע הּמֹורּיה. ּבהר לֹו ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּנׁשּבעּת
ׁשאהבּת ׁשּמאהבת בכֹור ּבנ יעקב עדת .מזּבח ְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹעלּֿגּבי
ויׁשרּון. יׂשראל אֹותֹו קראת ׁשׂשמחּתּֿבֹו ּומׂשמחת ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָֻאֹותֹו
ׁשבח ולּתן ּולפאר ּולׁשּבח ל להֹודֹות חּיבין אנּו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָלפיכ
ערב ּבכלֿיֹום לפני לֹומר אנּו וחּיבין .לׁשמ ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָוהֹודאה
מהּֿטֹוב אׁשרינּו אחד. ה' אלהינּו ה' יׂשראל ׁשמע ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹובקר
ׁשאנּו אׁשרינּו ירּׁשתנּו. מהּֿיפה ּגֹורלנּו מהּֿנעים ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻחלקנּו
ואֹומרים ובקר ערב ּתמיד ּבכלֿיֹום ּומעריבין ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָֹמׁשּכימין
ׁשּנברא קדם הּוא אּתה אחד. ה' אלהינּו ה' יׂשראל ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשמע
ּבעֹולם הּוא אּתה העֹולם ׁשּנברא אחר הּוא אּתה ְִֶַַַַָָָָָָָָָהעֹולם
הּוא ואּתה ראׁשֹון הּוא אּתה הּבא. לעֹולם הּוא ואּתה ְְִֶַַַַַָָָָָָהּזה
ּוביׁשּועת ּבעֹולמ והּקדֹוׁש הּגדֹול ׁשמ קּדׁש ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָאחרֹון
הּוא אּתה ּברּבים. ׁשמֹו המקּדׁש ּברּו קרננּו. ותגּביּה ְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָּתרּום
ּובׁשמי מּתחת ועלֿהארץ מּמעל ּבּׁשמים אלהינּו ְְֱִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹה'
אחרֹון הּוא ואּתה ראׁשֹון הּוא אּתה העליֹונים. ְְֲִִִֶַַַַַָָָָהּׁשמים
הארץ ּכנפֹות מארּבע קוי קּבץ אלהים. אין ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹּומּבלעדי
לבּד האלהים אּתהֿהּוא ּכי עֹולם ּכלּֿבאי וידעּו ְְְְֱִִִֵֵַַַָָָָָֹיּכירּו
ואתֿהארץ. אתֿהּׁשמים עׂשית אּתה הארץ. ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָלכלֿממלכֹות
ׁשּיאמר מי בּתחּתֹונים אֹו ּבעליֹונים ידי ּבכלֿמעׂשה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּומי
ּכ עּמנּו עׂשה ׁשּבּׁשמים אבינּו מהּֿתעׂשה. מֹול ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָ

ּובעת אתכם אביא ההיא ּבעת חֹוז עלֿידי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהבטחּתנּו
הארץ עּמי ּבכל ולתהּלה לׁשם אתכם ּכיֿאּתן אתכם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹקּבצי
אּתהֿהּוא ונאמר ה'. אמר לעיניכם אתֿׁשבּותיכם ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבׁשּובי
וכלֿצבאם הּׁשמים ׁשמי אתֿהּׁשמים עׂשית אּתה לבּד ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָה'
מחּיה ואּתה ּבהם וכלֿאׁשר הּיּמים עליה וכלֿאׁשר ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהארץ
ה' הּוא אּתה מׁשּתחוים. ל הּׁשמים ּוצבא ְְְֲִִִֶַַַַָָָָֻאתּֿכּלם
וׂשמּת ּכׂשּדים מאּור והֹוצאתֹו ּבאברם ּבחרּת אׁשר ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהאלהים
ה' מל ה' יּתּמּו. לא ּוׁשנֹותי הּוא אּתה אברהם. ְְְִֶֶֶַַָָָָֹׁשמֹו
לעֹולם ה' ּברּו עד כו' מל ה' ועד. לעֹולם ימל ה' ְְְִֶַָָָָָָָָֹמל

ואמן: ְֵֵָָאמן
נסחּה. זהּו הּזמירֹות ּפסּוקי לפני ׁשּמברכין ראׁשֹונה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּברכה
ועֹוׂשה. אֹומר ּברּו הּוא. ּברּו העֹולם. והיה ׁשאמר ְְֵֶֶַָָָָָָָָּברּו
מרחם ּברּו עלֿהארץ. מרחם ּברּו ּומקּים. ּגֹוזר ְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָּברּו
מׁשּלם ּברּו אֹורה. ּומביא אפלה מעביר ּברּו ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָעלֿהּברּיֹות.
ׁשכחה לא עולה לא לפני ׁשאין ּברּו ליראיו. טֹוב ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹׂשכר
ּברּו ׁשחד. מּקח ולא פנים מׂשֹוא לא מרמה ולא כזב ְְְְִִִַַַָָָָָֹֹֹֹֹולא
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו לנצח. וקּים לעד חי ְֱֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹאל
ּבלׁשֹון ּומפאר מׁשּבח עּמֹו ּבפי המהּלל האל ְְְְְִִֵַַָָָָָָֹֻֻהעֹולם.
ה' נהּלל מׁשיח עבּד דוד ּובׁשירי ועבדיו. ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָּכלֿחסידיו
ונזּכיר ּונפאר ּונׁשּבח נֹוד ּובזמירֹות ּבׁשבחֹות ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַָָֹאלהינּו
עדי ּומפאר מׁשּבח העֹולמים. חי יחיד אלהינּו מלּכנּו ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵַָָָָָֹֹֻׁשמ
וקֹורין ּבּתׁשּבחֹות. מהּלל מל ה' אּתה ּברּו ׁשמֹו. ְְְְִִֶֶַַַָָָָֻעד
כו' ּבמעׂשיו ה' יׂשמח לעֹולם ה' כבֹוד יהי אּלּו. ְְְְְְֲִִִֵַַָָּפסּוקין
אּלּו. ּפסּוקים קֹורא ּכ ואחר ּתלים. סֹוף עד כֹו' ְְְִִִֵֵֵַַַַָאׁשרי

ואמן. אמן לעֹולם ה' ימל ואמן. אמן לעֹולם ה' ְְְְְִֵֵֵֵָָָָָָָֹּברּו
אּתה ּברּו ּדויד וּיאמר ּכלֿהּקהל לעיני אתֿה' ּדויד ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹויבר

וכו': יׂשראל אלהי ְְֱִֵֵָֹה'
נסחּה. זהּו הּזמירֹות ּפסּוקי אחר ׁשל אחרֹונה ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֻּברכה
והּקדֹוׁש הּגדֹול הּמל האל מלּכנּו לעד ׁשמ ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָיׁשּתּבח
אבֹותינּו ואלהי אלהינּו ה' נאה ל ּכי ּובארץ. ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹּבּׁשמים

הּמקֹום. ּכמנהג סֹופּה עד הּׁשירה וקֹורא ְְְְִִֵַַַַָָָוכו'.
נׁשמת זה. נסח זֹו ּברכה לפני להֹוסיף העם ּכל נהגּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹּבׁשּבת
ּתפאר ּכלּֿבׂשר ורּוח אלהינּו. ה' אתֿׁשמ ּתבר ְְְְֱִֵֵֵֶַַָָָָָָֹּכלֿחי
עֹולם ועד ּומעֹולם ודֹור. לדֹור ּתמיד מלּכנּו זכר ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָּותרֹומם
ּגֹואל מל לנּו ואין אלהים אין ּומּבלעדי אל. ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאּתה
אּתה. אּלא וצּוקה צרה ּבכלֿעת ּומּציל ּפֹודה ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָּומֹוׁשיע
המהּלל הּתֹולדֹות. אדֹון ּכלּֿברּיֹות. אלֹוּה ּומרחם. ְְְְְֱֲִֵֵַַַַַָָָֻמפרנס
רּבים. ּברחמים ּוברּיֹותיו ּבחסד עֹולמֹו המנהג ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָּבּתׁשּבחֹות.
והּמקיץ יׁשנים המעֹורר ייׁשן. ולא ינּום לא אמת ְְְְֱֱִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹֹאלהים
ּול אסּורים. ּומּתיר חֹולים ורֹופא נֹופלים סֹומ ְְְְֲִִִִִִֵֵַָנרּדמים.
רּנה ּולׁשֹוננּו ּכּים ׁשירה מלא פינּו ואּלּו מֹודים. ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָאנחנּו
ועינינּו רקיע ּכמרחבי ׁשבח וׂשפתֹותינּו ּגּליו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּכהמֹון
ׁשמים ּכנׁשרי פרּוׁשֹות וידינּו וכּירח ּכּׁשמׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמאירֹות
ה' ל להֹודֹות מסּפיקין אנּו אין ּכאּילֹות קּלֹות ְְְְְִִֵֵַַַַָָָורגלינּו
מאלף עלֿאחת אתֿׁשמ ּולבר אבֹותינּו ואלהי ְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹאלהינּו
נּסים הּטֹובֹות ּפעמים רבבֹות [רּבי] רּבי ורב אלפים ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָֹֻאלפי
מּמצרים מּלפנים אבֹותינּו. ועם עּמנּו ׁשעׂשית ְְְְֲִִִִִִִִֵֶַָָָָּוגבּורֹות
זנּתנּו ּברעב ּפדיתנּו. עבדים מּבית אלהינּו ה' ְְְְְֱֲִִִֵֵַַָָָָָָֹּגאלּתנּו
ּומחלאים מּלטּתנּו ּומּדבר הּצלּתנּו מחרב ּכלּכלּתנּו. ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּובׂשבע
ולא אלהינּו ה' רחמי עזרּונּו הּנה ועד ּדּליתנּו. רּבים ְְֱֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹרעים
ּונׁשמה ורּוח ּבנּו ׁשּפּלגּת אברים ּכן על .חסדי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָעזבּונּו
יֹודּו הם הן ּבפינּו ׂשמּת אׁשר ולׁשֹון ּבאּפינּו ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּנפחּת
נהגּו וכן וכו'. יׁשּתּבח וכו' אלהינּו ה' אתֿׁשמ ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַָָֹויברכּו

קד הּׁשּבת' ליֹום ׁשיר 'מזמֹור ּכל ּפסּוקילקרֹות ׁשּיתחילּו ם ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹ
ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש הּכּפּורים. ּוביֹום הּׁשּבת ּביֹום ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָהּזמירֹות
ויׁש הּזמירֹות. ּפסּוקי קדם ּבׁשּבתֹות הּגדֹול הּלל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹלקרֹות
ּכמנהגם: הּכל - הּמעלֹות ׁשיר לקרֹות ׁשּנהגּו ְְְְֲֲִִִַַַָָָָֹמקֹומֹות

ּברּו נסחּה. היא זֹו ׁשמע קריאת ׁשּלפני ראׁשֹונה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֻּברכה
עד כו' חׁש ּובֹורא אֹור יֹוצר העֹולם מל אלהינּו ה' ֱֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹאּתה
ה' אהבּתנּו עֹולם אהבת - ׁשנּיה ּברכה הּמאֹורֹות. ְְְְֲֲִֵַַַַָָָָָיֹוצר
כו' מלּכנּו אבינּו עלינּו חמלּת ויתרה גדֹולה חמלה ְְְְֱִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹאלהינּו

ּבאהבה: יׂשראל ּבעּמֹו ְְְֲִֵַַַָָעד
אמת נסחּה. היא זֹו ׁשמע קריאת ׁשּלאחר אחרֹונה ְְְְְֱֲִִֶֶַַַַַָָָָֻּברכה

יׂשראל. ּגאל ה' אּתה ּברּו עד וכו' ְְְִִֵַַַַָָָָויּציב
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו ראׁשֹונה ּברכה - ְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָֹּובערבית
ה' אּתה ּברּו עד ערבים מעריב ּבדברֹו אׁשר ְֲֲֲִִִֶַַַָָָָָָהעֹולם
יׂשראל ּבית עֹולם אהבת - ׁשנּיה ּברכה ערבים. ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָהּמעריב
יׂשראל. עּמֹו אֹוהב ה' אּתה ּברּו עד וכו' אהבּת ְְְְִֵֵַַַַַָָָָָעּמ
היא זֹו ערבית ׁשל ׁשמע קריאת ׁשּלאחר ראׁשֹונה ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָּברכה
אּתה ּברּו עד כו' עלינּו קּים ּכלֿזאת ואמּונה אמת ְֱֱֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻנסחּה.
ה' הׁשּכיבנּו נסחּה. היא זֹו אחרֹונה ברכה יׂשראל. ּגאל ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָֻה'
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וימי ובהּו ּתהּו מעׂשינּו כל ּכי הׂשּכל ּכבלי ּונבֹונים ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָֹֹמּדע
האדם' 'ּומֹותר קדׁש ּבדברי ׁשּכתּוב ּכמֹו לפני הבל ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָחּיינּו
אֹוהב אברהם ּבני .ברית ּבני עּמ אנחנּו אבל ְְְְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָוגֹו'.
ׁשּנעקד יחיד יצחק זרע הּמֹורּיה. ּבהר לֹו ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּנׁשּבעּת
ׁשאהבּת ׁשּמאהבת בכֹור ּבנ יעקב עדת .מזּבח ְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹעלּֿגּבי
ויׁשרּון. יׂשראל אֹותֹו קראת ׁשׂשמחּתּֿבֹו ּומׂשמחת ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָֻאֹותֹו
ׁשבח ולּתן ּולפאר ּולׁשּבח ל להֹודֹות חּיבין אנּו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָלפיכ
ערב ּבכלֿיֹום לפני לֹומר אנּו וחּיבין .לׁשמ ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָוהֹודאה
מהּֿטֹוב אׁשרינּו אחד. ה' אלהינּו ה' יׂשראל ׁשמע ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹובקר
ׁשאנּו אׁשרינּו ירּׁשתנּו. מהּֿיפה ּגֹורלנּו מהּֿנעים ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻחלקנּו
ואֹומרים ובקר ערב ּתמיד ּבכלֿיֹום ּומעריבין ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָֹמׁשּכימין
ׁשּנברא קדם הּוא אּתה אחד. ה' אלהינּו ה' יׂשראל ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשמע
ּבעֹולם הּוא אּתה העֹולם ׁשּנברא אחר הּוא אּתה ְִֶַַַַָָָָָָָָָהעֹולם
הּוא ואּתה ראׁשֹון הּוא אּתה הּבא. לעֹולם הּוא ואּתה ְְִֶַַַַַָָָָָָהּזה
ּוביׁשּועת ּבעֹולמ והּקדֹוׁש הּגדֹול ׁשמ קּדׁש ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָאחרֹון
הּוא אּתה ּברּבים. ׁשמֹו המקּדׁש ּברּו קרננּו. ותגּביּה ְְְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָּתרּום
ּובׁשמי מּתחת ועלֿהארץ מּמעל ּבּׁשמים אלהינּו ְְֱִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹה'
אחרֹון הּוא ואּתה ראׁשֹון הּוא אּתה העליֹונים. ְְֲִִִֶַַַַַָָָָהּׁשמים
הארץ ּכנפֹות מארּבע קוי קּבץ אלהים. אין ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹּומּבלעדי
לבּד האלהים אּתהֿהּוא ּכי עֹולם ּכלּֿבאי וידעּו ְְְְֱִִִֵֵַַַָָָָָֹיּכירּו
ואתֿהארץ. אתֿהּׁשמים עׂשית אּתה הארץ. ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָלכלֿממלכֹות
ׁשּיאמר מי בּתחּתֹונים אֹו ּבעליֹונים ידי ּבכלֿמעׂשה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּומי
ּכ עּמנּו עׂשה ׁשּבּׁשמים אבינּו מהּֿתעׂשה. מֹול ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָ

ּובעת אתכם אביא ההיא ּבעת חֹוז עלֿידי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהבטחּתנּו
הארץ עּמי ּבכל ולתהּלה לׁשם אתכם ּכיֿאּתן אתכם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹקּבצי
אּתהֿהּוא ונאמר ה'. אמר לעיניכם אתֿׁשבּותיכם ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבׁשּובי
וכלֿצבאם הּׁשמים ׁשמי אתֿהּׁשמים עׂשית אּתה לבּד ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָה'
מחּיה ואּתה ּבהם וכלֿאׁשר הּיּמים עליה וכלֿאׁשר ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהארץ
ה' הּוא אּתה מׁשּתחוים. ל הּׁשמים ּוצבא ְְְֲִִִֶַַַַָָָָֻאתּֿכּלם
וׂשמּת ּכׂשּדים מאּור והֹוצאתֹו ּבאברם ּבחרּת אׁשר ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהאלהים
ה' מל ה' יּתּמּו. לא ּוׁשנֹותי הּוא אּתה אברהם. ְְְִֶֶֶַַָָָָֹׁשמֹו
לעֹולם ה' ּברּו עד כו' מל ה' ועד. לעֹולם ימל ה' ְְְִֶַָָָָָָָָֹמל

ואמן: ְֵֵָָאמן
נסחּה. זהּו הּזמירֹות ּפסּוקי לפני ׁשּמברכין ראׁשֹונה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּברכה
ועֹוׂשה. אֹומר ּברּו הּוא. ּברּו העֹולם. והיה ׁשאמר ְְֵֶֶַָָָָָָָָּברּו
מרחם ּברּו עלֿהארץ. מרחם ּברּו ּומקּים. ּגֹוזר ְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָּברּו
מׁשּלם ּברּו אֹורה. ּומביא אפלה מעביר ּברּו ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָעלֿהּברּיֹות.
ׁשכחה לא עולה לא לפני ׁשאין ּברּו ליראיו. טֹוב ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹׂשכר
ּברּו ׁשחד. מּקח ולא פנים מׂשֹוא לא מרמה ולא כזב ְְְְִִִַַַָָָָָֹֹֹֹֹולא
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו לנצח. וקּים לעד חי ְֱֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹאל
ּבלׁשֹון ּומפאר מׁשּבח עּמֹו ּבפי המהּלל האל ְְְְְִִֵַַָָָָָָֹֻֻהעֹולם.
ה' נהּלל מׁשיח עבּד דוד ּובׁשירי ועבדיו. ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָּכלֿחסידיו
ונזּכיר ּונפאר ּונׁשּבח נֹוד ּובזמירֹות ּבׁשבחֹות ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַָָֹאלהינּו
עדי ּומפאר מׁשּבח העֹולמים. חי יחיד אלהינּו מלּכנּו ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵַָָָָָֹֹֻׁשמ
וקֹורין ּבּתׁשּבחֹות. מהּלל מל ה' אּתה ּברּו ׁשמֹו. ְְְְִִֶֶַַַָָָָֻעד
כו' ּבמעׂשיו ה' יׂשמח לעֹולם ה' כבֹוד יהי אּלּו. ְְְְְְֲִִִֵַַָָּפסּוקין
אּלּו. ּפסּוקים קֹורא ּכ ואחר ּתלים. סֹוף עד כֹו' ְְְִִִֵֵֵַַַַָאׁשרי

ואמן. אמן לעֹולם ה' ימל ואמן. אמן לעֹולם ה' ְְְְְִֵֵֵֵָָָָָָָֹּברּו
אּתה ּברּו ּדויד וּיאמר ּכלֿהּקהל לעיני אתֿה' ּדויד ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹויבר

וכו': יׂשראל אלהי ְְֱִֵֵָֹה'
נסחּה. זהּו הּזמירֹות ּפסּוקי אחר ׁשל אחרֹונה ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֻּברכה
והּקדֹוׁש הּגדֹול הּמל האל מלּכנּו לעד ׁשמ ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָיׁשּתּבח
אבֹותינּו ואלהי אלהינּו ה' נאה ל ּכי ּובארץ. ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹּבּׁשמים

הּמקֹום. ּכמנהג סֹופּה עד הּׁשירה וקֹורא ְְְְִִֵַַַַָָָוכו'.
נׁשמת זה. נסח זֹו ּברכה לפני להֹוסיף העם ּכל נהגּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹּבׁשּבת
ּתפאר ּכלּֿבׂשר ורּוח אלהינּו. ה' אתֿׁשמ ּתבר ְְְְֱִֵֵֵֶַַָָָָָָֹּכלֿחי
עֹולם ועד ּומעֹולם ודֹור. לדֹור ּתמיד מלּכנּו זכר ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָּותרֹומם
ּגֹואל מל לנּו ואין אלהים אין ּומּבלעדי אל. ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאּתה
אּתה. אּלא וצּוקה צרה ּבכלֿעת ּומּציל ּפֹודה ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָּומֹוׁשיע
המהּלל הּתֹולדֹות. אדֹון ּכלּֿברּיֹות. אלֹוּה ּומרחם. ְְְְְֱֲִֵֵַַַַַָָָֻמפרנס
רּבים. ּברחמים ּוברּיֹותיו ּבחסד עֹולמֹו המנהג ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָּבּתׁשּבחֹות.
והּמקיץ יׁשנים המעֹורר ייׁשן. ולא ינּום לא אמת ְְְְֱֱִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹֹאלהים
ּול אסּורים. ּומּתיר חֹולים ורֹופא נֹופלים סֹומ ְְְְֲִִִִִִֵֵַָנרּדמים.
רּנה ּולׁשֹוננּו ּכּים ׁשירה מלא פינּו ואּלּו מֹודים. ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָאנחנּו
ועינינּו רקיע ּכמרחבי ׁשבח וׂשפתֹותינּו ּגּליו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּכהמֹון
ׁשמים ּכנׁשרי פרּוׁשֹות וידינּו וכּירח ּכּׁשמׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמאירֹות
ה' ל להֹודֹות מסּפיקין אנּו אין ּכאּילֹות קּלֹות ְְְְְִִֵֵַַַַָָָורגלינּו
מאלף עלֿאחת אתֿׁשמ ּולבר אבֹותינּו ואלהי ְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹאלהינּו
נּסים הּטֹובֹות ּפעמים רבבֹות [רּבי] רּבי ורב אלפים ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָֹֻאלפי
מּמצרים מּלפנים אבֹותינּו. ועם עּמנּו ׁשעׂשית ְְְְֲִִִִִִִִֵֶַָָָָּוגבּורֹות
זנּתנּו ּברעב ּפדיתנּו. עבדים מּבית אלהינּו ה' ְְְְְֱֲִִִֵֵַַָָָָָָֹּגאלּתנּו
ּומחלאים מּלטּתנּו ּומּדבר הּצלּתנּו מחרב ּכלּכלּתנּו. ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּובׂשבע
ולא אלהינּו ה' רחמי עזרּונּו הּנה ועד ּדּליתנּו. רּבים ְְֱֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹרעים
ּונׁשמה ורּוח ּבנּו ׁשּפּלגּת אברים ּכן על .חסדי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָעזבּונּו
יֹודּו הם הן ּבפינּו ׂשמּת אׁשר ולׁשֹון ּבאּפינּו ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּנפחּת
נהגּו וכן וכו'. יׁשּתּבח וכו' אלהינּו ה' אתֿׁשמ ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַָָֹויברכּו

קד הּׁשּבת' ליֹום ׁשיר 'מזמֹור ּכל ּפסּוקילקרֹות ׁשּיתחילּו ם ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹ
ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש הּכּפּורים. ּוביֹום הּׁשּבת ּביֹום ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָהּזמירֹות
ויׁש הּזמירֹות. ּפסּוקי קדם ּבׁשּבתֹות הּגדֹול הּלל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹלקרֹות
ּכמנהגם: הּכל - הּמעלֹות ׁשיר לקרֹות ׁשּנהגּו ְְְְֲֲִִִַַַָָָָֹמקֹומֹות

ּברּו נסחּה. היא זֹו ׁשמע קריאת ׁשּלפני ראׁשֹונה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֻּברכה
עד כו' חׁש ּובֹורא אֹור יֹוצר העֹולם מל אלהינּו ה' ֱֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹאּתה
ה' אהבּתנּו עֹולם אהבת - ׁשנּיה ּברכה הּמאֹורֹות. ְְְְֲֲִֵַַַַָָָָָיֹוצר
כו' מלּכנּו אבינּו עלינּו חמלּת ויתרה גדֹולה חמלה ְְְְֱִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹאלהינּו

ּבאהבה: יׂשראל ּבעּמֹו ְְְֲִֵַַַָָעד
אמת נסחּה. היא זֹו ׁשמע קריאת ׁשּלאחר אחרֹונה ְְְְְֱֲִִֶֶַַַַַָָָָֻּברכה

יׂשראל. ּגאל ה' אּתה ּברּו עד וכו' ְְְִִֵַַַַָָָָויּציב
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו ראׁשֹונה ּברכה - ְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָֹּובערבית
ה' אּתה ּברּו עד ערבים מעריב ּבדברֹו אׁשר ְֲֲֲִִִֶַַַָָָָָָהעֹולם
יׂשראל ּבית עֹולם אהבת - ׁשנּיה ּברכה ערבים. ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָהּמעריב
יׂשראל. עּמֹו אֹוהב ה' אּתה ּברּו עד וכו' אהבּת ְְְְִֵֵַַַַַָָָָָעּמ
היא זֹו ערבית ׁשל ׁשמע קריאת ׁשּלאחר ראׁשֹונה ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָּברכה
אּתה ּברּו עד כו' עלינּו קּים ּכלֿזאת ואמּונה אמת ְֱֱֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻנסחּה.
ה' הׁשּכיבנּו נסחּה. היא זֹו אחרֹונה ברכה יׂשראל. ּגאל ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָֻה'
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לעד. יׂשראל עּמֹו ׁשֹומר ּברּו עד וכו' לׁשלֹום ְְְֱִֵֵֵַַַָָָָֹאלהינּו
אל ה' אֹותי ּפדיתה עד כו' ואמן אמן לעֹולם ה' ְְִִֵֵֵַָָָָָָּברּו
ה' מל ה' מל ה' עד כו' לּבּנּו ויׂשמח עינינּו יראּו ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאמת.
ּפסּוקים לבר העם מקצת ונהגּו ועד. לעֹולם ְְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָֹימל
וּיּפלּו ּכלֿהעם וּירא זה. ּבנסח וקֹוראין ּברכה ְְְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹּבאמצע
האלהים. הּוא ה' האלהים הּוא ה' וּיאמרּו ְְֱֱִִֵֶַַָָֹֹֹעלּֿפניהם
להֹודֹות הּגֹוים מןֿ והּצילנּו וקּבצנּו יׁשענּו אלהי ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵַַַֹהֹוׁשיענּו
אתֿעּמֹו ה' יּטׁש לא ּכי .ּבתהּלת להׁשּתּבח קדׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹלׁשם
לעם. לֹו אתכם לעׂשֹות ה' הֹואיל ּכי הּגדֹול ׁשמֹו ְְְֲֲִִֶֶַַַָָּבעבּור

צּיֹון ּבהר מֹוׁשיעים לה'ועלּו והיתה עׂשו אתֿהר לׁשּפט ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ
ה' יהיה ההּוא ּבּיֹום עלּֿכלֿהארץ למל ה' והיה ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּמלּוכה
עלינּו הּקרּוי ׁשמ יחד ׁשּבּׁשמים אלהינּו אחד. ּוׁשמֹו ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאחד
החּיים נפׁשֹות ּביד ּתמיד. עלינּו ּומלכּות אתֿׁשמ ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָקּים
ּביד איׁש. ּכלּֿבׂשר ורּוח ּכלֿחי נפׁש ּבידֹו אׁשר ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָוהּמתים
וצאן עּמ ואנחנּו אמת. אל ה' אֹותי ּפדיתה רּוחי ְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַָָֹאפקיד
ה' .ּתהלת נסּפר ודֹור לדֹור לעֹולם ל נֹודה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָמרעית
ּביי נֹוׁשע יׂשראל רמּיה. מּלׁשֹון מׂשפתֿׁשקר נפׁשי ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּצילה
יהי עד. עֹולמי עד ּתּכלמּו ולא תבׁשּו לא עֹולמים ְְְְְִִִֵֵַַַָָֹֹּתׁשּועת
אלֿיעזבנּו עםֿאבֹותינּו. היה ּכאׁשר עּמנּו אלהינּו ְֱֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹה'
לׁשמר ּבכלּֿדרכיו ללכת אליו לבבנּו להּטֹות ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹואלֿיּטׁשנּו
ּכל אתֿאבֹותינּו. צּוה אׁשר ּומׁשּפטיו וחּקיו ְְְֲֲִִִֵֶֶָָָָָֹֻמצֹותיו
ּבּלילה. ה' ּברּו ּבּיֹום. ה' ּברּו הללּויּה. יּה ּתהּלל ְְְְֵַַַַַַָָָָָָָהּנׁשמה
סלה נהּלל ּתמיד ּבקּומנּו. ה' ּברּו ּבׁשכּבנּו. ה' ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָּברּו
ּבכבֹודֹו הּמֹול ה' אּתה ּברּו .ּובאמּונת ּבחּקי ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָֻונׂשיח

וכו': עלינּו ימל ּתמיד וקּים ְְְִִֵַַָָָֹחי

ה'תשע"א ניסן ל' רביעי יום

וסּדּורן הּתפּלה ּברכֹות ְְְִִִַַָָֹנסח
אברהם אלהי אבֹותינּו ואלהי אלהינּו ה' אּתה ּברּו ְֱֱֲֵֵֵֵֵַַָָָָֹֹֹא
וכו': והּנֹורא הּגּבֹור הּגדֹול האל יעקב ואלהי יצחק ְְְֱֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹֹאלהי
להֹוׁשיע רב אּתה מתים מחּיה אדני לעֹולם ּגּבֹור אּתה ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֹב

הּטל הּגׁשם2(מֹוריד ּומֹוריד הרּוח (מּׁשיב חּיים3). מכלּכל .( ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָ
ג וכו': נֹופלים סֹומ רּבים ּברחמים מתים מחּיה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַּבחסד
ּסלה. יהללּו ּבכלֿיֹום ּוקדֹוׁשים קדֹוׁש וׁשמ קדֹוׁש ְְְְְְִִֶַַָָָָָאּתה
ּומלּמד ּדעת לאדם חֹונן אּתה ד הּקדֹוׁש: האל ה' אּתה ְְֵֵֵַַַַַַָָָָָָָּברּו
ּברּו והׂשּכל. ּובינה חכמה ּדעה מאּת וחּננּו ּבינה ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָלאנֹוׁש

לתֹורת אבינּו הׁשיבנּו ה הּדעת: חֹונן ה' ודּבקנּואּתה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
בתׁשּובה והחזירנּו לעבֹודת מלּכנּו וקרבנּו ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבמצֹותי
לנּו סלח ו בתׁשּובה: הרֹוצה ה' אּתה ּברּו .לפני ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָׁשלמה
טֹוב אל ּכי ל פׁשענּו ּכי מלּכנּו לנּו מחל חטאנּו ּכי ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָֹאבינּו
ראהֿנא ז לסלח: הּמרּבה חּנּון ה' אּתה ּברּו אּתה. ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָֹוסּלח

מל אל ּכי לגאלנּו ּומהר ּדיננּו ודּון ריבנּו וריבה ְְְְְֳִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָבענינּו
ה' רפאנּו ח יׂשראל: ּגֹואל ה' אּתה ּברּו אתה. חזק ְְִֵֵֵֵַָָָָָָָָּגֹואל
והעלה אּתה. תהּלתנּו ּכי ונּוׁשעה הֹוׁשיענּו ונרפא ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָָָֹאלהינּו
אּתה. ורחמן רֹופא אל ּכי לכלּֿתחלּואינּו ׁשלמה ְְְְֲֲִֵֵֵֵַַָָָָָָרפּואה
אלהינּו ה' ּברכנּו ט יׂשראל: עּמֹו חֹולי רֹופא ה' אּתה ְְֱִֵֵֵֵֵַַָָָָֹּברּו
ּומטר (טל ותן אתֿׁשנֹותינּו ּובר ידינּו 4ּבכלֿמעׂשה ְְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ
אתֿהעֹולם וׂשּבע האדמה עלּֿכל-ּפני ּברכה ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָָלברכה)
י הּׁשנים: מבר ה' אּתה ּברּו תבל. ּפני ורּוה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָמּברכֹותי
ּגלּיֹותינּו אתּֿכל לקּבץ נס וׂשא לחרּותנּו גדֹול ּבׁשֹופר ְְְְְֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֻּתקע
נדחי מקּבץ ה' אּתה ּברּו לארצנּו. ּכלֿהארץ ּכנפֹות ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָמארּבע
ויֹועצינּו ּכבראׁשֹונה ׁשֹופטינּו הׁשיבה יא יׂשראל: ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָעּמֹו
לבּד אּתה עלינּו ּומל ואנחה יגֹון מּמּנּו והסר ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹּכבּתחּלה
אֹוהב מל ה' אּתה ּברּו ּובמׁשּפט. ּבצדק ּוברחמים ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּבחסד

לּמלׁשינים יב ּומׁשּפט: וכל5ֿצדקה תקוה ּתהי אל ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָ
ּותׁשּבר ּתעּקר זדֹון ּומלכּות יאבדּו ּכרגע ּכּלם ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻהאּפיקּורֹוסין
זדים: ּומכניע רׁשעים ׁשֹובר ה' אּתה ּברּו בימינּו. ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָּבמהרה
ועלֿׁשארית הּצדק ועלּֿגרי ועלֿהּצּדיקים עלֿהחסידים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַיג
לכל טֹוב ׂשכר ותן אלהינּו ה' רחמי יהמּו יׂשראל ּבית ְְְְֱֱֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹעּמ
עיר ירּוׁשלים ּבתֹו ּתׁשּכן יד וכו': ּבאמת ּבׁשמ ְְְְְְְְֱִִִִִֶֶַַָֹהּבֹוטחים
ּברּו בימינּו. ּבמהרה עֹולם ּבנין אֹותּה ּובנה ּדּברּת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּכאׁשר
תצמיח ּבמהרה ּדוד אתֿצמח טו ירּוׁשלים: ּבֹונה ה' ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאּתה
יׁשּועה: קרן מצמיח ה' אּתה ּברּו .ּביׁשּועת תרּום ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָוקרנֹו
ּברחמים וקּבל עלינּו ורחם וחּוס אלהינּו ה' קֹולנּו ׁשמע ְְְְְֱֲִֵֵֵֵֵַַַַָֹטז

מלּכנּו אתּֿתפּלתנּו אּתה6ּוברצֹון ּכי ּתׁשיבנּו אל ריקם ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
ולתפּלתם יׂשראל ּבעּמ אלהינּו ה' רצה יז וכו': ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵַָָָֹׁשֹומע
ּותפּלתם יׂשראל ואּׁשי ּבית לדביר העבֹודה והׁשב ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָׁשעה
אנחנּו מֹודים יח לצּיֹון: ׁשכינתֹו הּמחזיר ה' אּתה ּברּו ְְְְֲֲִִִִַַַַָָָוכו'
ּומגן חּיינּו צּור אבֹותינּו ואלהי אלהינּו ה' הּוא ׁשאּתה ֱֲֵֵֵֵֵֵַַָָָָֹֹל
עלֿחּיינּו ּתהּלת ּונסּפר ל נֹודה ודֹור לדֹור אּתה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָיׁשענּו

ׁשלֹום ׂשים יט עלינּו7וכו': ורחמים וחסד חן ּוברכה טֹובה ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָ
ה' לנּו נתּת ּפני מּמאֹור ּכּלנּו ּוברכנּו עּמ ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻועלֿיׂשראל
ּבברכה אֹומר החּמה ּבימֹות וכו'. אהבה וחּיים ּתֹורה ְְְֱֲִִִֵֵַַַַָָָָָֹאלהינּו
וכו'. ּבחסד' חּיים מכלּכל הּטל מֹוריד להֹוׁשיע 'רב ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ(ׁשנּיה)
ּבכלֿ אלהינּו ה' 'ּברכנּו זה ּבנסח תׁשיעית ּברכה ְְְְְְֱִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹּומבר
ּונדבה ּברכה רצֹון ּבטללי אתֿׁשנתנּו ּובר ידינּו ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָמעׂשה
מֹוצאי בליל הּׁשנים'. מבר ה' אּתה ּברּו הּטֹובֹות. ְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָּכּׁשנים
מבר טֹובים ימים ּובמֹוצאי הּכּפּורים יֹום ּובמֹוצאי ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָׁשּבת
ּומלּמד ּדעת לאדם חֹונן 'אּתה זה, ּבנסח רביעית ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹּברכה
לחׁש אֹור ּבין לחל קדׁש ּבין הבּדלּת אּתה ּבינה. ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹלאנֹוׁש
הּמעׂשה. ימי לׁשׁשת הּׁשביעי יֹום ּבין לעּמים יׂשראל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבין
מּכלֿמיני והּצילנּו ּפדנּו ּכן לחל קדׁש ּבין ׁשהבּדלּת ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹּכׁשם
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וחשיבותה. מילה מצוות ערך החמה.2)ועבדים; טו.3)בימות הלכה ב, פרק תפילה הלכות לעיל וכמבואר הגשמים, בימות
טז.4) הלכה ב, פרק תפילה הלכות לעיל קיח,5)ראה סימן חיים אורח בטור הנוסח וכן ולמשומדים, כתוב: ש"י וונציא בדפוס

בן כל בו. למרוד ומתכוון בוראו את היודע ישראל - משומד א. הלכה ב, פרק תפילה הלכות לעיל הכסףֿמשנה מדברי נראה וכן
דישתמד. ישראל בר כל אונקלוס: מתרגם מג) פסוק יב, פרק (שמות בו יאכל לא ומלפניך6)נכר כתוב: (שכו) מנטובה בדפוס

וכו'. רבינו7)מלכנו (לשון וכו' בברכה" ברכנו אבותינו ואלוקי אלוקינו אומר: שלום" ל"שים הש"ץ כשיגיע כהן, שם "וכשאין
י). הלכה טו, פרק תפילה הלכות לעיל

dpyd lk zeltz xcq - oqip 'l iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּמתרּגׁשֹות ּפרענּיֹות ּומּכלֿמיני ּבעֹולם8מׁשחית לבא ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֹֻ
ּובחּלֹו חדׁשים ּבראׁשי וכו'. 'מאּת וחּננּו מןֿהּכל ְְְְְְְֳִִִֵֵֵֵַָָָָֹֻוׁשמרנּו
וׁשחרית ּבערבית עׂשרה ׁשבעֿ ּבברּכת מֹוסיף מֹועד ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַׁשל
עד וכו' אלהינּו ה' 'רצה זה ּבנסח אֹותּה ּומבר ְְְְְֱִֵֵֵֶַַָָָֹֹּומנחה
ויבא יעלה אבֹותינּו ואלהי אלהינּו .עּמ יׂשראל ְְֱֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹעבֹודת

'ּביֹום9וכו' אֹומר מֹועד ׁשל ּובחּלֹו וכו'. עינינּו ותחזינה ְְְְְֱֵֵֵֵֶֶֶָֻ
('ּביֹום אֹו הּזה' הּמּצֹות חג מֹועד ּביֹום הּזה קדׁש ְְְִֵֶֶֶַַַַַָֹמקרא
הּזה'. הּסּכֹות חג מֹועד 'ּביֹום אֹו) הּזה' הּׁשבּועֹות חג ְֵֵֶֶַַַַַַָֻמֹועד
זה ּבנסח עׂשרה ׁשׁשֿ ּברּכת הּיחיד מבר ּתענית ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּביֹום
ּברחמים וקּבל עלינּו ורחם חּוס אלהינּו ה' קֹולנּו ְְְְֱֲִֵֵֵֵֵַַַַָֹ'ׁשמע
עננּו ּתׁשיבנּו. אל ריקם מלּכנּו מּלפני ּתפּלתנּו את 10ּוברצֹון ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

אל אנחנּו. גדֹולה בצרה ּכי ּתעניתנּו צֹום ּביֹום עננּו ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַָָָָאבינּו
והיה ּבּקׁשתנּו מּׁשמֹוע אזנ ּתעלם ואל מּמּנּו ּפני ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּתסּתר
תׁשמע ואּתה נדּבר תענה ואּתה נקרא טרם לׁשוענּו. ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָקרֹוב

ׁשּנאמר הם11ּכּדבר עֹוד אענה ואני יקראּו טרם והיה ְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּברּו ּפה. ּכל ּתפּלת ׁשֹומע אּתה ּכי אׁשמע ואני ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָמדּברים
ּברכה זה נסח אֹומר צּבּור ּוׁשליח ּתפּלה'. ׁשֹומע ה' ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹאּתה
'ּכי עד וכו' 'עננּו' אֹומר ׁשביעית. ּברכה אחר עצמּה ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָּבפני
ּברּו וצּוקה. צרה ּבכלֿעת ּומּציל ּפֹודה צרה ּבעת עֹונה ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָאל
ּברּכת מבר באב ּבתׁשעה צרה'. ּבעת העֹונה ה' ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָאּתה
עּמ עלֿיׂשראל עלינּו ה' 'רחם זה ּבנסח ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹארּבעֿעׂשרה
הּנתּונה הּׁשֹוממה החרבה האבלה העיר עיר ְְְֲֳִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָועלֿירּוׁשלים

חפּוי לּה וראׁש הּיֹוׁשבת זרים. ׁשּלא12ּביד עקרה ּכאּׁשה ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
לגיֹונֹות ויבּלעּוה וּיּתנּו13ילדה. פסילים. עֹובדי וּיירׁשּוה ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָ

עלּֿכן הארץ. ּולבהמת הּׁשמים לעֹוף מאכל עבדי ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָנבלת
עלֿחלליהם לּבי לּבי קֹולּה ּתּתן וירּוׁשלים ּתבּכה ּבמרר ְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָצּיֹון
ׁשֹוממֹותיה ּוראה והּביטה ה' ראה עלֿהרּוגיהם. מעי ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָמעי
ּכּכתּוב לבנֹותּה. עתיד אּתה ּובאׁש הּצּתּה באׁש ּכי 14ונחמּנה ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

אהיה ּולכבֹוד סביב אׁש חֹומת נאםֿה' אהיהּֿלּה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֻואני
ּברּכת מבר ּבפּורים ירּוׁשלים'. ּבֹונה ה' אּתה ּברּו ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָּבתֹוכּה.
ה' הּוא ׁשאּתה ל אנחנּו 'מֹודים זה ּבנסח ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשמנהֿעׁשרה
ל הּפקּודֹות עלֿנׁשמֹותינּו ּביד הּמסּורים עלֿחּיינּו ְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַַָָֹאלהינּו
כו'. עת ׁשּבכלֿ ועלֿנפלאֹותי ויֹום ׁשּבכלֿיֹום ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָעלֿנּסי
ה' ּכּלם ועל וכּו'. ועלֿהּתׁשּועֹות ועלֿהּגבּורֹות ְְְְְְִִַַַַַַַָֻעלֿהּנּסים
ּבחנּכה וכו'. לאֿכלּו' ּכי הּטֹוב .ל מֹודים אנּו ְֱֲִִֵַַָָָָֹֹֻאלהינּו
עד כו' 'ל אנחנּו 'מֹודים זה, ּבנסח זֹו ּברכה ְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹמבר

הּנּסים' 'על וצהרים' ובקר ערב ׁשּבכלֿעת ועלֿנפלאֹותי'ְְְְְֳִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
לעֹולם מבר צּבּור ׁשליח וכו'. 'בני ּבאּו 'ואחרּֿכן עד ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָכו'

ונמליכ נקּדיׁש' זה ּבנסח ׁשליׁשית ל15ּברכה ּונׁשּלׁש ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
נביא עלֿיד האמּור ּכּדבר מׁשּלׁשת זה16קדּׁשה וקרא ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻ

כלֿהארץ מלא צבאֹות ה' קדֹוׁש קדֹוׁש קדֹוׁש ואמר ְְְֶֶֶַָָָָָָָָֹאלֿזה
אּיה ׁשֹואלים ּומׁשרתיו עֹולם מלא וגדלֹו ּכבֹודֹו ְְְְְְֲִֵֵַָָָָָּכבֹודֹו.
ברּו ואֹומרים מׁשּבחים לעּמתם להעריצֹו ּכבֹודֹו 17מקֹום ְְְְְְְְֲִִִַַָָָֻ

ּכי עלינּו ותמל תֹופיע מלּכנּו מּמקֹומ מּמקֹומֹו. ה' ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָֹּכבֹוד
תׁשּכן ּובימינּו ּבחּיינּו ּבצּיֹון ּתמל מתי .ל אנחנּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָֹֹמחּכים
לנצח ודֹור לדֹור עיר ירּוׁשלים ּבתֹו ותתקּדׁש ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָּתתּגּדל
ּבדברי האמּור ּכּדבר עּז ּבמלכּות תראינה ועינינּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻנצחים

ימל צדק מׁשיח דוד עלֿידי 18קדׁשאלהי לעֹולם ה' ְְְְְְְֱִִִִִֵֶַַַָָָֹֹ
נצחים ּולנצח ּגדל נּגיד ודֹור לדֹור הללּויּה. ודֹור לדֹור ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָצּיֹון
מל אל ּכי ימּוׁש לא מּפינּו אלהינּו וׁשבח נקּדיׁש ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַָָֹֹֻקדּׁשת
ּבעת הּקדֹוׁש'. האל ה' אּתה ּברּו אּתה. וקדֹוׁש ְֵֵַַָָָָָָָָָּגדֹול
העם ּכל אלֿזה' זה 'וקרא זֹו, ּבברכה אֹומר צּבּור ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּׁשליח

קדֹוׁש' קדֹוׁש 'קדֹוׁש ּו19עֹונין מקֹוםוכו'. 'אּיה אֹומר כׁשהּוא ְְְִֵֵֶַָָָ
כו'. 'ּברּו ואֹומרים 'מׁשּבחים עֹונין העם ּכל ְְְְְִִִַָָָָּכבֹודֹו'
אמן. עֹונין העם ּכל ּובימינּו' 'ּבחּיינּו אֹומר ְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָּוכׁשהּוא
אֹומרים העם ּכל 'צדק מׁשיח דוד 'עלֿידי אֹומר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָּוכׁשהּוא
הּוא הּצּבּור ׁשעֹונין הּדברים אּלּו וכל לעֹולם'. ה' ימל'ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹ
ואחד עּמֹו. עֹונין ׁשהן ּבעת קֹולֹו יגּביּה ולא עּמהן. ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹקֹורא
הּׁשנה ׁשּמראׁש ימים ּבעׂשרה - צּבּור הּׁשליח ואחד ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּיחיד

'ּכאמּור זֹו ּברכה ּבסֹוף אֹומר הּכּפּורים יֹום ה'20עד וּיגּבּה ְְְִִִֵַַַַָָָָ
ה' אּתה ּברּו ּבצדקה. נקּדׁש הּקדֹוׁש והאל ּבּמׁשּפט ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָצבאֹות
ּכל קדם לעֹולם 'קּדיׁש' אֹומר צּבּור ׁשליח הּקדֹוׁש'. ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהּמל

הּיֹום סדר ׁשאֹומר ואחר ּתפּלה ּכל ואחר עת21ּתפּלה ּבכל . ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
הּיֹום סדר מעט22ׁשּיאמר ּוכׁשּיׁשלים23יתחּנן 'קּדיׁש'. ויאמר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַֹֹ

תחנּונים ּבדברי ׁשּיתחּנן עת ּובכל ּבּתֹורה ּכׁשּיגמר24לקרֹות ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
'קּדיׁש' יאמר :25ּתחנּוניו ֲִַַַָֹ

הּקּדיׁש 26נסח ִַַַֹ
וימלי כרעּותּה ּדברא ּבעלמא רּבא ׁשמּה ויתקּדׁש ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָיתּגּדל
ּבחּייכֹון עּמּה ויפרק מׁשיחּה ויקרב ּפרקנּה ויצמח ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָֹֻמלכּותּה
קריב ּובזמן ּבעגלא יׂשראל ּדכלּֿבית ּובחּייהֹון ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָּוביֹומיכֹון
עלמּיא. ּולעלמי לעלם מבר רּבא ׁשמּה יהא אמן. ְְְְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָואמרּו
ויתקּדׁש 'יתּגּדל צּבּור ׁשליח ׁשּיאמר ּבעת וכו'. ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָֹיתּבר
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ועוד.8) א. עמוד יז דף ברכות במסכת ונזכר פתאום. הזה.9)מסתערות החודש ראש עננו10)ביום הנוסח: מנטובה ובדפוס
וכו'. אלוקינו כד).11)ה' פסוק סה, פרק לו12)(ישעיה וראש ל): פסוק טו, פרק (שמואלֿב הכתוב כלשון ומכוסה, עטוי

א).13)חפוי. עמוד קכג דף (חולין חז"ל כלשון מלחמה, ט).14)מחנות פסוק ב, פרק התימנים15)(זכריה יד בכתב
"ונמליכך". במקום ג).16)"ונעריצך" פסוק ו, פרק יב).17)(ישעיה פסוק ג, פרק י).18)(יחזקאל פסוק קמ, פרק (תהילים

בשעה19) רגליו על אדם לעוף חז"ל תיקנו מכאן ב) פסוק ו, פרק (ישעיה יעופף "ובשתיים אמרו: צו פרשת תנחומא ובמדרש
"שולחן וראה מיד, וחוזר הבורא מהות את להשיג רוצה כאילו מעלה כלפי עקביו מרים כלומר: וכו', קדוש קדוש אומר ִֵשש"ץ

קכה. סימן חיים אורח טז).20)ערוך" פסוק ה, פרק תפילה21)(ישעיה בהלכות הנזכר גואל" לציון "ובא קדושת סדר הוא
ו. הלכה ט, טובים22)פרק וימים לשבתות בלבד.פרט במנחה אלא בבוקר, היום" "סדר בהם אומר התחנונים23)שאינו וסדר

הקדיש". "נוסח אחרי הבא בפרק רבינו הבא.24)מביאו בפרק יום25)מפורטים ובכל הסליחות. אחרי קדיש אומרים אנו וכן
התחנונים. גמר עד שאחריה, קדיש לומר מאחרים אנו עשרה, שמונה תפילת אחרי תחנונים אומרים תפילה26)שאנו חז"ל תיקנו

בלבד, ארמית אלא הקודש בלשון מכירים היו שלא הארץ עמי גם אותה שיבינו וכדי ברבים, ולקדשו השם את בה לשבח זו



פה dpyd lk zeltz xcq - oqip 'l iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּמתרּגׁשֹות ּפרענּיֹות ּומּכלֿמיני ּבעֹולם8מׁשחית לבא ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֹֻ
ּובחּלֹו חדׁשים ּבראׁשי וכו'. 'מאּת וחּננּו מןֿהּכל ְְְְְְְֳִִִֵֵֵֵַָָָָֹֻוׁשמרנּו
וׁשחרית ּבערבית עׂשרה ׁשבעֿ ּבברּכת מֹוסיף מֹועד ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַׁשל
עד וכו' אלהינּו ה' 'רצה זה ּבנסח אֹותּה ּומבר ְְְְְֱִֵֵֵֶַַָָָֹֹּומנחה
ויבא יעלה אבֹותינּו ואלהי אלהינּו .עּמ יׂשראל ְְֱֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹעבֹודת

'ּביֹום9וכו' אֹומר מֹועד ׁשל ּובחּלֹו וכו'. עינינּו ותחזינה ְְְְְֱֵֵֵֵֶֶֶָֻ
('ּביֹום אֹו הּזה' הּמּצֹות חג מֹועד ּביֹום הּזה קדׁש ְְְִֵֶֶֶַַַַַָֹמקרא
הּזה'. הּסּכֹות חג מֹועד 'ּביֹום אֹו) הּזה' הּׁשבּועֹות חג ְֵֵֶֶַַַַַַָֻמֹועד
זה ּבנסח עׂשרה ׁשׁשֿ ּברּכת הּיחיד מבר ּתענית ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּביֹום
ּברחמים וקּבל עלינּו ורחם חּוס אלהינּו ה' קֹולנּו ְְְְֱֲִֵֵֵֵֵַַַַָֹ'ׁשמע
עננּו ּתׁשיבנּו. אל ריקם מלּכנּו מּלפני ּתפּלתנּו את 10ּוברצֹון ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

אל אנחנּו. גדֹולה בצרה ּכי ּתעניתנּו צֹום ּביֹום עננּו ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַָָָָאבינּו
והיה ּבּקׁשתנּו מּׁשמֹוע אזנ ּתעלם ואל מּמּנּו ּפני ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּתסּתר
תׁשמע ואּתה נדּבר תענה ואּתה נקרא טרם לׁשוענּו. ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָקרֹוב

ׁשּנאמר הם11ּכּדבר עֹוד אענה ואני יקראּו טרם והיה ְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּברּו ּפה. ּכל ּתפּלת ׁשֹומע אּתה ּכי אׁשמע ואני ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָמדּברים
ּברכה זה נסח אֹומר צּבּור ּוׁשליח ּתפּלה'. ׁשֹומע ה' ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹאּתה
'ּכי עד וכו' 'עננּו' אֹומר ׁשביעית. ּברכה אחר עצמּה ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָּבפני
ּברּו וצּוקה. צרה ּבכלֿעת ּומּציל ּפֹודה צרה ּבעת עֹונה ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָאל
ּברּכת מבר באב ּבתׁשעה צרה'. ּבעת העֹונה ה' ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָאּתה
עּמ עלֿיׂשראל עלינּו ה' 'רחם זה ּבנסח ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹארּבעֿעׂשרה
הּנתּונה הּׁשֹוממה החרבה האבלה העיר עיר ְְְֲֳִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָועלֿירּוׁשלים

חפּוי לּה וראׁש הּיֹוׁשבת זרים. ׁשּלא12ּביד עקרה ּכאּׁשה ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
לגיֹונֹות ויבּלעּוה וּיּתנּו13ילדה. פסילים. עֹובדי וּיירׁשּוה ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָ

עלּֿכן הארץ. ּולבהמת הּׁשמים לעֹוף מאכל עבדי ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָנבלת
עלֿחלליהם לּבי לּבי קֹולּה ּתּתן וירּוׁשלים ּתבּכה ּבמרר ְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָצּיֹון
ׁשֹוממֹותיה ּוראה והּביטה ה' ראה עלֿהרּוגיהם. מעי ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָמעי
ּכּכתּוב לבנֹותּה. עתיד אּתה ּובאׁש הּצּתּה באׁש ּכי 14ונחמּנה ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

אהיה ּולכבֹוד סביב אׁש חֹומת נאםֿה' אהיהּֿלּה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֻואני
ּברּכת מבר ּבפּורים ירּוׁשלים'. ּבֹונה ה' אּתה ּברּו ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָּבתֹוכּה.
ה' הּוא ׁשאּתה ל אנחנּו 'מֹודים זה ּבנסח ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשמנהֿעׁשרה
ל הּפקּודֹות עלֿנׁשמֹותינּו ּביד הּמסּורים עלֿחּיינּו ְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַַָָֹאלהינּו
כו'. עת ׁשּבכלֿ ועלֿנפלאֹותי ויֹום ׁשּבכלֿיֹום ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָעלֿנּסי
ה' ּכּלם ועל וכּו'. ועלֿהּתׁשּועֹות ועלֿהּגבּורֹות ְְְְְְִִַַַַַַַָֻעלֿהּנּסים
ּבחנּכה וכו'. לאֿכלּו' ּכי הּטֹוב .ל מֹודים אנּו ְֱֲִִֵַַָָָָֹֹֻאלהינּו
עד כו' 'ל אנחנּו 'מֹודים זה, ּבנסח זֹו ּברכה ְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹמבר

הּנּסים' 'על וצהרים' ובקר ערב ׁשּבכלֿעת ועלֿנפלאֹותי'ְְְְְֳִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
לעֹולם מבר צּבּור ׁשליח וכו'. 'בני ּבאּו 'ואחרּֿכן עד ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָכו'

ונמליכ נקּדיׁש' זה ּבנסח ׁשליׁשית ל15ּברכה ּונׁשּלׁש ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
נביא עלֿיד האמּור ּכּדבר מׁשּלׁשת זה16קדּׁשה וקרא ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻ

כלֿהארץ מלא צבאֹות ה' קדֹוׁש קדֹוׁש קדֹוׁש ואמר ְְְֶֶֶַָָָָָָָָֹאלֿזה
אּיה ׁשֹואלים ּומׁשרתיו עֹולם מלא וגדלֹו ּכבֹודֹו ְְְְְְֲִֵֵַָָָָָּכבֹודֹו.
ברּו ואֹומרים מׁשּבחים לעּמתם להעריצֹו ּכבֹודֹו 17מקֹום ְְְְְְְְֲִִִַַָָָֻ

ּכי עלינּו ותמל תֹופיע מלּכנּו מּמקֹומ מּמקֹומֹו. ה' ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָֹּכבֹוד
תׁשּכן ּובימינּו ּבחּיינּו ּבצּיֹון ּתמל מתי .ל אנחנּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָֹֹמחּכים
לנצח ודֹור לדֹור עיר ירּוׁשלים ּבתֹו ותתקּדׁש ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָּתתּגּדל
ּבדברי האמּור ּכּדבר עּז ּבמלכּות תראינה ועינינּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻנצחים

ימל צדק מׁשיח דוד עלֿידי 18קדׁשאלהי לעֹולם ה' ְְְְְְְֱִִִִִֵֶַַַָָָֹֹ
נצחים ּולנצח ּגדל נּגיד ודֹור לדֹור הללּויּה. ודֹור לדֹור ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָצּיֹון
מל אל ּכי ימּוׁש לא מּפינּו אלהינּו וׁשבח נקּדיׁש ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַָָֹֹֻקדּׁשת
ּבעת הּקדֹוׁש'. האל ה' אּתה ּברּו אּתה. וקדֹוׁש ְֵֵַַָָָָָָָָָּגדֹול
העם ּכל אלֿזה' זה 'וקרא זֹו, ּבברכה אֹומר צּבּור ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּׁשליח

קדֹוׁש' קדֹוׁש 'קדֹוׁש ּו19עֹונין מקֹוםוכו'. 'אּיה אֹומר כׁשהּוא ְְְִֵֵֶַָָָ
כו'. 'ּברּו ואֹומרים 'מׁשּבחים עֹונין העם ּכל ְְְְְִִִַָָָָּכבֹודֹו'
אמן. עֹונין העם ּכל ּובימינּו' 'ּבחּיינּו אֹומר ְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָּוכׁשהּוא
אֹומרים העם ּכל 'צדק מׁשיח דוד 'עלֿידי אֹומר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָּוכׁשהּוא
הּוא הּצּבּור ׁשעֹונין הּדברים אּלּו וכל לעֹולם'. ה' ימל'ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹ
ואחד עּמֹו. עֹונין ׁשהן ּבעת קֹולֹו יגּביּה ולא עּמהן. ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹקֹורא
הּׁשנה ׁשּמראׁש ימים ּבעׂשרה - צּבּור הּׁשליח ואחד ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּיחיד

'ּכאמּור זֹו ּברכה ּבסֹוף אֹומר הּכּפּורים יֹום ה'20עד וּיגּבּה ְְְִִִֵַַַַָָָָ
ה' אּתה ּברּו ּבצדקה. נקּדׁש הּקדֹוׁש והאל ּבּמׁשּפט ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָצבאֹות
ּכל קדם לעֹולם 'קּדיׁש' אֹומר צּבּור ׁשליח הּקדֹוׁש'. ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהּמל

הּיֹום סדר ׁשאֹומר ואחר ּתפּלה ּכל ואחר עת21ּתפּלה ּבכל . ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
הּיֹום סדר מעט22ׁשּיאמר ּוכׁשּיׁשלים23יתחּנן 'קּדיׁש'. ויאמר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַֹֹ

תחנּונים ּבדברי ׁשּיתחּנן עת ּובכל ּבּתֹורה ּכׁשּיגמר24לקרֹות ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
'קּדיׁש' יאמר :25ּתחנּוניו ֲִַַַָֹ

הּקּדיׁש 26נסח ִַַַֹ
וימלי כרעּותּה ּדברא ּבעלמא רּבא ׁשמּה ויתקּדׁש ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָיתּגּדל
ּבחּייכֹון עּמּה ויפרק מׁשיחּה ויקרב ּפרקנּה ויצמח ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָֹֻמלכּותּה
קריב ּובזמן ּבעגלא יׂשראל ּדכלּֿבית ּובחּייהֹון ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָּוביֹומיכֹון
עלמּיא. ּולעלמי לעלם מבר רּבא ׁשמּה יהא אמן. ְְְְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָואמרּו
ויתקּדׁש 'יתּגּדל צּבּור ׁשליח ׁשּיאמר ּבעת וכו'. ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָֹיתּבר

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ועוד.8) א. עמוד יז דף ברכות במסכת ונזכר פתאום. הזה.9)מסתערות החודש ראש עננו10)ביום הנוסח: מנטובה ובדפוס
וכו'. אלוקינו כד).11)ה' פסוק סה, פרק לו12)(ישעיה וראש ל): פסוק טו, פרק (שמואלֿב הכתוב כלשון ומכוסה, עטוי

א).13)חפוי. עמוד קכג דף (חולין חז"ל כלשון מלחמה, ט).14)מחנות פסוק ב, פרק התימנים15)(זכריה יד בכתב
"ונמליכך". במקום ג).16)"ונעריצך" פסוק ו, פרק יב).17)(ישעיה פסוק ג, פרק י).18)(יחזקאל פסוק קמ, פרק (תהילים

בשעה19) רגליו על אדם לעוף חז"ל תיקנו מכאן ב) פסוק ו, פרק (ישעיה יעופף "ובשתיים אמרו: צו פרשת תנחומא ובמדרש
"שולחן וראה מיד, וחוזר הבורא מהות את להשיג רוצה כאילו מעלה כלפי עקביו מרים כלומר: וכו', קדוש קדוש אומר ִֵשש"ץ

קכה. סימן חיים אורח טז).20)ערוך" פסוק ה, פרק תפילה21)(ישעיה בהלכות הנזכר גואל" לציון "ובא קדושת סדר הוא
ו. הלכה ט, טובים22)פרק וימים לשבתות בלבד.פרט במנחה אלא בבוקר, היום" "סדר בהם אומר התחנונים23)שאינו וסדר

הקדיש". "נוסח אחרי הבא בפרק רבינו הבא.24)מביאו בפרק יום25)מפורטים ובכל הסליחות. אחרי קדיש אומרים אנו וכן
התחנונים. גמר עד שאחריה, קדיש לומר מאחרים אנו עשרה, שמונה תפילת אחרי תחנונים אומרים תפילה26)שאנו חז"ל תיקנו

בלבד, ארמית אלא הקודש בלשון מכירים היו שלא הארץ עמי גם אותה שיבינו וכדי ברבים, ולקדשו השם את בה לשבח זו
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lybe zxecdn jezn

ּתחּלה אֹומר ׁשהּוא ּובעת אמן. עֹונין העם ּכל רּבא' ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָׁשמּה
מבר רּבא ׁשמּה יהא 'אמן עֹונין העם ּכל אמן' ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָָ'ואמרּו
לענֹות הראׁשֹונים חכמים ּומצות עלמּיא'. ּולעלמי ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָלעלם
ּוכׁשהּוא אדם. ׁשל ּכחֹו ּבכל 'מבר רּבא ׁשמּה יהא ְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ'אמן
ּברי' אֹומר ּוכׁשהּוא אמן. עֹונין העם ּכל 'יתּבר' ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָאֹומר
'ואמרּו ּבּסֹוף אֹומר ּוכׁשהּוא אמן. עֹונין העם ּכל ְְְִִֵֵֶַָָָָהּוא'
קּדיׁש ּבכל עֹונין הּזה וכּסדר אמן. עֹונין העם ּכל ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאמן'
אחר צּבּור ׁשליח ׁשאֹומר קּדיׁש ּכל - ּבתרא קּדיׁש ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָוקּדיׁש.
העם ּכל אּלא ּכלּום אחריו אֹומר ׁשאינֹו הּתפּלה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּגֹומר
נסחא ּבסֹופֹו להֹוסיף העם נהגּו - ונפטרין אֹותֹו ְְְְְְֲִִִִָָָָָֻׁשֹומעין
ּוצלֹותהֹון) ּבעּותהֹון (ותתעבד צלֹותהֹון 'ּתתקּבל ְְְְְְְְֲִִֵַַָזֹו
יהא ּדבׁשמּיא. אבּוהֹון קדם יׂשראל ּדכלּֿבית ְְְְְְֲֳִִֵֵֵַָָָָָּובעּותהֹון
ועל ועלנא עליכֹון מּׁשמּיא ּופרקנא וסּיעּתא רּבא ְְְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָָָָֻׁשלמא
הּוא ּבמרֹומיו ׁשלֹום עֹוׂשה אמן. ואמרּו ּדיׂשראל ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָקהלהֹון
קּדיׁש אמן'. ועלּֿכלֿיׂשראל עלינּו ׁשלֹום יעׂשה ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָברחמיו
ּבתלמּוד ׁשעֹוסקין יתר אֹו מּיׂשראל עׂשרה ּכל - ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָּדרּבנן
ּכׁשהן בהּגדֹות אֹו ּבמדרׁשֹות ואפּלּו ׁשעלּֿפה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָּתֹורה
ויתקּדׁש 'יתּגּדל זה ּבנסח קּדיׁש מהן אחד אֹומר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹמסּימין
ּולמפרק מתּיא ּולאחייא עלמא לחּדתא ּדעתיד רּבא ְְְְְְֲֳִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָׁשמּה
קּדיׁשא היכלא ּולׁשכללא דירּוׁשלם קרּתא ּולמבני ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָחּיּיא
דׁשמּיא ּפלחנא ולאתבא מןֿארעא נכראה ּפלחנא ְְְְְְְֱֲִִֶַַַַָָָָָָָָָָֻֻֻּולמעקר
'ונחמתא עד וכו' מלכּותּה' וימלי ויחּודּה ּבזיוּה ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶַַַַָָלאתרּה
ועלּֿתלמידיהֹון עלֿרּבנן אמן. ואמרּו ּבעלמא ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָּדאמירן
הדן באתרא ּדי ּבאֹוריתא ּדעסקין תלמידיהֹון ּתלמידי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָועלֿ
ורחמי וחסּדא חּנא ּולכֹון להֹון יהא ואתר ּבכלֿאתר ְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָודי
יהא אמן. ואמרּו ּדבׁשמּיא אבּוהֹון מּקדם ּורוחא ְְְְְְְְֲֳִִִִֵֵַַָָָָָָוסּיעּתא

ּדרּבנן. קּדיׁש הּנקרא וזהּו וכו'. ְְְְְִִֶַַַַָָָָׁשלמא'
- אּלּו ּופסּוקים ּבדברים ּפנים ּבנפילת להתחּנן ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַָָָמנהגנּו
כֹורע אני לפיכ ּבמקצתן. ּופעמים ּבכּלן ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָֻּפעמים
האלהים אלהי העֹולם אדֹון לפני ּומתחּנן ְְְֱֱֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹּומׁשּתחוה
מּפילים אנחנּו עלֿצדקֹותינּו לא ּכי האדֹונים. ְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַָֹואדֹוני
סלחה ה' ׁשמעה ה' הרּבים. עלֿרחמי ּכי לפני ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָּתחנּונינּו
הּׁשם לפני מהּֿנאמר ּתאחר. אל ועׂשה הקׁשיבה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹה'
ּומרדנּו והרׁשענּו עוינּו חטאנּו ּומהּֿנצטּדק. ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָמהּֿנדּבר
ּבׁשת ולנּו הּצדקה ה' ל .ּומּמׁשּפטי מּמצֹותי ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָוסרנּו
מּפני קֹומתנּו ונכּפפה חּטאתינּו מּפני פנינּו הׁשחרּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָֹֻהּפנים.
ראׁש. להרים מצח ולא להׁשיב ּפה לנּו אין ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹֹאׁשמֹותינּו.
עֹונֹותינּו ּכי אלי ּפני אלהי להרים ונכלמּתי ּבׁשּתי ְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹאלהי
ּבנּו אין לּׁשמים. עד גדלה ואׁשמתנּו ראׁש למעלה עד ְְְְְִֵֵַַַַַַַָָָָָָֹרּבּו
ּכמֹו והֹוׁשיענּו ׁשמ למען צדקה עּמנּו עׂשה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָמעׂשים
ּותהּלתי אּפי אארי ׁשמי למען נביא עלֿידי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָׁשהבטחּתנּו
ּבית עֹוׂשה אני למענכם לא .הכרית לבלּתי ל - ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹאחטם
ּבאתם אׁשר ּבּגֹוים חּללּתם אׁשר קדׁשי לׁשם אם ּכי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָיׂשראל
עלֿחסּד ּכבֹוד ּתן ּכיֿלׁשמ לאֿלנּו ה' לנּו לא ְְְְִִֵַַָָָָֹֹׁשם.
ה' אּנא אלהיהם. נא אּיה הּגֹוים יאמרּו לּמה .ְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹעלֿאמּת
סלחֿ ואלֿחּטאתֹו. ואלֿרׁשעֹו הּזה העם אלֿקׁשי ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאלּֿתפן
הּזה לעם נׂשאת וכאׁשר חסּד ּכגדל הּזה העם לעֹון ְְְֲֲֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹנא

ה' ׁשמעה ה' הּוא. רב ּכי לעֹוננּו וסלחּת הּנה ועד ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָמּמצרים
ׁשמ ּכי אלהי למענ ואלּֿתאחר ועׂשה הקׁשיבה ה' ְְְְְְְֱֲִִִֵַַַַַַַַָָָֹסלחה

:ועלֿעּמ עלֿעיר ְְְִִֶַַַָנקרא
מן ּפניו ּכׁשּמגּביּה ּפנים נפילת אחר להתחּנן העם ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָנהגּו
עלי ּכי מהּֿנעׂשה נדע לא ואנחנּו אּלּו. ּבפסּוקים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָֹהּקרקע
אל הּמה. מעֹולם ּכי וחסדי ה' רחמי זכר ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹעינינּו.
דּלֹונּו ּכי רחמי יקּדמּונּו מהר ראׁשֹונים עֹונֹות ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָּתזּכרֿלנּו
ה' חסּד יהי .חסּד למען ּופדנּו ּלנּו עזרתה קּומה ְְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹמאד.
יעמד. מי ה' ּתׁשמרֿיּה עֹונֹות אם .ל יחלנּו ּכאׁשר ְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹעלינּו
יעננּו הּמל הֹוׁשיעה ה' ּתּורא. למען הּסליחה עּמ ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּכי
עזרנּו אנחנּו. עפר ּכי זכּור יצרנּו ידע הּוא ּכי קראנּו. ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָָביֹום
עלֿ וכּפר והּצילנּו ּכבֹודֿׁשמ עלּֿדבר יׁשענּו ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶַַַַַֹאלהי
אחר להתחּנן העם נהגּו וכן .ׁשמ למען ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹחּטאתינּו
ויׂשראל יצחק אברהם אלהי ה' אּלּו. ּבתחנּונים ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹסדרֿהּיֹום
והכן עּמ לבב מחׁשבֹות ליצר לעֹולם ׁשמרהֿזאת ְְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאבֹותינּו
טֹוב ה' אּתה ּכי וגו'. עֹון יכּפר רחּום והּוא .אלי ְְְְִֵֵֶַַַָָָָלבבם
ותֹורת לעֹולם צדק צדקת .לכלֿקראי ורבֿחסד ְְְְְְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹוסּלח
יׁשּוב ּפׁשע. על ועֹובר עֹון נֹוׂשא מיֿאלּֿכמֹו ְֱִֵֵֵֶֶַַָָָאמת.
לנּו יעמסֿ יֹום יֹום ה' ּברּו וגֹו'. עוֹונֹותינּו יכּבׁש ְְְֲֲֲִֵֵַַָָָירחמנּו
אלהי מׂשּגבֿלנּו עּמנּו צבאֹות ה' סלה. יׁשּועתנּו ְְְֱִִֵֵֵֶַָָָָָָֹהאל
אדֹוננּו ּברּו .ּב ּבֹוטח אדם אׁשרי צבאֹות ה' סלה. ְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָָֹיעקב
מןֿהּתֹועים והבּדילנּו לכבֹודֹו ׁשּבראנּו ּברּו ּבֹוראנּו ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָּברּו
נטע עֹולם וחּיי רּבנּו מׁשה עלֿידי אמת ּתֹורת לנּו ְְְֱֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָונתן
ויּתן ּתֹורתֹו לתלמּוד לּבנּו יפּתח הרחמן ּבתֹוכנּו. ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָ(נטעּה)
ּבלבב ּולעבדֹו רצֹונֹו לעׂשֹות ותֹורתֹו ויראתֹו אהבתֹו ְְְְְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָּבלּבנּו
לּבהלה. נלד ולא לריק ניגע לא למען חפצה ּובנפׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשלם
לׁשמר ׁשּנחיה אלהינּו ה' מּלפני ורחמים רצֹון יהי ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹּכן
טֹוב ונירׁש ׁשּנזּכה ּכדי הּמׁשיח ולימֹות הּזה ּבעֹולם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻחּקי
אלהי ה' יּדם ולא כבֹוד יזּמר למען הּבא. העֹולם ְְְְְֱִֵֶַַַַַַָָָָֹֹֹלחּיי
ה' לפני לּבי והגיֹון פי אמרי לרצֹון יהיּו אֹודּך. ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָלעֹולם
אחר יֹום ּבכל לקרא העם מקצת נהגּו וגֹואלי: ְְְְֲֲִִִִַַָָָָָֹצּורי
ּבבית אֹומרים הלוּים ׁשהיּו מזמֹור ׁשיר אּלּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָּתחנּונים
אׂשא' נפׁשי ה' אלי 'לדוד וקֹורין הּיֹום ּבאֹותֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָהּמקּדׁש
חנינא רּבי אמר אלעזר רּבי 'אמר וקֹורין הּמזמֹור. ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָּכל
אין ּכאלהינּו אין וכו'. ׁשלֹום' מרּבים חכמים ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָֹּתלמידי
מי כאלהינּו מי ּכמֹוׁשיענּו. אין ּכמלּכנּו אין ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַֹּכאדֹוננּו
נֹודה לאלהינּו נֹודה כמֹוׁשיענּו. מי כמלּכנּו מי ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַֹכאדֹוננּו
אלהינּו הּוא אּתה למֹוׁשיענּו. נֹודה למלּכנּו נֹודה ְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַַָֹלאדֹוננּו

אּת אדֹוננּו הּוא מֹוׁשיענּו.אּתה הּוא אּתה מלּכנּו הּוא ה ְֲִֵֵֵַַַַָָָ
א מֹועד. ּכיֿבא לחננּה ּכיֿעת צּיֹון ּתרחם תקּום ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָאּתה
ב ויבטחּו אתּֿפני יׁשרים יׁשבּו לׁשמ יֹודּו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָצּדיקים
ילכּו ּכלֿהעּמים ּכי ה'. דֹורׁשי לאֿעזבּת ּכי ׁשמ ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹיֹודעי
ועד. לעֹולם אלהינּו ה' ּבׁשם נל ואנחנּו אלהיו ּבׁשם ְְְְֱֱֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹֹאיׁש
טֹובים וימים הּׁשּבתֹות ׁשּבימי הּזה ּבּספר אמרנּו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכבר
ראׁשֹונֹות ׁשלׁש - ּברכֹות ׁשבע ּתפּלה ּבכל אדם ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָמתּפּלל
ּובראׁש הּיֹום. מעין אמצעית אחת ּוברכה אחרֹונֹות ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹוׁשלׁש
ׁשלׁש ּבאמצע מתּפּלל יֹובל ׁשל הּכּפּורים ּובּיֹום ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּׁשנה
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ּבׁשני ּבמּוסף מתּפּלל ונמצא ּבלבד. מּוסף ּובתפּלת ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָּברכֹות
חּלֹו ּובמּוסף חדׁש ראׁש ּובמּוסף ּברכֹות. ּתׁשע אּלּו ְְְִֵֵֶַַַָָֹֹֻימים
אחרֹונֹות וׁשלׁש ראׁשֹונֹות ׁשלׁש - ׁשבע מתּפּלל מֹועד ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָׁשל

ּבאמצע: אחת ְְְֶַַַָָּוברכה
האמצעּיֹות הּברכֹות ּכל נסח ְְְִֶֶַַָָָָֹוזהּו

אתֿיֹום קּדׁשּת 'אּתה - ׁשּבת לילי ׁשל אמצעית ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּברכה
מּכלֿ ּוברכּתֹו וארץ ׁשמים מעׂשה ּתכלית לׁשמ ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּׁשביעי
אתּֿיֹום אלהים ויבר ּכאמּור מּכלֿהּזמּנים וקּדׁשּתֹו ְְְְֱִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹהּימים
רצהֿ אבֹותינּו ואלהי אלהינּו וגֹו'. אֹותֹו' ויקּדׁש ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵַַַֹֹהּׁשביעי
מׁשה 'יׂשמח - יֹוצר ׁשל אמצעית ּברכה וכו'. במנּוחתנּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָנא
ּתפארת ּכליל לֹו. קראת נאמן עבד ּכי חלקֹו ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבמּתנת
ׁשני ּבידֹו הֹוריד סיני הר על לפני ּבעמדֹו נתּת ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹּבראׁשֹו
ּבתֹורת ּכתּוב וכן ׁשּבת ׁשמירת ּבהן וכתּוב אבנים ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָלּוחֹות
ׁשּבת ׁשֹומרי במלכּות יׂשמחּו כּו'. יׂשראל בני ְְְְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָוׁשמרּו
אבֹותינּו ואלהי אלהינּו ׁשביעי. מקּדׁשי עם ענג ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַֹֹֹקֹוראי
הּׁשּבת'. מקּדׁש ה' אּתה ּברּו' עד כו' במנּוחתנּו' ְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָרצהֿנא
סיני הר על צּוית 'למׁשה - ׁשּבת מּוסף ׁשל אמצעית ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָּברכה
ל להקריב אלהינּו ה' צּויתנּו ּובֹו וזכֹור ׁשמֹור ׁשּבת ְְְְְֱִִִִֵַַַָָָָֹמצות
ׁשּתעלנּו אלהינּו ה' מּלפני רצֹון יהי ּכראּוי. מּוסף ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹקרּבן
כו' ונקריב' נעׂשה הּזה הּמנֹוח יֹום מּוסף ואת וכו' ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָלארצנּו
הארצֹות לגֹויי מלּכנּו נתּתֹו ולא .עבּד מׁשה 'עלֿידי ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָֹעד
לא ּבמנּוחתֹו ּגם אלילים לעֹובדי מלּכנּו הנחלּתֹו ְְְְְְְֱִִִִֵֵַַַָֹֹולא
ּבם אׁשר יׁשרּון זרע נתּתֹו יׂשראל לבית ערלים. ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֻיׁשּכנּו
אבֹותינּו ואלהי אלהינּו קראת. אֹותֹו ימים חמּדת ְְֱֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹּבחרּת
הּׁשּבת'. מקּדׁש ה' אּתה ּברּו' עד כו' במנּוחתנּו' ְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָרצהֿנא
אחד וׁשמ אחד 'אּתה - ׁשּבת מנחת ׁשל אמצעית ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָּברכה
ועטרת ּתהּלה עטרת ּבארץ. אחד ּגֹוי יׂשראל כעּמ ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּומי
ּובניו יעקב ירּנן יצחק יגל אברהם נתּת. לעּמ ְְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָָָָֹיׁשּועה
וידעּו בני יּכירּו בּה. רֹוצה ׁשאּתה ׁשלמה מנּוחה בֹו ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָינּוחּו
ויגֹון צרה ואלּֿתהי אבינּו ּתנחילנּו מנּוחתם. היא מאּת ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָָּכי

וכו'. אבֹותינּו' ואלהי אלהינּו מנּוחתנּו. ְְְֱֲֵֵֵֵֵָֹֹּביֹום
חדׁשים 'ראׁשי - ראׁשֿחדׁש מּוסף ׁשל אמצעית ְְֳִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹּברכה
מקריבים להיֹותם לכלּֿתֹולדֹותם ּכּפרה זמן נתּת ְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָלעּמ
לכּלם זּכרֹון ּבעדם לכּפר חּטאת ּוׂשעירי רצֹון זבחי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻלפני
ּתכין ּבצּיֹון חדׁש מזּבח ׂשֹונא. מּיד נפׁשם ּתׁשּועת ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָיהיּו
ּבעיר נׁשמע דוד ׁשירי עליו. נעלה חדׁש ראׁש ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹועֹולת
ּוברית להם ּתביא עֹולם אהבת .מזּבח לפני ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָהאמּורים
חטאינּו מּפני אבֹותינּו ואלהי אלהינּו ּתזּכר. לּבנים ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵַָָָֹֹֹאבֹות
מּלפני רצֹון יהי אדמתנּו. מעל ונתרחקנּו מארצנּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּגלינּו
החדׁש ראׁש יֹום ואתֿמּוסף לארצנּו ׁשּתעלנּו אלהינּו ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַַֹֹֹה'
ה' מּלפני רצֹון יהי .עבּד מׁשה 'עלֿידי עד כו' ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָהּזה'
החדׁש אתֿראׁש עלינּו ׁשּתחּדׁש אבֹותינּו ואלהי ְֱֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֹֹאלהינּו
ּולׁשלֹום לחּיים ּולרחמים ּולחסד לחן ולברכה לטֹובה ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּזה
וצרֹותינּו. לכלֿחּטאתינּו וסֹוף קץ הּזה החדׁש ראׁש ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹויהי
מּכלֿהאּמֹות יׂשראל ּבעּמ ּכי נפׁשנּו לפדּות וראׁש ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָֹֻּתחּלה
מקּדׁש ה' אּתה ּברּו נתּת. להם חדׁשים וראׁשי ְְְֳִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָּבחרּת
חדׁש ראׁש מּמּוסף אמצעית ּברכה חדׁשים'. וראׁשי ְְְְֳִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹיׂשראל

מ עֹולמ יצרּת 'אּתה - ּבׁשּבת להיֹות ּכּליתׁשחל ּקדם ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָ

ּבנּו ורצית מּכלֿהעּמים ּבנּו ּבחרּת הּׁשביעי ּבּיֹום ְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָָָמלאכּת
מלּכנּו וקרבּתנּו ּבמצֹותי וקּדׁשּתנּו ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָמּכלֿהּלׁשֹונֹות
ה' וּתּתןֿלנּו קראת. עלינּו והּקדֹוׁש הּגדֹול וׁשמ ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָלעבֹודת
ּבעדנּו לכּפר הּזה חדׁש ראׁש ויֹום למנּוחה ׁשּבתֹות ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹאלהינּו
ּכהלכתן 'ּומּוספים עד וכו' חטאינּו' ּומּפני .לפני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָׁשחטאנּו
נעׂשה הּזה החדׁש ראׁש ויֹום הּזה הּמנֹוח יֹום ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹואתֿמּוספי
רצֹונ ּכמצות ּכסדרן ּתמידין חֹובֹותינּו אתֿקרּבנֹות ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָונקריב
רצֹון יהי .עבּד מׁשה עלֿידי ּבתֹורת עלינּו ׁשּכתבּת ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכמֹו
עד וכו' ׁשּתחּדׁש' אבֹותינּו ואלהי אלהינּו ה' ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹֹמּלפני
כו' 'ּבמצֹותי וקּדׁשנּו במנּוחתנּו רצהֿנא נפׁשנּו. ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָ'לפדּות
ה' אּתה ּברּו .ׁשמ אֹוהבי יׂשראל ּכלֿ בם 'וינּוחּו ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָעד

חדׁשים'. וראׁשי ויׂשראל הּׁשּבת ְְְְֳִִֵֵֵַַַָָָָמקּדׁש
ׁשחרית ערבית - ּפסח ׁשל טֹוב יֹום ׁשל אמצעית ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָּברכה
ורצית אֹותנּו אהבּת מּכלֿהעּמים בחרּתנּו 'אּתה - ְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָָָּומנחה
מלּכנּו וקרבּתנּו ּבמצֹותי וקּדׁשּתנּו מּכלֿהּלׁשֹונֹות ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָּבנּו
ה' וּתּתןֿלנּו קראת. עלינּו והּקדֹוׁש הּגדֹול וׁשמ ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָלעבֹודת
טֹוב אתֿיֹום לׁשׁשֹון ּוזמּנים חּגים לׂשמחה מֹועדים ְְְְֱֲִִִִֵֶַַָָֹאלהינּו
חרּותנּו זמן הּזה הּמּצֹות חג אתֿיֹום הּזה קדׁש ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹמקרא
יעלה אבֹותינּו ואלהי אלהינּו מצרים. ליציאת זכר ְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹּבאהבה
לחּיים מֹועדי אתּֿברּכת אלהינּו ה' והׂשיאנּו כו' ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָֹֹויבא
ותן סלה. ּתברכנּו ּכן לברכנּו ורצית אמרּת ּכאׁשר ְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָּולׁשלֹום
ה' אּתה ּברּו וכו' ּביׁשּועת נפׁשנּו וׂשּמח ּבתֹורת ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָחלקנּו
- הּפסח מּמּוסף אמצעית ּברכה והּזמּנים'. יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָמקּדׁש
מצרים'. ליציאת 'זכר עד כו' מּכלֿהעּמים' בחרּתנּו ְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ'אּתה
ואין אדמתנּו מעל ונתרחקנּו מארצנּו ּגלינּו חטאינּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָ'ּומּפני
ּבבית לפני ּולהׁשּתחוֹות להראֹות לעלֹות יכֹולין ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָאנּו
ׁשמ ׁשּנקרא והּקדֹוׁש הּגדֹול ּבּבית הדר ּבנוה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבחירת
ה' מּלפני רצֹון יהי .ּבמקּדׁש ׁשּנׁשּתּלחה הּיד מּפני ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָעליו
ּותקּבץ הרּבים ּברחמי ועלינּו עליו ּותרחם ׁשּתׁשּוב ְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאלהינּו
והביאנּו ארץ. מּירּכתי ּכּנס ּונפּוּצֹותינּו הּגֹוים מּבין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָּפזּורינּו
עֹולם ּבׂשמחת מקּדׁש ּבית ולירּוׁשלים ּברּנה עיר ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָלצּיֹון
ּכסדרן ּתמידין חֹובֹותינּו אתֿקרּבנֹות לפני נעׂשה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָוׁשם
יֹום הּזה קדׁש מקרא טֹוב יֹום ואתֿמּוסף ּכהלכתן ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹּומּוספין
ּכמֹו רצֹונ ּכמצות לפני ונקריב נעׂשה הּזה הּמּצֹות ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָחג
רחם רחמן מל .עבּד מׁשה עלֿידי ּבתֹורת עלינּו ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשכתבּת
יׂשראל מקּדׁש ה' אּתה ּברּו וכו' והׂשיאנּו וכו' ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָעלינּו

ְְִַַוהּזמנים'.
ּבלא הּסּכֹות ּובחג ׁשבּועֹות ּבחג מתּפּלל הּוא הּזה ְְְְִֵֶַַַַַַַָֹֹֻּובּנסח
אֹומר הּוא הּׁשבּועֹות ׁשּבחג אּלא יתר. ּובלא ְְְֵֵֶֶֶַַָָָֹחסרֹון
הּזה הּׁשבּועֹות חג אתֿיֹום הּזה קדׁש מקרא טֹוב ְִֶֶֶֶֶַַַַָָֹ'אתֿיֹום
ּובּמּוסף מצרים'. ליציאת זכר ּבאהבה ּתֹורתנּו מּתן ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָזמן
חג יֹום הּזה קדׁש מקרא טֹוב יֹום 'ואתֿמּוסף אֹומר ְְִֵֶֶֶַַַָֹהּוא
מקרא טֹוב 'אתֿיֹום אֹומר הּוא ּבסּכֹות וכן הּזה'. ְְְִֵֵֶֶַַָָֻהּׁשבּועֹות
וכו'. ּבאהבה' ׂשמחתנּו זמן הּזה הּסּכֹות חג יֹום הּזה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻקדׁש
הּזה קדׁש מקרא טֹוב 'אתֿיֹום אֹומר עצרת ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָֹּובׁשמיני
וכן כו'. ׂשמחתנּו' זמן הּזה עצרת ׁשמיני חג ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָאתֿיֹום
חג יֹום הּזה קדׁש מקרא טֹוב יֹום 'ואתֿמּוסף אֹומר ְְִֵֶֶֶַַַַָָֹּבּמּוסף
'אּתה אֹומר ּבׁשּבת להיֹות טֹוב יֹום חל ואם כו'. ְְְְִִִִֵַַָָָׁשמיני'
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ּבׁשני ּבמּוסף מתּפּלל ונמצא ּבלבד. מּוסף ּובתפּלת ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָּברכֹות
חּלֹו ּובמּוסף חדׁש ראׁש ּובמּוסף ּברכֹות. ּתׁשע אּלּו ְְְִֵֵֶַַַָָֹֹֻימים
אחרֹונֹות וׁשלׁש ראׁשֹונֹות ׁשלׁש - ׁשבע מתּפּלל מֹועד ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָׁשל

ּבאמצע: אחת ְְְֶַַַָָּוברכה
האמצעּיֹות הּברכֹות ּכל נסח ְְְִֶֶַַָָָָֹוזהּו

אתֿיֹום קּדׁשּת 'אּתה - ׁשּבת לילי ׁשל אמצעית ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּברכה
מּכלֿ ּוברכּתֹו וארץ ׁשמים מעׂשה ּתכלית לׁשמ ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּׁשביעי
אתּֿיֹום אלהים ויבר ּכאמּור מּכלֿהּזמּנים וקּדׁשּתֹו ְְְְֱִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹהּימים
רצהֿ אבֹותינּו ואלהי אלהינּו וגֹו'. אֹותֹו' ויקּדׁש ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵַַַֹֹהּׁשביעי
מׁשה 'יׂשמח - יֹוצר ׁשל אמצעית ּברכה וכו'. במנּוחתנּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָנא
ּתפארת ּכליל לֹו. קראת נאמן עבד ּכי חלקֹו ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבמּתנת
ׁשני ּבידֹו הֹוריד סיני הר על לפני ּבעמדֹו נתּת ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹּבראׁשֹו
ּבתֹורת ּכתּוב וכן ׁשּבת ׁשמירת ּבהן וכתּוב אבנים ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָלּוחֹות
ׁשּבת ׁשֹומרי במלכּות יׂשמחּו כּו'. יׂשראל בני ְְְְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָוׁשמרּו
אבֹותינּו ואלהי אלהינּו ׁשביעי. מקּדׁשי עם ענג ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַֹֹֹקֹוראי
הּׁשּבת'. מקּדׁש ה' אּתה ּברּו' עד כו' במנּוחתנּו' ְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָרצהֿנא
סיני הר על צּוית 'למׁשה - ׁשּבת מּוסף ׁשל אמצעית ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָּברכה
ל להקריב אלהינּו ה' צּויתנּו ּובֹו וזכֹור ׁשמֹור ׁשּבת ְְְְְֱִִִִֵַַַָָָָֹמצות
ׁשּתעלנּו אלהינּו ה' מּלפני רצֹון יהי ּכראּוי. מּוסף ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹקרּבן
כו' ונקריב' נעׂשה הּזה הּמנֹוח יֹום מּוסף ואת וכו' ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָלארצנּו
הארצֹות לגֹויי מלּכנּו נתּתֹו ולא .עבּד מׁשה 'עלֿידי ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָֹעד
לא ּבמנּוחתֹו ּגם אלילים לעֹובדי מלּכנּו הנחלּתֹו ְְְְְְְֱִִִִֵֵַַַָֹֹולא
ּבם אׁשר יׁשרּון זרע נתּתֹו יׂשראל לבית ערלים. ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֻיׁשּכנּו
אבֹותינּו ואלהי אלהינּו קראת. אֹותֹו ימים חמּדת ְְֱֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹּבחרּת
הּׁשּבת'. מקּדׁש ה' אּתה ּברּו' עד כו' במנּוחתנּו' ְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָרצהֿנא
אחד וׁשמ אחד 'אּתה - ׁשּבת מנחת ׁשל אמצעית ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָּברכה
ועטרת ּתהּלה עטרת ּבארץ. אחד ּגֹוי יׂשראל כעּמ ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּומי
ּובניו יעקב ירּנן יצחק יגל אברהם נתּת. לעּמ ְְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָָָָֹיׁשּועה
וידעּו בני יּכירּו בּה. רֹוצה ׁשאּתה ׁשלמה מנּוחה בֹו ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָינּוחּו
ויגֹון צרה ואלּֿתהי אבינּו ּתנחילנּו מנּוחתם. היא מאּת ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָָּכי

וכו'. אבֹותינּו' ואלהי אלהינּו מנּוחתנּו. ְְְֱֲֵֵֵֵֵָֹֹּביֹום
חדׁשים 'ראׁשי - ראׁשֿחדׁש מּוסף ׁשל אמצעית ְְֳִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹּברכה
מקריבים להיֹותם לכלּֿתֹולדֹותם ּכּפרה זמן נתּת ְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָלעּמ
לכּלם זּכרֹון ּבעדם לכּפר חּטאת ּוׂשעירי רצֹון זבחי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻלפני
ּתכין ּבצּיֹון חדׁש מזּבח ׂשֹונא. מּיד נפׁשם ּתׁשּועת ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָיהיּו
ּבעיר נׁשמע דוד ׁשירי עליו. נעלה חדׁש ראׁש ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹועֹולת
ּוברית להם ּתביא עֹולם אהבת .מזּבח לפני ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָהאמּורים
חטאינּו מּפני אבֹותינּו ואלהי אלהינּו ּתזּכר. לּבנים ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵַָָָֹֹֹאבֹות
מּלפני רצֹון יהי אדמתנּו. מעל ונתרחקנּו מארצנּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּגלינּו
החדׁש ראׁש יֹום ואתֿמּוסף לארצנּו ׁשּתעלנּו אלהינּו ְְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַַֹֹֹה'
ה' מּלפני רצֹון יהי .עבּד מׁשה 'עלֿידי עד כו' ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָהּזה'
החדׁש אתֿראׁש עלינּו ׁשּתחּדׁש אבֹותינּו ואלהי ְֱֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֹֹאלהינּו
ּולׁשלֹום לחּיים ּולרחמים ּולחסד לחן ולברכה לטֹובה ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּזה
וצרֹותינּו. לכלֿחּטאתינּו וסֹוף קץ הּזה החדׁש ראׁש ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹויהי
מּכלֿהאּמֹות יׂשראל ּבעּמ ּכי נפׁשנּו לפדּות וראׁש ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָֹֻּתחּלה
מקּדׁש ה' אּתה ּברּו נתּת. להם חדׁשים וראׁשי ְְְֳִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָּבחרּת
חדׁש ראׁש מּמּוסף אמצעית ּברכה חדׁשים'. וראׁשי ְְְְֳִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹיׂשראל

מ עֹולמ יצרּת 'אּתה - ּבׁשּבת להיֹות ּכּליתׁשחל ּקדם ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָ

ּבנּו ורצית מּכלֿהעּמים ּבנּו ּבחרּת הּׁשביעי ּבּיֹום ְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָָָמלאכּת
מלּכנּו וקרבּתנּו ּבמצֹותי וקּדׁשּתנּו ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָמּכלֿהּלׁשֹונֹות
ה' וּתּתןֿלנּו קראת. עלינּו והּקדֹוׁש הּגדֹול וׁשמ ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָלעבֹודת
ּבעדנּו לכּפר הּזה חדׁש ראׁש ויֹום למנּוחה ׁשּבתֹות ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹאלהינּו
ּכהלכתן 'ּומּוספים עד וכו' חטאינּו' ּומּפני .לפני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָׁשחטאנּו
נעׂשה הּזה החדׁש ראׁש ויֹום הּזה הּמנֹוח יֹום ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹואתֿמּוספי
רצֹונ ּכמצות ּכסדרן ּתמידין חֹובֹותינּו אתֿקרּבנֹות ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָונקריב
רצֹון יהי .עבּד מׁשה עלֿידי ּבתֹורת עלינּו ׁשּכתבּת ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכמֹו
עד וכו' ׁשּתחּדׁש' אבֹותינּו ואלהי אלהינּו ה' ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹֹמּלפני
כו' 'ּבמצֹותי וקּדׁשנּו במנּוחתנּו רצהֿנא נפׁשנּו. ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָ'לפדּות
ה' אּתה ּברּו .ׁשמ אֹוהבי יׂשראל ּכלֿ בם 'וינּוחּו ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָעד

חדׁשים'. וראׁשי ויׂשראל הּׁשּבת ְְְְֳִִֵֵֵַַַָָָָמקּדׁש
ׁשחרית ערבית - ּפסח ׁשל טֹוב יֹום ׁשל אמצעית ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָּברכה
ורצית אֹותנּו אהבּת מּכלֿהעּמים בחרּתנּו 'אּתה - ְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָָָּומנחה
מלּכנּו וקרבּתנּו ּבמצֹותי וקּדׁשּתנּו מּכלֿהּלׁשֹונֹות ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָּבנּו
ה' וּתּתןֿלנּו קראת. עלינּו והּקדֹוׁש הּגדֹול וׁשמ ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָלעבֹודת
טֹוב אתֿיֹום לׁשׁשֹון ּוזמּנים חּגים לׂשמחה מֹועדים ְְְְֱֲִִִִֵֶַַָָֹאלהינּו
חרּותנּו זמן הּזה הּמּצֹות חג אתֿיֹום הּזה קדׁש ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹמקרא
יעלה אבֹותינּו ואלהי אלהינּו מצרים. ליציאת זכר ְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹּבאהבה
לחּיים מֹועדי אתּֿברּכת אלהינּו ה' והׂשיאנּו כו' ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָֹֹויבא
ותן סלה. ּתברכנּו ּכן לברכנּו ורצית אמרּת ּכאׁשר ְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָּולׁשלֹום
ה' אּתה ּברּו וכו' ּביׁשּועת נפׁשנּו וׂשּמח ּבתֹורת ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָחלקנּו
- הּפסח מּמּוסף אמצעית ּברכה והּזמּנים'. יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָמקּדׁש
מצרים'. ליציאת 'זכר עד כו' מּכלֿהעּמים' בחרּתנּו ְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ'אּתה
ואין אדמתנּו מעל ונתרחקנּו מארצנּו ּגלינּו חטאינּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָ'ּומּפני
ּבבית לפני ּולהׁשּתחוֹות להראֹות לעלֹות יכֹולין ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָאנּו
ׁשמ ׁשּנקרא והּקדֹוׁש הּגדֹול ּבּבית הדר ּבנוה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבחירת
ה' מּלפני רצֹון יהי .ּבמקּדׁש ׁשּנׁשּתּלחה הּיד מּפני ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָעליו
ּותקּבץ הרּבים ּברחמי ועלינּו עליו ּותרחם ׁשּתׁשּוב ְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאלהינּו
והביאנּו ארץ. מּירּכתי ּכּנס ּונפּוּצֹותינּו הּגֹוים מּבין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָּפזּורינּו
עֹולם ּבׂשמחת מקּדׁש ּבית ולירּוׁשלים ּברּנה עיר ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָלצּיֹון
ּכסדרן ּתמידין חֹובֹותינּו אתֿקרּבנֹות לפני נעׂשה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָוׁשם
יֹום הּזה קדׁש מקרא טֹוב יֹום ואתֿמּוסף ּכהלכתן ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹּומּוספין
ּכמֹו רצֹונ ּכמצות לפני ונקריב נעׂשה הּזה הּמּצֹות ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָחג
רחם רחמן מל .עבּד מׁשה עלֿידי ּבתֹורת עלינּו ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשכתבּת
יׂשראל מקּדׁש ה' אּתה ּברּו וכו' והׂשיאנּו וכו' ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָעלינּו

ְְִַַוהּזמנים'.
ּבלא הּסּכֹות ּובחג ׁשבּועֹות ּבחג מתּפּלל הּוא הּזה ְְְְִֵֶַַַַַַַָֹֹֻּובּנסח
אֹומר הּוא הּׁשבּועֹות ׁשּבחג אּלא יתר. ּובלא ְְְֵֵֶֶֶַַָָָֹחסרֹון
הּזה הּׁשבּועֹות חג אתֿיֹום הּזה קדׁש מקרא טֹוב ְִֶֶֶֶֶַַַַָָֹ'אתֿיֹום
ּובּמּוסף מצרים'. ליציאת זכר ּבאהבה ּתֹורתנּו מּתן ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָזמן
חג יֹום הּזה קדׁש מקרא טֹוב יֹום 'ואתֿמּוסף אֹומר ְְִֵֶֶֶַַַָֹהּוא
מקרא טֹוב 'אתֿיֹום אֹומר הּוא ּבסּכֹות וכן הּזה'. ְְְִֵֵֶֶַַָָֻהּׁשבּועֹות
וכו'. ּבאהבה' ׂשמחתנּו זמן הּזה הּסּכֹות חג יֹום הּזה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻקדׁש
הּזה קדׁש מקרא טֹוב 'אתֿיֹום אֹומר עצרת ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָֹּובׁשמיני
וכן כו'. ׂשמחתנּו' זמן הּזה עצרת ׁשמיני חג ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָאתֿיֹום
חג יֹום הּזה קדׁש מקרא טֹוב יֹום 'ואתֿמּוסף אֹומר ְְִֵֶֶֶַַַַָָֹּבּמּוסף
'אּתה אֹומר ּבׁשּבת להיֹות טֹוב יֹום חל ואם כו'. ְְְְִִִִֵַַָָָׁשמיני'
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למנּוחה ׁשּבתֹות אלהינּו ה' 'וּתּתןֿלנּו עד כו' ְְְֱִִֵֶַַַַָָָָֹבחרּתנּו'
הּזה הּמנֹוח אתֿיֹום לׂשׂשֹון ּוזמּנים חּגים לׂשמחה ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָמֹועדים
וכן כו'. ּפלֹוני' אתֿיֹום הּזה קדׁש מקרא טֹוב ְְְְִִֵֶֶֶֶַָֹואתֿיֹום
ּדר ועל כו'. הּזה' הּמנֹוח יֹום 'ואתֿמּוספי אֹומר ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּבּמּוסף
חלּו אם הּכּפּורים ּוביֹום הּׁשנה ּבראׁש הּׁשּבת מזּכיר הּוא ְְְִִִִַַַַַָָָָֹזֹו

ּתפ ּבׁשאר ּבין - ּבׁשּבת וחֹותםלהיֹות - ּבּמּוסף ּבין ּלֹות ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָ
ויׂשראל הּׁשּבת 'מקּדׁש רגלים ׁשלׁש ׁשל הּתפּלֹות ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָּבכל
מקּדׁש עלּֿכלֿהארץ מל' חֹותם הּׁשנה ּובראׁש ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹוהּזמּנים'.
מל' - הּכּפּורים ּוביֹום הּזּכרֹון'. ויֹום ויׂשראל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָהּׁשּבת
הּכּפּורים'. ויֹום ויׂשראל הּׁשּבת מקּדׁש ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָעלּֿכלֿהארץ

הּכּפּורים יֹום ועד הּׁשנה מראׁש העם רב נהגּו הּׁשנה. ְֲִִֵַַַַָָָָָָָֹֹֹראׁש
ראׁשֹונה ּבברכה הּימים. ּבעׂשרת ּתפּלה ּבכל ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָלהֹוסיף
אברהם'. מגן ה' אּתה ּברּו כו' לחּיים 'זכרנּו ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָמֹוסיפים
יצּוריו זֹוכר הרחמים אב כמֹו 'מי ׁשנּיה, ּבברכה ְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָּומֹוסיפין
ּבברּכת ּומֹוסיפין הּמתים'. מחּיה ה' אּתה ּברּו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָּברחמים.
מֹוסיפין אחרֹונה ּובברכה וכו'. 'רחמי 'זכר ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשמֹונהֿעׂשרה
אֹומר הּצֹום יֹום ׁשל נעילה ּובתפּלת וכו'. חּיים' ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָ'ּובספר
אּלּו וכל 'חתמנּו'. - לחּיים' 'זכרנּו (ּבמקֹום) ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָּבברּכת
יֹוסיפּו ׁשּלא ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש מקֹומֹות. מנהג ְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹהּתֹוספֹות

ָָדבר.
ימים ּבׁשני זה ּבנסח ׁשליׁשית ּברכה ׁשּמברכין ּפׁשּוט ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹמנהג
וכן הּתפּלֹות מארּבע ּותפּלה ּתפּלה ּבכל הּׁשנה ראׁש ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשל
ּותפּלה ּתפּלה ּבכל הּנסח ּבאֹותֹו אֹותּה לבר מקצת ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָֹנהגּו
קדֹוׁש 'אּתה נסחּה: וזהּו הּכּפּורים. יֹום ׁשל ּתפּלֹות ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻמחמׁש
ּתן ּובכן ּסלה. יהללּו ּבכלֿיֹום ּוקדֹוׁשים קדֹוׁש ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָוׁשמ
ּכלֿמהֿ על ואימת ּכלֿמעׂשי על אלהינּו ה' ְְְְֱֲֵֵֶַַַַַָָָֹּפחּד
ּכלֿ לפני ויׁשּתחוּו ּכלֿהּמעׂשים וייראּו ְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָּׁשּבראת
ּבלבב רצֹונ לעׂשֹות אחת אגּדה כּלם ויעׂשּו ְְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָֻֻהּברּואים
טֹובה ותקוה ליראי ּתהּלה לעּמ ּכבֹוד ּתן ּובכן כו'. ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשלם
ׂשׂשֹון לארצ ׂשמחה ל למיחלים ּפה ּופתחֹון ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָלדֹורׁשי
לבןֿיׁשי נר ועריכת עבּד לדוד קרן ּוצמיחת ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָלעיר
ויׁשרים ויׂשמחּו יראּו צּדיקים ואז ּבימינּו. ּבמהרה ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַָָָָָמׁשיח
לעֹולם ה' ימל קדׁש ּבדברי ּכּכתּוב כו' וחסידים ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹֹיעלזּו
ּברּו וגֹו' ה' וּיגּבּה וכתּוב הללּויּה. ודֹור לדֹור צּיֹון ְְְְְֱִִִַַַַָָָָֹאלהי
- הּׁשנה ראׁש ׁשל אמצעית ּברכה הּקדֹוׁש'. הּמל ה' ְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאּתה
כו'. מּכלֿהעּמים בחרּתנּו 'אּתה - ּומנחה ׁשחרית ְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָערבית
זכרֹון הּזה קדׁש מקרא טֹוב אתֿיֹום אלהינּו ה' לנּו ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹוּתּתןֿ
ואלהי אלהינּו מצרים. ליציאת זכר ּבאהבה ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹּתרּועה
על מל אבֹותינּו ואלהי אלהינּו כו'. ויבא יעלה ְְֱֲֲֲֵֵֵֵֵֶַַָֹֹֹֹאבֹותינּו
ּביקר ּכלֿהארץ על והּנׂשא ּבכבֹוד ּכּלֹו ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻּכלֿהעֹולם
וידע .ארצ תבל ּכלֿיֹוׁשבי על עּז ּגאֹון ּבהדר ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֻוהֹופע
יצרּתֹו אּתה ּכי ּכלֿיצּור ויבין ּפעלּתֹו אּתה ּכי ְְְְְְִִִַַַַָָָָָָּכלּֿפעּול
ּברּו כו'. קּדׁשנּו וכו' ה' ּבאּפֹו ּונׁשמה רּוח אׁשר ּכל ְְְְְֲֵֶַַַַָָָֹֹויאמר
הּזּכרֹון'. ויֹום יׂשראל מקּדׁש ּכלֿהארץ על מל ה' ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָאּתה
ראׁש מּוסף ׁשל אמצעּיֹות ּברכֹות מּׁשלׁש ראׁשֹונה ְְְִִִֶֶַָָָָָָֹֹּברכה
כו' ואתֿמּוספי' כו' חטאינּו ּומּפני בחרּתנּו 'אּתה - ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָהּׁשנה
ליֹוצר ּגדּלה לתת הּכל לאדֹון לׁשּבח 'עלינּו ׁשּכתּוב. ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻּכמֹו
לאל אֹוחילה וכו'. הארצֹות ּכגֹויי עׂשנּו ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָֹּבראׁשית

עם ּבקהל אׁשר לׁשֹון מענה מּמּנּו אׁשאלה פניו ְְֲֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאחּלה
ה' אּתה ּברּו כו'. מפעליו ּבעד רננֹות אּביעה עּזֹו ְְְִִִַַַָָָָָָָָֻאׁשירה
מהרה לראֹות אלהינּו ה' ל נקּוה עלּֿכן .חּקי ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֻלּמדני
ּברּו כו' מל אבֹותינּו ואלהי אלהינּו וכֹו'. עּז ְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶָֹֹֹֻּבתפארת
הּזּכרֹון. ויֹום יׂשראל מקּדׁש ּכלֿהארץ על מל ה' ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָאּתה
אם עֹולם ּכלֿיצּורי ּבּמׁשּפט יעמיד הּיֹום עֹולם הרת ְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָהּיֹום
ּבנים על אב ּכרחם רחמנּו ּכבנים אם ּכעבדים אם ְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָּכבנים
'אּתה - ׁשנּיה ּברכה וכו'. ּתלּויֹות' ל עינינּו ּכעבדים ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָאם
זֹוכר ּכי כו' קדם ּכלֿיצּורי ּופֹוקד עֹולם מעׂשה ְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָזֹוכר
כבֹוד כּסא לפני ׁשכחה ואין מעֹולם הּוא אּתה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָהּנׁשּכחֹות
הּיֹום עֹולם הרת הּיֹום וכו'. ּתזּכר לזרעֹו יצחק ְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָֹועקדת
אם ּכעבדים אם ּכבנים אם עֹולם ּכלֿיצּורי ּבּמׁשּפט ְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָָָָיעמיד
- ׁשליׁשית ּברכה כו'. ּבנים' על אב ּכרחם רחמנּו ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָּכבנים

ע לדּבר קדׁש עם על ּכבֹוד ּבענן נגלית מן'אּתה ּמם ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
אּתה ּברּו כו' ׁשֹומע אּתה ּכי כו' קֹול הׁשמעּתם ְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָהּׁשמים
למעלה. ּכּכתּוב כו' עֹולם' הרת הּיֹום ּתרּועה. ׁשֹומע ְְְֲֵַַַַַָָָָה'
וׁשחרית ּבערבית - הּכּפּורים יֹום צֹום ׁשל אמצעית ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָּברכה
אלהינּו ה' וּתּתןֿלנּו כו'. בחרּתנּו 'אּתה - ּונעילה ְְְְֱִִִֵֶַַַָָָָָֹּומנחה
למחילה הּזה קדׁש מקרא ואתֿיֹום הּזה הּכּפּורים ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹאתֿיֹום
וירצה יראה יּגיע ויבֹוא יעלה אבֹותינּו ואלהי אלהינּו ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹוכו'.
זכרֹון אבֹותינּו זכרֹון זכרֹוננּו לפני ויּזכר ויּפקד ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָיּׁשמע
ואלהי אלהינּו וכו'. ּדוד ּבן מׁשיח וזכרֹון עיר ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹירּוׁשלים
מל אבֹותינּו ואלהי אלהינּו וכו'. לעֹונֹותינּו מחל ְְְֱֲֲֲֵֵֵֵֵֵַֹֹֹֹאבֹותינּו
מל ה' אּתה ּברּו כו' וקּים אמת ּודבר כו'. קּדׁשנּו ְְְְֱֵֶֶֶַַַָָָָכו'.
ׁשל אמצעית ּברכה וכו'. וסֹולח' מֹוחל מל ּכלֿהארץ ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָעל
יֹום ואתֿמּוספי חטאינּו, ּומּפני בחרּתנּו, 'אּתה - ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָמּוסף
כו'. רצֹונ כמצות לפני ונקריב נעׂשה הּזה קדׁש ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹמקרא
הּכּפּורים צֹום ביֹום לעֹונֹותינּו מחל אבֹותינּו ואלהי ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵַַֹֹֹאלהינּו
מל לנּו אין ּומּבלעדי' עד כו' ּפׁשעינּו' והעבר מחה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּזה
ּכלֿ על מל אבֹותינּו ואלהי אלהינּו וכו'. וסֹולח ְְְֱֲֵֵֵֵֵֵַַָֹֹֹמֹוחל
והֹופע ּביקר ּכלֿהארץ על והּנׂשא ּבכבֹוד ּכּלֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻהעֹולם
קּדׁשנּו מׁשלה. ּבּכל 'ּומלכּותֹו עד וכו'. 'עּז ּגאֹון ְְְְֲֵֶַַַַַַָָָֹֻּבהדר
וׂשּמחנּו מּטּוב וׂשּבענּו ּבתֹורת חלקנּו ותן ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָּבמצֹותי
ּברּו' עד כו'. 'ּודבר ּבאמת לעבּד לּבנּו וטהר ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָּביׁשּועת

הּכּפּורים'. ויֹום יׂשראל מקּדׁש ה' ְְְִִִֵֵַַַָָאּתה
'ּכמֹו אֹומר ּכׁשהּוא הּמּוספין ּתפּלֹות ּבכל העם ְְְְֲִִֵֶַָָָָָנהגּו
קרּבנֹות מזּכיר 'עבּד מׁשה עלֿידי ּבתֹורת עלינּו ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּכתבּת
אֹותם וקֹורא ּבּתֹורה ּכתּובים ׁשהם ּכמֹו הּיֹום ְְְִֵֵֶַַָָאֹותֹו
ׁשּכתבּת 'ּכמֹו ׁשאמר ּכיון - הזּכיר לא ואם ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּפסּוקים.

:צרי אינֹו ׁשּוב - 'ּבתֹורת ְִֵֵֶָָָעלינּו
הּוּדּוי ִַַֹנסח

ּתתעּלם ואל ּתפּלתנּו לפני ּתבא אבֹותינּו ואלהי ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹֹאלהינּו
לפני ׁשּנאמר ערף ּוקׁשי פנים עּזי אנּו ׁשאין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹמּתחּנתנּו
אׁשמנּו ואבֹותינּו אנחנּו אבל חטאנּו ולא אנחנּו ְְְְֲֲֲֲִִֵַַַַַָָָָֹצּדיקים
כו'. חמסנּו' זדנּו והרׁשענּו העוינּו דפי ּדּברנּו ּגזלנּו ְְְְְְְְֱִִִִֶַַַַַַָָָֹּבגדנּו
ה' לפני ּנאמר מהֿ הרׁשענּו. ואנחנּו עׂשית אמת 'ּכי ְְְְֱֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹעד
הלא ׁשחקים ׁשֹוכן לפני ּומהֿנסּפר מרֹום יֹוׁשב ְְְֱֲִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹאלהינּו
עֹולם רזי יֹודע אּתה יֹודע. אּתה והּנגלֹות ְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָָהּנסּתרֹות
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ּובֹוחן בטן ּכלֿחדרי חֹופׂש אּתה כלֿחי. סתרי ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָותעלּומֹות
.עיני מּנגד נסּתר ואין מּמּך נעלם ּכלּֿדבר אין ולב. ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָּכליֹות
ׁשּתמחל אבֹותינּו ואלהי אלהינּו ה' מּלפני רצֹון יהי ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָֹֹֹּובכן
ותסלח ּכלֿעֹונֹותינּו על לנּו ּותכּפר ּכלֿחּטאתינּו על ְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָֹלנּו

ּכלּֿפׁשעינּו. על ְֵַָָָלנּו
לפני ׁשחטאנּו חטא ועל ּבאנס לפני ׁשחטאנּו חטא ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹעל
חטא ועל ּבגלּוי לפני ׁשחטאנּו חטא על דעת. ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבבלי
לפני ׁשחטאנּו חטא על ּובמרמה. ּבדעת לפני ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשחטאנּו
על ּפה. ּבוּדּוי לפני ׁשחטאנּו חטא ועל הּלב ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבהרהּור
לפני ׁשחטאנּו חטא ועל ּבזדֹון לפני ׁשחטאנּו ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָחטא
ועל ׂשפתים ּבטמאת לפני ׁשחטאנּו חטא על יד. ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻּבחזק
לפני ׁשחטאנּו חטא על הרע. ּביצר לפני ׁשחטאנּו ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָחטא
חטא על יֹודעים. ּבלא לפני ׁשחטאנּו חטא ועל ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹּביֹודעים
לפני ׁשחטאנּו חטא ועל ּובכזב ּבכחׁש לפני ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשחטאנּו
ועל העין ּבמראית לפני ׁשחטאנּו חטא על הרע. ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּבלׁשֹון
ׁשחטאנּו חטא על ּובמרּבית. ּבנׁש לפני ׁשחטאנּו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָחטא
ּבעינים לפני ׁשחטאנּו חטא ועל ׂשפתֹותינּו ּבׂשיח ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלפני
חטא ועל ּפה ּבפתחֹון לפני ׁשחטאנּו חטא על ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָרמֹות.
לפני ׁשחטאנּו חטא על רגלים. ּבצעדי לפני ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשחטאנּו

לפני ׁשחטאנּו חטא ועל יד עלּבקפיצת ּובדעת. ּברצֹון ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
לפני ׁשחטאנּו חטא ועל ּבׁשגגה לפני ׁשחטאנּו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָחטא
על חּטאת. עליהם חּיבין ׁשאנּו חטאים על לבב. ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבתמהֹון
ׁשאנּו חטאים על עֹולה. עליהם חּיבים ׁשאנּו ֲֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָחטאים
אׁשם עליהם חּיבים ׁשאנּו חטאים על קרּבן. עליהם ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָחּיבים
על ּתלּוי. אׁשם עליהם חּיבים ׁשאנּו חטאים על ֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָוּדאי.
חטאים על ויֹורד. עֹולה קרּבן עליהם חּיבים ׁשאנּו ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָחטאים
עליהם חּיבים ׁשאנּו חטאים על עׂשה. עליהם חּיבים ֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשאנּו
חּיבים ׁשאנּו חטאים על לעׂשה. (ׁשּנּתקּו) ׁשּנּתנּו תעׂשה ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹלא
עליהם חּיבים ׁשאנּו חטאים על ׁשמים. ּבידי מיתה ֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעליהם
חטאים על מלקּות. עליהם חּיבים ׁשאנּו חטאים על ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּכרת.
ׂשרפה סקילה ּביתּֿדין מיתֹות ארּבע עליהם חּיבים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשאנּו
הּגלּוים לנּו. ּגלּוים ׁשאינן ועל לנּו הּגלּוים על וחנק. ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהרג
לנּו ּגלּוים וׁשאינם אלהינּו ה' לפני אמרנּום ּכבר ְְְְְֱֲִֵֵֶֶַָָָָָֹלנּו
לה' 'הּנסּתרֹות ּכּכתּוב ּכלֿהּנסּתרֹות יֹודע אּתה ְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָָּכלֿחטאינּו
אּתה ּכי וכו'. עֹולם' עד ּולבנינּו לנּו והּנגלֹות ְְְְֱִִֵֵַַַָָָָֹאלהינּו
יׁשרּון לׁשבטי ּומֹוחלן העֹולם מן ליׂשראל ְְְְְְֲִִִֵֵָָָָָֻסֹולחן
ׁשּלא עד אלהי, וסֹולח. מֹוחל מל לנּו אין ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹּומּבלעדי
עפר נֹוצרּתי. לא ּכאּלּו ׁשּנֹוצרּתי ועכׁשו כדאי איני ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹנֹוצרּתי
ּככלי אלהי ה' לפני אני הרי ּבמיתתי. וחמר קל בחּיי ְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹאני
עֹוד אחטא ׁשּלא מּלפני רצֹון יהי ּוכלּמה בּוׁשה ְְְֱִִִֵֶֶֶָָָָָָֹמלא
עלֿידי לא אבל הרּבים ּברחמי מחה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּומהּֿׁשחטאתי
צּורי ה' לפני לּבי והגיֹון פי אמרי לרצֹון יהיּו ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶָָיּסּורין.

ְֲִוגֹואלי'.

יחיד ּבין ּומנחה ּומּוסף ׁשחרית ּבערבית מתוּדה הּזה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכּסדר
ּתפּלתֹו אחר זה וּדּוי אֹומר ׁשהּיחיד אּלא צּבּור. ׁשליח ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבין
ּפסיעֹות ׁשלׁש ׁשּיפסיע קדם ׁשלֹום' 'ׂשים ׁשּגֹומר ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹאחר
ׁשּיאמר קדם אמצעית ּברכה ּבתֹו אֹומרֹו צּבּור ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹֹּוׁשליח
וּדּוי מתוּדה לעֹונֹותינּו' מחל אבֹותינּו ואלהי ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַֹֹֹ'אלהינּו

ואחרֿ הּזה צֹוםּכּסדר ּביֹום לעֹונֹותינּו 'מחל אֹומר ּכ ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָֹ
ִִַהּכּפּורים':

מרֹום יֹוׁשב לפני 'מהּֿנאמר - הּזה ּכּסדר מתוּדה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבנעילה
מה חּיינּו מה אנּו מה כו' מּלמנֹות רּבּו עֹונֹותינּו ּכי ְֲִִִֵֵֶֶַַָָכו'
אלהינּו ה' לפני מהּֿנאמר ּמעׂשינּו מהֿ מהּֿצדקנּו ְְְֱֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹֹחסּדנּו
היּו ּכלא הּׁשם ואנׁשי לפני ּכאין ּכלֿהּגּבֹורים ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹהלא
מעׂשינּו כל ּכי הׂשּכל ּכבלי ּונבֹונים מּדע ּכבלי ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָֹוחכמים
מןֿ האדם ּומֹותר ּכּכתּוב לפני הבל חּיינּו וימי ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּתהּו
מראׁש אנֹוׁש הבּדלּת אּתה אבל הבל. הּכל ּכי אין ְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹהּבהמה
ואם מהּֿתעׂשה ל יאמר מי ּכי לפני לעמד ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹוּתּכירהּו
הּכּפּורים אתֿיֹום אלהינּו ה' וּתּתןֿלנּו .מהֿיּתןֿל ְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹיצּדק
ידינּו מעׁשק נחּדל למען לכלֿחּטאתינּו מחילה קץ ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּזה
ּדרׁשּו ׁשּנאמר ּכּדבר ׁשלם ּבלב רצֹונ חּקי לעׂשֹות ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻונׁשּוב
ואיׁש ּדרּכֹו רׁשע יעזב קרֹוב ּבהיֹותֹו קראהּו ּבהּמצאֹו ְְְְְְֲִִִַַָָָָָֹֻה'
ּכיֿירּבה ואלֿאלהינּו וירחמהּו אלֿה' ויׁשב מחׁשבתיו ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹאון
אר ורחּום חּנּון ּומטיב טֹוב סליחֹות אלֹוּה ואּתה ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָלסלֹוח.
רׁשעים ׁשל ּבתׁשּובתן רֹוצה להטיב מרּבה ורבֿחסד ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאּפים
אחּפץ אם ה' נאם אני חי ּכּכתּוב ּבמיתתן חפץ אּתה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻואין
ׁשּובּו ׁשּובּו וחיה. מּדרּכֹו רׁשע אםּֿבׁשּוב ּכי הרׁשע ְְְְִִִַָָָָָָָּבמֹות
הׁשיבנּו יׂשראל. ּבית תמּותּו ולּמה הרעים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָמּדרכיכם
פי אמרי לרצֹון יהיּו .חסּד ּכגדל ּוסלח לנּו ּומחל ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹוקּבלנּו

וכו': ׁשלֹום' עֹוׂשה כו'. ה' לפני לּבי ְְְְִִֶֶֶָָוהגיֹון

ה'תשע"א אייר א' חמישי יום

הּמזֹון ּברּכת ְִַַַָֹנסח
ּכּלֹו אתֿהעֹולם הּזן העֹולם מל אלהינּו ה' אּתה ֱֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻּברּו

ּבחן ּכאמּור27ּבטּובֹו לּכל ּומפרנס ּוברחמים ּפֹותח28ּובחסד ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
לכלּֿברּיֹותיו מזֹון ּומכין רצֹון לכלֿחי ּומׂשּביע ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָאתֿיד
אלהינּו ה' ל נֹודה אתֿהּכל. הּזן ה' אּתה ּברּו ּברא. ְֱֲֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹאׁשר

טֹובהּונברכ חמּדה ארץ אתֿאבֹותינּו הנחלּת ּכי מלּכנּו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
ּברית ּופדיתנּו29ּורחבה מצרים מארץ ׁשהֹוצאתנּו על ותֹורה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

רצֹונ חּקי על ׁשּלּמדּתנּו ּתֹורת על עבדים ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֻמּבית
ּומברכים ל מֹודים אנּו אלהינּו ה' ּכּלם על ְְְֱִִֵֶַַָָָָָֹֻׁשהֹודעּתנּו

ּכאמּור 30אתֿׁשמאלהי ה' את ּוברכּת וׂשבעּת ואכלּת ְְְְְְֱֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
עלֿהארץ ה' אּתה ּברּו .ל נתן אׁשר הּטֹובה ֲֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָעלֿהארץ
ועלֿירּוׁשלים עּמ עלֿיׂשראל אלהינּו ה' רחם ְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹועלֿהּמזֹון.
והּקדֹוׁש הּגדֹול ועלֿהּבית ּכבֹוד מׁשּכן ועלֿצּיֹון ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָעיר
למקֹומּה ּתחזיר מׁשיח ּדוד ּומלכּות עליו ׁשמ ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָׁשּנקרא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ברכות ראה מבורך", הגדול שמיה "יהא בשם: זו, תפילה נזכרת ובתלמוד א). עמוד ג דף ברכות (תוספות ארמית בלשון תיקנוה
י"ט, ובפרק י"ב; הלכה ט"ז, פרק סופרים במסכת נזכרת "קדיש" ובשם ועוד. ב עמוד קיט דף שבת א; עמוד נז דף א; עמוד ג דף

המסכת. באותה מקומות ובעוד א יפות.27)הלכה ובפנים יפה, טז).28)בעין פסוק קמה, פרק מילה,29)(תהילים ברית זו
ג. הלכה ב, פרק ברכות הלכות לעיל י).30)השווה פסוק ח, פרק (דברים
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ּובֹוחן בטן ּכלֿחדרי חֹופׂש אּתה כלֿחי. סתרי ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָותעלּומֹות
.עיני מּנגד נסּתר ואין מּמּך נעלם ּכלּֿדבר אין ולב. ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָּכליֹות
ׁשּתמחל אבֹותינּו ואלהי אלהינּו ה' מּלפני רצֹון יהי ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָֹֹֹּובכן
ותסלח ּכלֿעֹונֹותינּו על לנּו ּותכּפר ּכלֿחּטאתינּו על ְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָֹלנּו

ּכלּֿפׁשעינּו. על ְֵַָָָלנּו
לפני ׁשחטאנּו חטא ועל ּבאנס לפני ׁשחטאנּו חטא ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹעל
חטא ועל ּבגלּוי לפני ׁשחטאנּו חטא על דעת. ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבבלי
לפני ׁשחטאנּו חטא על ּובמרמה. ּבדעת לפני ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשחטאנּו
על ּפה. ּבוּדּוי לפני ׁשחטאנּו חטא ועל הּלב ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבהרהּור
לפני ׁשחטאנּו חטא ועל ּבזדֹון לפני ׁשחטאנּו ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָחטא
ועל ׂשפתים ּבטמאת לפני ׁשחטאנּו חטא על יד. ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻּבחזק
לפני ׁשחטאנּו חטא על הרע. ּביצר לפני ׁשחטאנּו ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָחטא
חטא על יֹודעים. ּבלא לפני ׁשחטאנּו חטא ועל ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹּביֹודעים
לפני ׁשחטאנּו חטא ועל ּובכזב ּבכחׁש לפני ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשחטאנּו
ועל העין ּבמראית לפני ׁשחטאנּו חטא על הרע. ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּבלׁשֹון
ׁשחטאנּו חטא על ּובמרּבית. ּבנׁש לפני ׁשחטאנּו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָחטא
ּבעינים לפני ׁשחטאנּו חטא ועל ׂשפתֹותינּו ּבׂשיח ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלפני
חטא ועל ּפה ּבפתחֹון לפני ׁשחטאנּו חטא על ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָרמֹות.
לפני ׁשחטאנּו חטא על רגלים. ּבצעדי לפני ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשחטאנּו

לפני ׁשחטאנּו חטא ועל יד עלּבקפיצת ּובדעת. ּברצֹון ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
לפני ׁשחטאנּו חטא ועל ּבׁשגגה לפני ׁשחטאנּו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָחטא
על חּטאת. עליהם חּיבין ׁשאנּו חטאים על לבב. ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבתמהֹון
ׁשאנּו חטאים על עֹולה. עליהם חּיבים ׁשאנּו ֲֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָחטאים
אׁשם עליהם חּיבים ׁשאנּו חטאים על קרּבן. עליהם ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָחּיבים
על ּתלּוי. אׁשם עליהם חּיבים ׁשאנּו חטאים על ֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָוּדאי.
חטאים על ויֹורד. עֹולה קרּבן עליהם חּיבים ׁשאנּו ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָחטאים
עליהם חּיבים ׁשאנּו חטאים על עׂשה. עליהם חּיבים ֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשאנּו
חּיבים ׁשאנּו חטאים על לעׂשה. (ׁשּנּתקּו) ׁשּנּתנּו תעׂשה ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹלא
עליהם חּיבים ׁשאנּו חטאים על ׁשמים. ּבידי מיתה ֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעליהם
חטאים על מלקּות. עליהם חּיבים ׁשאנּו חטאים על ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּכרת.
ׂשרפה סקילה ּביתּֿדין מיתֹות ארּבע עליהם חּיבים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשאנּו
הּגלּוים לנּו. ּגלּוים ׁשאינן ועל לנּו הּגלּוים על וחנק. ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהרג
לנּו ּגלּוים וׁשאינם אלהינּו ה' לפני אמרנּום ּכבר ְְְְְֱֲִֵֵֶֶַָָָָָֹלנּו
לה' 'הּנסּתרֹות ּכּכתּוב ּכלֿהּנסּתרֹות יֹודע אּתה ְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָָּכלֿחטאינּו
אּתה ּכי וכו'. עֹולם' עד ּולבנינּו לנּו והּנגלֹות ְְְְֱִִֵֵַַַָָָָֹאלהינּו
יׁשרּון לׁשבטי ּומֹוחלן העֹולם מן ליׂשראל ְְְְְְֲִִִֵֵָָָָָֻסֹולחן
ׁשּלא עד אלהי, וסֹולח. מֹוחל מל לנּו אין ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹּומּבלעדי
עפר נֹוצרּתי. לא ּכאּלּו ׁשּנֹוצרּתי ועכׁשו כדאי איני ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹנֹוצרּתי
ּככלי אלהי ה' לפני אני הרי ּבמיתתי. וחמר קל בחּיי ְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹאני
עֹוד אחטא ׁשּלא מּלפני רצֹון יהי ּוכלּמה בּוׁשה ְְְֱִִִֵֶֶֶָָָָָָֹמלא
עלֿידי לא אבל הרּבים ּברחמי מחה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּומהּֿׁשחטאתי
צּורי ה' לפני לּבי והגיֹון פי אמרי לרצֹון יהיּו ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶָָיּסּורין.

ְֲִוגֹואלי'.

יחיד ּבין ּומנחה ּומּוסף ׁשחרית ּבערבית מתוּדה הּזה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכּסדר
ּתפּלתֹו אחר זה וּדּוי אֹומר ׁשהּיחיד אּלא צּבּור. ׁשליח ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבין
ּפסיעֹות ׁשלׁש ׁשּיפסיע קדם ׁשלֹום' 'ׂשים ׁשּגֹומר ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹאחר
ׁשּיאמר קדם אמצעית ּברכה ּבתֹו אֹומרֹו צּבּור ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹֹּוׁשליח
וּדּוי מתוּדה לעֹונֹותינּו' מחל אבֹותינּו ואלהי ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַֹֹֹ'אלהינּו

ואחרֿ הּזה צֹוםּכּסדר ּביֹום לעֹונֹותינּו 'מחל אֹומר ּכ ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָֹ
ִִַהּכּפּורים':

מרֹום יֹוׁשב לפני 'מהּֿנאמר - הּזה ּכּסדר מתוּדה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבנעילה
מה חּיינּו מה אנּו מה כו' מּלמנֹות רּבּו עֹונֹותינּו ּכי ְֲִִִֵֵֶֶַַָָכו'
אלהינּו ה' לפני מהּֿנאמר ּמעׂשינּו מהֿ מהּֿצדקנּו ְְְֱֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹֹחסּדנּו
היּו ּכלא הּׁשם ואנׁשי לפני ּכאין ּכלֿהּגּבֹורים ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹהלא
מעׂשינּו כל ּכי הׂשּכל ּכבלי ּונבֹונים מּדע ּכבלי ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָֹוחכמים
מןֿ האדם ּומֹותר ּכּכתּוב לפני הבל חּיינּו וימי ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּתהּו
מראׁש אנֹוׁש הבּדלּת אּתה אבל הבל. הּכל ּכי אין ְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹהּבהמה
ואם מהּֿתעׂשה ל יאמר מי ּכי לפני לעמד ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹוּתּכירהּו
הּכּפּורים אתֿיֹום אלהינּו ה' וּתּתןֿלנּו .מהֿיּתןֿל ְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹיצּדק
ידינּו מעׁשק נחּדל למען לכלֿחּטאתינּו מחילה קץ ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּזה
ּדרׁשּו ׁשּנאמר ּכּדבר ׁשלם ּבלב רצֹונ חּקי לעׂשֹות ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻונׁשּוב
ואיׁש ּדרּכֹו רׁשע יעזב קרֹוב ּבהיֹותֹו קראהּו ּבהּמצאֹו ְְְְְְֲִִִַַָָָָָֹֻה'
ּכיֿירּבה ואלֿאלהינּו וירחמהּו אלֿה' ויׁשב מחׁשבתיו ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹאון
אר ורחּום חּנּון ּומטיב טֹוב סליחֹות אלֹוּה ואּתה ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָלסלֹוח.
רׁשעים ׁשל ּבתׁשּובתן רֹוצה להטיב מרּבה ורבֿחסד ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאּפים
אחּפץ אם ה' נאם אני חי ּכּכתּוב ּבמיתתן חפץ אּתה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻואין
ׁשּובּו ׁשּובּו וחיה. מּדרּכֹו רׁשע אםּֿבׁשּוב ּכי הרׁשע ְְְְִִִַָָָָָָָּבמֹות
הׁשיבנּו יׂשראל. ּבית תמּותּו ולּמה הרעים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָמּדרכיכם
פי אמרי לרצֹון יהיּו .חסּד ּכגדל ּוסלח לנּו ּומחל ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹוקּבלנּו

וכו': ׁשלֹום' עֹוׂשה כו'. ה' לפני לּבי ְְְְִִֶֶֶָָוהגיֹון

ה'תשע"א אייר א' חמישי יום

הּמזֹון ּברּכת ְִַַַָֹנסח
ּכּלֹו אתֿהעֹולם הּזן העֹולם מל אלהינּו ה' אּתה ֱֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻּברּו

ּבחן ּכאמּור27ּבטּובֹו לּכל ּומפרנס ּוברחמים ּפֹותח28ּובחסד ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
לכלּֿברּיֹותיו מזֹון ּומכין רצֹון לכלֿחי ּומׂשּביע ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָאתֿיד
אלהינּו ה' ל נֹודה אתֿהּכל. הּזן ה' אּתה ּברּו ּברא. ְֱֲֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹאׁשר

טֹובהּונברכ חמּדה ארץ אתֿאבֹותינּו הנחלּת ּכי מלּכנּו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
ּברית ּופדיתנּו29ּורחבה מצרים מארץ ׁשהֹוצאתנּו על ותֹורה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

רצֹונ חּקי על ׁשּלּמדּתנּו ּתֹורת על עבדים ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֻמּבית
ּומברכים ל מֹודים אנּו אלהינּו ה' ּכּלם על ְְְֱִִֵֶַַָָָָָֹֻׁשהֹודעּתנּו

ּכאמּור 30אתֿׁשמאלהי ה' את ּוברכּת וׂשבעּת ואכלּת ְְְְְְֱֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
עלֿהארץ ה' אּתה ּברּו .ל נתן אׁשר הּטֹובה ֲֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָעלֿהארץ
ועלֿירּוׁשלים עּמ עלֿיׂשראל אלהינּו ה' רחם ְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹועלֿהּמזֹון.
והּקדֹוׁש הּגדֹול ועלֿהּבית ּכבֹוד מׁשּכן ועלֿצּיֹון ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָעיר
למקֹומּה ּתחזיר מׁשיח ּדוד ּומלכּות עליו ׁשמ ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָׁשּנקרא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ברכות ראה מבורך", הגדול שמיה "יהא בשם: זו, תפילה נזכרת ובתלמוד א). עמוד ג דף ברכות (תוספות ארמית בלשון תיקנוה
י"ט, ובפרק י"ב; הלכה ט"ז, פרק סופרים במסכת נזכרת "קדיש" ובשם ועוד. ב עמוד קיט דף שבת א; עמוד נז דף א; עמוד ג דף

המסכת. באותה מקומות ובעוד א יפות.27)הלכה ובפנים יפה, טז).28)בעין פסוק קמה, פרק מילה,29)(תהילים ברית זו
ג. הלכה ב, פרק ברכות הלכות לעיל י).30)השווה פסוק ח, פרק (דברים
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ה' אּתה ּברּו ּדּברּת ּכאׁשר ּבקרֹוב ירּוׁשלים ּובנה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבימינּו
אתֿירּוׁשלים ברחמיו מל31ּבֹונה אלהינּו ה' אּתה ּברּו . ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

קדֹוׁשנּו ּגֹואלנּו ּבֹוראנּו אּדירנּו מלּכנּו אבינּו האל ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָהעֹולם
ּגֹומלנּו ויֹום ׁשּבכלֿיֹום והּמטיב הּטֹוב הּמל יעקב ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹקדֹוׁש

וכלֿטֹוב ורחמים וחסד ּדֹורים.32חן לדֹור יׁשּתּבח הרחמן . ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ
הּמׁשיח לימֹות יזּכנּו הרחמן נצחים. לנצח יתּפאר ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָהרחמן

הּבא העֹולם ּולחּיי הּמקּדׁש ּבית מגּדֹול33ּולבנין יׁשּועֹות34. ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָ
ּכפירים וגֹו' הֹודּו35מלּכֹו וגֹו' ורעבּו ּכי36רׁשּו טֹוב ּכי לה' ְְְְְִִִִֵַַָָ

חסּדֹו: ְְַָלעֹולם
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' לפניה מבר ּבנביא ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּמפטיר
בדבריהם ורצה טֹובים ּבנביאים ּבחר אׁשר ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָהעֹולם
ּובמׁשה ּבּתֹורה הּבֹוחר ה' אּתה ּברּו ּבאמת. ְֱֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּנאמרים
ּומבר והּצדק'. האמת ּובנביאי עּמֹו ּוביׂשראל ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעבּדֹו
ּכלֿ צּור העֹולם מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ְֱֲֵֶֶֶַַָָָָָָֹלאחריה
ועֹוׂשה האֹומר הּנאמן האל ּבכלֿהּדֹורֹות צּדיק ְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהעֹולמים
הּוא אּתה נאמן וצדק. אמת דבריו ּכלֿ אׁשר ּומקּים ְְְֱֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָמדּבר
לא אחֹור מּדברי אחד ודבר ּדברי ונאמנים אלהינּו ְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֹה'
הּנאמן האל ה' אּתה ּברּו אּתה. נאמן אל ּכי ריקם ֱֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָיׁשּוב
נפׁש ולעגּומת חּיינּו ּבית היא ּכי עלֿצּיֹון רחם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבכלּֿדבריו.
ּבֹונה ה' אּתה ּברּו מהרה. ותבנה ּבימינּו מהרה ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּתֹוׁשיע
ּתרּום וקרנֹו תצמיח מהרה עבּד ּדוד צמח אתֿ ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָירּוׁשלים.
העבֹודה ועל הּתֹורה על ּדוד. מגן ה' אּתה ּברּו .ְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָּביׁשּועת
אלהינּו ה' לנּו ׁשּנתּת הּזה הּמנֹוח יֹום ועל הּנביאים ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹועל
.ׁשמ מברכין אנּו הּכל על ּולתפארת. לכבֹוד ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹֻלקדּׁשה
'ועל אֹומר הּוא טֹוב ּוביֹום הּׁשּבת'. מקּדׁש ה' אּתה ְְְֵֵַַַַַָָָּברּו
ּולׂשמחה. לׂשׂשֹון לנּו ׁשּנתּת הּזה קדׁש מקרא טֹוב ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָֹיֹום
ויֹום ׁשּבת היה ואם והּזמּנים'. יׂשראל מקּדׁש ה' אּתה ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָּברּו
ויׂשראל הּׁשּבת 'מקּדׁש וחֹותם ׁשניהם ּכֹולל - ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָטֹוב
אמצעית ּבברכה ּבּתפּלה חֹותם ׁשהּוא ּכּנסח ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹוהּזמּנים'.

זֹו. אחרֹונה ּבברכה חֹותם הּוא ּכ הּיֹום ְְֲִֵַַָָָָּבאֹותֹו
ׁשּבת ּבכל הּנביאים מן לקרֹות העם רב ׁשּנהגּו ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָֹ(הענינֹות
עבּדי 'הן - ּבראׁשית הן): ואּלו ּבהן ּומפטירין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָוׁשּבת
עזבּתים' ולא עׁשיתים הּדברים 'אּלה עד ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָֹאתמּֿבֹו'
'הּטּו עד ילדה' לא עקרה 'רּני - נח ּתֹולדת ְְֲִִַַַַָָָָָָָֹֹֹּביׁשעיה.
תדּמיּוני 'ואלֿמי - ֿלל ּביׁשעיה. אלי' ּולכּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָאזנכם
וּירא ּביׁשעיה. יׂשראל' אלהי אענם ה' אני 'ּכי עד ְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹואׁשוה'
'וּתׂשא עד הּנביאים' בני מּנׁשי אחת 'ואּׁשה - ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָאליו

הּספר ּתחּלת - ׂשרה חּיי וּיהיּו ּבמלכים. וּתצא' ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאתּֿבנּה
- יצחק ּתֹולדת ּבמלכים. לעֹולם' הּמל אדֹוני 'יחי ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָֹעד
לה' 'וערבה עד מלאכי' ּביד אלֿיׂשראל ה' דבר ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָ'מׂשא
תלּוא 'ועּמי - יעקב וּיצא ּבתריֿעׂשר. וגו' יםמנחת' ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַֹ

- יעקב וּיׁשלח ּבתריֿעׂשר. העלה' 'ּובנביא עד ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֹלמׁשּובתי'
'על - יעקב וּיׁשב ּבתריֿעׂשר. ספרֹו סֹוף עד עבדיה' ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַָֹֹ'חזֹון
יירא' לא מי ׁשאג 'אריה עד יׂשראל' ּפׁשעי ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָֹׁשלׁשה
עד חלֹום' והּנה ׁשלמה 'וּייקץ - מּקץ ויהי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַֹֹּבתריֿעׂשר.
'ואּתה - אליו וּיּגׁש ּבמלכים. 'מל ׁשלמה הּמל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ'ויהי
ה'' אני ּכי הּגֹוים 'וידעּו עד אחד' עץ ל קח ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָבןֿאדם
'ּוׁשלמה עד למּות' דוד ימי 'וּיקרבּו - יעקב ויחי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹֹּביחזקאל.
אדם 'ּבן - ׁשמֹות ואּלה ּבמלכים. אביו' ּדוד עלּֿכּסא ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָיׁשב
- וארא ּביחזקאל. ׁשם' ל 'וּיצא עד אתֿירּוׁשלים' ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהֹודע
קרן אצמיח ההּוא 'ּבּיֹום עד יׂשראל' לבית עֹוד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ'ולאֿיהיה
מצרים' 'מׂשא - אלּֿפרעה ּבא ּביחזקאל. יׂשראל' ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹלבית
ׁשירת - ּבׁשּלח ויהי ּביׁשעיה. צבאֹות' ה' ּברכֹו 'אׁשר ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָעד
ארּבעים הארץ 'וּתׁשקט עד אלהים' 'וּיכנע מן ְְְְֱִִִִֶַַַַַַָָָָֹֹּדבֹורה
עּזיהּו' הּמל 'ּבׁשנתֿמֹות - יתרֹו וּיׁשמע ּבׁשפטים. ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָֹֻׁשנה'
'הּדבר - הּמׁשּפטים ואּלה ּביׁשעיה. הּמׂשרה' 'למרּבה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָעד
ּבןֿרכב' ליֹונדב איׁש יּכרת 'לא עד אלֿירמיהּו' היה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹאׁשר
'וׁשכנּתי עד לׁשלמה' חכמה נתן 'וה' - לי ויקחּו ְְְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָֹֹּבירמיה.
אתֿ(ּבני) 'הּגד' - ּתצּוה ואּתה ּבמלכים. יׂשראל' ּבני ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבתֹו
ּכי ּביחזקאל. אתכם' 'ורציתי עד אתֿהּבית' יׂשראל ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ[ּבית-]
'וּיל אחאב 'וּירּכב עד אלֿאלּיהּו' היה ה' 'ּודבר - ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָתׂשא
חירם אתֿ וּיּקח ׁשלמה הּמל 'וּיׁשלח - וּיקהל ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹֹּבמלכים.
'וּיעׂש - פקּודי (ו)אּלה ּבמלכים. מלאכת' 'וּתּתם עד ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹמּצר'
- וּיקרא (ּבמלכים). הּבית' לדלתֹות 'והּפתֹות עד ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָֹחירם'
ּביׁשעיה. יׂשראל' מל ה' אמר 'ּכה עד לי' יצרּתי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ'עםֿזּו
'ּבאּלה עד זבחיכם' עלֿ ספּו 'עלֹותיכם - אתֿאהרן ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹצו
עֹוד 'וּיסף - הּׁשמיני ּבּיֹום ויהי ּבירמיהּו. ה'' נאם ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָֹֻחפצּתי
ּבלבב אׁשר 'ּכל עד ּביׂשראל' אתּֿכל-ּבחּור ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹּדוד
מּבעל ּבא 'ואיׁש - תזריע ּכי אּׁשה ּבׁשמּואל. ְְְְִִִִִִִִֵַַַַָָָ(ּבמלכים)
ּתהיה זאת ּבמלכים. ארץ' ּכברת מאּתֹו וּיל' עד ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשליׁשה'
ּפניו' מעל הׁשליכם 'ולא עד ּומדּלג אנׁשים' 'וארּבעה -ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֹ
ּב 'ונחלּת עד התׁשּפט' 'התׁשּפט - מֹות אחרי ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַָָֹֹּבמלכים.
אנׁשים 'ּבאּו - ּתהיּו קדׁשים ּביחזקאל. (ה)גֹוים' ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָֹלעיני
אמר ּביחזקאל. לכלֿהארצֹות' היא 'צבי עד יׂשראל' ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹמּזקני
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

עצמו.31) ברכת על אמן כאן עונה ט"ז הלכה א, פרק ברכות הלכת לעיל רבינו שכתב מה הרביעית32)ולפי הברכה סוף כאן
סימן בו (כל הגאונים בימי שנתוספה מאוחרת הוספה ואילך מכאן ב) עמוד מח דף (ברכות ביתר הרוגי כנגד יבנה חכמי שתיקנוה

בכבוד.33)צט). יפרנסנו הוא הרחמן אברבנאל: יד החול34)בכתב בימי לומר נוהגים ואנו נא). פסוק כב, פרק (שמואלֿב
שמעוני בילקוט (הובא יח פרק טוב" "שוחר ובמדרש מגדיל. בו שכתוב נא פסוק יח, פרק שבתהילים הפסוק כנגד וגו' מגדיל
באה זו אומה של ישועתה שאין לפי אמר, יודין רב מגדול? אומר אחד וכתוב מגדיל אומר אחד כתוב אמרו: קסד) רמז שמואל
שם מגדל י); פסוק יח, פרק (משלי שנאמר גדול, כמגדל המשיח מלך לה שנעשה מגדול ומהו והולכת, מתגדלת אלא אחת, בבת
עוסק שהקדושֿברוךֿהוא בניין על לרמז "מגדיל" אומרים הגלות ימי דמיון שהם החול בימי ולפיכך ונשגב, צדיק ירוץ בו ה'
ונעשית צרכה כל שנתגדלה הישועה גמר על לרמוז מגדול אומרים המשיח ימי נגד מכוונת שהיא ובשבת ומגדילה, והולך בבניינה
א, פרק (ישעיה מקרא קרוא ושבת חודש וסימנך: כשבת, דינו חודש וראש התפילות"). "אוצר לסידור תפילה, (עיון עוז כמגדל

(לבוש). בנביאים שכתוב כמו כלומר, יא), יא).35)פסוק פסוק לד, פרק א).36)(תהילים פסוק קלו, פרק (שם,

zay zekld - xii` '` iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

'ּכלֿנבלה עד צדֹוק' ּבני הלוּים 'והּכהנים - ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹאלֿהּכהנים
ה' 'רפאני עד ּומעּזי' עּזי 'ה' - סיני ּבהר ּביחזקאל. ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻֻּוטרפה'
עד יׂשראל' רֹועי עלֿ 'הּנבא - אםּֿבחקתי ּבירמיה. ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹֻוארפא'
- סיני ּבמדּבר ּביחזקאל. ּבהם' העֹובדים מּיד ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָ'והּצלּתים
ּבתריֿ ּבאמּונה' לי וארׂשּתי' עד יׂשראל' ּבני מסּפר ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ'והיה
הּנער 'וּיגּדל עד מּצרעה' אחד איׁש 'ויהי - נׂשא ְְְֲִִִִֶַַַַַַַַָָָָעׂשר.
עד בתֿצּיֹון' וׂשמחי 'רּני - ּבהעלת ּבׁשפטים. ה'' ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָֹֹויברכהּו
'וּיׁשלח - ׁשלחֿל עׂשר. ּבתריֿ הּבית' יּסדּו זרּבבל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָֻ'ידי
וּיּקח ּביהֹוׁשע. וגֹו' ּכלֿיֹוׁשבי' נמגּו 'וגם עד ּבןֿנּון' ְְְְִִִֵַַַַַַָָֹֻֻיהֹוׁשע
ה' יּטֹוׁש לא 'ּכי עד אלֿהעם' ׁשמּואל 'וּיאמר - ְִִֵֶֶַַַָָֹֹֹקרח
עד הּגלעדי' 'ויפּתח - הּתֹורה חּקת זאת ּבׁשמּואל. ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹֻאתֿעּמֹו'
יעקב' ׁשארית 'והיה - ּבלק וּירא ּבׁשפטים. ימימה' ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָָֹֹ'מּימים
ה' 'ויד - ּפינחס ּבתריֿעׂשר. 'עםֿאלהי לכת 'והצנע ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹעד
ּבמלכים. אלּיהּו' אחרי וּיל 'וּיקם עד אלֿאלּיהּו' ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהיתה
'וּיחלקּו עד בניֿראּובן' למּטה מׁשה 'וּיּתן - הּמּטֹות ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָראׁשי
'אּלהֿהּנחלֹות' - מסעי אּלה ּביהֹוׁשע. אתֿהארץ' ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ(מחּלק)
- הּדברים אלה ּביהֹוׁשע. ללוּים' בניֿיׂשראל 'וּיּתנּו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֻעד
ּבירמיה. לעם' לי 'והייתם עד יׂשראל' אל ה' ּדּבר ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָ'אׁשר
עד הּמקנה' אתֿספר תּתי אחרי אלֿה' 'ואתּפּלל - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָואתחּנן
ּבאזני וקראת הל' - עקב והיה ּבירמיה. יקנּו' ּבּכסף ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹ'ׂשדֹות

ּבירמיה.ירּוׁשלי יתהּללּו' ּובֹו ּגֹוים (כל) בֹו 'והתּברכּו עד ם' ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָ
'אםֿיּסתר עד והקמתי' ה' נאם ּבאים ימים 'הּנה - אנכי ְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹֻראה
ׁשמּואל' זקן ּכאׁשר 'ויהי - ׁשפטים ּבירמיה. ּבּמסּתרים' ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹאיׁש
ּכיֿתצא ּבׁשמּואל. לכּו' יׂשראל אלֿאנׁשי ׁשמּואל 'וּיאמר ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹעד
'עּמ יהיה 'וה' עד אתֿמחניהם' פלׁשּתים 'וּיאספּו -ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָ
'ולא עד מזּבח' יהֹוׁשע יבנה 'אז - ּכיֿתבֹוא והיה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻּבׁשמּואל.
יהֹוׁשע 'וּיאסף - נּצבים אּתם ּביהֹוׁשע. ההּוא' ּכּיֹום ְֱִִִֶֶַַַַַַָָָֹֻֻהיה
נטעּתם' לא אׁשר וזיתים 'ּכרמים עד יׂשראל' ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאתּֿכל-ׁשבטי
'והׁשיבּו עד הארז' מּצּמרת אני 'ולקחּתי - האזינּו ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֻּביהֹוׁשע.
עבד מׁשה מֹות אחרי 'ויהי - הּברכה וזאת ּביחזקאל. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוחיּו'

ּביהֹוׁשע. אתֿיהֹוׁשע' ה' 'ויהי עד ּומדּלג ְְְִִֵֶַַַַַֻֻה''
מענין ּבּה מפטירין פרׁשּיֹות ׁשּתי ּבּה ׁשּקֹורין ׁשּבת ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּכל
רב נהגּו וכן הּמקֹומֹות. ּברב הּמנהג וזֹו אחרֹונה. ְְְְְֲִֵַַַַָָָָָָֹֹּפרׁשה
באב ּתׁשעה מאחר יׁשעיהּו ּבנחמֹות מפטירין להיֹות ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָהעם
נחמּו 'נחמּו - באב ּתׁשעה ׁשאחר ּבּׁשּבת הּׁשנה. ראׁש ְְֲֲִֶַַַַַַַַָָָָָֹעד
סערה'. 'ענּיה - בּׁשליׁשית צּיֹון'. 'וּתאמר - ּבּׁשנּיה ְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָֹֹעּמי'.
'קּומי - ּבחמיׁשית מנחמכם'. הּוא אנכי 'אנכי - ְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָֹֹּברביעית
ּבה''. אׂשיׂש 'ׂשֹוׂש - ּבּׁשביעית עקרה'. 'רּני - ּבּׁשּׁשית ְֲִִִִִִִַַַָָָָאֹורי'.

וארּבעים ׁשּׁשה ּפרקיו ּומנין ׁשני ספר ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָנגמר
ּוברּכת ּתפּלה הלכֹות פרקים. ארּבעה - ׁשמע קריאת ְְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָָהלכֹות
וספר ּומזּוזה ּתפּלין הלכֹות ּפרקים. חמׁשהֿעׂשר - ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶָָָָָֹּכהנים
הלכֹות פרקים. ׁשלׁשה - ציצית הלכֹות פרקים. עׂשרה - ְְְְְֲִִִִִִָָָָָָּתֹורה
ּפרקים. ׁשלׁשה - מילה הלכֹות ּפרקים. אחדֿעׂשר - ְְְְְִִִִַַָָָָָָָּברכֹות

הּמה לּבי ׂשׂשֹון ּכי לעֹולם, עדֹותי ְְְְִִִִֵֵֶַָָָנחלּתי
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הלכֹות ב. ׁשּבת. הלכֹות א. סּדּורן: וזה עׂשר. ְְְְִִִִֶֶֶַָָָהלכֹותיו
יֹום ׁשביתת הלכֹות ד. עׂשֹור. ׁשביתת הלכֹות ג. ְְְְִִִִִֵַַָערּובין.
ולּולב. וסּכה ׁשֹופר הלכֹות ו. ּומּצה. חמץ הלכֹות ה. ְְְְִִֵַָָָָָֻטֹוב.
הלכֹות ט. החדׁש. קּדּוׁש הלכֹות ח. ׁשקלים. הלכֹות ְְְְִִִִִֶַָֹז.

וחנּכה. מגּלה הלכֹות י. ְְֲֲִִִַַָָֻּתענית.
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מצֹות וׁשלׁש עׂשה, מצֹות ׁשּתי מצֹות. חמׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָיׁש
ׁשּלא ב) ּבּׁשביעי. לׁשּבת א) פרטן: וזהּו ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָֹֹֹלאֿתעׂשה,
לצאת ׁשּלא ד) ּבׁשּבת. לענׁש ׁשּלא ג) מלאכה. ּבֹו ְְֲֲֵֶֶַַַָָָָֹֹֹלעׂשֹות
ּבזכירה. הּׁשּבת יֹום את לקּדׁש ה) ּבׁשּבת. לּגבּול ְְְְִִֵֶַַַַַָָָחּוץ

אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
¤¤¦

ּובּיֹום‡. ׁשּנאמר: עׂשה. מצות - מּמלאכה ּבּׁשביעי ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשביתה
עׂשה, מצות ּבּטל - מלאכה ּבֹו העֹוׂשה וכל ּתׁשּבת. ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹהּׁשביעי
ּומהּו מלאכה. כל תעׂשה לא ׁשּנאמר: תעׂשה. לא על ְְֱֲֲֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹועבר
ּכרת. חּיב - ּבזדֹון ּברצֹונֹו עׂשה אם מלאכה? עׂשּית על ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָחּיב
- ּבׁשגגה עׂשה ואם נסקל. - והתראה עדים ׁשם היּו ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָָָואם

קבּועה. חּטאת קרּבן ְְַַַָָָָחּיב
חּיב·. זה דבר ׁשהעֹוׂשה ׁשּבת ּבהלכֹות ׁשּנאמר מקֹום ְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָּכל

חּיב - והתראה עדים ׁשם היּו ואם ּכרת. חּיב זה הרי -ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ
חּטאת. חּיב - ׁשֹוגג היה ואם ְְִִֵַַָָָָָסקילה.

ּפטּור‚. זה הרי - ּפטּור זה דבר ׁשהעֹוׂשה ׁשּנאמר מקֹום ְֱֲֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָוכל
אֹותֹו לעׂשֹות אסּור אבל הּקרּבן; ּומן הּסקילה ּומן הּכרת ְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָמן

מןדב הרחקה והּוא סֹופרים, מּדברי ואּסּורֹו ּבׁשּבת. ר ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָ
וכן מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ּבזדֹון, אֹותֹו והעֹוׂשה ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָהּמלאכה.
ּכ לעׂשֹות "אסּור אֹו "וכ ּכ עֹוׂשין "אין ׁשּנאמר מקֹום ֱֲִֵֶֶַָָָָָָָָּכל
מּכת אֹותֹו מּכין ּבזדֹון, דבר אֹותֹו העֹוׂשה - ּבׁשּבת" ְְִֶַַַַָָָָָָָוכ

ְַמרּדּות.
מּתר„. זה הרי - "וכ ּכ לעׂשֹות "מּתר ׁשּנאמר מקֹום ְֱֲֲֵֶֶֶַָָָָָָָָֻֻוכל

"ּפטּור אֹו ּכלּום" חּיב "אינֹו ׁשּנאמר מקֹום ּכל וכן ְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָלכּתחּלה.
ּכלל. אֹותֹו מּכין אין - ְְִִֵַָמּכלּום"

אפׁשר‰. עׂשּיתן ּובׁשעת ּבׁשּבת, לעׂשֹותן הּמּתרים ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָָֻּדברים
נתּכּון לא אם - ּתעׂשה ׁשּלא ואפׁשר מלאכה ּבגללן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹׁשּתעׂשה
וכּסא מּטה אדם ּגֹורר ּכיצד? מּתר. זה הרי מלאכה, ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֻלאֹותּה
חריץ לחּפר יתּכּון ׁשּלא ּובלבד ּבׁשּבת, ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹוספסל
אינֹו - הּקרקע חפרּו אם ּולפיכ ּגרירתן. ּבׁשעת ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָּבּקרקע
ּגּבי על אדם מהּל וכן נתּכּון. ׁשּלא לפי ,ּבכ ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹחֹוׁשׁש
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שלא1) או הכוונות התחלפות ודיני לגופה, צריכה שאינה ומלאכה מתכוון שאין כדבר המלאכות, כל כוללים דברים רבינו בו כלל
בשוגג. ומקצתה בזדון מלאכה מקצת והעושין המקלקלין ודיני מלאכה, בעשיית שניים נשתתפו ואם נשלמו,



צי zay zekld - xii` '` iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

'ּכלֿנבלה עד צדֹוק' ּבני הלוּים 'והּכהנים - ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹאלֿהּכהנים
ה' 'רפאני עד ּומעּזי' עּזי 'ה' - סיני ּבהר ּביחזקאל. ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻֻּוטרפה'
עד יׂשראל' רֹועי עלֿ 'הּנבא - אםּֿבחקתי ּבירמיה. ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹֻוארפא'
- סיני ּבמדּבר ּביחזקאל. ּבהם' העֹובדים מּיד ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָ'והּצלּתים
ּבתריֿ ּבאמּונה' לי וארׂשּתי' עד יׂשראל' ּבני מסּפר ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ'והיה
הּנער 'וּיגּדל עד מּצרעה' אחד איׁש 'ויהי - נׂשא ְְְֲִִִִֶַַַַַַַַָָָָעׂשר.
עד בתֿצּיֹון' וׂשמחי 'רּני - ּבהעלת ּבׁשפטים. ה'' ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָֹֹויברכהּו
'וּיׁשלח - ׁשלחֿל עׂשר. ּבתריֿ הּבית' יּסדּו זרּבבל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָֻ'ידי
וּיּקח ּביהֹוׁשע. וגֹו' ּכלֿיֹוׁשבי' נמגּו 'וגם עד ּבןֿנּון' ְְְְִִִֵַַַַַַָָֹֻֻיהֹוׁשע
ה' יּטֹוׁש לא 'ּכי עד אלֿהעם' ׁשמּואל 'וּיאמר - ְִִֵֶֶַַַָָֹֹֹקרח
עד הּגלעדי' 'ויפּתח - הּתֹורה חּקת זאת ּבׁשמּואל. ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹֻאתֿעּמֹו'
יעקב' ׁשארית 'והיה - ּבלק וּירא ּבׁשפטים. ימימה' ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָָֹֹ'מּימים
ה' 'ויד - ּפינחס ּבתריֿעׂשר. 'עםֿאלהי לכת 'והצנע ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹעד
ּבמלכים. אלּיהּו' אחרי וּיל 'וּיקם עד אלֿאלּיהּו' ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהיתה
'וּיחלקּו עד בניֿראּובן' למּטה מׁשה 'וּיּתן - הּמּטֹות ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָראׁשי
'אּלהֿהּנחלֹות' - מסעי אּלה ּביהֹוׁשע. אתֿהארץ' ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ(מחּלק)
- הּדברים אלה ּביהֹוׁשע. ללוּים' בניֿיׂשראל 'וּיּתנּו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֻעד
ּבירמיה. לעם' לי 'והייתם עד יׂשראל' אל ה' ּדּבר ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָ'אׁשר
עד הּמקנה' אתֿספר תּתי אחרי אלֿה' 'ואתּפּלל - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָואתחּנן
ּבאזני וקראת הל' - עקב והיה ּבירמיה. יקנּו' ּבּכסף ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹ'ׂשדֹות

ּבירמיה.ירּוׁשלי יתהּללּו' ּובֹו ּגֹוים (כל) בֹו 'והתּברכּו עד ם' ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָ
'אםֿיּסתר עד והקמתי' ה' נאם ּבאים ימים 'הּנה - אנכי ְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹֻראה
ׁשמּואל' זקן ּכאׁשר 'ויהי - ׁשפטים ּבירמיה. ּבּמסּתרים' ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹאיׁש
ּכיֿתצא ּבׁשמּואל. לכּו' יׂשראל אלֿאנׁשי ׁשמּואל 'וּיאמר ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹעד
'עּמ יהיה 'וה' עד אתֿמחניהם' פלׁשּתים 'וּיאספּו -ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָ
'ולא עד מזּבח' יהֹוׁשע יבנה 'אז - ּכיֿתבֹוא והיה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻּבׁשמּואל.
יהֹוׁשע 'וּיאסף - נּצבים אּתם ּביהֹוׁשע. ההּוא' ּכּיֹום ְֱִִִֶֶַַַַַַָָָֹֻֻהיה
נטעּתם' לא אׁשר וזיתים 'ּכרמים עד יׂשראל' ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאתּֿכל-ׁשבטי
'והׁשיבּו עד הארז' מּצּמרת אני 'ולקחּתי - האזינּו ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֻּביהֹוׁשע.
עבד מׁשה מֹות אחרי 'ויהי - הּברכה וזאת ּביחזקאל. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוחיּו'

ּביהֹוׁשע. אתֿיהֹוׁשע' ה' 'ויהי עד ּומדּלג ְְְִִֵֶַַַַַֻֻה''
מענין ּבּה מפטירין פרׁשּיֹות ׁשּתי ּבּה ׁשּקֹורין ׁשּבת ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּכל
רב נהגּו וכן הּמקֹומֹות. ּברב הּמנהג וזֹו אחרֹונה. ְְְְְֲִֵַַַַָָָָָָֹֹּפרׁשה
באב ּתׁשעה מאחר יׁשעיהּו ּבנחמֹות מפטירין להיֹות ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָהעם
נחמּו 'נחמּו - באב ּתׁשעה ׁשאחר ּבּׁשּבת הּׁשנה. ראׁש ְְֲֲִֶַַַַַַַַָָָָָֹעד
סערה'. 'ענּיה - בּׁשליׁשית צּיֹון'. 'וּתאמר - ּבּׁשנּיה ְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָֹֹעּמי'.
'קּומי - ּבחמיׁשית מנחמכם'. הּוא אנכי 'אנכי - ְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָֹֹּברביעית
ּבה''. אׂשיׂש 'ׂשֹוׂש - ּבּׁשביעית עקרה'. 'רּני - ּבּׁשּׁשית ְֲִִִִִִִַַַָָָָאֹורי'.

וארּבעים ׁשּׁשה ּפרקיו ּומנין ׁשני ספר ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָנגמר
ּוברּכת ּתפּלה הלכֹות פרקים. ארּבעה - ׁשמע קריאת ְְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָָהלכֹות
וספר ּומזּוזה ּתפּלין הלכֹות ּפרקים. חמׁשהֿעׂשר - ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶָָָָָֹּכהנים
הלכֹות פרקים. ׁשלׁשה - ציצית הלכֹות פרקים. עׂשרה - ְְְְְֲִִִִִִָָָָָָּתֹורה
ּפרקים. ׁשלׁשה - מילה הלכֹות ּפרקים. אחדֿעׂשר - ְְְְְִִִִַַָָָָָָָּברכֹות

הּמה לּבי ׂשׂשֹון ּכי לעֹולם, עדֹותי ְְְְִִִִֵֵֶַָָָנחלּתי
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הלכֹות ב. ׁשּבת. הלכֹות א. סּדּורן: וזה עׂשר. ְְְְִִִִֶֶֶַָָָהלכֹותיו
יֹום ׁשביתת הלכֹות ד. עׂשֹור. ׁשביתת הלכֹות ג. ְְְְִִִִִֵַַָערּובין.
ולּולב. וסּכה ׁשֹופר הלכֹות ו. ּומּצה. חמץ הלכֹות ה. ְְְְִִֵַָָָָָֻטֹוב.
הלכֹות ט. החדׁש. קּדּוׁש הלכֹות ח. ׁשקלים. הלכֹות ְְְְִִִִִֶַָֹז.

וחנּכה. מגּלה הלכֹות י. ְְֲֲִִִַַָָֻּתענית.
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מצֹות וׁשלׁש עׂשה, מצֹות ׁשּתי מצֹות. חמׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָיׁש
ׁשּלא ב) ּבּׁשביעי. לׁשּבת א) פרטן: וזהּו ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָֹֹֹלאֿתעׂשה,
לצאת ׁשּלא ד) ּבׁשּבת. לענׁש ׁשּלא ג) מלאכה. ּבֹו ְְֲֲֵֶֶַַַָָָָֹֹֹלעׂשֹות
ּבזכירה. הּׁשּבת יֹום את לקּדׁש ה) ּבׁשּבת. לּגבּול ְְְְִִֵֶַַַַַָָָחּוץ

אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
¤¤¦

ּובּיֹום‡. ׁשּנאמר: עׂשה. מצות - מּמלאכה ּבּׁשביעי ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשביתה
עׂשה, מצות ּבּטל - מלאכה ּבֹו העֹוׂשה וכל ּתׁשּבת. ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹהּׁשביעי
ּומהּו מלאכה. כל תעׂשה לא ׁשּנאמר: תעׂשה. לא על ְְֱֲֲֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹועבר
ּכרת. חּיב - ּבזדֹון ּברצֹונֹו עׂשה אם מלאכה? עׂשּית על ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָחּיב
- ּבׁשגגה עׂשה ואם נסקל. - והתראה עדים ׁשם היּו ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָָָואם

קבּועה. חּטאת קרּבן ְְַַַָָָָחּיב
חּיב·. זה דבר ׁשהעֹוׂשה ׁשּבת ּבהלכֹות ׁשּנאמר מקֹום ְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָּכל

חּיב - והתראה עדים ׁשם היּו ואם ּכרת. חּיב זה הרי -ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ
חּטאת. חּיב - ׁשֹוגג היה ואם ְְִִֵַַָָָָָסקילה.

ּפטּור‚. זה הרי - ּפטּור זה דבר ׁשהעֹוׂשה ׁשּנאמר מקֹום ְֱֲֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָוכל
אֹותֹו לעׂשֹות אסּור אבל הּקרּבן; ּומן הּסקילה ּומן הּכרת ְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָמן

מןדב הרחקה והּוא סֹופרים, מּדברי ואּסּורֹו ּבׁשּבת. ר ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָ
וכן מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ּבזדֹון, אֹותֹו והעֹוׂשה ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָהּמלאכה.
ּכ לעׂשֹות "אסּור אֹו "וכ ּכ עֹוׂשין "אין ׁשּנאמר מקֹום ֱֲִֵֶֶַָָָָָָָָּכל
מּכת אֹותֹו מּכין ּבזדֹון, דבר אֹותֹו העֹוׂשה - ּבׁשּבת" ְְִֶַַַַָָָָָָָוכ

ְַמרּדּות.
מּתר„. זה הרי - "וכ ּכ לעׂשֹות "מּתר ׁשּנאמר מקֹום ְֱֲֲֵֶֶֶַָָָָָָָָֻֻוכל

"ּפטּור אֹו ּכלּום" חּיב "אינֹו ׁשּנאמר מקֹום ּכל וכן ְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָלכּתחּלה.
ּכלל. אֹותֹו מּכין אין - ְְִִֵַָמּכלּום"

אפׁשר‰. עׂשּיתן ּובׁשעת ּבׁשּבת, לעׂשֹותן הּמּתרים ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָָֻּדברים
נתּכּון לא אם - ּתעׂשה ׁשּלא ואפׁשר מלאכה ּבגללן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹׁשּתעׂשה
וכּסא מּטה אדם ּגֹורר ּכיצד? מּתר. זה הרי מלאכה, ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֻלאֹותּה
חריץ לחּפר יתּכּון ׁשּלא ּובלבד ּבׁשּבת, ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹוספסל
אינֹו - הּקרקע חפרּו אם ּולפיכ ּגרירתן. ּבׁשעת ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָּבּקרקע
ּגּבי על אדם מהּל וכן נתּכּון. ׁשּלא לפי ,ּבכ ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹחֹוׁשׁש
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שלא1) או הכוונות התחלפות ודיני לגופה, צריכה שאינה ומלאכה מתכוון שאין כדבר המלאכות, כל כוללים דברים רבינו בו כלל
בשוגג. ומקצתה בזדון מלאכה מקצת והעושין המקלקלין ודיני מלאכה, בעשיית שניים נשתתפו ואם נשלמו,
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אם לפיכ אֹותן. לעקר יתּכּון ׁשּלא ּובלבד ּבׁשּבת, ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹעׂשבים
ּבֹו, וכּיֹוצא הּפרֹות ּבעפר ידיו ורֹוחץ חֹוׁשׁש. אינֹו - ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָנעקרּו
אינֹו - נׁשר אם לפיכ הׂשער. להּׁשיר יתּכּון ׁשּלא ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹּובלבד
אףֿעלֿ ּבׁשּבת ּבּה להּכנס מּתר דחּוקה, ּפרצה וכן ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָֻחֹוׁשׁש.
הרי זה, ּכגֹון מתּכּון, ׁשאין ּדבר ּכל וכן צרֹורֹות. ׁשּמּׁשיר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּפי

מּתר. ֶָֻזה
.Âּתעׂשה ׁשּוּדאי מלאכה ּבגללֹו ונעׂשית מעׂשה, עׂשה ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאבל

חּיב; לּה, נתּכּון ׁשּלא אףֿעלּֿפי - מעׂשה אֹותֹו ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹּבׁשביל
מלאכה. אֹותּה ּתעׂשה ׁשּלא אפׁשר ׁשאי ידּוע, ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשהּדבר
ראׁשֹו וחת הּקטן, ּבֹו לצחק עֹוף לראׁש ׁשּצרי הרי ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹּכיצד?
ּבלבד, העֹוף להריגת מגּמתֹו סֹוף ׁשאין אףֿעלּֿפי - ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָּבׁשּבת
ויחיה, החי ראׁש ׁשּיחּת אפׁשר ׁשאי ידּוע, ׁשהּדבר ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹחּיב;

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבׁשבילֹו. ּבא הּמות ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹאּלא
.Êצרי ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי ּבׁשּבת, מלאכה העֹוׂשה ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָּכל

הּנר את ׁשּכּבה הרי ּכיצד? עליה. חּיב - מלאכה ׁשל ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָלגּופּה
אֹו יאבד ׁשּלא ּכדי לּפתילה, אֹו לּׁשמן צרי ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹמּפני
מּפני - נר ׁשל חרׂש יּבקע ׁשּלא ּכדי אֹו יׂשרף, ׁשּלא ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹּכדי
ׁשאינֹו עלּֿפי ואףֿ לכּבֹות, נתּכּון והרי מלאכה, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָׁשהּכּבּוי
מּפני אֹו הּׁשמן מּפני אּלא ּכּבה ולא הּכּבּוי, לגּוף ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹצרי
את הּמעביר וכן חּיב. זה הרי הּפתילה, מּפני אֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהחרׂש
הּגחלת, את המכּבה אֹו הרּבים, ּברׁשּות אּמֹות ארּבע ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָהּקֹוץ
צרי ׁשאינֹו ואףֿעלּֿפי חּיב. - רּבים ּבהן יּזֹוקּו ׁשּלא ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּכדי
זה הרי ההּזק, להרחיק אּלא ההעברה, לגּוף אֹו הּכּבּוי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָלגּוף

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַַָָֹחּיב.
.Áאחרת מלאכה לֹו ונעׂשה מלאכה, לעׂשֹות הּמתּכּון ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָּכל

מחׁשבּתֹו. נעׂשית ׁשּלא לפי עליה, ּפטּור - לּה נתּכּון ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּלא
והל להרגן, ּכדי ּבבהמה אֹו ּבחברֹו חץ אֹו אבן זרק ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכיצד?
קל זה הרי ּפטּור. זה הרי - הרג ולא ּבהליכתֹו אילן ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹועקר
ּכגֹון חמּור, אּסּור ונעׂשה קל לאּסּור נתּכּון אם ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹוחמר,
- הרּבים לרׁשּות האבן ועברה ּבכרמלית לזרק ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנתּכּון
הּמּתר ּדבר לעׂשֹות נתּכּון ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור. ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻׁשהּוא
את וחת הּתלּוׁש את לחּת ׁשּנתּכּון ּכגֹון אחר, דבר ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹועׂשה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכלּום. חּיב אינֹו - ְְְֵֵֵֶַַַָָָֹֻהמחּבר
.Ëׁש אֹו לבנֹות, ולּקט ׁשחרֹות ּתאנים ללקט ּנתּכּוןנתּכּון ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָֹֹ

הענבים ולּקט הּדבר ונהּפ ענבים, ּכ ואחר ּתאנים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹללקט
מה ּכל ׁשּלּקט אףֿעלּֿפי ּפטּור. - ּתאנים ּכ ואחר ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּבּתחּלה
ּכּונה ׁשּבלא ּפטּור, - ׁשחׁשב ּכּסדר לּקט ולא הֹואיל ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּׁשחׁשב,

מחׁשבת. מלאכת אּלא ּתֹורה אסרה ׁשּלא ְְֲֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹעׂשה.
.Èלכּבֹות נתּכּון ּכבּויֹות, אֹו ּדֹולקֹות נרֹות ׁשּתי לפניו ְְְְְְִֵֵֵַַָָָהיּו

ׁשהרי חּיב; - זֹו את והדליק זֹו להדליק זֹו, את וכּבה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָזֹו
דֹומה? הּוא למה הא לעׂשֹותּה. ׁשחׁשב הּמלאכה מן ְְֲִֶֶַַַָָָָָָָָעׂשה
למי אֹו אחרת, ּתאנה ולּקט זֹו ּתאנה ללקט ׁשּנתּכּון ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹלמי
מלאכה נעׂשית ׁשהרי זה; את והרג זה את להרג ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנתּכּון

לעׂשֹותּה. ֲֶַַָָׁשחׁשב
.‡È,אחריה ׁשנּיה ּולכּבֹות ראׁשֹונה להדליק נתּכּון אם ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָאבל

אחריה ׁשנּיה הדליק ּכ ואחר ראׁשֹונה וכּבה הּדבר ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָונהּפ
חּיב; - אחת ּבנׁשימה זֹו והדליק זֹו ּכּבה ּפטּור. -ְְְִִִִִַַַָָָָ
אֹותּה, אחר לא זה הרי ההדלקה, הקּדים ׁשּלא ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשאףֿעלּֿפי

וכל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. ּולפיכ ּכאחת, ׁשּתיהן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאּלא
ּפטּור. - לּה נתּכּון ולא ּבמתעּסק מלאכה ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹהעֹוׂשה

.·È- ּכּונתֹו על ּביֹותר ונעׂשית מלאכה, לעׂשֹות הּמתּכּון ְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַַָָָָָּכל
להֹוציא ׁשּנתּכּון הרי ּכיצד? ּפטּור. - מּכּונתֹו ּבפחּות ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָחּיב;
לׁשמירה נתּכּון ׁשהרי חּיב; - לפניו לֹו ּובא לאחריו, ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָמׂשא
להֹוציא נתּכּון אם אבל מעּלה. ׁשמירה ונעׂשית ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָֻּפחּותה,
ּבׁשמירה להֹוציא נתּכּון ׁשהרי ּפטּור; - לאחריו לֹו ּובא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָלפניו,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפחּותה. ּבׁשמירה והֹוציא ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹֻמעּלה,
.‚È- וחלּוקֹו ּבׂשרֹו ּבין הּמׂשא והׁשלי ּבסּנר חגּור ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָהיה

לפניו, הּזאת, ּבּדר להֹוציאֹו ׁשּדרּכֹו הּמׂשא, זה ׁשּבא ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּבין
חֹוזר. להיֹות ּדרּכֹו ׁשּכן חּיב, - לאחריו ׁשּבא ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָּבין

.„Èועׂשה ּבּה והתחיל ּבׁשּבת, מלאכה לעׂשֹות הּמתּכּון ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָּכל
הּמלאכה ּכל הׁשלים ׁשּלא אףֿעלּֿפי חּיב, - ְְִִִִֶַַַַַָָָָֹּכּׁשעּור
אֹו אּגרת לכּתב ׁשּנתּכּון הרי ּכיצד? להׁשלימּה. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹׁשּנתּכּון
ׁשּיׁשלים עד זה יתחּיב לא אֹומרים: אין - ּבׁשּבת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹׁשטר
ׁשּתי מּׁשּיכּתב אּלא האּגרת, ּכל אֹו הּׁשטר ּכל ויכּתב ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹחפצֹו
ׁשני מּׁשּיארג - ׁשלם ּבגד לארג נתּכּון אם וכן חּיב. ְְְֱֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹאֹותּיֹות
הֹואיל הּבגד, להׁשלים ׁשּכּונתֹו ואףֿעלּֿפי חּיב. ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָחּוטין

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. - ּבכּונה ּכּׁשעּור ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹועׂשה
.ÂËועׂשּו לבּדֹו, אֹותּה לעׂשֹות יכֹול ׁשהּיחיד מלאכה ְְְֲִֶַַַָָָָָָָּכל

מקצתּה, וזה מקצתּה זה ׁשעׂשה ּבין - ּבׁשּתפּות ׁשנים ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻאֹותּה
ּברׁשּות הּׁשני והּניחֹו זֹו, מרׁשּות החפץ זה ׁשעקר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָּכגֹון
סֹוף, ועד מּתחּלה ּכאחד ׁשניהם אֹותּה ׁשעׂשּו ּבין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאחרת,
ּכּכר אחזּו אֹו וכתבּו ּבקלמֹוס ׁשניהם ׁשאחזּו ְְְְְְֲֲִֵֶֶָָָָֻּכגֹון

ּפטּורין. אּלּו הרי - לרׁשּות מרׁשּות ְְְְֲִִִֵֵֵוהֹוציאּוהּו
.ÊË,ׁשּיצטרפּו עד לבּדֹו לעׂשֹותּה יכֹול מהן אחד אין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָואם

הֹואיל - הרּבים לרׁשּות והֹוציאּוהּו קֹורה ׁשאחזּו ׁשנים ְְְְֲִִִִִֶַַָָָּכגֹון
ּבׁשּתפּות אֹותּה ועׂשּו לבּדֹו, לעׂשֹותּה מהן ּבאחד ּכח ְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻואין
היה לׁשניהן. אחד וׁשעּור חּיבין, ׁשניהן סֹוף, ועד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמּתחּלה
יכֹול אינֹו והּׁשני לבּדֹו, זֹו קֹורה להֹוציא ּבאחד ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹּכח
הראׁשֹון זה - והֹוציאּוה ׁשניהם ונׁשּתּתפּו לבּדֹו, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָלהֹוציאּה

וכןׁש ּכלּום. חּיב אינֹו ּומסּיע הּוא, מסּיע והּׁשני חּיב, יכֹול ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל

.ÊÈאֹו ּבחברֹו ׁשחבל הרי ּכיצד? ּפטּורין. המקלקלין ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָּכל
ׁשּבר אֹו ׂשרפן אֹו ּבגדים קרע אם וכן הׁשחתה, ּדר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּבבהמה
צרי ואינֹו ּגּמא חפר ּפטּור. זה הרי - הׁשחתה ּדר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻּכלים
ׁשעׂשה אףֿעלּֿפי ּופטּור. מקלקל זה הרי - לעפרּה ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָאּלא

ּפטּור. - לקלקל וכּונתֹו הֹואיל ְְְְִֵַַָָָָָמלאכה,
.ÁÈׁשּסתר הרי ּכיצד? חּיב. - לתּקן מנת על המקלקל ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָּכל

ׁשּמחק, ּבּמקֹום לכּתב ּכדי ׁשּמחק אֹו ּבמקֹומֹו, לבנֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּכדי
ּבזה ּכּיֹוצא וכל יסֹודֹות, ּבתֹוכּה לבנֹות ּכדי ּגּמא ׁשחפר ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֻאֹו

המתּקן. ּכׁשעּור וׁשעּורן חּיב. -ְְְִִֵַַַָָ
.ËÈּומקצתּה ּבׁשֹוגג מקצתּה ּבׁשּבת מלאכה העֹוׂשה ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָָּכל

הזיד ּולבּסֹוף ׁשּׁשגג ּבין ׁשגג, ּולבּסֹוף ׁשהזיד ּבין - ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּבזדֹון
סֹוף ועד מּתחּלה ּכּלּה הּמלאכה ׁשעּור ׁשּיעׂשה עד ּפטּור, -ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֻ
והתראה ּבעדים יהיה ואם ּכרת; חּיב יהיה ּכ ואחר ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבזדֹון,
ּבׁשגגה ּכּלּה מלאכה ׁשעּור ׁשּיעׂשה אֹו סקילה. חּיב -ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֻ
קבּועה. חּטאת חּיב יהיה ּכ ואחר סֹוף, ועד ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָמּתחּלה
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הּמצֹות.‡. ּכל ּכׁשאר נפׁשֹות סּכנת אצל ׁשּבת היא ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָּדחּויה
על ּבׁשּבת צרכיו ּכל לֹו עֹוׂשין סּכנה, ּבֹו ׁשּיׁש חֹולה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָלפיכ
עליו לחּלל צרי ׁשהּוא ספק מקֹום. אֹותֹו ׁשל אּמן רֹופא ְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻּפי
עליו לחּלל רֹופא אמר אם וכן ,צרי ׁשאינֹו ספק הּׁשּבת ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאת
את עליו מחּללין - צרי אינֹו אֹומר אחר ורֹופא הּׁשּבת ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאת

הּׁשּבת. את ּדֹוחה נפׁשֹות ׁשּספק ְְֵֶֶֶַַַַָָָהּׁשּבת;
ימים·. לׁשמנה וכן לכ צרי ׁשהּוא הּׁשּבת ּביֹום ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹאמדּוהּו

ׁשּתי עליו לחּלל ׁשּלא ּכדי הערב עד נמּתין אֹומרים: אין -ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
עליו ּומחּללין ׁשּבת. ׁשהּוא מהּיֹום מתחילין אּלא ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּבתֹות,
אֹו סּכנה ּבֹו ויׁש צרי ׁשהּוא זמן ּכל ׁשּבתֹות. מאה ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָאפּלּו
מּלפניו ּומכּבין הּנר, את לֹו ּומדליקין מחּללין. - סּכנה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָספק
חּמין, לֹו ּומחּמין ּומבּׁשלין, ואֹופין לֹו, וׁשֹוחטין הּנר, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַאת
לגּבי ׁשּבת ּדבר: ׁשל ּכללֹו ּגּופֹו. לרחיצת ּבין להׁשקֹותֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָּבין
ׁשהּוא הּדברים לכל ּכחל הּוא הרי סּכנה ּבֹו ׁשּיׁש ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹחֹולה

להן. ִֶָָצרי
ידי‚. על לא אֹותן עֹוׂשין אין האּלּו, ּדברים ְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹּכׁשעֹוׂשים

ידי על ולא עבדים ידי על ולא קטּנים ידי על ולא ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָֹֹֹנכרים
ידי על אּלא ּבעיניהם; קּלה ׁשּבת ּתהא ׁשּלא ּכדי ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹנׁשים,
ׁשּבת ּבחּלּול להתמהמּה ואסּור וחכמיהם. יׂשראל ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּגדֹולי
וחי האדם אתם יעׂשה אׁשר ׁשּנאמר: סּכנה, ּבֹו ׁשּיׁש ְֱֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹלחֹולה
הּתֹורה מׁשּפטי ׁשאין למדּת, הא ּבהם. ׁשּימּות ולא - ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹּבהם
ואּלּו ּבעֹולם. וׁשלֹום וחסד רחמים אּלא ּבעֹולם, ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָָנקמה
עליהן ואסּור, ׁשּבת חּלּול ׁשּזה ׁשאֹומרים ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָהאּפיקֹורסים
ּומׁשּפטים טֹובים לא חּקים לכם נתּתי אני ּגם אֹומר: ְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֹֻהּכתּוב

ּבהם. יחיּו ְִֶָֹלא
מהם„. ּבאחת אֹו ּבׁשּתיהם ׁשּיהיה והּוא, - ּבעיניו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהחֹוׁשׁש

ׁשהיה אֹו הּכאב, מרב מהן ׁשֹותתֹות דמעֹות ׁשהיּו אֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹציר,
אּלּו ּבחלאים וכּיֹוצא קּדחת ּבהן ׁשהיה אֹו מהן, ׁשֹותת ְֳִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָדם

ּבכל זה הרי את- עליו ּומחּללין סּכנה, ּבהן ׁשּיׁש חֹולים ל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
רפּואה. צרכי ּכל לֹו ועֹוׂשין ְְְִֵַַָָָָהּׁשּבת,

ּבין‰. - ולפנים הׂשפה מן ּגּופֹו ּבחלל מּכה יׁש אם ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָוכן
- מקֹומֹות ּבׁשאר אֹו ּוטחֹולֹו, ּבכבדֹו ּבין ּבמעיו, ּבין ְְְְְְִִִֵֵֵֵָָּבפיו,
צרי ואינֹו סּכנה, ּבֹו ׁשּיׁש חֹולה זה הרי ּבחללֹו, ׁשּיׁש ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּכל
מּיד הּׁשּבת את עליו מחּללין לפיכ הּוא. ּכבד ׁשחליֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹאמד
היא הרי - הרגל וגב הּיד ּבגב ׁשהיא ּומּכה אמידה. ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבלא
את עליה ּומחּללין אמד, צריכה ואינּה חלל, ׁשל ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹּכמּכה
ּדמי, חלל ׁשל ּכמּכה - הּבׂשר את ׁשּמסּמר והחם ְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹהּׁשּבת.
אֹומרין ׁשהרֹופאים חלי ּכל וכן הּׁשּבת. את עליו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּומחּללין
- מּבחּוץ הּבׂשר ּבעֹור ׁשהּוא אףֿעלּֿפי סּכנה, ּבֹו יׁש ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּזה

ּפיהם. על הּׁשּבת את עליו ְְִִֶֶַַַַָָָמחּללין
.Âועֹוׂשין ּבׁשּבת, חּמין לֹו מחּמין - מים ׁשל נימא ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָהּבֹולע

מי וכן נפׁשֹות. סּכנת ׁשהיא מּפני רפּואה, צרכי ּכל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָלֹו
אפּלּו ׁשּממיתין, העפר מּזֹוחלי אחד אֹו ׁשֹוטה ּכלב ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָׁשּנׁשכֹו

צרכי ּכל לֹו עֹוׂשין - ממיתין אין ספק ממיתין ספק ְְְִִִִִֵֵֵֵָָָָָהיּו
להּצילֹו. ְְִַָרפּואה

.Êורצּו אחת, גרֹוגרת לֹו להביא רֹופאים ׁשאמדּוהּו ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָחֹולה
ּכּלן - אחת ּבבת ּגרֹוגרֹות עׂשר לֹו והביאּו אדם בני ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻעׂשרה
הבריא ואפּלּו זה, אחר ּבזה הביאּו ואפּלּו מּכלּום. ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָּפטּורין

הביאּו. ּברׁשּות ּכּלם ׁשהרי ְֲִִִֵֵֶָָָֻּבראׁשֹונה;
.Áׁשּתי אּלא מצאּו ולא גרֹוגרֹות, לׁשּתי צרי ׁשהיה ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹחֹולה

ּכֹורתין - אחד ּבעקץ ּגרֹוגרֹות וׁשלׁש עקצין ּבׁשני ְְְְְְְִִִֵֶֶָָָָֹֹגרֹוגרֹות
לׁשּתים, אּלא צריכין ׁשאין אףֿעלּֿפי ׁשלׁש, ּבֹו ׁשּיׁש ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהעקץ
יכרתּו ולא אחד, עקץ יכרתּו אּלא ּבבצירה, ירּבּו ׁשּלא ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹּכדי

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְִֵֵֶַַָֹׁשנים.
.Ëאסּור - והֹותיר החֹולה ואכל ּבׁשּבת, לחֹולה ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָהמבּׁשל

אבל ּבׁשבילֹו. ירּבה ׁשּמא ּגזרה הּמֹותר, מן לאכל ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלבריא
חי, ּבׂשר מּמּנּו לאכל לבריא מּתר - ּבׁשּבת לחֹולה ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻהּׁשֹוחט
ּכל וכן ּבׁשבילֹו. ירּבה ׁשּמא ׁשּנגזר ּכדי ּתֹוספת ּבּדבר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשאין

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.È.נכרי ידי על צרכיו ּכל לֹו עֹוׂשין סּכנה, ּבֹו ׁשאין ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָחֹולה

לֹו לבּׁשל עֹוׂשה. והּוא לֹו, לעׂשֹות לנכרי אֹומרין ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָּכיצד?
וכן ּבאּלּו. וכּיֹוצא לרׁשּות מרׁשּות רפּואה ּולהביא ְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶַָָָולאפֹות
סּכנה. ׁשם ׁשאין אףֿעלּֿפי ּבׁשּבת, הּנכרי מן עיניו ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּכֹוחל
אֹותן עֹוׂשין מלאכה, ּבהן ׁשאין לדברים צריכים היּו ְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָָואם
אנקלי, ּומעלין ּבׁשּבת, אזנים מעלין לפיכ יׂשראל. ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָֻאפּלּו

מּתר. ּבזה ּכּיֹוצא וכל הּׁשבר. את ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֻּומחזירין
.‡Èנפׁשֹות ּבסּכנת היא הרי - לילד ּכׁשּכֹורעת ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּיֹולדת

מּמקֹום חכמה לּה קֹוראין הּׁשּבת. את עליה ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָּומחּללין
היתה ואם אֹותֹו. וקֹוׁשרין הּטּבּור, את וחֹותכים ְְְְְְְִִִֶַַָָָלמקֹום,
את לּה מדליקין - ּבחבליה צֹועקת ׁשהיא ּבׁשעה לנר ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָצריכה
ּבנר עליה מתיּׁשבת ׁשּדעּתּה מּפני סּומא, היתה ואפּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּנר;
וכּיֹוצא לׁשמן צריכה היתה ואם רֹואה. ׁשאינּה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָואףֿעלּֿפי
ּבׁשעת מׁשּנין - לׁשּנֹות ׁשאפׁשר וכל לּה. מביאין - ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָֹּבֹו
אי ואם ּבׂשערּה. ּתלּוי ּכלי חברּתּה לּה ׁשּתביא ּכגֹון ְְְְְֲֲִִִִִֶֶָָָָָָָָהבאה.

ּכדרּכּה. מביאה - ְְְְִֶַָָָאפׁשר
.·Èואפּלּו ּבׁשּבת, ּומּזלֹות ּכֹוכבים העֹובדת את מיּלדין ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאין

חּלּול. ׁשם ׁשאין ואףֿעלּֿפי לאיבה; חֹוׁשׁשין ואין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּבׂשכר;
להחיֹותֹו; מצּוין ׁשאנּו מּפני ּתֹוׁשב, ּגר ּבת את מיּלדין ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻאבל

הּׁשּבת. את עליה מחּללין ְְְִֵֶֶַַַָָָואין
.‚Èואחר ׁשּתלד, עד ׁשֹותת להיֹות הּדם מּׁשּיתחיל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָחּיה,

ועֹוׂשין הּׁשּבת, את עליה מחּללין - ימים ׁשלׁשה עד ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּתלד
איני ׁשאמרה ּבין אני צריכה ׁשאמרה ּבין צרכיה, ּכל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָלּה
אין - צריכה איני אמרה אם ׁשבעה: עד ּומּׁשלׁשה ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָצריכה.
אם לֹומר צרי ואין ׁשתקה, ואם הּׁשּבת; את עליה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָמחּללין
ּומּׁשבעה הּׁשּבת. את עליה ׁשּמחּללין אני, צריכה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָאמרה
ואפּלּו סּכנה; ּבֹו ׁשאין ּכחֹולה היא הרי - יֹום ׁשלׁשים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָועד
ידי על אּלא מלאכה לּה עֹוׂשין אין אני, צריכה ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָאמרה

ְִָנכרים.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מתי1) יודע שאינו ומי הדברים, באלו וכיוצא והמלחמות החיה, ודיני והחולים, נפש כפיקוח מפניו, שבת שנדחית מה בו כלל
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הּמצֹות.‡. ּכל ּכׁשאר נפׁשֹות סּכנת אצל ׁשּבת היא ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָּדחּויה
על ּבׁשּבת צרכיו ּכל לֹו עֹוׂשין סּכנה, ּבֹו ׁשּיׁש חֹולה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָלפיכ
עליו לחּלל צרי ׁשהּוא ספק מקֹום. אֹותֹו ׁשל אּמן רֹופא ְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻּפי
עליו לחּלל רֹופא אמר אם וכן ,צרי ׁשאינֹו ספק הּׁשּבת ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאת
את עליו מחּללין - צרי אינֹו אֹומר אחר ורֹופא הּׁשּבת ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאת

הּׁשּבת. את ּדֹוחה נפׁשֹות ׁשּספק ְְֵֶֶֶַַַַָָָהּׁשּבת;
ימים·. לׁשמנה וכן לכ צרי ׁשהּוא הּׁשּבת ּביֹום ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹאמדּוהּו

ׁשּתי עליו לחּלל ׁשּלא ּכדי הערב עד נמּתין אֹומרים: אין -ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
עליו ּומחּללין ׁשּבת. ׁשהּוא מהּיֹום מתחילין אּלא ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּבתֹות,
אֹו סּכנה ּבֹו ויׁש צרי ׁשהּוא זמן ּכל ׁשּבתֹות. מאה ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָאפּלּו
מּלפניו ּומכּבין הּנר, את לֹו ּומדליקין מחּללין. - סּכנה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָספק
חּמין, לֹו ּומחּמין ּומבּׁשלין, ואֹופין לֹו, וׁשֹוחטין הּנר, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַאת
לגּבי ׁשּבת ּדבר: ׁשל ּכללֹו ּגּופֹו. לרחיצת ּבין להׁשקֹותֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָּבין
ׁשהּוא הּדברים לכל ּכחל הּוא הרי סּכנה ּבֹו ׁשּיׁש ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹחֹולה

להן. ִֶָָצרי
ידי‚. על לא אֹותן עֹוׂשין אין האּלּו, ּדברים ְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹּכׁשעֹוׂשים

ידי על ולא עבדים ידי על ולא קטּנים ידי על ולא ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָֹֹֹנכרים
ידי על אּלא ּבעיניהם; קּלה ׁשּבת ּתהא ׁשּלא ּכדי ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹנׁשים,
ׁשּבת ּבחּלּול להתמהמּה ואסּור וחכמיהם. יׂשראל ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּגדֹולי
וחי האדם אתם יעׂשה אׁשר ׁשּנאמר: סּכנה, ּבֹו ׁשּיׁש ְֱֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹלחֹולה
הּתֹורה מׁשּפטי ׁשאין למדּת, הא ּבהם. ׁשּימּות ולא - ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹּבהם
ואּלּו ּבעֹולם. וׁשלֹום וחסד רחמים אּלא ּבעֹולם, ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָָנקמה
עליהן ואסּור, ׁשּבת חּלּול ׁשּזה ׁשאֹומרים ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָהאּפיקֹורסים
ּומׁשּפטים טֹובים לא חּקים לכם נתּתי אני ּגם אֹומר: ְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֹֻהּכתּוב

ּבהם. יחיּו ְִֶָֹלא
מהם„. ּבאחת אֹו ּבׁשּתיהם ׁשּיהיה והּוא, - ּבעיניו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהחֹוׁשׁש

ׁשהיה אֹו הּכאב, מרב מהן ׁשֹותתֹות דמעֹות ׁשהיּו אֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹציר,
אּלּו ּבחלאים וכּיֹוצא קּדחת ּבהן ׁשהיה אֹו מהן, ׁשֹותת ְֳִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָדם

ּבכל זה הרי את- עליו ּומחּללין סּכנה, ּבהן ׁשּיׁש חֹולים ל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
רפּואה. צרכי ּכל לֹו ועֹוׂשין ְְְִֵַַָָָָהּׁשּבת,

ּבין‰. - ולפנים הׂשפה מן ּגּופֹו ּבחלל מּכה יׁש אם ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָוכן
- מקֹומֹות ּבׁשאר אֹו ּוטחֹולֹו, ּבכבדֹו ּבין ּבמעיו, ּבין ְְְְְְִִִֵֵֵֵָָּבפיו,
צרי ואינֹו סּכנה, ּבֹו ׁשּיׁש חֹולה זה הרי ּבחללֹו, ׁשּיׁש ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּכל
מּיד הּׁשּבת את עליו מחּללין לפיכ הּוא. ּכבד ׁשחליֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹאמד
היא הרי - הרגל וגב הּיד ּבגב ׁשהיא ּומּכה אמידה. ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבלא
את עליה ּומחּללין אמד, צריכה ואינּה חלל, ׁשל ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹּכמּכה
ּדמי, חלל ׁשל ּכמּכה - הּבׂשר את ׁשּמסּמר והחם ְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹהּׁשּבת.
אֹומרין ׁשהרֹופאים חלי ּכל וכן הּׁשּבת. את עליו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּומחּללין
- מּבחּוץ הּבׂשר ּבעֹור ׁשהּוא אףֿעלּֿפי סּכנה, ּבֹו יׁש ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּזה

ּפיהם. על הּׁשּבת את עליו ְְִִֶֶַַַַָָָמחּללין
.Âועֹוׂשין ּבׁשּבת, חּמין לֹו מחּמין - מים ׁשל נימא ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָהּבֹולע

מי וכן נפׁשֹות. סּכנת ׁשהיא מּפני רפּואה, צרכי ּכל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָלֹו
אפּלּו ׁשּממיתין, העפר מּזֹוחלי אחד אֹו ׁשֹוטה ּכלב ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָׁשּנׁשכֹו

צרכי ּכל לֹו עֹוׂשין - ממיתין אין ספק ממיתין ספק ְְְִִִִִֵֵֵֵָָָָָהיּו
להּצילֹו. ְְִַָרפּואה

.Êורצּו אחת, גרֹוגרת לֹו להביא רֹופאים ׁשאמדּוהּו ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָחֹולה
ּכּלן - אחת ּבבת ּגרֹוגרֹות עׂשר לֹו והביאּו אדם בני ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻעׂשרה
הבריא ואפּלּו זה, אחר ּבזה הביאּו ואפּלּו מּכלּום. ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָּפטּורין

הביאּו. ּברׁשּות ּכּלם ׁשהרי ְֲִִִֵֵֶָָָֻּבראׁשֹונה;
.Áׁשּתי אּלא מצאּו ולא גרֹוגרֹות, לׁשּתי צרי ׁשהיה ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹחֹולה

ּכֹורתין - אחד ּבעקץ ּגרֹוגרֹות וׁשלׁש עקצין ּבׁשני ְְְְְְְִִִֵֶֶָָָָֹֹגרֹוגרֹות
לׁשּתים, אּלא צריכין ׁשאין אףֿעלּֿפי ׁשלׁש, ּבֹו ׁשּיׁש ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהעקץ
יכרתּו ולא אחד, עקץ יכרתּו אּלא ּבבצירה, ירּבּו ׁשּלא ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹּכדי

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְִֵֵֶַַָֹׁשנים.
.Ëאסּור - והֹותיר החֹולה ואכל ּבׁשּבת, לחֹולה ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָהמבּׁשל

אבל ּבׁשבילֹו. ירּבה ׁשּמא ּגזרה הּמֹותר, מן לאכל ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלבריא
חי, ּבׂשר מּמּנּו לאכל לבריא מּתר - ּבׁשּבת לחֹולה ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻהּׁשֹוחט
ּכל וכן ּבׁשבילֹו. ירּבה ׁשּמא ׁשּנגזר ּכדי ּתֹוספת ּבּדבר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשאין

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.È.נכרי ידי על צרכיו ּכל לֹו עֹוׂשין סּכנה, ּבֹו ׁשאין ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָחֹולה

לֹו לבּׁשל עֹוׂשה. והּוא לֹו, לעׂשֹות לנכרי אֹומרין ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָּכיצד?
וכן ּבאּלּו. וכּיֹוצא לרׁשּות מרׁשּות רפּואה ּולהביא ְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶַָָָולאפֹות
סּכנה. ׁשם ׁשאין אףֿעלּֿפי ּבׁשּבת, הּנכרי מן עיניו ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּכֹוחל
אֹותן עֹוׂשין מלאכה, ּבהן ׁשאין לדברים צריכים היּו ְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָָואם
אנקלי, ּומעלין ּבׁשּבת, אזנים מעלין לפיכ יׂשראל. ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָֻאפּלּו

מּתר. ּבזה ּכּיֹוצא וכל הּׁשבר. את ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֻּומחזירין
.‡Èנפׁשֹות ּבסּכנת היא הרי - לילד ּכׁשּכֹורעת ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּיֹולדת

מּמקֹום חכמה לּה קֹוראין הּׁשּבת. את עליה ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָּומחּללין
היתה ואם אֹותֹו. וקֹוׁשרין הּטּבּור, את וחֹותכים ְְְְְְְִִִֶַַָָָלמקֹום,
את לּה מדליקין - ּבחבליה צֹועקת ׁשהיא ּבׁשעה לנר ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָצריכה
ּבנר עליה מתיּׁשבת ׁשּדעּתּה מּפני סּומא, היתה ואפּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּנר;
וכּיֹוצא לׁשמן צריכה היתה ואם רֹואה. ׁשאינּה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָואףֿעלּֿפי
ּבׁשעת מׁשּנין - לׁשּנֹות ׁשאפׁשר וכל לּה. מביאין - ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָֹּבֹו
אי ואם ּבׂשערּה. ּתלּוי ּכלי חברּתּה לּה ׁשּתביא ּכגֹון ְְְְְֲֲִִִִִֶֶָָָָָָָָהבאה.

ּכדרּכּה. מביאה - ְְְְִֶַָָָאפׁשר
.·Èואפּלּו ּבׁשּבת, ּומּזלֹות ּכֹוכבים העֹובדת את מיּלדין ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאין

חּלּול. ׁשם ׁשאין ואףֿעלּֿפי לאיבה; חֹוׁשׁשין ואין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּבׂשכר;
להחיֹותֹו; מצּוין ׁשאנּו מּפני ּתֹוׁשב, ּגר ּבת את מיּלדין ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻאבל

הּׁשּבת. את עליה מחּללין ְְְִֵֶֶַַַָָָואין
.‚Èואחר ׁשּתלד, עד ׁשֹותת להיֹות הּדם מּׁשּיתחיל ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָחּיה,

ועֹוׂשין הּׁשּבת, את עליה מחּללין - ימים ׁשלׁשה עד ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּתלד
איני ׁשאמרה ּבין אני צריכה ׁשאמרה ּבין צרכיה, ּכל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָלּה
אין - צריכה איני אמרה אם ׁשבעה: עד ּומּׁשלׁשה ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָצריכה.
אם לֹומר צרי ואין ׁשתקה, ואם הּׁשּבת; את עליה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָמחּללין
ּומּׁשבעה הּׁשּבת. את עליה ׁשּמחּללין אני, צריכה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָאמרה
ואפּלּו סּכנה; ּבֹו ׁשאין ּכחֹולה היא הרי - יֹום ׁשלׁשים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָועד
ידי על אּלא מלאכה לּה עֹוׂשין אין אני, צריכה ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָאמרה

ְִָנכרים.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מתי1) יודע שאינו ומי הדברים, באלו וכיוצא והמלחמות החיה, ודיני והחולים, נפש כפיקוח מפניו, שבת שנדחית מה בו כלל



zayצד zekld - xii` 'a iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.„Èׁשהּצּנה מּפני החּמה, ּבימֹות ואפּלּו לחּיה מדּורה ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָעֹוׂשין
מדּורה עֹוׂשין אין אבל הּקרים. ּבּמקֹומֹות הרּבה לחּיה ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָקׁשה
מדּורה, לֹו עֹוׂשין - ונצטּנן ּדם הּקיז ּבּה. להתחּמם ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָלחֹולה
ּבּיֹום ּבׁשּבת הּולד את ּומרחיצין ּתּמּוז. ּבתקּופת ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָאפּלּו
ׁשהּוחּמּו ּבחּמין אפּלּו טּבּורֹו, את ׁשחֹותכין אחר ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַׁשּנֹולד
לֹו היא ׁשּסּכנה מּפני אֹותֹו; ּומלּפפין אֹותֹו, ּומֹולחין ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָּבׁשּבת,
הּמילה לפני אֹותֹו מרחיצים וכן אּלּו. ּכל לֹו יעׂשּו לא ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָֹאם
ׁשהּוחּמּו ּבחּמין לּמילה הּׁשליׁשי ּובּיֹום הּמילה ְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָּולאחר

הּסּכנה. מּפני ְְִֵַַַָָָּבׁשּבת,
.ÂËסּכין מביאין - ומתה הּמׁשּבר על ׁשּיׁשבה ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהאּׁשה

ּומֹוציאין ּכרסּה את וקֹורעין הרּבים, רׁשּות דר אפּלּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָּבׁשּבת
הּׁשּבת, את ּדֹוחה נפׁשֹות ׁשּספק חי. יּמצא ׁשּמא הּולד, ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָאת

חי. חזקתֹו ׁשאין לזה ְֲִֵֶֶֶַַָָואפּלּו
.ÊËרׁשּות לּטל צרי ואין ּבׁשּבת, נפׁש ּפּקּוח ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹמפּקחין

ּכיצד? מׁשּבח. זה הרי - הּנפׁש להּציל והּמקּדים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֻמּביתּֿדין.
ואףֿעלּֿפי ּומעלהּו, מצֹודה ּפֹורׂש - לּים ׁשּנפל ּתינֹוק ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָראה
ּופרׂש ּבּים, ּתינֹוק ׁשּטבע ׁשמע עּמֹו. הּדגים צד ִִִֶֶַַַַַָָָָָָׁשהּוא
נתּכּון מּכלּום. ּפטּור - ּבלבד דגים והעלה להעלֹותֹו, ְְְְְְֱֲִִִִֵֶַַַָָָָמצֹודה
ׁשמע לא אפּלּו ּפטּור. - ותינֹוק ּדגים והעלה ּדגים, ְְְֱֲֲִִִִֶַַָָָָָֹלהעלֹות

ּפטּור. הּדגים, עם ּתינֹוק והעלה הֹואיל - ְֱִִִִֶֶַַָָָָׁשּטבע
.ÊÈואףֿעלּֿפי ּומעלהּו, חליא עֹוקר - לבֹור ּתינֹוק ְְְֲִִֵֵַַַַָָֻנפל

ּבפני ּדלת ננעל עקירתֹו. ּבׁשעת מדרגה ּבּה מתּקן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהּוא
מפּצל ׁשהּוא ואףֿעלּֿפי ּומֹוציאֹו, הּדלת ׁשֹובר - ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַתינֹוק
הּתינֹוק יּבעת ׁשּמא למלאכה; ׁשראּויין עצים ּכמין ְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָאֹותּה
- יׂשרף ׁשּמא ׁשחֹוׁשׁשין אדם ׁשם ויׁש דלקה, נפלה ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָוימּות.
ּכֹובׁש ׁשהּוא ואףֿעלּֿפי האׁש, מן להּצילֹו אֹותּה ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָמכּבין
זה הרי - להּציל הּקֹודם וכל ּכּבּוי. ּבׁשעת ּומתּקנּה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּדר
ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּבכל מּביתּֿדין רׁשּות לּטל צרי ואינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָֹֻמׁשּבח.

ַָָסּכנה.
.ÁÈׁשם אינֹו ספק ׁשם הּוא ספק מּפלת, עליו ׁשּנפלה ְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹמי

ואי ׁשּנתרֹוצץ אףֿעלּֿפי חי, מצאּוהּו עליו. מפּקחין -ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ
אֹותּה לחּיי אֹותֹו ּומֹוציאין עליו מפּקחין - ׁשּיבריא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָאפׁשר

ָָׁשעה.
.ËÈאֹותֹו מּניחין - נׁשמה בֹו מצאּו ולא חטמֹו עד ְְְְְִִַַָָָָָֹּבדקּו

מתים עליֹונים ּומצאּו ּבדקּו מת. ׁשּכבר יאמרּו:ׁשם, לא - ְְְְְִִֵֵֶֶָָָָֹֹ
ּבמּפלת ׁשאפׁשר הּכל; על מפּקחין אּלא ּתחּתֹונים, מתּו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹּכבר

חי. הּתחּתֹון ויהיה העליֹון ְְְְִֶֶֶַַַָָׁשּימּות
.Î,ויׂשראלים ּומּזלֹות ּכֹוכבים עֹובדי ּבּה ׁשּיׁש חצר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָהיתה

ונפלה ּומּזלֹות, ּכֹוכבים עֹובדי ואלף אחד יׂשראל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאפּלּו
אחד ּפרׁש יׂשראל. מּפני הּכל על מפּקחין - מּפלת ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹעליהם
עליו; מפּקחים - חצר אֹותּה עליו ונפלה אחרת, לחצר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָמהם
ּכֹוכבים עֹובדי והּנׁשארים יׂשראל, היה ׁשּפרׁש זה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּמא

ַָּומּזלֹות.
.‡Îעקירתם ּובעת אחרת, לחצר ליל זֹו מחצר ּכּלן ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻנעקרּו

ואין מּפלת, עליו ונפלה אחרת, לחצר ונכנס מהן אחד ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּפרׁש
אין ּכּלם, ׁשּנעקרּו ׁשּכיון עליו. מפּקחין אין - הּוא מי ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻידּוע

הּוא הרי - מהּלכין ּכׁשהן מהן הּפֹורׁש וכל יׂשראל; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּכאן
יׂשראל, הרב היה אם ,לפיכ הרב. מן ׁשּפרׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹּבחזקת
אחרת לחצר מהם אחד ּופרׁש ּכּלם ׁשּנעקרּו ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻאףֿעלּֿפי

מפּקחין. - מּפלת עליו ְְְְִֶַַָָָָֹונפלה
.·Îמֹונה - ׁשּבת יֹום הּוא מתי ידע ולא ּבּמדּבר ְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹהמהּל

הּיֹום, ּברכֹות ּבֹו ּומבר ׁשביעי. ּומקּדׁש ׁשּׁשה, ׁשּטעה ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָמּיֹום
זה ּביֹום ואפּלּו ויֹום, יֹום ּובכל ׁשּבת. ּבמֹוצאי ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָּומבּדיל
ּפרנסתֹו ּכדי לעׂשֹות לֹו מּתר ּבֹו, ּומבּדיל מקּדׁש ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֻׁשהּוא
ּפרנסתֹו, על יֹותר לעׂשֹות לֹו ואסּור ימּות. ׁשּלא ּכדי ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹּבלבד,
ׁשמיני ׁשהּוא ידע ואם הּוא. ׁשּבת ספק ויֹום יֹום ְְִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּכל
הרי - הּמנין ּבזה וכּיֹוצא ליציאתֹו עׂשר חמּׁשה אֹו ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָליציאתֹו
וּדאי הּדבר ׁשהרי הּיֹום, ּבאֹותֹו מלאכה לעׂשֹות מּתר ְְֲֲֵֶֶַַַַַָָָָָֻזה
עֹוׂשה זה, מּיֹום חּוץ הּימים ּוׁשאר ּבׁשּבת; ּבׁשּירא יצא ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּלא

ּבלבד. ּפרנסה ְְְִֵַָָָּכדי
.‚Îאם יׂשראל, עירֹות על ׁשּצרּו ּומּזלֹות ּכֹוכבים ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָעֹובדי

ואין הּׁשּבת, את עליהן מחּללין אין - ממֹון עסקי על ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּבאּו
ּבאּו לא אפּלּו - לּספר הּסמּוכה ּובעיר מלחמה. עּמהן ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָֹעֹוׂשין
ּומחּללין זין, ּבכלי עליהן יֹוצאין וקׁש, ּתבן עסקי על ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאּלא
נפׁשֹות עסקי על ּבאּו אם מקֹום, ּובכל הּׁשּבת. את ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָעליהן
זין, ּבכלי עליהן יֹוצאין - סתם ׁשּצרּו אֹו מלחמה ׁשערכּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָאֹו
ׁשּיכֹולין, יׂשראל ּכל על ּומצוה הּׁשּבת. את עליהן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּומחּללין
מּיד ּולהּצילם ׁשּבמצֹור לאחיהם ולעזר ולצאת ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹלבֹוא
להתמהמּה להן ואסּור ּבׁשּבת; ּומּזלֹות ּכֹוכבים ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָהעֹובדי
ּבכלי לחזר להן מּתר אחיהן, את ּוכׁשּיּצילּו ׁשּבת. ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻלמֹוצאי
לעתיד להכׁשילן ׁשּלא ּכדי ּבׁשּבת; למקֹומם ׁשּלהן ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹזין

ָלבֹוא.
.„Îאֹו ּכרקֹום ׁשהּקיפּה עיר אֹו ּבּים, המטרפת ספינה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹוכן

להּצילן. ׁשּיכֹול ּדבר ּבכל להּצילן ּבׁשּבת לצאת מצוה - ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָנהר
מּפני אֹו ּומּזלֹות, ּכֹוכבים העֹובדי מּפני הּנרּדף יחיד ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָואפּלּו
להּצילֹו. מצוה - להרגֹו אחריו רֹודף ׁשהּוא דב אֹו ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹנחׁש
זין ּכלי לתּקן ואפּלּו ּבׁשּבת, מלאכֹות ּכּמה ּבעׂשּית ְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַַַַָָָואפּלּו
ּומתריעין ּבׁשּבת, ּומתחּננים עליהן וזֹועקים מּתר. - ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָֻלהּצילֹו
הּדבר על זֹועקין ולא מתחּננים ואין אֹותם. לעזר ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹעליהן

ְַָּבׁשּבת.
.‰Îימים ׁשלׁשה ּומּזלֹות ּכֹוכבים העֹובדי עירֹות על ְְֲִִִֵַַָָָָָָָצרין

ואפּלּו ויֹום יֹום ּבכל מלחמה עּמהן ועֹוׂשין לׁשּבת. ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹקדם
מלחמת ׁשהיא ואףֿעלּֿפי אֹותּה. ׁשּכֹובׁשין עד ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָּבׁשּבת,

ו - רדּתּה עד למדּו: הּׁשמּועה מּפי ּבׁשּבת.הרׁשּות. אפּלּו ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָ
יריחֹו יהֹוׁשע ּכבׁש ולא מצוה. ּבמלחמת לֹומר צרי ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻואין

ּבׁשּבת. ְֶַָָאּלא

ה'תשע"א אייר ב' שישי יום

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ׁשהיא‡. אףֿעלּֿפי ׁשּבת ּבערב מלאכה להתחיל ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻמּתר
מלאכה לעׂשֹות עלינּו נאסר ׁשּלא ּבׁשּבת. מאליה ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹנגמרת
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שם. כמבואר שידחה, הוא הכרח זה שגם שבת, בשבת.1)הוא נגמרת והמלאכה שבת מערב הנעשים הדברים רבינו בו כלל

zay zekld - xii` 'a iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מעצמּה הּמלאכה ּכׁשּתעׂשה אבל יֹום, ׁשל ּבעצמֹו ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאּלא
מאליו ּבׁשּבת ּׁשּנעׂשה ּבמה להנֹות לנּו מּתר - .2ּבׁשּבת ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻ

ּפֹותקין·. חׁשכה3ּכיצד? עם ׁשּבת ערב לגּנה והיא4מים , ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
מגמר ּומּניחין ּכּלֹו. הּיֹום ּכל והֹולכת ּתחת5מתמּלאת ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֻֻ

ּומּניחים ּכּלּה. הּׁשּבת ּכל והֹולכין מתּגּמרין והן ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָֻהּכלים,
ואסּפלנית6קילֹור העין ּגב ּומתרּפאין7על הּמּכה, ּגּבי על ְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַָָָ

וסּמנין ּדיֹו וׁשֹורין ּכּלּה. הּׁשּבת ּכל חׁשכה8והֹולכין ,9עם ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָֻ
צמר ונֹותנין ּכּלּה. הּׁשּבת ּכל והֹולכין ׁשֹורין 11לּיֹורה10והן ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻ

מׁשּתּנין12ואּונין והם לּתּנּור, ּפׁשּתן הּׁשּבת13ׁשל ּכל והֹולכין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָ
חׁשכה, עם ּולדגים ּולעֹופֹות לחּיה מצֹודֹות ּופֹורׂשים ְְְְְֲִִִֵַָָָָֻּכּלּה.
ּבית ּבקֹורֹות וטֹוענין ּכּלּה. הּׁשּבת ּכל והֹולכין נּצֹודין ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָֻוהן

הּגת14הּבד והֹולכין15ּובעּגּולי זבין והּמׁשקין חׁשכה, עם ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָ
הּמדּורה את אֹו הּנר את ּומדליקין ּכּלּה. הּׁשּבת ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֻּכל

ּכּלּה16מּבערב הּׁשּבת ּכל והֹולכת דֹולקת והיא ,17. ְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻ
ּגּבי‚. על אֹו ּבּתּנּור ּבׂשר אֹו האׁש, ּגּבי על קדרה ְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָמּניחין

אֹותּה ואֹוכלין הּׁשּבת; ּכל והֹולכין מתּבּׁשלים והן ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָגחלים,
אסּורין ׁשהן ּדברים זה ּבדבר ויׁש ׁשּמא18ּבׁשּבת. ּגזרה , ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ּבּגחלים ּבׁשּבת.19יחּתה ְְִֶֶַַַָָ
צרּכֹו„. ּכל ּבׁשל ׁשּלא ּתבׁשיל הּוחּמּו20ּכיצד? ׁשּלא וחּמין ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

ׁשּמצטּמק זמן וכל צרּכֹו ּכל ׁשּבׁשל ּתבׁשיל אֹו צרּכן, 21ּכל ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ּבׁשּבת, האׁש ּגּבי על אֹותֹו מׁשהין אין - לֹו יפה ְְִֵֵֵֶַַַַָָָהּוא
ּכדי ּבּגחלים יחּתה ׁשּמא ּגזרה יֹום, מּבעֹוד ׁשהּנח ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻאףֿעלּֿפי
האש ּגרף אם ,לפיכ לצמקֹו. ּכדי אֹו ּבּׁשּולֹו ,22להׁשלים ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָ

ׁשּכּסה הּדּקה23אֹו ּפׁשּתן ּבנערת אֹו ּבאפר הּכירה אֹו24אׁש ; ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשהּסיקּוה25ׁשעממּו אֹו ּבאפר; ּכמכּסֹות הן ׁשהרי הּגחלים, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻ

ּבגבבא אֹו ׁשם26ּבקׁש אין ׁשהרי דּקה, ּבהמה ּבגללי אֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
זה הרי - ּבֹוערֹות הּסיחּגחלים ׁשהרי עליה; לׁשהֹות מּתר ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻ

ּבאׁש. יחּתה ׁשּמא ּגֹוזרין ואין הּתבׁשיל, מּזה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּדעּתֹו
אמּורים‰. ּדברים ּבכירה27ּבּמה אבל28? מּועט; ׁשהבלּה , ְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָ

ּכּסה29הּתּנּור אֹו האׁש ׁשּגרף ּפי אףֿעלֿ אֹו30, ּבאפר, ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
על ולא ּבתֹוכֹו מׁשהין אין - ּבגבבא אֹו ּבקׁש ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹׁשהּסיקּוהּו
ׁשּבׁשל אֹו צרּכֹו ּכל ּבׁשל ׁשּלא ּתבׁשיל לֹו סֹומכין ולא ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֹּגּביו
אינֹו - ּביֹותר חם והבלֹו הֹואיל לֹו; ויפה ּומצטּמק צרּכֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָּכל
הּמעּוטה, האׁש ּבזֹו יחּתה ׁשּמא וחֹוׁשׁשים ּדעּתֹו, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָמּסיח

מכּסה. אֹו ּוגבבא קׁש אׁש ׁשהּוא ְְִֵֶַַַָָָֻאףֿעלּֿפי
.Âמּפני ׁשּגרּוף? אףֿעלּֿפי ּבּתּנּור לׁשהֹות אסרּו ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָולמה

לגרף אפׁשר ואי ועצמּה, האׁש רב אּלא גֹורף אינֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשהּגֹורף
חם, ׁשהבלֹו מּפני אחת; ניצֹוץ ּתּׁשאר ׁשּלא עד האׁש ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּכל

ּבּתּנּור. הּנׁשארֹות הּניצֹוצֹות לבער ּכדי יחּתה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשּמא
.Êהּתּנּור.31הּכּפח מהבל ּומעט הּכירה, מהבל רב הבלֹו ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻ

ּבגפת הּסיקּוהּו אם ,ּכּתּנּור,32לפיכ הּוא הרי - ּבעצים אֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָ
ּתבׁשיל לֹו סֹומכין ולא ּגּביו על ולא ּבתֹוכֹו מׁשהין ְְְְְְְִִִֵַַַַָֹֹואין
ׁשּגרף אףֿעלּֿפי לֹו, ויפה מצטּמק אֹו צרּכֹו ּכל ּבׁשל ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּלא
הּוא הרי - ּבגבבא אֹו ּבקׁש הּסיקּוהּו ואם ּבאפר; ּכּסה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָאֹו
לסמ ּומּתר עליו. ּומׁשהין ּוגבבא, ּבקׁש ׁשהּסקה 33ּכּכירה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹֻֻ

ואיזֹו ּוקטּומה. ּגרּופה ׁשאינּה ואףֿעלּֿפי מּבערב ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלּכירה
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אם2) אבל כתוב, תעשה לא יוסי, ר' "אמר מלאכה", כל תעשה לא אלוקיך לה' שבת השביעי "ויום י): כ, (שמות בתורה כתוב
סוברים שמאי בית ב) עמוד יח דף שבת (מסכת בבלי בתלמוד וכן א), הלכה ב פרק שבת (ירושלמי מותר" מאליה נעשית היא
עצמו כשהוא כליו שביתת על מצּווה אדם אין סוברים הילל ובית בשבת, מלאכה בהם יעשה שלא כליו, שביתת על מצּווה ְְֶֶאדם

הלכה. וכן להשקותה.3)שובת, לגינה מהמעיין צינור או תעלה פותחים א) עמוד יח דף שבת הערב.4)(מסכת חשכת לפני
נודף.5) ריחם שיהא הבגדים את בהם לעשן במחתה, גחלים על ששורפים בשמים לרפואה.6)מיני תחבושת.7)משחה
צבע.8) (מער"ק).9)אבקות חשיכה" עם ומורסין "וסמנין אחרת: הצבע.10)בנוסחה את יז11)לקלוט דף שבת (מסכת

האש. על וצבע מים שמרתיחים גדול דוד ב). שיתלבנו.12)עמוד כדי לתנור אותן ונותנים מנופץ פשתן של בנוסחה13)אגודות
ויניציאה). (דפוס "משתהים את14)אחרת: להוציא מנת על כן, לפני שנכתשו הזיתים, לסחיטת ששימשו קורות היו הבד בבית

השבת. כל זב היה והשמן הזיתים על וילחצו יכבידו למען משאות שבת מערב (מעמיסים) טוענים היו הקורה בראש שמנם;
היין.15) את מהם להוציא הענבים על הלוחצת בגת לשימוש עגולה הערב.16)אבל כניסת על17)לפני מצּווה אדם ְֶשאין

א'. בהלכה כמבואר עובד, אינו הוא אם בשבת, כליו ד'.18)שביתת בהלכה ישכח19)כמבואר ב) עמוד לו דף שבת (מסכת
מבשל ומשום השבת", ביום אש תבערו "לא משום ויתחייב התבשילים בישול לשם להבעירם הגחלים את ויגרוף שבת שהיום

ט'. פרק להלן ראה שאסור20)בשבת. ב) עמוד לו דף שבת (מסכת חכמים כדעת פוסק רבינו ב) עמוד לח דף שבת (מסכת
תבשיל שהוא אלא צורכו, כל נתבשל אפילו או צורכו, כל נתבשל שלא תבשיל וקטומה, גרופה שאינה כירה גבי על לשהות
ורבינו והשאילתות, הרי"ף, שיטת היא וכן בגחלים. ויחתה שבת שהוא ישכח שמא משום לו) יפה יתר (שבישול לו ויפה שמצטמק
של מנהיגם - דרוסאי בן כמאכן שנתבשל תבשיל שכל כחנניה, פסקו ועוד והרשב"א גאון, האי ורב ותוספות, רש"י אבל יונה;
בן "כמאכל בישול שיעור וקטומה; גרופה שאינה כירה גבי על לשהותו מותר צורכו, כדי מאכלם בשלו שלא נודדיםֿשודדים,

בישולו. חצי ט') (פרק רבינו ולדעת בישולו, שליש רש"י: לדעת התבשיל.21)דרוסאי" לטובת ומתכווץ (תלמוד22)מתייבש
א). הלכה א' פרק שבת מסכת באפר).23)ירושלמי כיסוי - ("קטם" וקטומה" "גרופה התלמוד בלשון הנקרא הדק24)והוא

אותו. כשחובטים מהפשתן באפר.25)הנושר כמכוסות הן והרי והשחירו ויבשים.26)כהו דקים להשהות27)ענפים שמותר
וקטומה. גרופה גבי על צורכה כל שבשלה מחומר,28)קדירה עשוי בישול כלי ב) עמוד לח ודף ב עמוד לו דף שבת (מסכת

הקדרות. שתי לשפיתת מקום ומלמעלה האפר לגריפת פתח בו יש אחד למעלה29)מצד שקצר מתוך אלא ככירה בישול כלי
(רש"י). יותר לתוכו חומו נקלט מלמטה התימנים).30)ורחב (כתבֿיד חיפה אחרת: עמוד31)בנוסחה לח דף שבת (מסכת

כירה. משל רב חומו זה ובגלל אחת לקדירה שפיתה מקום רק בו שיש לאפות או לבשל קטנה כירה אחרי32)ב) זיתים פסולת
השמן. מהם שתתחמם.33)שנסחט הכירה בצד קדירה להשעין
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מעצמּה הּמלאכה ּכׁשּתעׂשה אבל יֹום, ׁשל ּבעצמֹו ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאּלא
מאליו ּבׁשּבת ּׁשּנעׂשה ּבמה להנֹות לנּו מּתר - .2ּבׁשּבת ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻ

ּפֹותקין·. חׁשכה3ּכיצד? עם ׁשּבת ערב לגּנה והיא4מים , ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
מגמר ּומּניחין ּכּלֹו. הּיֹום ּכל והֹולכת ּתחת5מתמּלאת ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֻֻ

ּומּניחים ּכּלּה. הּׁשּבת ּכל והֹולכין מתּגּמרין והן ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָֻהּכלים,
ואסּפלנית6קילֹור העין ּגב ּומתרּפאין7על הּמּכה, ּגּבי על ְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַָָָ

וסּמנין ּדיֹו וׁשֹורין ּכּלּה. הּׁשּבת ּכל חׁשכה8והֹולכין ,9עם ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָֻ
צמר ונֹותנין ּכּלּה. הּׁשּבת ּכל והֹולכין ׁשֹורין 11לּיֹורה10והן ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻ

מׁשּתּנין12ואּונין והם לּתּנּור, ּפׁשּתן הּׁשּבת13ׁשל ּכל והֹולכין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָ
חׁשכה, עם ּולדגים ּולעֹופֹות לחּיה מצֹודֹות ּופֹורׂשים ְְְְְֲִִִֵַָָָָֻּכּלּה.
ּבית ּבקֹורֹות וטֹוענין ּכּלּה. הּׁשּבת ּכל והֹולכין נּצֹודין ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָֻוהן

הּגת14הּבד והֹולכין15ּובעּגּולי זבין והּמׁשקין חׁשכה, עם ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָ
הּמדּורה את אֹו הּנר את ּומדליקין ּכּלּה. הּׁשּבת ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֻּכל

ּכּלּה16מּבערב הּׁשּבת ּכל והֹולכת דֹולקת והיא ,17. ְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻ
ּגּבי‚. על אֹו ּבּתּנּור ּבׂשר אֹו האׁש, ּגּבי על קדרה ְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָמּניחין

אֹותּה ואֹוכלין הּׁשּבת; ּכל והֹולכין מתּבּׁשלים והן ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָגחלים,
אסּורין ׁשהן ּדברים זה ּבדבר ויׁש ׁשּמא18ּבׁשּבת. ּגזרה , ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

ּבּגחלים ּבׁשּבת.19יחּתה ְְִֶֶַַַָָ
צרּכֹו„. ּכל ּבׁשל ׁשּלא ּתבׁשיל הּוחּמּו20ּכיצד? ׁשּלא וחּמין ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

ׁשּמצטּמק זמן וכל צרּכֹו ּכל ׁשּבׁשל ּתבׁשיל אֹו צרּכן, 21ּכל ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ּבׁשּבת, האׁש ּגּבי על אֹותֹו מׁשהין אין - לֹו יפה ְְִֵֵֵֶַַַַָָָהּוא
ּכדי ּבּגחלים יחּתה ׁשּמא ּגזרה יֹום, מּבעֹוד ׁשהּנח ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻאףֿעלּֿפי
האש ּגרף אם ,לפיכ לצמקֹו. ּכדי אֹו ּבּׁשּולֹו ,22להׁשלים ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָ

ׁשּכּסה הּדּקה23אֹו ּפׁשּתן ּבנערת אֹו ּבאפר הּכירה אֹו24אׁש ; ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשהּסיקּוה25ׁשעממּו אֹו ּבאפר; ּכמכּסֹות הן ׁשהרי הּגחלים, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻ

ּבגבבא אֹו ׁשם26ּבקׁש אין ׁשהרי דּקה, ּבהמה ּבגללי אֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
זה הרי - ּבֹוערֹות הּסיחּגחלים ׁשהרי עליה; לׁשהֹות מּתר ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻ

ּבאׁש. יחּתה ׁשּמא ּגֹוזרין ואין הּתבׁשיל, מּזה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּדעּתֹו
אמּורים‰. ּדברים ּבכירה27ּבּמה אבל28? מּועט; ׁשהבלּה , ְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָ

ּכּסה29הּתּנּור אֹו האׁש ׁשּגרף ּפי אףֿעלֿ אֹו30, ּבאפר, ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
על ולא ּבתֹוכֹו מׁשהין אין - ּבגבבא אֹו ּבקׁש ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹׁשהּסיקּוהּו
ׁשּבׁשל אֹו צרּכֹו ּכל ּבׁשל ׁשּלא ּתבׁשיל לֹו סֹומכין ולא ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֹּגּביו
אינֹו - ּביֹותר חם והבלֹו הֹואיל לֹו; ויפה ּומצטּמק צרּכֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָּכל
הּמעּוטה, האׁש ּבזֹו יחּתה ׁשּמא וחֹוׁשׁשים ּדעּתֹו, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָמּסיח

מכּסה. אֹו ּוגבבא קׁש אׁש ׁשהּוא ְְִֵֶַַַָָָֻאףֿעלּֿפי
.Âמּפני ׁשּגרּוף? אףֿעלּֿפי ּבּתּנּור לׁשהֹות אסרּו ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָולמה

לגרף אפׁשר ואי ועצמּה, האׁש רב אּלא גֹורף אינֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשהּגֹורף
חם, ׁשהבלֹו מּפני אחת; ניצֹוץ ּתּׁשאר ׁשּלא עד האׁש ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּכל

ּבּתּנּור. הּנׁשארֹות הּניצֹוצֹות לבער ּכדי יחּתה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשּמא
.Êהּתּנּור.31הּכּפח מהבל ּומעט הּכירה, מהבל רב הבלֹו ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻ

ּבגפת הּסיקּוהּו אם ,ּכּתּנּור,32לפיכ הּוא הרי - ּבעצים אֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָ
ּתבׁשיל לֹו סֹומכין ולא ּגּביו על ולא ּבתֹוכֹו מׁשהין ְְְְְְְִִִֵַַַַָֹֹואין
ׁשּגרף אףֿעלּֿפי לֹו, ויפה מצטּמק אֹו צרּכֹו ּכל ּבׁשל ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּלא
הּוא הרי - ּבגבבא אֹו ּבקׁש הּסיקּוהּו ואם ּבאפר; ּכּסה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָאֹו
לסמ ּומּתר עליו. ּומׁשהין ּוגבבא, ּבקׁש ׁשהּסקה 33ּכּכירה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹֻֻ

ואיזֹו ּוקטּומה. ּגרּופה ׁשאינּה ואףֿעלּֿפי מּבערב ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלּכירה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אם2) אבל כתוב, תעשה לא יוסי, ר' "אמר מלאכה", כל תעשה לא אלוקיך לה' שבת השביעי "ויום י): כ, (שמות בתורה כתוב
סוברים שמאי בית ב) עמוד יח דף שבת (מסכת בבלי בתלמוד וכן א), הלכה ב פרק שבת (ירושלמי מותר" מאליה נעשית היא
עצמו כשהוא כליו שביתת על מצּווה אדם אין סוברים הילל ובית בשבת, מלאכה בהם יעשה שלא כליו, שביתת על מצּווה ְְֶֶאדם

הלכה. וכן להשקותה.3)שובת, לגינה מהמעיין צינור או תעלה פותחים א) עמוד יח דף שבת הערב.4)(מסכת חשכת לפני
נודף.5) ריחם שיהא הבגדים את בהם לעשן במחתה, גחלים על ששורפים בשמים לרפואה.6)מיני תחבושת.7)משחה
צבע.8) (מער"ק).9)אבקות חשיכה" עם ומורסין "וסמנין אחרת: הצבע.10)בנוסחה את יז11)לקלוט דף שבת (מסכת

האש. על וצבע מים שמרתיחים גדול דוד ב). שיתלבנו.12)עמוד כדי לתנור אותן ונותנים מנופץ פשתן של בנוסחה13)אגודות
ויניציאה). (דפוס "משתהים את14)אחרת: להוציא מנת על כן, לפני שנכתשו הזיתים, לסחיטת ששימשו קורות היו הבד בבית

השבת. כל זב היה והשמן הזיתים על וילחצו יכבידו למען משאות שבת מערב (מעמיסים) טוענים היו הקורה בראש שמנם;
היין.15) את מהם להוציא הענבים על הלוחצת בגת לשימוש עגולה הערב.16)אבל כניסת על17)לפני מצּווה אדם ְֶשאין

א'. בהלכה כמבואר עובד, אינו הוא אם בשבת, כליו ד'.18)שביתת בהלכה ישכח19)כמבואר ב) עמוד לו דף שבת (מסכת
מבשל ומשום השבת", ביום אש תבערו "לא משום ויתחייב התבשילים בישול לשם להבעירם הגחלים את ויגרוף שבת שהיום

ט'. פרק להלן ראה שאסור20)בשבת. ב) עמוד לו דף שבת (מסכת חכמים כדעת פוסק רבינו ב) עמוד לח דף שבת (מסכת
תבשיל שהוא אלא צורכו, כל נתבשל אפילו או צורכו, כל נתבשל שלא תבשיל וקטומה, גרופה שאינה כירה גבי על לשהות
ורבינו והשאילתות, הרי"ף, שיטת היא וכן בגחלים. ויחתה שבת שהוא ישכח שמא משום לו) יפה יתר (שבישול לו ויפה שמצטמק
של מנהיגם - דרוסאי בן כמאכן שנתבשל תבשיל שכל כחנניה, פסקו ועוד והרשב"א גאון, האי ורב ותוספות, רש"י אבל יונה;
בן "כמאכל בישול שיעור וקטומה; גרופה שאינה כירה גבי על לשהותו מותר צורכו, כדי מאכלם בשלו שלא נודדיםֿשודדים,

בישולו. חצי ט') (פרק רבינו ולדעת בישולו, שליש רש"י: לדעת התבשיל.21)דרוסאי" לטובת ומתכווץ (תלמוד22)מתייבש
א). הלכה א' פרק שבת מסכת באפר).23)ירושלמי כיסוי - ("קטם" וקטומה" "גרופה התלמוד בלשון הנקרא הדק24)והוא

אותו. כשחובטים מהפשתן באפר.25)הנושר כמכוסות הן והרי והשחירו ויבשים.26)כהו דקים להשהות27)ענפים שמותר
וקטומה. גרופה גבי על צורכה כל שבשלה מחומר,28)קדירה עשוי בישול כלי ב) עמוד לח ודף ב עמוד לו דף שבת (מסכת

הקדרות. שתי לשפיתת מקום ומלמעלה האפר לגריפת פתח בו יש אחד למעלה29)מצד שקצר מתוך אלא ככירה בישול כלי
(רש"י). יותר לתוכו חומו נקלט מלמטה התימנים).30)ורחב (כתבֿיד חיפה אחרת: עמוד31)בנוסחה לח דף שבת (מסכת

כירה. משל רב חומו זה ובגלל אחת לקדירה שפיתה מקום רק בו שיש לאפות או לבשל קטנה כירה אחרי32)ב) זיתים פסולת
השמן. מהם שתתחמם.33)שנסחט הכירה בצד קדירה להשעין
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קדרֹות, ׁשּתי ׁשפיתת מקֹום - ּכירה ּכּפח? זֹו ואי ּכירה, ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָֻהיא
אחת. קדרה ׁשפיתת מקֹום - ְְְִֵֶַָָָּכֹופח

.Áצרּכֹו ּכל ׁשּבׁשל אֹו ּכלל, ּבׁשל ׁשּלא חי ְְְִֶֶַַַַָָָָָֹּתבׁשיל
ּבכירה ּבין האׁש ּגּבי על לׁשהֹותֹו מּתר - לֹו ורע ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָֻּומצטּמק
צרּכֹו, ּכל ּבׁשל ולא ׁשּבׁשל ּתבׁשיל ּכל וכן ּבתּנּור. ּבין ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻוכּפח

לֹו ויפה ּומצטּמק צרּכֹו ּכל ּבׁשל לתֹוכֹו34אֹו הׁשלי אם , ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָ
חי, ּכתבׁשיל הּכל נעׂשה - הּׁשמׁשֹות לבין סמּו חי ְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָֹאבר

לׁשהֹותֹו כּסה;35ּומּתר ולא גרף ׁשּלא אףֿעלּֿפי האׁש על ְְִִֵֶַַַַַָָָָֹֹֻ
ּבּגחלים. לחּתֹות ּבא ואינֹו מּמּנּו, ּדעּתֹו הּסיח ׁשּכבר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמּפני

.Ëלׁשהֹותֹו ׁשאסּור ּתבׁשיל -36ּכל אֹותֹו וׁשהה עבר אם , ְְְִִִֶַַַָָָָ
ׁשּבת מֹוצאי עד לאכלֹו ׁשּיעׂשּו37אסּור ּבכדי וימּתין ואם38, . ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ

עד אסּור - הּוא צרּכֹו ּכל ּבׁשל ׁשּלא ּתבׁשיל אם ְְְִִֶַַַָָָָָֹׁשכחֹו:
ּומצטּמק הּוא צרּכֹו ּכל ׁשּבׁשל ּתבׁשיל ואם ׁשּבת, ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָמֹוצאי

ּבׁשּבת מּיד לאכלֹו מּתר - לֹו .39ויפה ְְְְִֶַָָָָָֻ
.Èהאׁש ּגּבי על לׁשהֹותֹו ׁשּמּתר אֹותֹו40ּכל ּכׁשּנֹוטלים , ְְְִֵֵֶֶַַַָָֹֻ

אּלא לעֹולם מחזירין ואין למקֹומֹו. להחזירֹו אסּור - ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָּבׁשּבת
ּגּבי ׁשהּסקּו41על וכּפח ּבכירה אֹו מכּסה, אֹו גרּופה ּכירה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֻֻֻ

ּוגבבא הּקרקע42ּבקׁש ּגּבי על הּקדרה הּניח ׁשּלא והּוא, .43; ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹ
אֹותּה מחזירין אין - קרקע ּגּבי על מּׁשהּניחּה ואפּלּו44אבל , ְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

ולא לתּנּור מחזירין ואין מכּסה. אֹו גרּופה ּכירה ּגּבי ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹֻעל

ּכּסה; אֹו ׁשּגרף אףֿעלּֿפי ּבעצים, אֹו ּבגפת ׁשהּסקּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻֻלכּפח
אין עליו, מחזירין ׁשאין וכל ּביֹותר. חם ׁשהבלן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹמּפני

ּבׁשּבת לֹו .45סֹומכין ְְִַָ
.‡Èמגרפה להכניס על47לקדרה46אסּור והיא ּבׁשּבת ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָ
ׁשּמגיס48האׁש מּפני ּבׁשּבת; מּמּנה וזה49להֹוציא ּבּה, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

להחזיר ּומּתר ּבׁשּבת. ּכמבּׁשל ונמצא הּוא, הּבּׁשּול ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָֻמּצרכי
לכירה לכירה50מּכירה מּועט ׁשהבלּה מּכירה אפּלּו , ְְְֲִִִִִִִֶֶָָָָָָ

לטמינה מּכירה לא אבל מרּבה; מּטמינה51ׁשהבלּה ולא , ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶָָָָָֹֹֻ
ְִָלכירה.

.·Èעססּיֹות קדרה אדם ימּלא חבית53ותרמֹוסין52לא אֹו , ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֹֻ
לתֹו ויּתן מים, ויׁשהה54ׁשל חׁשכה עם ׁשּבת ערב הּתּנּור ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ּכל ּבׁשלּו ׁשּלא אףֿעלּֿפי בהן, ּכּיֹוצא וכל ׁשאּלּו ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאֹותן.
צריכים ׁשאינן מּפני הן; צרּכֹו ּכל ּבׁשל ׁשּלא ּכתבׁשיל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹעּקר,

לאלּתר לאכלן עליהן ודעּתֹו הרּבה, אסּור55ּבּׁשּול ּולפיכ , ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָ
ׁשּבת, מֹוצאי עד אסּורין - וׁשהה עבר ואם ּבתּנּור. ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָלׁשהֹותן

ׁשּיעׂשּו ּבכדי .56וימּתין ְְְִִֵֵֶַָ
.‚È:ּבׁשּבת אֹותֹו וׁשהה יֹום מּבעֹוד ּבׂשר לתֹוכֹו ׁשּנתן ְְְְִִֶַַַָָָָָּתּנּור

ּגדי ּבׂשר ּבּגחלים57אם יחּתה ׁשאם מּתר; - ּבֹו וכּיֹוצא הּוא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻ
ּבלבד האׁש חמימּות אּלא צרי ׁשאינֹו הּבׂשר, יתחר -58. ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

הּוא ׁשֹור ּבׂשר אֹו עז ּבׂשר יחּתה59ואם ׁשּמא אסּור; - ְְְְִֵֶֶַַַָָ
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וקטומה.34) בגרופה אפילו ותנור וקטומה, גרופה שאינה כירה גבי על למעלה להשהות רבינו יח35)שאסר דף שבת (מסכת
דעתו שמסיח המוכיח מעשה שעשה כיוון מותר, בו, וכיוצא כירק יום, מבעוד להתבשל לו שאפשר דבר בו נתן אפילו ב) עמוד

המשניות). בפירוש רבינו מדברי משנה" ("כסף ולהבעירן בגחלים לחתות יבוא ולא יזכור בהלכות36)ממנו, למעלה כמבואר
ז. ה, ובישלה37)ד, כירה גבי על קדירה שכח ששאלו: א) עמוד לח דף שבת (מסכת התלמוד בדברי רבינו שיטת היא כך

שם: אמרו וכך בשוגג. ושהה עבר ומבאר עליו, השיג והראב"ד רבנן? קנסוהו מי מאי? ושהה עבר שנייה: ושאלה מהו? בשבת
אנו שכחים ואומרים במזיד משהין משרבו בשוכח. הדין וכן יאכל, לא במזיד יאכל, בשוגג בשבת המבשל אומרים, היו "בתחילה

השוכח". על וקנסו חזרו ישתכר38)- שלא כדי רבינו של וטעמו המלאכה, אותה לעשות שיוכל זמן במשך ימתין שבת במוצאי
(מסכת השבת" ממלאכת ייהנה "שלא לדבר: טעם נתן ורש"י אחרת. בפעם כן לעשות להקל יבוא ולא בשבת ממלאכתו כלום

ב). עמוד יח דף להשהותו.39)שבת לכתחילה אף מותר דרוסאי בן כמאכל נתבשל שאם פוסקים כמה דעת ד בהלכה ביארנו כבר
ח.40) בהלכה שמבשלים41)כמבואר כדרך בתוכה שם שהיא שכיוון א) עמוד לז דף שבת (מסכת אסור עניין בכל לתוכה אבל

להחזיר מותר הוא, אחד וגבן ותוכן פשוטות, הן אלא וחלל, תוך להם שאין שלנו וכירות ור"ן) (רשב"א כמבשל נראה תדיר, בה
הגיבורים). (שלטי ד.42)להן הלכה למעלה שדעתו43)ראה אלא שמותר אמרו "לא אביי: בשם ב עמוד לח דף שבת במסכת

דעתו שאין אלא אסור הקרקע על הניחו שאם אמרו "לא אומרים: ויש בידו". עודן אפילו אסור להחזיר דעתו אין אבל להחזיר,
הראשון. כלשון פסק רנג) (סימן והטור זה, חילוק כלל הביא לא ורבינו מותר" הקרקע על הניחן אפילו להחזיר דעתו אבל להחזיר,

שאסור.44) בשבת הכירה על בתחילה כמושיב הוא הרי וכשמחזירה ראשונה. שהייה בטלה התבשיל45)שאז את משעינים אין
מחזרה. קלה סמיכה כי זו, הגדרה על חולקים והראשונים האש. יד יח46)על דף שבת ומסכת א עמוד לד דף ביצה (מסכת

המאכל. בה ומערבים ששואבים כף ב) צורכו.47)עמוד כל נתבשל שלא תבשיל בה אין48)שיש משנה" ה"כסף בעל לדעת
האש. מן העבירוה אפילו רותחת, היא אם הוא העיקר אלא האש, על כשעומדת דווקא התבשיל.49)הכוונה את ומערב בוחש

והייתי50) הגדול, חייא רבי את הייתי משרת הושעיא רבי בשם אלעזר רבי אמר ג'): הלכה ד' פרק שבת מסכת ירושלמי (תלמוד
לכירה. ומחזירם העליונה, לדיוטי התחתונה מדיוטי חמין לו בדבר51)מעלה או בתנור מאכלים טמינת שם) ירושלמי (תלמוד

הטמנה. דין ד פרק להלן וראה חומם, על לשמור למאכל.52)אחר מעט, כתושים תבואה גרגרי ב) עמוד יח דף שבת (מסכת
פעמים53) שבע אותו ששולקין הזה "כתורמוס א עמוד כח דף ביצה מסכת ראה מרים, והם לפולים דומים שגרעיניו בתרמיל, צמח

סעודה". בקינוח אותו וכופח.54)ואוכלים כירה תנור, בין חילוק אין דף55)בזה שבת (מסכת הברייתא טעם רבינו פירש כך
רב בישול צריכים שאלו "מפני אחרת, סוברים בכללם, הטור וגם הראשונים, ורוב רש"י אבל זה, דין מקור שמשם ב) עמוד יח
רנד), סימן (טור בישולם למהר יחתה שמא וחוששים - פעמים שבע לבשלו שצריכים מתורמוס, הראייה - הלילה להם יספיק ולא
שאין למים שדומים משמע התנור, בתוך לחממם מים של חבית ימלא שלא זה דין השווה שבברייתא משום ביאורו, נימק ורבינו

(ב"ח). השביעית בפעם אותו מבשלים ועכשיו פעמים שש כבר נתבשל התורמוס ולדבריו רב, בישול למעלה56)צריכין ראה
ט. להתבשל.57)בהלכה וממהר רך מנותח, ועוף גדי וראה58)בשר ב) עמוד יח דף שבת (מסכת זו בהלכה רבינו שיטת זוהי

רנג. סימן הרבה.59)בטור בישול שצריך
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lybe zxecdn jezn

ּבא ׁשאם מּתר; - ּבטיט הּתּנּור ּפי טח ואם לבּׁשלֹו. ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֻּבּגחלים
ויּפסד, הּבׂשר ויתקּׁשה הרּוח, ּתּכנס - ולחּתֹות הּתּנּור ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹלפּתח

הּבׂשר ויפסיד הּתּנּור .60ויצטּנן ְְְְִִֵַַַַַָָ
.„Èעליו ּגֹוזרין אין אֹותֹו, מפסדת ׁשהרּוח ּדבר ּכל ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוכן

אּונין נֹותנין זה ּומּפני ויחּתה. יגּלהּו לתֹו61ׁשּמא ּפׁשּתן ׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
יּפסדּו. - ּגּלהּו ׁשאם חׁשכה, עם ְֲִִִִֵֶַַָָָהּתּנּור

.ÂËאֹו עז ּכבׂשר הּוא הרי - הּתּנּור לתֹו ׁשלם ּגדי ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָנתן
אּלא ּבּגחלים, יחּתה ׁשּמא לׁשהֹותֹו, ואסּור ׁשֹור, ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָּכבׂשר

לׁשלׁשל ּומּתר הּתּנּור. טח עם62אםּֿכן לּתּנּור הּפסח ּכבׂש ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֻ
חבּורה63חׁשכה ׁשּבני מּפני טח, ׁשאינֹו ואףֿעלּֿפי ,64 ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

הן. ְִִֵזריזים
.ÊËצֹולין אּלא66ּבׂשר65אין האׁש, ּגּבי על ּוביצה ּובצל ִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ

ׁשּיּצלּו לאכילה67ּכדי ראּויין ויהיּו יֹום ואם68מּבעֹוד . ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָֹ
מּתר - הרּבה ׁשּיּצלּו עד ּבׁשּבת האׁש על ּכן אחר ,69נׁשארּו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֻ

ׁשעל אֹותן, יחר - יחּתה ׁשאם לֹו; ורע ּכמצטּמק ׁשהן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹמּפני
עם הּכלים ּתחת מגמר מּניחין זה ּומּפני הם. האׁש ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֻּגּוף

ויעּׁשן70חׁשכה הּמגמר יׂשרף - ּבּגחלים יחּתה ׁשאם ; ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
ִֵַהּכלים.

.ÊÈאינֹו - זה ּבענין אֹוסרין ׁשאנּו ּדבר ׁשּכל למדּת, ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָהא
ּבׁשּבת נעׂשה ׁשהּוא מּׁשּום יחּתה71אסּור ׁשּמא ּגזרה אּלא , ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

לּיֹורה צמר נֹותנין אין לפיכ היתה72ּבּגחלים. אםּֿכן אּלא , ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ּפיה ׁשּיהיה והּוא, ּבּגחלים. יחּתה ׁשּמא האׁש; מעל ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָעקּורה

מּׁשחׁשכה ּבּה יגיס ׁשּמא ּבטיט; .73טּוח ְֲִִִֵֶֶַָָָָ
.ÁÈחררה ולא חׁשכה, עם ּבּתּנּור הּפת את נֹותנין על74אין ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

ּכדי אּלא הּגחלים, ׁשהם76ׁשּיקרמּו75ּגּבי מדּבקים77ּפניה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ
ּבאׁש אֹו אפּיתן78ּבּתּנּור ׁשּיגמר עד אחריֿכן נׁשארּו ואם . ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

לחׁשכה, סמּו נתן ואם אֹותן. יפסיד - יחּתה ׁשאם מּתר; -ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
מהן לאכל אסּור - ּבמזיד אם ּפניה: קרמּו לא ועדין ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹוחׁשכה

ּבכדי וימּתין ׁשּבת, מֹוצאי מּתר79עד - ּבׁשֹוגג ואם ׁשּיעׂשּו; ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻ
לרּדֹות ׁשּבת80לֹו ׁשל סעּדֹות ׁשלׁש מזֹון ּוכׁשהּוא81מּמּנה . ְְְְִִֶֶֶַָָָֻ

ּבמרּדה ירּדה לא - ּבחל82רֹודה עֹוׂשה ׁשהּוא אּלא83ּכדר , ְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַָֹֹ
ּבּה. וכּיֹוצא ְְִֵַַָּבסּכין

.ËÈמדּורה אדם ׁשּירצה84עֹוׂשה ּדבר ּגּבי85מּכל על ּבין - ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
מנֹורה ּגּבי על ּבין יֹום,86קרקע מּבעֹוד ּומדליקּה - ְְְְִִֵֵַַַַַָָ

ּכנגּדּה מתחּמם אֹו לאֹורּה וצרי87ּומׁשּתּמׁש ּבׁשּבת. ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
עֹולה ׁשלהבת ׁשּתהא עד חׁשכה, קדם הּמדּורה רב ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּידליק
להנֹות אסּור - רּבּה הדליק לא ואם הּׁשּבת. קדם ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻמאליה
ׁשּתעלה ּכדי העצים, ויניד ּבּה יחּתה ׁשּמא ּגזרה ּבׁשּבת; ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבּה
עביֹו רב להדליק צרי - יחידי עץ הדליק ואם ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָֹהּׁשלהבת.

יֹום. מּבעֹוד הּקפֹו ְְִֵֶֹורב
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הבשר".60) "ויפסיד המלים: חסרות התימנים אדם61)בנוסח שאין ב), עמוד יז דף שבת (מסכת הלל בית כדעת זו הלכה
שהרוח מכיוון גזרו לא יחתה שמא משום שגם ללמדנו בא וכאן ב' הלכה זה בפרק נזכרה וכבר בשבת, כליו שביתת על ְֶמצּווה

ב). עמוד יח דף שבת (מסכת המחוברת62)מפסידתם שוליים, בלי כקדירה היו שלהם תנורים א) עמוד כ דף שבת (מסכת
לתוכו. בשפוד או בשלשלת הצלי את (מורידין) ומשלשלים לארץ קרבן63)בטיט שהקרבת ואף שבת, בערב פסח ערב כשחל

הפסח את ישראל בני "ויעשו ב): פסוק ט, פרק במדבר (חומש מהכתוב א עמוד סו דף פסחים במסכת כמבואר שבת, דוחה פסח
להוריד הוצרכו לכן השבת, את דוחה אינה שבת מערב לעשותה שאפשר מלאכה כל זאת בכל בשבת, ואפילו במועדו, - במועדו"

שיעריב. לפני התנור לתוך הכבש איסור.64)את מלעשות ונזהרים הם זריזים הפסח קרבן את יחד לאכול (מסכת65)הנמנים
למעלה. המבואר מבישול דינו נשתנה ולפיכך כלי, באמצעות שלא ממש, האש על הוא צלי ב) עמוד יט דף אין66)שבת כאן

הרך. לגדי ועז שור בשר בין א,67)הבדל עמוד נז דף מנחות (מסכת מועיל לא אחד מצד רק נצלו אם אבל הצדדים, משני
ה). הלכה ט פרק להלן להלן68)ראה רבינו לדעת שהוא דרוסאי" "בן כמאכל היא שהכוונה מבואר א עמוד כ דף שבת במסכת

בישולו. כשליש רש"י ולדעת בישולו, כחצי ט שם.69)בפרק שבת במסכת מבואר70)משנה ב) עמוד יח דף שבת (מסכת
יחתה. שמא של הגזירה גם בו שאין לומר בא וכאן ב, בהלכה מצּווה71)למעלה אדם שאין א, בהלכה למעלה נתבאר ְֶשכבר

בשבת. כליו שביתת ב.72)על בהלכה למעלה בקדירה73)ראה ליורה, קדירה בין הבדל ויש ב) עמוד יח דף שבת (מסכת
שייקלט ביום שהות יש אם אף יורה גבי אבל יחתה, שמא בו גזרו לא בישולו, חצי דהיינו לאכילה שראוי עד המאכל נתבשל אם

רנב). סימן חיים (אורח היטב שייקלט כדי יחתה שמא בה גזרו עוגה74)הצבע, א) עמוד כ ודף ב עמוד יט דף שבת (מסכת
גחלים. גבי על אפוייה השבת.75)דקיקה לפני לקרום ולעוגה,76)שיספיקו ללחם מסביב קשה קרום התהוות - קרימה

ב). עמוד עח דף מנחות מסכת (תוספות פניהם" "נקרמו של לשיעור הגיעו מהם נמשכים חוטים ואין אותם בנוסח77)וכשפורסים
רבי יום" מבעוד פניה שיקרמו "כדי כתוב: במשנה ב עמוד יט דף שבת במסכת אולם בתנור". מודבקין "שאינן ויניציא: דפוס
רבי מדברי ומשיבים האור"? שלצד תחתון או התנור, שלצד "תחתון בגמרא ושואלים שלה, התחתון שיקרום כדי אומר, אליעזר
דפוס נוסח מתאים ולדבריו אליעזר, כרבי הלכה ואין כתב המשניות בפירוש ורבינו בתנור". המודבקין פניה שיקרמו "כדי אליעזר
"שהם שלנו כנוסח נראה הראשון התנא דברי מפרש אליעזר שרבי סוברת שהגמרה ממה אבל בתנור", מודבקין "שאינן ויניציא

בתנור". רנד.78)מודבקין סימן יוסף בית - למעלה) (ראה ל"תנור", ולא ל"חררה" מוסבות באש" "או מבואר79)המלים
ט. בהלכה רדייה.80)למעלה נקראת מהתנור הלחם הלכה81)הוצאת כג, בפרק להלן וראה ב) עמוד קיז דף שבת (מסכת

מהתנור.82)כא. הכיכרות את בו מוציא שהאופה מותר83)כלי התנור, בשולי מונחת שהפת רדייה בהם שאין שלנו בתנורים
ירוחם). רבינו בשם חיים (אורח אחר בדבר או בסכין סעודות משלוש יותר אף שורפים84)להוציא א) עמוד כא דף שבת (מסכת

כנגדם. להתחמם או להאיר הנר85)עצים אור וכשיהא יפה, דולקים שאינם לפי שבת נרות בהם מדליקין שאין מחמרים אפילו
אין רב, שההיסק כיוון מדורה, בהם לעשות מותר זֿח), הלכות ה פרק להלן (ראה אותם יטה או ויבעיר שבת שהיום ישכח אפל,

(רש"י). שיטה או שיבעיר ז86)חשש הלכה ה פרק להלן א.87)רה עמוד כ דף שבת מסכת
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ּבא ׁשאם מּתר; - ּבטיט הּתּנּור ּפי טח ואם לבּׁשלֹו. ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֻּבּגחלים
ויּפסד, הּבׂשר ויתקּׁשה הרּוח, ּתּכנס - ולחּתֹות הּתּנּור ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹלפּתח

הּבׂשר ויפסיד הּתּנּור .60ויצטּנן ְְְְִִֵַַַַַָָ
.„Èעליו ּגֹוזרין אין אֹותֹו, מפסדת ׁשהרּוח ּדבר ּכל ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוכן

אּונין נֹותנין זה ּומּפני ויחּתה. יגּלהּו לתֹו61ׁשּמא ּפׁשּתן ׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
יּפסדּו. - ּגּלהּו ׁשאם חׁשכה, עם ְֲִִִִֵֶַַָָָהּתּנּור

.ÂËאֹו עז ּכבׂשר הּוא הרי - הּתּנּור לתֹו ׁשלם ּגדי ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָנתן
אּלא ּבּגחלים, יחּתה ׁשּמא לׁשהֹותֹו, ואסּור ׁשֹור, ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָּכבׂשר

לׁשלׁשל ּומּתר הּתּנּור. טח עם62אםּֿכן לּתּנּור הּפסח ּכבׂש ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֻ
חבּורה63חׁשכה ׁשּבני מּפני טח, ׁשאינֹו ואףֿעלּֿפי ,64 ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

הן. ְִִֵזריזים
.ÊËצֹולין אּלא66ּבׂשר65אין האׁש, ּגּבי על ּוביצה ּובצל ִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ

ׁשּיּצלּו לאכילה67ּכדי ראּויין ויהיּו יֹום ואם68מּבעֹוד . ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָֹ
מּתר - הרּבה ׁשּיּצלּו עד ּבׁשּבת האׁש על ּכן אחר ,69נׁשארּו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֻ

ׁשעל אֹותן, יחר - יחּתה ׁשאם לֹו; ורע ּכמצטּמק ׁשהן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹמּפני
עם הּכלים ּתחת מגמר מּניחין זה ּומּפני הם. האׁש ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֻּגּוף

ויעּׁשן70חׁשכה הּמגמר יׂשרף - ּבּגחלים יחּתה ׁשאם ; ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
ִֵַהּכלים.

.ÊÈאינֹו - זה ּבענין אֹוסרין ׁשאנּו ּדבר ׁשּכל למדּת, ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָהא
ּבׁשּבת נעׂשה ׁשהּוא מּׁשּום יחּתה71אסּור ׁשּמא ּגזרה אּלא , ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

לּיֹורה צמר נֹותנין אין לפיכ היתה72ּבּגחלים. אםּֿכן אּלא , ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ּפיה ׁשּיהיה והּוא, ּבּגחלים. יחּתה ׁשּמא האׁש; מעל ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָעקּורה

מּׁשחׁשכה ּבּה יגיס ׁשּמא ּבטיט; .73טּוח ְֲִִִֵֶֶַָָָָ
.ÁÈחררה ולא חׁשכה, עם ּבּתּנּור הּפת את נֹותנין על74אין ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

ּכדי אּלא הּגחלים, ׁשהם76ׁשּיקרמּו75ּגּבי מדּבקים77ּפניה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ
ּבאׁש אֹו אפּיתן78ּבּתּנּור ׁשּיגמר עד אחריֿכן נׁשארּו ואם . ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

לחׁשכה, סמּו נתן ואם אֹותן. יפסיד - יחּתה ׁשאם מּתר; -ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
מהן לאכל אסּור - ּבמזיד אם ּפניה: קרמּו לא ועדין ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹוחׁשכה

ּבכדי וימּתין ׁשּבת, מֹוצאי מּתר79עד - ּבׁשֹוגג ואם ׁשּיעׂשּו; ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻ
לרּדֹות ׁשּבת80לֹו ׁשל סעּדֹות ׁשלׁש מזֹון ּוכׁשהּוא81מּמּנה . ְְְְִִֶֶֶַָָָֻ

ּבמרּדה ירּדה לא - ּבחל82רֹודה עֹוׂשה ׁשהּוא אּלא83ּכדר , ְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַָֹֹ
ּבּה. וכּיֹוצא ְְִֵַַָּבסּכין

.ËÈמדּורה אדם ׁשּירצה84עֹוׂשה ּדבר ּגּבי85מּכל על ּבין - ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
מנֹורה ּגּבי על ּבין יֹום,86קרקע מּבעֹוד ּומדליקּה - ְְְְִִֵֵַַַַַָָ

ּכנגּדּה מתחּמם אֹו לאֹורּה וצרי87ּומׁשּתּמׁש ּבׁשּבת. ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
עֹולה ׁשלהבת ׁשּתהא עד חׁשכה, קדם הּמדּורה רב ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּידליק
להנֹות אסּור - רּבּה הדליק לא ואם הּׁשּבת. קדם ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻמאליה
ׁשּתעלה ּכדי העצים, ויניד ּבּה יחּתה ׁשּמא ּגזרה ּבׁשּבת; ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבּה
עביֹו רב להדליק צרי - יחידי עץ הדליק ואם ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָֹהּׁשלהבת.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הבשר".60) "ויפסיד המלים: חסרות התימנים אדם61)בנוסח שאין ב), עמוד יז דף שבת (מסכת הלל בית כדעת זו הלכה
שהרוח מכיוון גזרו לא יחתה שמא משום שגם ללמדנו בא וכאן ב' הלכה זה בפרק נזכרה וכבר בשבת, כליו שביתת על ְֶמצּווה

ב). עמוד יח דף שבת (מסכת המחוברת62)מפסידתם שוליים, בלי כקדירה היו שלהם תנורים א) עמוד כ דף שבת (מסכת
לתוכו. בשפוד או בשלשלת הצלי את (מורידין) ומשלשלים לארץ קרבן63)בטיט שהקרבת ואף שבת, בערב פסח ערב כשחל

הפסח את ישראל בני "ויעשו ב): פסוק ט, פרק במדבר (חומש מהכתוב א עמוד סו דף פסחים במסכת כמבואר שבת, דוחה פסח
להוריד הוצרכו לכן השבת, את דוחה אינה שבת מערב לעשותה שאפשר מלאכה כל זאת בכל בשבת, ואפילו במועדו, - במועדו"

שיעריב. לפני התנור לתוך הכבש איסור.64)את מלעשות ונזהרים הם זריזים הפסח קרבן את יחד לאכול (מסכת65)הנמנים
למעלה. המבואר מבישול דינו נשתנה ולפיכך כלי, באמצעות שלא ממש, האש על הוא צלי ב) עמוד יט דף אין66)שבת כאן

הרך. לגדי ועז שור בשר בין א,67)הבדל עמוד נז דף מנחות (מסכת מועיל לא אחד מצד רק נצלו אם אבל הצדדים, משני
ה). הלכה ט פרק להלן להלן68)ראה רבינו לדעת שהוא דרוסאי" "בן כמאכל היא שהכוונה מבואר א עמוד כ דף שבת במסכת

בישולו. כשליש רש"י ולדעת בישולו, כחצי ט שם.69)בפרק שבת במסכת מבואר70)משנה ב) עמוד יח דף שבת (מסכת
יחתה. שמא של הגזירה גם בו שאין לומר בא וכאן ב, בהלכה מצּווה71)למעלה אדם שאין א, בהלכה למעלה נתבאר ְֶשכבר

בשבת. כליו שביתת ב.72)על בהלכה למעלה בקדירה73)ראה ליורה, קדירה בין הבדל ויש ב) עמוד יח דף שבת (מסכת
שייקלט ביום שהות יש אם אף יורה גבי אבל יחתה, שמא בו גזרו לא בישולו, חצי דהיינו לאכילה שראוי עד המאכל נתבשל אם

רנב). סימן חיים (אורח היטב שייקלט כדי יחתה שמא בה גזרו עוגה74)הצבע, א) עמוד כ ודף ב עמוד יט דף שבת (מסכת
גחלים. גבי על אפוייה השבת.75)דקיקה לפני לקרום ולעוגה,76)שיספיקו ללחם מסביב קשה קרום התהוות - קרימה

ב). עמוד עח דף מנחות מסכת (תוספות פניהם" "נקרמו של לשיעור הגיעו מהם נמשכים חוטים ואין אותם בנוסח77)וכשפורסים
רבי יום" מבעוד פניה שיקרמו "כדי כתוב: במשנה ב עמוד יט דף שבת במסכת אולם בתנור". מודבקין "שאינן ויניציא: דפוס
רבי מדברי ומשיבים האור"? שלצד תחתון או התנור, שלצד "תחתון בגמרא ושואלים שלה, התחתון שיקרום כדי אומר, אליעזר
דפוס נוסח מתאים ולדבריו אליעזר, כרבי הלכה ואין כתב המשניות בפירוש ורבינו בתנור". המודבקין פניה שיקרמו "כדי אליעזר
"שהם שלנו כנוסח נראה הראשון התנא דברי מפרש אליעזר שרבי סוברת שהגמרה ממה אבל בתנור", מודבקין "שאינן ויניציא

בתנור". רנד.78)מודבקין סימן יוסף בית - למעלה) (ראה ל"תנור", ולא ל"חררה" מוסבות באש" "או מבואר79)המלים
ט. בהלכה רדייה.80)למעלה נקראת מהתנור הלחם הלכה81)הוצאת כג, בפרק להלן וראה ב) עמוד קיז דף שבת (מסכת

מהתנור.82)כא. הכיכרות את בו מוציא שהאופה מותר83)כלי התנור, בשולי מונחת שהפת רדייה בהם שאין שלנו בתנורים
ירוחם). רבינו בשם חיים (אורח אחר בדבר או בסכין סעודות משלוש יותר אף שורפים84)להוציא א) עמוד כא דף שבת (מסכת

כנגדם. להתחמם או להאיר הנר85)עצים אור וכשיהא יפה, דולקים שאינם לפי שבת נרות בהם מדליקין שאין מחמרים אפילו
אין רב, שההיסק כיוון מדורה, בהם לעשות מותר זֿח), הלכות ה פרק להלן (ראה אותם יטה או ויבעיר שבת שהיום ישכח אפל,

(רש"י). שיטה או שיבעיר ז86)חשש הלכה ה פרק להלן א.87)רה עמוד כ דף שבת מסכת



zayצח zekld - xii` 'a iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Îאמּורים ּדברים ּבּגבּולין88ּבּמה ?89- ּבּמקּדׁש אבל ; ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָ
הּמֹוקד90מאחיזין ּבית ּבמדּורת ּבעצים האּור עם91את ְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָ

ואי ׁשהּכהניםחׁשכה, ּבּגחלים; יחּתה ׁשּמא חֹוׁשׁשין ן ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
הן.92זריזין ְִִֵ

.‡Îצרי אינֹו - ּגרעינין ׁשל אֹו קנים ׁשל מדּורה ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָהיתה
הּׁשּבת, קדם האׁש ּבהן ׁשהתחיל ּכיון אּלא הרב; ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹלהדליק
ואינֹו ּבמהרה, ּבהן נתלית ׁשהאׁש מּפני ּבּה; להׁשּתּמׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻמּתר
הּגרעינין הּניח אֹו הּקנים אגד אם ,לפיכ לחּתֹות. ְְְִִִִִִִִַַַַַַָָָָצרי

ׁשלהבת93ּבחֹותלֹות ּבהן ׁשּתעלה וצרי ּכעצים, הן הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
הּׁשּבת קדם .94מאליה ֵֵֶֶַַָָֹ

.·Îזפת ׁשל ּגפרית95מדּורה ׁשל רבב96אֹו ׁשל אֹו אֹו97, ְְְִֶֶֶֶֶָָָ
קירה קׁש98ׁשל ׁשל אֹו ּגבבא99, ׁשל צרי100אֹו אינֹו - ְִִֵֶֶֶַָָָָ

רּבּה אֹותם101להדליק מדלקת ׁשהאׁש מּפני הּׁשּבת, קדם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
ְִֵָּבמהרה.

רביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

מתחּמם,‡. הּוא - הּתבׁשיל ּבהן טמן ׁשאם ּדברים, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָיׁש
וסיד ּומלח וזבל הּגפת ּכגֹון: האׁש. ּכעין ּבבּׁשּולֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָּומֹוסיפין
לחים, ׁשּׁשלׁשּתן ּבזמן - ועׂשבים ּומּוכין זגין אֹו ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָוחֹול,
הבל. הּמֹוסיף ּדבר נקראין אּלּו ּודברים עצמן. מחמת ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָואפּלּו
ּבחמימּותֹו יּׁשאר - הּתבׁשיל ּבהן טמן ׁשאם ּדברים, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָויׁש
אֹותֹו מֹונעין אּלא ּבּׁשּול, לֹו מֹוסיפין ואינן ְְְִִִִִֵֶַָָּבלבד;
ּופרֹות ּוכסּות יבׁשין, ועׂשבים ּומּוכין זגין ּכגֹון: ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָמּלהצטּנן.
צמר. וגּזי ּוׁשלחין חרׁשים ּונסרת הּפׁשּתן ּונערת יֹונה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹוכנפי

הבל. מֹוסיף ׁשאינֹו ּדבר נקראין אּלּו ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָּודברים
יֹום·. מּבעֹוד הבל הּמֹוסיף ּבדבר ׁשּטֹומנין היה, הּדין ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָמן

האׁש ּגּבי על מׁשהין ׁשהרי ּבׁשּבת, טמּון הּתבׁשיל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָויּׁשאר
הבל הּמֹוסיף ּבדבר להטמין חכמים אסרּו אבל ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָּבׁשּבת;
ויצטר ּבׁשּבת, הּקדרה ּתרּתיח ׁשּמא ּגזרה יֹום, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמּבעֹוד
ונמצא ּבׁשּבת, ויכּסה ויחזר הרתיחה, ׁשּתנּוח עד ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹלגּלֹותן
מּתר לפיכ אסּור. ׁשהּוא ּבׁשּבת, הבל הּמֹוסיף ּבדבר ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻטֹומן
קדרֹות ׁשּסתם הּׁשמׁשֹות; ּבין הבל הּמֹוסיף ּבדבר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלהטמין
ׁשּוב - ׁשּנחּו וכיון מּבעּבּוען, ונחּו רתחּו ּכבר הּׁשמׁשֹות ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָּבין

רֹותחין. ְִֵָאינן
מֹוסיף‚. ׁשאינֹו ּבדבר הּתבׁשיל לטמן היה הּדין מן ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹוכן

ׁשּמא ּגזרה זה, ּדבר חכמים אסרּו אבל עצמּה; ּבׁשּבת ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָהבל

חֹותה ונמצא אׁש, ׁשל ניצֹוצֹות ּבֹו ויהיה ּברמץ, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָיטמין
ּבדבר ואפּלּו ּבׁשּבת חם ּדבר להטמין אסרּו לפיכ ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָָּבּגחלים.

הבל. מֹוסיף ִֵֶֶֶׁשאינֹו
ּדבר„. את לטמן מּתר - חׁשכה אינּה ספק חׁשכה ְֲֲִֵֵֵֵֵֶָָָָָָָָֹֻספק

מֹוסיף, ׁשאינֹו ּבדבר ּבׁשּבת הּצֹונן ּדבר את לטמן ּומּתר ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻחם.
ׁשּטמנן חּמין צּנתן. ׁשּתפּוג ּכדי אֹו ּביֹותר יצטּנן ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּכדי
אינֹו ׁשהרי לכּסֹותן, מּתר - ּבׁשּבת ונתּגּלּו ׁשּבת ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻמערב
ּכסּות נֹוטל ּכיצד? ּבׁשּבת. הּכּסּוי להחליף ּומּתר ְְְֲִִִֵֵַַַַָָֻמֹוסיף.

ּכנפ נֹוטל אֹו יֹונה, ּכנפי הּכסּות.ּומּניח ּומּניח יֹונה י ְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָ
מּתר‰. - אחר לכלי מּכלי החּמין הּמים אֹו הּתבׁשיל ְְְִִִִִִִִֵַַַַַַַָָֻּפּנה

הּדבר ּכמֹו מֹוסיף, ׁשאינֹו ּבדבר ּבׁשּבת האחר הּכלי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָלהטמין
ׁשהּוא חם ּדבר אּלא ּבׁשּבת להטמין אסרּו ׁשּלא ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּצֹונן.

מּתר. - ּפּנהּו אם אבל ּבֹו, ׁשּנתּבּׁשל ראׁשֹון ְְֲִִִִִִֵֶַָָָֻּבכלי
.Â,קדרה ּגּבי על ּוקדרה ּבׁשּבת, מחם ּגּבי על מחם ְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָמּניחין

ּפיהם וטח קדרה, ּגּבי על ּומחם מחם, ּגּבי על ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָּוקדרה
חּמם. על ׁשּיעמדּו ּבׁשביל אּלא ׁשּיּוחּמּו, ּבׁשביל לא ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻּבבצק;
על חם ּכלי להּניח אבל ּבׁשּבת, להטמין אּלא אסרּו ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּלא
אין אבל מּתר. - ּבחמימּותן עֹומדין ׁשּיהיּו ּכדי חם ּכלי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻּגּבי
ׁשהרי ּבׁשּבת, חם ּכלי ּגּבי על צֹונן ּדבר ּבֹו ׁשּיׁש ּכלי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמּניחין
ואינֹו מּתר, - מּבערב הּניחֹו ואם ּבׁשּבת. חם ּבֹו ְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹֻמֹולי

הּמֹוסיף. ּבדבר ְְִֵַָָּכטֹומן

חמיׁשי 1ּפרק
¤¤£¦¦

ואם‡. מדליק רצה אם - רׁשּות אינּה ּבׁשּבת נר ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָהדלקת
עד אחריה לרּדף חּיב ׁשאינֹו - מצוה ולא מדליק; אינֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹרצה
אּלא לאכילה; ידים נטילת אֹו חצרֹות ערּובי ּכגֹון ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּיעׂשּנה,
ּבבּתיהן להיֹות חּיבין נׁשים ואחד אנׁשים ואחד חֹובה. ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָזה
על ׁשֹואל - ּיאכל מה לֹו אין אפּלּו ּבׁשּבת. ּדלּוק ְֲִֵֵֵַַַַָָֹנר
ענג ּבכלל ׁשּזה הּנר; את ּומדליק ׁשמן ולֹוקח ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹהּפתחים,
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו הדלקה: קדם לבר וחּיב ְְְֱֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹׁשּבת.
ׁשלֿׁשּבת. נר להדליק וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָהעֹולם
מּדברי ּבהם חּיב ׁשהּוא הּדברים ּכל על ׁשּמבר ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכדר

ְִסֹופרים.
הּדבר·. יהא ׁשּלא והּוא, ׁשּבת. ׁשל ּבנר להׁשּתּמׁש ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻמּתר

אסּור - ּבראּיתֹו לדקּדק ׁשּצרי ּדבר אבל הרּבה; עּיּון ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָצרי
יּטה. ׁשּמא ּגזרה הּנר, לאֹור ְְְְִֵֵֶֶַַַָָלהבחינֹו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שבת.88) לפני המדורה רוב להדליק למקדש.89)שצריך חוץ המקומות א).90)כל עמוד כ דף שבת (מסכת מדליקים
ושם91) ה), הלכה ה פרק הבחירה (בית המוקד בית ונקרא כיפה, בנוי והחיל העזרה בין מבחוץ בצפונה העזרה, בצד גדול בית

שיש. של רצפה על יחפים עבודה בשעת ההולכים הכוהנים, בה שיתחממו כדי להבה שמרבים מעצים גדולה מדורה הייתה
הגחלים.92) לחתות יבואו בקושי.93)ולא בהם נאחז והאור מלולבים עשויים א).94)סלים עמוד כ דף שבת (מסכת
מעצים.95) שעושים להישרף קל שחור, כתום.96)שרף וגוונו באדמה הנמצא שריפה שמנונית.97)חומר שעווה.98)משקע
דקות).99) לחתיכות (הנדוש תבן עושים שממנו השיבולת יבשים.100)גבעול דקים ב101)ענפים עמוד כ דף שבת מסכת

נזכרו ושם רובם.בברייתא, בהם להדליק צריך ואין האור, בהם כשנאחז מייד הבוערים עצים מיני ההטמנה,1)עוד דיני בו כלל
שם. מבואר בשבת לזה בדומה שהותר ומה שם. כמבואר בשבת החמין את להטמין הותר שלא שבת, מערב הם בו1)ואף כלל

שמא גזירה בשבת, לעשותו שאסור מה לזה ונמשך והפתילות. השמנים דיני נתבארו ושם שבת, מערב הוא ואף הנר, הדלקת דיני
או יכבה או יטה שמא גזירה בשבת, לעשותו שאסור מה לזה ונמשך הניצוצות. כיבוי מקרב שהוא או בשבת, השמן מן ֶַיסתפק

שבת. ערב בכל ממלאכה העם להבדיל תוקעין שהיו בתקיעות שבת ערב משפט בסיום הפרק ונסתיים יבעיר.

zay zekld - xii` 'a iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

החּמה.‚. ׁשקיעת קדם יֹום, מּבעֹוד להדליק צרי ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹהּמדליק
ׁשהן לפי האנׁשים, מן יֹותר זה ּדבר על מצּוֹות ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻונׁשים
ואףֿעלּֿפיֿ הּבית. ּבמלאכת העסּוקֹות והן ּבּבּתים, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָמצּויֹות
להן ולֹומר ,ּכ על אֹותן ולבּדק להזהירן, האיׁש צרי ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹכן
הּנר. את הדליקּו :ׁשּתחׁש קדם ׁשּבת ערב ביתֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹּולאנׁשי
מדליקין. אין - נכנס לא ספק הּׁשּבת, ונכנס חׁשכה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹספק

ּבינֹונים,„. ּכֹוכבים ׁשלׁשה ׁשּיראּו עד החּמה ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמּׁשּתׁשקע
ספק והּוא מקֹום. ּבכל הּׁשמׁשֹות" "ּבין הּנקרא הּזמן ְְְְְִֵֵַַַַָָָָָהּוא
מקֹום. ּבכל להחמיר ּבֹו ודנין הּלילה. מן ספק הּיֹום ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָמן
הּׁשמׁשֹות ּבין מלאכה והעֹוׂשה ּבֹו. מדליקין אין ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָּולפיכ
מקֹום. מּכל חּטאת חּיב - ּבׁשֹוגג ׁשּבת ּובמֹוצאי ׁשּבת ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּבערב
ׁשאין קטּנים ולא ּבּיֹום, הּנראים גדֹולים לא - אּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָֹֹוכֹוכבים
ּכֹוכבים ׁשלׁשה ּומּׁשּיראּו ּבינֹונים. אּלא ּבּלילה, אּלא ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָנראין

וּדאי. לילה זה הרי - הּבינֹונים ְֲִֵֵֵֶַַַַָאּלּו
מּדבר‰. אֹותּה עֹוׂשין אין לׁשּבת, ּבּה ׁשּמדליקין ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָּפתילה

הארז וצמר ּומׁשי וׂשער צמר ּכגֹון: ּבֹו, מסכסכת ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָׁשהאּור
וכּיֹוצא הרּכים העץ ּומיני ּדקל ׁשל וסיב נּפץ ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻּופׁשּתן
נפּוצה ּפׁשּתה ּכגֹון: ּבֹו, נתלית ׁשהאּור מּדבר אּלא ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָּבהן;

ּב וכּיֹוצא ּגפן וצמר ׁשׁש ׁשּידליקּובגדי צרי והּמדליק הן. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
הּפתילה. מן הּיֹוצא ְְִִֵַַָֹּברב

.Âמדליקין ׁשאין דבר ּגּבי על ּבֹו ׁשּמדליקין ּדבר ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּכֹור
ואם אסּור; - אֹורה להֹוסיף ּכדי הּפתילה, להעבֹות אם ְְְְְֲִִִִֵַַָָָּבֹו:
למּטה ּתׁשּתלׁשל ולא עֹומדת ׁשּתהא ּכדי הּפתילה, ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹלהקׁשֹות

מּתר. -ָֻ
.Êּבערב הּנר ּפי על ּפּול ׁשל ּוגריס מלח ׁשל ּגרּגיר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַנֹותנין

ׁשאין הּפתילֹות וכל ׁשּבת. ּבליל דֹולק ׁשּיהיה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּבת,
להתחּמם ּבין מדּורה. מהן עֹוׂשין - ּבׁשּבת ּבהן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמדליקין
על ּבין מנֹורה, ּגּבי על ּבין לאֹורּה, להׁשּתּמׁש ּבין ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָּכנגּדּה,
ּבלבד. לנר ּפתילה לעׂשֹותן אּלא אסרּו ולא קרקע. ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּגּבי

.Áאחר נמׁש ׁשּיהא צרי לׁשּבת, ּבֹו ׁשּמדליקין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשמן
ּכגֹון: הּפתילה, אחר נמׁשכין ׁשאין ׁשמנין אבל ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּפתילה.
ּבהן. מדליקין אין - וחלב ואליה קיק וׁשמן וׁשעוה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָזפת
ּבהן נתלית האּור ׁשאין ּבפתילֹות מדליקין אין מה ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָּומּפני
ׁשּמא ּגזרה הּפתילה? אחר נמׁשכים ׁשאין ּבׁשמנים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹולא
לאֹורּה. ׁשּיׁשּתּמׁש ּבׁשעה אֹותּה ויּטה אפל, הּנר אֹור ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָיהיה

.Ëׁשמן לתֹוכן נֹותן - ׁשּנּמֹוחּו דגים וקרבי ׁשהּתיכֹו ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָחלב
אפּלּו ּבהן, מדליקין ׁשאין ׁשמנין אבל ּומדליק. ׁשהּו ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּכל
ׁשאין מּפני ידליק, לא - ּבהן ׁשּמדליקין ּבׁשמנים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹערבן

ְִִָנמׁשכין.
.È,ויצא יּניחּנּו ׁשּמא רע; ׁשריחֹו מּפני ּבעטרן, מדליקין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָאין

טֹוב; ׁשריחֹו מּפני בצרי, ולא הּנר. לאֹור ליׁשב עליו ְְְְְֳִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹוחֹובה
ּבנפט ולא עף. ׁשהּוא מּפני ועֹוד, הּנר. מן מּמּנּו יּקח ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּמא
סּכנה. לידי ויבא עף, ׁשהּוא מּפני ּבחל; ואפּלּו ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹלבן,

.‡Èצנֹון ׁשמן ּכגֹון: ׁשמנים, ּבׁשאר לכּתחּלה להדליק ְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֻמּתר
ׁשּמנּו אּלּו אּלא אסּור אין ּבהן. ּכּיֹוצא וכל ולפת ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻוׁשמׁשמין

ּבלבד. ְֲִִָָחכמים
.·Èּבׁשביל הּנר, ּפי על ׁשמן מלא מנּקב ּכלי אדם יּתן ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻלא

ויּתן הּנר, ּבצד ויּתנּנה ׁשמן קערה ימּלא ולא מנּטף. ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיהא

ׁשּמא ּגזרה ׁשֹואבת. ׁשּתהא ּבׁשביל לתֹוכּה הּפתילה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹראׁש
להנֹות ואסּור ּבּנר, נמאס לא ׁשהרי ׁשּבּכלי, הּׁשמן מן ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹיּקח
נטף ואפּלּו הּנר, ּכבתה ואפּלּו ּבֹו, ׁשהדלק הּׁשמן מן ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻּבׁשּבת
הּכלי חּבר ואם אּסּור. מחמת מקצה ׁשהּוא מּפני הּנר; ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַֻמן
מּתר. - ּבהן וכּיֹוצא ּובחרסית ּבסיד הּנר אל הּׁשמן ּבֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻׁשּיׁש

.‚Èׁשהרי ּבׁשּבת, ׁשמן ּבֹו לקּבל הּנר ּתחת ּכלי נֹותנין ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָאין
ונֹותנין מּתר. - יֹום מּבעֹוד נתנֹו ואם מהכנֹו. הּכלי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָֻמבּטל
ּבהן ׁשאין מּפני ניצֹוצֹות, ּבֹו לקּבל ּבׁשּבת הּנר ּתחת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּכלי
מים, לתֹוכֹו לּתן ואסּור מּלטלטלֹו. ּבּטלֹו לא והרי ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָֹמּמׁש,
הּניצֹוצֹות. ּכּבּוי מקרב ׁשהּוא מּפני ׁשּבת, מערב ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָואפּלּו

.„Èגבֹוּה ואפּלּו הּנר, לאֹור קֹורין ולא הּנר, לאֹור ּפֹולין ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָֹאין
והּנר זה ּגב על זה ּבּתים עׂשרה ואפּלּו קֹומֹות. ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּתי
ׁשּמא ּבּתחּתֹונה, לאֹורּה יפלה ולא יקרא לא - ְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּבעליֹונה

ה ואם ויּטה. מּתריןיׁשּכח - אחד ּבענין קֹורין ׁשנים יּו ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָֻ
ׁשכח; אם חברֹו מזּכיר מהן אחד ׁשּכל הּנר, לפני ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָלקרֹות

ּבענינֹו. טרּוד מהן אחד ׁשּכל ענינים, ּבׁשני לא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹאבל
.ÂËׁשהרב מּפני הּנר, לאֹור רּבן לפני קֹורין ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּתינֹוקֹות

ויׁש עליו. אימתן ׁשאין מּפני יקרא, לא הּוא אבל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹמׁשּמרן;
ׁשהּוא הּפרׁשה ראׁש ׁשּיראה עד הּנר לאֹור ּבספר לראֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלֹו
קֹוראין והם ּבידן הּספר נֹותן ּכ ואחר להקרֹותן, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָצרי

ְָָלפניו.
.ÊËהרּבה ּבעּיּון אּלא נּכרין ואינן לזה, זה הּדֹומים ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכלים

יׁשּכח ׁשּמא ּביניהן, ּולהבחין הּנר לאֹור להקריבן אסּור -ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּכֹוסֹות לבּדק לֹו אסּור קבּוע, ׁשאינֹו ׁשּמׁש ,לפיכ ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹויּטה.
ׁשמן ׁשל ּבנר ּבין - מּכירן ׁשאינֹו מּפני הּנר, לאֹור ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּוקערֹות
מּתר קבּוע, ׁשּמׁש אבל רב. ׁשאֹורֹו נפט ׁשל ּבנר ּבין ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻזית,
עּיּון צרי ׁשאינֹו מּפני ּוקערֹות, ּכֹוסֹות הּנר לאֹור לבּדק ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָֹלֹו
לבּדק לֹו מֹורין אין - זית ׁשמן ׁשל נר היה ואם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹהרּבה.

מּמּנּו. יסּתּפק ׁשּמא ּגזרה מּתר, ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻואףֿעלּֿפי
.ÊÈ,ּכדרּכֹו ולנעל הּדלת לפּתח אסּור - הּדלת ׁשאחֹורי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹנר

ּובׁשעה ׁשּפֹותח ּבׁשעה יּזהר אּלא מכּבהּו; ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמּפני
ּכדי ּבׁשּבת הּמדּורה ּכנגד הּדלת את לפּתח ואסּור ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנֹועל.
רּוח אּלא ׁשם ׁשאין ּפי ואףֿעלֿ ּבּה, מנּׁשבת הרּוח ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּתהא
לּקרקע, המחּבר אילן ּגּבי על ׁשּבת ׁשל הּנר ּומּניחין ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֻמצּויה.

חֹוׁשׁש. ְֵֵואינֹו
.ÁÈׁשל ועירֹות מדינֹות ׁשׁשּכל ּבהן ּתֹוקעין יׂשראל ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ

ּכדי ּתֹוקעין, היּו ּגבֹוּה ּובמקֹום ׁשּבת. ּבערב ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָּתקיעֹות
ׁשּלּה. הּמגרׁש אנׁשי וכל הּמדינה אנׁשי ּכל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָלהׁשמיע

.ËÈמּלחרׁש ּבׂשדֹות העֹומדים נמנעּו - ראׁשֹונה ְְְְֲִִִִִַַָָָָֹּתקיעה
רּׁשאין הּקרֹובין ואין ׁשּבׂשדה. מלאכה ּומּלעׂשֹות ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּומּלעדר
אחת. ּבבת ּכּלם ויּכנסּו רחֹוקים ׁשּיבֹואּו עד לעיר ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֻלּכנס
ׁשנּיה לתקע התחיל מּנחין. והּתריסין ּפתּוחֹות החנּיֹות ְְְְְְֲֲִִִִִִִִַַַַַָָֹֻֻועדין
והּקדרֹות החּמין ועדין החנּיֹות. וננעלּו הּתריסין נסּתּלקּו -ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַַַַַֻ
סּלק - ׁשליׁשית ּתקיעה לתקע התחיל ּכירה. ּגּבי על ְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַָָָֹֻמּנחין
ּכדי וׁשֹוהה הּנרֹות. את והדליקּו הּמטמין והטמין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַהמסּלק
ּומריע ותֹוקע ּבּתּנּור, ּפת להדּביק ּכדי אֹו קטן ּדג ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָלצלֹות

וׁשֹובת. ְְֵֵַותֹוקע,
.Îקרֹוב - והּׁשליׁשית ּבּמנחה. אֹותּה ּתֹוקע ראׁשֹונה ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָּתקיעה
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החּמה.‚. ׁשקיעת קדם יֹום, מּבעֹוד להדליק צרי ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹהּמדליק
ׁשהן לפי האנׁשים, מן יֹותר זה ּדבר על מצּוֹות ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻונׁשים
ואףֿעלּֿפיֿ הּבית. ּבמלאכת העסּוקֹות והן ּבּבּתים, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָמצּויֹות
להן ולֹומר ,ּכ על אֹותן ולבּדק להזהירן, האיׁש צרי ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹכן
הּנר. את הדליקּו :ׁשּתחׁש קדם ׁשּבת ערב ביתֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹּולאנׁשי
מדליקין. אין - נכנס לא ספק הּׁשּבת, ונכנס חׁשכה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹספק

ּבינֹונים,„. ּכֹוכבים ׁשלׁשה ׁשּיראּו עד החּמה ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמּׁשּתׁשקע
ספק והּוא מקֹום. ּבכל הּׁשמׁשֹות" "ּבין הּנקרא הּזמן ְְְְְִֵֵַַַַָָָָָהּוא
מקֹום. ּבכל להחמיר ּבֹו ודנין הּלילה. מן ספק הּיֹום ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָמן
הּׁשמׁשֹות ּבין מלאכה והעֹוׂשה ּבֹו. מדליקין אין ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָּולפיכ
מקֹום. מּכל חּטאת חּיב - ּבׁשֹוגג ׁשּבת ּובמֹוצאי ׁשּבת ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּבערב
ׁשאין קטּנים ולא ּבּיֹום, הּנראים גדֹולים לא - אּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָֹֹוכֹוכבים
ּכֹוכבים ׁשלׁשה ּומּׁשּיראּו ּבינֹונים. אּלא ּבּלילה, אּלא ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָנראין

וּדאי. לילה זה הרי - הּבינֹונים ְֲִֵֵֵֶַַַַָאּלּו
מּדבר‰. אֹותּה עֹוׂשין אין לׁשּבת, ּבּה ׁשּמדליקין ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָּפתילה

הארז וצמר ּומׁשי וׂשער צמר ּכגֹון: ּבֹו, מסכסכת ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָׁשהאּור
וכּיֹוצא הרּכים העץ ּומיני ּדקל ׁשל וסיב נּפץ ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻּופׁשּתן
נפּוצה ּפׁשּתה ּכגֹון: ּבֹו, נתלית ׁשהאּור מּדבר אּלא ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָּבהן;

ּב וכּיֹוצא ּגפן וצמר ׁשׁש ׁשּידליקּובגדי צרי והּמדליק הן. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
הּפתילה. מן הּיֹוצא ְְִִֵַַָֹּברב

.Âמדליקין ׁשאין דבר ּגּבי על ּבֹו ׁשּמדליקין ּדבר ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּכֹור
ואם אסּור; - אֹורה להֹוסיף ּכדי הּפתילה, להעבֹות אם ְְְְְֲִִִִֵַַָָָּבֹו:
למּטה ּתׁשּתלׁשל ולא עֹומדת ׁשּתהא ּכדי הּפתילה, ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹלהקׁשֹות

מּתר. -ָֻ
.Êּבערב הּנר ּפי על ּפּול ׁשל ּוגריס מלח ׁשל ּגרּגיר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַנֹותנין

ׁשאין הּפתילֹות וכל ׁשּבת. ּבליל דֹולק ׁשּיהיה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּבת,
להתחּמם ּבין מדּורה. מהן עֹוׂשין - ּבׁשּבת ּבהן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמדליקין
על ּבין מנֹורה, ּגּבי על ּבין לאֹורּה, להׁשּתּמׁש ּבין ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָּכנגּדּה,
ּבלבד. לנר ּפתילה לעׂשֹותן אּלא אסרּו ולא קרקע. ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּגּבי

.Áאחר נמׁש ׁשּיהא צרי לׁשּבת, ּבֹו ׁשּמדליקין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשמן
ּכגֹון: הּפתילה, אחר נמׁשכין ׁשאין ׁשמנין אבל ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּפתילה.
ּבהן. מדליקין אין - וחלב ואליה קיק וׁשמן וׁשעוה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָזפת
ּבהן נתלית האּור ׁשאין ּבפתילֹות מדליקין אין מה ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָּומּפני
ׁשּמא ּגזרה הּפתילה? אחר נמׁשכים ׁשאין ּבׁשמנים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹולא
לאֹורּה. ׁשּיׁשּתּמׁש ּבׁשעה אֹותּה ויּטה אפל, הּנר אֹור ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָיהיה

.Ëׁשמן לתֹוכן נֹותן - ׁשּנּמֹוחּו דגים וקרבי ׁשהּתיכֹו ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָחלב
אפּלּו ּבהן, מדליקין ׁשאין ׁשמנין אבל ּומדליק. ׁשהּו ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּכל
ׁשאין מּפני ידליק, לא - ּבהן ׁשּמדליקין ּבׁשמנים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹערבן

ְִִָנמׁשכין.
.È,ויצא יּניחּנּו ׁשּמא רע; ׁשריחֹו מּפני ּבעטרן, מדליקין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָאין

טֹוב; ׁשריחֹו מּפני בצרי, ולא הּנר. לאֹור ליׁשב עליו ְְְְְֳִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹוחֹובה
ּבנפט ולא עף. ׁשהּוא מּפני ועֹוד, הּנר. מן מּמּנּו יּקח ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּמא
סּכנה. לידי ויבא עף, ׁשהּוא מּפני ּבחל; ואפּלּו ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹלבן,

.‡Èצנֹון ׁשמן ּכגֹון: ׁשמנים, ּבׁשאר לכּתחּלה להדליק ְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֻמּתר
ׁשּמנּו אּלּו אּלא אסּור אין ּבהן. ּכּיֹוצא וכל ולפת ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻוׁשמׁשמין

ּבלבד. ְֲִִָָחכמים
.·Èּבׁשביל הּנר, ּפי על ׁשמן מלא מנּקב ּכלי אדם יּתן ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻלא

ויּתן הּנר, ּבצד ויּתנּנה ׁשמן קערה ימּלא ולא מנּטף. ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיהא

ׁשּמא ּגזרה ׁשֹואבת. ׁשּתהא ּבׁשביל לתֹוכּה הּפתילה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹראׁש
להנֹות ואסּור ּבּנר, נמאס לא ׁשהרי ׁשּבּכלי, הּׁשמן מן ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹיּקח
נטף ואפּלּו הּנר, ּכבתה ואפּלּו ּבֹו, ׁשהדלק הּׁשמן מן ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻּבׁשּבת
הּכלי חּבר ואם אּסּור. מחמת מקצה ׁשהּוא מּפני הּנר; ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַֻמן
מּתר. - ּבהן וכּיֹוצא ּובחרסית ּבסיד הּנר אל הּׁשמן ּבֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻׁשּיׁש

.‚Èׁשהרי ּבׁשּבת, ׁשמן ּבֹו לקּבל הּנר ּתחת ּכלי נֹותנין ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָאין
ונֹותנין מּתר. - יֹום מּבעֹוד נתנֹו ואם מהכנֹו. הּכלי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָֻמבּטל
ּבהן ׁשאין מּפני ניצֹוצֹות, ּבֹו לקּבל ּבׁשּבת הּנר ּתחת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּכלי
מים, לתֹוכֹו לּתן ואסּור מּלטלטלֹו. ּבּטלֹו לא והרי ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָֹמּמׁש,
הּניצֹוצֹות. ּכּבּוי מקרב ׁשהּוא מּפני ׁשּבת, מערב ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָואפּלּו

.„Èגבֹוּה ואפּלּו הּנר, לאֹור קֹורין ולא הּנר, לאֹור ּפֹולין ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָֹאין
והּנר זה ּגב על זה ּבּתים עׂשרה ואפּלּו קֹומֹות. ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּתי
ׁשּמא ּבּתחּתֹונה, לאֹורּה יפלה ולא יקרא לא - ְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּבעליֹונה

ה ואם ויּטה. מּתריןיׁשּכח - אחד ּבענין קֹורין ׁשנים יּו ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָֻ
ׁשכח; אם חברֹו מזּכיר מהן אחד ׁשּכל הּנר, לפני ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָלקרֹות

ּבענינֹו. טרּוד מהן אחד ׁשּכל ענינים, ּבׁשני לא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹאבל
.ÂËׁשהרב מּפני הּנר, לאֹור רּבן לפני קֹורין ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּתינֹוקֹות

ויׁש עליו. אימתן ׁשאין מּפני יקרא, לא הּוא אבל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹמׁשּמרן;
ׁשהּוא הּפרׁשה ראׁש ׁשּיראה עד הּנר לאֹור ּבספר לראֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלֹו
קֹוראין והם ּבידן הּספר נֹותן ּכ ואחר להקרֹותן, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָצרי

ְָָלפניו.
.ÊËהרּבה ּבעּיּון אּלא נּכרין ואינן לזה, זה הּדֹומים ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכלים

יׁשּכח ׁשּמא ּביניהן, ּולהבחין הּנר לאֹור להקריבן אסּור -ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּכֹוסֹות לבּדק לֹו אסּור קבּוע, ׁשאינֹו ׁשּמׁש ,לפיכ ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹויּטה.
ׁשמן ׁשל ּבנר ּבין - מּכירן ׁשאינֹו מּפני הּנר, לאֹור ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּוקערֹות
מּתר קבּוע, ׁשּמׁש אבל רב. ׁשאֹורֹו נפט ׁשל ּבנר ּבין ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻזית,
עּיּון צרי ׁשאינֹו מּפני ּוקערֹות, ּכֹוסֹות הּנר לאֹור לבּדק ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָֹלֹו
לבּדק לֹו מֹורין אין - זית ׁשמן ׁשל נר היה ואם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹהרּבה.

מּמּנּו. יסּתּפק ׁשּמא ּגזרה מּתר, ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻואףֿעלּֿפי
.ÊÈ,ּכדרּכֹו ולנעל הּדלת לפּתח אסּור - הּדלת ׁשאחֹורי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹנר

ּובׁשעה ׁשּפֹותח ּבׁשעה יּזהר אּלא מכּבהּו; ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמּפני
ּכדי ּבׁשּבת הּמדּורה ּכנגד הּדלת את לפּתח ואסּור ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנֹועל.
רּוח אּלא ׁשם ׁשאין ּפי ואףֿעלֿ ּבּה, מנּׁשבת הרּוח ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּתהא
לּקרקע, המחּבר אילן ּגּבי על ׁשּבת ׁשל הּנר ּומּניחין ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֻמצּויה.

חֹוׁשׁש. ְֵֵואינֹו
.ÁÈׁשל ועירֹות מדינֹות ׁשׁשּכל ּבהן ּתֹוקעין יׂשראל ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ

ּכדי ּתֹוקעין, היּו ּגבֹוּה ּובמקֹום ׁשּבת. ּבערב ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָּתקיעֹות
ׁשּלּה. הּמגרׁש אנׁשי וכל הּמדינה אנׁשי ּכל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָלהׁשמיע

.ËÈמּלחרׁש ּבׂשדֹות העֹומדים נמנעּו - ראׁשֹונה ְְְְֲִִִִִַַָָָָֹּתקיעה
רּׁשאין הּקרֹובין ואין ׁשּבׂשדה. מלאכה ּומּלעׂשֹות ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּומּלעדר
אחת. ּבבת ּכּלם ויּכנסּו רחֹוקים ׁשּיבֹואּו עד לעיר ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֻלּכנס
ׁשנּיה לתקע התחיל מּנחין. והּתריסין ּפתּוחֹות החנּיֹות ְְְְְְֲֲִִִִִִִִַַַַַָָֹֻֻועדין
והּקדרֹות החּמין ועדין החנּיֹות. וננעלּו הּתריסין נסּתּלקּו -ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַַַַַֻ
סּלק - ׁשליׁשית ּתקיעה לתקע התחיל ּכירה. ּגּבי על ְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַָָָֹֻמּנחין
ּכדי וׁשֹוהה הּנרֹות. את והדליקּו הּמטמין והטמין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַהמסּלק
ּומריע ותֹוקע ּבּתּנּור, ּפת להדּביק ּכדי אֹו קטן ּדג ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָלצלֹות

וׁשֹובת. ְְֵֵַותֹוקע,
.Îקרֹוב - והּׁשליׁשית ּבּמנחה. אֹותּה ּתֹוקע ראׁשֹונה ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָּתקיעה

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



zayק zekld - xii` 'b ycew zay - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

צאת אחר ׁשּבת ּבמֹוצאי ּתֹוקעין וכן החּמה. ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָלׁשקיעת
למעׂשיהן. העם להּתיר ְְֲִִֵֶַַַָָָהּכֹוכבים,

.‡Îהיּו לא - ׁשּבת ּבערב להיֹות ׁשחל הּכּפּורים ְְִִִֶֶֶַַָָָֹיֹום
ולא ּתֹוקעין לא - ׁשּבת ּבמֹוצאי להיֹות חל ְְְְְִִִֵַָָָֹֹּתֹוקעין;
ולא ּתֹוקעין - ׁשּבת ּבערב להיֹות ׁשחל טֹוב יֹום ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹמבּדילין.
ּתֹוקעין. ולא מבּדילין - הּׁשּבת לאחר להיֹות חל ְְְְְְִִִִִִַַַַַַָָֹמבּדילין;

ה'תשע"א אייר ג' קודש שבת

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

אףֿעל2ֿאסּור‡. ּבׁשּבת, מלאכה לנּו לעׂשֹות לנכרי לֹומר ְְְְֲִַַַַַָָָָָָ
מּקדם לֹו ׁשאמר ואףֿעלּֿפי הּׁשּבת. על מצּוה ׁשאינֹו 3ּפי ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻ
לאחר אּלא מלאכה לאֹותּה צרי ׁשאינֹו ואףֿעלּֿפי ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּׁשּבת,
ּתהיה ׁשּלא ּכדי סֹופרים, מּדברי אסּור זה ודבר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּׁשּבת.

ּבעצמן. לעׂשֹות ויבֹואּו ּבעיניהן קּלה ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָׁשּבת
יׂשראל·. ּבׁשביל אם ּבׁשּבת: מעצמֹו מלאכה ׁשעׂשה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָנכרי

אסּור - אֹותּה ׁשּבת,4עׂשה מֹוצאי עד מלאכה ּבאֹותּה להנֹות ְְֵֵַַָָָָָָָָָָ
ׁשּלא5וימּתין והּוא, ׁשּתעׂשה. ּבפרהסיא,6ּבכדי הּדבר יהא ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

נעׂשה הּוא ּפלֹוני ּבׁשביל זה ׁשּדבר רּבים ּבֹו ׁשּידעּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָעד
מּתר - עׂשה ּבלבד עצמֹו ּבׁשביל ואם ּבּה7ּבׁשּבת. להנֹות ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֻ

ְַָּבׁשּבת.

יׂשראל;‚. לאֹורֹו מׁשּתּמׁש - הּנר את ׁשהדליק נכרי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּכיצד?
אסּור - יׂשראל ּבׁשביל מן8ואם ּבֹו לירד ּכבׁש נכרי עׂשה . ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָ

אסּור. - יׂשראל ּבׁשביל ואם יׂשראל; אחריו ירד - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָהּספינה
ואם יׂשראל; אחריו מׁשקה - ּבהמּתֹו להׁשקֹות מים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָמּלא
- לבהמּתֹו להאכיל עׂשבים לּקט אסּור. - יׂשראל ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַָָָּבׁשביל

ּבהמּתֹו יׂשראל אֹותֹו9מּניח יהא ׁשּלא והּוא, מהן. לאכל ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
ּבׁשבילֹו, ּבמלאכּתֹו ירּבה ׁשּמא יׂשראל; לאֹותֹו מּכיר ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָהּנכרי
להרּבֹות ׁשאפׁשר ּדבר ּכל וכן יׂשראל. ּבׁשביל עֹוׂשה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָונמצא

מּכירֹו. אינֹו אםּֿכן אּלא ּבׁשּבת ּבֹו יהנה לא ְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּבֹו,
נר„. ּכגֹון ּולמעט, להרּבֹות ּבֹו ׁשאין ּדבר -10אבל וכבׁש ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּבׁשּבת יׂשראל אחריו נהנה עצמֹו, ּבׁשביל ועׂשה ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָהֹואיל
רב אם ּבׁשּבת: ּבמסּבה הּדלּוק נר מּכירֹו. ׁשהּוא ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹואףֿעלּֿפי

ּדעת11יׂשראל על - ׁשהּמדליק לאֹורּה, להׁשּתּמׁש אסּור - ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָ
לאֹורּה; להׁשּתּמׁש מּתר - נכרים רב ואם מדליק; ְְְְְְִִִִֵַַָָָָֹֹֻהרב
נכרי ּובא ּבׁשּבת, דלקה נפלה אסּור. - למחצה ְְְְְֱֱִֵֶֶַָָָָָָָָָמחצה

ּתכּבה' ו'אל 'ּכּבה' לֹו אֹומרין אין - ׁשאין12לכּבֹות מּפני , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַ
ּבזה.13ׁשביתתֹו ּכּיֹוצא ּכל וכן עלינּו. ְְִֵֵֵֶַָָָֹ

אֹו14מת‰. ּבׁשּבת, קבר לֹו וחפרּו ארֹון נכרים לֹו ׁשעׂשּו ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָ
חלילין לֹו ּבכדי15הביאּו ימּתין - ּבצנעה אם ּבהן: לסּפד ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַָָֹ

ּבסרטיא הּקבר היה ואם ּבֹו; ויּקבר ׁשּבת למֹוצאי 16ׁשּיעׂשּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ׁשּזה אֹומרים והּׁשבין העֹוברין וכל ּגּביו, על והארֹון ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָגדֹולה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בשבת1) בין והשאלתו ושכירותו הגוי שותפות לזה ונכלל דינה. מה מעצמו גוי עשה ואם מלאכה, לעשות לגוי אמירה דיני בו כלל
לזה. שדומה לפי בהנאתה, אחרים או הוא מה בשבת מלאכה שעשה ישראל לזה ונמשך בשבת. נעשית והמלאכה שבת בערב בין

בהם. וכיוצא דינו, מה המותרים לדברים בשבת ישראל שכירות לזה מלאכה2)ונמשך "כל הפסוק: על ט) פרשה (בא במכילתא
כל לומר תלמוד מלאכתך? הנכרי יעשה ולא חבירך, יעשה ולא אתה תעשה "לא טז) פסוק יב, פרק (שמות בהם" ייעשה לא
לעשות לגוי לתת לישראל שאסור מכאן משמע עה) תעשה לא (במצוות הסמ"ג וכתב יאשיה". רבי דברי בהם, ייעשה לא מלאכה
מבאר, זה לפסוק בפירושו הרמב"ן אבל כן; מוכיח בהם" ייעשה "לא המקרא כי מדאורייתא, בשבת בין טוב ביום בין מלאכתו
שבות" לנכרי "אמירה בתלמוד: שאמרו כמו מדרבנן, שבות בה שיש אלא בשבת, נכרי מלאכת על התורה מן מוזהרים אנו אין כי
דבר על לגזור חכמים ביד כוח שאין מפני עיקרית), שאינה (דרשה אסמכתא הוא במכילתא והמדרש ב), עמוד ח דף גיטין (מסכת
מורה בנפעל ייעשה "לא הכתוב: וכאן למקרא, אותם לסמוך השבותים על בגזרם ז"ל חכמינו השתדלו בתורה, היתרו שמפורש
(ישעיה קבלה בדברי האיסור מקור את הראה ב) עמוד טו דף זרה (עבודה רש"י (המלבי"ם). אחרים ידי על העשייה איסור על
שהוא מכיוון בשבת מלאכה לעשות לנכרי יאמר שלא דבר" ודּבר חפציך ממצוא . . . רגליך משבת תשיב "אם יג) עמוד נח, ְֵַפרק

בשבת. שאסור חול של דיבור כתב3)בכלל וכן א) עמוד יט דף שבת (מסכת שבת" ערב [=גוי] נוכרי ביד איגרת משלחין "אין
גאון. סעדיה רבינו בשם ו' סימן שביעי פרק מציעא בבבא שלא4)הרא"ש אחר לישראל אף א) עמוד קכב דף שבת (מסכת

בשבת. ממלאכה ייהנה שלא בשבילו כד5)נעשה דף ביצה (מסכת המביא שישהה בכדי או המלאכה אותה שיעשה בכדי היינו
ב). שתעשה6)עמוד בכדי להמתין צורך שאין הדבר", שיהיה "והוא הנוסח: (מער"ק) יד ובכתב ה', הלכה להלן קבר מדין נלמד

שלנו. כנוסח משמע הפוסקים מכל אבל פרהסיא, במלאכת וזקנים7)אלא גמליאל ברבן "מעשה א עמוד קכב דף שבת מסכת
וזקנים". גמליאל רבן וירדו בו, לירד ליבשה) מהספינה בו ולרדת לעלות משופע (קרש כבש נכרי ועשה בספינה באים שהיו

א.8) עמוד קכב דף שבת חנינא9)מסכת רבי מדברי הגמרא ומקשה ישראל" אחריו מאכיל עשבים שליקט "נכרי (שם) בברייתא
בשבת שנלקטו אלו עשבים והרי בשבת מוקצה מטלטל ונמצא ויאכילנה בידו יקח שמא מוקצה גבי על בהמתו להעמיד שאסור
שסותם זה ידי על העשבים למקום אותה ומכוון מרחוק עומד הוא אלא העשבים על מעמידה שאינו שם ומתרץ הם? מוקצים
זה. כעין מעשה ידי על אותה שמניח היא כוונתו כן גם בוודאי בהמתו" ישראל "מניח שכתב והרמב"ם לפניה. אחרות דרכים
אינו כן גם - הישראל לצורך העשבים את הגוי ליקט אם אף כי וייתכן כלל חידוש זה אין אלו עשבים אוכלת לראותה שאילו

יג. סעיף שכה סימן חיים באורח וראה מהם. מלאכול בהמתו את למנוע קכב10)מחוייב דף שבת (מסכת למאה" נר לאחד "נר
למאה". כבש לאחד "כבש כן וכמו א). שניהם,11)עמוד בשביל או נכרי, בשביל או ישראל בשביל הדליק אם יודעים שאיננו

(מגידֿמשנה). ישראל ברוב אף מותר עצמו בשביל שעשה הוכחה לנו יש בידו.12)ואם למחות צריך מצווים13)אין אנו שאין
א). עמוד קכא דף שבת (מסכת בשבת הנכרי להיקבר14)שישבות לישראל הוא שגנאי א) עמוד קנא דף שבת מסכת (משנה

א). עמוד פא דף קמא בבא במסכת ותוספות (הר"ן בשבילו בפרסום שבת שנתחלל ונקבים15)בקבר נבוב מקנה עשוי נגינה כלי
ונהי. לאבל המת מיטת אחר בו מחללים והיו הרבים.16)בצידו, דרך רחוב,
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lybe zxecdn jezn

לא זה הרי - הּוא לפלֹוני ּבׁשּבת עכׁשו עֹוׂשין ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשהּנכרים
ּומּתר ּבפרהסיא. ׁשהּוא מּפני עֹולמית, יׂשראל אֹותֹו ּבֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻיּקבר

ׁשּיעׂשה ּבכדי ׁשּימּתין והּוא, אחר. יׂשראל ּבֹו וכן17לקּבר . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל

.Âׁשהביאן18נכרי אףֿעלּֿפי למת, ּבׁשּבת חלילין ׁשהביא ְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
מּמקֹום ׁשּיבֹוא ּבכדי ׁשּבת למֹוצאי ימּתין - החֹומה ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָמּצד
מּמקֹום הביאּום ּבּלילה ׁשּמא ּבהן; יסּפדּו ּכ ואחר ְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָקרֹוב,

ּבהן נכנסּו ּובּבקר החֹומה, עד ּבוּדאי19אחר ידע ואם . ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
ׁשּיבֹואּו ּבכדי ימּתין - ּבׁשּבת הביאּום ּפלֹוני ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָׁשּמּמקֹום
ּבסרטיא הּדבר יהא ׁשּלא והּוא, הּׁשּבת. אחר מקֹום 20מאֹותֹו ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ

ׁשאמרנּו. ּכמֹו ְְְֶַָָגדֹולה,
.Êמרחץ21עיר ּבּה והיתה ּבתֹוכּה, ּדרין ונכרים ׁשּיׂשראל ְְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָָ

רב22הּמרחצת אם ּבּה23ּבׁשּבת: לרחץ מּתר - נכרים ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֹֻ
ׁשּיחּמּו ּבכדי ימּתין - יׂשראל רב ואם מּיד; ׁשּבת ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹלמֹוצאי

למחצה מחצה הּוחּמּו; הרב ׁשּבׁשביל ּבכדי24חּמין, ימּתין - ְְְְֱֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
חּמין ּבזה.25ׁשּיחּמּו ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְִֵֵֵֶֶַַַָֹ

.Á,ּבׁשּבת זֹו מלאכה לֹו לעׂשֹות לנכרי ׁשאמר ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָיׂשראל
מרּדּות מּכת אֹותֹו ּומּכין ׁשעבר לֹו26אףֿעלּֿפי מּתר - ְִִֶַַַַַַַָָֻ

ׁשּתעׂשה. ּבכדי ׁשּימּתין אחר לערב מלאכה ּבאֹותּה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָלהנֹות
מּפני אּלא ׁשּיעׂשּו ּבכדי ׁשּימּתין מקֹום ּבכל אסרּו 27ולא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

לנכרי יאמר ׁשּמא מּיד, מּתר יהא ּתאמר ׁשאם זה: ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻּדבר
ׁשּימּתין עד ׁשאסרּו וכיון מּיד. מּוכן הּדבר וימצא לֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָלעׂשֹות
אינֹו ׁשהרי לֹו; לעׂשֹות לנכרי יאמר לא ׁשּיעׂשּו, ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹּבכדי
ּדבר ׁשּיעׂשה ּבכדי לערב מתעּכב ׁשהּוא מּפני ּכלּום, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָמׂשּתּכר

ּבׁשּבת. ׁשּנעׂשה ְֲֶֶַַָָזה
.Ëמלאכה ׁשאינֹו אּלא28ּדבר ּבׁשּבת לעׂשֹותֹו אסּור ואין , ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ׁשבּות ּבׁשּבת.29מּׁשּום לעׂשֹותֹו לנכרי לֹומר ליׂשראל מּתר - ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֻ
מקצת ׁשם ׁשּיהיה צר30והּוא, לּדבר צרי יהיה אֹו חלי, ְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ

מצוה מּפני אֹו .31הרּבה, ְְְִִֵֵַָ
.Èאֹו ּבאילן לעלֹות ּבׁשּבת לנכרי יׂשראל אֹומר ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָּכיצד?

למילה, סּכין אֹו ׁשֹופר לֹו להביא ּכדי הּמים ּפני על ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָלׁשּוט
חּמין מים ּביניהן ערּוב ׁשאין לחצר מחצר לֹו מביא ְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָאֹו

ּומצטער קטן ּבהם ּכל32להרחיץ וכן ּבזה.33. ּכּיֹוצא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
.‡Èּבית לֹומר34הּלֹוקח לֹו מּתר - הּנכרי מן יׂשראל ּבארץ ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻ

אסּורה ּבׁשּבת לנכרי ׁשאמירה ּבׁשּבת; ׁשטר לֹו לכּתב ְְְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָָֹלּנכרי
זה ּבדבר גזרּו לא יׂשראל ארץ יּׁשּוב ּומּׁשּום .35מּדבריהם, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹ

ּבסּוריא מהם ּבית הּלֹוקח יׂשראל36וכן ּכארץ ׁשּסּוריא , ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
זה .37לדבר ְֶָָ

.·Èהּמלאכה38ּפֹוסק על הּנכרי עם ּדמים,40וקֹוצץ39אדם ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ
לעצמֹו עֹוׂשה ּבׁשּבת41והּנכרי עֹוׂשה ׁשהּוא ואףֿעלּֿפי .42 ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לעשות17) לנכרי יאמר שמא משום שיעשה, בכדי להמתין שצריך הדין את ח' בהלכה מנמק שרבינו כיוון כאן, השיג והראב"ד
בכדי אחר על לאסור אין לעולם, בשבילו שנעשה ישראל לאותו נאסר שהדבר מכיוון כאן כן אם מייד, מוכן הדבר וימצא לו,

בשבילו. נעשה שלא מכיוון א).18)שיעשה, עמוד קנא דף שבת מסכת וגמרא ותחום19)(משנה לקולא, דרבנן שספק ואף
צורך ואין גמור בהיתר ויהיו הערב עד להמתין אפשר שהרי בחלילין להשתמש אסור זאת בכל מדרבנן, רק הוא אמה אלפיים שבת

שכה). סימן חיים אורח זהב (טורי איסור בספק שדין20)להיכנס נמצא התימנים). יד (כתב גדולה" "בפרהסיא אחרת: בנוסחה
וחלילים בפרהסיא וקבר שארון היא שהדרך מפני הוא לחוד וקבר וארון לחוד חלילים (שם) ששנינו ומה וקבר. לארון שווה חלילים

ה.21)בצינעא. משנה ב פרק בשבת.22)מכשירין בה המתרחצים23)שרוחצים האנשים רוב א) עמוד קכב דף שבת (מסכת
המרחץ. את הנכרי מחמם שבעבורם זו בעונה נעשה.24)במרחץ שניהם לרחיצה.25)בשביל א26)מים פרק למעלה ראה

ג. לא;27)הלכה אחר לישראל אבל המלאכה, נעשתה שבשבילו ישראל לאותו רק שיעשו בכדי להמתין אמרו לא זה טעם לפי
הבדל אין זה ולפי טוב" יום או שבת ממלאכת ישראל ייהנה שלא "כדי ב): עמוד כה דף ביצה (מסכת הטעם ביאר רש"י אבל

ה'. הלכה ראה אחר, או זה ישראל אומר28)בין דרבנן, איסור אלא בו שאין א) עמוד סח דף ב עמוד סז דף עירובין (מסכת
לעשותו. לנכרי יאמר לא התורה מן שאסור דבר הוא ואם ועושהו, מנוחה29)לנכרי לשם טוב ויום בשבת מלאכות בקצת חומרא

מותר30)גמורה. דאורייתא מלאכה בהם שאין ודברים נכרי, ידי על צרכיו כל לו עושים סכנה בו אין אפילו ממש, חולה כי
חכמים" שהתירו מה אלא להתיר בהן לך ואין השבותים, בענייני לדבר דבר מדמין "אין אבל ב); פרק (למעלה ישראל ידי על אף

משנה). י.31)(מגיד הלכה ראה מילה. מצוות לצורך הקטן את לרחוץ ביניהן, עירבו שלא לחצר מחצר חמים מים להביא
התימנים).32) יד (כתב מצטער" "או אחרת: כיוון33)בנוסחה התירו במילה שרק ב) עמוד ח דף גיטין (מסכת התוספות דעת

שבת. דוחה גופה מכירה)34)שמילה (שטר אונו עליו כותבין ישראל בארץ בית "הקונה ב) עמוד פ דף קמא בבא אפילו(מסכת
ישראל ארץ יישוב מצוות (שמשום ועושה לנכרי אומר אלא בשבת?) שכותבין הדעת על יעלה (וכי דעתך? סלקא בשבת בשבת.
אמר הנכרי? מן בתים ליקח מהו לרשב"ל שאל לוי בן יהושע רבי ד): הלכה ב פרק קטן מועד (מסכת ובירושלמי שבות)", התירו
לו מוסר היהודי שאין (כיוון עושה הוא כיצד (לקנות). מותר בשבת תנא: בשבת)? לקנות מותר (אם בשבתא רבי, שאל אימת לו:
מצינו שכן לשלטון), (לארכיון, לארכיים ומעלה חותם והגוי הכסף) את לעצמו יקח שהנכרי (כדי דינרין של כיסין לו מראה כסף)?

ב. פרק בסוף למעלה ראה בשבת; אפילו - רדתה" "עד וכתיב בשבת, אלא יריחו נכבשה לא35)שלא מצוה משום כי ואף
מצוות, משאר גדולה שהיא ישראל, ארץ יישוב מצוות משום אבל י'), הלכה (למעלה לישראל שבות איסור אלא לנכרי לומר התירו
הדברים כל את ושמעת "שמור לו וסמוך בארצם" וישבת אותם "וירשת המקרא על פ') פיסקא ראה (פרשת בספרי עליה שאמרו עד
על כתיבה - דאורייתא מלאכה אף התירו - שבתורה" המצוות כל כנגד שקולה ישראל ארץ "ישיבת - מצוך" אנכי אשר האלה

נכרי. ג).36)ידי הלכה א פרק תרומות (הלכות ישראל ארץ כל שכבש קודם כנען, לארץ חוץ דוד, שכבש מהארצות היא
ב).37) עמוד ח דף גיטין לעבדם39)מתנה.38)(מסכת עורות למסור מתירים הלל בית ב): עמוד יז דף שבת (מסכת במשנה ְֶַ

כלים). שביתת בהלכות ג בפרק למעלה (ראה בשבת מלאכתו עושה שהנכרי אף חשיכה, קודם שבת ערב נכרי לכובס וכלים
בשבת.41)וקוצב.40) הנכרי שיעבוד מקפיד היהודי ואין מלאכתו, להשלים למהר עצמו, לתועלת עושה בביתו42)הנכרי

- ישראל של ביתו בתוך ישראל, עם עושין שהיו עכו"ם "אומנין ח): הלכה א פרק שבת (מסכת ירושלמי נכרי. של
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לא זה הרי - הּוא לפלֹוני ּבׁשּבת עכׁשו עֹוׂשין ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשהּנכרים
ּומּתר ּבפרהסיא. ׁשהּוא מּפני עֹולמית, יׂשראל אֹותֹו ּבֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻיּקבר

ׁשּיעׂשה ּבכדי ׁשּימּתין והּוא, אחר. יׂשראל ּבֹו וכן17לקּבר . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל

.Âׁשהביאן18נכרי אףֿעלּֿפי למת, ּבׁשּבת חלילין ׁשהביא ְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
מּמקֹום ׁשּיבֹוא ּבכדי ׁשּבת למֹוצאי ימּתין - החֹומה ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָמּצד
מּמקֹום הביאּום ּבּלילה ׁשּמא ּבהן; יסּפדּו ּכ ואחר ְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָקרֹוב,

ּבהן נכנסּו ּובּבקר החֹומה, עד ּבוּדאי19אחר ידע ואם . ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
ׁשּיבֹואּו ּבכדי ימּתין - ּבׁשּבת הביאּום ּפלֹוני ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָׁשּמּמקֹום
ּבסרטיא הּדבר יהא ׁשּלא והּוא, הּׁשּבת. אחר מקֹום 20מאֹותֹו ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ

ׁשאמרנּו. ּכמֹו ְְְֶַָָגדֹולה,
.Êמרחץ21עיר ּבּה והיתה ּבתֹוכּה, ּדרין ונכרים ׁשּיׂשראל ְְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָָ

רב22הּמרחצת אם ּבּה23ּבׁשּבת: לרחץ מּתר - נכרים ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֹֻ
ׁשּיחּמּו ּבכדי ימּתין - יׂשראל רב ואם מּיד; ׁשּבת ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹלמֹוצאי

למחצה מחצה הּוחּמּו; הרב ׁשּבׁשביל ּבכדי24חּמין, ימּתין - ְְְְֱֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
חּמין ּבזה.25ׁשּיחּמּו ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְִֵֵֵֶֶַַַָֹ

.Á,ּבׁשּבת זֹו מלאכה לֹו לעׂשֹות לנכרי ׁשאמר ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָיׂשראל
מרּדּות מּכת אֹותֹו ּומּכין ׁשעבר לֹו26אףֿעלּֿפי מּתר - ְִִֶַַַַַַַָָֻ

ׁשּתעׂשה. ּבכדי ׁשּימּתין אחר לערב מלאכה ּבאֹותּה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָלהנֹות
מּפני אּלא ׁשּיעׂשּו ּבכדי ׁשּימּתין מקֹום ּבכל אסרּו 27ולא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

לנכרי יאמר ׁשּמא מּיד, מּתר יהא ּתאמר ׁשאם זה: ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻּדבר
ׁשּימּתין עד ׁשאסרּו וכיון מּיד. מּוכן הּדבר וימצא לֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָלעׂשֹות
אינֹו ׁשהרי לֹו; לעׂשֹות לנכרי יאמר לא ׁשּיעׂשּו, ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹּבכדי
ּדבר ׁשּיעׂשה ּבכדי לערב מתעּכב ׁשהּוא מּפני ּכלּום, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָמׂשּתּכר

ּבׁשּבת. ׁשּנעׂשה ְֲֶֶַַָָזה
.Ëמלאכה ׁשאינֹו אּלא28ּדבר ּבׁשּבת לעׂשֹותֹו אסּור ואין , ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ׁשבּות ּבׁשּבת.29מּׁשּום לעׂשֹותֹו לנכרי לֹומר ליׂשראל מּתר - ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֻ
מקצת ׁשם ׁשּיהיה צר30והּוא, לּדבר צרי יהיה אֹו חלי, ְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ

מצוה מּפני אֹו .31הרּבה, ְְְִִֵֵַָ
.Èאֹו ּבאילן לעלֹות ּבׁשּבת לנכרי יׂשראל אֹומר ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָּכיצד?

למילה, סּכין אֹו ׁשֹופר לֹו להביא ּכדי הּמים ּפני על ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָלׁשּוט
חּמין מים ּביניהן ערּוב ׁשאין לחצר מחצר לֹו מביא ְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָאֹו

ּומצטער קטן ּבהם ּכל32להרחיץ וכן ּבזה.33. ּכּיֹוצא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
.‡Èּבית לֹומר34הּלֹוקח לֹו מּתר - הּנכרי מן יׂשראל ּבארץ ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻ

אסּורה ּבׁשּבת לנכרי ׁשאמירה ּבׁשּבת; ׁשטר לֹו לכּתב ְְְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָָֹלּנכרי
זה ּבדבר גזרּו לא יׂשראל ארץ יּׁשּוב ּומּׁשּום .35מּדבריהם, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹ

ּבסּוריא מהם ּבית הּלֹוקח יׂשראל36וכן ּכארץ ׁשּסּוריא , ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
זה .37לדבר ְֶָָ

.·Èהּמלאכה38ּפֹוסק על הּנכרי עם ּדמים,40וקֹוצץ39אדם ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ
לעצמֹו עֹוׂשה ּבׁשּבת41והּנכרי עֹוׂשה ׁשהּוא ואףֿעלּֿפי .42 ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לעשות17) לנכרי יאמר שמא משום שיעשה, בכדי להמתין שצריך הדין את ח' בהלכה מנמק שרבינו כיוון כאן, השיג והראב"ד
בכדי אחר על לאסור אין לעולם, בשבילו שנעשה ישראל לאותו נאסר שהדבר מכיוון כאן כן אם מייד, מוכן הדבר וימצא לו,

בשבילו. נעשה שלא מכיוון א).18)שיעשה, עמוד קנא דף שבת מסכת וגמרא ותחום19)(משנה לקולא, דרבנן שספק ואף
צורך ואין גמור בהיתר ויהיו הערב עד להמתין אפשר שהרי בחלילין להשתמש אסור זאת בכל מדרבנן, רק הוא אמה אלפיים שבת

שכה). סימן חיים אורח זהב (טורי איסור בספק שדין20)להיכנס נמצא התימנים). יד (כתב גדולה" "בפרהסיא אחרת: בנוסחה
וחלילים בפרהסיא וקבר שארון היא שהדרך מפני הוא לחוד וקבר וארון לחוד חלילים (שם) ששנינו ומה וקבר. לארון שווה חלילים

ה.21)בצינעא. משנה ב פרק בשבת.22)מכשירין בה המתרחצים23)שרוחצים האנשים רוב א) עמוד קכב דף שבת (מסכת
המרחץ. את הנכרי מחמם שבעבורם זו בעונה נעשה.24)במרחץ שניהם לרחיצה.25)בשביל א26)מים פרק למעלה ראה

ג. לא;27)הלכה אחר לישראל אבל המלאכה, נעשתה שבשבילו ישראל לאותו רק שיעשו בכדי להמתין אמרו לא זה טעם לפי
הבדל אין זה ולפי טוב" יום או שבת ממלאכת ישראל ייהנה שלא "כדי ב): עמוד כה דף ביצה (מסכת הטעם ביאר רש"י אבל

ה'. הלכה ראה אחר, או זה ישראל אומר28)בין דרבנן, איסור אלא בו שאין א) עמוד סח דף ב עמוד סז דף עירובין (מסכת
לעשותו. לנכרי יאמר לא התורה מן שאסור דבר הוא ואם ועושהו, מנוחה29)לנכרי לשם טוב ויום בשבת מלאכות בקצת חומרא

מותר30)גמורה. דאורייתא מלאכה בהם שאין ודברים נכרי, ידי על צרכיו כל לו עושים סכנה בו אין אפילו ממש, חולה כי
חכמים" שהתירו מה אלא להתיר בהן לך ואין השבותים, בענייני לדבר דבר מדמין "אין אבל ב); פרק (למעלה ישראל ידי על אף

משנה). י.31)(מגיד הלכה ראה מילה. מצוות לצורך הקטן את לרחוץ ביניהן, עירבו שלא לחצר מחצר חמים מים להביא
התימנים).32) יד (כתב מצטער" "או אחרת: כיוון33)בנוסחה התירו במילה שרק ב) עמוד ח דף גיטין (מסכת התוספות דעת

שבת. דוחה גופה מכירה)34)שמילה (שטר אונו עליו כותבין ישראל בארץ בית "הקונה ב) עמוד פ דף קמא בבא אפילו(מסכת
ישראל ארץ יישוב מצוות (שמשום ועושה לנכרי אומר אלא בשבת?) שכותבין הדעת על יעלה (וכי דעתך? סלקא בשבת בשבת.
אמר הנכרי? מן בתים ליקח מהו לרשב"ל שאל לוי בן יהושע רבי ד): הלכה ב פרק קטן מועד (מסכת ובירושלמי שבות)", התירו
לו מוסר היהודי שאין (כיוון עושה הוא כיצד (לקנות). מותר בשבת תנא: בשבת)? לקנות מותר (אם בשבתא רבי, שאל אימת לו:
מצינו שכן לשלטון), (לארכיון, לארכיים ומעלה חותם והגוי הכסף) את לעצמו יקח שהנכרי (כדי דינרין של כיסין לו מראה כסף)?

ב. פרק בסוף למעלה ראה בשבת; אפילו - רדתה" "עד וכתיב בשבת, אלא יריחו נכבשה לא35)שלא מצוה משום כי ואף
מצוות, משאר גדולה שהיא ישראל, ארץ יישוב מצוות משום אבל י'), הלכה (למעלה לישראל שבות איסור אלא לנכרי לומר התירו
הדברים כל את ושמעת "שמור לו וסמוך בארצם" וישבת אותם "וירשת המקרא על פ') פיסקא ראה (פרשת בספרי עליה שאמרו עד
על כתיבה - דאורייתא מלאכה אף התירו - שבתורה" המצוות כל כנגד שקולה ישראל ארץ "ישיבת - מצוך" אנכי אשר האלה

נכרי. ג).36)ידי הלכה א פרק תרומות (הלכות ישראל ארץ כל שכבש קודם כנען, לארץ חוץ דוד, שכבש מהארצות היא
ב).37) עמוד ח דף גיטין לעבדם39)מתנה.38)(מסכת עורות למסור מתירים הלל בית ב): עמוד יז דף שבת (מסכת במשנה ְֶַ

כלים). שביתת בהלכות ג בפרק למעלה (ראה בשבת מלאכתו עושה שהנכרי אף חשיכה, קודם שבת ערב נכרי לכובס וכלים
בשבת.41)וקוצב.40) הנכרי שיעבוד מקפיד היהודי ואין מלאכתו, להשלים למהר עצמו, לתועלת עושה בביתו42)הנכרי

- ישראל של ביתו בתוך ישראל, עם עושין שהיו עכו"ם "אומנין ח): הלכה א פרק שבת (מסכת ירושלמי נכרי. של
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מּתר הרּבה43- לימים הּנכרי את הׂשֹוכר וכן מּתר,44. - ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֻֻ
הּנכרי ׁשׂשכר ּכגֹון ּכיצד? ּבׁשּבת. עֹוׂשה ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָאףֿעלּֿפי
ּכֹותב זה הרי - לֹו ׁשּיארג אֹו לֹו ׁשּיכּתב לׁשּתים אֹו ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹלׁשנה
אֹו ספר לֹו ׁשּיכּתב עּמֹו קצץ ּכאּלּו ּומּתר; ּבׁשּבת, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻואֹורג
ׁשּלא והּוא, ׁשּירצה. עת ּבכל עֹוׂשה ׁשהּוא ּבגד, לֹו ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָֹֹׁשּיארג

יֹום. יֹום עּמֹו ְִַֹיחׁשב
.‚Èאמּורים45ּבּמה ּבצנעה46ּדברים הּכל47? מּכירים ׁשאין , ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹ

אם אבל היא; יׂשראל ׁשל ּבׁשּבת הּנעׂשית הּמלאכה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּזֹו
את ׁשהרֹואה אסּורה. - ּומפרסמת ּוגלּויה ידּועה ְְְְְֲֶֶֶֶֶָָָָָָֻהיתה
הּנכרי ׂשכר ׁשּפלֹוני ואֹומר ׁשּקצץ, יֹודע אינֹו עֹוסק, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּנכרי

ּבׁשּבת. מלאכה לֹו ְְֲַַָָָלעׂשֹות
.„Èאֹו48לפיכ ּכתלֹו אֹו חצרֹו לֹו לבנֹות הּנכרי עם הּפֹוסק , ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָ

אֹו חצר לֹו לבנֹות ׁשּתים אֹו ׁשנה ׁשׂשכרֹו אֹו ׂשדהּו, את ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹלקצר
- הּתחּום ּבתֹו אֹו ּבּמדינה הּמלאכה היתה אם ּכרם: לֹו ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָלּטע

הרֹואים מּפני ּבׁשּבת, לעׂשֹות להּניחן לֹו ׁשאינם49אסּור ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ
ׁשּפסק מּתר,50יֹודעים - לּתחּום חּוץ הּמלאכה היתה ואם ; ְְְְְִִֶַַַָָָָָָֻ

ּבׁשּבת. עֹוׂשין ּכׁשהן הּפֹועלין את ׁשּיראה יׂשראל ׁשם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשאין
.ÂËלנכרי51וכן ׂשדהּו אֹו ּכרמֹו להׂשּכיר לאדם מּתר ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָֻ

יֹודע ׁשהרֹואה ּבׁשּבת, ונֹוטען זֹורען ׁשהּוא ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָאףֿעלּֿפי
ּבאריסּות52ׁשׂשכּורין אֹו להן53הן יׂשראל54נתן ׁשּׁשם ודבר . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

להׂשּכירֹו הּמקֹום אֹותֹו אנׁשי רב ּדר ואין עליו, קרּוי ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבעליו
ּבאריסּות לּתנֹו לנכרי55אֹו להׂשּכירֹו אסּור מּפני56- ; ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָ

נקרא והּוא ּבׁשּבת, מלאכה הּמקֹום ּבאֹותֹו עֹוׂשה ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָׁשהּנכרי
ּבעליו הּיׂשראל ׁשם .57על ְְִֵֵַַָָָ

.ÊËואףֿעלּֿפי58מּתר לנכרי ּולהׂשּכירן ּכלים להׁשאיל ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֻ
על מצּוים אנּו ׁשאין מּפני ּבׁשּבת, מלאכה ּבהן עֹוׂשה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשהּוא

הּכלים מּפני59ׁשביתת אסּור, - ועבּדֹו ּבהמּתֹו אבל ׁשאנּו60. ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ועבד. ּבהמה ׁשביתת על ְְְִִֵֶֶַַָָֻמצּוין

.ÊÈּבחנּות:61הּמׁשּתּתף אֹו ּבסחֹורה אֹו ּבמלאכה הּנכרי עם ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָ
ּבּתחּלה התנּו אם62אם לבּדֹו, לּנכרי הּׁשּבת ׂשכר ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָ
הרּבה אם ליׂשראל63מעט הּׁשּבת יֹום ּכנגד אחר יֹום ּוׂשכר , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

נֹוטל לחלק, ּכׁשּיבֹואּו - ּבּתחּלה התנּו לא ואם מּתר. - ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹֹֻלבּדֹו
ואינֹו אֹותֹו. חֹולקין והּׁשאר לבּדֹו, ּכּלן הּׁשּבתֹות ׂשכר ְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָֻהּנכרי

ּכלּום לֹו התנּו64מֹוסיף אםּֿכן אּלא הּׁשּבת, יֹום ּכנגד ְְְִִִֵֶֶֶַַָָ
הּוא. אחד ּדין - ּבׁשּתפּות ׂשדה קּבלּו אם וכן ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֻּבּתחּלה.

.ÁÈׁשּבת ׂשכר היה ולא הׂשכר, לחלק ּובאּו התנּו, לא ְְְְֲִִַַַַָָָָָָֹֹֹואם
ׁשביעית לבּדֹו נֹוטל ׁשהּנכרי לי, יראה - הׂשכר,65ידּוע ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

- ּבהן להתעּסק לנכרי מעֹות הּנֹותן חֹולקין. ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָוהּׁשאר
חֹולק ּבׁשּבת, ונֹותן נֹוׂשא ׁשהּנכרי ּבׂשכר66אףֿעלּֿפי עּמֹו ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

הּגאֹונים.67ּבׁשוה ּכל הֹורּו וכן . ְְְִֵֶַָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מותר". נכרים) (של בתיהן ובתוך - קבוע43)אסור, במחיר כולה העבודה את לגמור עליו שמקבל - ב"קבלנות" עובד כשהגוי
מיימוניות). (הגהות יומי בשכר הראב"ד44)ולא אבל בשבת, מעבודתו מרוויח אינו וגם בשבת לעבוד לנכרי אומר היהודי שאין

כאחד, שתיהן לעשות יוכל ולא שבת אחרי גם למלאכתו יצטרך שמא כי בשבת, הנכרי במלאכת מרוויח שהיהודי וסובר השיג,
גם השכירות, זמן במשך לו שיצטרך המלאכות לכל שכרו אם או תמיד, לו לארוג או זו, בשנה תמיד לו לכתוב שכרו אם אבל

רמד). סימן אברהם (מגן אסור - רבינו א.45)לדעת עמוד יב דף קטן מועד מלאכת46)מסכת לעשות לנכרי לצוות שמותר
בקבלנות. ירוחם).47)ישראל (רבינו בפרהסיא נעשית אם אף ישראל בשביל היא שהמלאכה מכירים מועד48)שאין מסכת

א. עמוד יב דף ליכא49)קטן "דברבים רבים. בשל מותר חשד משום האסור שדבר מבואר ב עמוד כד דף השנה ראש במסכת
בית לבנות התירו לא מקום מכל רמד) סימן אברהם (מגן ציבורי עניין לטובת בשבת גוי להעסיק מותר היה זה ולפי חשדא" (אין)

אברהם). (מגן השם חילול משום בקבלנות נכרי ידי על בשבת נכון50)הכנסת באיסור, בשבת בית לישראל נכרים בנו אם
(מרדכי, בו לדור מותר התנאי את קיים לא והנכרי בשבת, לעשותו שלא ישראל התנה אם אבל (טור); בו לדור ייכנסו שלא להחמיר

תם). ב).51)רבינו עמוד כא דף זרה עבודה הפירות52)(מסכת כל לעצמו ונוטל לשנה, קצוב דבר לישראל משלם שהנכרי
בשבת. עובד שהנכרי במה הנאה לישראל ואין למחצה,53)והרווחים האדמה מתבואת ומקבל ישראל של בשדה עובד שהנכרי

חלקו. להרבות עצמו, לתועלת עושה - קעביד" דנפשיה "אדעתא בשבת, עבודתו ואת ולרביע, היו54)לשליש וכרם שדה כי
אלה. בתנאים לרוב לישראל.55)משכירים הפרי וכל עבודתו, בשכר לנכרי קצוב דבר שמשלם שכירות56)אלא ידי על גם

זה. באופן משכירים המקום בני שרוב מכיוון בתחילת57)ואריסות, כמבואר בשבת מלאכתנו יעבוד שהנכרי גמור איסור וזהו
ב).58)הפרק. עמוד יז דף שבת מסכת עמוד59)(משנה יט דף שבת (מסכת שאמרו ומה א'. הלכה ג' פרק למעלה מבואר

מצּווה שאדם שמאי בית דעת לפי נאמרה זו שברייתא רבינו דעת מותר", וה' בד' שבת, בערב לנכרי כליו אדם ישכיר "לא ְֶא):
אסור, לנו גם בשכירות כי וסוברים עליו חולקים והראב"ד התוספות אבל מותר; כביתֿהלל שהלכה לפי אולם כליו, שביתת על

רמו). סימן חיים (אורח מותר להשאיל אבל השבת, מלאכת שכר כנוטל "למען60)שנראה יב): עמוד כג, פרק (שמות שכתוב
ה פרק שבת מסכת ירושלמי (תלמוד כמוהו" בהמתו שביתת על אדם ש"מצּווה מכאן והגר" אמתך בן ויינפש וחמורך, שורך ְֶינוח
הקרקע מן תולש (השור) "שיהא - שורך" ינוח "למען במכילתא: כמובא מותר, ולגופה הבהמה לנוחיות שנוגע מה אבל ג); הלכה

לשור. נוח זה אין ביתו, בתוך יחבשנו שאם א).61)ואוכל", עמוד כב דף זרה עבודה כעושה62)(מסכת נחשב הנכרי אין
ישראל. של היא,63)בשליחותו שהכוונה רבינו וסובר אסור", - לחשבון באו ואם מותר, - מתחילה התנו "ואם שם: בברייתא

וכך, כך שבת בעד נטלת אתה לומר: החשבון בעת כך אחר בא אם בחול", ואני בשבת חלקך "טול מלכתחילה: התנו אם אפילו
הרבה. בין מעט בין אחר, יום שכר והיהודי שבת שכר הנכרי יטול אלא אסור, - וכך כך חול יום בעד נסתפקו:64)ואני בגמרא

אבל החול; משכר רק חלקו ישראל יטול שלא לחומרא, רבינו ופסק ההלכה, נפסקה ולא מה? בתחילה) התנו לא (אם סתמא
הנכרי. עם השכר חצי ליטול יכול לקולא, דרבנן וספק שבות" לנכרי ש"אמירה כיוון פסק שהחמיר65)הרא"ש רבינו לדעת זהו

כלל. השבת יום את להזכיר מבלי בשווה השכר את מחלקים הרא"ש לדעת אבל למעלה. כמבואר הגאונים66)בסתמא תשובת
יוסף). (בית גאון שרירא רב ישראל,67)בשם של שליחותו בשבת עושה הנכרי ואין לעשותה, ישראל על מוטלת זו מלאכה שאין

zay zekld - xii` 'b ycew zay - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.ËÈלעׂשֹותן,68לא נכרי לאּמן ּכלים ׁשּבת ּבערב אדם יּתן ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻ
ׁשּפסק קדם69אףֿעלּֿפי מּביתֹו ּבהן ׁשּיצא ּבכדי אּלא עּמֹו, ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

יׁשאילּנּו70ׁשחׁשכה ולא לנכרי, חפציו אדם ימּכר לא וכן . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹֹ
ילוּנּו ּבכדי71ולא אּלא ּבמּתנה, לֹו יּתן ולא ימׁשּכנּנּו, ולא ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹ

ׁשהּוא זמן ׁשּכל הּׁשּבת. קדם ּביתֹו מּפתח חפץ ּבאֹותֹו ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּיצא
מּביתֹו הּנכרי ּוכׁשּיצא לֹו; נתן אימתי יֹודע אדם אין ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָּבביתֹו,
אֹו לּנכרי ׁשהלוהּו ּכמי יראה ּבידֹו, יׂשראל וחפץ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבׁשּבת

ּבׁשּבת. לֹו מכר אֹו עּמֹו ּפסק אֹו ְְְִִַַַָָָמׁשּכנֹו
.Îקצץ72הּנֹותן אם אחרת: לעיר להֹוליכּה לנכרי 73אּגרת ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

עם ׁשּבת ערב לֹו נתנּה ואפּלּו מּתר, - הֹולכה ׂשכר ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֻעּמֹו
ואם74חׁשכה הּׁשּבת. קדם ּביתֹו מּפתח ּבּה ׁשּיצא והּוא, . ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ּבּמדינה יׁש אם קצץ: קבּוע75לא מקּבץ76אדם ׁשהּוא ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
- ׁשלּוחיו עם ּומדינה מדינה לכל אֹותם וׁשֹולח ְְְְְְִִִִֵַָָָָָָהאּגרֹות
ּכדי ּבּיֹום ׁשהּות ׁשּיהיה והּוא, האּגרת. לּנכרי לּתן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻמּתר

לחֹומה הּסמּו לּבית זה77ׁשּיּגיע ׁשּמא הּׁשּבת; קדם ִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
אין ואם הּוא. לחֹומה סמּו ּביתֹו וׁשֹולחן, האּגרֹות ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָׁשּמקּבל
הּוא האּגרת לֹו ׁשּנֹותנין הּנכרי אּלא ,לכ קבּוע אדם ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשם

אסּור - אחרת לעיר האּגרת78ׁשּמֹוליכּה נכרי ּביד לׁשלח ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּדמים. לֹו קצץ אםּֿכן אּלא ְִִֵֶַָָָָלעֹולם,

.‡Îיׂשראל79נכרי לבית והכניסן ּבׁשּבת חפציו 80ׁשהביא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ
מּתר. זה הרי - זֹו ּבזוית הּניחן לֹו: אמר ואפּלּו מּתר. -ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֻֻ

לאכלן;81ּומזּמנין מזֹונֹות לפניו ונֹותנין ּבׁשּבת הּנכרי את ְְְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָ
נטלן ׁשביתתֹו82ואם ׁשאין מּפני לֹו, נזקקין אין - ויצא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָ

נֹותנין וכן נטלן83עלינּו. ואם ּבחצר; הּכלב לפני מזֹונֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
לֹו. נזקקין אין - ְְִִֵָָָויצא

.·Îמעֹות84מי עּמֹו והיּו הּיֹום, עליו וקדׁש ּבּדר ּבא ׁשהיה ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָ
מּמּנּו. לֹוקחֹו ׁשּבת ּולמֹוצאי לֹו, להֹוליכֹו לנכרי ּכיסֹו נֹותן -ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָ

על ׂשכר לֹו נתן ׁשּלא ּפי ׁשּנתנֹוואףֿעלֿ ואףֿעלּֿפי זה, ְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
מּׁשחׁשכה ואי85לֹו ממֹונֹו, על ּבהּול ׁשאדם מּפני מּתר. - ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻ

אּסּורֹו ׁשאין זה, ּדבר לֹו ּתּתיר לא ואם ׁשּיׁשליכּנּו; ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹאפׁשר
סֹופרים מּדברי יבֹוא86אּלא על87- ועֹובר ּבידֹו, להביאֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ

אבל ּבכיסֹו; אמּורים? ּדברים ּבּמה ּתֹורה. ׁשל ְְְֲֲִִִֶֶַָָָָָמלאכה
ּפחֹות88מציאה ּבפחֹות מֹוליכּה אּלא לנכרי, יּתן לא -89 ְְְְִִִִֵֶָָָָָָֹ

אּמֹות. ְֵַַַמארּבע
.‚Îּבזדֹון90יׂשראל ועׂשה עבר אם ּבׁשּבת: מלאכה ׁשעׂשה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָָ

לעֹולם מלאכה ּבאֹותּה להנֹות לֹו אסּור יׂשראל91- ּוׁשאר , ְְְְְִֵֵָָָָָָָָ
מּיד ׁשּבת למֹוצאי ּבּה להנֹות להם ׁשּנאמר:92מּתר . ְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻ

היא - היא קדׁש ּכי הּׁשּבת את מעׂשיה93ּוׁשמרּתם ואין קדׁש ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
ׁשּבת למֹוצאי - ּבמזיד ּבׁשּבת ׁשּבּׁשל יׂשראל ּכיצד? ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹקדׁש.
ּבׁשגגה ּבּׁשל ואם עֹולמית. יאכל לא לֹו אבל לאחרים, ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָֹיאכל

מּיד אחרים, ּבין הּוא ּבין יאכל, ׁשּבת למֹוצאי ּכל94- וכן . ְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָֹֹ
ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

.„Îוחזרּו:95ּפרֹות לּתחּום חּוץ יאכלּו96ׁשּיצאּו - ּבׁשֹוגג ְְְְְְֵֵֵֶַָָָ
ּבמזיד97ּבׁשּבת נׁשּתּנּו; ולא מעׂשה ּבגּופן נעׂשה לא ׁשהרי , ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

ׁשּבת. מֹוצאי עד יאכלּו לא -ְֵֵַַָָָֹ
.‰Îלׁשמר98הׂשֹוכר הּפֹועל ואת99את הּפרה את לֹו ְְִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
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העסק. מי של ניכר אין ב).68)וגם עמוד יח דף ב עמוד יז דף שבת הנכרי69)(מסכת אם אף שמותר יב בהלכה למעלה כמבואר
בשבת. המלאכה יום.70)עושה בו71)מבעוד לעשות לבית מחוץ החפץ את להוליך ציווהו שהיהודי יחשוב שהרואה הדבר, טעם

(סמ"ג). עצמו לצורך נושאו שהנכרי שידע ולא א).72)מלאכה, עמוד יט דף שבת שכרו.73)(מסכת קבע מסכת74)קצב, (משנה
ב). עמוד יז דף (מער"ק).75)שבת במדינה" "עימו אחרת: דוא76)בנוסחה (קבוע במתא" דואר בי ממונה"דקביע ואדם בעיר) ר

למטרתם. ולשלחם מכתבים המכתב.77)לקבל לשם שנשלח העיר ידו78)לחומת כתב נמצא שלא הכהן, יוסי רבי על עליו "אמרו
א). עמוד יט דף שבת (מסכת בשבת יוליכנו שלא מעולם, נכרי תעשה79)ביד לא הא מלאכה, תעשה ימים "ששת ט): פרשה (מכילתא

מלאכתו". נכרי יעשה אבל חבירך יעשה ולא במלאכה80)אתה טו הלכה א פרק למעלה וראה אסור, ולסייעו ממנו לקבלו אבל
שנים. טוב81)שעשאוה ביום הותרה נפש אוכל ומלאכת בשבילו, לבשל ירבה שמא טוב, ביום לא אבל ב) עמוד כא דף ביצה (מסכת

טו). הלכה א פרק טוב יום (הלכות ישראל בשביל (ירושלמי).82)רק אסור - שיוציא ידו לתת עמוד83)אבל יט דף שבת (מסכת
א).84)א). עמוד קנג דף שבת יום.85)(מסכת מבעוד לנכרי" כיסו "נותן שפירש רש"י על חולק הלכה86)רבינו א פרק ראה
להחביאן87)ג. כדי המעות לטלטל לו מותר נכרים, של השלטון מן או הלסטים מן שמתיירא למי ללמוד, יש "מכאן כתבו: בתוספות

משנה"). ("מגיד והרשב"א הרמב"ן בדבר ונחלקו לטלטלן", לו התירו הפסד משום ז.88)כי הלכה כ, פרק להלן (מסכת89)מבואר
להסתיר (מותר דבר" הסתר אלוקים "כבוד משום לגלותה, חכמים רצו ולא שם הייתה אחרת עוד יצחק, רבי "אמר ב): עמוד קנג דף שבת
רבינו אבל שלימות", אמות ד' להעבירן יבוא שלא אמות, מד' פחות פחות מעות) (להעביר התירו לא שמים), כבוד מפני תורה דברי
לא יהודאי אמרינן, בארמיותן, הווינן כי (הגר), גיורא איסור לי אמר רבא אמר א): עמוד ע דף זרה עבודה (מסכת שאמרו מה על סמך
יצחק כרבי לן, דסבירא ידענא ולא בשוק?) נמצאים ארנקים כמה שבת שומרים (שאם בשוקא? משתכחי קא כיסי כמה שבתא מנטרי

אמות. מד' פחות פחות (לארנקֿכסף) מוליכו יצחק), כרבי שסוברים ידעתי דף90)(ולא חולין ומסכת ג משנה ב פרק תרומות (מסכת
א). עמוד (הרשב"א).91)טו לעולם לו אסורה הקדירה ואף במזיד שבת שחילל משום רבנן במוצאי92)קנסוהו להמתין צריך ואינו

ב. הלכה למעלה ראה שיעשה, בכדי לך,93)שבת שתיעבתי כל תועבה" כל תאכל "לא ג) פסוק יד פרק (דברים מהפסוק שדרשו ואף
נאסר. לא שבת שמעשה - קודש" מעשיה ואין קודש "היא למדו: כאן ב), עמוד קיד דף חולין (מסכת תאכל בבל הוא דעת94)הרי

שלא שיעשה בכדי להמתין צריך שלכן ח' בהלכה סובר רבינו אבל שבת, ממלאכת יהנה שלא שיעשה בכדי להמתין שצריך הראשונים
בשוגג. ישראל כשעשה לא אבל נכרי, ידי על במלאכה רק וזה אחרת, בפעם כן לעשות ב).95)יבוא עמוד מא דף עירובין (מסכת

מותר96) - במזיד יצאו אפילו למקומם, חזרו אם אבל למקומם, שלא התחום לתוך חזרו אם דווקא שזה השיג והראב"ד למקומם. אפילו
רבי של "משנתו שהרי כמותו, והלכה שוגגים" למקומם שיחזרו עד אסורים "לעולם יעקב: בן אליעזר כרבי רבינו דעת אבל לאכלם,

למשנה). הרמב"ם והקדמת ב עמוד מט דף יבמות (מסכת כמותו)" (הלכה ונקי מעטות) (הלכות קב יעקב בן הלכות97)אליעזר ראה
י. הלכה ה פרק טוב נח).98)יום דף מציעא בבא בשבת.99)(מסכת אסורה אינה עצמה שהשמירה אף



קג zay zekld - xii` 'b ycew zay - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.ËÈלעׂשֹותן,68לא נכרי לאּמן ּכלים ׁשּבת ּבערב אדם יּתן ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻ
ׁשּפסק קדם69אףֿעלּֿפי מּביתֹו ּבהן ׁשּיצא ּבכדי אּלא עּמֹו, ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

יׁשאילּנּו70ׁשחׁשכה ולא לנכרי, חפציו אדם ימּכר לא וכן . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹֹ
ילוּנּו ּבכדי71ולא אּלא ּבמּתנה, לֹו יּתן ולא ימׁשּכנּנּו, ולא ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹ

ׁשהּוא זמן ׁשּכל הּׁשּבת. קדם ּביתֹו מּפתח חפץ ּבאֹותֹו ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּיצא
מּביתֹו הּנכרי ּוכׁשּיצא לֹו; נתן אימתי יֹודע אדם אין ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָּבביתֹו,
אֹו לּנכרי ׁשהלוהּו ּכמי יראה ּבידֹו, יׂשראל וחפץ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבׁשּבת

ּבׁשּבת. לֹו מכר אֹו עּמֹו ּפסק אֹו ְְְִִַַַָָָמׁשּכנֹו
.Îקצץ72הּנֹותן אם אחרת: לעיר להֹוליכּה לנכרי 73אּגרת ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

עם ׁשּבת ערב לֹו נתנּה ואפּלּו מּתר, - הֹולכה ׂשכר ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֻעּמֹו
ואם74חׁשכה הּׁשּבת. קדם ּביתֹו מּפתח ּבּה ׁשּיצא והּוא, . ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ּבּמדינה יׁש אם קצץ: קבּוע75לא מקּבץ76אדם ׁשהּוא ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
- ׁשלּוחיו עם ּומדינה מדינה לכל אֹותם וׁשֹולח ְְְְְְִִִִֵַָָָָָָהאּגרֹות
ּכדי ּבּיֹום ׁשהּות ׁשּיהיה והּוא, האּגרת. לּנכרי לּתן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻמּתר

לחֹומה הּסמּו לּבית זה77ׁשּיּגיע ׁשּמא הּׁשּבת; קדם ִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
אין ואם הּוא. לחֹומה סמּו ּביתֹו וׁשֹולחן, האּגרֹות ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָׁשּמקּבל
הּוא האּגרת לֹו ׁשּנֹותנין הּנכרי אּלא ,לכ קבּוע אדם ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשם

אסּור - אחרת לעיר האּגרת78ׁשּמֹוליכּה נכרי ּביד לׁשלח ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּדמים. לֹו קצץ אםּֿכן אּלא ְִִֵֶַָָָָלעֹולם,

.‡Îיׂשראל79נכרי לבית והכניסן ּבׁשּבת חפציו 80ׁשהביא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ
מּתר. זה הרי - זֹו ּבזוית הּניחן לֹו: אמר ואפּלּו מּתר. -ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֻֻ

לאכלן;81ּומזּמנין מזֹונֹות לפניו ונֹותנין ּבׁשּבת הּנכרי את ְְְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָ
נטלן ׁשביתתֹו82ואם ׁשאין מּפני לֹו, נזקקין אין - ויצא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָ

נֹותנין וכן נטלן83עלינּו. ואם ּבחצר; הּכלב לפני מזֹונֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
לֹו. נזקקין אין - ְְִִֵָָָויצא

.·Îמעֹות84מי עּמֹו והיּו הּיֹום, עליו וקדׁש ּבּדר ּבא ׁשהיה ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָ
מּמּנּו. לֹוקחֹו ׁשּבת ּולמֹוצאי לֹו, להֹוליכֹו לנכרי ּכיסֹו נֹותן -ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָ

על ׂשכר לֹו נתן ׁשּלא ּפי ׁשּנתנֹוואףֿעלֿ ואףֿעלּֿפי זה, ְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
מּׁשחׁשכה ואי85לֹו ממֹונֹו, על ּבהּול ׁשאדם מּפני מּתר. - ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻ

אּסּורֹו ׁשאין זה, ּדבר לֹו ּתּתיר לא ואם ׁשּיׁשליכּנּו; ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹאפׁשר
סֹופרים מּדברי יבֹוא86אּלא על87- ועֹובר ּבידֹו, להביאֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ

אבל ּבכיסֹו; אמּורים? ּדברים ּבּמה ּתֹורה. ׁשל ְְְֲֲִִִֶֶַָָָָָמלאכה
ּפחֹות88מציאה ּבפחֹות מֹוליכּה אּלא לנכרי, יּתן לא -89 ְְְְִִִִֵֶָָָָָָֹ

אּמֹות. ְֵַַַמארּבע
.‚Îּבזדֹון90יׂשראל ועׂשה עבר אם ּבׁשּבת: מלאכה ׁשעׂשה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָָ

לעֹולם מלאכה ּבאֹותּה להנֹות לֹו אסּור יׂשראל91- ּוׁשאר , ְְְְְִֵֵָָָָָָָָ
מּיד ׁשּבת למֹוצאי ּבּה להנֹות להם ׁשּנאמר:92מּתר . ְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻ

היא - היא קדׁש ּכי הּׁשּבת את מעׂשיה93ּוׁשמרּתם ואין קדׁש ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
ׁשּבת למֹוצאי - ּבמזיד ּבׁשּבת ׁשּבּׁשל יׂשראל ּכיצד? ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹקדׁש.
ּבׁשגגה ּבּׁשל ואם עֹולמית. יאכל לא לֹו אבל לאחרים, ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָֹיאכל

מּיד אחרים, ּבין הּוא ּבין יאכל, ׁשּבת למֹוצאי ּכל94- וכן . ְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָֹֹ
ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

.„Îוחזרּו:95ּפרֹות לּתחּום חּוץ יאכלּו96ׁשּיצאּו - ּבׁשֹוגג ְְְְְְֵֵֵֶַָָָ
ּבמזיד97ּבׁשּבת נׁשּתּנּו; ולא מעׂשה ּבגּופן נעׂשה לא ׁשהרי , ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

ׁשּבת. מֹוצאי עד יאכלּו לא -ְֵֵַַָָָֹ
.‰Îלׁשמר98הׂשֹוכר הּפֹועל ואת99את הּפרה את לֹו ְְִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

העסק. מי של ניכר אין ב).68)וגם עמוד יח דף ב עמוד יז דף שבת הנכרי69)(מסכת אם אף שמותר יב בהלכה למעלה כמבואר
בשבת. המלאכה יום.70)עושה בו71)מבעוד לעשות לבית מחוץ החפץ את להוליך ציווהו שהיהודי יחשוב שהרואה הדבר, טעם

(סמ"ג). עצמו לצורך נושאו שהנכרי שידע ולא א).72)מלאכה, עמוד יט דף שבת שכרו.73)(מסכת קבע מסכת74)קצב, (משנה
ב). עמוד יז דף (מער"ק).75)שבת במדינה" "עימו אחרת: דוא76)בנוסחה (קבוע במתא" דואר בי ממונה"דקביע ואדם בעיר) ר

למטרתם. ולשלחם מכתבים המכתב.77)לקבל לשם שנשלח העיר ידו78)לחומת כתב נמצא שלא הכהן, יוסי רבי על עליו "אמרו
א). עמוד יט דף שבת (מסכת בשבת יוליכנו שלא מעולם, נכרי תעשה79)ביד לא הא מלאכה, תעשה ימים "ששת ט): פרשה (מכילתא

מלאכתו". נכרי יעשה אבל חבירך יעשה ולא במלאכה80)אתה טו הלכה א פרק למעלה וראה אסור, ולסייעו ממנו לקבלו אבל
שנים. טוב81)שעשאוה ביום הותרה נפש אוכל ומלאכת בשבילו, לבשל ירבה שמא טוב, ביום לא אבל ב) עמוד כא דף ביצה (מסכת

טו). הלכה א פרק טוב יום (הלכות ישראל בשביל (ירושלמי).82)רק אסור - שיוציא ידו לתת עמוד83)אבל יט דף שבת (מסכת
א).84)א). עמוד קנג דף שבת יום.85)(מסכת מבעוד לנכרי" כיסו "נותן שפירש רש"י על חולק הלכה86)רבינו א פרק ראה
להחביאן87)ג. כדי המעות לטלטל לו מותר נכרים, של השלטון מן או הלסטים מן שמתיירא למי ללמוד, יש "מכאן כתבו: בתוספות

משנה"). ("מגיד והרשב"א הרמב"ן בדבר ונחלקו לטלטלן", לו התירו הפסד משום ז.88)כי הלכה כ, פרק להלן (מסכת89)מבואר
להסתיר (מותר דבר" הסתר אלוקים "כבוד משום לגלותה, חכמים רצו ולא שם הייתה אחרת עוד יצחק, רבי "אמר ב): עמוד קנג דף שבת
רבינו אבל שלימות", אמות ד' להעבירן יבוא שלא אמות, מד' פחות פחות מעות) (להעביר התירו לא שמים), כבוד מפני תורה דברי
לא יהודאי אמרינן, בארמיותן, הווינן כי (הגר), גיורא איסור לי אמר רבא אמר א): עמוד ע דף זרה עבודה (מסכת שאמרו מה על סמך
יצחק כרבי לן, דסבירא ידענא ולא בשוק?) נמצאים ארנקים כמה שבת שומרים (שאם בשוקא? משתכחי קא כיסי כמה שבתא מנטרי

אמות. מד' פחות פחות (לארנקֿכסף) מוליכו יצחק), כרבי שסוברים ידעתי דף90)(ולא חולין ומסכת ג משנה ב פרק תרומות (מסכת
א). עמוד (הרשב"א).91)טו לעולם לו אסורה הקדירה ואף במזיד שבת שחילל משום רבנן במוצאי92)קנסוהו להמתין צריך ואינו

ב. הלכה למעלה ראה שיעשה, בכדי לך,93)שבת שתיעבתי כל תועבה" כל תאכל "לא ג) פסוק יד פרק (דברים מהפסוק שדרשו ואף
נאסר. לא שבת שמעשה - קודש" מעשיה ואין קודש "היא למדו: כאן ב), עמוד קיד דף חולין (מסכת תאכל בבל הוא דעת94)הרי

שלא שיעשה בכדי להמתין צריך שלכן ח' בהלכה סובר רבינו אבל שבת, ממלאכת יהנה שלא שיעשה בכדי להמתין שצריך הראשונים
בשוגג. ישראל כשעשה לא אבל נכרי, ידי על במלאכה רק וזה אחרת, בפעם כן לעשות ב).95)יבוא עמוד מא דף עירובין (מסכת

מותר96) - במזיד יצאו אפילו למקומם, חזרו אם אבל למקומם, שלא התחום לתוך חזרו אם דווקא שזה השיג והראב"ד למקומם. אפילו
רבי של "משנתו שהרי כמותו, והלכה שוגגים" למקומם שיחזרו עד אסורים "לעולם יעקב: בן אליעזר כרבי רבינו דעת אבל לאכלם,

למשנה). הרמב"ם והקדמת ב עמוד מט דף יבמות (מסכת כמותו)" (הלכה ונקי מעטות) (הלכות קב יעקב בן הלכות97)אליעזר ראה
י. הלכה ה פרק טוב נח).98)יום דף מציעא בבא בשבת.99)(מסכת אסורה אינה עצמה שהשמירה אף
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ׂשכרֹו לֹו יּתן לא - אחריּות100הּתינֹוק אין לפיכ ׁשּבת. ׁשל ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
ׁשּבת ׂשכיר הׂשכיר היה ואם עליו. ׁשנה101ׁשּבת ׂשכיר אֹו ְְְִִִִַַַָָָָָָָָָ

ולא עליו. ׁשּבת אחריּות לפיכ מּׁשלם. ׂשכרֹו לֹו נֹותן -ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָֹ
לי ּתן לֹו: אֹומר אּלא ׁשּבת; ׁשל ׂשכרי לי ּתן לֹו: ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹיאמר

ימים. עׂשרה ׁשל אֹו ׁשנה ׁשל ְֲִִֶֶָָָָָָׂשכרי

ׁשביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

קרּבן‡. אֹו ּבמזיד, וכרת סקילה עליהן ׁשחּיבין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמלאכֹות
אבֹות ּכל ּומנין ּתֹולדֹות. ּומהן אבֹות מהן - ּבׁשגגה ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָחּטאת
החריׁשה. הן: ואּלּו אחת. חסר ארּבעים - ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָמלאכֹות
והּברירה. והּזרּיה. והּדיׁשה. והעּמּור. והּקצירה. ְְְְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָָוהּזריעה.
והּלּבּון. והּגזיזה. והאפּיה. והּליׁשה. וההרקדה. ְְְְְְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָָָָוהּטחינה.
הּמּסכה. והנסכת הּנירין. ועׂשּית והּטוּיה. והּצביעה. ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַַַַַָָָָוהּנּפּוץ.
והּתפירה. וההּתרה. והּקׁשירה. והּבציעה. ְְְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָָוהאריגה.
והּצידה. ּבּפּטיׁש. והּכאה והּסתירה. והּבנין. ְְְְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָָָָוהּקריעה.
וחּתּוכֹו. העֹור. ּומחיקת וההעבדה. וההפׁשטה. ְְְְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָָוהּׁשחיטה.
והּכּבּוי. וההבערה. והׂשרטּוט. והּמחיקה. ְְְְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָוהּכתיבה.

לרׁשּות. מרׁשּות ְְְִֵַָָוההֹוצאה
הּנקראין·. הם - מענינם ׁשהּוא וכל הּמלאכֹות, אּלּו ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּכל

ה אֹו החֹורׁש אחד ענינן? הּוא ּכיצד מלאכֹות. חֹופראבֹות ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָ
ואחת אחת ׁשּכל מלאכה; אב זה הרי - חריץ העֹוׂשה ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָאֹו

הּוא. אחד וענין ּבּקרקע, חפירה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָמהן
.‚הּמברי אֹו אילנֹות, הּנֹוטע אֹו זרעים, הּזֹורע ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָוכן

הן אחד אב אּלּו ּכל - הּזֹומר אֹו הּמרּכיב, אֹו ְִִֵֵֵֶַַַָָָָאילנֹות,
לצּמח מהן אחת ׁשּכל הּוא, אחד וענין מלאכֹות, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמאבֹות

מתּכּון. הּוא ְִֵַָָּדבר
אֹו„. ענבים, הּבֹוצר אֹו קטנית, אֹו ּתבּואה הּקֹוצר ְְְֲִִִֵֵֵַַָָוכן

ּכל - ּתאנים האֹורה אֹו זיתים, הּמֹוסק אֹו ּתמרים, ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָהּגֹודר
ּדבר לעקר מהן אחת ׁשּכל הן, אחת מלאכה אב ְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹאּלּו

האבֹות. ׁשאר זֹו ּדר ועל מתּכּון. ְְְִִִֵֶֶַַָָָָמּגּדּוליו
האבֹות.‰. מאּלּו לאב הּדֹומה הּמלאכה היא ְְִֵֵַַַָָָָָָָָהּתֹולדה

ׁשּזֹו חּיב, זה הרי - לבּׁשלֹו מעט הּירק את המחּת ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָּכיצד?
ּומחּלקֹו אחד ּגּוף לֹוקח ׁשהּטֹוחן טחינה; ּתֹולדת ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּמלאכה
ּתֹולדת זה הרי לזה הּדֹומה ּדבר העֹוׂשה וכל הרּבה, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָלגּופים
לּקח ּכדי אֹותֹו וׁשף מּתכת ׁשל לׁשֹון הּלֹוקח וכן ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָטֹוחן.
ּתֹולדת זה הרי - הּזהב צֹורפי ׁשעֹוׂשים ּכדר ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָמעפרֹו,

ְִָטחינה.
.Âחּיב זה הרי - לחּבצֹו ּכדי קבה ּבֹו ונתן חלב הּלֹוקח ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָוכן

ואם החלב. מן הּקּום הפריׁש ׁשהרי ּבֹורר, ּתֹולדת ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָמּׁשּום
חלק המקּבץ ׁשּכל ּבֹונה; מּׁשּום חּיב - גבינה ועׂשהּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּגּבנֹו
ּדֹומה זה הרי אחד, ּגּוף ׁשּיעׂשּו עד הּכל ודבק חלק ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹאל

להן יׁש האבֹות, מאּלּו ּומלאכה מלאכה לכל וכן ְְְְְְִֵֵֵֵֶָָָָָָָָָלבנין.
הּנעׂשית הּמלאכה ּומּגּוף ׁשאמרנּו. זֹו ּדר על ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָּתֹולדֹות
היא. אב זה אי ותֹולדת היא אב זה אי מעין ּתדע ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּבׁשּבת

.Êמן ּתֹולדה אֹו מלאכֹות מאבֹות אב העֹוׂשה ְֲִֵֶֶָָָָָָאחד
ּבׁשֹוגג נסקל. - עדים ּבאּו ואם ּכרת. חּיב - ּבמזיד ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָהּתֹולדֹות
האבֹות ּבין יׁש הפרׁש מה אםּֿכן קבּועה. חּטאת חּיב -ְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
ּבלבד. הּקרּבן לענין אּלא הפרׁש ּביניהן אין ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוהּתֹולדֹות?
חּיב - אחד ּבהעלם הרּבה אבֹות עׂשה אם ּבׁשֹוגג: ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהעֹוׂשה
ותֹולדֹותיו אב עׂשה ואם ואב, אב ּכל על אחת ְְְִַַַַָָָָָָָָָחּטאת

אחת. חּטאת אּלא חּיב אינֹו - אחד ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבהעלם
.Á- אחד ּבהעלם ּבׁשּבת וקצר וזרע ׁשחרׁש הרי ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכיצד?

אחת חסר הארּבעים עׂשה ואפּלּו חּטאֹות. ׁשלׁש ְֲִִֵַַַַַַָָָָָָָָחּיב
לעׂשֹות אסּורֹות הּמלאכֹות ׁשאּלּו ׁשּׁשכח ּכגֹון ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָּבׁשגגה,
אבל אחת. חּטאת ּומלאכה מלאכה ּכל על חיב - ְְְֲַַַַַַָָָָָָָָָּבׁשּבת
- אחד ּבהעלם מּתכת ׁשל לׁשֹון וׁשף הּירק וחּת טחן ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאם
אחד אב אּלא עׂשה לא ׁשהרי אחת; חּטאת אּלא חּיב ֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹאינֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְֵֵֶַָָֹותֹולדֹותיו.
.Ëאחד ּבהעלם אחת מלאכה מעין הרּבה מלאכֹות ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהעֹוׂשה

ונטע ׁשּזרע הרי ּכיצד? אחת. חּטאת אּלא חּיב אינֹו -ְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
חּטאת אּלא חּיב אינֹו - אחד ּבהעלם וזמר והרּכיב ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהברי

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הן. אחד אב ׁשּכּלן ְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻאחת,

ׁשמיני 1ּפרק
¤¤§¦¦

האילנֹות,‡. ּבעּקרי המנּכׁש חּיב. - ׁשהּוא ּכל ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָהחֹורׁש
את ליּפֹות ּכדי הׂשריגים, את המזרד אֹו עׂשבים, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָוהמקרסם

ּכל ּומּׁשּיעׂשה חֹורׁש; ּתֹולדת זה הרי - חּיב.הּקרקע - ׁשהּוא ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ
מּלא אֹו ורּדדֹו, הּתל ׁשהׁשּפיל ּכגֹון הׂשדה, ּפני הּמׁשוה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָוכן
ּכל וכן ׁשהּוא. ּכל וׁשעּורֹו חֹורׁש, מּׁשּום חּיב - ְְְִִֵֵֶַַַָָָהּגיא

ׁשהּוא. ּכל ׁשעּורֹו - גּמֹות ְִֶֶַַָֻהּמׁשוה
ׁשּיצמח·. ּכדי האילן את הּזֹומר חּיב. - ׁשהּוא ּכל ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּזֹורע

ּבׁשּבת ואילנֹות צמחין הּמׁשקה אבל זֹורע. מעין זה הרי -ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
חּטין הּׁשֹורה וכן ׁשהּוא. ּבכל וחּיב זֹורע, ּתֹולדת זה הרי -ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
וחּיב זֹורע, ּתֹולדת זה הרי - ּבּמים ּבהן וכּיֹוצא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּוׂשעֹורין

ׁשהּוא. ְֶָּבכל
וכל‚. הּוא. קֹוצר ּתֹולדת - ותֹולׁש חיב. - ּכגרֹוגרת ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָהּקֹוצר

ׁשעלּו צרֹור ,לפיכ קֹוצר. מּׁשּום חּיב - מּגּדּולֹו ּדבר ְְִִִִֵֵֶַָָָָָָהעֹוקר
ּגב על ׁשּצמחּו ועׂשבים ּבסנה, ׁשעלה ּוכׁשּות עׂשבים, ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָּבֹו
אבל ּגּדּולן. מקֹום הּוא ׁשּזה חּיב, - מהן הּתֹולׁש ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהחבית,
מקֹום זה ׁשאין מּפני ּפטּור, - נקּוב ׁשאינֹו מעציץ ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָהּתֹולׁש
ּכארץ, הּוא הרי - קטן ׁשרׁש ּבכדי נקּוב ועציץ ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָֹּגּדּולֹו.

חּיב. - מּמּנּו ְִֵֶַַָוהּתֹולׁש
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וממכר.100) למקח שדומה אסור במפורש שבת שכר ששכר101)ליטול מותר, ביחד השנה כל של או ביחד השבוע כל של
ליטול. מותר בהבלעה תולדה,1)שבת ומהו אב מהו ביאר ושם המשנה. סדר על וכתבן ל"ט, והן המלאכות אבות מניין בו כלל

תולדות. הן מה לדמיון מקצתן, אלא המלאכות, כל תולדות שם נתבארו ולא והתולדות. האבות בין שיש בו1)וההפרש התחיל
השיעור. שחסר או כדרכו נעשה שלא מפני אסור, אבל והפטור בהן והמחוייב ותולדותיהן, ואיכותיהן המלאכות אבות שיעור לבאר
עשר זה בפרק ונתבארו המלאכות). לאלו דמיון קצת לו מהיות לו לחוש באפשר (שהיה לעשותו שמותר ממה קצת לזה ונמשך

והלש]. המרקד הטוחן, הבורר, הזורה, הדש, המעמר, הקוצר, הזורע, [החורש, ז: פרק ראשונות הנמנות מלאכות

zay zekld - xii` 'b ycew zay - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אסּפסּתא„. ּכגֹון ּומגּדלּתֹו, אֹותֹו מצּמחת ׁשּקצירתֹו זרע ְְְְְְְִֶֶַַַַַַַַָָָּכל
מּפני - אחת חּטאֹות: ׁשּתי חּיב - ּבׁשגגה הּקֹוצרֹו ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָוסלקא,
והּוא הּזֹומר וכן נֹוטע. ׁשהּוא מּפני - ואחת קֹוצר, ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַׁשהּוא
ּגבׁשּוׁשית נֹוטע. ּומּׁשּום קֹוצר מּׁשּום חּיב - לעצים ְִִִִִֵֵֵַַַָָָצרי
על והּניחּה הארץ מעל הגּביהּה עׂשבים, ּבּה ׁשעלּו עפר ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָׁשל
והּניחּה יתדֹות ּגּבי על היתה ּתֹולׁש. מּׁשּום חּיב - יתדֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָּגּבי
וכן ּבאּביהן, ׁשּיבׁשּו ּתאנים זֹורע. מּׁשּום חּיב - הארץ ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעל
חּיב, - ּבׁשּבת מהן הּתֹולׁש ּבֹו, ּפרֹותיו ׁשּיבׁשּו ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאילן

טמאה. לענין ּכעקּורין ׁשהן ְְְֲִִִֵֶַַַַָֻאףֿעלּֿפי
ׁשעּורֹו‰. - לאכילה אם זרדין: המזרד עלׁשין, ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָֻהּתֹולׁש

להּסקה ואם גדי; ּפי ּכמלא ׁשעּורֹו - לבהמה ואם ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַָָָֹּכגרֹוגרת;
- לאכילה אם אכלין: המעּמר ּביצה. לבּׁשל ּכדי ׁשעּורֹו -ְְְֲֳִִִִֵֵֵֵַַַַָָָ
גדי; ּפי ּכמלא ׁשעּורֹו - לבהמה עּמר ואם ּכגרֹוגרת; ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶָֹׁשעּורֹו
ּבכל האמּורה ּוביצה ּביצה. לבּׁשל ּכדי ׁשעּורֹו - להּסקה ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָָואם
ׁשּנאמר מקֹום וכל ּתרנגֹולין. ׁשל ּבינֹונית ּביצה היא ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָמקֹום,
ּוגרֹוגרת מּביצה. ּכגרֹוגרת לבּׁשל ּכדי הּוא ּביצה, לבּׁשל ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכדי
קרקע. ּבגּדּולי אּלא עּמּור ואין ּבביצה. מּׁשלׁשה אחד -ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

.Âּתאנים ׁשּנּקב אֹו עגּלה, מּמּנה ועׂשה ּדבלה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻהמקּבץ
ּתֹולדת זה הרי - אחד ּגּוף ׁשּנתקּבצּו עד ּבהן החבל ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָוהכניס

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן וחּיב. ְְְֵֵֵֶַַַָָֹמעּמר,
.Ê.קרקע ּבגּדּולי אּלא ּדיׁשה ואין חּיב. - ּכגרֹוגרת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּדׁש

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן וחּיב. הּדׁש, ּתֹולדת היא הרי - ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוהמפרק
ּבחי החֹובל וכן מפרק. מּׁשּום חּיב - הּבהמה את ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָהחֹולב
לּדם צרי ׁשּיהיה והּוא, מפרק. מּׁשּום חּיב - עֹור לֹו ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּיׁש
ּפטּור, - ּבלבד להּזיק נתּכּון אם אבל החּבּורה; מן ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָׁשּיצא
ּבחלב אֹו ּבּדם ׁשּיהיה עד חּיב ואינֹו מקלקל. ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמּפני

ּכגרֹוגרת. ְִִֶֶֶׁשהֹוציא
.Áועֹוף וחּיה ּבבהמה ּבחֹובל אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָּבּמה

ׁשּנתּכּון אףֿעלּֿפי ּבחברֹו, החֹובל אבל ּבהם; ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָוכּיֹוצא
וׁשככה דעּתֹו נתקררה ׁשהרי רּוחֹו; נחת מּפני חּיב, - ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָלהּזיק

לּדםחמת צרי ׁשאינֹו ואףֿעלּֿפי ּכמתּקן. הּוא והרי ֹו, ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
חּיב. - מּמּנּו ִִֶֶַָׁשהֹוציא

.Ëעֹורֹות להן ׁשּיׁש הן ּבּתֹורה, האמּורים ׁשרצים ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשמנה
ׁשקצים ׁשאר אבל ועֹוף; ּובהמה חּיה ּכמֹו ׁשּבת ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָלענין
ואחד ּפטּור. - ּבהן החֹובל ,לפיכ עֹור. להן אין ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּורמׂשים,
ּבהן ועׂשה ׁשרצים, ּבׁשמנה אֹו ועֹוף חּיה ּבבהמה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹהחֹובל
ׁשּלא עלּֿפי אףֿ הּדם ׁשּנצרר אֹו ּדם, מהם ויצא ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹחּבּורה,

חּיב. - ַָָָיצא
.È.מפרק מּׁשּום חּיב - מימיהן להֹוציא הּפרֹות את ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָהּסֹוחט

חּיבים ואין ּכגרֹוגרת. ׁשּסחט ּבּמׁשקין ׁשּיהיה עד חּיב ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָואינֹו
ּומּתר ּבלבד. וענבים זיתים ּדריכת על אּלא הּתֹורה ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֻמן
לאכל הּבא ׁשּמׁשקה האכל; לתֹו ענבים ׁשל אׁשּכֹול ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹלסחט

לכלי סחט אם אבל מאכל. אכל ּכמפרק ונמצא הּוא, אכל -ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹ
האכל, לתֹו והחֹולב וחּיב. ,ּדֹור זה הרי - אכל ּבֹו ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹׁשאין
הּכלי. לתֹו ׁשּיחלב עד חּיב ואינֹו ּפטּור. - ּבפיו הּיֹונק ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹאֹו

.‡Èהּוא הרי - והמחּבץ חּיב. - ּכגרֹוגרת הּבֹורר אֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָהּזֹורה
זה הרי - הּמׁשקין מּתֹו ׁשמרים הּבֹורר וכן ּבֹורר. ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָּתֹולדת
והּבֹורר ׁשהּזֹורה וחּיב. מרּקד, ּתֹולדת אֹו ּבֹורר ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָּתֹולדת
אֹותן מנּו מה ּומּפני לזה. זה עניניהם ּדֹומין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוהמרּקד,
אֹותּה מֹונין ּבּמׁשּכן ׁשהיה מלאכה ׁשּכל מּפני ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָּבׁשלׁשה?

עצמּה. ְְִֵַָּבפני
.·Èמיני ׁשני לפניו ׁשהיּו אֹו ּפסלת, מּתֹו אכל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹהּבֹורר

ּבקנֹון חּיב; - ּובכברה ּבנפה אחר: מּמין מין ּוברר ְְְֳִִִִִֵֵַַַָָָָָָָאכלין
מּתר. - לאלּתר לאכל ּבידֹו ּברר ואם ּפטּור; - ּבתמחּוי ְְְְְְֱִֵֶַַַַָָָֹֻאֹו

.‚È.חּיב - אחת ּבידֹו ואפּלּו האכל, מּתֹו ּפסלת ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹוהּבֹורר
ׁשהּפסלת מּפני חּיב; - ׁשּלהן ּפסלת מּתֹו ּתרמֹוסין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֻוהּבֹורר
ּכבֹורר ונמצא עּמהם, אֹותן ּכׁשּיׁשלקּו אֹותן ממּתקת ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּלהן
ּבידֹו ּפסלת מּתֹו אכל הּבֹורר וחּיב. אכל, מּתֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹּפסלת
היּו וחּיב. לאֹוצר, ּכבֹורר נעׂשה - ּבּיֹום לבֹו אפּלּו ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָלהּניחֹו,
ּומּניח מאחר אחד ּבֹורר - מערבין אכלין מיני ׁשני ְְְֳִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹלפניו
ּבּיֹום, לבֹו אפּלּו זמן, לאחר והּניח ּברר ואם מּיד. ְְְְְֱֲִִִִִֵֶַַַַַַָֹלאכל

חּיב. - הערּבים ּבין לאכל ּבׁשחרית ׁשּברר ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּכגֹון
.„Èהּמׁשקין ׁשאר וכן מים אֹו ׁשמן אֹו יין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָהמׁשּמר

אבל ּכגרֹוגרת. ׁשּיׁשּמר והּוא, חּיב. - ׁשּלהן ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּבמׁשּמרת
ּבסּודרין צלּולין מים אֹו ׁשמרים ּבֹו ׁשאין יין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָמסּננין
על מים ונֹותנין ּביֹותר. צלּול ׁשּיהא ּכדי מצרית, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָּובכפיפה
למסּננת טרּופה ּביצה ונֹותנין ׁשּיּצּלּו. ּבׁשביל ׁשמרים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּגּבי
למחר - ׁשּבת מערב ׁשּלׁשֹו חרּדל ׁשּיּצלל. ּכדי חרּדל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשל
זמן ּכל מּגּתֹו, יין וכן ּבכלי. ּבין ּבּיד ּבין וׁשֹותה, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָממחה
הּסּודרין; לתֹו ונֹותן ּבׁשמריה חבית טֹורף - ּתֹוסס ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשהּוא
ּכגּוף הּיין וכל יפה, יפה הּיין מן הּׁשמרים נפרׁשּו לא ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשעדין

ּבֹו. ּכּיֹוצא וכל החרּדל וכן הּוא. ְְְֵֵֶַַַָָֹאחד
.ÂËוסּמנין ּתבלין הּׁשֹוחק וכל חּיב. - ּכגרֹוגרת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּטֹוחן

הרי - ּתלּוׁש ירק המחּת וחּיב. טֹוחן, זה הרי - ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבמכּתׁשת
אֹו ׁשּלהן, ּבּנסרת להנֹות עצים הּנֹוסר וכן טֹוחן. ּתֹולדת ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹזה
אבל ׁשהּוא. ּכל מּׁשּיׁשּוף חּיב - מּתכת ׁשל לׁשֹון ֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהּׁשף

עצ לבּׁשלהמחּת ּכדי מהן ׁשּידקּדק עד חּיב אינֹו ים, ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ
מּביצה. ְִִֵֶֶָּכגרֹוגרת

.ÊËהמגּבל חּיב. - ּכגרֹוגרת הּלׁש חּיב. - ּכגרֹוגרת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָהמרּקד
לעׂשֹות ּכדי ׁשעּורֹו? וכּמה לׁש. ּתֹולדת זה הרי - העפר ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאת
הּגס, ּבחֹול ולא ּבאפר, ּגּבּול ואין זהב. צֹורפי ׁשל ּכּור ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹּפי
זרע אֹו ׁשמׁשמין זרע והּנֹותן ּבהן. ּבכּיֹוצא ולא ּבמרסן, ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֻֻולא
ׁשהן מּפני לׁש, מּׁשּום חּיב - ּבּמים ּבהן וכּיֹוצא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּפׁשּתן

ּבזה. זה ונתלין ְְְְִִִִֶֶָָמתערבין
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אסּפסּתא„. ּכגֹון ּומגּדלּתֹו, אֹותֹו מצּמחת ׁשּקצירתֹו זרע ְְְְְְְִֶֶַַַַַַַַָָָּכל
מּפני - אחת חּטאֹות: ׁשּתי חּיב - ּבׁשגגה הּקֹוצרֹו ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָוסלקא,
והּוא הּזֹומר וכן נֹוטע. ׁשהּוא מּפני - ואחת קֹוצר, ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַׁשהּוא
ּגבׁשּוׁשית נֹוטע. ּומּׁשּום קֹוצר מּׁשּום חּיב - לעצים ְִִִִִֵֵֵַַַָָָצרי
על והּניחּה הארץ מעל הגּביהּה עׂשבים, ּבּה ׁשעלּו עפר ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָׁשל
והּניחּה יתדֹות ּגּבי על היתה ּתֹולׁש. מּׁשּום חּיב - יתדֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָּגּבי
וכן ּבאּביהן, ׁשּיבׁשּו ּתאנים זֹורע. מּׁשּום חּיב - הארץ ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעל
חּיב, - ּבׁשּבת מהן הּתֹולׁש ּבֹו, ּפרֹותיו ׁשּיבׁשּו ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאילן

טמאה. לענין ּכעקּורין ׁשהן ְְְֲִִִֵֶַַַַָֻאףֿעלּֿפי
ׁשעּורֹו‰. - לאכילה אם זרדין: המזרד עלׁשין, ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָֻהּתֹולׁש

להּסקה ואם גדי; ּפי ּכמלא ׁשעּורֹו - לבהמה ואם ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַָָָֹּכגרֹוגרת;
- לאכילה אם אכלין: המעּמר ּביצה. לבּׁשל ּכדי ׁשעּורֹו -ְְְֲֳִִִִֵֵֵֵַַַַָָָ
גדי; ּפי ּכמלא ׁשעּורֹו - לבהמה עּמר ואם ּכגרֹוגרת; ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶָֹׁשעּורֹו
ּבכל האמּורה ּוביצה ּביצה. לבּׁשל ּכדי ׁשעּורֹו - להּסקה ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָָואם
ׁשּנאמר מקֹום וכל ּתרנגֹולין. ׁשל ּבינֹונית ּביצה היא ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָמקֹום,
ּוגרֹוגרת מּביצה. ּכגרֹוגרת לבּׁשל ּכדי הּוא ּביצה, לבּׁשל ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכדי
קרקע. ּבגּדּולי אּלא עּמּור ואין ּבביצה. מּׁשלׁשה אחד -ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

.Âּתאנים ׁשּנּקב אֹו עגּלה, מּמּנה ועׂשה ּדבלה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻהמקּבץ
ּתֹולדת זה הרי - אחד ּגּוף ׁשּנתקּבצּו עד ּבהן החבל ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָוהכניס

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן וחּיב. ְְְֵֵֵֶַַַָָֹמעּמר,
.Ê.קרקע ּבגּדּולי אּלא ּדיׁשה ואין חּיב. - ּכגרֹוגרת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּדׁש

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן וחּיב. הּדׁש, ּתֹולדת היא הרי - ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוהמפרק
ּבחי החֹובל וכן מפרק. מּׁשּום חּיב - הּבהמה את ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָהחֹולב
לּדם צרי ׁשּיהיה והּוא, מפרק. מּׁשּום חּיב - עֹור לֹו ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּיׁש
ּפטּור, - ּבלבד להּזיק נתּכּון אם אבל החּבּורה; מן ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָׁשּיצא
ּבחלב אֹו ּבּדם ׁשּיהיה עד חּיב ואינֹו מקלקל. ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמּפני

ּכגרֹוגרת. ְִִֶֶֶׁשהֹוציא
.Áועֹוף וחּיה ּבבהמה ּבחֹובל אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָּבּמה

ׁשּנתּכּון אףֿעלּֿפי ּבחברֹו, החֹובל אבל ּבהם; ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָוכּיֹוצא
וׁשככה דעּתֹו נתקררה ׁשהרי רּוחֹו; נחת מּפני חּיב, - ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָלהּזיק

לּדםחמת צרי ׁשאינֹו ואףֿעלּֿפי ּכמתּקן. הּוא והרי ֹו, ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
חּיב. - מּמּנּו ִִֶֶַָׁשהֹוציא

.Ëעֹורֹות להן ׁשּיׁש הן ּבּתֹורה, האמּורים ׁשרצים ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשמנה
ׁשקצים ׁשאר אבל ועֹוף; ּובהמה חּיה ּכמֹו ׁשּבת ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָלענין
ואחד ּפטּור. - ּבהן החֹובל ,לפיכ עֹור. להן אין ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּורמׂשים,
ּבהן ועׂשה ׁשרצים, ּבׁשמנה אֹו ועֹוף חּיה ּבבהמה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹהחֹובל
ׁשּלא עלּֿפי אףֿ הּדם ׁשּנצרר אֹו ּדם, מהם ויצא ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹחּבּורה,

חּיב. - ַָָָיצא
.È.מפרק מּׁשּום חּיב - מימיהן להֹוציא הּפרֹות את ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָהּסֹוחט

חּיבים ואין ּכגרֹוגרת. ׁשּסחט ּבּמׁשקין ׁשּיהיה עד חּיב ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָואינֹו
ּומּתר ּבלבד. וענבים זיתים ּדריכת על אּלא הּתֹורה ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֻמן
לאכל הּבא ׁשּמׁשקה האכל; לתֹו ענבים ׁשל אׁשּכֹול ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹלסחט

לכלי סחט אם אבל מאכל. אכל ּכמפרק ונמצא הּוא, אכל -ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹ
האכל, לתֹו והחֹולב וחּיב. ,ּדֹור זה הרי - אכל ּבֹו ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹׁשאין
הּכלי. לתֹו ׁשּיחלב עד חּיב ואינֹו ּפטּור. - ּבפיו הּיֹונק ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹאֹו

.‡Èהּוא הרי - והמחּבץ חּיב. - ּכגרֹוגרת הּבֹורר אֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָהּזֹורה
זה הרי - הּמׁשקין מּתֹו ׁשמרים הּבֹורר וכן ּבֹורר. ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָּתֹולדת
והּבֹורר ׁשהּזֹורה וחּיב. מרּקד, ּתֹולדת אֹו ּבֹורר ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָּתֹולדת
אֹותן מנּו מה ּומּפני לזה. זה עניניהם ּדֹומין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוהמרּקד,
אֹותּה מֹונין ּבּמׁשּכן ׁשהיה מלאכה ׁשּכל מּפני ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָּבׁשלׁשה?

עצמּה. ְְִֵַָּבפני
.·Èמיני ׁשני לפניו ׁשהיּו אֹו ּפסלת, מּתֹו אכל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹהּבֹורר

ּבקנֹון חּיב; - ּובכברה ּבנפה אחר: מּמין מין ּוברר ְְְֳִִִִִֵֵַַַָָָָָָָאכלין
מּתר. - לאלּתר לאכל ּבידֹו ּברר ואם ּפטּור; - ּבתמחּוי ְְְְְְֱִֵֶַַַַָָָֹֻאֹו

.‚È.חּיב - אחת ּבידֹו ואפּלּו האכל, מּתֹו ּפסלת ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹוהּבֹורר
ׁשהּפסלת מּפני חּיב; - ׁשּלהן ּפסלת מּתֹו ּתרמֹוסין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֻוהּבֹורר
ּכבֹורר ונמצא עּמהם, אֹותן ּכׁשּיׁשלקּו אֹותן ממּתקת ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּלהן
ּבידֹו ּפסלת מּתֹו אכל הּבֹורר וחּיב. אכל, מּתֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹּפסלת
היּו וחּיב. לאֹוצר, ּכבֹורר נעׂשה - ּבּיֹום לבֹו אפּלּו ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָלהּניחֹו,
ּומּניח מאחר אחד ּבֹורר - מערבין אכלין מיני ׁשני ְְְֳִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹלפניו
ּבּיֹום, לבֹו אפּלּו זמן, לאחר והּניח ּברר ואם מּיד. ְְְְְֱֲִִִִִֵֶַַַַַַָֹלאכל

חּיב. - הערּבים ּבין לאכל ּבׁשחרית ׁשּברר ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּכגֹון
.„Èהּמׁשקין ׁשאר וכן מים אֹו ׁשמן אֹו יין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָהמׁשּמר

אבל ּכגרֹוגרת. ׁשּיׁשּמר והּוא, חּיב. - ׁשּלהן ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּבמׁשּמרת
ּבסּודרין צלּולין מים אֹו ׁשמרים ּבֹו ׁשאין יין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָמסּננין
על מים ונֹותנין ּביֹותר. צלּול ׁשּיהא ּכדי מצרית, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָּובכפיפה
למסּננת טרּופה ּביצה ונֹותנין ׁשּיּצּלּו. ּבׁשביל ׁשמרים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּגּבי
למחר - ׁשּבת מערב ׁשּלׁשֹו חרּדל ׁשּיּצלל. ּכדי חרּדל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשל
זמן ּכל מּגּתֹו, יין וכן ּבכלי. ּבין ּבּיד ּבין וׁשֹותה, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָממחה
הּסּודרין; לתֹו ונֹותן ּבׁשמריה חבית טֹורף - ּתֹוסס ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשהּוא
ּכגּוף הּיין וכל יפה, יפה הּיין מן הּׁשמרים נפרׁשּו לא ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשעדין

ּבֹו. ּכּיֹוצא וכל החרּדל וכן הּוא. ְְְֵֵֶַַַָָֹאחד
.ÂËוסּמנין ּתבלין הּׁשֹוחק וכל חּיב. - ּכגרֹוגרת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּטֹוחן

הרי - ּתלּוׁש ירק המחּת וחּיב. טֹוחן, זה הרי - ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבמכּתׁשת
אֹו ׁשּלהן, ּבּנסרת להנֹות עצים הּנֹוסר וכן טֹוחן. ּתֹולדת ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹזה
אבל ׁשהּוא. ּכל מּׁשּיׁשּוף חּיב - מּתכת ׁשל לׁשֹון ֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהּׁשף

עצ לבּׁשלהמחּת ּכדי מהן ׁשּידקּדק עד חּיב אינֹו ים, ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ
מּביצה. ְִִֵֶֶָּכגרֹוגרת

.ÊËהמגּבל חּיב. - ּכגרֹוגרת הּלׁש חּיב. - ּכגרֹוגרת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָהמרּקד
לעׂשֹות ּכדי ׁשעּורֹו? וכּמה לׁש. ּתֹולדת זה הרי - העפר ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאת
הּגס, ּבחֹול ולא ּבאפר, ּגּבּול ואין זהב. צֹורפי ׁשל ּכּור ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹּפי
זרע אֹו ׁשמׁשמין זרע והּנֹותן ּבהן. ּבכּיֹוצא ולא ּבמרסן, ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֻֻולא
ׁשהן מּפני לׁש, מּׁשּום חּיב - ּבּמים ּבהן וכּיֹוצא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּפׁשּתן

ּבזה. זה ונתלין ְְְְִִִִֶֶָָמתערבין
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קבעֹו‡. הּבנין: ּבתֹו ּבּכתל ׁשּקבעֹו למדרס הראּוי עץ ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹּכלי
עדין - קבעֹו ולא ּגּביו על ּבנה אֹו ּגּביו על ּבנה ולא ְְְֲִֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹּבּכתל
- עליו ּובנה ּבמסמרים קבעֹו ּכׁשהיה; ּבמדרס ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָמתטּמא
עליו נתן ולא קבעֹו הּקֹורֹות: ּגּבי על ׁשּנתנֹו מּפץ וכן ְְְְֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹטהֹור.
- קבעֹו ולא הּמעזיבה את עליו ׁשּנתן אֹו הּמעזיבה ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאת
טהֹור. - הּמעזיבה את עליו ונתן קבעֹו ּבמדרס; ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָמתטּמא

למדרס.·. ראּוי הּוא עדין - מראׁשיו אחד ׁשּנּטל ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָספסל
ּבמדרס. מתטּמא - טפח גבּה ּבֹו יׁש ואם טהֹור. - הּׁשני ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹנּטל

חּפּוייו‚. היּו לא ואם טהֹור. - חּפּוייו ׁשּנּטלּו ּכּלה ׁשל ְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹּכּסא
להיֹות ּדרּכֹו ׁשּכן למדרס, ראּוי הּוא עדין - ונּטלּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָיֹוצאים

עליו. ויֹוׁשב צּדֹו על ְִֵֵַַָָמּטהּו
מתטּמא.„. - ליׁשיבה ראּוי הּוא ועדין חּפּוייו ׁשּנּטלּו ְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָּכּסא

טהֹור. - זה ּבצד זה מחּפּוייו ׁשנים ְְְִִִֵֶֶַַָָנּטלּו
ׁשהּוא‰. הּתחּתֹון, מּפני טמאה - ׁשּלּה העליֹון ׁשּנּטל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּדה

נּטלּו העליֹון; מּפני טמאה - הּתחּתֹון נּטל למדרס; ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָראּוי
טהֹורין. הּדּפין הרי - ְְֲִִֵֵֶַַׁשּתיהן

.Âּובׁשאר ּבמדרס מתטּמאה - מּצּדּה ׁשּנפחתה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָּתבה
עליה. יֹוׁשבין והּכל ליׁשיבה אף ׁשראּויה מּפני ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻטמאֹות,
ראּויה אינּה ׁשהרי הּמדרס, מן טהֹורה - מלמעלה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָנפחתה
מקּבלת. היא ׁשעדין טמאֹות, ּבׁשאר ּומתטּמאה ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָֻליׁשיבה,
ׁשאפׁשר ּפי על אף טמאֹות, מּכל טהֹורה - מלמּטה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֻנפחתה
ּבטל ּוכבר לקּבלה, מעּׂשיה ׁשעּקר מּפני ּככּסא; עליה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָליׁשב
וכן לּה. חּבּור ואינן מתטּמאֹות - ׁשּלּה והּמגֹורֹות ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָהעּקר.
ׁשראּויה ּפי על אף רּמֹונים, מּלקּבל ׁשּנפחתה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָמׁשּפלת
מעּׂשיה ׁשעּקר מּפני מּכלּום; טהֹורה היא הרי - ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָלמדרס

הּטפלה. ּבטלה - העּקר ּובטל והֹואיל ְְְְִִֵַַַָָָָָָָָלקּבלה,
.Êאף הּגפסיס, את אֹו הּבנין ּבּה ׁשּמגּבלין עץ ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָערבה

ּבמדרס. מתטּמאה אינּה - טמאֹות ׁשאר ׁשּמקּבלת ּפי ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻעל
ּתׁשעה ועד לּגין מּׁשני ׁשּמחזקת הּבצק, את ּבּה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻוׁשּלׁשין
מּפני אחת רגלֹו ּבּה לרחץ יכֹול ׁשאינֹו עד ׁשּנסּדקה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹקּבין,
ויֹוׁשב ׁשּכֹופתּה ׁשּסתמּה ּבמדרס; מתטּמאה זֹו הרי - ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהּסדק
ׁשּנתּפחה עד ּבּגׁשמים הּניחּה ׁשּלּה. וסדק גדלּה לפי ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָעליה
ראּויה היא ׁשהרי ּבמדרס, מתטּמאה אינּה - הּסדק ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָונסּתם

ּומ ּבּה, ללּוׁש מעּׂשיה ּותחּלת ּבּה טמאֹות.ללּוׁש ׁשאר קּבלת ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָֻ
טמאת לקּבל חזרה - הּסדק ונפּתח ּבקרים והּניחּה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻחזר

טמאֹות. מּׁשאר ּוטהֹורה ְְְְִִָָָֻמדרס,
.Áׁשּנפחתה קּבין ּתׁשעה על יתר ׁשהיא גדֹולה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָערבה

אף טהֹורה זֹו הרי - ליׁשיבה והכינּה רּמֹונים ְְֱֲִִִִִִֵֵֶַַָָָמּלקּבל
ּבערבה מֹועלת הּמחׁשבה ׁשאין ׁשּיקציע; עד מדרס ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻמּטמאת

אבּוס עּׂשאּה מעּׂשה. ּבּה ׁשּיעּׂשה עד ׁשּנפחתה ְְֲֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָגדֹולה
הּטמאֹות. ּבכל טמאה - ּבּכתל ׁשּקבעּה ּפי על אף ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻלבהמה,

.Ëלּה ועּׂשה ׁשּנטמאת אחר ׁשּלּה ארּכֹות ׁשּתי ׁשּנּטלּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻמּטה
- החדׁשֹות ונׁשּברּו הּנקבים את ׁשּנה ולא חדׁשֹות ְְְְְֲֲֲִִִֶַַָָָָֹֻארּכֹות
ׁשהּכל טהֹורה, - היׁשנֹות נׁשּתּברּו ּבטמאתּה; היא ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹֻעדין

היׁשנֹות. אחר ְֵַַַָהֹול
.È- ּכרעים ּוׁשּתי קצרה ונּטלה מדרס טמאה ׁשהיתה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָמּטה

נּטלה עֹומדת; הּמּטה צּורת ׁשעדין ּבטמאתּה, היא ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֻעדין
טהֹורה. - ּכרעים ּוׁשּתי ְְְֲִֵַָָָֻארּכה

.‡Èׁשּתי ׁשּקצץ אֹו ּבאלכסֹון, מּטה ׁשל לׁשֹונֹות ׁשּתי ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָקצץ
- מּטפח ּפחֹות ׁשּמעטן אֹו ּבאלכסֹון, טפח על טפח ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָּכרעים
היא עדין - ותּקנּה ארּכה נׁשּברה ּוטהֹורה. נׁשּברה זֹו ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵַָָָָָָֻהרי
- ותּקנּה הּׁשנּיה הארּכה נׁשּברה ּכׁשהיתה; טמאה ְְְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָֻֻאב
הסּפיק לא מדרס. מּגע טמאה אבל הּמדרס, מן ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָֹטהֹורה

טהֹורה. - הּׁשנּיה ׁשּנׁשּברה עד הראׁשֹונה את ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָלתּקן
.·Èונגנב טמאֹות, ּבׁשאר אֹו מדרס טמאה ׁשהיתה ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָֻמּטה

זֹו הרי - ׁשּתפין אֹו אחין ׁשחלקּוה אֹו חציּה אבד אֹו ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻחציּה
ׁשּנ ּככלי זֹו ׁשהרי טמאהטהֹורה, מקּבלת - החזירּוה ׁשּבר. ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֻ

מּׁשברי אחד ּכלי ׁשעּׂשה למי דֹומה זה הרי ּולהּבא. ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָמּכאן
להּבא. טמאה ּומקּבל טהֹור ׁשהּוא ׁשּנטמא, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻּכלים

.‚Èּכרעים ּוׁשּתי ארּכה נׁשּברה אם איבריה, ׁשּנפרקּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻמּטה
ׁשראּויין מּפני מתטּמאין, אּלּו הרי - ּכרעים ּוׁשּתי קצרה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָאֹו

עליהן. וליׁשן ּבּכתל ְְְֲִֵֶֶַָָֹֹלסמכן
.„È- איברים איברים הטּבילּה אם ּכּלּה, ׁשּנטמאת ְְִִִִִִִֵֵֶָָָָָָֻמּטה

ְָטהֹורה.
.ÂËׁשּלּה ּבחבלים הּנֹוגע - להטּבילּה הּמּטה את ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהמפרק

ָטהֹור.

ה'תשע"א ניסן כ"ח שני יום

ועּׂשרים ׁשבעה ¦§¤§¨§¦¤¤ּפרק

הן:‡. ּתבֹות ֵֵָׁשלׁש
טמאה - מלמעלה מדרס; טמאה - מּצּדּה ׁשּנפחתה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָּתבה

מּכלּום. טהֹורה - בּמּדה והּבאה מת; ְְְְִִֵֵַַָָָָטמא
הן:·. ערבֹות ֲֵֵָׁשלׁש

מדרס; טמאה - ׁשּנסּדקה קּבין ּתׁשעה ועד לּגין מּׁשני ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻערבה
מּכלּום. טהֹורה - בּמּדה והּבאה מת; טמא טמאה - ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָׁשלמה

הן:‚. עגלֹות ֲֵָָׁשלׁש
טמא טמאה - ּכמּטה מדרס; טמאה - ּכקתדרה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָָָהעּׂשּויה

מּכלּום. טהֹורה - אבנים וׁשל ְְְֲִִֵֶָָמת;
הן:„. ּתריסין ְְִִֵָׁשלׁשה

טמא - ּבקמּפֹון ּבֹו וׁשּמּׂשחקין מדרס; טמא - הּכפּוף ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָּתריס
ׁשהיא לפי מּכלּום; טהֹורה - הערבּיים ודיצת מת; ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָטמא
ׁשאינֹו ּכלי וכל אדם, מּמׁשּמׁשי ואינּה ּבלבד לצּורה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָעּׂשּויה

עּקר. ּכל טמאה מקּבל אינֹו - אדם ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָֻמּמׁשּמׁשי

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

milk zekld - oqip h"k iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הן:‰. עֹור ׁשל ּתרּבּוסין ְְִֵֶַָׁשלׁשה
מת; טמא טמא - עליו וׁשאֹוכלין מדרס; טמא - סּפרים ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשל
ׁשאינֹו לפי מּכלּום, טהֹור - הּזיתים את עליו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָוׁשּׁשֹוטחים

אדם. ְְִֵַָָמּמׁשּמׁשי
.Â:הן ּבסיסאֹות ְְִֵָָׁשלׁשה

ׁשלחן ׁשל מדרס; טמא - הּסֹופרים וׁשּלפני הּמּטה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשּלפני
ׁשהּוא לפי מּכלּום, טהֹור - מגּדל וׁשל מת; טמא טמא -ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָ

עליו. מֹוכחת וצּורתֹו מגּדל ְְְִִַַָָָָָמקצת
.Ê:הן מּטֹות ִֵָׁשלׁש

ּבּה ׁשּנֹותנין זּגגים וׁשל מדרס; טמאה - לׁשכיבה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָהעּׂשּויה
עליה ׁשּמסרגין סרגין וׁשל מת; טמאת טמאה - זכּוכית ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּכלי
אדם. מּמׁשּמׁשי ׁשאינּה לפי מּכלּום, טהֹורה - הּסבכֹות ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָאת

.Á:הן מׁשּפלֹות ְֵֵַָׁשלׁש
מת; טמא טמאה - ּתבן ׁשל מדרס; טמאה - זבל ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָׁשל
ׁשּלֹו ׁשהחבלים לפי מּכלּום; טהֹור - ּגמּלים ׁשל ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֻוהּפחלץ
ּבֹו, וכּיֹוצא ּתבן לקּבל ראּוי ואינֹו ועבים ּביֹותר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָקׁשים

ּבלבד. חבלים אּלא ּכלי ּתֹורת עליו ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָונמצא
.Ë:הן מּפצין ְִֵַָָׁשלׁשה

את ּבֹו ׁשּמּניחין צּבעים וׁשל מדרס; טמא - ליׁשיבה ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהעּׂשּוי
ענבים עליו ׁשּנֹותנין ּגּתֹות וׁשל מת; טמא טמא - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָהּכלים
אדם. מּמׁשּמׁשי ׁשאינֹו לפי מּכלּום, טהֹור - ּבֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָּומחּפין

.È:הן ּתּורמלין ּוׁשלׁשה הן חמתֹות ְְֲִֵֵָָָָׁשלׁש
- החמת ׁשעּורן? וכּמה מדרס. טמאין - ּכּׁשעּור ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהמקּבלין
ּכּׁשעּור מקּבלין וׁשאינן חמּׁשה. - והּתּורמיל קּבין, ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָארּבעה
מּכלּום. טהֹור - הּדג עֹורֹות וׁשל מת; טמא טמאים -ְְְְִִֵֵֵֶַָָ

.‡È:הן עֹורֹות ְֵָׁשלׁשה
טמא - ּכלים לתכרי והעּׂשּוי מדרס; טמא - לׁשטיח ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהעּׂשּוי
לפי מּכלּום, טהֹור - סנּדלין וׁשל רצּועֹות וׁשל מת; ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָטמא

על ּכלי.ׁשאין צּורת יו ְִֵֶַָָ
.·È:הן סדינין ְְִִֵָׁשלׁשה

טמא טמא - לפרכת והעּׂשּוי מדרס; טמא - לׁשכיבה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹהעּׂשּוי
הרֹוקם מּמּנּו ׁשּיתלּמד ּכדי אֹותֹו ׁשעֹוּׂשין צּורֹות, וׁשל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָמת;

אדם. מּמׁשּמׁשי ׁשאינֹו לפי מּכלּום, טהֹור -ְְְְִִִֵֵֶַָָָ
.‚È:הן מטּפחֹות ְִֵָָׁשלׁש

מת; טמא טמאה - ספרים וׁשל מדרס; טמאה - ידים ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשל
לפי מּכלּום, טהֹורה - לוי ּבני נבלי וׁשל הּמת ּתכריכי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָוׁשל

אדם. מּמׁשּמׁשי ְְִֵֵֶַָָָׁשאינן
.„Èמּפני והאצּבעֹות הּיד ּבֹו ׁשּמכניסין יד, ּכמֹו העּׂשּוי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָעֹור

ּפרקלינין ּוׁשלׁשה ּפרקלינין. הּנקרא הּוא ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּצּנה
ֵהן:

וׁשל עליו; נׁשען ׁשהרי מדרס, טמא - ועֹוף חּיה צּידי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשל
קּיצים, וׁשל החגבים; ּבֹו ׁשּנֹותנין מת, טמא טמא - ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָחּגבים
אדם. מּמׁשּמׁשי ׁשאינֹו לפי מּכלּום, טהֹור - ּפרֹות מקּיצין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשּבֹו

.ÂË:הן סבכֹות ְֵָָׁשלׁש
מת; טמא טמאה - זקנה וׁשל מדרס; טמאה - ילּדה ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשל
לפי מּכלּום, טהֹורה - ׁשכר לׁשֹותי ּבּה לּׂשחק ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָוׁשעֹוּׂשין

אדם. מּמׁשּמׁשי ְְִֵֵֶַָָָׁשאינּה

.ÊË:הן סנּדלין ְְִֵַָָׁשלׁשה
טמא טמא - ּבהמה ׁשל מּתכֹות ׁשל מדרס; טמא - אדם ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשל
ּדבר: ׁשל ּכללֹו מּכלּום. טהֹור - צפירה וׁשל ׁשעם ׁשל ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָמת;
ולא ראּוי ׁשהּוא אֹו למרּכב, אֹו למׁשּכב ראּוי ׁשאינֹו ּכלי ְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָֹּכל
מן טהֹור הּוא הרי - אחרת למלאכה אּלא [לכ] ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָנעּׂשה
היׁשיבה, את עּמּה ּומׁשּמׁש אחרת למלאכה נעּׂשה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּמדרס;
הּמתטּמא וכל ּבמדרס. מתטּמא - והרדיד הּטּלית ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָּכגֹון
מתטּמא ואינֹו ּבמת מתטּמא ויׁש ּבמת; מתטּמא - ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָּבמדרס
ּבׁשאר מתטּמא - ּבמת הּמתטּמא וכל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּבמדרס,
ּדבריהם, ׁשל ּבין ּתֹורה ׁשל אבֹות ּבין הּטמאֹות, ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָֻאבֹות

ּבמׁשקין. ְְְְִִִַַּומתטּמאין
.ÊÈ:הן קּפֹות ֵָֻׁשלׁש

קטּנה הּבריאה; אחר הֹולכין - הּבריאה על ׁשּטלאּה ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָמהּוהה
הֹולכין - ׁשוֹות היּו הּגדֹולה; אחר הֹולכין - הּגדֹולה ְְְְִִַַַַַָָָָעל
ּבמֹוציא נּקבה ׁשאם אחריה? הֹולכין ּכיצד הּפנימית. ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָאחר

טהֹורֹות. ׁשּתיהן - ְְִֵֶרּמֹון
.ÁÈ:הן ּפנקסֹות ְְִֵָָׁשלׁשה

ּבֹו וׁשּיׁש מדרס; טמא - הּספרים עליו ׁשּמּניחין ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָהאּפיפירין
מּכלּום, טהֹורה - חלקה מת; טמא טמא - ׁשעוה קּבּול ְְְֲֲִִֵֵֵֵַָָָָָּבית

למדרס. ראּוי ואינֹו ּכלי צּורת עליו ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָלפי

ה'תשע"א ניסן כ"ט שלישי יום

ועּׂשרים ׁשמֹונה ¦§¤§¨§¤¤ּפרק

אחֹוריהן‡. ׁשּנטמאּו קּבּול ּבית להן ׁשּיׁש הּכלים ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּכל
אזניהן ולא אגניהן ולא לתרּומה, ּתֹוכן נטמא לא - ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹֹּבמׁשקין
- הּכלי ּתֹו נטמא הּכלי. ּבּׂשפת הּׁשֹוקע אצּבע מקֹום ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָֹולא
על אֹו הּכלים ּכּני על טמאין מׁשקין נפלּו ּכּלן. ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָֻנטמאּו
הרי - המקּבלין הּכלים ידֹות על אֹו אזניהן על אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָאגניהן
נטמאּו. לא ּכּלֹו הּכלי אחֹורי ואפּלּו טהֹורין. והן מנּגבן ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָֹֻזה

העֹור,·. ּכלי אֹו והּמרצּופין, הּׂשּקין ּכגֹון הּׂשק, ּכלי ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָאחד
קּפֹות אפּלּו עץ, ּכלי ואחד והּכסתֹות, הּכרים ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֻּכגֹון
ּתֹוכן. נטמא לא - ּבמׁשקין אחֹוריהן נטמאּו אם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹּומׁשּפלֹות,

הּׁשלחן‚. ּכגֹון למדרס, ראּויין ׁשאין ׁשטף ּכלי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֻּפׁשּוטי
מן טמאה מקּבלין ואין הֹואיל ּדפן, לּה ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻוטבלא
ּתֹוכן. נטמא לא - ּבמׁשקין אחֹוריהן נטמאּו אם ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹהּתֹורה,
והעֹור הּמּטה ּכגֹון למדרס, הראּויים ׁשטף ּכלי ּפׁשּוטי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָאבל

אחֹורים להם אין - ּבהן וכּיֹוצא והּכּסא עליו ותֹו,ׁשּיׁשנים ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
נטמא - מאחֹוריהן אֹו מּתֹוכן ּבהן מׁשקין ׁשּנגעּו ּבין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָאּלא
ׁשל ּומסּננת ליסטרֹות, וזֹומא וׁשמן, יין מּדֹות וכן ּכּלֹו. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֻהּכלי
נפל אם אּלא ,ותֹו אחֹורים להן אין - יין ׁשל ּומׁשּמרת ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָחרּדל,

הּבגדים. ּכמֹו ּכּלן, נטמאּו - מקצתן על ְְְְְְִִִִַַַָָָָֻמׁשקין
נפלּו„. ּכיצד? .ותֹו אחֹורים להן יׁש - והּמלמד ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָהּמרּדע

לחרחּור הּסמּו העץ מן נטמא לא - החרחּור על ְְְְִִִֵַַַַַַַָָָֹמׁשקין
נפלּו אם וכן טהֹור. העץ ּוׁשאר ּבלבד, טפחים ׁשבעה ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָאּלא
הּסמּוכין טפחים ארּבעה אּלא נטמא לא - הּדרבן על ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָֹמׁשקין

ּככלילּדרבן זה הרי - לארּבעה וחּוץ לׁשבעה חּוץ נפלּו . ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָ
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הן:‰. עֹור ׁשל ּתרּבּוסין ְְִֵֶַָׁשלׁשה
מת; טמא טמא - עליו וׁשאֹוכלין מדרס; טמא - סּפרים ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשל
ׁשאינֹו לפי מּכלּום, טהֹור - הּזיתים את עליו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָוׁשּׁשֹוטחים

אדם. ְְִֵַָָמּמׁשּמׁשי
.Â:הן ּבסיסאֹות ְְִֵָָׁשלׁשה

ׁשלחן ׁשל מדרס; טמא - הּסֹופרים וׁשּלפני הּמּטה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשּלפני
ׁשהּוא לפי מּכלּום, טהֹור - מגּדל וׁשל מת; טמא טמא -ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָ

עליו. מֹוכחת וצּורתֹו מגּדל ְְְִִַַָָָָָמקצת
.Ê:הן מּטֹות ִֵָׁשלׁש

ּבּה ׁשּנֹותנין זּגגים וׁשל מדרס; טמאה - לׁשכיבה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָהעּׂשּויה
עליה ׁשּמסרגין סרגין וׁשל מת; טמאת טמאה - זכּוכית ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּכלי
אדם. מּמׁשּמׁשי ׁשאינּה לפי מּכלּום, טהֹורה - הּסבכֹות ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָאת

.Á:הן מׁשּפלֹות ְֵֵַָׁשלׁש
מת; טמא טמאה - ּתבן ׁשל מדרס; טמאה - זבל ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָׁשל
ׁשּלֹו ׁשהחבלים לפי מּכלּום; טהֹור - ּגמּלים ׁשל ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֻוהּפחלץ
ּבֹו, וכּיֹוצא ּתבן לקּבל ראּוי ואינֹו ועבים ּביֹותר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָקׁשים

ּבלבד. חבלים אּלא ּכלי ּתֹורת עליו ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָונמצא
.Ë:הן מּפצין ְִֵַָָׁשלׁשה

את ּבֹו ׁשּמּניחין צּבעים וׁשל מדרס; טמא - ליׁשיבה ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהעּׂשּוי
ענבים עליו ׁשּנֹותנין ּגּתֹות וׁשל מת; טמא טמא - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָהּכלים
אדם. מּמׁשּמׁשי ׁשאינֹו לפי מּכלּום, טהֹור - ּבֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָּומחּפין

.È:הן ּתּורמלין ּוׁשלׁשה הן חמתֹות ְְֲִֵֵָָָָׁשלׁש
- החמת ׁשעּורן? וכּמה מדרס. טמאין - ּכּׁשעּור ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהמקּבלין
ּכּׁשעּור מקּבלין וׁשאינן חמּׁשה. - והּתּורמיל קּבין, ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָארּבעה
מּכלּום. טהֹור - הּדג עֹורֹות וׁשל מת; טמא טמאים -ְְְְִִֵֵֵֶַָָ

.‡È:הן עֹורֹות ְֵָׁשלׁשה
טמא - ּכלים לתכרי והעּׂשּוי מדרס; טמא - לׁשטיח ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהעּׂשּוי
לפי מּכלּום, טהֹור - סנּדלין וׁשל רצּועֹות וׁשל מת; ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָטמא

על ּכלי.ׁשאין צּורת יו ְִֵֶַָָ
.·È:הן סדינין ְְִִֵָׁשלׁשה

טמא טמא - לפרכת והעּׂשּוי מדרס; טמא - לׁשכיבה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹהעּׂשּוי
הרֹוקם מּמּנּו ׁשּיתלּמד ּכדי אֹותֹו ׁשעֹוּׂשין צּורֹות, וׁשל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָמת;

אדם. מּמׁשּמׁשי ׁשאינֹו לפי מּכלּום, טהֹור -ְְְְִִִֵֵֶַָָָ
.‚È:הן מטּפחֹות ְִֵָָׁשלׁש

מת; טמא טמאה - ספרים וׁשל מדרס; טמאה - ידים ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשל
לפי מּכלּום, טהֹורה - לוי ּבני נבלי וׁשל הּמת ּתכריכי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָוׁשל

אדם. מּמׁשּמׁשי ְְִֵֵֶַָָָׁשאינן
.„Èמּפני והאצּבעֹות הּיד ּבֹו ׁשּמכניסין יד, ּכמֹו העּׂשּוי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָעֹור

ּפרקלינין ּוׁשלׁשה ּפרקלינין. הּנקרא הּוא ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּצּנה
ֵהן:

וׁשל עליו; נׁשען ׁשהרי מדרס, טמא - ועֹוף חּיה צּידי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשל
קּיצים, וׁשל החגבים; ּבֹו ׁשּנֹותנין מת, טמא טמא - ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָחּגבים
אדם. מּמׁשּמׁשי ׁשאינֹו לפי מּכלּום, טהֹור - ּפרֹות מקּיצין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשּבֹו

.ÂË:הן סבכֹות ְֵָָׁשלׁש
מת; טמא טמאה - זקנה וׁשל מדרס; טמאה - ילּדה ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשל
לפי מּכלּום, טהֹורה - ׁשכר לׁשֹותי ּבּה לּׂשחק ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָוׁשעֹוּׂשין

אדם. מּמׁשּמׁשי ְְִֵֵֶַָָָׁשאינּה

.ÊË:הן סנּדלין ְְִֵַָָׁשלׁשה
טמא טמא - ּבהמה ׁשל מּתכֹות ׁשל מדרס; טמא - אדם ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשל
ּדבר: ׁשל ּכללֹו מּכלּום. טהֹור - צפירה וׁשל ׁשעם ׁשל ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָמת;
ולא ראּוי ׁשהּוא אֹו למרּכב, אֹו למׁשּכב ראּוי ׁשאינֹו ּכלי ְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָֹּכל
מן טהֹור הּוא הרי - אחרת למלאכה אּלא [לכ] ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָנעּׂשה
היׁשיבה, את עּמּה ּומׁשּמׁש אחרת למלאכה נעּׂשה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּמדרס;
הּמתטּמא וכל ּבמדרס. מתטּמא - והרדיד הּטּלית ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָּכגֹון
מתטּמא ואינֹו ּבמת מתטּמא ויׁש ּבמת; מתטּמא - ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָּבמדרס
ּבׁשאר מתטּמא - ּבמת הּמתטּמא וכל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּבמדרס,
ּדבריהם, ׁשל ּבין ּתֹורה ׁשל אבֹות ּבין הּטמאֹות, ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָֻאבֹות

ּבמׁשקין. ְְְְִִִַַּומתטּמאין
.ÊÈ:הן קּפֹות ֵָֻׁשלׁש

קטּנה הּבריאה; אחר הֹולכין - הּבריאה על ׁשּטלאּה ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָמהּוהה
הֹולכין - ׁשוֹות היּו הּגדֹולה; אחר הֹולכין - הּגדֹולה ְְְְִִַַַַַָָָָעל
ּבמֹוציא נּקבה ׁשאם אחריה? הֹולכין ּכיצד הּפנימית. ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָאחר

טהֹורֹות. ׁשּתיהן - ְְִֵֶרּמֹון
.ÁÈ:הן ּפנקסֹות ְְִֵָָׁשלׁשה

ּבֹו וׁשּיׁש מדרס; טמא - הּספרים עליו ׁשּמּניחין ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָהאּפיפירין
מּכלּום, טהֹורה - חלקה מת; טמא טמא - ׁשעוה קּבּול ְְְֲֲִִֵֵֵֵַָָָָָּבית

למדרס. ראּוי ואינֹו ּכלי צּורת עליו ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָלפי

ה'תשע"א ניסן כ"ט שלישי יום

ועּׂשרים ׁשמֹונה ¦§¤§¨§¤¤ּפרק

אחֹוריהן‡. ׁשּנטמאּו קּבּול ּבית להן ׁשּיׁש הּכלים ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּכל
אזניהן ולא אגניהן ולא לתרּומה, ּתֹוכן נטמא לא - ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹֹּבמׁשקין
- הּכלי ּתֹו נטמא הּכלי. ּבּׂשפת הּׁשֹוקע אצּבע מקֹום ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָֹולא
על אֹו הּכלים ּכּני על טמאין מׁשקין נפלּו ּכּלן. ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָֻנטמאּו
הרי - המקּבלין הּכלים ידֹות על אֹו אזניהן על אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָאגניהן
נטמאּו. לא ּכּלֹו הּכלי אחֹורי ואפּלּו טהֹורין. והן מנּגבן ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָֹֻזה

העֹור,·. ּכלי אֹו והּמרצּופין, הּׂשּקין ּכגֹון הּׂשק, ּכלי ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָאחד
קּפֹות אפּלּו עץ, ּכלי ואחד והּכסתֹות, הּכרים ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֻּכגֹון
ּתֹוכן. נטמא לא - ּבמׁשקין אחֹוריהן נטמאּו אם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹּומׁשּפלֹות,

הּׁשלחן‚. ּכגֹון למדרס, ראּויין ׁשאין ׁשטף ּכלי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֻּפׁשּוטי
מן טמאה מקּבלין ואין הֹואיל ּדפן, לּה ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻוטבלא
ּתֹוכן. נטמא לא - ּבמׁשקין אחֹוריהן נטמאּו אם ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹהּתֹורה,
והעֹור הּמּטה ּכגֹון למדרס, הראּויים ׁשטף ּכלי ּפׁשּוטי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָאבל

אחֹורים להם אין - ּבהן וכּיֹוצא והּכּסא עליו ותֹו,ׁשּיׁשנים ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
נטמא - מאחֹוריהן אֹו מּתֹוכן ּבהן מׁשקין ׁשּנגעּו ּבין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָאּלא
ׁשל ּומסּננת ליסטרֹות, וזֹומא וׁשמן, יין מּדֹות וכן ּכּלֹו. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֻהּכלי
נפל אם אּלא ,ותֹו אחֹורים להן אין - יין ׁשל ּומׁשּמרת ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָחרּדל,

הּבגדים. ּכמֹו ּכּלן, נטמאּו - מקצתן על ְְְְְְִִִִַַַָָָָֻמׁשקין
נפלּו„. ּכיצד? .ותֹו אחֹורים להן יׁש - והּמלמד ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָהּמרּדע

לחרחּור הּסמּו העץ מן נטמא לא - החרחּור על ְְְְִִִֵַַַַַַַָָָֹמׁשקין
נפלּו אם וכן טהֹור. העץ ּוׁשאר ּבלבד, טפחים ׁשבעה ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָאּלא
הּסמּוכין טפחים ארּבעה אּלא נטמא לא - הּדרבן על ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָֹמׁשקין

ּככלילּדרבן זה הרי - לארּבעה וחּוץ לׁשבעה חּוץ נפלּו . ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָ
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מּמקֹום אּלא נטמאּו ולא ּבאחֹוריו, מׁשקין ׁשּנגעּו ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹקּבּול
ולחּוץ. ְַַָמּגעֹו

נטמא‰. לא - ּבמׁשקין מהן אחד ׁשּנטמא ּכיס ׁשּבתֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹּכיס
אבל ׁשוין; ּׂשפתֹותיהן ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָחברֹו.
החיצֹון, נטמא - הּפנימי ונטמא עֹודף החיצֹון היה ְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָאם
,ּכ ּובין ּכ ּבין ּובּׁשרץ, הּפנימי. נטמא לא - החיצֹון ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹנטמא

חברֹו. נטמא לא - מהם אחד נטמא ְְֲִִִֵֵֶֶָָָֹאם
.Âמהן אחד ונטמא אחד ּבעץ רבע וחצי רבע ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹהחֹוקק

ּכיצד? אחד. עץ ׁשהן ּפי על אף הּׁשני, נטמא לא - ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹּבמׁשקין
טמאין, ואחֹוריו הרבע - הרבע ּבתֹו טמאין מׁשקין ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹֹנגעּו
- מּתֹוכֹו הרבע ּבחצי נגעּו טהֹורין; ואחֹוריו הרבע ְְֲֲֲִִִִַַַַַָָָָֹֹוחצי
טהֹורין. ואחֹוריו הרבע טמאים, ואחֹוריו הרבע ְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָָֹֹחצי
אֹו הרבע אחֹורי נטמאּו הּכל. את מטּביל - מטּביל ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹֹּוכׁשהּוא
ׁשאין טמא, הּכלי אחֹורי הרי - ּבמׁשקין הרבע חצי ְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹאחֹורי

האחֹורים. את ְֲִִֶַָחֹולקין
.Êאין - מרּתיח והיה טמאין אחֹוריו ׁשהיּו ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֻקמקּומֹוס

וחזרּו ּבאחֹוריו ונגעּו מּתֹוכֹו מׁשקין יצאּו ׁשּמא ְְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָחֹוׁשׁשין
לתרּומה. טהֹורין ׁשּבתֹוכֹו הּמׁשקין הרי אּלא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָלתֹוכֹו,

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"א ניסן ל' רביעי יום

zFkldzF`ewn ¦§¦§¨
ואחרמצות מקוה ּבמי טמא ּכל ׁשּיטּבל והיא. אחת, עּׂשה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ

יטהר. ְִַָּכ
אּלּו: ּבפרקים זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

ראׁשֹון ¦¤¤ּפרק

טמאה‡. ׁשּנטמאּו ּבין ּכלים, ּבין אדם ּבין הּטמאין, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֻּכל
אין - ּדבריהן ׁשל ּבטמאה ׁשּנטמאּו ּבין ּתֹורה ׁשל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֻחמּורה

ּבּקרקע. הּנקוין ּבמים ּבטבילה אּלא טהרה ְְְְֳִִִִִֶֶַַַַַָָָָָלהן
מן·. ּבגדים וכּבּוס ּבּׂשר רחיצת ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְְְֱִִִִֶֶַַַָָָָָָּכל

ׁשּנאמר וזה ּבמקוה. הּגּוף ּכל טבילת אּלא אינֹו - ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהּטמאה
והּוא ּגּופֹו. ּכל ׁשּיטּבל ּכלֹומר, - ּבּמים ׁשטף לא וידיו ְְְְְִִֶַַַָָָָָָֹֹּבזב:
אצּבע מראׁש חּוץ ּכּלֹו טבל ׁשאם הּטמאין, לׁשאר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻהּדין
על אף האּלה, הּדברים וכל ּבטמאתֹו. הּוא עדין - ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֻהּקטּנה
עד וטמא יּובא ּבּמים נאמר: הרי הּׁשמּועה, מּפי ׁשהן ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּפי
ּבּמים. ׁשּיבֹואּו הּטמאים לכל אב ּבנין - וטהר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהערב

מּכלי‚. חּוץ ּבמקוה, טהרה להן יׁש - ׁשּנטמאּו הּכלים ְְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּכל
ואתֹו ּבֹו: נאמר - חרס ּכלי הּמּפץ. וכן זכּוכית ּוכלי ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹחרס
ּבּקרקע, חּברֹו אפּלּו ׁשבירה. אּלא טהרה לֹו ואין ְְְְְֲֳִִִִֵֶַַַָָָָֹתׁשּברּו,
הרי - גפסיס אֹו סיד מלאהּו ואפּלּו ּבמסמר, קבעֹו ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַָָואפּלּו
חרס ּככלי - זכּוכית ּוכלי ׁשּיּׁשבר. עד ׁשהיה ּכמֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָהּוא

זה. ּבדבר ְֲֶָָָעּׂשאּום
הּטמאֹות.„. ּכל ׁשאר המקּבלים הּכלים ּבכלל אינֹו ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָֻהּמּפץ

ּבּתֹורה. האמּורין עץ ּכלי מּכלל אינֹו קּבּול, ּכלי ׁשאינֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָלפי
ּדין ּבלבד מדרס לטמאת נתרּבה למׁשּכב, ראּוי והּוא ְְְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָֻוהֹואיל
ונתרּבה ּבפרּוׁש וטהרה טמאה לֹו ׁשאין וכיון ְְְְְְֳִֵֵֵֶַָָָָָָֻּתֹורה.

ּבמקוה מתטהר ׁשאין ּבמקוה; לטהר יתרּבה לא ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֻלטמאה,
אּלא טהרה למּפץ ואין ּבּתֹורה. האמּורין הּכלים ְְֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָאּלא
טפחים. ׁשּׁשה על מּׁשּׁשה ּפחֹות ׁשּיּׁשאר עד ְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָקריעתֹו,

ּבמים‰. ּבֹו: נאמר ׁשהרי ּבמעין, אּלא טהרה לֹו אין ְְְֱֲֳִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּזב
- ּכלים ּבין אדם ּבין הּטמאין, ּוׁשאר הּזבה אבל ְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָחּיים.

ּבמקוה. אף ְְְִִֶַטֹובלין
.Âויֹולדת מּנּדה חּוץ ּבּיֹום, טבילתן טבילֹות חּיבי ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּכל

טֹובל קרי ּובעל נּדה. ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבּלילה, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּטבילתן
לפנֹות והיה ׁשּנאמר: הּלילה; מּתחּלת ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻוהֹול
הּלילה מּתחּלת והֹול ׁשּטֹובל מלּמד, - ּבּמים ירחץ ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָערב

ׁשמׁש. הערב ֱֵֶֶֶַעד
.Êּבבת ערם ּכׁשהּוא ּגּופֹו ּכל ׁשּיטּבל צרי הּטֹובל ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹּכל

והרי ראׁשֹו, ּׂשער ּכל יטּביל - ּׂשער ּבעל היה ואם ְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָֹאחת.
- ּבבגדיהן ׁשּנטּבלּו הּטמאין וכל ּתֹורה. ּדין ּכגּופֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָהּוא
חֹוצצין. ואינן ּבהן ּבאין ׁשהּמים מּפני טבילה, להן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָעלתה

לבעלּה. מּתרת - ּבבגדיה ׁשּטבלה הּנּדה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻוכן
.Á- נתּכּון לא ואם לטבילה, להתּכּון צרי הּטֹובל ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָֹּכל

ּכגֹון ּכּונה, ּבלא ׁשּטבלה נּדה אפּלּו לחּלין. טבילה לֹו ְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָָֹֻעלתה
לבעלּה; מּתרת זֹו הרי - להקר ירדה אֹו הּמים לתֹו ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשּנפלה
ּבכּונה. ׁשּתטּבל עד טהֹורה אינּה ּולקדׁשים לתרּומה ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָֹאבל

.Ëנכנסּו אם הּמים, ּבאּמת לֹו ויׁשב ורגליו ידיו ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָהּכֹופת
מגּנה. זה הרי - הּמקוה לתֹו הּקֹופץ טהֹור. - ּכּלֹו ּדר ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻֻמים
לחברֹו: והאֹומר מגּנה. זה הרי - ּבּמקוה ּפעמים ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֻוהּטֹובל

מגּנה. זה הרי - ּבּמקוה עלי יד ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָֻּכבׁש
.Èּבהן ׁשּיבֹואּו צריכין אינן הּקמטים ּובית הּסתרים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבית

הּנראים איברים - ּבּמים ׁשטף לא וידיו ׁשּנאמר: ְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹהּמים;
ּבהן ׁשּיבֹואּו ראּויין להיֹות צריכין כן ּפי על ואף ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָּבלבד.
לעֹולם חכמים: אמרּו לפיכ חֹוצץ. דבר יהיה ולא ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹהּמים
קמטיה ּבין מדיחה אּׁשה ׁשּתהיה ּביתֹו, ּבתֹו אדם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָילּמד
ּגדילתּה, ּכדר טֹובלת והאּׁשה ּתטּבל. ּכ ואחר ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבמים

ּבנּה. את וכמניקה ְְְְִִֶֶֶָָּכאֹורגת
.‡Èהעיר מּבני ׁשּמתּבּיׁשת מּפני ּבנמל, טֹובלת אינּה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאּׁשה

ּכדי ּבֹו וכּיֹוצא מּפץ לּה הּקיף ואם ּכהגן. טֹובלת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹואינּה
אֹו חרס ּכלי ּגּבי על ּתטּבל ולא ּבנמל. טֹובלת - ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹלהצניעּה
טבילה. לּה ּתעלה ולא ׁשּמפחדת מּפני ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹסל

.·Èּובין ּבינם חֹוצץ דבר יהיה לא הּכלים אֹו האדם ְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹאחד
ׁשהיה ּכגֹון הּמים, ּובין ּבינם חֹוצץ דבר היה ואם ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהּמים.
הרי - הּכלי ּגּוף על אֹו האדם ּבּׂשר על מדּבק טיט אֹו ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָֻּבצק
אם ּתֹורה: ּדבר טבילה. להן עלתה ולא ּכׁשהיה, טמא ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹזה
לא - הּכלי רב אֹו האדם רב את חֹופה החֹוצץ דבר ְִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹֹהיה
להעבירֹו; ורֹוצה עליו ׁשּיקּפיד והּוא טבילה. להן ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָעלתה
עבר ּבין לב על אֹותֹו ּׂשם ולא עליו מקּפיד אינֹו אם ְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָֹאבל

ו חֹוצץ אינֹו - עבר לא וכןּבין רּבֹו. את ׁשחֹופה ּפי על אף ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֻ
מקּפיד ׁשהּוא ּפי על אף חֹוצץ, אינֹו - מעּוטֹו חֹופה היה ְִִִִֵֵֶֶַַַָָאם
מקּפיד היה אם החֹוצץ, ּדבר ׁשּכל סֹופרים: מּדברי ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָעליו.
מעּוטֹו, על ׁשהּוא ּפי על אף טבילה, לֹו עלתה לא - ְְִִִֶַַַָָָָָֹעליו
רּבֹו את חֹופה היה אם החֹוצץ, ּדבר וכל רּבֹו; מּׁשּום ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֻֻּגזרה
ּגזרה עליו, מקּפיד ׁשאינֹו ּפי על אף טבילה, לֹו עלתה לא -ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ
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ּבּׂשר על היה ׁשאם אֹומר: נמצאת עליו. הּמקּפיד רּבֹו ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻמּׁשּום
ּבצק ּכגֹון החֹוצצין, מּדברים ּדבר הּכלי ּגּוף על אֹו ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָהאדם
- עליו מקּפיד והּוא ּכחרּדל, טּפה אפּלּו ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוזפת
לֹו עלתה - עליו מקּפיד אינֹו ואם טבילה; לֹו עלתה ְְְְְִִִֵַָָָָָָָֹלא
ּכמֹו האדם, רב אֹו הּכלי רב חֹופה היה ּכן אם אּלא ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹטבילה,

ְֵֶַׁשּבארנּו.

ה'תשע"א אייר א' חמישי יום

ׁשני ¦¥¤¤ּפרק

ׁשחּוץ‡. וגלד לעין, ׁשחּוץ לפלּוף ּבאדם: חֹוצצין ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָאּלּו
וגלדי ׁשעליה, והרטּיה הּמּכה, ּגּבי ׁשעל יבׁש והּדם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָלּמּכה,
והּמלמּולין הּצּפרן, ׁשּתחת טיט אֹו ּובצק ּבּׂשרֹו, ׁשעל ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹצֹואה
ּדרכים ׁשל וטיט הּיֹוצרים, וטיט הּיון, וטיט הּגּוף, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָׁשעל
חֹוצצין. אּלּו ּכל - החּמה ּבימֹות אפּלּו ּתמיד ׁשם ְְֲִִִִִֵַַַָָָָָהּנמצא
נמחה ׁשהרי חֹוצץ, אינֹו - לח ּכׁשהּוא הּטיט: ּכל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָּוׁשאר

חֹוצץ. - יבׁש ּוכׁשהּוא ְִֵֵֶַַָּבּמים;
והּתאנה·. הּתּות ּוּׂשרף והּדם, והחלב והּדיֹו ְְְְְְְְֵֶַַַַַַַָָָָהּדבׁש

ּוׁשאר חֹוצצין. אינן לחין חֹוצצין, יבׁשין - והחרּוב ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָוהּׁשקמה
ׁשּנסר ודם חֹוצצין. יבׁשין ּבין לחין ּבין - הּׂשרפין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכל
- המדלּדלים והּבּׂשר האיבר חֹוצץ. - לח אפּלּו ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָֻּבּבּׂשר,

ְִחֹוצצין.
ׁשּת‚. עד חֹוצץ - ּבאּׁשה הּסתרים ׁשהּזעהּבית ּתחּלה, דיח ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

אמּורים? ּדברים ּבּמה וחֹוצץ. מתקּבץ והאבק ּתמיד ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָׁשם
חֹוצץ. אינֹו - מקּפדת ואינּה הֹואיל ּבפנּויה, אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבנּׂשּואה;

הּׁשבר,„. ּגּבי ׁשעל והּקּׂשקּׂשין הּמּכה, ּגּבי ׁשעל ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָהאגד
חזקים ׁשהן ּבזמן והּטּבעֹות: והּקטליֹות והּנזמים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָוהּׁשירים

חֹוצצין. אינם - רפים חֹוצצים; - ּבּבּׂשר ְְְִִִִֵַָָָָּודבּוקים
הּנׁשים‰. ׁשּקֹוׁשרֹות והרצּועֹות ּפׁשּתן וחּוטי צמר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָחּוטי

ּובין הּגּוף ּבין ׁשּמבּדילין מּפני חֹוצצין, - לנֹוי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָּבראׁשיהן
ּבאין ׁשהּמים מּפני חֹוצצין, אין - ּׂשער חּוטי אבל ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהּמים.

רפין. ׁשאינן ּפי על אף ִִֵֶֶַַָָָּבהן
.Âלפי ּפׁשּתן, ׁשל אפּלּו חֹוצצין, אינן - ׁשּבּצּואר ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָחּוטין

ּכגֹון ׁשּבּצּואר, חבקים אבל ּבהן. עצמּה חֹונקת אּׁשה ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשאין
ּבהן עצמּה חֹונקת ׁשהאּׁשה לפי חֹוצצין, - וענקים ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָקטליֹות

ּבּׂשר. ּבעלת ׁשּתראה ְֲֵֵֶֶַַָָָּכדי
.Êקלקלי וכן קלקלי, ונעּׂשה ׁשּנתקּׁשר הּלב ׁשעל ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָּׂשער

חֹוצצין. - ְִַָָהּזקן
.Áּובזמן חֹוצץ, - נראה ׁשהּוא ּבזמן ּבאדם: הּתחּוב ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָחץ

ּפי על אף לערב, ּבתרּומתֹו ואֹוכל טֹובל - נראה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשאינֹו
הרי - וטבל טמאה טּבעת ׁשּבלע מי וכן טמא. חץ ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשהּוא
ׁשּכבר ּבמּגעּה. נטמא - ׁשּטבל אחר הקיאּה ואם טהֹור; ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָזה
ולא מטּמאין לא החי ּבגּוף הּבלּועים ׁשּכל ְְְְְְִִֵֶַַַַַָֹֹּבארנּו,
- מּלמּטה רגליו ּבסדקי וקיסמין צרֹורֹות נכנסּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָמתטּמאין.

ְִחֹוצצין.
.Ë;חֹוצצין - הּסתרים ּבית ׁשעל ּורטּיה מלּוגמא ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָאסּפלנית,

ׁשּיהיּו צריכין הּמים, ּבהן ׁשּיּכנסּו צרי ׁשאינֹו ּפי על ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאף
ּבֹו היתה ׁשּבארנּו. ּכמֹו חֹוצץ, ּדבר ּבהן יהא ולא ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹראּויין

אֹו לּמּכה, מדּבק וראׁשּה לּמּכה חּוץ ׁשּתים אֹו אחת ְְְֲִַַַַַַַַָָָָָֹֻּׂשערה
ׁשהיּו אֹו ּבצֹואה, אֹו ּבטיט מדּבק ראׁשם ּׂשערֹות ׁשּתי ְְְְְִֵֶֶָָָָָָֹֻׁשהיּו
ּבריסי והֹוציאן ּונקבן מלמּטה עיניו ּבריסי ּׂשערֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָָׁשּתי

חֹוצצין. אּלּו הרי - מלמעלה ְְְֲִִֵֵֵַָָעיניו
.È.חֹוצץ אינֹו - טבל ואם רגליו. ׁשעל ּבעפר אדם יטּבל ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹלא
.‡Èואף ּבטמאתן, הן הרי - והטּבילן ּובכלים ּבאדם ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָֻהאֹוחז

לא ׁשּמא ּגזרה הּמים, ּבהן ׁשּבאּו עד ידיו ׁשרּפה ּפי ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹעל
טבילה. להן עלתה - ּבמים ידיו הדיח ואם ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָירּפה.

.·È;טבילה לּה עלתה לא - וטבלה לאחֹורּה ּבנּה ְְְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָָָֹהּמפׁשלת
ּבׁשעת ּבאּמֹו ונדּבק ּבידיו אֹו הּתינֹוק ּברגלי טיט היה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשּמא

נפל. ׁשעלתה ואחר וחצץ, ְְְְִֶַַַַָָָָָטבילה
.‚Èׁשּקרצה אֹו ידּה ׁשּקפצה אֹו ּבפיה ּׂשערּה ׁשּנתנה ְְְְְִִֶֶֶָָָָָָָָָָָָנּדה

טבלה. לא ּכאּלּו - ׁשּניה ּבין עצם ׁשּנמצא אֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹּבּׂשפתֹותיה
- וטבלה וירדה ּבפיה מעֹות נתנה הּטמאים. ּכל ׁשאר ְְְְְְְְְִִֵֵַָָָָָָָָָָוכן
ונמצאת רּקּה, ּגב על טמאה היא והרי הּנּדה, מּטמאת ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֻֻטהרה
ּבזב. הּדין וכן הּנּדה. ּברק ׁשּנגע ּכמי לטמאה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֻראׁשֹון

.„Èהּׁשחי ּובית הראׁש קלקלי ּבאדם: חֹוצצין ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹואּלּו
ׁשהעלתה וגלד ׁשּבעין, ולפלּוף ׁשּבאיׁש, הּסתרים ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָּובית
הּצּפרן, ׁשּתחת וצֹואה ּבּׂשרֹו, ׁשעל צֹואה ולכלּוכי ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּמּכה,
ׁשעל הּדק הּׂשער והּוא הּקטן, ּוכׁשּות המדלּדלת, ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻוצּפרן

חֹוצצין. אינן אּלּו ּכל - ְְִֵֵָָָּבּׂשרֹו
.ÂË- אחד קׁשר ּכאחת קׁשּורין ׁשהיּו יתר אֹו ּׂשערֹות ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּתי

אחת וּׂשערה ּבהן. ּבאין ׁשהּמים מּפני חֹוצצין, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאינן
אם אבל עליה; מקּפיד ׁשּיהיה והּוא חֹוצצת. - ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּנקׁשרה
ּׂשערֹו רב ׁשּיהיה עד טבילה, לֹו עלתה - עליה מקּפיד ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹאינֹו
ויראה הּגאֹונים. הֹורּו ּכזה עצמּה. ּבפני נימא נימא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָקׁשּור
ואינֹו טבילה, לענין חׁשּוב הּוא ּכגּופֹו אדם ׁשל ׁשּׂשערֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָלי,
ּפי על אף אּלא הּׂשער, רב ׁשּנאמר ּכדי עצמֹו ּבפני ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹּכגּוף
- עליו מקּפיד אינֹו אם נימא, נימא קׁשּור ראׁשֹו ּׂשער ְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹׁשּכל
ּגּופֹו על אחר לחֹוצץ נצטרף ּכן אם אּלא טבילה; לֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָעלתה
ׁשאר ואחד הּנּדה ואחד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּגּופֹו, רב הּכל ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹונמצא

ּׂשער. ּבראׁשן ׁשּיׁש ְְִֵֵֵֶַָָֹהּטמאין
.ÊËּׂשערּה את חֹופפת אּׁשה ׁשּתהיה היא, עזרא ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּתּקנת

מּיד ולטּבל ּבּלילה לחף לּה אפׁשר ואם ּתטּבל. ּכ ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֹֹֹואחר
מּפני אֹו הּדחק ּובׁשעת מׁשּבח. זה הרי - לחפיפה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻּתכף
ׁשּבת. למֹוצאי וטֹובלת ׁשּבת ּבערב אפּלּו חֹופפת ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹהחלי

.ÊÈהּיֹום ּבאֹותֹו אם חֹוצץ: דבר עליה ונמצא ועלתה ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָָטבלה
חֹוזרת אּלא ׁשנּיה, ּפעם לחף צריכה אינּה - טבלה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹׁשחפפה
ׁשנּיה ּפעם לחף צריכה - לאו ואם ּבלבד; מּיד ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָֹוטֹובלת

ְְִֹולטּבל.
.ÁÈולא הּׂשער; את ׁשּמקּטף מּפני ּבנתר, אּׁשה ּתחף ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹלא

ּבחּמי ואפּלּו ּבחּמין, אּלא הּׂשער; את ׁשּמסרי מּפני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבאהל,
אֹותֹו; ּומסלסלין הּׂשער את מּׁשירין ׁשהחּמין מּפני ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָחּמה,
ּומתקּׁשר. הּׂשער את ּומקּבצין מקלקלין הּצֹוננין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָאבל

.ËÈלּה עלתה לא - וטבלה לבנּה ּתבׁשיל ׁשּנתנה ְְְְְְִִִֶַָָָָָָָָָֹנּדה
ידיה. ׁשעל הּׁשמנּונית מּפני ְְְִִִֵֶֶַַַָָָטבילה,

.Îימים ׁשלׁשה ּבתֹו וטבלה: דם והֹוציא ּבבּׂשרּה ְְְְְְְִִִָָָָָָָָָּׂשרטה
חֹוצץ, - ימים ׁשלׁשה לאחר חֹוצץ; הּׂשריטֹות מקֹום אין -ְְְְִִֵֵֵַַַָָ
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ּבּׂשר על היה ׁשאם אֹומר: נמצאת עליו. הּמקּפיד רּבֹו ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻמּׁשּום
ּבצק ּכגֹון החֹוצצין, מּדברים ּדבר הּכלי ּגּוף על אֹו ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָהאדם
- עליו מקּפיד והּוא ּכחרּדל, טּפה אפּלּו ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוזפת
לֹו עלתה - עליו מקּפיד אינֹו ואם טבילה; לֹו עלתה ְְְְְִִִֵַָָָָָָָֹלא
ּכמֹו האדם, רב אֹו הּכלי רב חֹופה היה ּכן אם אּלא ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹטבילה,

ְֵֶַׁשּבארנּו.

ה'תשע"א אייר א' חמישי יום

ׁשני ¦¥¤¤ּפרק

ׁשחּוץ‡. וגלד לעין, ׁשחּוץ לפלּוף ּבאדם: חֹוצצין ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָאּלּו
וגלדי ׁשעליה, והרטּיה הּמּכה, ּגּבי ׁשעל יבׁש והּדם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָלּמּכה,
והּמלמּולין הּצּפרן, ׁשּתחת טיט אֹו ּובצק ּבּׂשרֹו, ׁשעל ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹצֹואה
ּדרכים ׁשל וטיט הּיֹוצרים, וטיט הּיון, וטיט הּגּוף, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָׁשעל
חֹוצצין. אּלּו ּכל - החּמה ּבימֹות אפּלּו ּתמיד ׁשם ְְֲִִִִִֵַַַָָָָָהּנמצא
נמחה ׁשהרי חֹוצץ, אינֹו - לח ּכׁשהּוא הּטיט: ּכל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָּוׁשאר

חֹוצץ. - יבׁש ּוכׁשהּוא ְִֵֵֶַַָּבּמים;
והּתאנה·. הּתּות ּוּׂשרף והּדם, והחלב והּדיֹו ְְְְְְְְֵֶַַַַַַַָָָָהּדבׁש

ּוׁשאר חֹוצצין. אינן לחין חֹוצצין, יבׁשין - והחרּוב ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָוהּׁשקמה
ׁשּנסר ודם חֹוצצין. יבׁשין ּבין לחין ּבין - הּׂשרפין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכל
- המדלּדלים והּבּׂשר האיבר חֹוצץ. - לח אפּלּו ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָֻּבּבּׂשר,

ְִחֹוצצין.
ׁשּת‚. עד חֹוצץ - ּבאּׁשה הּסתרים ׁשהּזעהּבית ּתחּלה, דיח ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

אמּורים? ּדברים ּבּמה וחֹוצץ. מתקּבץ והאבק ּתמיד ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָׁשם
חֹוצץ. אינֹו - מקּפדת ואינּה הֹואיל ּבפנּויה, אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבנּׂשּואה;

הּׁשבר,„. ּגּבי ׁשעל והּקּׂשקּׂשין הּמּכה, ּגּבי ׁשעל ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָהאגד
חזקים ׁשהן ּבזמן והּטּבעֹות: והּקטליֹות והּנזמים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָוהּׁשירים

חֹוצצין. אינם - רפים חֹוצצים; - ּבּבּׂשר ְְְִִִִֵַָָָָּודבּוקים
הּנׁשים‰. ׁשּקֹוׁשרֹות והרצּועֹות ּפׁשּתן וחּוטי צמר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָחּוטי

ּובין הּגּוף ּבין ׁשּמבּדילין מּפני חֹוצצין, - לנֹוי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָּבראׁשיהן
ּבאין ׁשהּמים מּפני חֹוצצין, אין - ּׂשער חּוטי אבל ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָהּמים.

רפין. ׁשאינן ּפי על אף ִִֵֶֶַַָָָּבהן
.Âלפי ּפׁשּתן, ׁשל אפּלּו חֹוצצין, אינן - ׁשּבּצּואר ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָחּוטין

ּכגֹון ׁשּבּצּואר, חבקים אבל ּבהן. עצמּה חֹונקת אּׁשה ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשאין
ּבהן עצמּה חֹונקת ׁשהאּׁשה לפי חֹוצצין, - וענקים ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָקטליֹות

ּבּׂשר. ּבעלת ׁשּתראה ְֲֵֵֶֶַַָָָּכדי
.Êקלקלי וכן קלקלי, ונעּׂשה ׁשּנתקּׁשר הּלב ׁשעל ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָּׂשער

חֹוצצין. - ְִַָָהּזקן
.Áּובזמן חֹוצץ, - נראה ׁשהּוא ּבזמן ּבאדם: הּתחּוב ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָחץ

ּפי על אף לערב, ּבתרּומתֹו ואֹוכל טֹובל - נראה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשאינֹו
הרי - וטבל טמאה טּבעת ׁשּבלע מי וכן טמא. חץ ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשהּוא
ׁשּכבר ּבמּגעּה. נטמא - ׁשּטבל אחר הקיאּה ואם טהֹור; ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָזה
ולא מטּמאין לא החי ּבגּוף הּבלּועים ׁשּכל ְְְְְְִִֵֶַַַַַָֹֹּבארנּו,
- מּלמּטה רגליו ּבסדקי וקיסמין צרֹורֹות נכנסּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָמתטּמאין.

ְִחֹוצצין.
.Ë;חֹוצצין - הּסתרים ּבית ׁשעל ּורטּיה מלּוגמא ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָאסּפלנית,

ׁשּיהיּו צריכין הּמים, ּבהן ׁשּיּכנסּו צרי ׁשאינֹו ּפי על ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאף
ּבֹו היתה ׁשּבארנּו. ּכמֹו חֹוצץ, ּדבר ּבהן יהא ולא ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹראּויין

אֹו לּמּכה, מדּבק וראׁשּה לּמּכה חּוץ ׁשּתים אֹו אחת ְְְֲִַַַַַַַַָָָָָֹֻּׂשערה
ׁשהיּו אֹו ּבצֹואה, אֹו ּבטיט מדּבק ראׁשם ּׂשערֹות ׁשּתי ְְְְְִֵֶֶָָָָָָֹֻׁשהיּו
ּבריסי והֹוציאן ּונקבן מלמּטה עיניו ּבריסי ּׂשערֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָָׁשּתי

חֹוצצין. אּלּו הרי - מלמעלה ְְְֲִִֵֵֵַָָעיניו
.È.חֹוצץ אינֹו - טבל ואם רגליו. ׁשעל ּבעפר אדם יטּבל ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹלא
.‡Èואף ּבטמאתן, הן הרי - והטּבילן ּובכלים ּבאדם ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָֻהאֹוחז

לא ׁשּמא ּגזרה הּמים, ּבהן ׁשּבאּו עד ידיו ׁשרּפה ּפי ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹעל
טבילה. להן עלתה - ּבמים ידיו הדיח ואם ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָירּפה.

.·È;טבילה לּה עלתה לא - וטבלה לאחֹורּה ּבנּה ְְְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָָָֹהּמפׁשלת
ּבׁשעת ּבאּמֹו ונדּבק ּבידיו אֹו הּתינֹוק ּברגלי טיט היה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשּמא

נפל. ׁשעלתה ואחר וחצץ, ְְְְִֶַַַַָָָָָטבילה
.‚Èׁשּקרצה אֹו ידּה ׁשּקפצה אֹו ּבפיה ּׂשערּה ׁשּנתנה ְְְְְִִֶֶֶָָָָָָָָָָָָנּדה

טבלה. לא ּכאּלּו - ׁשּניה ּבין עצם ׁשּנמצא אֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹּבּׂשפתֹותיה
- וטבלה וירדה ּבפיה מעֹות נתנה הּטמאים. ּכל ׁשאר ְְְְְְְְְִִֵֵַָָָָָָָָָָוכן
ונמצאת רּקּה, ּגב על טמאה היא והרי הּנּדה, מּטמאת ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֻֻטהרה
ּבזב. הּדין וכן הּנּדה. ּברק ׁשּנגע ּכמי לטמאה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֻראׁשֹון

.„Èהּׁשחי ּובית הראׁש קלקלי ּבאדם: חֹוצצין ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹואּלּו
ׁשהעלתה וגלד ׁשּבעין, ולפלּוף ׁשּבאיׁש, הּסתרים ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָּובית
הּצּפרן, ׁשּתחת וצֹואה ּבּׂשרֹו, ׁשעל צֹואה ולכלּוכי ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּמּכה,
ׁשעל הּדק הּׂשער והּוא הּקטן, ּוכׁשּות המדלּדלת, ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻוצּפרן

חֹוצצין. אינן אּלּו ּכל - ְְִֵֵָָָּבּׂשרֹו
.ÂË- אחד קׁשר ּכאחת קׁשּורין ׁשהיּו יתר אֹו ּׂשערֹות ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּתי

אחת וּׂשערה ּבהן. ּבאין ׁשהּמים מּפני חֹוצצין, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאינן
אם אבל עליה; מקּפיד ׁשּיהיה והּוא חֹוצצת. - ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּנקׁשרה
ּׂשערֹו רב ׁשּיהיה עד טבילה, לֹו עלתה - עליה מקּפיד ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹאינֹו
ויראה הּגאֹונים. הֹורּו ּכזה עצמּה. ּבפני נימא נימא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָקׁשּור
ואינֹו טבילה, לענין חׁשּוב הּוא ּכגּופֹו אדם ׁשל ׁשּׂשערֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָלי,
ּפי על אף אּלא הּׂשער, רב ׁשּנאמר ּכדי עצמֹו ּבפני ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹּכגּוף
- עליו מקּפיד אינֹו אם נימא, נימא קׁשּור ראׁשֹו ּׂשער ְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹׁשּכל
ּגּופֹו על אחר לחֹוצץ נצטרף ּכן אם אּלא טבילה; לֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָעלתה
ׁשאר ואחד הּנּדה ואחד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּגּופֹו, רב הּכל ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹונמצא

ּׂשער. ּבראׁשן ׁשּיׁש ְְִֵֵֵֶַָָֹהּטמאין
.ÊËּׂשערּה את חֹופפת אּׁשה ׁשּתהיה היא, עזרא ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּתּקנת

מּיד ולטּבל ּבּלילה לחף לּה אפׁשר ואם ּתטּבל. ּכ ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֹֹֹואחר
מּפני אֹו הּדחק ּובׁשעת מׁשּבח. זה הרי - לחפיפה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻּתכף
ׁשּבת. למֹוצאי וטֹובלת ׁשּבת ּבערב אפּלּו חֹופפת ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹהחלי

.ÊÈהּיֹום ּבאֹותֹו אם חֹוצץ: דבר עליה ונמצא ועלתה ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָָטבלה
חֹוזרת אּלא ׁשנּיה, ּפעם לחף צריכה אינּה - טבלה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹׁשחפפה
ׁשנּיה ּפעם לחף צריכה - לאו ואם ּבלבד; מּיד ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָֹוטֹובלת

ְְִֹולטּבל.
.ÁÈולא הּׂשער; את ׁשּמקּטף מּפני ּבנתר, אּׁשה ּתחף ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹלא

ּבחּמי ואפּלּו ּבחּמין, אּלא הּׂשער; את ׁשּמסרי מּפני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבאהל,
אֹותֹו; ּומסלסלין הּׂשער את מּׁשירין ׁשהחּמין מּפני ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָחּמה,
ּומתקּׁשר. הּׂשער את ּומקּבצין מקלקלין הּצֹוננין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָאבל

.ËÈלּה עלתה לא - וטבלה לבנּה ּתבׁשיל ׁשּנתנה ְְְְְְִִִֶַָָָָָָָָָֹנּדה
ידיה. ׁשעל הּׁשמנּונית מּפני ְְְִִִֵֶֶַַַָָָטבילה,

.Îימים ׁשלׁשה ּבתֹו וטבלה: דם והֹוציא ּבבּׂשרּה ְְְְְְְִִִָָָָָָָָָּׂשרטה
חֹוצץ, - ימים ׁשלׁשה לאחר חֹוצץ; הּׂשריטֹות מקֹום אין -ְְְְִִֵֵֵַַַָָ
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לפלּוף וכן הּמּכה. ּגּבי ׁשעל ּכּגלד ׁשם נקּפה ׁשהּדם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָמּפני
ּבנּדה. חֹוצץ - להֹוריק ׁשהתחיל והּוא יבׁש, היה אם ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשּבעין,

.‡Îואם חֹוצץ. - העין ּגב ׁשעל חֹוצץ; אינֹו - ׁשּבעין ְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹּכחל
חֹוצץ. אינֹו העין ּגּבי על אף - ּפֹורחֹות עיניה ְִֵֵֵֵֶַַַַָָָהיּו

.·Îלּה עלתה לא - ּביֹותר עּצמתן אֹו ּביֹותר עיניה ְְְְְִֵֵֵֶַָָָָָָָֹּפתחה
להּתירּה אבל טהרֹות; לענין אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָָטבילה.
לבנּה, ּתבׁשיל ׁשּנתנּה ּפי על אף מּתרת. זֹו הרי - ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻלבעלּה
ּובין ּכחל, עינּה ּגב על ׁשהיה אֹו יׁשן, ּׂשרט ּבּה ׁשהיה ֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹאֹו
ׁשּכל לבעלּה. מּתרת זֹו הרי - עּצמתן אֹו עיניה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻּפתחה
מּדבריהן, אּלא חֹוצצין אינן ּבהן וכּיֹוצא האּלּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּדברים
ּבנּדה החֹוצץ וכל גזרּו. לא ּביאה לענין ּגזרּו, טהרֹות ְְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָֹּולענין

הּטמ ּבׁשאר חֹוצץ - ּבגרלטהרֹות וחֹוצץ טהרֹות, לענין אין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָ
טבילה. ְְִִַָּבׁשעת

.‚Îּפי על אף חֹוצץ, ּדבר עליו ונמצא ועלה ׁשּטבל ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָמי
ּבטמאתֹו, הּוא הרי - ּכּלֹו הּיֹום ּכל הּמין ּבאֹותֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֻֻׁשּנתעּסק
קדם עלי זה היה ׁשּלא ּבוּדאי אני יֹודע ׁשּיאמר: ְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹעד
עד טמאתֹו על טמא העמד - טמא והחזק הֹואיל ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָֻֻהּטבילה.

ׁשּטהר. ּבוּדאי ְֵֶֶַַַַָׁשּתדע

ה'תשע"א אייר ב' שישי יום

ׁשליׁשי ¦¦§¤¤ּפרק

הּזפת‡. ּבהן. וכּיֹוצא והחמר הּזפת ּבכלים: חֹוצצין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָואּלּו
אינן מאחֹוריהן חֹוצצין, מּתֹוכן - וׁשּבצלֹוחית ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָׁשּבכֹוס
מּבעל אבל האּמן; מּבית אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָֻחֹוצצין.
ׁשּבתמחּוי הּזפת חֹוצצין. מאחֹוריהן ּבין מּתֹוכן ּבין - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָהּבית
ּבין הּבית מּבעל ּבין מאחֹוריהן, ּבין מּתֹוכן ּבין ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוׁשּבקערה,

חֹוצצין. - האּמן ְִִֵָָֻמּבית
ּבתמחּוי·. ּבין ּבצלֹוחית ּבין ּבכֹוס ּבין והּקֹומֹוס, ְְְְְִִֵֵֵַַַֹהּמר

ּבין מּתֹוכן ּבין האּמן, מּבית ּבין הּבית מּבעל ּבין ְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָֻּוקערה,
על ּבהן וכּיֹוצא חמר אֹו זפת היה חֹוצצין. - ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמאחֹוריהן
חֹוצצין, - נקּיים היּו אם הּדרּגׁש: ועל הּׁשלחן ועל ְְְְְְְִִִִַַַַַַַָָָָֻהּטבלא
מּפני חֹוצצין, אינן - הּבלּוסין ועל עליהן; ׁשּמקּפיד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָמּפני

עליהן. מקּפיד ְֲִֵֵֶֶַׁשאינֹו
עני‚. ׁשל מּטֹות על חֹוצצין; - הּבית ּבעל מּטֹות על ְִִִִִֶַַַַַַָָהיּו

חֹוצצ אינן -- זּקקין ועל חֹוצץ; - הּבית ּבעל אּכף על ין. ְְִִִֵֵַַַַַַַָָָֻ
חֹוצץ. - צדדין מּׁשני הּמרּדעת על חֹוצץ. ְְְִִֵֵֵֵַַַַַָאינֹו

חכמים,„. ּתלמידי ּבגדי על ּבהן וכּיֹוצא חמר אֹו זפת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהיּו
מלּבּוׁשן על ׁשּמקּפידין מּפני חֹוצץ, - אחד מּצד ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָאפּלּו
מּצד חֹוצץ, - צדדין מּׁשני הארץ: עּמי ּבגדי על נקי. ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָלהיֹות

חֹוצץ. אינֹו - ֵֵֶָאחד
מפּסלי‰. וׁשל יֹוצרים וׁשל זּפתים ׁשל הּמטּפחֹות על ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָהיּו

חֹוצצין. אינן - ְִִֵָָאילנֹות
.Âׁשאינֹו מּפני חֹוצץ, אינֹו - ּבגדיו על דם ׁשהיה ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָטּבח

ְִַמקּפיד.
.Êּכל וכן חֹוצץ. אינֹו - ּבגדֹו על רבב ׁשהיה רבב ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָֹמֹוכר

ּורבב דם ּבגדֹו על והיה רבב מֹוכר הּטּבח היה ּבזה. ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָּכּיֹוצא

אינֹו אֹו ּומקּפיד, ׁשנים ׁשהן מּפני חֹוצץ, אם ספק זה הרי -ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָ
מקּפיד. ואינֹו היא מלאכּתֹו ׁשהרי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַחֹוצץ,

.Á- מּתֹוכֹו הּסנּדל על ּבהן וכּיֹוצא החמר אֹו הּזפת ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהיה
מלמעלה - הּספסל על חֹוצץ. אינֹו מּלמּטה חֹוצץ, ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָמלמעלה

חֹוצץ. אינֹו מּלמּטה חֹוצץ, הּצדדין מן ְְִִִֵֵֵַַָָאֹו
.Ëמּתֹוכן ּבין המכּבׁשין, וׁשּבּקּתדרה ׁשּבכּסא צֹואה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻלכלּוכי

חֹוצצין, אינן - הּצדדין מן ּבין מּלמּטה ּבין מאחֹוריהן, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָּבין
ׁשּבּכֹוס ׁשמרים לכלּוכי אבל אֹותן. מעבירין ׁשהּמים ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמּפני
יד ׁשעל והּבצק והּטיט וׁשּבּזּוג, ׁשּבׁשיר והּמֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָוׁשּבּצלֹוחית,
חֹוצצין. - הגלידּו] חֹוצצין; [אינן הּמגרפה יד וׁשעל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֻהּקרּדם

.Èּובחמר ּבזפת ׁשאמרנּו מקֹום ׁשּכל הּוא, ּברּור ְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָָּדבר
מקּפיד ׁשאינֹו מּפני - ּבכלים חֹוצצין ׁשאינן ּבהן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָוכּיֹוצא
וכּיֹוצא ּבחמר אֹו ּבזפת חפּוי הּכלי רב היה אם ,לפיכ ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהּוא.
ׁשאינֹו ּפי על אף ׁשּבארנּו, ּכמֹו טבילה, לֹו עלתה לא - ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבהן
ּכל אּלא הּכלים, מן ּבכלי הפרׁש זה ּבדבר אין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמקּפיד.

זה. ּבדבר ׁשוין ְִִֵֶַָָָהּכלים
.‡Èאֹו ּכדרּכן, ׁשּלא ׁשהכניסן חלּולין ׁשהן הּכלים ידֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּכל

- ונׁשּברּו מּתכת ׁשל ׁשהיּו אֹו מרקן, ולא ּכדרּכן ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשהכניסן
טבילה. להן עלתה ְְִֶָָָָֹלא

.·Èמּפני טבל, לא ּכאּלּו - והטּבילֹו למּטה ּפיו ׁשהפ ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹּכלי
ּבֹו נכנסין הּמים ׁשאין מקֹום ּבֹו היה ּבכּלֹו. נכנסין הּמים ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשאין
צּדֹו. על ׁשּיּטּנּו עד טבילה לֹו עלתה לא - צּדֹו על ׁשּיּטּנּו ְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹעד

.‚Èטהֹור אינֹו - ּבאמצע ורחב ּומּכאן מּכאן צר ׁשהּוא ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָּכלי
צּדֹו. על ׁשּיּטּנּו ִֶֶַַַעד

.„Èעל ׁשּיּטּנה עד טהֹורה אינּה - ׁשֹוקע ׁשּפיה ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָצלֹוחית
ִָצּדּה.

.ÂËׁשּיּכנסּו ּכדי מּצּדּה, ׁשּיּקבּנה עד טהֹורה אינּה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָקלמרין
ׁשּבּה. לעקמּומּיּות ְִִֶַַַָָהּמים

.ÊËמטּבילין - ונטמא רפּוי ׁשעליה הּׁשיר ׁשהיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבהמה
ּבמקֹומֹו. ְִאֹותֹו

.ÊÈּכן אם אּלא ׁשּבֹו, ּבּפחמין הּקמקּום את אדם יטּביל ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻלא
ְִֵׁשפׁשף.

.ÁÈהיה טבל. לא ּכאּלּו - והטּבילֹו מׁשקין מלא ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹּכלי
מּפני ּכאחת, טהֹורין והּכלי הּמים הרי - והטּבילֹו מים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָמלא
אכלין ּבטמאת ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבמקוה, טהרה להן יׁש ְְְְְְֳֳִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשהּמים
הּוא ּכאּלּו אֹותֹו רֹואין - רגלים מי מלא הּכלי היה ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָּומׁשקין.
ׁשּירּבּו ּכדי ּפנּוי הּכלי רב היה אם חּטאת: מי ּבֹו היה ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹמים.
לאו ואם טהֹור; זה הרי - ׁשּבתֹוכֹו חּטאת מי על מקוה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמי
ּבין ׁשחֹוצצין מׁשקין ׁשאר הן ּוכאּלּו ּבטמאתֹו, הּוא עדין -ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֻ

הּמקוה. מי ּובין הּכלי ְְִִֵֵֶַַּגּוף
.ËÈאֹו לבן יין מלא והיה טמא, וגּבֹו טהֹור ׁשּתֹוכֹו ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָּכלי

ּפנּוי הּכלי רב היה אם הרב: אחר הֹולכין - והטּבילֹו ְְְְִִִִִַַַָָָָָָֹֹחלב,
מּדבריהן. ׁשּטמאתֹו מּפני טהֹור, - ּבתֹוכֹו הּמים ׁשּירּבּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻּכדי
לֹו עלתה לא - מׁשקין ׁשאר אֹו אדם יין ּבֹו היה אם ְְְֲִִִַַָָָָָָָֹֹאבל

ְִָטבילה.
.Î,טֹופח טיט ּפיו על והיה טמאין, מים מלא ׁשהּוא ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָלגין

טיט היה ואם טהֹור. - והטּבילֹו ּבּמים, ׁשֹוקע הּטיט ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָוהיה
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ּבלבנה ׁשּנתנּה טּבעת וכן טבל. לא ּכאּלּו - ּבֹו וכּיֹוצא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹהּיון
- יון טיט היה ואם טהֹורה. - והטּבילּה טֹופח טיט ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָׁשל

טבלה. לא ְְִָָֹּכאּלּו
.‡Îּבגדי קׁשרי סתם ּבהן: הּמים ׁשּיבֹואּו צריכין ׁשאין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאּלּו

ּבעלי ּבגדי וקׁשרי חֹוצצין. - עליהן הקּפיד ואם ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַענּיים;
אינן - עליהן מקּפיד אינֹו ואם חֹוצצין; סתמן - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָּבּתים

ה נימי וקׁשרי וחבטחֹוצצין. מאליהן. ׁשּנקׁשרּו ּבגדים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָ
עם דבּוקה ׁשהּקציצה ּבזמן ראׁש ׁשל ּותפּלה ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹהּסנּדל.
עֹולה ׁשאינּה ּבזמן זרֹוע ׁשל ּותפּלה וחזקה. ׁשּבּה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהרצּועה
מּקׁשרים ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל והּתּורמיל. החמת ואזני ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹויֹורדת.

להּתירם. עתיד ׁשאינֹו ְְִִִֵֶַָָָּותפרים
.·Îׁשּבפתחי הּקׁשרים הּמים: ּבהן ׁשּיבֹואּו ׁשּצריכין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָואּלּו

ׁשּבּכתף. לּולאֹות קׁשרי וכן לּולאֹות. עּׂשּויין ׁשהן ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהחלּוק
ׁשאינּה ּבזמן ראׁש ׁשל ּותפּלה למּתח. צרי סדין ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹוּׂשפה
ויֹורדת. עֹולה ׁשהיא ּבזמן זרֹוע וׁשל ּברצּועה. ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָקבּועה
ּכל וכן ׁשּקׁשרן. הּבגדים נימי וקׁשרי סנּדל. ׁשל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּוׁשנצים
הּסּלין ּולמתחן. לגּלֹותן עתיד ׁשהּוא הּמקֹומֹות ּבאּלּו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָּכּיֹוצא
היּו ואם לחּטט, צרי - חזקים היּו אם ּבד: וׁשל ּגת ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשל
ׁשּיבֹואּו צריכים - עֹור ׁשל והּכסת הּכר לנער. צרי - ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָרפים

הּמים. ִֶַַָּבהן
.‚Îאינן - והּתפּלה והּקמיע והאּמּום והּכּדּור עגּלה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻּכסת

ּדרּכֹו ׁשאין ּכל הּכלל: זה לחללן. הּמים ׁשּיבֹואּו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹצריכין
סתּום. טֹובל - ּולהכניס ְְְִִֵַָלהֹוציא

.„Îהּמים ּבהן ׁשּיּכנסּו צריכין - המכּבסין ּבגדים ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָֻהּמטּביל
וינּוחּו ׁשּיבעּבעּו עד - נגּובין הטּבילן ׁשּיבעּבעּו. ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָעד

ְִִָמּבעּבּוען.
.‰Îועתיד צרּכן מּכדי יֹותר ארּכים ׁשהן הּכלים ידֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻּכל

ּדלי ׁשלׁשלת ּכיצד? הּמּדה. מקֹום עד מטּבילן - ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָלקצצן
הּׁשלׁשלת מן מטּביל עּׂשרה. - וקטן טפחים, ארּבעה - ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָגדֹול

טהֹור. והּׁשאר ּבלבד, זֹו מּדה ְְְִִַַַָָָעד
.ÂÎ- הּכל והטּביל אחרים ּכלים ּבתֹוכֹו ׁשּנתן טמא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹּכלי

ׁשהרי ּביֹותר; צר הּכלי ׁשּפי ּפי על אף טבילה, להן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָעלתה
- הּגדֹול לּכלי טבילה ׁשעלתה ּומּתֹו לֹו, נכנסין ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָהּמים
והטּביל צּדֹו על הּטהּו ואם ׁשּבתֹוכֹו. לּכלים טבילה ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָעלתה
ּכׁשפֹופרת רחב ּפיו ׁשּיהיה עד טבילה להן עלתה לא -ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
טמאים ּכלים לתֹוכֹו ונתן טהֹור הּכלי היה אם וכן ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָהּנֹוד.
רחב ּפיו ׁשּיהיה עד טבילה להן עלתה לא - ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָָֹוהטּבילן
אבל לתרּומה; אמּורים? ּדברים ּבּמה הּנֹוד. ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָּכׁשפֹופרת
ואפּלּו ּכלל, טהֹורין ּכלים לתֹו ּכלים מטּבילין אין - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָֹלקדׁש

ּבמקֹומֹו. למעלה ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבקּפה, אֹו ּבסל ְְְְְְְִֵֶַַַָָָֻהיּו

ה'תשע"א אייר ג' קודש שבת

רביעי ¦¦§¤¤ּפרק

ׁשּנאמר:‡. ּבהן; טֹובלין מכּנסין מים ׁשּכל ּתֹורה, ְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָֻּדין
להעלֹות ּכדי ּבהן ׁשּיהיה והּוא מקֹום. מּכל - מים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָמקוה
חכמים: ׁשערּו אחת. ּבבת האדם ּגּוף לכל טבילה ּכדי ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָּבהן

מחזיק הּוא זה וׁשעּור אּמֹות. ׁשלׁש ּברּום אּמה על ְְֲִִֶַַַַַָָָאּמה
ׁשאּובין. ׁשאינן ּבין ׁשאּובין ּבין מים. סאה ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָארּבעים

ולא·. לטבילה. ּפסּולין הּׁשאּובין ׁשהּמים סֹופרים, ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָֹמּדברי
ׁשלׁשה לתֹוכן ׁשּנפל ׁשאּובין ׁשאינן מים מקוה אּלא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָעֹוד,
מים ׁשּפּסּול ּפי על אף הּכל. ּפסלּו - ׁשאּובין מים ְְִִִִִִֶַַַַַָֹֻלּגין
אֹומר: הּוא ׁשהרי ּבהּקׁש. למדּוהּו סֹופרים, מּדברי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָׁשאּובין
ּתפיסת ּבֹו אין הּמעין טהֹור. יהיה מים מקוה ּובֹור מעין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָא
ׁשאּובין. מים ּכּלֹו ׁשהרי אדם, ּבידי ּכּלֹו והּבֹור ּכלל, אדם ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻֻיד
צרי ואין ּכבֹור, ׁשאּוב ּכּלֹו יהיה לא הּמקוה חכמים: ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹֻאמרּו

ּביד ּכּלֹו ידלהיֹות ּתפיסת ּבֹו יׁש אם אּלא ּכמעין, ׁשמים י ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֻ
ּכׁשר. - ֵָָָאדם

להם‚. וירדּו לנּגבם הּגג ּבראׁש קנקּנים הּמּניח ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָֹּכיצד?
זה הרי - הּגׁשמים עֹונת ׁשהיא ּפי על אף ונתמּלאּו, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָּגׁשמים
ּכׁשרים מהם הּנקוים והּמים יכּפם אֹו הּקנקּנים את ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַֹיׁשּבר
לא ׁשהרי ּבכלים, היּו האּלּו הּמים ׁשּכל ּפי על ואף ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹלטּבל,
הרי - והערם הּקנקּנים את הגּביּה אם ,לפיכ ּבידֹו. ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָמלאן

ׁשאּובין. ׁשּבהם הּמים ְִִֶֶַַָָּכל
אחד„. זמן, ּובכל עת ּבכל ּתמיד הּצּנֹור ּתחת ּכלים ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָהּמּניח

וכּיֹוצא אבנים ּכלי אפּלּו ּגדֹולים, ּכלים ואחד קטּנים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָּכלים
- גׁשמים מי ונתמּלאּו טמאה, מקּבלין ׁשאינן מּכלים ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻּבהן
הּמים - ׁשברן אֹו ּפיהן על ּכפאן ואם ּפסּולין. אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָהרי
נתמּלאּו; לדעּתֹו ׁשהרי ּדבר, לכל ּכׁשאּובין מהן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּנקוין
הּצּנֹור ּתחת הּכלים ׁשכח ואפּלּו מים. לקּלח הּצּנֹור ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָׁשחזקת
את הּמּניח וכן הּמּניח. מּפני הּׁשֹוכח על ּגזרּו ּפסּולין, -ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָ
ׁשּבהן הּמים - ונתמּלאּו העבים קּׁשּור ּבעת ּבחצר ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּכלים
ּבחצר הּׁשֹוכח על ּגזרּו וכן נתמּלאּו. לדעּתֹו ׁשהרי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּפסּולין,
ּפּזּור ּבעת ּבחצר הּניחן מּניח. מּׁשּום עבים קּׁשּור ְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָּבׁשעת
ׁשּמּניחן ּכמֹו ּכׁשרין, אּלּו הרי - ונתמּלאּו עבים ּובאּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָעבים
ונתּפּזרּו העבים קּׁשּור ּבעת הּניחן אם וכן לנּגבן. הּגג ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּבראׁש
אֹו ׁשברן ואם ּכׁשרין. אּלּו הרי - ונתמּלאּו ונתקּׁשרּו ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָוחזרּו

ּכׁשרין. מהן הּנקוין הּמים - ְְְִִִִֵֵֶַַַָָּכפאן
ּפי‰. על אף מים, ונתמּלא ּבמקוה עציץ ׁשּׁשכח ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָהּסּיד

רב ּבֹו יׁש העציץ והרי מעט אּלא ּבּמקוה נׁשאר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּלא
הּמקוה ונמצא ּבמקֹומֹו העציץ את יׁשּבר זה הרי - ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹהּמקוה
ּכדי הּמקוה ּבתֹו הּקנקּנים את המסּדר וכן ּכׁשר. ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֻּכּלֹו
מימיו את הּמקוה ׁשּבלע ּפי על אף מים, ונתמּלאּו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָלחּסמן
הרי - הּקנקּנים ׁשּבתֹו מים אּלא ּכלל מים ׁשם נׁשאר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹולא
ּכׁשר. מקוה מהן הּנקוין והּמים הּקנקּנים את יׁשּבר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹזה

.Â?לּגין ּבׁשלׁשה הּמקוה את הּׁשאּובין הּמים ּפֹוסלין ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָֻּכיצד
לתֹוכן [ונפלּו סאה, מארּבעים ּפחֹות ּבּמקוה היה ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשאם
אבל ּפסּול. הּכל - סאה] לארּבעים והׁשלימּום לּגין ְְְְְְֲִִִִַַָָָָָֹֻׁשלׁשה
וׁשאב ׁשאּובין, ׁשאינן מים סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמקוה
מקוה אּלא עֹוד, ולא ּכׁשר. - ּכּלֹו הּיֹום ּכל לתֹוכֹו וׁשפ ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹֻּבכד
ּבכלי ממּלא והיה ּכׁשרין, מים סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָעליֹון
הּתחּתֹון לּמקוה וירדּו הּמים ׁשּירּבּו עד לתֹוכֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָונֹותן

ּכׁשר. הּתחּתֹון הרי - סאה ְְְֲִֵֵַַַָָָארּבעים
.Êסאה לתֹוכֹו ונתן מכּונֹות סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻמקוה
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ּבלבנה ׁשּנתנּה טּבעת וכן טבל. לא ּכאּלּו - ּבֹו וכּיֹוצא ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹהּיון
- יון טיט היה ואם טהֹורה. - והטּבילּה טֹופח טיט ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָׁשל

טבלה. לא ְְִָָֹּכאּלּו
.‡Îּבגדי קׁשרי סתם ּבהן: הּמים ׁשּיבֹואּו צריכין ׁשאין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאּלּו

ּבעלי ּבגדי וקׁשרי חֹוצצין. - עליהן הקּפיד ואם ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַענּיים;
אינן - עליהן מקּפיד אינֹו ואם חֹוצצין; סתמן - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָּבּתים

ה נימי וקׁשרי וחבטחֹוצצין. מאליהן. ׁשּנקׁשרּו ּבגדים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָ
עם דבּוקה ׁשהּקציצה ּבזמן ראׁש ׁשל ּותפּלה ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹהּסנּדל.
עֹולה ׁשאינּה ּבזמן זרֹוע ׁשל ּותפּלה וחזקה. ׁשּבּה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהרצּועה
מּקׁשרים ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל והּתּורמיל. החמת ואזני ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹויֹורדת.

להּתירם. עתיד ׁשאינֹו ְְִִִֵֶַָָָּותפרים
.·Îׁשּבפתחי הּקׁשרים הּמים: ּבהן ׁשּיבֹואּו ׁשּצריכין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָואּלּו

ׁשּבּכתף. לּולאֹות קׁשרי וכן לּולאֹות. עּׂשּויין ׁשהן ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהחלּוק
ׁשאינּה ּבזמן ראׁש ׁשל ּותפּלה למּתח. צרי סדין ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹוּׂשפה
ויֹורדת. עֹולה ׁשהיא ּבזמן זרֹוע וׁשל ּברצּועה. ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָקבּועה
ּכל וכן ׁשּקׁשרן. הּבגדים נימי וקׁשרי סנּדל. ׁשל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּוׁשנצים
הּסּלין ּולמתחן. לגּלֹותן עתיד ׁשהּוא הּמקֹומֹות ּבאּלּו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָּכּיֹוצא
היּו ואם לחּטט, צרי - חזקים היּו אם ּבד: וׁשל ּגת ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשל
ׁשּיבֹואּו צריכים - עֹור ׁשל והּכסת הּכר לנער. צרי - ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָרפים

הּמים. ִֶַַָּבהן
.‚Îאינן - והּתפּלה והּקמיע והאּמּום והּכּדּור עגּלה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻּכסת

ּדרּכֹו ׁשאין ּכל הּכלל: זה לחללן. הּמים ׁשּיבֹואּו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹצריכין
סתּום. טֹובל - ּולהכניס ְְְִִֵַָלהֹוציא

.„Îהּמים ּבהן ׁשּיּכנסּו צריכין - המכּבסין ּבגדים ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָֻהּמטּביל
וינּוחּו ׁשּיבעּבעּו עד - נגּובין הטּבילן ׁשּיבעּבעּו. ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָעד

ְִִָמּבעּבּוען.
.‰Îועתיד צרּכן מּכדי יֹותר ארּכים ׁשהן הּכלים ידֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻּכל

ּדלי ׁשלׁשלת ּכיצד? הּמּדה. מקֹום עד מטּבילן - ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָלקצצן
הּׁשלׁשלת מן מטּביל עּׂשרה. - וקטן טפחים, ארּבעה - ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָגדֹול

טהֹור. והּׁשאר ּבלבד, זֹו מּדה ְְְִִַַַָָָעד
.ÂÎ- הּכל והטּביל אחרים ּכלים ּבתֹוכֹו ׁשּנתן טמא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹּכלי

ׁשהרי ּביֹותר; צר הּכלי ׁשּפי ּפי על אף טבילה, להן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָעלתה
- הּגדֹול לּכלי טבילה ׁשעלתה ּומּתֹו לֹו, נכנסין ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָהּמים
והטּביל צּדֹו על הּטהּו ואם ׁשּבתֹוכֹו. לּכלים טבילה ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָעלתה
ּכׁשפֹופרת רחב ּפיו ׁשּיהיה עד טבילה להן עלתה לא -ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
טמאים ּכלים לתֹוכֹו ונתן טהֹור הּכלי היה אם וכן ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָהּנֹוד.
רחב ּפיו ׁשּיהיה עד טבילה להן עלתה לא - ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָָֹוהטּבילן
אבל לתרּומה; אמּורים? ּדברים ּבּמה הּנֹוד. ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָּכׁשפֹופרת
ואפּלּו ּכלל, טהֹורין ּכלים לתֹו ּכלים מטּבילין אין - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָֹלקדׁש

ּבמקֹומֹו. למעלה ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבקּפה, אֹו ּבסל ְְְְְְְִֵֶַַַָָָֻהיּו

ה'תשע"א אייר ג' קודש שבת

רביעי ¦¦§¤¤ּפרק

ׁשּנאמר:‡. ּבהן; טֹובלין מכּנסין מים ׁשּכל ּתֹורה, ְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָֻּדין
להעלֹות ּכדי ּבהן ׁשּיהיה והּוא מקֹום. מּכל - מים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָמקוה
חכמים: ׁשערּו אחת. ּבבת האדם ּגּוף לכל טבילה ּכדי ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָּבהן

מחזיק הּוא זה וׁשעּור אּמֹות. ׁשלׁש ּברּום אּמה על ְְֲִִֶַַַַַָָָאּמה
ׁשאּובין. ׁשאינן ּבין ׁשאּובין ּבין מים. סאה ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָארּבעים

ולא·. לטבילה. ּפסּולין הּׁשאּובין ׁשהּמים סֹופרים, ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָֹמּדברי
ׁשלׁשה לתֹוכן ׁשּנפל ׁשאּובין ׁשאינן מים מקוה אּלא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָעֹוד,
מים ׁשּפּסּול ּפי על אף הּכל. ּפסלּו - ׁשאּובין מים ְְִִִִִִֶַַַַַָֹֻלּגין
אֹומר: הּוא ׁשהרי ּבהּקׁש. למדּוהּו סֹופרים, מּדברי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָׁשאּובין
ּתפיסת ּבֹו אין הּמעין טהֹור. יהיה מים מקוה ּובֹור מעין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָא
ׁשאּובין. מים ּכּלֹו ׁשהרי אדם, ּבידי ּכּלֹו והּבֹור ּכלל, אדם ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻֻיד
צרי ואין ּכבֹור, ׁשאּוב ּכּלֹו יהיה לא הּמקוה חכמים: ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹֻאמרּו

ּביד ּכּלֹו ידלהיֹות ּתפיסת ּבֹו יׁש אם אּלא ּכמעין, ׁשמים י ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֻ
ּכׁשר. - ֵָָָאדם

להם‚. וירדּו לנּגבם הּגג ּבראׁש קנקּנים הּמּניח ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָֹּכיצד?
זה הרי - הּגׁשמים עֹונת ׁשהיא ּפי על אף ונתמּלאּו, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָּגׁשמים
ּכׁשרים מהם הּנקוים והּמים יכּפם אֹו הּקנקּנים את ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַֹיׁשּבר
לא ׁשהרי ּבכלים, היּו האּלּו הּמים ׁשּכל ּפי על ואף ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹלטּבל,
הרי - והערם הּקנקּנים את הגּביּה אם ,לפיכ ּבידֹו. ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָמלאן

ׁשאּובין. ׁשּבהם הּמים ְִִֶֶַַָָּכל
אחד„. זמן, ּובכל עת ּבכל ּתמיד הּצּנֹור ּתחת ּכלים ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָהּמּניח

וכּיֹוצא אבנים ּכלי אפּלּו ּגדֹולים, ּכלים ואחד קטּנים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָּכלים
- גׁשמים מי ונתמּלאּו טמאה, מקּבלין ׁשאינן מּכלים ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻּבהן
הּמים - ׁשברן אֹו ּפיהן על ּכפאן ואם ּפסּולין. אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָהרי
נתמּלאּו; לדעּתֹו ׁשהרי ּדבר, לכל ּכׁשאּובין מהן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּנקוין
הּצּנֹור ּתחת הּכלים ׁשכח ואפּלּו מים. לקּלח הּצּנֹור ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָׁשחזקת
את הּמּניח וכן הּמּניח. מּפני הּׁשֹוכח על ּגזרּו ּפסּולין, -ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָ
ׁשּבהן הּמים - ונתמּלאּו העבים קּׁשּור ּבעת ּבחצר ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּכלים
ּבחצר הּׁשֹוכח על ּגזרּו וכן נתמּלאּו. לדעּתֹו ׁשהרי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּפסּולין,
ּפּזּור ּבעת ּבחצר הּניחן מּניח. מּׁשּום עבים קּׁשּור ְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָּבׁשעת
ׁשּמּניחן ּכמֹו ּכׁשרין, אּלּו הרי - ונתמּלאּו עבים ּובאּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָעבים
ונתּפּזרּו העבים קּׁשּור ּבעת הּניחן אם וכן לנּגבן. הּגג ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּבראׁש
אֹו ׁשברן ואם ּכׁשרין. אּלּו הרי - ונתמּלאּו ונתקּׁשרּו ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָוחזרּו

ּכׁשרין. מהן הּנקוין הּמים - ְְְִִִִֵֵֶַַַָָּכפאן
ּפי‰. על אף מים, ונתמּלא ּבמקוה עציץ ׁשּׁשכח ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָהּסּיד

רב ּבֹו יׁש העציץ והרי מעט אּלא ּבּמקוה נׁשאר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּלא
הּמקוה ונמצא ּבמקֹומֹו העציץ את יׁשּבר זה הרי - ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹהּמקוה
ּכדי הּמקוה ּבתֹו הּקנקּנים את המסּדר וכן ּכׁשר. ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֻּכּלֹו
מימיו את הּמקוה ׁשּבלע ּפי על אף מים, ונתמּלאּו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָלחּסמן
הרי - הּקנקּנים ׁשּבתֹו מים אּלא ּכלל מים ׁשם נׁשאר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹולא
ּכׁשר. מקוה מהן הּנקוין והּמים הּקנקּנים את יׁשּבר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹזה

.Â?לּגין ּבׁשלׁשה הּמקוה את הּׁשאּובין הּמים ּפֹוסלין ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָֻּכיצד
לתֹוכן [ונפלּו סאה, מארּבעים ּפחֹות ּבּמקוה היה ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשאם
אבל ּפסּול. הּכל - סאה] לארּבעים והׁשלימּום לּגין ְְְְְְֲִִִִַַָָָָָֹֻׁשלׁשה
וׁשאב ׁשאּובין, ׁשאינן מים סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמקוה
מקוה אּלא עֹוד, ולא ּכׁשר. - ּכּלֹו הּיֹום ּכל לתֹוכֹו וׁשפ ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹֻּבכד
ּבכלי ממּלא והיה ּכׁשרין, מים סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָעליֹון
הּתחּתֹון לּמקוה וירדּו הּמים ׁשּירּבּו עד לתֹוכֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָונֹותן

ּכׁשר. הּתחּתֹון הרי - סאה ְְְֲִֵֵַַַָָָארּבעים
.Êסאה לתֹוכֹו ונתן מכּונֹות סאה ארּבעים ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻמקוה
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וכן ּכׁשר. זה הרי - סאה מּמּנּו ּכ אחר ונטל ׁשאּובין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמים
רּבֹו. עד ּכׁשר, והּוא סאה ונֹוטל סאה ְְְְֵֵֵַָָָֻנֹותן

.Áלּגין ּבׁשלׁשה הּמקוה את ּפֹוסלין הּׁשאּובין הּמים ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָֻאין
הּמים נגררּו אם אבל הּכלי. מן הּמקוה לתֹו ׁשּיּפלּו ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָעד
ּפֹוסלין אינן - לּמקוה וירדּו ונמׁשכּו לּמקוה חּוץ ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָהּׁשאּובין
מן רב היה אם אבל למחצה; מחצה ׁשּיהיּו עד הּמקוה ְְְֱֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹאת
עּׂשרים ּבֹו ׁשּיׁש מקוה ּכיצד? ּכׁשר. הּמקוה הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָהּכׁשרים
לּמקוה חּוץ וׁשֹואב ממּלא והיה ּכׁשרין, מים ּומּׁשהּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָסאה

לּמקוה ויֹורדין נמׁשכין עלוהּמים נמׁשכין ׁשהיּו ּבין , ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
ּפֹוסלין ׁשאינן מּדברים ּבֹו וכּיֹוצא הּסילֹון ּבתֹו אֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָהּקרקע
סאה; לאלף הׁשלימֹו ואפּלּו ּכׁשר הּוא הרי - הּמקוה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָאת
ארּבעים רב ׁשם היה אם ּכׁשרה, - ׁשהמׁשיכּוה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹׁשהּׁשאּובה
ּומּׁשהּו סאה עּׂשרים ּבראׁשֹו ׁשהיה ּגג וכן הּכׁשר. מן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹסאה
מעּׂשרים, ּפחֹות לתֹוכֹו ונתן ּבכתפֹו ּומּלא גׁשמים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָמי
אחד למקֹום הּכל ונמׁשכּו הּצּנֹור ּופתח ּפסּול, הּכל ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשּנמצא
ּכׁשרה, - ּכּלּה ׁשהמׁשיכּוה ׁשהּׁשאּובה ּכׁשר; מקוה זה הרי -ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻ

הּכׁשר. מן רב ׁשם והיה ְִִֵַָָָָֹהֹואיל

.Ë:חכמים ואמרּו הֹואיל ואמרּו: מערב חכמי מקצת ְְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָהֹורּו
ׁשּיהיּו צריכין אנּו אין טהֹורה, - ּכּלּה ׁשהמׁשיכּוה ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָֻׁשאּובה
יחיד ּדברי - והמׁשכה רב ׁשהצרי וזה ּכׁשרין. מים רב ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹׁשם
ׁשהמׁשיכּוה ׁשאּובה ּבּסֹוף: אמרּו ׁשהרי נדחּו, ּוכבר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָהן,
,וׁשֹופ ּבכלי ממּלא היה אם זה, דברי לפי טהֹורה. - ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָֻּכּלּה
ּכׁשר. מקוה זה הרי - אחד למקֹום והֹולכין נזחלין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָוהּמים
ׁשהרי ּכׁשרין, מקואֹות ׁשּלנּו ׁשּבּמרחצאֹות אמּבטי ּכל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוכן
מי ראינּו לא ּומעֹולם הּוא. וׁשּנמׁש ׁשאּוב ׁשּבהן הּמים ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹּכל

זה. ּבענין מעּׂשה ְְֲִֶֶֶַָָָׁשעּׂשה
.Èונמׁשכין ּבחצר מתערבין ׁשהיּו ׁשאּובין ּומים גׁשמים ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָמי

הּמערה מעלֹות על ׁשּמתערבין אֹו ׁשּבחצר, לעּוקה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָויֹורדין
מן רב ואם ּכׁשר; - הּכׁשר מן רב אם לּמערה: ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָֹֹויֹורדין
ּבזמן אימתי? ּפסּול. - למחצה מחצה ּפסּול; - ְְֱֱִֵֶֶַַַָָָָָָהּפסּול
אבל ויֹורדין; ונמׁשכין לּמקוה יּגיעּו ׁשּלא עד ְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹׁשּמתערבין
ידּוע אם הּמקוה: לתֹו מקּלחין והּפסּולים הּכׁשרים היּו ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָאם
ירדּו ׁשּלא עד ּכׁשרין מים סאה ארּבעים לתֹוכֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּנפלּו
ּפסּול. - לאו ואם ּכׁשר, - ׁשאּובין מים לּגין ׁשלׁשה ְְְְִִִִֵַָָָָֻלתֹוכֹו
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ה'תשע"א ניסן כ"ז ראשון יום

.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

ה'תשע"א ניסן כ"ח שני יום

.ÂË¯ .ËÈ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„� Ë"È‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

- הרט"ו והּואהּמצוה להּמֹול, ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַָָ
ּכלֿזכר" לכם "הּמֹול לאברהם: יתעּלה ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָאמרֹו

(i ,fi ziy`xa)הּכרת על הּתֹורה הֹודיעה ּובפרּוׁש .ְִֵֵַַַָָָ
"וערל יתעּלה: אמרֹו והּוא זֹו, עׂשה מצות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָלמבּטל
וגֹו'" ונכרתה ערלתֹו אתּֿבׂשר לאֿיּמֹול אׁשר ְְְְְְֲִִֶֶַָָָָָֹזכר

(ci ,my my)ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶָָָ
מּׁשּבת מיבמֹות(lw.)י"ט ד' ואין(fn:)ּופרק . ְִִֵֶֶַָָ

על מצּוה ׁשהאב ּכמֹו ּבנּה מילת על מצּוה ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֻֻהאּׁשה
ּבקּדּוׁשין ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,ּכ(.hk). ְְְִִִֵֶָָ

ה'תשע"א ניסן כ"ט שלישי יום

.ÂË¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
Â�ÈÏÚ ÍÂÏÓÈ .. ÌÚ‰ Â‚‰� ,‰�˘‰ ÏÎ ˙ÂÏÙ˙ ¯„Ò

'ÂÎÂ
יוםראשוֿןרביעיכ"זֿל'ניסן

ÂÙŒ„Ù 'Ú ÏÈÚÏ ÒÙ„� ‰�M‰ŒÏk ˙BlÙz ¯„Ò≈∆¿ƒ»«»»

- הרט"ו והּואהּמצוה להּמֹול, ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַָָ
ּכלֿזכר" לכם "הּמֹול לאברהם: יתעּלה ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָאמרֹו

(i ,fi ziy`xa)הּכרת על הּתֹורה הֹודיעה ּובפרּוׁש .ְִֵֵַַַָָָ
"וערל יתעּלה: אמרֹו והּוא זֹו, עׂשה מצות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָלמבּטל
וגֹו'" ונכרתה ערלתֹו אתּֿבׂשר לאֿיּמֹול אׁשר ְְְְְְֲִִֶֶַָָָָָֹזכר

(ci ,my my)ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶָָָ
מּׁשּבת מיבמֹות(lw.)י"ט ד' ואין(fn:)ּופרק . ְִִֵֶֶַָָ

על מצּוה ׁשהאב ּכמֹו ּבנּה מילת על מצּוה ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֻֻהאּׁשה
ּבקּדּוׁשין ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,ּכ(.hk). ְְְִִִֵֶָָ

ה'תשע"א ניסן ל' רביעי יום

ˆŒÂÙ 'Ú ÏÈÚÏ ÒÙ„� Ô¯ecÒÂ ‰lÙz‰ ˙BÎ¯a ÁÒ�…«ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»
‡ˆŒˆ 'Ú ÏÈÚÏ ÒÙ„� Èe„ÈÂ‰ ÁÒ�…««ƒ
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ה'תשע"א אייר א' חמישי יום

‚ˆŒ‡ˆ 'Ú ÏÈÚÏ ÒÙ„� ÔBÊn‰ ˙k¯a ÁÒ�…«ƒ¿««»
.„�˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
È̄È‡'‚Œ'‡̆„Ẫ̇·̆ŒÈ̆ÈÓÁÌÂÈ

- הקנ"ד ּבּׁשּבת,הּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָ
ּתׁשּבת" הּׁשביעי "ּובּיֹום אמרֹו: bk,והּוא zeny) ְְְְִִִַַָֹ

(ai.ּפעמים ּכּמה זֹו ּבמצוה הּצּוּוי נכּפל ּוכבר .ְְְְְִִִִַַַָָָָ
יתעּלה לנּו i)ּובאר ,k zeny)הּזאת ׁשהּׁשביתה , ְְִִֵֵֶֶַַַָָֹ

ולעבדינּו. ולבהמּתנּו לנּו חֹובה היא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָמןֿהּמלאכה
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו וגםּוכבר ׁשּבת ּבמּסכת ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָ
טֹוב יֹום .(dvia)ּבמּסכת ְֶֶַ

ה'תשע"א אייר ב' שישי יום

.„�˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

- הקנ"ד ּבּׁשּבת,הּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָ
ּתׁשּבת" הּׁשביעי "ּובּיֹום אמרֹו: bk,והּוא zeny) ְְְְִִִַַָֹ

(ai.ּפעמים ּכּמה זֹו ּבמצוה הּצּוּוי נכּפל ּוכבר .ְְְְְִִִִַַַָָָָ
יתעּלה לנּו i)ּובאר ,k zeny)הּזאת ׁשהּׁשביתה , ְְִִֵֵֶֶַַַָָֹ

ולעבדינּו. ולבהמּתנּו לנּו חֹובה היא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָמןֿהּמלאכה
וגם ׁשּבת ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָּוכבר

טֹוב יֹום .(dvia)ּבמּסכת ְֶֶַ

ה'תשע"א אייר ג' קודש שבת

.Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

- ועׂשרים מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹ
אמרֹו: והּוא ּבּׁשּבת, מלאכה מּלעׂשֹות ְְְְְֲִֶַַַַָָָָֻׁשהזהרנּו

כלֿמלאכה" i)"לאֿתעׂשה ,k zeny)על והעֹובר . ְְֲֵֶַַָָָָֹ
הּכתּוב ּבֹו ּפרׁש זה, ci)לאו ,`l my),ּבכרת ׁשהּוא ְֵֵֵֶֶַָָָ

- העדּות עליו נתקּימה ואם הּדּין, ּבֹו ידע לא ְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹאם
ׁשֹוגג היה ואם מזיד; הּוא אם ּכלֿזה סקילה. ְְִִִִֵֵֶַָָָָָחּיב
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת מקריב -ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָ

ׁשּבת. ּבמּסכת ְֶֶַַָזֹו
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ה'תשע"א אייר א' חמישי יום

‚ˆŒ‡ˆ 'Ú ÏÈÚÏ ÒÙ„� ÔBÊn‰ ˙k¯a ÁÒ�…«ƒ¿««»
.„�˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
È̄È‡'‚Œ'‡̆„Ẫ̇·̆ŒÈ̆ÈÓÁÌÂÈ

- הקנ"ד ּבּׁשּבת,הּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָ
ּתׁשּבת" הּׁשביעי "ּובּיֹום אמרֹו: bk,והּוא zeny) ְְְְִִִַַָֹ

(ai.ּפעמים ּכּמה זֹו ּבמצוה הּצּוּוי נכּפל ּוכבר .ְְְְְִִִִַַַָָָָ
יתעּלה לנּו i)ּובאר ,k zeny)הּזאת ׁשהּׁשביתה , ְְִִֵֵֶֶַַַָָֹ

ולעבדינּו. ולבהמּתנּו לנּו חֹובה היא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָמןֿהּמלאכה
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו וגםּוכבר ׁשּבת ּבמּסכת ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָ
טֹוב יֹום .(dvia)ּבמּסכת ְֶֶַ

ה'תשע"א אייר ב' שישי יום

.„�˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

- הקנ"ד ּבּׁשּבת,הּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָ
ּתׁשּבת" הּׁשביעי "ּובּיֹום אמרֹו: bk,והּוא zeny) ְְְְִִִַַָֹ

(ai.ּפעמים ּכּמה זֹו ּבמצוה הּצּוּוי נכּפל ּוכבר .ְְְְְִִִִַַַָָָָ
יתעּלה לנּו i)ּובאר ,k zeny)הּזאת ׁשהּׁשביתה , ְְִִֵֵֶֶַַַָָֹ

ולעבדינּו. ולבהמּתנּו לנּו חֹובה היא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָמןֿהּמלאכה
וגם ׁשּבת ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָּוכבר

טֹוב יֹום .(dvia)ּבמּסכת ְֶֶַ

ה'תשע"א אייר ג' קודש שבת

.Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

- ועׂשרים מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹ
אמרֹו: והּוא ּבּׁשּבת, מלאכה מּלעׂשֹות ְְְְְֲִֶַַַַָָָָֻׁשהזהרנּו

כלֿמלאכה" i)"לאֿתעׂשה ,k zeny)על והעֹובר . ְְֲֵֶַַָָָָֹ
הּכתּוב ּבֹו ּפרׁש זה, ci)לאו ,`l my),ּבכרת ׁשהּוא ְֵֵֵֶֶַָָָ

- העדּות עליו נתקּימה ואם הּדּין, ּבֹו ידע לא ְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹאם
ׁשֹוגג היה ואם מזיד; הּוא אם ּכלֿזה סקילה. ְְִִִִֵֵֶַָָָָָחּיב
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת מקריב -ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָ

ׁשּבת. ּבמּסכת ְֶֶַַָזֹו
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אגרות קודש

 ב"ה,  ב' אייר תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ בעל מדות מו"ה דוד שי' הלוי

שלום וברכה!

מקבל הנני ידיעות ממצב בריאותו, ותקותי שנראית הטבה היום לגבי אתמול ותהיה גם הטבה 

מחר לגבי היום וכו', שהרי ציווי הקב"ה מעלין בקדש, וגוף הישראלי קדוש הוא, וידועים גם כן דברי רבנו 

הזקן בספר תניא קדישא פרק מ"ט ובנו בחרת מכל עם ולשון הוא הגוף החומרי.

ובפרט שנמצאים אנו בימים שבין פסח לעצרת זמן מסוגל לרפואת הגוף ובריאות כמבואר בספרים.

והכהנים  זו,  היעוד כהפטרת פרשת שבוע  לקיום  כולנו  נזכה  ואשר במהרה  בברכת שבתא טבא 

הלוים וגו' שפירש האריז"ל, אשר בגאולה העתידה במהרה בימינו ממש ולעתיד לבוא, יטלו הלוים עבודת 

ומעלת הכהנים באופן שהכהנים יהיו לוים והלוים יהיו כהנים )עיין לקו"ת להאריז"ל יחזקאל ובכ"מ(, 

ובברכה לרפ' ולבשו"ט.



קיד
ביאורים למסכת סוטה דף יב עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום ראשון כ"ז ניסן - ַהּיֹום ְׁשנֵים ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

             

            
         

      
           

          
       

          
          

            
          

          
          

          
        

        
       

          
        
     

      
   

        
         

        
       

        
         

         
        

           
       

       
         

        
       

    
      

         
          

            
         

         
           

          
         

          
          
         

        
        

         
      

         
        

         
         

          
          

         
         

          
      

          
      


        

      
        

        
       

      
          

           
           

         
          

          
         

        
       

        
     

         
        

    
         

          
         

        
         

        
        

           
         

        
         

       
        

          
        

 
       

         
        

         
        

        
          

        
         
      

          
         

           
         

           









































































































































































































































המשך בעמוד גזו



קטו


                      
                      

                       
                   

     
     

     
     

       
    

    
     

   
    

     
   

    
    

     
   

   
      

      
     
       
       

       
     

   
     

     
      

     
     

      
     

      
     

      
    
      
       

       

     
     
     

    
    

      
     
     

    
     
     

   
      

     
     

     
    

                      
                     

                     
                         

              




































































































































   
   
      

    
    

     
    
      
      
       
      
      
      

     
    

     
      
      
     

   










































        
      
         

        
       
        
        

         
        
      
       
       
       
       
       

        
          

                 
               
               
              
              
               
             
             
              
            

                 
              

             
               
             
                
             
               

               
             
              
              
               
                
              
                

























































































סוטה. פרק ראשון - המקנא דף יב עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום ראשון כ"ז ניסן - ַהּיֹום ְׁשנֵים ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר



קטז


                       
                  

                  
                   

   
     
      
     
       

   
      

      
      
      
      

      
       

     
     

    
      

    
      
      
     
      
      

      
     

      
     
       
      
      
     
     
      
       

     
      

        
      

     
     

    
      

      
     
     

     

    
      

     
      

    
      

   




















































































































   
   
      
      
      

    














        
         
        
         

           
        
               
               

               
              
              
             
             
             
              
                
                
             
              
               

              
              
             
               
              
              
              
                 
              
               
              
             
              
             
               
               

               
              
             
              
              
              























































































סוטה. פרק ראשון - המקנא דף יב עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום ראשון כ"ז ניסן - ַהּיֹום ְׁשנֵים ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
             

            
         

        
           

       
         

         
         

           
          

          
       

          
           

          
          

     


       
       

       
       

         
           

        
         

         
         

          
      

        
       

         
          

        
         

         
        

        
        

       
         

          
           

            
          

       
          

       
      

        
           

        
         

      
        

         
      

         
         

       
      

          
          

          
           

           
       

         
         

        
        

            
          

         
          
         

    
        

          
        

            
            

         
         

           
        

         
         

        
         

       
           

         
         

          
           

             


          
        

         
         

       
         

          
          

        
         

        
      
   

          
        

        
           











































































































































































































































קיז
ביאורים למסכת סוטה דף יב עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום ראשון כ"ז ניסן - ַהּיֹום ְׁשנֵים ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
             

            
         

        
           

       
         

         
         

           
          

          
       

          
           

          
          

     


       
       

       
       

         
           

        
         

         
         

          
      

        
       

         
          

        
         

         
        

        
        

       
         

          
           

            
          

       
          

       
      

        
           

        
         

      
        

         
      

         
         

       
      

          
          

          
           

           
       

         
         

        
        

            
          

         
          
         

    
        

          
        

            
            

         
         

           
        

         
         

        
         

       
           

         
         

          
           

             


          
        

         
         

       
         

          
          

        
         

        
      
   

          
        

        
           









































































































































































































































המשך בעמוד גלכ



קיח
ביאורים למסכת סוטה דף יג עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום שני כ"ח ניסן - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
             

        
           

        
        

       
         

          
          

   
        

        
         

            
         

        
         

          
        

          
      
         

         
          

             
           

       
         

          
         

         
          

         
          

 
          

     
 

        
         

         
       

         
          

        
       

          
         

          
           

       
          

         
          

             
       

         
       

         

          
          

          
         

        
          

          
         

        
         

       
        

           
       

           
          

       
           
          

           
            

        
           

        
          
        

  
          

          
         

          
           

       
          

         
         

          
         

      
        

           
           

      
         

          
          

          
          

      
         

      
         

           
        

         
         

         
    









































































































































































































































המשך בעמוד גלכ
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף יג עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום שני כ"ח ניסן - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף יג עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום שני כ"ח ניסן - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
             

           
      

          
           

         
        

         
         

            
         

        
        

         
         

         
           

           
        

         
           

        
         

       
         

         
     

         
        

        
          

         
           

       
         

         
          

             
         

        
           


           

        
           

          
          

          
   

         
        

        
          

          
        

        


         
           

             
         

          
           

          
        

          
          

          
          
      
          

          
          

            
   

           
           

          
          

         
         

          
         

         
         

          
           

           
         

           
     

       
         

            
         


        

      
        

         
           

          
        

          
           

        
        

         
           

 
       

        
            

          
         

          
       











































































































































































































































קכי
ביאורים למסכת סוטה דף יג עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום שני כ"ח ניסן - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
             

           
      

          
           

         
        

         
         

            
         

        
        

         
         

         
           

           
        

         
           

        
         

       
         

         
     

         
        

        
          

         
           

       
         

         
          

             
         

        
           


           

        
           

          
          

          
   

         
        

        
          

          
        

        


         
           

             
         

          
           

          
        

          
          

          
          
      
          

          
          

            
   

           
           

          
          

         
         

          
         

         
         

          
           

           
         

           
     

       
         

            
         


        

      
        

         
           

          
        

          
           

        
        

         
           

 
       

        
            

          
         

          
       









































































































































































































































המשך בעמוד גל



קכב
ביאורים למסכת סוטה דף יד עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום שלישי כ"ט ניסן - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף יד עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום שלישי כ"ט ניסן - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שני - היה מביא דף יד עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום שלישי כ"ט ניסן - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר
             

          
          

          
          

       
  

      
          

        
          

       
       

        
         

      
         

        
        

          
        

       
        

       
         

         
         

         
          

        
          

            
            

           
         
           

        
           

           
           

          
         

            
          

       
         

           
           

        
           

          
       

          
         


        

        
       

             

           
         

            
          

            
           

            
          

           
      

            
          

          
             

           
           

         
           

           
           

          
        

         
          

          
           

        
             

            
         
            

          
          
          

         
            

          
           
          
            

         
       

         
         

           
          

        
            

         
           

         
           

 
        

          
          

            
        











































































































































































































































קכה
ביאורים למסכת סוטה דף יד עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום שלישי כ"ט ניסן - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר
             

          
          

          
          

       
  

      
          

        
          

       
       

        
         

      
         

        
        

          
        

       
        

       
         

         
         

         
          

        
          

            
            

           
         
           

        
           

           
           

          
         

            
          

       
         

           
           

        
           

          
       

          
         


        

        
       

             

           
         

            
          

            
           

            
          

           
      

            
          

          
             

           
           

         
           

           
           

          
        

         
          

          
           

        
             

            
         
            

          
          
          

         
            

          
           
          
            

         
       

         
         

           
          

        
            

         
           

         
           

 
        

          
          

            
        









































































































































































































































המשך בעמוד גלכ



קכו
ביאורים למסכת סוטה דף טו עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום רביעי ל' ניסן - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר

              

        
         

         
         

       
  

        
          


        

        
        

        
        

       
           

      
         

         
      

       
        

        
       

         
      

         
          

           
        

 
      

         
           

          
         
           

         
           

           
          

          

         
          

           
          

           
         

   
         

          
       

       
         

        
          

           
       

         
         

      
           

          
           

          
           

          
         

           
          

        
           

         
         

         
         

            
           
          

        
       

          
         

 









































































































































































             

        
          
         
           

     
          

         
         

        
          

          
          

         
        

          
      

         
          
 







































המשך ביאור למס' סוטה ליום שבים עשר לעומר עמ' א
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סוטה. פרק שני - היה מביא דף טו עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום רביעי ל' ניסן - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שני - היה מביא דף טו עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום רביעי ל' ניסן - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר

              

       
           

       
         

          
         

            
         

         
         

        
           

        
       

         
           

        
           

          
          

        
        

          
           

           
   

          
        

        
          

          
         

        
           

            
        
          

          
            

        
       

           
          

          
          

        
          

       
           

            
        

           
          

          

         
           

         
      

          
          

          
         

    
           

         
          

         
         

         
         

         
     

          
          
         

         
         
          

  
        

         
          

           
           
          
         
          

     
          

        
            

         
        

        
        

            
         

           
        

        
       

        
          
       

         
            

         




























































































































































































































קכט
ביאורים למסכת סוטה דף טו עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום רביעי ל' ניסן - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר

              

       
           

       
         

          
         

            
         

         
         

        
           

        
       

         
           

        
           

          
          

        
        

          
           

           
   

          
        

        
          

          
         

        
           

            
        
          

          
            

        
       

           
          

          
          

        
          

       
           

            
        

           
          

          

         
           

         
      

          
          

          
         

    
           

         
          

         
         

         
         

         
     

          
          
         

         
         
          

  
        

         
          

           
           
          
         
          

     
          

        
            

         
        

        
        

            
         

           
        

        
       

        
          
       

         
            

         




























































































































































































































קל
ביאורים למסכת סוטה דף טז עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום חמישי א' אייר - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר

             

          
          

           
        
       

      
        

       
           

          
        

      
          

           
          

           
           

           
        

          
         

           
         

          
         

         
       

       
          

       
            

         
        

           
        

               
          

          
         
           
           

        
           

          
          

           
        

        
            

         
          

          
          

     
        

         
        

         
      

       
          

             
         

         
        

          
          

           
         

      
         

          
          

          
         
            
          

          
         

          
          

           
         

          
       

           













































































































































































             

         
         

      
         

          
     

          
          

         

        
         
   

          
         

           
         

      



































המשך ביאור למס' סוטה ליום שלושה עשר לעומר עמ' ב

   

        
           
             

          
      

    
       
     
     
      
     

      
      

    
     

     
     

      
     

    
     

     
      

    
     

    
     

       
     

     
         

       
     
      

      
     

    
        

      
    
     
     
     

           
           
            
           
            

           
           

           
                       

                           
                      

                   
                   

                        
                          

                    
                            

           




























































































































          
          
            
            

     
    
     
     

    
   

    
   

      
       
      

    
    
     
      
      
      
      
     
     
     
     
    
       
     
      

     
       
     
      

     

     
     
      

        
     

    
     
      
            

       
            

          
            
             

   






































































































       


         
         
      
        
        
        
        
       
       
         

      
       
       
        
        
        
         
         
        
        
       

         
        
       
        
         
        
       































































קלי

             

         
         

      
         

          
     

          
          

         

        
         
   

          
         

           
         

      



































   

        
           
             

          
      

    
       
     
     
      
     

      
      

    
     

     
     

      
     

    
     

     
      

    
     

    
     

       
     

     
         

       
     
      

      
     

    
        

      
    
     
     
     

           
           
            
           
            

           
           

           
                       

                           
                      

                   
                   

                        
                          

                    
                            

           




























































































































          
          
            
            

     
    
     
     

    
   

    
   

      
       
      

    
    
     
      
      
      
      
     
     
     
     
    
       
     
      

     
       
     
      

     

     
     
      

        
     

    
     
      
            

       
            

          
            
             

   






































































































       


         
         
      
        
        
        
        
       
       
         

      
       
       
        
        
        
         
         
        
        
       

         
        
       
        
         
        
       





























































סוטה. פרק שני - היה מביא דף טז עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום חמישי א' אייר - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר



קלב
   

          
              

            
         

     
    

     

     
      

      
       

      
       

     
   

     
      

    
    

    
   

     
       

     
     

    
      

      
    

    
       
      
     

    
     

       
       

    
      
      

      
      

      
     
      
      
      
      
        

    
     

      
      

   














































































































             
           

         
             

     
      
      
       
      
      
     
      

     
     
      
      
      
       
      
     
      
      
       

      
      

    
      
     

    
    

     
     
       
       
     
      

    
      

      
       
      
       
       
      
      

    
      
     
        
      
      
     
      
      
     
     

    
                         

                          
                         

                      
                































































































































       


        
         
        
       
         
         
        
         

         
         

      
        
        
        
       
       
        
       
       
       
       
       
        
         
       
         
        
       
       
        
        
           
         
        
        
         
       
        
       



















































































סוטה. פרק שני - היה מביא דף טז עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום חמישי א' אייר - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר
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ביאורים למסכת סוטה דף טז עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום חמישי א' אייר - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר
             

         
        

         
          

          
         

         
         

           
          

        
      

         
          

         
           

 
          

         
         

         
          

           
           

         
          

        
          

           
           

         
          

         
         

       
            

        
           

          
          

          
         

         
  

         
        

        
         

          
         

          
           

        
          

          
         

           
        

        
       

       
        

          
        

        
          

         
       

         
           

           
    

        
        

           
           

         
          

           
        

        
         

           
       

           
           
           

         
         

             
           

       
           

          
        

          
       

           
         

           
             

            
           
         

      
         

         
          

           
          

       
       

         
           

           
          









































































































































































































































המשך בעמוד גלכ



קלד
ביאורים למסכת סוטה דף יז עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום שישי ב' אייר - ַהּיֹום ִׁשְבָעה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שני - היה מביא דף יז עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום שישי ב' אייר - ַהּיֹום ִׁשְבָעה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שני - היה מביא דף יז עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום שישי ב' אייר - ַהּיֹום ִׁשְבָעה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

             

         
         

         
          

        
         

       
         

      
         

      
         

           
          

   
        
       

         
  

         
       

       
       

        
         

        
      























































             

           
       

         
    

           
          

       
         

         
          

         
    



























קלז
ביאורים למסכת סוטה דף יז עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

יום שישי ב' אייר - ַהּיֹום ִׁשְבָעה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

             

         
         

         
          

        
         

       
         

      
         

      
         

           
          

   
        
       

         
  

         
       

       
       

        
         

        
      























































             

           
       

         
    

           
          

       
         

         
          

         
    

























המשך ביאור למס' סוטה ליום שבים עשר לעומר עמ' ב

             

          
          

          
           

       
            

       
           

           
         

          
         

           
          

      































המשך ביאור למס' סוטה ליום ששה עשר לעומר עמ' ב

             

         
       

     
       

       
        

         
           

          

          
           

           
           

            
        

           
         

   





































המשך ביאור למס' סוטה ליום ארבעה עשר לעומר עמ' ב

             

         
           

           
           

       
          

  

















המשך ביאור למס' סוטה ליום שלושה עשר לעומר עמ' א



קלח
ביאורים למסכת סוטה דף יח עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

שבת קודש ג' אייר - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שני - היה מביא דף יח עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

שבת קודש ג' אייר - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שני - היה מביא דף יח עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

שבת קודש ג' אייר - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר

             

            
           
         
         

        
          

          
       

        
          

          
          

          
        

          
         

           
         

            
           

             
       

         
          

        
            

          
         

         
           

         
         

           
           

        
       
         

        
          

          
          

          
          

        
           
           
           
          

        
  

          
          
         
          

           
        

        
            

          
         

         
          
          
           

  
         

           
        

      
        

        
       

          
         

         
          
          

         
            

         
          

            
         

         
        
          

          
              

          
           

           
   

          
       

        
          

        
       

             
        

      
           

           
           

         
          

        
         

          
        

         
          

          
        

    









































































































































































































































קמי
ביאורים למסכת סוטה דף יח עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

שבת קודש ג' אייר - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה ָעָׂשר יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשנֵי ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר

             

            
           
         
         

        
          

          
       

        
          

          
          

          
        

          
         

           
         

            
           

             
       

         
          

        
            

          
         

         
           

         
         

           
           

        
       
         

        
          

          
          

          
          

        
           
           
           
          

        
  

          
          
         
          

           
        

        
            

          
         

         
          
          
           

  
         

           
        

      
        

        
       

          
         

         
          
          

         
            

         
          

            
         

         
        
          

          
              

          
           

           
   

          
       

        
          

        
       

             
        

      
           

           
           

         
          

        
         

          
        

         
          

          
        

    









































































































































































































































`קמב wxt aÎl`eny - mi`iap

aÎl`eny`ckÎgi
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(ÁÈ).˙˘˜ ‰„Â‰È È�· „ÓÏÏ ¯Ó‡ÈÂמלחמה ללמדם יהודה בני צריכין ישראל, גבורי שנפלו מעתה דוד, ויאמר

בקשת: ‰È˘¯.ולמשוך ¯ÙÒ ÏÚ ‰·Â˙Î יצחק‰�‰ אברהם ישרים, ספר שהיא בראשית ספר על כתובה היא הלא

רמיזא, והיכן ח)ויעקב, מט מול(בראשית שהוא פדחתו כנגד ידו בה שמכוין מלחמה היא איזו אויביך, בעורף ידך :

קשת: זה אומר הוי ÏÏÁ.(ËÈ)ערפו, ÍÈ˙ÂÓ· ÏÚ Ï‡¯˘È È·ˆ‰נפלתם מעוזכם תוקף על ישראל, של מצבן

יונתן: תרגם כן ·‚ÚÂ·Ï.(Î‡)חללים, È¯‰:שבגלבוע ˙¯ÂÓÂ˙.ההרים È„˘Âעללא בכון תהי לא (תרגום:)

חלתא: מניה דיעבדון ‚·ÌÈ¯Â.כמיסת Ô‚Ó ÏÚ‚� Ì˘ ÈÎאותן מושחין למלחמה וכשיוצאים להם, היו עור מגיני

אמר דאת כמה מחליק, עליו המכה זיין כלי שיהא כדי ה)בשמן, כא כך(ישעיהו וכאן מגן. משחו השרים קומו :

'הגעלה' כל בשמן. נמשח לא כאלו ונעשה בו, נדבק ולא שומנו פלט גבורים, מגן נגעל שם הקינה, מקונן היה

כמו בו, שנותנין מה הפולט דבר י)לשון כא יגעיל:(איוב ולא עבר שורו :(·Î).¯ÂÁ‡ ‚Â˘� ‡Ïרגיל היה לא

אחור: נסוג ˜ÂÏ.(Î‚)להיות ÌÈ¯˘�Ó:בוראם רצון ÌÈ�„Ú.(Î„)לעשות ÌÚ È�˘ ÌÎ˘È·ÏÓ‰דהוה (תרגום:)

תפנוקין לכון ומוביל צבעונין לבושי לכון יונתן)מלביש תרגום :(לשון

cec zcevn
(ÁÈ).¯Ó‡ÈÂלבל אנשיו לבות לאמץ ראה לקונן, התחיל טרם

להם: ואמר פלשתים, מול ראש מלהרים להתייאש לבבם ירך
שהם מלחמה, קשת יהודה בני את ללמד העת באה הנה

פלשתים: על Â˙Î·‰.יתגברו הנה‰�‰ ההוא הדבר הלא
בה שנאמר התורה והוא הישר, ספר על ח)כתובה מט :(בראשית

ונאמר וגו', אויביך בעורף ידך אחיך יודוך אתה (דבריםיהודה

ז) הכניעם,לג דוד כי היה, וכן תהיה, מצריו ועזר לו רב ידיו :
אחריו: יהודה מלכי Ï‡¯˘È.(ËÈ)וגם È·ˆ‰אולם כאומר;

את לומר: רצה ישראל, הצבי לומר: נפש במר לקונן עת עתה
הם במותיך על חלל שיהיה ראוי וכי החמודה, ישראל ארץ
אף הלא לומר: ורצה גבורים, שם נפלו ואיך גלבוע, הרי
אף נפלו במותיך ועל ההר, על בעמדם יתחזקו החלשים

·‚˙.(Î)הגבורים: Â„È‚˙ Ï‡כי ועם ויהונתן, שאול ממיתת
וכן הקינה, למליצת כן אמר הם, בלא ידעו י)בודאי א :(מיכה

תגידו: אל ˙¯ÂÓÂ˙.(Î‡)בגת È„˘Â,שאמר 'ואל' מלת
שדי ואל עליכם, מטר ואל נאמר כאלו בשתים, משמשת
ולא ומטר, טל עליהם ירד שלא ההרים, קלל וכאלו תרומות,

לה', תרומה ממנו לתת שדה בהם דבריהיה בהן יצמח שלא
התקלה, באה עליהם וביען יען לגבוה, חלק מהן להיות מה

החרב: מכת מעליו להחליק בשמן משוח בלי היה כאלו שאול של מגן שם ונעשה גבורים, מגן ונמאס נגעל שם Ï‡(Î·)כי
.¯ÂÁ‡ ‚Â˘�:שונאיו וחלב מדם חציו לרוות מבלי לאחור, קשתו ¯Ì˜È.חזר ·Â˘˙ ‡Ï:רב הרג להרוג מבלי נדנה, אל

(‚Î).Ì‰ÈÈÁ·בעיני וחביבים הבריות, על מקובלים היו מאוד לומר: רצה אדם, בני לכל ונעימים נאהבים היו בחיים עודם
�Â„¯Ù.כולם: ‡Ï Ì˙ÂÓ·Âקלים היו כי על היא, רבה כי תשכח לא עולם עד כי והנעימה, האהבה מן נפרדו לא מותם אחר אף

ה': מלחמות ללחום מאריות, וגבורים ˘�È.(Î„)מנשרים ÌÎ˘È·ÏÓ‰להלביש לאנשיו האויב שלל וחלק במלחמה, התגבר כי
המלביש: הוא וכאלו ובנותיו, אשתו ÌÈ�„Ú.איש ÌÚ:הלובשן גוף המעדן פאר, מלבושי שאר לומר: ÔÎ˘Â·Ï.רצה ÏÚכן כי

נראה: להיות הלבוש, על ממעל הזהב עדי להעלות הדרך

oeiv zcevn
(ËÈ).È·ˆ‰שכתוב כמו צבי, ארץ קרויה ישראל (יחזקאלארץ

ו) כמוכ וחמוד, פאר ענין והוא הארצות, לכל היא צבי (ישעיהו:

ה) כמוכח הקריאה, ה"א היא הצבי, של והה"א צבי. לעטרת :
לא) ב ראו:(ירמיהו אתם הדור :.ÍÈ˙ÂÓ·גבוהים מקומות ענינו
כמו יג)והרים, לב ארץ:(דברים במתי על ירכיבהו :(Î).‰�ÊÏÚ˙

כמו שמחה, ענין הוא ב)אף צו הדבר(תהלים וכפל שדי. יעלוז :
המקונן: כדרך שונות ·‚ÚÂ·Ï.(Î‡)במלות È¯‰הרים כמו

כמו�‚ÏÚ.בגלבוע: ותעוב, מאוס ל)ענין כו וגעלה(ויקרא :
בשמןÔ‚Ó.נפשי: ומשוח שלוק, מעור עשוי מלבוש כעין הוא

במלחמה אותו ולובשים וחנית, חרב מכת מעליו להחליק
לאחור,�˘Â‚.(Î·)להגן: החזרה וענינו בסמ"ך, נסוג כמו
יג)כמו נט אלהינו:(ישעיהו מאחר ונסוג :(‚Î).ÌÈÓÈÚ�‰Âענין

כמו וערב, וחביב י)אהוב ב ינעם:(משלי לנפשך ודעת :.Â„¯Ù�
ופרישה: פרוד ·ÈÎ�‰.(Î„)מלשון ÏÂ‡˘ Ï‡:בכי מלשון

.È�˘:אדום צבוע צמר והוא שני, דברÌÈ�„Ú.תולעת כל
יקראו וכדומה, פאר מלבושי בין טובים, מאכלים בין המפנק,

וכן יז)עדן, כט לנפשך:(משלי מעדנים ויתן :.È„Ú,קשוט ענין
ל)כמו ד זהב:(ירמיהו עדי תעדי :
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(Á).‰ÓÈÓ˙ '‰ ˙¯Â˙ואומר עינים מאירת הענין בסוף שנאמר כמו כשמש מאירה היא ו')גם מצוה(משלי נר כי

הבא היום אותם וליהט הדין ליום מחמתו נסתר ואין ד"א אור ג')ותורה משיבת(מלאכי היא תמימה ה' תורת אבל

וגו' ומרפא צדקה שמש שמי יראי להם וזרחה שנאמר כמו להט מאותו לומדיה על היא ומגינה חיים לדרכי נפש

( �‡Ó�‰.:(שם '‰ ˙Â„Ú:בלומדיה להעיד היא �Ù˘.נאמנת ˙·È˘Ó:חיים לדרכי מיתה מדרכי משיבתו

(Ë).‰¯·חמשה ושם שם כל ובין משנה סדרי ששה כנגד ששה משפטי יראת מצות פקודי עדות תורת מצהרת,

ואמת: בחסד מתוקנים יחד כלם יחדיו צדקו אמת בסופן וחותם תורה חומשי ה' כנגד עצמו השם עם תיבות

.È˙Ù ˙ÓÈÎÁÓ:לפתאים חכמה ˆÌÈÙÂ.(È‡)נותנת ˙Ù�Âלשון ונפת פתר ומנחם בלעז ברויי"קאש צופים ומתק

תטפנה נפת וכן ה')טפה משכבי(משלי ¯·.(È·):(סא"א)(שם)נפתי ·˜Ú Ì¯Ó˘·רב בשביל בשמירת' נזהרתי

כמו עקב הזה וללשון צפנ' אשר כ"ו)טובך תלמידי(בראשי' של סופן רב עקב ד"א בקולי אברהם שמע אשר עקב

משיחא: עקבות משנה בלשון חבר לו ויש סוף לשון עקב גדולה לידי לבא חכמים

cec zcevn
(Á).‰ÓÈÓ˙ '‰ ˙¯Â˙ר"ל תמימה יותר היא ה' תורת אבל

השמש: מן יותר ומועלת בפעולותיה �Ù˘.שלימה ˙·È˘Ó
הרב בחומו יזיק לפעמים תועלתו כל עם השמש כי לומר רצה
נפש עוד משיבת התורה אבל המות חולי האיש יחלה כי עד

המות: מן ומצלת מגינה היא כי יקראוÂ„Ú˙.האדם המצות
בה': מאמינים אשר המקיימם על מעידים כי ÓÈÎÁÓ˙עדות

.È˙Ù:וישתגע האדם במוח חומו יכניס לפעמים השמש אבל
(Ë).·Ï ÈÁÓ˘Ó:חומו ברוב נלקה יהיה שלא האדם בלב דאגה מכניס כי השמש כן ÌÈ�ÈÚ.ולא ˙¯È‡Óלהסתכל המרבה אבל

כהות: עיניו השמש ÚÏ„.(È)באור ˙„ÓÂÚ:הענן יכסהו לפעמים כי השמש כן Â„ÁÈ.ולא Â˜„ˆאבל זה את זה מכחישין אינם
זה: את זה מכחיש וכאלו שממולו בהאופק נראה אינו האופק בזה נראה כשהוא מהם‰�ÌÈ„ÓÁ.(È‡)השמש שחומד למי

וגו': מדבש לו המה ומתוקים וגו' מזהב לו המה חמודים כי עליו יערוך דבר לו Í„·Ú.(È·)אין Ì‚מן אני גם לומר רצה
בקיומם: נזהר ואני בהם ¯·.החומדים ·˜Ú Ì¯Ó˘·:הרבה שכר גמול בשמירתן יש כי

oeiv zcevn
(Á).˙·È˘Óנפש למשיב כמו והשקטה הנחה ד')ענין :(רות

(Ë).‰¯·:ונקי ברור נופתÙ�Â˙.(È‡)מל' כמו הזלה ענין
ד')תטופנה דבשˆÌÈÙÂ.:(ש"ה צוף וכן הדבש חלות יקראו כן
י"ז) דבורו:(משלי שהÚ˜·.(È·)וכפל וגמול שכר סוףענין וא

תשמעון עקב וכן הגוף סוף שהוא הזה כהעקב (דבריםהמעשה

:ז')

xe` ldi
הלכהתורתח דמגלה פ"ד ירושלמי נפש. משיבת תמימה ה'

נתברכו האחרונים עד כו' ונשתתק בתורה קורא היה ה'
שתהא תמימה ה' תורת וכתיב לפניהם נתברכו ולא לאחריהם
שלא על ממארז"ל להעיר נ' ולפ"ז ברבות. וכ"ה תמימה כולה
בהתורה אוא"ס שיומשך הוא דהברכה תחלה בתורה ברכו
הגם א"כ נתברכו כשלא משא"כ תמימה נק' דוקא ואזי
הוא אנת כי תמימה. זה אין עילאה חכמה היא שהתורה
ומ"ש תמתי. בפי' ישנה אני בד"ה ועמ"ש דכלהו. שלימותא
ספה"ע ע"ד וי"ל תהיינה. תמימות שבתות שבע בפי' במ"א
תורת בחי' מ"ת יום בשבועות וממשיכים תמימות שבתות ז'
יתרו פ' בת"א בתורה אוא"ס המשכות מענין וע' תמימה. ה'
ד' ססעי' לקמן ועיין נאמרו אחד בדבור ושמור זכור בד"ה
ענין על תמימה בפי' נת' ד' סעי' שם וגם שלימות לשון
שיהי' זהו תמימות שבתות שבע גם ולפ"ז תורה. כתר התגלות

ממעמקים בבחי' העומק שהוא מידה שבכל הכתר ג"כ מאיר
תמימות: הן אזי מאדך בכל קראתיך

עליהןרבות(ב) בקשה התורה אבל ד' קמ"ד פכ"ט יתרו
ה' תורת שנאמר נשמתן חזרה מיד כו' הקב"ה מלפני רחמין
הזהר ע"פ תמיד עולת ע"פ מזה ועמ"ש נפש משיבת תמימה
נשמתו פרחה העקדה שע"י יצחק בענין ע"א דנ"ט נח ר"פ
נשמתן שפרחה ע"י י"ל כמ"כ דלע"ל הנשמה בו נמשך אזי
ועוד יותר עליונה נשמה התורה ע"י בהן נמשך מ"ת בשעת
כו'. עילאה חכמה באורייתא מתקשראן ז"א שהוא ישראל כי
לאמר. האלה הדברים כל את אלקים וידבר בד"ה ועמ"ש
החזירה התורה רשב"י תנא ג' דרל"ו יו"ד ר"פ נשא וברבות
רבות נפש. משיבת תמימה ה' תורת שנאמר נפשותיהן להן
ישראל בשבטי אלקים ביהודה נודע ד"א ד' דרנ"א פי"ג נשא

נאמנה: ה' עדות כמ"ד נאמנה. הודעתי
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(Á).‰ÓÈÓ˙ '‰ ˙¯Â˙ואומר עינים מאירת הענין בסוף שנאמר כמו כשמש מאירה היא ו')גם מצוה(משלי נר כי

הבא היום אותם וליהט הדין ליום מחמתו נסתר ואין ד"א אור ג')ותורה משיבת(מלאכי היא תמימה ה' תורת אבל

וגו' ומרפא צדקה שמש שמי יראי להם וזרחה שנאמר כמו להט מאותו לומדיה על היא ומגינה חיים לדרכי נפש

( �‡Ó�‰.:(שם '‰ ˙Â„Ú:בלומדיה להעיד היא �Ù˘.נאמנת ˙·È˘Ó:חיים לדרכי מיתה מדרכי משיבתו

(Ë).‰¯·חמשה ושם שם כל ובין משנה סדרי ששה כנגד ששה משפטי יראת מצות פקודי עדות תורת מצהרת,

ואמת: בחסד מתוקנים יחד כלם יחדיו צדקו אמת בסופן וחותם תורה חומשי ה' כנגד עצמו השם עם תיבות

.È˙Ù ˙ÓÈÎÁÓ:לפתאים חכמה ˆÌÈÙÂ.(È‡)נותנת ˙Ù�Âלשון ונפת פתר ומנחם בלעז ברויי"קאש צופים ומתק

תטפנה נפת וכן ה')טפה משכבי(משלי ¯·.(È·):(סא"א)(שם)נפתי ·˜Ú Ì¯Ó˘·רב בשביל בשמירת' נזהרתי

כמו עקב הזה וללשון צפנ' אשר כ"ו)טובך תלמידי(בראשי' של סופן רב עקב ד"א בקולי אברהם שמע אשר עקב

משיחא: עקבות משנה בלשון חבר לו ויש סוף לשון עקב גדולה לידי לבא חכמים

cec zcevn
(Á).‰ÓÈÓ˙ '‰ ˙¯Â˙ר"ל תמימה יותר היא ה' תורת אבל

השמש: מן יותר ומועלת בפעולותיה �Ù˘.שלימה ˙·È˘Ó
הרב בחומו יזיק לפעמים תועלתו כל עם השמש כי לומר רצה
נפש עוד משיבת התורה אבל המות חולי האיש יחלה כי עד

המות: מן ומצלת מגינה היא כי יקראוÂ„Ú˙.האדם המצות
בה': מאמינים אשר המקיימם על מעידים כי ÓÈÎÁÓ˙עדות

.È˙Ù:וישתגע האדם במוח חומו יכניס לפעמים השמש אבל
(Ë).·Ï ÈÁÓ˘Ó:חומו ברוב נלקה יהיה שלא האדם בלב דאגה מכניס כי השמש כן ÌÈ�ÈÚ.ולא ˙¯È‡Óלהסתכל המרבה אבל

כהות: עיניו השמש ÚÏ„.(È)באור ˙„ÓÂÚ:הענן יכסהו לפעמים כי השמש כן Â„ÁÈ.ולא Â˜„ˆאבל זה את זה מכחישין אינם
זה: את זה מכחיש וכאלו שממולו בהאופק נראה אינו האופק בזה נראה כשהוא מהם‰�ÌÈ„ÓÁ.(È‡)השמש שחומד למי

וגו': מדבש לו המה ומתוקים וגו' מזהב לו המה חמודים כי עליו יערוך דבר לו Í„·Ú.(È·)אין Ì‚מן אני גם לומר רצה
בקיומם: נזהר ואני בהם ¯·.החומדים ·˜Ú Ì¯Ó˘·:הרבה שכר גמול בשמירתן יש כי

oeiv zcevn
(Á).˙·È˘Óנפש למשיב כמו והשקטה הנחה ד')ענין :(רות

(Ë).‰¯·:ונקי ברור נופתÙ�Â˙.(È‡)מל' כמו הזלה ענין
ד')תטופנה דבשˆÌÈÙÂ.:(ש"ה צוף וכן הדבש חלות יקראו כן
י"ז) דבורו:(משלי שהÚ˜·.(È·)וכפל וגמול שכר סוףענין וא

תשמעון עקב וכן הגוף סוף שהוא הזה כהעקב (דבריםהמעשה

:ז')

xe` ldi
הלכהתורתח דמגלה פ"ד ירושלמי נפש. משיבת תמימה ה'

נתברכו האחרונים עד כו' ונשתתק בתורה קורא היה ה'
שתהא תמימה ה' תורת וכתיב לפניהם נתברכו ולא לאחריהם
שלא על ממארז"ל להעיר נ' ולפ"ז ברבות. וכ"ה תמימה כולה
בהתורה אוא"ס שיומשך הוא דהברכה תחלה בתורה ברכו
הגם א"כ נתברכו כשלא משא"כ תמימה נק' דוקא ואזי
הוא אנת כי תמימה. זה אין עילאה חכמה היא שהתורה
ומ"ש תמתי. בפי' ישנה אני בד"ה ועמ"ש דכלהו. שלימותא
ספה"ע ע"ד וי"ל תהיינה. תמימות שבתות שבע בפי' במ"א
תורת בחי' מ"ת יום בשבועות וממשיכים תמימות שבתות ז'
יתרו פ' בת"א בתורה אוא"ס המשכות מענין וע' תמימה. ה'
ד' ססעי' לקמן ועיין נאמרו אחד בדבור ושמור זכור בד"ה
ענין על תמימה בפי' נת' ד' סעי' שם וגם שלימות לשון
שיהי' זהו תמימות שבתות שבע גם ולפ"ז תורה. כתר התגלות

ממעמקים בבחי' העומק שהוא מידה שבכל הכתר ג"כ מאיר
תמימות: הן אזי מאדך בכל קראתיך

עליהןרבות(ב) בקשה התורה אבל ד' קמ"ד פכ"ט יתרו
ה' תורת שנאמר נשמתן חזרה מיד כו' הקב"ה מלפני רחמין
הזהר ע"פ תמיד עולת ע"פ מזה ועמ"ש נפש משיבת תמימה
נשמתו פרחה העקדה שע"י יצחק בענין ע"א דנ"ט נח ר"פ
נשמתן שפרחה ע"י י"ל כמ"כ דלע"ל הנשמה בו נמשך אזי
ועוד יותר עליונה נשמה התורה ע"י בהן נמשך מ"ת בשעת
כו'. עילאה חכמה באורייתא מתקשראן ז"א שהוא ישראל כי
לאמר. האלה הדברים כל את אלקים וידבר בד"ה ועמ"ש
החזירה התורה רשב"י תנא ג' דרל"ו יו"ד ר"פ נשא וברבות
רבות נפש. משיבת תמימה ה' תורת שנאמר נפשותיהן להן
ישראל בשבטי אלקים ביהודה נודע ד"א ד' דרנ"א פי"ג נשא

נאמנה: ה' עדות כמ"ד נאמנה. הודעתי



xcde"קמד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bp sc zegpn(oey`x meil)

e'éðt ìà 'ä éðôì ïøäà éða dúBà áø÷ä äçðnä úøBz úàæŸ©©¦§¨©§¥¨§¥©£Ÿ¦§¥¤§¥
'çaænä,'ebe,'ìëàz úBvî åéðáe ïøäà eìëàé äpnî úøúBpäå'ixd ©¦§¥©§©¤¤¦¤¨Ÿ§©£Ÿ¨¨©¥¨¥

.'dvn' zeidl zegpnd lk lry
:in` iaxl ezl`y z` x`an `cixt iaxdéì øîà`cixt iaxiaxl ¨©¥

yiy ,in`äåöîdvn eidi zegpndy,éì àéòaéî à÷ àìi`cea ik ¦§¨Ÿ¨¦¨§¨¦
.dvn eidiy devnéì àéòaéî à÷ ék,`ed ily wtqd ±ákòì± ¦¨¦¨§¨¦§©¥

.dleqt ,dvngpy dgpne ,akrn df oic m`ddéì øîàiaxl in` iax ¨©¥
,`cixtéîð ákòìixdy ,wtzqz l` [mb-]áéúk(i e `xwie)àì' §©¥¨¦§¦Ÿ

àìà ,'õîç äôàú`dz,ävîepcnl ,dixac dltk dxezdy dfne ¥¨¤¨¥¤¨©¨
.dleqt ,dvn dpi`y dgpny

:dpey`x `iyew .in` iax lr zeiyew yly dywn `xnbdé÷úîó ©§¦
dì[dywd-]àîéàå ,àãñç áøweqtd zpeeky xn`p `nye ±àì' ¨©¦§¨§¥¨Ÿ

'õîç äôàú,xenb ung dyrz `l dgpndy ,`edøeàéN àìà ¥¨¤¨¥¤¨¥
dxezd zcitw xwir `ny xnelk ,[dkxv lk dvingd `ly dqir±]
[df weqt cvn] dcitw oi` la` ,ung dyrz `l dgpndy `id
,carica dxyk `id ,'xe`iy' d`yr m` okle ,dvn dyrz dgpndy

.xenb uenig icil d`a `ly oeik
:`cqg ax ziyew z` zxxan `xnbdïàîc øeàéN'xe`iy' dfi`l ± ¥§©

hwp dhiy efi` itle ,carica xiykz dxezdy ,`cqg ax oiekzd
.ely yxcaéàxe`iyl ezpeek m` ±øéàî éaøcetiqkdy wva ± ¦§©¦¥¦

e ,'xe`iy' edf xi`n iax zrcly ,eiptìzrcäãeäé éaøik ,`weec §©¦§¨
mb dleqt ef dgpne ,`ed ung llka df xe`iy xi`n iax zrcl

df xe`iy dcedi iax zrcl ixd ik ,okzi `l .caricaàélòî ävî©¨§©§¨
àéäe .dligzkl s` zegpna dxyke ,`id dxenb dvn ±éàax zpeek ¦¦

xe`iyl `cqgäãeäé éaøc,miabg ipxwk dyrpe rwazdy wva - §©¦§¨
e ,'xe`iy' edf dcedi iax zrclyìzrc.øéàî éaø`l df yexit mb §©¦¥¦

df xe`iy xi`n iax zrcl ixd ik ,okziàeä àélòî õîçung ± ¨¥§©§¨
leqt `ed zegpnay i`ceae ,zxk aiig gqta elke`de ,`ed xenb

e .caricaéàxe`iyl `cqg ax zpeekøéàî éaøã,eipt etiqkdy ± ¦§©¦¥¦
eìzhiyøéàî éaø,okzi `l df yexit mb .dvn epi`y xaeqy envr §©¦¥¦
yîoeikàeä õîç ,déìò é÷ìclr miwely xaeq xi`n iaxy jkn ± ¦§¨¥£¥¨¥

ea oi`y mbd ,ung xe`iyd aygp ezhiyly ixd ,gqta ezlik`
.lqti zegpna mby oicd `ede ,zxk aeig

:`xnbd dwiqn,àìàxe`iy xiykdl `id `cqg ax zpeekéaøc ¤¨§©¦
äãeäé,miabg ipxwk wcqpy wva ±ìzhiyäãeäé éaø,envr §¨§©¦§¨

xyk didi ,[gqta ezlik` lr miwel oi` ik] ung eppi`y xg`ny
.zegpnl carica

:[dpey`xd oirk] dipy `iyewé÷úî,÷çöé øa ïîçð áø dì ó ©§¦¨©©§¨©¦§¨
îéàåàweqtd zpeeky xn`p `nye ±èeìç àlà 'õîç äôàú àì' §¥¨Ÿ¥¨¤¨¥¤¨¨

dyrz `l xenb ungn wxy ,xnelk .dziit` iptl migzex mina
.dvn llka `id s`y ,dhelg dyrz la` ,dgpnd

z` helgl 'devn' yiy wgvi xa ongp ax ixacn dpiad `xnbd
:zl`eye ,wgvi xa ongp ax ziyew z` zxxan `xnbd .dgpnd

äëeáø ,eäéð éàî èeìç,helg edn -epiidc ,`ed dkeax `ld ¨©¦§¨
,ok m` .dze` mite` jk xg`e migzex mina dqird z` mihlegy

äëeáø [éúàc] (àëéàã) éàmzeevny zegpnd lr ezpeek m` - ¦§¨¥§¨
ingln dxyre oiziag zgpn mdy ,'dkeax' e`eaiy dligzkl

ik ,okzi `l ixd .dcezd,äëeáø da áéúk`l' weqta jxev oi`e §¦¨§¨Ÿ
,'ung dt`z.mhlgl devny epcnlläëeáø àkéìc éà] (àäå)- ¥¨¤¨¥¦§¥¨§¨

df mb ,jka mzeevn oi`y zegpn x`ya xaic wgvi xa ongp ax m`e
c ,okzi `läëeáø' da áéúk àì [àäoi`y xexa ,ok m`e ,'dpit`z ¨Ÿ§¦¨§¨

.mziit` iptl mhlgl jxev
,jk `id wgvi xa ongp ax zpeek :`xnbd daiynàîéàå`nye ± §¥¨

'äëeáø' da áéúëãi`ce ,'dkeax' da aezky dgpn -äåöî ¦§¦¨§¨¦§¨
,äëeáøa.cgein cenila jxev oi`e'äëeáø' da áéúk àìãe± ¦§¨§Ÿ§¦¨§¨

da aezk `ly dgpne,'dkeax'ävî éòa éà éúééì äëeáø éòa éà¦¨¥§¨©§¥¦¨¥©¨
éúééìd`iadl dvxi m`e ,ecia zeyxd dkeax d`iadl dvxi m` - ©§¥

'dvn dpi`y' dgpny cenil epl oi` `ed jk m`e ,ecia zeyxd dvn

`le ,dkeax dgpn xiykdl `a df weqty xnel ozip `ldy ,dleqt
.dvn dpi`y dgpn leqtl `a

:ziyily `iyewé÷úîàðéáø dì ó,in` iax lràîéàå`nye ± ©§¦¨©¦¨§¥¨
weqtdy xn`p'õîç äôàú àì','dvn `l`' epnn wiicl ick `a `l Ÿ¥¨¤¨¥

d`a dxezd `l`àîìòa åàìa àøáb í÷éîìuingdy iny - §¥©©§¨§¨§¨§¨
,e`l lr xaer ,dgpnemlerlàìñtéî àì éìeñtéàdgpnd - ¦§¥Ÿ¦©§¨
.zlqtp dpi` dnvr

zl`ey .dlqtp dvn dppi`y dgpny xg` cenil d`ian `xnbd
:`xnbd,ïìðî àlàiax zl`y zxfeg ,elld zeiyewd jezn xnelk ¤¨§¨¨

d`yr e` dhlgy oebk ,dvn dppi`y dgpny oipn ,dnewnl `cixt
:`xnbd daiyn .zlqtp [dcedi iax zrcl] xe`iy,àéðúãkaezk ¦§©§¨

zegpnd zyxta(d a `xwie)zaiz cvne .'didz dSn'ìBëé ,'ävî' ©¨¦§¤©¨¨
wx efy ,xnel iziidäåöî,dligzkláeúkä ,'äéäú' øîBì ãeîìz ¦§¨©§©¦§¤©¨

äáBç dòá÷dppi`y dgpny ,aekir ly oeyl `ed 'didz' oeyld - §¨¨¨¦§¤
.xe`iy e` dhelg `idy oebk ,dvingd `ly ote`a mb ,dleqt ,dvn

:in` iax z` l`y `cixt iaxy ztqep dl`yàãéøt éaø dpéî àòa§¨¦¨©¦§¥¨
ïépî ,énà éaøîoldl epipyy dn(.dp),dpynaúBçðnä ìëì ¥©¦©¦¦©¦§¨©§¨

a úBLBlépLmin,eöéîçé àlL ïønLîe ,ïéøLBtm`däpãîìð ¤¦§§¦§©§¨¤Ÿ©§¦¦§¨¤¨
îl mite`y zFvndáéúëc çñômda(fi ai zeny)úà ízøîLe' ¥¤©¦§¦§©§¤¤

déì øîà .'úBvnäzegpna xeniy zevn cenll jxev oi` ,in` iax ©©¨©¥
ik ,gqt ly zFvnndôeâazegpn zyxt lyáéúk(d a `xwie)ävî' §¨§¦©¨

,'äéäúdSn' aezk eli`k yxcp weqtde,'äééçädevn xnelk ¦§¤©¨©£¤¨
.uenign epxnyie epxiykiy ,dvn didiy wvad z` zeigdl

dywn .'didz dvn' weqtdn zegpnd xeniy zeevn cnel in` iax
:`xnbddéz÷étà àäåyxcl lirl epcnl envr df weqt ixde ± §¨©¦§¥

`ay ,xg`ákòìxyt` ji`e ,dleqt ,dvn dppi`y dgpny - §©¥
:`xnbd zvxzn .uenign dxiny zeperh zegpndy dpnn cenll

y ,weqt eze`n micenild ipy z` cenll xyt`yïk íàixack ¦¥
,akrl wx `a weqtdy dywnd,'àéä ävî' àø÷ áBzëéì¦§§¨©¨¦

d oicdy dzernyny,akrn weqta xn`p'äéäú' éàîdnl - ©¦§¤
,'didz' dazke dzpiyézøz dpéî úòîLz` o`kn cenll jl yi - ¦§¤¨§©¦¨©§¥

z` xenyl yiy mbe ,dleqt dvn dppi`y dgpny mb ,zeyxcd izy
.uenign zegpnd

:epnn dyrn `xnbd d`ian ,`cixt iax l`yy zel`yd izy ixg`
ïðaø déì éøîà[micinlzd-]déøa øa àøæò éaø ,àãéøt éaøì± ¨§¦¥©¨¨§©¦§¥¨©¦¤§¨©§¥

epa oaàeäc ,ñìBèáà éaøcxec,äéøæò ïa øæòìà éaøì éøéNò §©¦©§¨§£¦¦§©¦¤§¨¨¤£©§¨
àeäcxecàøæòì éøéNò,xteqdàáaà éà÷.xrya cner ±øîà §£¦¦§¤§¨¨¥©¨¨¨©

,d`ilta `cixt iax mdléàä élek éàîlk migayn mz` recn ± ©¥©
,eqegi z` jkéàé àeä ïééøBà øa éà.aeh ixd ,`ed dxez oa m` ± ¦©§¨¨¥

eéàé ïäáà øáe ïééøBà øa éàmb ,oqgi mbe dxez oa mb `ed m`e ± ¦©§¨©©§¨¨¥
,eqegia zlrez oi`e ,aeh dfïééøBà øa àìå ïäáà øa éàåm`e ± §¦©©§¨§Ÿ©§¨

ie`x ik ,oexqg wx `ed eqegi daxc` ,dxez oa epi` la` oqgi `ed
y `eddéìëéz àMéà.eizea`k dxez oa epi`y lr y`d eplk`zy ± ¦¨¥§¥

déì eøîà,`cixt iaxl micinlzdàeä ïééøBà øaeqegi caln ± ¨§¥©§¨
.dxez oa mb `edeäì øîà,micinlzl `cixt iaxéúéìå ìeòéì± ¨©§¥§¥¥

.`ale qpkidl `xfr iaxl epz
,`cixt iax iptl `ae `xfr iax qpkpdézòc àøéëò äåäc dééæç± ©§¥©£¨£¦¨©§¥

,eaagl zpn lre .dxekr `xfr iax ly ezrcy `cixt iax d`xçúẗ©
dcb` ixaca `cixt iax,øîàåmildza aezk(a fh)'äì zøîà' §¨©¨©§§©

éìò ìa éúáBè äzà éðãàLBãwä éðôì ìàøNé úñðk äøîà ,'E £Ÿ¨¨¨¨¦©¨¤¨§¨§¤¤¦§¨¥¦§¥©¨
ézòãBäL äáBè éì ÷æçä íìBò ìL BðBaø ,àeä CeøaEiznqxty-] ¨¦¤¨©£¥¦¨¤©§¦

[jny cegii z`dì øîà .íìBòa,weqtd jynd z` d"awdéúáBè' ¨¨¨©¨¨¦
éìò ìaá÷òéå ÷çöé íäøáàì àlà äáBè ÷éæçî éðéà ,'E ©¨¤¥¦©£¦¨¤¨§©§¨¨¦§¨§©£Ÿ

øîàpL ,íìBòa älçz éðeòéãBäL(my)änä õøàa øLà íéLBã÷ì' ¤¦¦§¦¨¨¨¤¤¡©¦§¦£¤¨¨¤¥¨
'íá éöôç ìk éøécàåmd ,ux`a mixeawd miyecwd zea`d ± §©¦¥¨¤§¦¨

.daeh wifgn ip` mdl wxe ,ma ivtg lk xy` mixic`d
iaxl aiyd `xfr iaxy dn ,mitqep dcb` ixac d`ian `xnbd

:`cixt'øécà' øîà÷c déòîLc ïåékz` `xfr iax rnyy oeikn ± ¥¨§©§¥§¨¨©©¦
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המשך בעמוד גבב

oifge` mipy` cenr bp sc ± oey`x wxtzereay

."lk`z zevn" :dixza aizke ,"dgpnd zxez z`f" :aizkc ,"oxd` z` ev"a

øéàî éáøã øåàéù- (` ,gn migqt) "oixaer el`" wxta ,eipt etiqkdy lk -

.`id `ilrn dvn ,dcedi iaxläãåäé éáøã øåàéù éàå,miabg ipxw epiidc -

.`ed `ilrn ung - xe`iy dt`z xi`n iaxl xninl iraweäãåäé éáøã àìà
äãåäé éáøìiaxc `nili`" :opiqxb ikd -

,`id `ilrn dvn - dcedi iaxl xi`n

."dcedi iaxl dcedi iaxc `l`äëéáø-

iab mipdk zxeza opixn`ck ,oigzex mina

zyrpy cnln - "zkaxen" :oiziag

.helg `ede ,"okxv lk oigzexaàëéàã éà
äëåáøaizk - dkeaxa dzevny dgpn -

.ung dt`z `ly ,"`dz zkaxen" `icda

äëåáø äá áéúë àì`lcne ,"dpit`z" -

.opira dkeax e`l :dpin rny - da aizk

ïéøùåôá úåùåìéðù úåçðîä ìëì ïéðî
åöéîçé àìù íøîùéåoizipzn ipzwc -

zeyelip zegpnd lk" :(` ,dp zegpn)

"zeyelipy" ."evingi `ly oxnyne ,oixyeta

devn ,oixyeta zeyelipe li`edc ,xnelk -

,epiid - "xeniy"e .evingi `ly mxnyl

migqta opixn`ck ,dry lk wvaa weqriy

.(a ,gn)äééçä-.dxnye dpxiykd ,xnelk

àéäopixn`ck ,akrl rnyn ded inp -

- "`id z`hg" :(` ,c zegpn) `nw oiwxita

.dleqt ,dnyl `ly hgy m`yàåäã
àøæòì éøéùòixiyr ,dixfr oa xfrl` iax -

.xteqd `xfrléàä éìåë éàîezqgiinwc -

.dilïééøåà øá éàixd ,`ed dxez oa m` -

.oebdäééæçdidy `xfr iaxl `cixt iax -

.xervçúôå.diaaginl `zcb`a -

êéúòãåäù.mlera jny cgiin ip`y -øîà
êéìò ìá éúáåè äéìdnn rnyn ikdc -

izaeh oi` dz` :`ed jexa yecwdl zxn`y

.jilrõøàá øùà íéùåã÷ì àìàipdc -

`ed jixa `ycewe ,iccd` ikinqc i`xw ixz

.edpixn`äéòîùã ïåéëiaxl `xfr iax -

xkfp ,"ma ivtg lk ixic`" xn`wc `cixt

."xic`" ly dcb`øéãà àáéjk ,xnelk -

dnwp dyryk `ed jexa yecwd xn`

- "mina zxterk ellv" :(eh zeny) mixvna

."mixic`" mdy ,mixvnéãéãéì äîyxtn -

.mdxa`a onwl
äúåùò
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éëaizkc "dvn" dil exzii` ,"zxez z`f" aizkc xg`n :dniz Ð akrl il `iran `w

Ð zygxne zlqa la` ,edcica ilin ipd `nlicc :xnel yie !akrl ,dt`ne zagna

x`yl oipr edipz ,dtebl oipr epi` m` Ð zagna "didz" aizkcn `aekir wiqn ike ,`l

leki Ð "dvn" :`ziixaa ipzwc `pyil :cere .df lk yxtl lekiy ,`ed wgece .zegpn

draw aezkd Ð "didz" :xnel cenlz ?devn

"daeg"didz" aizk `l i` inp dtebac rnyn

dt`ne zagna "dvn"c :cere !devn `pin` ded

d`xpe !ibq zagnc "didz dvn"ac ?il dnl

aizkc ab lr s`e .ikixv `yxc meylc :yxtl

zegpnd lka opitli ,"didz dvn" zagna

,dvna devn `ki`c `kid lkc "zxez z`f"n

.`aekir inp `ki`éàiaxl xi`n iaxc xe`iy

"oixaer el`" wxtac Ð `ziilrn dvn dcedi

xehtc xe`iy dcedi iax ipzw (a ,gn migqt)

eaxrzpy Ð zxk aiigc weciqe ,miabg ipxwa

oebk ,ixy Ð okn zegt la` ,dfa df eiwcq

iax epiidc ,dilr ibilt opaxe .eipt etiqkdy

?xe`iy edfi` :opiyxtne .`xnba gkenck ,xi`n

el`" wxta :xn`z m`e .eipt etiqkdy lk

,sxyi Ð xe`iy" :`ipz (` ,bn my) "oixaer

"ealk iptl epzepe" :yxtne ,"ealk iptl epzepe

Ð dlik`a la` :rnyn .dcedi iaxl xi`n iaxc

,xeq`c `ed `nlra opaxcnc :xnel yie !xeq`

dvn :dpin rny Ð ealkl dil ixycne

.`id `ziilrnàìàxi`n iaxl xi`n iaxc

opiwiic `peeb i`d ik Ð `ed ung dilr iwlcn

ingl ilr ixd" iab (a ,bk) oilegc `nw wxta

,xe`iy `iade ,"dvnd on e` ungd on dcez

iaxl xi`n iaxc i` ?o`nc xe`iy :xn`we ?edn

lr dnize !`ed ung ,dilr iwlcn Ð xi`n

opiaxnc ,gqt iabl ip`y `nlic :mzde `kdc

mzdne ."zvngn lk" (ai zeny) aizkcn dil

ung aiyg `l inp gqt oiprl `dc ,opitli `l

!xenb ungn slip ,daxc`e .zxk aiigzdl xenb

dvn oiprlc yxtl yi ,oilegc `idda edine

ici ea `vi `le ,gqtn `tlic opixn`w dcezc

.ikd iiepyl `kil ,oizrnya la` .dcezc dvn

ungc ,zegpnae dceza xezii mey yi `nye

ibilt (` ,cp) onwle .ediiab ung aeyg dywep

,migetza oivingna opaxe l`ilnb oa `pipg iax

inewe`l irac i`nle ."dywep ung" dil ixwe

,l`ilnb oa `pipg iaxk "ewqixy getz"c i`d

,dvnige dqira epzpy dnexz ly getz :yexit

.ixye ,dvn dil aiyg opaxlc xnel leki did

,dywep iedc opaxl ixn`wc `pwqna la`

l`ilnb oa `pipg iax xn` ikd elit`e

dywep ung aiyg i` ikda ibilt ,oivingnc

e` mgld izye dcez ingl oiprl xenb ungk

ileklc rnync ,oilegc `idd` `iywe .`l

`l opaxl elit` `nye !ung `aiyg `nlr

:inp i` .oivingn oi`c dligzkl `l` opixn`

dywep unga oivingn oi` `nlr ilekl

xaqw l`ilnb oa `pipg iax `l` ,dligzkl

.`ed xenb ungc

ãåîìúÐ daeg draw aezkd didz xnel

zenai) "ulegd" wxta opiyxcc `d

`wtp `l mzdnc .`nlra "akrl aezkd dpy" enk ied `l "akrl" `edd Ð `id dvnc ab lr s` ,dhelg dlke` epi`c ,akrl `xw dia `pz ikdlc ,"yecw mewna lk`z zevn" :(` ,n

"didz" e`l i`c `kd rnync `de .devnl `ni` ok m`e ,dil hrnn izxz aizkcne ,`ed dvn helgc ,helg opihrnn `l dvn cgnc mzd rnyn `dc :cere .`kdc "didz"n `l` ol

.devnl helg zenaia hrnn `dc ,dligzkl e`l Ð iziil dvn ira i` ,iziil dkeax ira i` `pin` ded
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ìà 'ä éðôì ïøäà éða dúà áø÷ä äçðnä úøBz úàæ"Ÿ©©¦§¨©§¥Ÿ¨§¥©£Ÿ¦§¥¤
úBvî åéðáe ïøäà eìëàé äpnî úøúBpäå ...çaænä éðt§¥©¦§¥©§©¤¤¦¤¨Ÿ§©£Ÿ¨¨©
à÷ éë ,éì àéòaéî à÷ àì äåöî :déì øîà !"ìëàz¥¨¥£©¥¦§¨¨¨¦¨£¨¦¦¨

éì àéòaéî¯àì" :áéúk éîð ákòì ,déì øîà .ákòì ¦¨£¨¦§©¥£©¥§©¥©¦§¦Ÿ
é÷úî .ävî àlà "õîç äôàú:àîéàå ,àcñç áø dì ó ¥¨¤¨¥¤¨©¨©§¦¨©¦§¨§¥¨

éaøc éà ?ïàîc øeàéN !øeàéN àlà "õîç äôàú àì"Ÿ¥¨¤¨¥¤¨¦¦§©¦§©¦
¯ äãeäé éaøì øéàîäãeäé éaøc éà !àéä àélòî ävî ¥¦§©¦§¨©¨§©§¨¦¦§©¦§¨

øéàî éaøì¯éaøì øéàî éaøc éà !àeä àélòî õîç §©¦¥¦¨¥§©§¨¦§©¦¥¦§©¦
øéàî¯äãeäé éaøc àlà !àeä õîç ,déìò é÷ìcî ¥¦¦§¨¥£¥¨¥¤¨§©¦§¨

é÷úî .äãeäé éaøì:àîéàå ,÷çöé øa ïîçð áø dì ó §©¦§¨©§¦¨©©§¨©¦§¨§¥¨
,äëéáø ?eäéð éàî èeìç !èeìç àlà "õîç äôàú àì"Ÿ¥¨¤¨¥¤¨¨¨©¦§¦¨

äëéáø àkéàc éà¯àäå ,äëéáø da áéúk¯áéúk àì ¦§¦¨§¦¨§¦¨§¦¨§¨¨§¦
.äëéáø da¯äëéáø da áéúëc :àîéàå¯äåöî ¨§¦¨§¥¨¦§¦¨§¦¨¦§¨

äëéáø da áéúk àìãe ,äëéáøa¯,éúééì äëéáø éòa éà ¦§¦¨§¨§¦¨§¦¨¦¨¥§¦¨¥§¥
é÷úî !éúééì ävî éòa éààì" :àîéàå ,àðéáø dì ó ¦¨¥©¨¥§¥©§¦¨¨¦¨§¥¨Ÿ

àì éìeñôéàå ,àîìòa åàìa àøáb í÷éîì "õîç äôàú¥¨¤¨¥§¥¨©§¨§¨§¨§¨§¦§¥¨
"ävî" :àéðúãk ?ïìðî àlà !àìñtéî¯?äåöî ìBëé ¦©§¨¤¨§¨©¦§©§¨©¨¨¦§¨

dpéî àòa .äáBç dòá÷ áeúkä ,"äéäz" :øîBì ãeîìz©§©¦§¤©¨§¨¨¨§¨¦¨
úBLBlépL úBçðnä ìëì ïépî :éîà éaøî àãéøt éaø©¦§¦¨¥©¦©¦¦©¦§¨©§¨¤¦
:áéúëc ,çñtî äpãîìð ?eöéîçé àlL ïønLîe ïéøLBôa§§¦§©§¨¤Ÿ©£¦¦§§¤¨¦¤©¦§¦
ävî" :áéúk dôeâa ,déì øîà ."úBvnä úà ízøîLe"§©§¤¤©©£©¥§¨§¦©¨

"äéäz¯.äééçä¯÷étà àäå!ákòì déz¯,ïk íà ¦§¤©£¥§¨©¦§¥§©¥¦¥
dpéî zòîL ?"äéäz" éàî ,"àéä ävî" àø÷ áBzëéì¦§§¨©¨¦©¦§¤¨§©§¦¨
déøa øa àøæò éaø :àãéøt éaøì ïðaø déì éøîà .ézøz©§¥¨§¦¥©¨©§©¦§¦¨©¦¤§¨©§¥
,äéøæò ïa øæòìà éaøì éøéNò àeäc ,ñìBèáà éaøc§©¦©§¨§£¦¦§©¦¤§¨¨¤£©§¨
?éàä élek éàî :øîà .àáaà éà÷ ,àøæòì éøéNò àeäc§£¦¦§¤§¨¨¥©¨¨£©©¥©

àeä ïééøeà øa éà¯ïäáà øáe ïééøeà øa éà ,éàé¯,éàé ¦©§¨¨¥¦©§¨©£¨¨¨¥
ïééøeà øa àìå ïäáà øa éàå¯eøîà !déìëéz àMéà §¦©£¨¨§¨©§¨¤¨¥§¥£©

dééæç .éúéìå ìBòéì :eäì øîà .àeä ïééøeà øa :déì¥©§¨£©§¥§¥¥©§¥
éðãà 'äì zøîà" :øîàå çút ,dézòc àøéëò äåäc©£¨£¦¨©§¥¨©§¨©¨©§§©£Ÿ¨

éìò ìa éúáBè äzà"E¯÷æçä ,íìBò ìL BðBaø :àeä Ceøa LBãwä éðôì ìàøNé úñðk äøîà ¨¨¨¦©¨¤¨§¨§¤¤¦§¨¥¦§¥©¨¨¦¤¨©£¥
ézòãBäL ,äáBè éìéìò ìa éúáBè" :dì øîà .íìBòa Eíäøáàì àlà äáBè ÷éæçî éðéà ,"E ¦¨¤©§¦¨¨¨©¨¨¦©¨¤¥¦©£¦¨¤¨§©§¨¨

éöôç ìk éøécàå änä õøàa øLà íéLBã÷ì" :øîàpL ,íìBòa älçz éðeòéãBäL ,á÷òéå ÷çöé¦§¨§©£Ÿ¤¦¦§¦¨¨¨¤¤¡©¦§¦£¤¨¨¤¥¨§©¦¥¨¤§¦
íéøécàî íéøécàì òøtéå ,øécà àáé" :øîàå çút ,"øécà" øîà÷c déòîLc ïåék ."íá̈¥¨¦§¨¥§¨¨©©¦¨©§¨©¨Ÿ©¦§¦¨©§©¦¦¥©¦¦

"øécà àáé" ."íéøécàa¯'ä íBøna øécà" :áéúëc ,àeä Ceøa LBãwä äæ"íéøécàì òøtéå" ." §©¦¦¨Ÿ©¦¤©¨¨¦§¦©¦©¨§¦¨©§©¦¦
¯"íéøécàî" ."íá éöôç ìk éøécàå" :øîàpL ,ìàøNé elà¯eììö" :áéúëc ,íéøönä elà ¥¦§¨¥¤¤¡©§©¦¥¨¤§¦¨¥©¦¦¥©¦§¦¦§¦¨£

"íéøécàa" ."íéøécà íéîa úøôBòk¯éøaLî íéøécà íéaø íéî úBìwî" :øîàpL ,íéî elà ©¤¤§©¦©¦¦§©¦¦¥©¦¤¤¡©¦Ÿ©¦©¦©¦¦¦§§¥
"ãéãé àáé" ."íéãéãé Ba eøtkúéå ãéãé ìL B÷ìça ãéãéì ãéãé äðáéå ,ãéãé ïa ãéãé àáé" ."íé̈¨Ÿ¨¦¤¨¦§¦§¤¨¦§¨¦§¤§¤¨¦§¦§©§§¦¦¨Ÿ¨¦

¯'ä øeáòa äéãéãé BîL àø÷iå àéápä ïúð ãéa çìLiå" :áéúëc ,Cìnä äîìL äæ." ¤§ŸŸ©¤¤¦§¦©¦§©§©¨¨©¨¦©¦§¨§§¦§¨©£
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קמה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bp sc zegpn(oey`x meil)

e'éðt ìà 'ä éðôì ïøäà éða dúBà áø÷ä äçðnä úøBz úàæŸ©©¦§¨©§¥¨§¥©£Ÿ¦§¥¤§¥
'çaænä,'ebe,'ìëàz úBvî åéðáe ïøäà eìëàé äpnî úøúBpäå'ixd ©¦§¥©§©¤¤¦¤¨Ÿ§©£Ÿ¨¨©¥¨¥

.'dvn' zeidl zegpnd lk lry
:in` iaxl ezl`y z` x`an `cixt iaxdéì øîà`cixt iaxiaxl ¨©¥

yiy ,in`äåöîdvn eidi zegpndy,éì àéòaéî à÷ àìi`cea ik ¦§¨Ÿ¨¦¨§¨¦
.dvn eidiy devnéì àéòaéî à÷ ék,`ed ily wtqd ±ákòì± ¦¨¦¨§¨¦§©¥

.dleqt ,dvngpy dgpne ,akrn df oic m`ddéì øîàiaxl in` iax ¨©¥
,`cixtéîð ákòìixdy ,wtzqz l` [mb-]áéúk(i e `xwie)àì' §©¥¨¦§¦Ÿ

àìà ,'õîç äôàú`dz,ävîepcnl ,dixac dltk dxezdy dfne ¥¨¤¨¥¤¨©¨
.dleqt ,dvn dpi`y dgpny

:dpey`x `iyew .in` iax lr zeiyew yly dywn `xnbdé÷úîó ©§¦
dì[dywd-]àîéàå ,àãñç áøweqtd zpeeky xn`p `nye ±àì' ¨©¦§¨§¥¨Ÿ

'õîç äôàú,xenb ung dyrz `l dgpndy ,`edøeàéN àìà ¥¨¤¨¥¤¨¥
dxezd zcitw xwir `ny xnelk ,[dkxv lk dvingd `ly dqir±]
[df weqt cvn] dcitw oi` la` ,ung dyrz `l dgpndy `id
,carica dxyk `id ,'xe`iy' d`yr m` okle ,dvn dyrz dgpndy

.xenb uenig icil d`a `ly oeik
:`cqg ax ziyew z` zxxan `xnbdïàîc øeàéN'xe`iy' dfi`l ± ¥§©

hwp dhiy efi` itle ,carica xiykz dxezdy ,`cqg ax oiekzd
.ely yxcaéàxe`iyl ezpeek m` ±øéàî éaøcetiqkdy wva ± ¦§©¦¥¦

e ,'xe`iy' edf xi`n iax zrcly ,eiptìzrcäãeäé éaøik ,`weec §©¦§¨
mb dleqt ef dgpne ,`ed ung llka df xe`iy xi`n iax zrcl

df xe`iy dcedi iax zrcl ixd ik ,okzi `l .caricaàélòî ävî©¨§©§¨
àéäe .dligzkl s` zegpna dxyke ,`id dxenb dvn ±éàax zpeek ¦¦

xe`iyl `cqgäãeäé éaøc,miabg ipxwk dyrpe rwazdy wva - §©¦§¨
e ,'xe`iy' edf dcedi iax zrclyìzrc.øéàî éaø`l df yexit mb §©¦¥¦

df xe`iy xi`n iax zrcl ixd ik ,okziàeä àélòî õîçung ± ¨¥§©§¨
leqt `ed zegpnay i`ceae ,zxk aiig gqta elke`de ,`ed xenb

e .caricaéàxe`iyl `cqg ax zpeekøéàî éaøã,eipt etiqkdy ± ¦§©¦¥¦
eìzhiyøéàî éaø,okzi `l df yexit mb .dvn epi`y xaeqy envr §©¦¥¦
yîoeikàeä õîç ,déìò é÷ìclr miwely xaeq xi`n iaxy jkn ± ¦§¨¥£¥¨¥

ea oi`y mbd ,ung xe`iyd aygp ezhiyly ixd ,gqta ezlik`
.lqti zegpna mby oicd `ede ,zxk aeig

:`xnbd dwiqn,àìàxe`iy xiykdl `id `cqg ax zpeekéaøc ¤¨§©¦
äãeäé,miabg ipxwk wcqpy wva ±ìzhiyäãeäé éaø,envr §¨§©¦§¨

xyk didi ,[gqta ezlik` lr miwel oi` ik] ung eppi`y xg`ny
.zegpnl carica

:[dpey`xd oirk] dipy `iyewé÷úî,÷çöé øa ïîçð áø dì ó ©§¦¨©©§¨©¦§¨
îéàåàweqtd zpeeky xn`p `nye ±èeìç àlà 'õîç äôàú àì' §¥¨Ÿ¥¨¤¨¥¤¨¨

dyrz `l xenb ungn wxy ,xnelk .dziit` iptl migzex mina
.dvn llka `id s`y ,dhelg dyrz la` ,dgpnd

z` helgl 'devn' yiy wgvi xa ongp ax ixacn dpiad `xnbd
:zl`eye ,wgvi xa ongp ax ziyew z` zxxan `xnbd .dgpnd

äëeáø ,eäéð éàî èeìç,helg edn -epiidc ,`ed dkeax `ld ¨©¦§¨
,ok m` .dze` mite` jk xg`e migzex mina dqird z` mihlegy

äëeáø [éúàc] (àëéàã) éàmzeevny zegpnd lr ezpeek m` - ¦§¨¥§¨
ingln dxyre oiziag zgpn mdy ,'dkeax' e`eaiy dligzkl

ik ,okzi `l ixd .dcezd,äëeáø da áéúk`l' weqta jxev oi`e §¦¨§¨Ÿ
,'ung dt`z.mhlgl devny epcnlläëeáø àkéìc éà] (àäå)- ¥¨¤¨¥¦§¥¨§¨

df mb ,jka mzeevn oi`y zegpn x`ya xaic wgvi xa ongp ax m`e
c ,okzi `läëeáø' da áéúk àì [àäoi`y xexa ,ok m`e ,'dpit`z ¨Ÿ§¦¨§¨

.mziit` iptl mhlgl jxev
,jk `id wgvi xa ongp ax zpeek :`xnbd daiynàîéàå`nye ± §¥¨

'äëeáø' da áéúëãi`ce ,'dkeax' da aezky dgpn -äåöî ¦§¦¨§¨¦§¨
,äëeáøa.cgein cenila jxev oi`e'äëeáø' da áéúk àìãe± ¦§¨§Ÿ§¦¨§¨

da aezk `ly dgpne,'dkeax'ävî éòa éà éúééì äëeáø éòa éà¦¨¥§¨©§¥¦¨¥©¨
éúééìd`iadl dvxi m`e ,ecia zeyxd dkeax d`iadl dvxi m` - ©§¥

'dvn dpi`y' dgpny cenil epl oi` `ed jk m`e ,ecia zeyxd dvn

`le ,dkeax dgpn xiykdl `a df weqty xnel ozip `ldy ,dleqt
.dvn dpi`y dgpn leqtl `a

:ziyily `iyewé÷úîàðéáø dì ó,in` iax lràîéàå`nye ± ©§¦¨©¦¨§¥¨
weqtdy xn`p'õîç äôàú àì','dvn `l`' epnn wiicl ick `a `l Ÿ¥¨¤¨¥

d`a dxezd `l`àîìòa åàìa àøáb í÷éîìuingdy iny - §¥©©§¨§¨§¨§¨
,e`l lr xaer ,dgpnemlerlàìñtéî àì éìeñtéàdgpnd - ¦§¥Ÿ¦©§¨
.zlqtp dpi` dnvr

zl`ey .dlqtp dvn dppi`y dgpny xg` cenil d`ian `xnbd
:`xnbd,ïìðî àlàiax zl`y zxfeg ,elld zeiyewd jezn xnelk ¤¨§¨¨

d`yr e` dhlgy oebk ,dvn dppi`y dgpny oipn ,dnewnl `cixt
:`xnbd daiyn .zlqtp [dcedi iax zrcl] xe`iy,àéðúãkaezk ¦§©§¨

zegpnd zyxta(d a `xwie)zaiz cvne .'didz dSn'ìBëé ,'ävî' ©¨¦§¤©¨¨
wx efy ,xnel iziidäåöî,dligzkláeúkä ,'äéäú' øîBì ãeîìz ¦§¨©§©¦§¤©¨

äáBç dòá÷dppi`y dgpny ,aekir ly oeyl `ed 'didz' oeyld - §¨¨¨¦§¤
.xe`iy e` dhelg `idy oebk ,dvingd `ly ote`a mb ,dleqt ,dvn

:in` iax z` l`y `cixt iaxy ztqep dl`yàãéøt éaø dpéî àòa§¨¦¨©¦§¥¨
ïépî ,énà éaøîoldl epipyy dn(.dp),dpynaúBçðnä ìëì ¥©¦©¦¦©¦§¨©§¨

a úBLBlépLmin,eöéîçé àlL ïønLîe ,ïéøLBtm`däpãîìð ¤¦§§¦§©§¨¤Ÿ©§¦¦§¨¤¨
îl mite`y zFvndáéúëc çñômda(fi ai zeny)úà ízøîLe' ¥¤©¦§¦§©§¤¤

déì øîà .'úBvnäzegpna xeniy zevn cenll jxev oi` ,in` iax ©©¨©¥
ik ,gqt ly zFvnndôeâazegpn zyxt lyáéúk(d a `xwie)ävî' §¨§¦©¨

,'äéäúdSn' aezk eli`k yxcp weqtde,'äééçädevn xnelk ¦§¤©¨©£¤¨
.uenign epxnyie epxiykiy ,dvn didiy wvad z` zeigdl

dywn .'didz dvn' weqtdn zegpnd xeniy zeevn cnel in` iax
:`xnbddéz÷étà àäåyxcl lirl epcnl envr df weqt ixde ± §¨©¦§¥

`ay ,xg`ákòìxyt` ji`e ,dleqt ,dvn dppi`y dgpny - §©¥
:`xnbd zvxzn .uenign dxiny zeperh zegpndy dpnn cenll

y ,weqt eze`n micenild ipy z` cenll xyt`yïk íàixack ¦¥
,akrl wx `a weqtdy dywnd,'àéä ävî' àø÷ áBzëéì¦§§¨©¨¦

d oicdy dzernyny,akrn weqta xn`p'äéäú' éàîdnl - ©¦§¤
,'didz' dazke dzpiyézøz dpéî úòîLz` o`kn cenll jl yi - ¦§¤¨§©¦¨©§¥

z` xenyl yiy mbe ,dleqt dvn dppi`y dgpny mb ,zeyxcd izy
.uenign zegpnd

:epnn dyrn `xnbd d`ian ,`cixt iax l`yy zel`yd izy ixg`
ïðaø déì éøîà[micinlzd-]déøa øa àøæò éaø ,àãéøt éaøì± ¨§¦¥©¨¨§©¦§¥¨©¦¤§¨©§¥

epa oaàeäc ,ñìBèáà éaøcxec,äéøæò ïa øæòìà éaøì éøéNò §©¦©§¨§£¦¦§©¦¤§¨¨¤£©§¨
àeäcxecàøæòì éøéNò,xteqdàáaà éà÷.xrya cner ±øîà §£¦¦§¤§¨¨¥©¨¨¨©

,d`ilta `cixt iax mdléàä élek éàîlk migayn mz` recn ± ©¥©
,eqegi z` jkéàé àeä ïééøBà øa éà.aeh ixd ,`ed dxez oa m` ± ¦©§¨¨¥

eéàé ïäáà øáe ïééøBà øa éàmb ,oqgi mbe dxez oa mb `ed m`e ± ¦©§¨©©§¨¨¥
,eqegia zlrez oi`e ,aeh dfïééøBà øa àìå ïäáà øa éàåm`e ± §¦©©§¨§Ÿ©§¨

ie`x ik ,oexqg wx `ed eqegi daxc` ,dxez oa epi` la` oqgi `ed
y `eddéìëéz àMéà.eizea`k dxez oa epi`y lr y`d eplk`zy ± ¦¨¥§¥

déì eøîà,`cixt iaxl micinlzdàeä ïééøBà øaeqegi caln ± ¨§¥©§¨
.dxez oa mb `edeäì øîà,micinlzl `cixt iaxéúéìå ìeòéì± ¨©§¥§¥¥

.`ale qpkidl `xfr iaxl epz
,`cixt iax iptl `ae `xfr iax qpkpdézòc àøéëò äåäc dééæç± ©§¥©£¨£¦¨©§¥

,eaagl zpn lre .dxekr `xfr iax ly ezrcy `cixt iax d`xçúẗ©
dcb` ixaca `cixt iax,øîàåmildza aezk(a fh)'äì zøîà' §¨©¨©§§©

éìò ìa éúáBè äzà éðãàLBãwä éðôì ìàøNé úñðk äøîà ,'E £Ÿ¨¨¨¨¦©¨¤¨§¨§¤¤¦§¨¥¦§¥©¨
ézòãBäL äáBè éì ÷æçä íìBò ìL BðBaø ,àeä CeøaEiznqxty-] ¨¦¤¨©£¥¦¨¤©§¦

[jny cegii z`dì øîà .íìBòa,weqtd jynd z` d"awdéúáBè' ¨¨¨©¨¨¦
éìò ìaá÷òéå ÷çöé íäøáàì àlà äáBè ÷éæçî éðéà ,'E ©¨¤¥¦©£¦¨¤¨§©§¨¨¦§¨§©£Ÿ

øîàpL ,íìBòa älçz éðeòéãBäL(my)änä õøàa øLà íéLBã÷ì' ¤¦¦§¦¨¨¨¤¤¡©¦§¦£¤¨¨¤¥¨
'íá éöôç ìk éøécàåmd ,ux`a mixeawd miyecwd zea`d ± §©¦¥¨¤§¦¨

.daeh wifgn ip` mdl wxe ,ma ivtg lk xy` mixic`d
iaxl aiyd `xfr iaxy dn ,mitqep dcb` ixac d`ian `xnbd

:`cixt'øécà' øîà÷c déòîLc ïåékz` `xfr iax rnyy oeikn ± ¥¨§©§¥§¨¨©©¦
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oifge` mipy` cenr bp sc ± oey`x wxtzereay

."lk`z zevn" :dixza aizke ,"dgpnd zxez z`f" :aizkc ,"oxd` z` ev"a

øéàî éáøã øåàéù- (` ,gn migqt) "oixaer el`" wxta ,eipt etiqkdy lk -

.`id `ilrn dvn ,dcedi iaxläãåäé éáøã øåàéù éàå,miabg ipxw epiidc -

.`ed `ilrn ung - xe`iy dt`z xi`n iaxl xninl iraweäãåäé éáøã àìà
äãåäé éáøìiaxc `nili`" :opiqxb ikd -

,`id `ilrn dvn - dcedi iaxl xi`n

."dcedi iaxl dcedi iaxc `l`äëéáø-

iab mipdk zxeza opixn`ck ,oigzex mina

zyrpy cnln - "zkaxen" :oiziag

.helg `ede ,"okxv lk oigzexaàëéàã éà
äëåáøaizk - dkeaxa dzevny dgpn -

.ung dt`z `ly ,"`dz zkaxen" `icda

äëåáø äá áéúë àì`lcne ,"dpit`z" -

.opira dkeax e`l :dpin rny - da aizk

ïéøùåôá úåùåìéðù úåçðîä ìëì ïéðî
åöéîçé àìù íøîùéåoizipzn ipzwc -

zeyelip zegpnd lk" :(` ,dp zegpn)

"zeyelipy" ."evingi `ly oxnyne ,oixyeta

devn ,oixyeta zeyelipe li`edc ,xnelk -

,epiid - "xeniy"e .evingi `ly mxnyl

migqta opixn`ck ,dry lk wvaa weqriy

.(a ,gn)äééçä-.dxnye dpxiykd ,xnelk

àéäopixn`ck ,akrl rnyn ded inp -

- "`id z`hg" :(` ,c zegpn) `nw oiwxita

.dleqt ,dnyl `ly hgy m`yàåäã
àøæòì éøéùòixiyr ,dixfr oa xfrl` iax -

.xteqd `xfrléàä éìåë éàîezqgiinwc -

.dilïééøåà øá éàixd ,`ed dxez oa m` -

.oebdäééæçdidy `xfr iaxl `cixt iax -

.xervçúôå.diaaginl `zcb`a -

êéúòãåäù.mlera jny cgiin ip`y -øîà
êéìò ìá éúáåè äéìdnn rnyn ikdc -

izaeh oi` dz` :`ed jexa yecwdl zxn`y

.jilrõøàá øùà íéùåã÷ì àìàipdc -

`ed jixa `ycewe ,iccd` ikinqc i`xw ixz

.edpixn`äéòîùã ïåéëiaxl `xfr iax -

xkfp ,"ma ivtg lk ixic`" xn`wc `cixt

."xic`" ly dcb`øéãà àáéjk ,xnelk -

dnwp dyryk `ed jexa yecwd xn`

- "mina zxterk ellv" :(eh zeny) mixvna

."mixic`" mdy ,mixvnéãéãéì äîyxtn -

.mdxa`a onwl
äúåùò
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éëaizkc "dvn" dil exzii` ,"zxez z`f" aizkc xg`n :dniz Ð akrl il `iran `w

Ð zygxne zlqa la` ,edcica ilin ipd `nlicc :xnel yie !akrl ,dt`ne zagna

x`yl oipr edipz ,dtebl oipr epi` m` Ð zagna "didz" aizkcn `aekir wiqn ike ,`l

leki Ð "dvn" :`ziixaa ipzwc `pyil :cere .df lk yxtl lekiy ,`ed wgece .zegpn

draw aezkd Ð "didz" :xnel cenlz ?devn

"daeg"didz" aizk `l i` inp dtebac rnyn

dt`ne zagna "dvn"c :cere !devn `pin` ded

d`xpe !ibq zagnc "didz dvn"ac ?il dnl

aizkc ab lr s`e .ikixv `yxc meylc :yxtl

zegpnd lka opitli ,"didz dvn" zagna

,dvna devn `ki`c `kid lkc "zxez z`f"n

.`aekir inp `ki`éàiaxl xi`n iaxc xe`iy

"oixaer el`" wxtac Ð `ziilrn dvn dcedi

xehtc xe`iy dcedi iax ipzw (a ,gn migqt)

eaxrzpy Ð zxk aiigc weciqe ,miabg ipxwa

oebk ,ixy Ð okn zegt la` ,dfa df eiwcq

iax epiidc ,dilr ibilt opaxe .eipt etiqkdy

?xe`iy edfi` :opiyxtne .`xnba gkenck ,xi`n

el`" wxta :xn`z m`e .eipt etiqkdy lk

,sxyi Ð xe`iy" :`ipz (` ,bn my) "oixaer

"ealk iptl epzepe" :yxtne ,"ealk iptl epzepe

Ð dlik`a la` :rnyn .dcedi iaxl xi`n iaxc

,xeq`c `ed `nlra opaxcnc :xnel yie !xeq`

dvn :dpin rny Ð ealkl dil ixycne

.`id `ziilrnàìàxi`n iaxl xi`n iaxc

opiwiic `peeb i`d ik Ð `ed ung dilr iwlcn

ingl ilr ixd" iab (a ,bk) oilegc `nw wxta

,xe`iy `iade ,"dvnd on e` ungd on dcez

iaxl xi`n iaxc i` ?o`nc xe`iy :xn`we ?edn

lr dnize !`ed ung ,dilr iwlcn Ð xi`n

opiaxnc ,gqt iabl ip`y `nlic :mzde `kdc

mzdne ."zvngn lk" (ai zeny) aizkcn dil

ung aiyg `l inp gqt oiprl `dc ,opitli `l

!xenb ungn slip ,daxc`e .zxk aiigzdl xenb

dvn oiprlc yxtl yi ,oilegc `idda edine

ici ea `vi `le ,gqtn `tlic opixn`w dcezc

.ikd iiepyl `kil ,oizrnya la` .dcezc dvn

ungc ,zegpnae dceza xezii mey yi `nye

ibilt (` ,cp) onwle .ediiab ung aeyg dywep

,migetza oivingna opaxe l`ilnb oa `pipg iax

inewe`l irac i`nle ."dywep ung" dil ixwe

,l`ilnb oa `pipg iaxk "ewqixy getz"c i`d

,dvnige dqira epzpy dnexz ly getz :yexit

.ixye ,dvn dil aiyg opaxlc xnel leki did

,dywep iedc opaxl ixn`wc `pwqna la`

l`ilnb oa `pipg iax xn` ikd elit`e

dywep ung aiyg i` ikda ibilt ,oivingnc

e` mgld izye dcez ingl oiprl xenb ungk

ileklc rnync ,oilegc `idd` `iywe .`l

`l opaxl elit` `nye !ung `aiyg `nlr

:inp i` .oivingn oi`c dligzkl `l` opixn`

dywep unga oivingn oi` `nlr ilekl

xaqw l`ilnb oa `pipg iax `l` ,dligzkl

.`ed xenb ungc

ãåîìúÐ daeg draw aezkd didz xnel

zenai) "ulegd" wxta opiyxcc `d

`wtp `l mzdnc .`nlra "akrl aezkd dpy" enk ied `l "akrl" `edd Ð `id dvnc ab lr s` ,dhelg dlke` epi`c ,akrl `xw dia `pz ikdlc ,"yecw mewna lk`z zevn" :(` ,n

"didz" e`l i`c `kd rnync `de .devnl `ni` ok m`e ,dil hrnn izxz aizkcne ,`ed dvn helgc ,helg opihrnn `l dvn cgnc mzd rnyn `dc :cere .`kdc "didz"n `l` ol

.devnl helg zenaia hrnn `dc ,dligzkl e`l Ð iziil dvn ira i` ,iziil dkeax ira i` `pin` ded
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ìà 'ä éðôì ïøäà éða dúà áø÷ä äçðnä úøBz úàæ"Ÿ©©¦§¨©§¥Ÿ¨§¥©£Ÿ¦§¥¤
úBvî åéðáe ïøäà eìëàé äpnî úøúBpäå ...çaænä éðt§¥©¦§¥©§©¤¤¦¤¨Ÿ§©£Ÿ¨¨©
à÷ éë ,éì àéòaéî à÷ àì äåöî :déì øîà !"ìëàz¥¨¥£©¥¦§¨¨¨¦¨£¨¦¦¨

éì àéòaéî¯àì" :áéúk éîð ákòì ,déì øîà .ákòì ¦¨£¨¦§©¥£©¥§©¥©¦§¦Ÿ
é÷úî .ävî àlà "õîç äôàú:àîéàå ,àcñç áø dì ó ¥¨¤¨¥¤¨©¨©§¦¨©¦§¨§¥¨

éaøc éà ?ïàîc øeàéN !øeàéN àlà "õîç äôàú àì"Ÿ¥¨¤¨¥¤¨¦¦§©¦§©¦
¯ äãeäé éaøì øéàîäãeäé éaøc éà !àéä àélòî ävî ¥¦§©¦§¨©¨§©§¨¦¦§©¦§¨

øéàî éaøì¯éaøì øéàî éaøc éà !àeä àélòî õîç §©¦¥¦¨¥§©§¨¦§©¦¥¦§©¦
øéàî¯äãeäé éaøc àlà !àeä õîç ,déìò é÷ìcî ¥¦¦§¨¥£¥¨¥¤¨§©¦§¨

é÷úî .äãeäé éaøì:àîéàå ,÷çöé øa ïîçð áø dì ó §©¦§¨©§¦¨©©§¨©¦§¨§¥¨
,äëéáø ?eäéð éàî èeìç !èeìç àlà "õîç äôàú àì"Ÿ¥¨¤¨¥¤¨¨¨©¦§¦¨

äëéáø àkéàc éà¯àäå ,äëéáø da áéúk¯áéúk àì ¦§¦¨§¦¨§¦¨§¦¨§¨¨§¦
.äëéáø da¯äëéáø da áéúëc :àîéàå¯äåöî ¨§¦¨§¥¨¦§¦¨§¦¨¦§¨

äëéáø da áéúk àìãe ,äëéáøa¯,éúééì äëéáø éòa éà ¦§¦¨§¨§¦¨§¦¨¦¨¥§¦¨¥§¥
é÷úî !éúééì ävî éòa éààì" :àîéàå ,àðéáø dì ó ¦¨¥©¨¥§¥©§¦¨¨¦¨§¥¨Ÿ

àì éìeñôéàå ,àîìòa åàìa àøáb í÷éîì "õîç äôàú¥¨¤¨¥§¥¨©§¨§¨§¨§¨§¦§¥¨
"ävî" :àéðúãk ?ïìðî àlà !àìñtéî¯?äåöî ìBëé ¦©§¨¤¨§¨©¦§©§¨©¨¨¦§¨

dpéî àòa .äáBç dòá÷ áeúkä ,"äéäz" :øîBì ãeîìz©§©¦§¤©¨§¨¨¨§¨¦¨
úBLBlépL úBçðnä ìëì ïépî :éîà éaøî àãéøt éaø©¦§¦¨¥©¦©¦¦©¦§¨©§¨¤¦
:áéúëc ,çñtî äpãîìð ?eöéîçé àlL ïønLîe ïéøLBôa§§¦§©§¨¤Ÿ©£¦¦§§¤¨¦¤©¦§¦
ävî" :áéúk dôeâa ,déì øîà ."úBvnä úà ízøîLe"§©§¤¤©©£©¥§¨§¦©¨

"äéäz¯.äééçä¯÷étà àäå!ákòì déz¯,ïk íà ¦§¤©£¥§¨©¦§¥§©¥¦¥
dpéî zòîL ?"äéäz" éàî ,"àéä ävî" àø÷ áBzëéì¦§§¨©¨¦©¦§¤¨§©§¦¨
déøa øa àøæò éaø :àãéøt éaøì ïðaø déì éøîà .ézøz©§¥¨§¦¥©¨©§©¦§¦¨©¦¤§¨©§¥
,äéøæò ïa øæòìà éaøì éøéNò àeäc ,ñìBèáà éaøc§©¦©§¨§£¦¦§©¦¤§¨¨¤£©§¨
?éàä élek éàî :øîà .àáaà éà÷ ,àøæòì éøéNò àeäc§£¦¦§¤§¨¨¥©¨¨£©©¥©

àeä ïééøeà øa éà¯ïäáà øáe ïééøeà øa éà ,éàé¯,éàé ¦©§¨¨¥¦©§¨©£¨¨¨¥
ïééøeà øa àìå ïäáà øa éàå¯eøîà !déìëéz àMéà §¦©£¨¨§¨©§¨¤¨¥§¥£©

dééæç .éúéìå ìBòéì :eäì øîà .àeä ïééøeà øa :déì¥©§¨£©§¥§¥¥©§¥
éðãà 'äì zøîà" :øîàå çút ,dézòc àøéëò äåäc©£¨£¦¨©§¥¨©§¨©¨©§§©£Ÿ¨

éìò ìa éúáBè äzà"E¯÷æçä ,íìBò ìL BðBaø :àeä Ceøa LBãwä éðôì ìàøNé úñðk äøîà ¨¨¨¦©¨¤¨§¨§¤¤¦§¨¥¦§¥©¨¨¦¤¨©£¥
ézòãBäL ,äáBè éìéìò ìa éúáBè" :dì øîà .íìBòa Eíäøáàì àlà äáBè ÷éæçî éðéà ,"E ¦¨¤©§¦¨¨¨©¨¨¦©¨¤¥¦©£¦¨¤¨§©§¨¨

éöôç ìk éøécàå änä õøàa øLà íéLBã÷ì" :øîàpL ,íìBòa älçz éðeòéãBäL ,á÷òéå ÷çöé¦§¨§©£Ÿ¤¦¦§¦¨¨¨¤¤¡©¦§¦£¤¨¨¤¥¨§©¦¥¨¤§¦
íéøécàî íéøécàì òøtéå ,øécà àáé" :øîàå çút ,"øécà" øîà÷c déòîLc ïåék ."íá̈¥¨¦§¨¥§¨¨©©¦¨©§¨©¨Ÿ©¦§¦¨©§©¦¦¥©¦¦

"øécà àáé" ."íéøécàa¯'ä íBøna øécà" :áéúëc ,àeä Ceøa LBãwä äæ"íéøécàì òøtéå" ." §©¦¦¨Ÿ©¦¤©¨¨¦§¦©¦©¨§¦¨©§©¦¦
¯"íéøécàî" ."íá éöôç ìk éøécàå" :øîàpL ,ìàøNé elà¯eììö" :áéúëc ,íéøönä elà ¥¦§¨¥¤¤¡©§©¦¥¨¤§¦¨¥©¦¦¥©¦§¦¦§¦¨£

"íéøécàa" ."íéøécà íéîa úøôBòk¯éøaLî íéøécà íéaø íéî úBìwî" :øîàpL ,íéî elà ©¤¤§©¦©¦¦§©¦¦¥©¦¤¤¡©¦Ÿ©¦©¦©¦¦¦§§¥
"ãéãé àáé" ."íéãéãé Ba eøtkúéå ãéãé ìL B÷ìça ãéãéì ãéãé äðáéå ,ãéãé ïa ãéãé àáé" ."íé̈¨Ÿ¨¦¤¨¦§¦§¤¨¦§¨¦§¤§¤¨¦§¦§©§§¦¦¨Ÿ¨¦

¯'ä øeáòa äéãéãé BîL àø÷iå àéápä ïúð ãéa çìLiå" :áéúëc ,Cìnä äîìL äæ." ¤§ŸŸ©¤¤¦§¦©¦§©§©¨¨©¨¦©¦§¨§§¦§¨©£
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`oifgeקמו mipya cenr bp sc ± oey`x wxtzereay

äúîéæîä äúåùò.dpeekae cifna mdiyrn lk -êéìòî åøáòémdilrn exiardy -

.dlinéæåìòú æà éëéúòø éëoixfeg `le ,mzrxa xzei oiwifgn mzevilr zrya -

.odaïðòø úéæ."icicil dn"c `xw `eddl jenq -åôåñá åúéøçà úéæerhpy -

oi`y :`pixg` `pyil .daxd zexit oreh jk xg`e ,lecb onf cr oreh epi`e ,eiykr

`l` ,zepli` x`yk hrn hrn lyazn

.cgi olek eteqaïäéúåéìã.y"lieexh* -

åòòåøúðoe`b xayp ,xnelk .evvexzp -

.mferúéáä ìòá.`ed jexa yecwd -ìë
úåéëìî òáøà øåòéùë úçàå úçàly -

.eiykräæ øçà äæá,oixeriy drax` eedc -

,`xeriy cg dilek iedc ,zg` zaa eiykre

,laal micareyn ozvwn :oixfetn ediy `l`

ozvwne ,[qxtl ozvwne] ,oeil ozvwne

.mec`läøéúé éàî äøéñç éàî,xnelk -

.dxizi zni`e dxiqg zni`äáòhrna -

.ziyixtck ,dxiqg z`vnp - laebn min

ìééë à÷ ïåøùò:xninl ol ztki` i`ne -

zrya `d ,xizi e` xqg ied ,gnw ded eli`

`ed gnw e`l dcn!ïäù úåîëìzenkl -

oeyl .dil oixryn gnw didyk xak eidy

.oebde lw'åë äéðéî àúøåô ìå÷ùðåiaxl -

.xgaend on epi`c ,ekezn dcea i`n` ,xi`n

,ezian xe`y `ian i`n` ,dcedi iaxle

.dxizi e` dxiqg xninl `ki`cìå÷ùð
äéðéî àúøåô.zlq oexyr ccny xg`l -

éàøáà äéöîçðåe` ,zening mewna -

,dti ungziy cr zvnegn dqira eppnhi

.x`yd mr enewna diyiilpe xcdpeäøéæâ
àîìòî ééåúéàì éúà àîìéãdil zixy i` -

`edy d`exd ,o`k exifgdle uegan evngl

eiykr ccen epi`e o`ka eyle uegd on e`ian

,oexyrd lr siqen `edy xeaq ,oexyrd

.oexyrd cal `nlrn xe`y iiezi`l iz`e

iaxle ,sicr ekezn dcea xi`n iaxl jklid

.sicr dcicn mcew ezian e`ian dcedi

xg` `pyil`pily gnwn `zxet lewype -

`iany xe`y mr ccnpy xg`l ,oexyr

`iady xe`y eze` .dyila deyle ezian

dixcdipe .jx jx m`e ,dar dar m` ,ezian

d`xe - `ed dar m`e ,oexyrd jezl

f` xqg gtp jk i`ce ,eiykr oexyrd xqgyk

jixv eiykry xeriy eze`a ,gnw didy dn

zlqd on jl yiy xeriy eze`k eilr siqedl

xe`y eze` ly gtp xqg jk i`cec ,ueg

jkae ,gnw did eli`yn xzei ezian `iady

dnk d`xi - `ed jx m`e .xzi oexyrd did

didy dnn xzei eiykr lecb oexyrd

egtp inp elecb df xeriyk i`ce ,gnw `edyk

,xqg oexyrd did jkae ,oey`x xe`y ly

.eilr siqei jkeééåúéàì éúà àîìéã äøéæâ
àîìòîozie xg` oexyr gnwn dqpi `ny -

epyxity enk xeriyd ze`xl oexyra

oeyl .xzi `vnpe dfa jk xg` epaxrie

.oeilba iz`vn oey`xïéöéîçî ïéàizyl -

.`ilrn ung ied `lc migetza dceze mgld
áø
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ïálltzn didy dinxia `xwc dihyt ."iziaa icicil dn" dia aizkc ,mdxa` oa Ð cici

aizke ,"dfd mrd cra lltzz l` dz`e" aizk `xwirnc .l`xyi lr ycwnd ziaa

jexa yecwd e`vny jenqa opixn`ck ,mdxa`a eyxec o`ke ."iziaa icicil dn" dixza

cici yciw xy`" dlin ly dkxaa xne`y dne .ycwnd ziaa cner didy mdxa`l `ed

`xwpy mdxa` ,epiidc :mz epiax xne` ,"ohan

`ed jexa yecwd eycwe .`kd opixn`ck ,"cici"

ik" mdxa`a aizkc yxcna yxecy ,ohad on

ohaa jxv` mxha" dinxia aizke ,"eizrci

e`xwy ,wgvi df Ð "my ex`ya weg" ."jizrci

.clep `ly cr ,wgvi `ed jexa yecwd

,awri df Ð "ycew zixa ze`a mzg ei`v`ve"

,"zeritvde mi`v`vd" (ak diryi) aizkck

"cici" :miyxtn yie .`ipa ipae `ipa :opinbxzne

Ð "ei`v`ve" ,awri df Ð "x`y" ,wgvi df Ð

.mihayd el`

ìå÷ùéìåcecni :yexit Ð dipin `zxet

`zxet lewyipe ,gnw oexyr

dppnhie zilhna dqird jexkie ,dqir epyrie

dyrie gixd helwzy cr ,`nlra xe`ya

iz` `nlic ,dxifb .oexyrd z` ungie ,xe`y

uegan evngl dil zixy i` .`nlrn iiezi`l

eyle uegan e`ian `edy d`exd ,o`k exifgdle

`edy xeaq ,oexyrd eiykr ccen epi`e o`ka

[`nlrn xe`y] iiezi`l iz`e ,oexyr lr siqen

ekezn dcea xi`n iaxl jklid .oexyrd cal

dcicn mcew [ezian `ian] dcedi iaxle ,sicr

.xwir `ed qxhpeway ipy oeyle .sicr

ïéàdcez zelge mgld izyl oivingn

inc `ilrn ung ied `lc Ð migetza

opiwqne .qxhpewa yxit jk ,oivingn oi` zexit

lkl dywep ung ied `nlr ileklc `kd

migqt) "dry lk" wxta ibiltc `de .zegtd

oax ,yace onye oiia dyelipy dqira (` ,el

yexit Ð cin sxyiz :xne` l`ilnboi`y :

minkge .uingz `ly dxnyl leki mc`

,uenign xdfil lekic Ð (cin) lk`z :mixne`

oa ryedi iax edl xn`wce .`kdc jd ik epiid

e` `alga il eyelz `l `nw `nei :dipal iel
`yaeca
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"ãéãé ïa"¯."éúéáa éãéãéì äî" :áéúëc ,íäøáà äæ ¤¨¦¤©§¨¨¦§¦¤¦¦¦§¥¦
"ãéãé äðáéå"¯úeãéãi äî" :áéúëc ,Lc÷nä úéa äæ §¦§¤¨¦¤¥©¦§¨¦§¦©§¦

éúBðkLî"ãéãéì" ."E¯:áéúëc ,àeä Ceøa LBãwä äæ ¦§§¤§¨¦¤©¨¨¦§¦
"ãéãé ìL B÷ìça" ."éãéãéì àð äøéLà"¯,ïéîéða äæ ¨¦¨¨¦¦¦§¤§¤¨¦¤¦§¨¦

."åéìò çèáì ïkLé 'ä ãéãé øîà ïéîéðáì" :øîàpL¤¤¡©§¦§¨¦¨©§¦¦§Ÿ¨¤©¨¨
¯ "íéãéãé Ba eøtkúéå"úà ézúð" :áéúëc ,ìàøNé elà §¦§©§§¦¦¥¦§¨¥¦§¦¨©¦¤

áBhî áBè ìa÷éå ,áBè àáé" ."äéáéBà óëa éLôð úeãéãé§¦©§¦§©§¤¨¨Ÿ¦©¥¦
¯ "áBè àáé" ."íéáBèìék BúBà àøzå" :áéúëc ,äùî äæ §¦¨Ÿ¤Ÿ¤¦§¦©¥¤¦
"áBè ìa÷éå" ."àeä áBè¯áBè ç÷ì ék" :áéúëc ,äøBz Bæ ¦©¥¨¦§¦¦¤©
"áBhî" ."íëì ézúð¯:áéúëc ,àeä Ceøa LBãwä äæ ¨©¦¨¤¦¤©¨¨¦§¦

"íéáBèì" ."ìkì 'ä áBè"¯äáéèä" :áéúëc ,ìàøNé elà ©Ÿ§¦¥¦§¨¥¦§¦¥¦¨
"äæ àáé" ."eæ íòì äfî úàæ ìa÷éå ,äæ àáé" ."íéáBhì 'ä©¦¨Ÿ¤¦©¥Ÿ¦¤§©¨Ÿ¤

¯"úàæ ìa÷éå" ."Léàä äùî äæ ék" :áéúëc ,äùî äæ¤Ÿ¤¦§¦¦¤Ÿ¤¨¦¦©¥Ÿ
¯."äùî íN øLà äøBzä úàæå" :áéúëc ,äøBzä Bæ©¨¦§¦§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤

"äfî"¯."eäåðàå éìà äæ" :áéúëc ,àeä Ceøa LBãwä äæ ¦¤¤©¨¨¦§¦¤¥¦§©§¥
"eæ íòì"¯éaø øîà ."úéð÷ eæ íò" :øîàpL ,ìàøNé elà §©¥¦§¨¥¤¤¡©©¨¦¨©©¦

Ceøa LBãwä Bàöî ,Lc÷nä úéa áøçL äòLa :÷çöé¦§¨§¨¨¤¨©¥©¦§¨§¨©¨¨
äî :Bì øîà ,Lc÷nä úéáa ãîBò äéäL íäøáàì àeä§©§¨¨¤¨¨¥§¥©¦§¨¨©¤
:Bì øîà .éúàa éðá é÷ñéò ìò :Bì øîà ?éúéáa éãéãéì¦¦¦§¥¦¨©©¦§¥¨©¨¦¨©

éða:Bì øîà ?eàèç ââBLa ànL :Bì øîà .eìâå ,eàèç E ¨¤¨§§¨¨©¤¨§¥¨§¨©
øîà ?eàèç ïèeòéî ànL :Bì øîà ."äúnæîä dúBNò"£¨©§¦¨¨¨©¤¨¦¨¨§¨©

a øBkæì Eì äéä ."íéaøä" :BìøNáe" Bì øîà ?äìéî úéø ¨©¦¨¨§¦§§¦¦¨¨©§©
éìòî eøáòé Lã÷,íäì zðzîä íà ànL :Bì øîà ."C Ÿ¤©©§¥¨¨¦¨©¤¨¦¦§©§¨¨¤

ãiî ."éæìòz æà éëúòø ék" :Bì øîà ?äáeLúa ïéøæBç eéä̈§¦¦§¨¨©¦¨¨¥¦¨©£Ÿ¦¦¨
ànL :Bì øîàå ,äëBáe ÷òBö äéäå ,BLàø ìò åéãé çépä¦¦©¨¨©Ÿ§¨¨¥¤§¨©¤¨
:Bì äøîàå ìB÷ úa äúöé ?äðwz íäì ïéà íBìLå ñç©§¨¥¨¤©¨¨¨§¨©§¨§¨
Bæ úéf äî ,"CîL 'ä àø÷ øàú éøô äôé ïðòø úéæ"©¦©£¨§¥§¦Ÿ©¨¨§¥©©¦
"åéúBiìc eòøå äéìò Là úévä äìãâ äleîä ìB÷ì" .ïôBña ïúéøçà ìàøNé óà ,BôBña Búéøçà©£¦§©¦§¨¥©£¦¨§¨§£¨§Ÿ¨¦¦¥¨¤¨§¨¨¦¨

¯éaø øîàc .ìàøNé ìL ïäéúBiìc eòòBøúéð íéìbøî ìL ïäéléî ìB÷ì :àtt øa àðpéç éaø øîà̈©©¦¦¨¨©©¨§¦¥¤¤§©§¦¦§£¨¦¥¤¤¦§¨¥§¨©©¦
"epnî" éø÷éz ìà "epnî àeä ÷æç ék" ,äòL dúBàa íéìbøî eøac ìBãb øác :àtt øa àðpéç¦¨¨©©¨¨¨¨¦§§©§¦§¨¨¨¦¨¨¦¤©¦§¥¦¤

é÷úî .íMî åéìk àéöBäì ìBëé Bðéà úéaä ìòa eléôàL ìBëéák ,"Bpnî" àlààéiç éaø dì ó ¤¨¦¤¦§¨¤£¦©©©©¦¥¨§¦¥¨¦¨©§¦¨©¦¦¨
Ceøa LBãwä Bì øîà ,àlà !déì àéòaéî "älî ìB÷ì" ,"äìãâ äleîä ìB÷ì" éàä :àðpéç éaøa§©¦¦¨¨©§£¨§Ÿ¨§¦¨¦¨£¨¥¤¨¨©©¨¨
úçà ìk ,úBiëìî òaøàa eãaòzLé :ézøîà éðà .íäéìò ézìîçå ézòîL EìB÷ :íäøáàì àeä§©§¨¨§¨©§¦§¨©§¦£¥¤£¦¨©§¦¦§©§§§©§©©§ª¨©©

àãçå àãç ìk ,àzLä .úBiëìî òaøà øeòéLk úçàå¯éðà ,éøîàc àkéàå .dì ÷éñôc éàî §©©§¦©§©©§ª¨§¨¨£¨©£¨©§¨¥¨§¦¨§¨§¦£¦
åéLëò .äæ øçà äæa :ézøîà¯?úéæì ìàøNé eìLîð änì :éåì ïa òLBäé éaø øîà .úçà úáa ¨©§¦§¤©©¤©§¨§©©©¨©©¦§ª©¤¥¦¨¨¦§§¦§¨¥§©¦

íäì ïéà ìàøNé óà ,íéîLbä úBîéa àìå änçä úBîéa àì ,ïéøLBð åéìò ïéà úéf äî :Eì øîBì©§©©¦¥¨¨§¦Ÿ¦©©¨§Ÿ¦©§¨¦©¦§¨¥¥¨¤
?úéæì ìàøNé eìLîð änì :ïðçBé éaø øîàå .àaä íìBòa àìå äfä íìBòa àì ,úéîìBò äìéèa§¦¨¨¦Ÿ¨¨©¤§Ÿ¨¨©¨§¨©©¦¨¨¨¨¦§§¦§¨¥§©¦
àlà áèeîì ïéøæBç ïéà ìàøNé óà ,äúéúk éãé ìò àlà BðîL àéöBî Bðéà úéf äî :Eì øîBì©§©©¦¥¦©§¤¨©§¥§¦¨©¦§¨¥¥§¦§¨¤¨
Bà äøéñç" éàî .['åëå] "ïöéîçîe ïëBzî ïäì äãBa øBàOä :øîBà øéàî éaø" .ïéøeqé éãé ìò©§¥¦¦©¦¥¦¥©§¤¨¤¦¨©£¦¨©£¥¨

äáò øBàOä úqéò :àcñç áø øîà ?"äøéúé¯äkø ïBøOòä úcî ,äøéúé úàöîð¯úàöîð §¥¨£©©¦§¨¦©©§¨¨¦§¥§¥¨¦©¨¦¨©¨¦§¥
¯ .ïðéøòLî äúéä ïäL úBîëì :eäééåøz éøîàc óñBé áøå äaø !ìéék à÷ ïBøOòì ,ìéék à÷ ék óBñ óBñ .äøéñçdépéî àzøet ìB÷Léìå £¥¨¦¨¨¥¨¦¨¨¨¥©¨§©¥§¨§¦©§©§¦§¤¥¨§¨§¨£¦©§¦§§¨¦¥

!déãäa déLBìéðå déúéìå ,éàøaàî déöîçéìå¯ïéöéîçî ïéà :ïðaø eðz .àîìòî ééeúéàì éúà àîìc äøéæb §¦©§¥¥©§©§¥¥§¦¥©£¥§¥¨¦§¨¨¥§¦¥¥¨§¨¨©¨©¥©§¦¦
íéçåôúá
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bp sc zegpn(oey`x meil)

áéúëc ,íäøáà äæ ãéãé ïadinxi z`eapa(eh `i dinxi)éãéãéì äî' ¤¨¦¤©§¨¨¦§¦¤¦¦¦
'éúéáa.ycwnd ziaa cner dz`y mdxa` jl dn ±äðáéåz`ãéãé §¥¦§¦§¤¨¦

áéúëc ,Lc÷nä úéa äæ(a ct mildz)éúBðkLî úBãéãi äî'E'd ¤¥©¦§¨¦§¦©§¦¦§§¤
,'zF`avàeä Ceøa LBãwä äæ ãéãéì,cici `xwp `ed mbyáéúëc §¨§¨¦¤©¨¨¦§¦

(` d diryi)'éãéãéì àð äøéLà','icici' xear xiy xiy` xne` `iapd ± ¨¦¨¨¦¦¦
.`ed jexa yecwdïéîéða äæ ãéãé ìL B÷ìça,cici `xwpyøîàpL §¤§¤¨¦¤¦§¨¦¤¤¡©

(ai bl mixac)Ba eøtkúéå .'åéìò çèáì ïkLé 'ä ãéãé øîà ïéîéðáì'§¦§¨¦¨©§¦¦§Ÿ¨¤©¨¨§¦§©§
áéúëc ,ìàøNé elà íéãéãé(f ai dinxi)oaxeg lr dinxi z`eapa §¦¦¥¦§¨¥¦§¦

milyexi.'äéáéBà óëa éLôð úeãéãé úà ézúð'¨©¦¤§¦©§¦§©§¤¨
' ,xn` ,ezxez z` `ed jexa yecwd ozpyk :ipyd xn`ndáBè àáé̈Ÿ

'íéáBhì áBhî áBè ìa÷éåz`n dxezd z` lawie epiax dyn `ai ± ¦©¥¦©¦
,'aeh' mipekn el` lky iptn .l`xyi xear ,'d,äLî äæ áBè àáé̈Ÿ¤Ÿ¤

áéúëc(a a zeny)dyn zcilaáBè ìa÷éå .'àeä áBè ék Búà àøzå' ¦§¦©¥¤Ÿ¦¦©¥
áéúëc ,äøBz Bæ(a c ilyn)íëì ézúð áBè ç÷ì ék'l` izxFY ¨¦§¦¦¤©¨©¦¨¤¨¦©

.'EafrYáéúëc ,àeä Ceøa LBãwä äæ áBhî(h dnw mildz)'ä áBè' ©£Ÿ¦¤©¨¨¦§¦
àøNé elà íéáBhì .'ìkìáéúëc ,ì(c dkw my).'íéáBhì 'ä äáéèä' ©Ÿ©¦¥¦§¨¥¦§¦¥¦¨©¦

,d"awd xn` ,dxezd z` l`xyi ipa elaiwyk :iyilyd xn`nd
'eæ íòì äfî úàæ ìa÷éå äæ àáé'dxezd z` lawie epiax dyn `ai - ¨Ÿ¤¦©¥Ÿ¦¤§©

,dfa xe`iade .l`xyi mr xear ,d"awd z`näLî äæ ,äæ àáé̈Ÿ¤¤Ÿ¤
áéúëc(` al zeny),äøBzä Bæ úàæ ìa÷éå .'Léàä äLî äæ ék' ¦§¦¦¤Ÿ¤¨¦¦©¥Ÿ©¨
áéúëc(cn c mixac)LBãwä äæ äfî .'äLî íN øLà äøBzä úàæå' ¦§¦§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦¤¤©¨

áéúëc ,àeä Ceøa(a eh zeny),ìàøNé elà eæ íòì .'eäåðàå éìà äæ' ¨¦§¦¤¥¦§©§¥§©¥¦§¨¥
øîàpL(fh eh my).'úéð÷ eæ íò' ¤¤¡©©¨¦¨
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ozvwne ,[qxtl ozvwne] ,oeil ozvwne
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ìééë à÷ ïåøùò:xninl ol ztki` i`ne -

zrya `d ,xizi e` xqg ied ,gnw ded eli`

`ed gnw e`l dcn!ïäù úåîëìzenkl -

oeyl .dil oixryn gnw didyk xak eidy

.oebde lw'åë äéðéî àúøåô ìå÷ùðåiaxl -
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uegan evngl dil zixy i` .`nlrn iiezi`l

eyle uegan e`ian `edy d`exd ,o`k exifgdle

`edy xeaq ,oexyrd eiykr ccen epi`e o`ka

[`nlrn xe`y] iiezi`l iz`e ,oexyr lr siqen

ekezn dcea xi`n iaxl jklid .oexyrd cal

dcicn mcew [ezian `ian] dcedi iaxle ,sicr

.xwir `ed qxhpeway ipy oeyle .sicr

ïéàdcez zelge mgld izyl oivingn

inc `ilrn ung ied `lc Ð migetza

opiwqne .qxhpewa yxit jk ,oivingn oi` zexit

lkl dywep ung ied `nlr ileklc `kd

migqt) "dry lk" wxta ibiltc `de .zegtd

oax ,yace onye oiia dyelipy dqira (` ,el

yexit Ð cin sxyiz :xne` l`ilnboi`y :

minkge .uingz `ly dxnyl leki mc`

,uenign xdfil lekic Ð (cin) lk`z :mixne`

oa ryedi iax edl xn`wce .`kdc jd ik epiid
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áéúëc ,Lc÷nä úéa äæ(a ct mildz)éúBðkLî úBãéãi äî'E'd ¤¥©¦§¨¦§¦©§¦¦§§¤
,'zF`avàeä Ceøa LBãwä äæ ãéãéì,cici `xwp `ed mbyáéúëc §¨§¨¦¤©¨¨¦§¦

(` d diryi)'éãéãéì àð äøéLà','icici' xear xiy xiy` xne` `iapd ± ¨¦¨¨¦¦¦
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:d"awl epia` mdxa` oia ozne `ynd z`äòLa ,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨§¨¨
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'éæìòz æà éëúòøxzei miwifgn md mzefilre mzgny zrya - ¨¨¥¦¨©£Ÿ¦
.daeyza mixfeg eid `l mdl oiznn iziid m` mbe ,drxd mkxca

ãiî,z`f rnyykçépäz` epia` mdxa`àø ìò åéãéäéäå ,BL ¦¨¦¦©¨¨©Ÿ§¨¨
Bì øîàå .äëBáe ÷òBö,d"awdlànL,jk lk mirx md m`ñç ¥¤§¨©¤¨©
äðwz íäì ïéà íBìLådaeyza mixfeg mpi` ik ,el`bi `l mlerle. §¨¥¨¤©¨¨
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,'CîL,zifl md mileyn ik ,el`bi `l `ny be`cl jl oi`úéf äî §¥©©¦
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,eze` erhpyïôBña ïúéøçà ìàøNé óàdzry elit` ,l`xyi jk - ©¦§¨¥©£¦¨§¨

.mteqa eidi miaehd mdini ,zelba md
:`xnbd zxne` .'ebe 'dti oprx zif' weqtd jynd z` zx`an `xnbd

weqtd jynda aezkeòøå äéìò Là úévä ,äìBãâ äìeîä ìB÷ì'§£¨§¨¦¦¥¨¤¨§¨
,àtt øa àðpéç éaø øîà .'åéúBiìc,jk `ed weqtd yexitìB÷ì ¨¦¨¨©©¦¦§¨©¨¨§

ïäéléî[mdixac-]íéìbøî ìL,dyn inial`xyi ipa eyprp ¦¥¤¤§©§¦
eìàøNé ìL ïäéúBiìc eòòBøúéðzelcend mditpr evvexzp - ¦§£¨¦¥¤¤¦§¨¥

ycwnd zia zvedy ,mfer oe`b xayp ,xnelk .l`xyi ly zedabene
.axgpe ,y`aìBãb øác ,àtt øa àðpéç éaø øîàcdlecb dtveg - §¨©©¦¦§¨©¨¨¨¨¨

äòL dúBàa íéìbøî eøacexn`y .drx ux`d zaic z` e`ivedy ¦§§©§¦§¨¨¨
(`l bi xacna)mrd l` zFlrl lkEp `l'éø÷éz ìà ,'epnî àeä ÷æç ék Ÿ©©£¤¨¨¦¨¨¦¤©¦§¥

'eðnî','epzi`n' xzei wfg mrdy ezernyny ,dietx o"epaàlà ¦¤¤¨

`xwz'epnî',ux`a ayeid mrdy ezernyny ,dyebc o"ep mr ¦¤
.d"awdn xzei wfg lekiakúéaä ìòa eléôàL ìBëéákz` ciwtdy ¦§¨¤£¦©©©©¦

,mc` lv` eilk,íMî åéìk àéöBäì ìBëé Bðéàd"awd elit` ,xnelk ¥¨§¦¥¨¦¨
`ed ik ,orpk ux`a miayeid miwpr mze` ly ziad lrad `edy
.ycwnd zia axg ef dtveg meyne ,mgvpl leki epi` lekiak ,m`xa

:`tt xa `ppig iax ly exe`ia lr dywn `xnbdé÷úîéaø dì ó ©§¦¨©¦
,àðpéç éaøa àéiçly odilin lewl' weqtd z` yxtn dz` m` ¦¨§©¦¦§¨
oaen `l ,'milbxnéàäly df oeyl -,'äìBãâ äleîä ìB÷ì'ik ©§£¨§¨

'déì àéòaéî 'älî ìB÷ì.[xnel jixv did-]ote`a zx`an `xnbd §¦¨¦©§¨¥
:xg`,àlàly yexitd ,`ppig xa `iig iax xne`dNEnd lFwl' ¤¨§£¨

oi` `ny xne`e dkeae wrev did mdxa`y xg`ly ,`ed 'dlFcb§¨
,dpwz mdl,ézòîL EìB÷ ,íäøáàì àeä Ceøa LBãwä Bì øîà̈©©¨¨§©§¨¨§¨©§¦

íäéìò ézìîçå.,mdilr izlngy dlngd edneézøîà éðà §¨©§¦£¥¤£¦¨©§¦
l`xyi ipay ,dligznúBiëìî òaøàa eãaòzLéqxt ,oei ,laa - ¦§©§§§©§©©§ª

,mec`eúçàå úçà ìkl`xyi ipaa carzyz mdnøeòéLk ¨©©§©©§¦
ly ceariyàzLä ,úBiëìî òaøà,jziika zngn eiykr -ìk ©§©©§ª©§¨¨
àãçå àãç,ecarzyi zeieklndn zg`e zg` lk -dì ÷éñôc éàî £¨©£¨©§¨¦¨

zg` zelb ly onf xeriy `edy .xzei `le ,dl rawpy itk wx -
.zeiekln rax`l wlgzzyéøîàc àkéàåd"awd xn` jky §¦¨§¨§¦

,mdxa`lézøîà éðàmda ecarzyi zeieklnd rax`y dligza £¦¨©§¦
åéLëò ,äæ øçà äæamlek ecarzyi jziika xg`l -,úçà úáa §¤©©¤©§¨§©©©

lka mdn wlg wx eidi ,zene`d oia mixfetn eidi l`xyiy ici lry
.odn zg`e zg` lka ecarzyd eli`k aygp didie ,zelb

:zifl l`xyi oia mitqep zepeinc d`ian `xnbdïa òLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©¤
äî Eì øîBì ,úéæì ìàøNé eìLîð änì ,éåìd uråéìò ïéà úéf ¥¦¨¨¦§§¦§¨¥§©¦©§©©¦¥¨¨

íäì ïéà ìàøNé óà ,íéîLbä úBîéa àìå änçä úBîéa àì ïéøLBð§¦Ÿ¦©©¨§Ÿ¦©§¨¦©¦§¨¥¥¨¤
.àaä íìBòa àìå äfä íìBòa àì úéîìBò äìéèa§¥¨¨¦Ÿ¨¨©¤§Ÿ¨¨©¨

:sqep lynEì øîBì ,úéæì ìàøNé eìLîð änì ,ïðçBé éaø øîàå§¨©©¦¨¨¨¨¦§§¦§¨¥§©¦©§
äîd ixtìàøNé óà ,äúéúk éãé ìò àlà BðîL àéöBî Bðéà úéf ©©¦¥¦©§¤¨©§¥§¦¨©¦§¨¥

.ïéøeqé éãé ìò àlà áèeîì ïéøæBç ïéà¥§¦§¨¤¨©§¥¦¦
,dpyna epipyïöîçîe ïëBzî ïäì äãBa øBàOä øîBà øéàî éaø'©¦¥¦¥©§¤¨¤¦¨©§¦¨

,['åëå]e` dxiqg dzid `id s` el exn` ,'eke xne` dcedi iax
.'dxizi

:`xnbd zl`ey .minkg ixac z` zx`an `xnbdBà äøéñç éàî©£¥¨
äøéúédxizi didz izne ,oexyrn dxiqg dgpnd didz izn - §¥¨

:`xnbd daiyn .oexyrn,àcñç áø øîàz` yl m`øBàOä úqéò ¨©©¦§¨¦©©§
dyilaäáòf` ,zwnvnd ,min hrn mrúàöîðdgpndäøéúé ¨¨¦§¥§¥¨

n.ïBøOòä úcîsiqeie dcnl eqipki xy`ke ,hrnzd xe`yd gtp ik ¦©¨¦¨
oexyrn xzei ccny `vni ,dcnd z` milydl ick dycg zleq

dyila xe`yd z` yl m`e .zleqäkø,min daxd mrúàöîð ©¨¦§¥
dgpndäøéñçz` milyiyke ,daxzd xe`yd gtp ik .oexyr zcnn £¥¨

.oexyrn zegt ccny `vnie ,zleq zegt qipki dcnd
dywn .oexyr ccn seq seqy xn`p `l recn x`an `cqg ax

,xe`ya zleqd zenk dligzn did dn epl ztki` dn :`xnbdóBñ
ìéék à÷ ék ,óBñzcn z` milyne ccen `ed xy`k eiykr - ¦¨¨¦

,oexyrdìéék à÷ ïBøOòìdpi` ok m`e ,ccen `ed mly oexyr - §¦¨¨¨¦
:`xnbd zvxzn .dxizi `le dxqg `léøîàc óñBé áøå äaø©¨§©¥§¨§¦

eäééåøze` mdipy exn`-],[llk ezïðéøòLî (äúéä) ïäL úBîëì ©§©§¦§¤¥¨§¨§©£¦©
`le ,wnhvd e` gtzy iptl didy enk xac ly dcin mixryn -
jixv ,xe`yd zcicn iabl oicd `ed `linne .eiykr `edy itk

.zleq ecera didy itk eccenl
:`xnbd zl`ey .xe`yd z` uingdl xg` ote` drivn `xnbd
`l recn ,xgaend on epi` uenigd ly mipte`dn cg` lke xg`n

,zleq oexyr cecniy .`ad ote`a evingidépéî àúøet ìB÷Léìå§¦§§¨¦¥
,epnn zleq hrn lehie -éàøáàî déönçéìåuegn dpvingie - §¦©§¥¥©§©

dqirdy cr ,zvnegn zxg` dqir jeza eppinhi e` mg mewna ilkl
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.ahid mivingn zexit in ik ,migetz inadì éðúî àðäk áødpy - ©©£¨©§¥¨
`ziixad z`ïBéãøz ïa àðéðç éaøa`ed oeicxz oa `pipg iaxy - §©¦£¦¨¤§©§

.migetz ina mivingny xaeqd
:`xnbd zl`eyïðúc àä àìæà ïàîkdpynd zkled in zhiyk - §©¨§¨¨¦§©
zenexz zkqna(a"n i"t)y ,çetzdnexz lyCBúa Bðúðe B÷qéøL ©©¤¦§§¨§

äqéòä,oileg lydönéçå,dqird z` getzd uingde -Bæ éøä ¨¦¨§¦§¨£¥
äøeñà.dnexza mixeq`y mixfl dlik`aïàîk`id in zhiyk - £¨§©
,zkledàîéìy xn`p m`d -àéä ìàéìîb ïa àðéðç éaøxaeqd ¥¨©¦£¦¨¤©§¦¥¦

,mivingn zexit iny.ïðaø àìå:`xnbd daiynàîéz eléôà- §Ÿ©¨¨£¦¥¨
m` elit`xn`zïðaø,oivingn oi` zexit iny mixaeqd `idéäð- ©¨¨§¦

mixaeqy mpn` s`déåä àì øeîb õîçcung la` ,zexit in ici lr §¨¥¨Ÿ¨¥
éåä àäéî äL÷Bðici lr dyrp `ed 'dywep ung'l mipt lk lr - §¤¦¨¨¥

.mixfl dqird z` xeq`l ick dfa ice ,zexit in
lirl sqei axe dax ixacl zxfeg `xnbd(:bp)ody zenkl mixaeqy

:`xnbd zxne` .mi`xen` dfa ewlgpy xnel dvexe ,opixrynøîà̈©
Eì ïéà ,àléà éaødgpn,àèBç úçðnî øúBé ,äöéî÷ì äLwä ©¦¦¨©§©¨¨¦§¦¨¥¦¦§©¥

zeidl odkl dyw ,dcal zleq `ide ony da mipzep oi`e xg`ny
ueg zleq uavai `ly ick dhnln zxfae dlrnln elceb`a wgen
daxd ltep elceb`a wgen `edy drya ik ,dxizi didze dvinwl

.zxxetzn miwyn `ll zleqy oeik ,dvinwdn zleqøa ÷çöé áø©¦§¨©
,øîà éîécáàmeyn ,zegpn x`yn xzei iyew `heg zgpna oi` ©§¦¦¨©

yàèBç úçðîíéîa dìaâî,min mr dyl `ed -.äøLëe ¦§©¥§©§¨§©¦§¥¨
xg`l ziyrp dvinwdy mbdy ,epcnl inica` xa wgvi ax ixacn
.xzi e` xqg unewl aygp df oi` ,dzeeiv `l dxezdy min siqedy

:`xnbd zxne`àîéìc xn`p m`d -éâìôéî à÷ àäa`xaqay - ¥¨§¨¨¦§§¦
,inica` xa wgvi axe `li` iax ewlgp eføáñ øîcwgvi ax -xa §©¨©

,xaq inica`ïäL úBîkdzr,ïðéøòLîxyt` `heg zgpn okl §¤¥§©£¦©
oeik ,dxizi e` dxiqgl aygp df oi`e min zpizp xg` dvnewl

.mind zpizp xg` eiykr dgtp itl mixrynyøáñ øîeiaxe - ©¨©
xaq `li`eéäL úBîëìdligzn,ïðéøòLîozil xyt` i` `linn ¦§¤¨§©£¦©

itkn dpzyi dgtpy oeik ,mind zpizp xg` dvnewle min da
dqird m`y .dxizi e` dxiqg dvinwd z`vnpe ,dligza dzidy
,gnw dzidy itkn dgtp lcby `vnp ,miaexn mina dlaib ik dkx
,min hrna dlaib ik dyw dqird m`e .dxiqg dvinwd z`vnpe

.dxizi dvinwde oey`xd dgtpn dwnhvdy `vnp
:`xnbd dgec,àìokzi ik ,mi`xen`d ewlgp dfa `l `nyéleëc Ÿ§¥

àîìòy mixaeqe sqei axe dax lr miwleg mdipy -ïäL úBîk ¨§¨§¤¥
dzréâìôéî à÷ àäáe ,ïðéøòLî,dfa ewlgpe ±øáñ øîcax - §©£¦©§¨¨¦§§¦§©¨©

xaq inica` xa wgviéàî[edn-]'äáøç'`heg zgpna xn`py ©£¥¨
(i f `xwie),,ïîMî äáéøç,siqedl xzen min la`øáñ øîeiaxe - £¥¨¦¤¤©¨©

y xaq `li`øác ìkî 'äáéøç'ixnbl dyai zeidl dkixv `idy - £¥¨¦¨¨¨
gtp iepiy meyn `le ,min da siqedl xeq` okl .miwyn mey `ll

zleqd.
itl e` ezligza didy dn itl xac mixryn m`d zxxan `xnbd

:eiykr `edy dníúä ïðzoivwera(g"n a"t)oilke` z`neh oipra §©¨¨
,dviaka d`neh lawl mxeriyyìâòä øNaea did `l dligzay §©¨¥¤

,dviak xeriyçtúpLici lr gtez `edy lbrd xya jxck ¤¦§©
,dviak exeriy dyrpe ,leyiadøNáedndaäð÷æea didy §©§¥¨

,dviak dligzaCòîúpLhrnzpy -zrya jrnzdl ekxck ¤¦§©¥
,dviak ea oi` eiykre ,leyiad.ïäL úBîëì ïéøòzLîewlgpe ¦§©£¦¦§¤¥
:dpynd oic yexita mi`xen`déøîà ïðçBé éaøå àéiç éaøå áø©§©¦¦¨§©¦¨¨¨§¦

ïäL úBîk ïéøòzLî`linne ,jerind e` dgitzd xg`l eiykr ¦§©£¦§¤¥
dpwfd xyae ,xeriyk ea yi eiykry oeikn `nh gtzpy lbrd xya

e .xeriy ea oi` eiykry iptn xedh hrnzpyïa ïBòîL éaøå ìàeîL§¥§©¦¦§¤
éøîà Lé÷ì Léøå éaømdyïäL úBîëì ïéøòzLîeidy enk ± ©¦§¥¨¦¨§¦¦§©£¦¦§¤¥

dn itl mixryny ,dligza c"nl ztqez dxen jky] dligza
ea did `l dligzay oeikn xedh gtzpy lbrd xya `linne ,[eidy
ea did dligzay iptn `nh hrnzpy dpwfd xyae ,xeriyk

.xeriyk
oa oerny iaxe l`eny lr dpnn zeywdl `ziixa d`ian `xnbd

ixe iax:`xnbd dywn .yiwl yBa äéä àlL ìâòä øNa ,éáéúéî¥¦¥§©¨¥¤¤Ÿ¨¨
øeòéMkdviakøeòéMk ìò ãîòå çôúå,dgitzd ici lrøBäè ©¦§¨©§¨©©©¦¨

ìøáòLxeriy ea oi`y ink `ed ixd dgitzd iptly onfd oiprl ± §¤¨©
,xedh `ed ixd `nh xac f` ea rbp m` okleàaäìe ïàkî àîèå± §¨¥¦¨§©¨

lawn `ede xeriy ea yiy xack `ed ixd `adle o`kn oiprl
oa oerny iaxe l`eny ly myexit lr ef `ziixan dywe .d`neh
,dligza didy dn itl mixryny dpyna eyxity yiwl yixe iax
,`adle o`kn elit` `nhl gtzpy lbrd xyal did `l df itle

.`adle o`kn oiprl e`nhl dlired dgitzdy yxetn o`ke
epi` ,`adle o`kn `nhy ef `ziixaa exn`y dn :`xnbd zvxzn

`l`,ïðaøcîitl mixryny meyn llk `nh epi` `ziixe`cn j` ¦§©¨¨
.dligza didy dn

:`xnbd dywnéëä éà,cala opaxcn d`nehl `ziixad zpeeky ¦¨¦
àôéñ àîéàda xn`pyøúBða ïëå ìebéôa ïëåxzepe lebita mb ± ¥¨¥¨§¥§¦§¥§¨

gtzy xg`l `adle o`kny d`neh oiprl `yixa enk oicd xn`p
.xzepe lebit lke` oick zxka elke`d aiigzi eaeig xeriyl ribde

àîìLa úøîà éàn md `ziixad ipicyàkéàc eðééä ,àúééøBàc ¦¨§©¦§¨¨§©§¨©§§¦¨
øúBðå ìebétmipic mdy xzepe lebit iabl mb df oic jiiyy oaen - ¦§¨
,`ziixe`cnïðaøc úøîà éà àlà,oaen epi`ïðaøãa øúBðå ìebét ¤¨¦¨§©§©¨¨¦§¨¦§©¨¨
àkéà éîote`a xzepe lebita opax eaiigy zxk yper yi ike ± ¦¦¨

mda did `ly oebk xzep e` lebit aeig mda oi` `ziixe`cny
dligzn xeriy.
:`xnbd zvxznàîéà,jk `id `ziixad zpeekyúàîeèa ïëå ¥¨§¥§§©

øúBð úàîeèa ïëå ìebétlr zxk yperl `ziixad zpeek oi` ± ¦§¥§§©¨
mda yiy d`nehd oiprl `l` ,xzep e` lebit ly df xya lke`d
yxtpy xg`l df oicay yecigd z` `xnbd zx`ane ,opaxcn

,d`neh oicl dpeekdyàðéîà Czòc à÷ìñyìéàBäìebét úàîeèå ¨§¨©§¨¨¦¨¦§§©¦
øúBð úàîeèånéàä éìek ,àéä ïðaøcjk lk xingdl -ïðaøãa± §§©¨§©¨¨¦¥©¦§©¨¨

,opaxcn `l` opi` dligzn xeriy yi xy`k mby el` ze`nehaàìŸ
ïðaø ãeáòenk dgitzd xg`l eiykr `edy dn itl xryl ¨©¨¨

,`ziixe`c d`neh oiprl exingdyïì òîLî à÷epi`y `ziixad ¨©§©¨
`adle o`kn xryl yi ,opaxcn `l` opi`y el` ze`neha s`e ok

.dgitzd xg`l `edy dn itl
:df oiprl `ziixan opgei iaxe `iig iaxe axl di`x d`ian `xnbd

òîL àz,eiykr xacdy dn itl mixryny di`xøNadndaäð÷æ ¨§©§©§¥¨
øeòéMk Ba äéäLdviak÷îöådyrpeàîè ,øeòéMkî úBçt ¤¨¨©¦§¨©¨¦©¦¨¥

ì.àaäìe ïàkî øBäèå øáòLdn itl xryl epl yiy yxetn ixd §¤¨©§¨¦¨§©¨
xn`p o`k `ldy ,didy dn itl `le [`lewl elit`] eiykr xacdy
lr dywe ,`adle o`kn `nh epi` wnve xeriy ea didy xacy
dn itl mixryny exn`y yiwl yixe iax oa oerny iaxe l`eny

.e`nih wnvy dpwf xyaae didy
yexita mi`xen`d oia zwelgnd z` xg` ote`a zx`an `xnbd

:`ziixadn cv mey lr dywi `ly lirl zxkfpd dpyndøîà̈©
déa äåä àøwéòîc àëéä ìk ,äaøxeriydéa úéì àzLäå,xeriy ©¨¨¥¨§¥¦¨¨£¨¥§©§¨¥¥

,wnvy ici lrdéa úéì àämlek zrcle xeriy ea oi` eiykr ixd - ¨¥¥
,`adle o`kn xedhdéa äåä àì àøwéòîc àëéä ìëåxeriy §¨¥¨§¥¦¨¨Ÿ£¨¥
déa äåä àzLäå`adle o`kn `nh `ed ixd ,gtzy ici lr xeriy §©§¨£¨¥

ïðaøcî.lirl `ziixad z` eyxity enk ¦§©¨¨
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oifge` mipy` cenr cp sc ± oey`x wxtzereay

éðúî àðäë áø.oivingn :exn` oeicxz oa `pipg iax meyn -çåôúly -

.dnexzå÷ñøù.oileg zqirl epzpe -àéä àðéðç éáø àîéìuenig xn`c -

.dxeq`e ,dnexza dvngi`c gkzyi`e ,`id `ilrnäù÷åð,xnelk .rerx oeyl -

.lty ungàèåç úçðî,xqg unew `di `ly uenwl dywe ,`id daixg -

erav`ae dlrnln lceba wgen `edyk

.i`cn xzei gnwd on xyep dhnln dphw

íéîá äìáâî,uenwl dgep `dze -

.ony `l` xq` `l `pngxc÷çöé éáø
àåäù úåîë øáñopixryn eiykr -

`li` iaxe .`ilrn unew dil ded ,unewl

gnw did eli`k ,ody zenkl :xaq

`id dar i`c .xqg e` xzi `vnpe ,opixryn

zlq unewd `lnk dgtp xqg - dqird

- `id jx m`e ,gnwd did m`yn xzei

.ezlq xqge ,[unew `lna] egtp daxzp

ïðéøòùî ïäù úåîëdey unew dil dede -

`li` iax lqt i`n` ,ok m`e ,`idy zenk?
øáã ìëî äáéøç øáñ÷zgpne ,rnyn -

dgpn lke" :aizkc ,"daixg" ixwi` `heg

.(f `xwie) "daixge onya dlelaìâòä øùá
.dviak ea did `ly -çôúðå,dviak cr -

.getzl lbrd xya jxc okyäð÷æ øùá åà
dpwf jxc oky ,dviak ea didy dnda -

.ody zenkl oixrzyn ,jrnzdlïðçåé éáøå
ïäù úåîë éøîàzenk rnync ,epipy -

li`ed ,`nh - lbrd xyae .eiykr ody

zgty dpwfd xyae ,dviak ea yi eiykre

.xedh -ùé÷ì ùéøå éáøá ïåòîù 'øå
ïäù úåîëì`ziixal iyxtn edpi`c -

eidy zenk epiidc ,"epipy ody zenkl"c

dpwfd xyae ,xedh - lbrd xyae ,`xwirn

.`nh -øáòùì øåäè`ly ,gtzy mcew -

.dviak ea did'åë àîèåyixl `iywe -

.yiwløúåðå ìåâéôá ïëåjzrc `wlqw -

`le ,`ed lebit e` xzep m`y :rnyn ikdc

zxk aiig - zifk yi eiykre ,zifk ea did

li`ed ,zxk `kil - opaxcn i`e .elke`d

.`ed `xeriy e`l `ziixe`cneïëå
øúåðå ìåâéô úàîåèáwxta ol `niiwc -

xzepde lebitd :(a ,dt migqt) "oilev cvik"

oda drbp `l elit` micid z` oi`nhn

.mzd yxtnck ,dpedk icyg meyn ,d`neh

,dviak ea dzid `ly xzep e` lebit ly lbr xya :xn`wedviak lr cnre gtze

.micid z` `nhl opaxcn `adle o`kn `nh -ìéàåä àðéîà êúòã à÷ìñ
øúåðå ìåâéô úàîåèå`xeriy dia zi` ik elit` ,`ed opaxcn micid z` `nhl -

.`xwirnïðáø ãåáò àì ïðáøã äàîåèá éàä éìåë`edy zenk inp exnilc -

`w ,`xeriy dia zile li`ed ,dviakl oilke` z`neh `nhl oixrzyn eiykr

.ol rnynäéá äåä àì àø÷éòîã.`nlra `in `l` ,`ed xeqi` e`l -
éë
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.opaxck ,ixiin ungzz `ly dxnyyk `yaecae `alga il eyel jli`e o`kn `yaeca

:iia` xn`c .llk oivingn oi` zexit inc rnyn (` ,n migqt) "dry lk" seqac :dnize

Ð `tiwf `peyia`c `avg i`d iia` xn`e .iccd icda ilaey izxz yipi` jxgil `l

`gyna `wize mzd ixy cere .oivingn oi` zexit inc ,ediiexza ixy `axe .`xiq`

ina dyelipykc :mz epiax yxtne .`glne

oi` Ð min zaexrz `la onvr ipta zexit

Ð ediicda min `ki` ik la` ,oivingn

,fp) oiwxita oizipzna onwl gken oke .oivingn

.uenigl mikqpe zegpn zeaxl :opixn`c (a

xn` ?oivingn oi` zexit in mikqp zgpn :jixte

zgpn :ililbd iqei iax did xne` ,oerny iax

oeike :yexit Ð dxyke ,mina dlabn mikqp

`de .ungzdl `id dleki ony icda min `ki`c

"dry lk" wxta yiwl oa oerny iax xn`c

onye oiia dyelipy dqir :(mye ` ,dl migqt)

zexit inc ,zxk dvenig lr oiaiig oi` Ð yace

`d ,`kilc `ed Ð zxk :rnyne .oivingn oi`

dywep :opixn`e .ied dywep ungc ,`ki` Ð e`l

min `ki`c ,`nwe`l jixv e`la = dipira

oa oerny iaxl ungzn oi` min `lac .dcda

mina dlabn onwl iiepyl wigccn ,yiwl

ung `l` ied `l elit`e oivingn i`e .dxyke

lirl xn`ck ,zegpn oiprl ung aiyg dywep

zaexrza i`ce `l` !"`ed ung dilr iwlcn"

ied dywepc ,zxk `kil ikd elit`e ,ixii` min

el`" wxta xn`c `de .migetza dvngna

dia enxc Ð inec`d uneg (` ,an my) "oixaer

mina mixeryd evngzpy xnel jixv ,ixry

.oivingn `l ez ikd e`l i`c ,dligz

onvr ipta elit` zexit inc rnyn inlyexiae

iax ,"dry lk" wxta inlyexia xn`c .oivingn

Ð erwazp m` ,mina mixery dxy :xne` iqei

iptn ,xzen Ð unega oiixy ,zexeq` el` ixd

did wgvi iax xa oerny iax .oznev unegdy

.rngc oiba mixery ediieba adi .qqew oii el

dz` jixv :dil xn` ,`pn iaxc dinwl `z`

`axb dil ded .ixiia ziac oili` on cg xral

lifi` :xn` ,`axl l`y .ihig `xve` eb `gync

lk `nye .inlyexi o`k cr .odizegzc dn sexb

ipta elit` oivingn xn`c iia`k ixaq ipd

`axk ol `niiwe ,`peyia`c `avg xq`c ,onvr

miviaa dqir yell xzen df yexitle .ixyc

.`gline `gyin `ki`c `wizee enk ixy Ð gln la` .mina axri `ly calae ,gqta

gc idp min `la elit` mlerlc xingdle zehpl yi edine`din dywep ied `l xenb un

oi`c oeik :xaqw ,oivingn oi` zexit inc meyn `peyia`c `avg `ax ixyc `de ied

meyn ,jci` rlae `dn `in iwtp `nlic yegle xingdl xefb `l ,xenb ung oivingn

oiyyeg epiid zxk ea yiy oeik ,xenb ung oivingn eid m`c .`ed `giky `lc `zlinc

ab lr s` mina dlabn iiepyl yiwl oa oerny iax wigcc `de .`giky `lc ab lr s`

lirl xn`ck ,dcedi iax meyn ikd iiepyl jixhvi` Ð dywep ung ied inp min `lac

iax ixac ,xeht elke`de ,sxyi Ð xe`iy :(a ,gn my) "oixaer el`e" wxta opzck ,`kil `ziixe`c `xeqi` elit`c xyt`e .zegpn oiprl ung aiyg `l dcedi iaxl dcedi iaxc xe`iyc

edine .dil zi`ck dcedi iaxle ,dil zi`ck xi`n iaxl ,`ki` Ð `xeqi` `d ,zxk dvenig lr oiaiig oi` yace onye oiia dyelipy dqir iab yiwl oa oerny iax hwp ikdl .dcedi

.`glne `gyna ixye ,`gline `ina xq`cn ,uenign edexny `lc ab lr s` ,dil opixyc ,df yexitl `iyw `wizeençåôúdpyn Ð dxeq` ef ixd dvnige dqirl epzpe ewqixy

eteba ungna la` ,einina ungna `bilt dn :`pipg iax xa iqei iax mya eda` iax `g` iax .xizn iqei iax :ipz ,inlyexia `xnba dlr opixn`e (a dpyn) i wxt zenexz zkqna `id

,dvia iab (a ,gl zay) "dxik" wxt opzc ,xexa epi`y leyia zay iab ixyc :yexit Ð xexa uenig evenig oi` xne` ok Ð xexa eliyaz oi` onz ec dnk ,dizrca iqei iax .xzen Ð

.eteqa (c dkld) "dry lk" wxta migqtae dlg zkqn yixae (b dkld) "dxik" wxta mzd inp `zi` `ibeq dleke .xizn iqei iaxe ,oixceqa dpriwti `l

ïéà!ycwnay zeyw zecearn zg` `id ef zygxne zagn iab `ipznl dil ded (` ,`i) `nw wxt seqa lirlc :`iyw zvw Ð `heg zgpnn xzei dvinwl dywy jløîådaixg xaq

`ly :mzd yixcck ,`l Ð dvinw mcew la` .dvinw xg` ,epiid Ð beld ixiya ekykyn envr `ed :(` ,bk zegpn) "dax unewd"a xn`c yiwl oa oerny iax elit`e Ð xac lkn¨

.dvnwp `ly cera ony dl rawiàúzenkl :xaq ,'ek dxiqg dzid [`id] (m`) s` xn` xi`n iaxc ,(a ,ap zegpn) oizipzna `id `zbelt `d ,`iyew i`n :dniz Ð 'ek dpwf xya rny

oexyr" `le `pngx xn` "zleq oexyr"c meyn xi`n iaxc `nrh mzdc ,inc `lc :xnel yie !oixryn `edy zenk :xaq dcedi iaxe .(a ,bp) lirl sqei axe dax ixn`ck ,oixryn ody

.dia `pixw "zleq oexyr"c xaq dcedi iaxe ,"dqiràø÷éòîã,drixfl zxbexb ivg `ived ,`ax ira (` ,`v zay) "ripvnd" yixac :dniz Ð opaxcn dia zi` `zyde dia ded `l
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ain,íéçetú.xenb uenig dvingn dqird oi` ikíeMîenyn-] §©¦¦
[lyïéöéîçî ,eøîà ìàéìîb ïa àðéðç éaødcez ingle mgld izy ©¦£¦¨¤©§¦¥¨§©§¦¦

.ahid mivingn zexit in ik ,migetz inadì éðúî àðäk áødpy - ©©£¨©§¥¨
`ziixad z`ïBéãøz ïa àðéðç éaøa`ed oeicxz oa `pipg iaxy - §©¦£¦¨¤§©§

.migetz ina mivingny xaeqd
:`xnbd zl`eyïðúc àä àìæà ïàîkdpynd zkled in zhiyk - §©¨§¨¨¦§©
zenexz zkqna(a"n i"t)y ,çetzdnexz lyCBúa Bðúðe B÷qéøL ©©¤¦§§¨§

äqéòä,oileg lydönéçå,dqird z` getzd uingde -Bæ éøä ¨¦¨§¦§¨£¥
äøeñà.dnexza mixeq`y mixfl dlik`aïàîk`id in zhiyk - £¨§©
,zkledàîéìy xn`p m`d -àéä ìàéìîb ïa àðéðç éaøxaeqd ¥¨©¦£¦¨¤©§¦¥¦

,mivingn zexit iny.ïðaø àìå:`xnbd daiynàîéz eléôà- §Ÿ©¨¨£¦¥¨
m` elit`xn`zïðaø,oivingn oi` zexit iny mixaeqd `idéäð- ©¨¨§¦

mixaeqy mpn` s`déåä àì øeîb õîçcung la` ,zexit in ici lr §¨¥¨Ÿ¨¥
éåä àäéî äL÷Bðici lr dyrp `ed 'dywep ung'l mipt lk lr - §¤¦¨¨¥

.mixfl dqird z` xeq`l ick dfa ice ,zexit in
lirl sqei axe dax ixacl zxfeg `xnbd(:bp)ody zenkl mixaeqy

:`xnbd zxne` .mi`xen` dfa ewlgpy xnel dvexe ,opixrynøîà̈©
Eì ïéà ,àléà éaødgpn,àèBç úçðnî øúBé ,äöéî÷ì äLwä ©¦¦¨©§©¨¨¦§¦¨¥¦¦§©¥

zeidl odkl dyw ,dcal zleq `ide ony da mipzep oi`e xg`ny
ueg zleq uavai `ly ick dhnln zxfae dlrnln elceb`a wgen
daxd ltep elceb`a wgen `edy drya ik ,dxizi didze dvinwl

.zxxetzn miwyn `ll zleqy oeik ,dvinwdn zleqøa ÷çöé áø©¦§¨©
,øîà éîécáàmeyn ,zegpn x`yn xzei iyew `heg zgpna oi` ©§¦¦¨©

yàèBç úçðîíéîa dìaâî,min mr dyl `ed -.äøLëe ¦§©¥§©§¨§©¦§¥¨
xg`l ziyrp dvinwdy mbdy ,epcnl inica` xa wgvi ax ixacn
.xzi e` xqg unewl aygp df oi` ,dzeeiv `l dxezdy min siqedy

:`xnbd zxne`àîéìc xn`p m`d -éâìôéî à÷ àäa`xaqay - ¥¨§¨¨¦§§¦
,inica` xa wgvi axe `li` iax ewlgp eføáñ øîcwgvi ax -xa §©¨©

,xaq inica`ïäL úBîkdzr,ïðéøòLîxyt` `heg zgpn okl §¤¥§©£¦©
oeik ,dxizi e` dxiqgl aygp df oi`e min zpizp xg` dvnewl

.mind zpizp xg` eiykr dgtp itl mixrynyøáñ øîeiaxe - ©¨©
xaq `li`eéäL úBîëìdligzn,ïðéøòLîozil xyt` i` `linn ¦§¤¨§©£¦©

itkn dpzyi dgtpy oeik ,mind zpizp xg` dvnewle min da
dqird m`y .dxizi e` dxiqg dvinwd z`vnpe ,dligza dzidy
,gnw dzidy itkn dgtp lcby `vnp ,miaexn mina dlaib ik dkx
,min hrna dlaib ik dyw dqird m`e .dxiqg dvinwd z`vnpe

.dxizi dvinwde oey`xd dgtpn dwnhvdy `vnp
:`xnbd dgec,àìokzi ik ,mi`xen`d ewlgp dfa `l `nyéleëc Ÿ§¥

àîìòy mixaeqe sqei axe dax lr miwleg mdipy -ïäL úBîk ¨§¨§¤¥
dzréâìôéî à÷ àäáe ,ïðéøòLî,dfa ewlgpe ±øáñ øîcax - §©£¦©§¨¨¦§§¦§©¨©

xaq inica` xa wgviéàî[edn-]'äáøç'`heg zgpna xn`py ©£¥¨
(i f `xwie),,ïîMî äáéøç,siqedl xzen min la`øáñ øîeiaxe - £¥¨¦¤¤©¨©

y xaq `li`øác ìkî 'äáéøç'ixnbl dyai zeidl dkixv `idy - £¥¨¦¨¨¨
gtp iepiy meyn `le ,min da siqedl xeq` okl .miwyn mey `ll

zleqd.
itl e` ezligza didy dn itl xac mixryn m`d zxxan `xnbd

:eiykr `edy dníúä ïðzoivwera(g"n a"t)oilke` z`neh oipra §©¨¨
,dviaka d`neh lawl mxeriyyìâòä øNaea did `l dligzay §©¨¥¤

,dviak xeriyçtúpLici lr gtez `edy lbrd xya jxck ¤¦§©
,dviak exeriy dyrpe ,leyiadøNáedndaäð÷æea didy §©§¥¨

,dviak dligzaCòîúpLhrnzpy -zrya jrnzdl ekxck ¤¦§©¥
,dviak ea oi` eiykre ,leyiad.ïäL úBîëì ïéøòzLîewlgpe ¦§©£¦¦§¤¥
:dpynd oic yexita mi`xen`déøîà ïðçBé éaøå àéiç éaøå áø©§©¦¦¨§©¦¨¨¨§¦

ïäL úBîk ïéøòzLî`linne ,jerind e` dgitzd xg`l eiykr ¦§©£¦§¤¥
dpwfd xyae ,xeriyk ea yi eiykry oeikn `nh gtzpy lbrd xya

e .xeriy ea oi` eiykry iptn xedh hrnzpyïa ïBòîL éaøå ìàeîL§¥§©¦¦§¤
éøîà Lé÷ì Léøå éaømdyïäL úBîëì ïéøòzLîeidy enk ± ©¦§¥¨¦¨§¦¦§©£¦¦§¤¥

dn itl mixryny ,dligza c"nl ztqez dxen jky] dligza
ea did `l dligzay oeikn xedh gtzpy lbrd xya `linne ,[eidy
ea did dligzay iptn `nh hrnzpy dpwfd xyae ,xeriyk

.xeriyk
oa oerny iaxe l`eny lr dpnn zeywdl `ziixa d`ian `xnbd

ixe iax:`xnbd dywn .yiwl yBa äéä àlL ìâòä øNa ,éáéúéî¥¦¥§©¨¥¤¤Ÿ¨¨
øeòéMkdviakøeòéMk ìò ãîòå çôúå,dgitzd ici lrøBäè ©¦§¨©§¨©©©¦¨

ìøáòLxeriy ea oi`y ink `ed ixd dgitzd iptly onfd oiprl ± §¤¨©
,xedh `ed ixd `nh xac f` ea rbp m` okleàaäìe ïàkî àîèå± §¨¥¦¨§©¨

lawn `ede xeriy ea yiy xack `ed ixd `adle o`kn oiprl
oa oerny iaxe l`eny ly myexit lr ef `ziixan dywe .d`neh
,dligza didy dn itl mixryny dpyna eyxity yiwl yixe iax
,`adle o`kn elit` `nhl gtzpy lbrd xyal did `l df itle

.`adle o`kn oiprl e`nhl dlired dgitzdy yxetn o`ke
epi` ,`adle o`kn `nhy ef `ziixaa exn`y dn :`xnbd zvxzn

`l`,ïðaøcîitl mixryny meyn llk `nh epi` `ziixe`cn j` ¦§©¨¨
.dligza didy dn

:`xnbd dywnéëä éà,cala opaxcn d`nehl `ziixad zpeeky ¦¨¦
àôéñ àîéàda xn`pyøúBða ïëå ìebéôa ïëåxzepe lebita mb ± ¥¨¥¨§¥§¦§¥§¨

gtzy xg`l `adle o`kny d`neh oiprl `yixa enk oicd xn`p
.xzepe lebit lke` oick zxka elke`d aiigzi eaeig xeriyl ribde

àîìLa úøîà éàn md `ziixad ipicyàkéàc eðééä ,àúééøBàc ¦¨§©¦§¨¨§©§¨©§§¦¨
øúBðå ìebétmipic mdy xzepe lebit iabl mb df oic jiiyy oaen - ¦§¨
,`ziixe`cnïðaøc úøîà éà àlà,oaen epi`ïðaøãa øúBðå ìebét ¤¨¦¨§©§©¨¨¦§¨¦§©¨¨
àkéà éîote`a xzepe lebita opax eaiigy zxk yper yi ike ± ¦¦¨

mda did `ly oebk xzep e` lebit aeig mda oi` `ziixe`cny
dligzn xeriy.
:`xnbd zvxznàîéà,jk `id `ziixad zpeekyúàîeèa ïëå ¥¨§¥§§©

øúBð úàîeèa ïëå ìebétlr zxk yperl `ziixad zpeek oi` ± ¦§¥§§©¨
mda yiy d`nehd oiprl `l` ,xzep e` lebit ly df xya lke`d
yxtpy xg`l df oicay yecigd z` `xnbd zx`ane ,opaxcn
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,opaxcn `l` opi` dligzn xeriy yi xy`k mby el` ze`nehaàìŸ
ïðaø ãeáòenk dgitzd xg`l eiykr `edy dn itl xryl ¨©¨¨

,`ziixe`c d`neh oiprl exingdyïì òîLî à÷epi`y `ziixad ¨©§©¨
`adle o`kn xryl yi ,opaxcn `l` opi`y el` ze`neha s`e ok

.dgitzd xg`l `edy dn itl
:df oiprl `ziixan opgei iaxe `iig iaxe axl di`x d`ian `xnbd

òîL àz,eiykr xacdy dn itl mixryny di`xøNadndaäð÷æ ¨§©§©§¥¨
øeòéMk Ba äéäLdviak÷îöådyrpeàîè ,øeòéMkî úBçt ¤¨¨©¦§¨©¨¦©¦¨¥

ì.àaäìe ïàkî øBäèå øáòLdn itl xryl epl yiy yxetn ixd §¤¨©§¨¦¨§©¨
xn`p o`k `ldy ,didy dn itl `le [`lewl elit`] eiykr xacdy
lr dywe ,`adle o`kn `nh epi` wnve xeriy ea didy xacy
dn itl mixryny exn`y yiwl yixe iax oa oerny iaxe l`eny

.e`nih wnvy dpwf xyaae didy
yexita mi`xen`d oia zwelgnd z` xg` ote`a zx`an `xnbd

:`ziixadn cv mey lr dywi `ly lirl zxkfpd dpyndøîà̈©
déa äåä àøwéòîc àëéä ìk ,äaøxeriydéa úéì àzLäå,xeriy ©¨¨¥¨§¥¦¨¨£¨¥§©§¨¥¥

,wnvy ici lrdéa úéì àämlek zrcle xeriy ea oi` eiykr ixd - ¨¥¥
,`adle o`kn xedhdéa äåä àì àøwéòîc àëéä ìëåxeriy §¨¥¨§¥¦¨¨Ÿ£¨¥
déa äåä àzLäå`adle o`kn `nh `ed ixd ,gtzy ici lr xeriy §©§¨£¨¥
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øúåðå ìåâéô úàîåèáwxta ol `niiwc -

xzepde lebitd :(a ,dt migqt) "oilev cvik"

oda drbp `l elit` micid z` oi`nhn
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.opaxck ,ixiin ungzz `ly dxnyyk `yaecae `alga il eyel jli`e o`kn `yaeca

:iia` xn`c .llk oivingn oi` zexit inc rnyn (` ,n migqt) "dry lk" seqac :dnize

Ð `tiwf `peyia`c `avg i`d iia` xn`e .iccd icda ilaey izxz yipi` jxgil `l

`gyna `wize mzd ixy cere .oivingn oi` zexit inc ,ediiexza ixy `axe .`xiq`

ina dyelipykc :mz epiax yxtne .`glne

oi` Ð min zaexrz `la onvr ipta zexit

Ð ediicda min `ki` ik la` ,oivingn

,fp) oiwxita oizipzna onwl gken oke .oivingn

.uenigl mikqpe zegpn zeaxl :opixn`c (a

xn` ?oivingn oi` zexit in mikqp zgpn :jixte

zgpn :ililbd iqei iax did xne` ,oerny iax

oeike :yexit Ð dxyke ,mina dlabn mikqp

`de .ungzdl `id dleki ony icda min `ki`c

"dry lk" wxta yiwl oa oerny iax xn`c

onye oiia dyelipy dqir :(mye ` ,dl migqt)

zexit inc ,zxk dvenig lr oiaiig oi` Ð yace

`d ,`kilc `ed Ð zxk :rnyne .oivingn oi`

dywep :opixn`e .ied dywep ungc ,`ki` Ð e`l

min `ki`c ,`nwe`l jixv e`la = dipira

oa oerny iaxl ungzn oi` min `lac .dcda

mina dlabn onwl iiepyl wigccn ,yiwl

ung `l` ied `l elit`e oivingn i`e .dxyke

lirl xn`ck ,zegpn oiprl ung aiyg dywep

zaexrza i`ce `l` !"`ed ung dilr iwlcn"

ied dywepc ,zxk `kil ikd elit`e ,ixii` min

el`" wxta xn`c `de .migetza dvngna

dia enxc Ð inec`d uneg (` ,an my) "oixaer

mina mixeryd evngzpy xnel jixv ,ixry

.oivingn `l ez ikd e`l i`c ,dligz

onvr ipta elit` zexit inc rnyn inlyexiae

iax ,"dry lk" wxta inlyexia xn`c .oivingn

Ð erwazp m` ,mina mixery dxy :xne` iqei

iptn ,xzen Ð unega oiixy ,zexeq` el` ixd

did wgvi iax xa oerny iax .oznev unegdy

.rngc oiba mixery ediieba adi .qqew oii el

dz` jixv :dil xn` ,`pn iaxc dinwl `z`

`axb dil ded .ixiia ziac oili` on cg xral

lifi` :xn` ,`axl l`y .ihig `xve` eb `gync

lk `nye .inlyexi o`k cr .odizegzc dn sexb

ipta elit` oivingn xn`c iia`k ixaq ipd

`axk ol `niiwe ,`peyia`c `avg xq`c ,onvr

miviaa dqir yell xzen df yexitle .ixyc

.`gline `gyin `ki`c `wizee enk ixy Ð gln la` .mina axri `ly calae ,gqta

gc idp min `la elit` mlerlc xingdle zehpl yi edine`din dywep ied `l xenb un

oi`c oeik :xaqw ,oivingn oi` zexit inc meyn `peyia`c `avg `ax ixyc `de ied

meyn ,jci` rlae `dn `in iwtp `nlic yegle xingdl xefb `l ,xenb ung oivingn

oiyyeg epiid zxk ea yiy oeik ,xenb ung oivingn eid m`c .`ed `giky `lc `zlinc

ab lr s` mina dlabn iiepyl yiwl oa oerny iax wigcc `de .`giky `lc ab lr s`

lirl xn`ck ,dcedi iax meyn ikd iiepyl jixhvi` Ð dywep ung ied inp min `lac

iax ixac ,xeht elke`de ,sxyi Ð xe`iy :(a ,gn my) "oixaer el`e" wxta opzck ,`kil `ziixe`c `xeqi` elit`c xyt`e .zegpn oiprl ung aiyg `l dcedi iaxl dcedi iaxc xe`iyc

edine .dil zi`ck dcedi iaxle ,dil zi`ck xi`n iaxl ,`ki` Ð `xeqi` `d ,zxk dvenig lr oiaiig oi` yace onye oiia dyelipy dqir iab yiwl oa oerny iax hwp ikdl .dcedi

.`glne `gyna ixye ,`gline `ina xq`cn ,uenign edexny `lc ab lr s` ,dil opixyc ,df yexitl `iyw `wizeençåôúdpyn Ð dxeq` ef ixd dvnige dqirl epzpe ewqixy

eteba ungna la` ,einina ungna `bilt dn :`pipg iax xa iqei iax mya eda` iax `g` iax .xizn iqei iax :ipz ,inlyexia `xnba dlr opixn`e (a dpyn) i wxt zenexz zkqna `id

,dvia iab (a ,gl zay) "dxik" wxt opzc ,xexa epi`y leyia zay iab ixyc :yexit Ð xexa uenig evenig oi` xne` ok Ð xexa eliyaz oi` onz ec dnk ,dizrca iqei iax .xzen Ð

.eteqa (c dkld) "dry lk" wxta migqtae dlg zkqn yixae (b dkld) "dxik" wxta mzd inp `zi` `ibeq dleke .xizn iqei iaxe ,oixceqa dpriwti `l

ïéà!ycwnay zeyw zecearn zg` `id ef zygxne zagn iab `ipznl dil ded (` ,`i) `nw wxt seqa lirlc :`iyw zvw Ð `heg zgpnn xzei dvinwl dywy jløîådaixg xaq

`ly :mzd yixcck ,`l Ð dvinw mcew la` .dvinw xg` ,epiid Ð beld ixiya ekykyn envr `ed :(` ,bk zegpn) "dax unewd"a xn`c yiwl oa oerny iax elit`e Ð xac lkn¨

.dvnwp `ly cera ony dl rawiàúzenkl :xaq ,'ek dxiqg dzid [`id] (m`) s` xn` xi`n iaxc ,(a ,ap zegpn) oizipzna `id `zbelt `d ,`iyew i`n :dniz Ð 'ek dpwf xya rny

oexyr" `le `pngx xn` "zleq oexyr"c meyn xi`n iaxc `nrh mzdc ,inc `lc :xnel yie !oixryn `edy zenk :xaq dcedi iaxe .(a ,bp) lirl sqei axe dax ixn`ck ,oixryn ody

.dia `pixw "zleq oexyr"c xaq dcedi iaxe ,"dqiràø÷éòîã,drixfl zxbexb ivg `ived ,`ax ira (` ,`v zay) "ripvnd" yixac :dniz Ð opaxcn dia zi` `zyde dia ded `l

elit` `dc ,ith aiign `l dgtzc meync dgpd zrya `xeriy `kilc xeht dlik`l dilr jlnpe dgtz `l eli`c oeik `d ,dil `iran `w i`n Ð ?edn ,dlik`l dilr jlnpe ,dgtze

.`ziixe`cn opixryn ody zenklc ,xeht dgtzc xzal elit` daygna `cga dgpde dxiwr car
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`oifgeקנ mipya cenr cp sc ± oey`x wxtzereay

'åë éâéìô éëdpwf xya" ,didy zenkl xfgy ,i`w ditiq` - "gtzpy lbrd xya"e -

eiykr ea yiy xeriyk - hrnzpy ab lr s` :xn`w ikde .i`w dirvin` - "hrnzpy

:opixn` `le .`ziixe`cn aiigine `xeriy i`d inp oda ded xake li`ed ,opixryn

,`zi` `zyde ,dligzn ea did `ly ink dil dede ,ediixeqi`n egcp ewnvy drya

yiwl yixe oerny iaxe .`ziixe`cn xehte

- igci`c oeike ,oixeqi`a iegic yi :ixaq

`ziixe`cn d`neh cer lawi `le ,igci`

.opaxcn `l`ïéøåäèzne oilke`` i`w -

.uxye dliapeïéáééç ïéàåxzep` i`w -

.alge lebiteíéîùâá ïçéðä,onvr el`l -

.ewnvy xg`lïéîøåú,ynn dnexz e`l -

.xyrn `l`íéðàú- zexbexb ,migl -

.eveeke ewnvy miyai mip`zïéðîáxyr -

- dcna la` ,zexbexb miryz lr mip`z

ikc .oipn iabl xyrna hrnn iedc meyn ,`l

,xyrnc mip`zle oilegc zexbexbl edl zipn

`cg oilegc zexbexb xyr lka gkzyz `l

zexbexb d`n wifgnc ilkc ,xyrnc dp`z

.mip`z miyngn ith wifgn `lúøîà éà
åéäù úåîëì àîìùá,`xwirn zexbexb -

mip`zn mip`z xity - opixryn ,oigl odyk

`zyd ody zenk :zxn` i` `l` .mixz

iabl zexyrna daxn dil ded - opixryn

iwfgn dnexzc mip`z dxyr epiidc ,dcn

elit` iwfgn `l zexbexb miryze ,`aw

.dyngn cg` dede ,oiaw dyngäáøîä
úåøùòîázrax` ccen ,ixkd on mxez -

.xyrnl iyingde ,oilegl oiawåéúåøùòî
ïéì÷ìå÷îaw ivgc ,oiaxern xyrne lah -

x`yk lah ied eivge ,xyrn ied iyingd

.ixkay d`eazäãîá íéðàúä ìò úåøâåøâ
iabl xyrna hrnnc meyn ,oipna `le -

oiwifgn - mip`z miryzl liik i`c .dcn

`l - zexbexb dxyr zliik ike ,oiaw dryz

xyrn `lc gkzy`e ,`aw `blt `l` iwfgn

.mixyr on cg `l`àîìùá úøîà éà-

`le ,oixryn eiykr zexbexbdy zenk

.`xwirn eedc i`nn ol ztki`øéôù`dc -

.oiaw dryz lr aw mxezúøîà éà àìà
åéäù úåîëìipy zexbexb aw i`da ded - migl eed i`c ,`ed zexyrna daxn -

.oiawäìåãâ äîåøú`ziixe`cne ,`xeriy da dxez dpzp `lc .dti oira zlhip -

cg` - zipepia ,mirax`n cg` - dti oir :exn` opaxe ,ixkd zxhet zg` dhig

.dti oira zlhip ,`nl` .miyyn cg` - drx oir ,miyngnéñåé éáø øá øæòìà éáø
zenkl :dil `xiaqc ,oipna mip`z lr oinxez zexbexb elit`c ,ibelti`l `z` -

.xyrna hrnn `lc ,oixryn eidyòåö÷îmy lre ,zexbexbd ea oipzepy ilk -

.oizkec dnka "zerivw" edl ixw ilkäìëìëáù.migl mip`z -úåîåøú éúùá
øáãî áåúëä,"mkl aygpe" mielc xyrn znexza aizkc `xw i`d rnyn ikdc -

on zlhpy dnexz dze`k - "oxebd on obck" .xyrn znexz elhz daygna ,xnelk

`xw i`dne ,`xw i`da iaizk zenexz izy ,`nl` .dlecb dnexz epiidc ,oxebd

.i`w ediiexz` "aygpe"c ,cne`ae daygna zelhipc ediiexz` ol `wtpãîåàá-

.miyngn cg` lehi cne`a `l` ,cecnl jixv oi` - daxd zexit el yi m`y
äáùçîá
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àìàoicd `ed la` .ikd dl iwen ,"oinxez" ipzwc meyn Ð opiwqr xyrn znexza `kd

"dnda xyrn" wxta `zi`ck ,lneb oa xfrl` `a` inp yiwnc oey`x xyrna

.(a ,gp zexeka)

íùëzg` dhigc ,cne` da jiiy oi` `ziixe`cn Ð cne`a zlhip dlecb dnexzy

(gi mixac) aizkck ,ixkd z` zxhet

minkg da epzpy itl `l` ,"jpbc ziy`x"

dl yi xyrn znexze .cne` da jiiy xeriy

(gi xacna) aizkck ,`ziixe`cn `xeriy

opiywn `l i`ce df oiprlc ,"xyrnd on xyrn"

siqen oiekzna m` la` .zg` dhig da xehtzy

.dlecb dnexzn xity opitli Ð

úìèéð,cne`n zeyrl devn Ð cne`a

lhep Ð zegtl `ly `xiy jeznc

oke ,"cne`n `l`" opiqxb `ztqezae .dti oira

dpyn) zenexzc `nw wxta opze .mz epiax yxit

,oipna `le lwyna `le dcna `l oinxez oi` :(f

ipz :inlyexia dlr opixn`e .xyrn znexza oke

`l oinxez oi`y oipn ,lneb oa xfrl` `a`

,l oihib) "hbd lk" seqa :xn`z m`e .'ek dcna

jk" iel oal xn`y l`xyi oa :iy` ax yxtnc (a

xyrn e` ,icia jl yi xyrn :`a` il xn`

.eay xyrn znexzl oiyyeg Ð "icia jia`l

xek" .ziad lra dil owzn `l ,uiiw `lc oeik

"icia jia`l xyrn xek" e` ,"icia jl yi xyrn

,uiiwc oeik ,eay xyrn znexzl oiyyeg oi` Ð

yiwnc lneb oa xfrl` `a`k .dipwz ipewz

ziad lral yie ,dlecb dnexzl xyrn znexz

mexzl el yiy enk ,xyrn znexz mexzl zeyx

s` ,inp `yixa ok m` ,`zyde .dlecb dnexz

znexzl yegip `l (i`n`) ,uiiw `lc ab lr

devnc ,mxez cne`n :opixn`c ,eay xyrn

ziad lrac digxe` e`lc :xnel yie ?cne`n

znerxz iptn ,xyrn znexz cne`n zeyrl

`d :xn`z m`e .ely cne`a drhi m` ,iele odk

Ð dpend :iriax wxt zenexz zkqna opz

Ð lweyde ,epnn gaeyn Ð ccende ,gaeyn

wxta dl iywn inlyexiae .ozylyn gaeyn

,dlecb dnexzl Ð o`k :ipyne ,zenexzc `nw

oa xfrl` `a` ,ipze .xyrn znexzl Ð o`k

`l oinxez oi`y oipn :xne` lnebxacna) xnel cenlz Ð ?oipna `le lwyna `le dcna

dcna mxez dz` i`e ,mxez dz` daygna Ð "mzenxde ...mkznexz mkl aygpe" :(gi

dzeevn `nlr ileklc ,dlecb dnexza Ð "oinxez oi`"c `idd :yexit .oipnae lwyna

`a`c `ziixa iziinc `de .opaxke ,xyrn znexza Ð "gaeyn dpend"c `idde .cne`a

`idd` opixn` inlyexiac :xn`z m`e .xyrn znexza ibiltc opireny`l Ð xfrl`

ied cne`nc rnyn .cne`n mxezd on :`ped ax xn` ?gaeyn `ed inn :"gaeyn dpend"c

lweyde" ok dxn` oizipzn :llid iax xn` ,mzd inp xn`we !gaeyn dpendc `l` ,dnexz

:`pipg iax xn`w ikd xzae .lweyn xa dyly `ki`c llkn :yexit Ð "ozylyn gaeyn

.cne`n xyrn znexz oi` edcicl Ð opaxl i`e .melk dpin rny zile ,ozylya xztiz

xfrl` `a`lc :yxtl d`xpe !cne`n zeyrl devnc oxn` `d Ð lneb oa xfrl` `a`k i`e

ipync `d `zyde .cne`n devn `dzy `le ,cne`n lirenc `l` itli `l inp lneb oa

`gipe .lneb oa xfrl` `a`k epiid Ð "xyrn znexza o`k ,dlecb dnexza o`k" inlyexia

oa xfrl` `a`l opax ecen :inp i` .lneb oa xfrl` `a`c `ziixa dlr iziinc `d `zyd

la` ,oiekzna daxnyk epiidc :xnel yie ?xyrnd lr daxn dil ded ok m` ,cne`n zeyrl opaxl ixy ikide :xn`z m`e .cne`n zeyrl devn oi` la` ,dnexz `ied cne`nc lneb

dvxiy dn lkc rnyn ,oiekzna zexyrn daxn dil dedc ab lr s` ,oipna zexbexbd lr mip`z lneb oa xfrl` `a`l `kd `ixycn ,edine .daxn aiyg `l Ð dti cne`l oiekznyk

`l` dl zgkyn `le .(a ,gp) zexekac `xza wxta opixn`ck ,dnexzl ywzi` inp oey`x xyrn `dc ,zexyrn daxn lneb oa xfrl` `a`l dil zilc :d`xpe !dti oir aygp zeaxdl

xy` l`xyi ipa xyrn z` ik" (gi xacna) aizkc ,"dnexz" `pngx diixw xyrne ,mzd opixn`wck ,oey`x xyrna `l` ixii` `lc ,yewzi` `l edpdc ,ipy xyrna e` ipr xyrna

."dlgpl miell izzp dnexz 'dl enixiêëdnexznc rnyn `xwc dihytc meyn ,ikd hwp `l` .`aizk xyrn znexza ,daygn xwir Ð daygnae cne`a zlhip xyrn znexz

epiidc ,oxebd on zlhipy dnexz dze`k Ð "oxebd on obck" ,oxebd on xyrn znexz el epz daygna Ð "mkl aygpe" :rnyn ikde .aizk miel ly xyrn znexza `xwc ,sili dlecb

ogky`ck ,dteba aizkc ab lr s` ,xyrn znexz` daygn inwen `lc mrh mey yi `ny ,ibiltc xnel `vnz m` .ibilt `wec cne`ae ,daygn` ibilt `l opaxc d`xpe .dlecb dnexz

on Ð "epnn" aizk xyrn znexzac ,dcinl dpi`e zcnlny xyrn znexzn ueg ,zcnlne dcinl dlek dxezd lkc inlyexia xn`c ,zenexzc a wxta swen oiprl
swend
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éâéìt ék¯.çôúå øæçå ÷îöå ,øeòéLk Ba äéäL ïBâk ¦§¦¦§¤¨¨§¦§¨©§¨©§¨©
éeçéc ïéà :øáñ øîe ,àøeqéàa éeçéc Lé :øáñ øîc§¨¨©¥¦§¦¨¨¨©¥¦

.àøeqéàa¯éeçéc Léc øîàc ïàîì àkéà éîe §¦¨¦¦¨§©©£©§¥¦
änça dçépäL ïéìëBà äöéák :ïðúäå ?ïéøeqéàa§¦¦§¨§©§¥¨¨¦¤¦¦¨©©¨
äLãòëå ,äìápä ïî úéæk ,únä ïî úéæk ïëå ,eèòîúðå§¦§©£§¥§©¦¦©¥§©¦¦©§¥¨§©£¨¨

áìç úéæëe øúBð úéæëe ìebét úéæëe ,õøMä ïî¯,ïéøBäè ¦©¤¤§©¦¦§©¦¨§©¦¥¤§¦
ïçépä .áìçå øúBðå ìebét íeMî ïäéìò ïéáéiç ïéàå§¥©¨¦£¥¤¦¦§¨§¥¤¦¦¨

eçôúå íéîLba¯ìebét íeMî íäéìò ïéáéiçå ,ïéàîè ©§¨¦§¨§§¥¦§©¨¦£¥¤¦¦
!ïéøeqéàa éeçéc Lé øîàc ïàîì àzáeéz .áìçå øúBðå§¨§¥¤§§¨§©§¨©¥¦§¦¦

.àzáeézúBøâBøbä ìò íéðàz ïéîøBz :òîL àz §§¨¨§©§¦§¥¦©©§¨
ïðéøòLî ïäL úBîëì àîìLa zøîà éà .ïéðîa¯ §¦§¨¦¨§©§¦§¨¨¦§¤¥§¨£¦©

äaøî déì äåä ,ïäL úBîk zøîà éà àlà ,øétL©¦¤¨¦¨§©§§¤¥¡¥¥©§¤
úBøNòîa äaønä :ïðúe ,úBøNòîa¯åéúBøét §©©§§©©©§¤§©©§¥¨

!ïéì÷ìe÷î åéúBøNòîe ,íéðweúî¯?éàî àlàúBîëì §¨¦©£§¨§§¨¦¤¨©¦§
¯ íéðàzä ìò úBøâBøb :àôéñ àîéà ,ïäLéà .äcîa ¤¥¥¨¥¨§¨©©§¥¦§¦¨¦

ïäL úBîk àîìLa zøîà¯zøîà éà àlà ,øétL ¨§©§¦§¨¨§¤¥©¦¤¨¦¨§©§
!àeä úBøNòîa äaøî ,ïäL úBîëìàëä àlà ¦§¤¥©§¤§©©§¤¨¨¨

,ïðé÷ñò äìBãb äîeøúaïéòa àôéñå äôé ïéòa àLéøå ¦§¨§¨¨§¦©§¥¨§©¦¨¨§¥¨§©¦
.àéä äôé¯øæòìà éaø øîà ,àôéñ àîéà ,éëä éà ¨¨¦¦¨¦¥¨¥¨¨©©¦¤§¨¨

òeö÷îaL úBøâBøb øNò ìèBð äéä àaà :éñBé éaøa§©¦¥©¨¨¨¥¤¤§¨¤§©§©
øNò ,äìBãb äîeøúa éàå ,äìkìëaL íéòLz ìò©¦§¦¤§©§¨¨§¦¦§¨§¨¤¤
,ïðé÷ñò øNòî úîeøúa àëä àlà ?déúãéáò éàî©£¦§¥¤¨¨¨¦§©©£¥¨§¦©
ïa øæòìà àaà ,àéðúc .àeä ìîBb ïa øæòìà àaàå§©¨¤§¨¨¤¤§©§¨©¨¤§¨¨¤

"íëúîeøz íëì áLçðå" :øîBà ìîBb¯ézLa ¤¥§¤§©¨¤§©§¤¦§¥
úçàå äìBãb äîeøz úçà ,øaãî áeúkä úBîeøú§©¨§©¥©©§¨§¨§©©
ãîBàa úìhéð äìBãb äîeøzL íLk ,øNòî úîeøz§©©£¥§¥¤§¨§¨¦¤¤§¤

äáùçîáå

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

מנחות. פרק חמישי - כל המנחות באות מצה דף נד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cp sc zegpn(ipy meil)

Ba äéäL ïBâk ,éâéìt ékdligza,÷îöå ,øeòéMkdxn`y dne ¦§¦¦§¤¨¨©¦§¨©
wnv xyady irvn`d avnd lr ,'jrnzpy dpwf xya' dpynd

,ok dxn`çôúå øæçåxya' dpyna xn`py dne ,xeriyl ribde §¨©§¨©
,ok dxn` seqa didy avnd lr ,'gtzpy lbrdmzwelgn xe`iae

,`edøáñ øîcy mixaeq yiwl yixe oerny iax -éeçéc Lé §©¨©¥¦
,àøeqéàaxnelkdgcp ,xeriy xyaa did `l eay onf didy oeikn §¦¨

s` ,opaxcn `l` `ziixe`cn d`neh lawi `l aeye mlerl exeqi`n
.xeriy ea yi eiykr xy`køáñ øîemixaeq opgei iaxe `iig iaxe - ©¨©

yàøeqéàa éeçéc ïéàdf oi` xeriy ea did `ly onf didy dne ¥¦§¦¨
okle ,exeriyl xefgiy ici lr exeqi`l xefgln xacd z` dgec

.`ziixe`cn d`neh lawn exeriyl xfgyk
:`xnbd dywnïðúäå ,ïéøeqéàa éeçéc Léc øîàc ïàîì àkéà éîe¦¦¨§©§¨©§¥¦§¦¦§¨§©

(c"n b"t zexdh)ïéìëBà äöéakmi`nheèòîúðå änça ïçépäLlr - ©¥¨¨¦¤¦¦¨©©¨§¦§©£
,yeaid iciúnä ïî úéfk ïëåe`ïî äLãòëå äìápä ïî úéfk §¥©©¦¦©¥©©¦¦©§¥¨§©£¨¨¦

áìç úéfëå øúBð úéfëå ìebét úéfëå õøMäehrnzpe eyaiizpy ©¤¤§©©¦¦§©©¦¨§©©¦¥¤
,mxeriynïéøBäèd`nehn.øúBðå ìebét íeMî ïäéìò ïéáéiç ïéàå §¦§¥©¨¦£¥¤¦¦§¨

.áìçåe xfg m`eíäéìò ïéáéiçå ïéàîè ,eçôúå íéîLba ïçépä §¥¤¦¦¨©§¨¦§¨§§¥¦§©¨¦£¥¤
.áìçå øúBðå ìebét íeMîef dpynn yi ixdøîàc ïàîì àúáeéz ¦¦§¨§¥¤§§¨§©§¨©

y,ïéøeqéàa éeçéc Lémpi` ewnvy onfay s`y my epipyy jkn ¥¦§¦¦
exfg mxeriyl exfg xy`k mewn lkn ,xeqi` mda oi`e mi`nh
:`xnbd dwiqn .mlerl jkn egcpy mixne` eppi`e xeqi`le d`nehl

.àúáeéz§§¨
:mixryn dn itl oecipd z` dpnn gikedl `ziixa d`ian `xnbd

òîL àzmicwpe .dligza xacd didy dn itl mixryny di`x ¨§©
e` d`eazd daiigzdy xg`l ,zexyrne zenexz ixeriy x`al
dpzepe dlecb dnexz milrad lhep ,zexyrne zenexza zexitd
dnexz ozepdy epwiz opaxe ,dxezd on xeriy oi` ef dnexzle ,odkl
,mirax`n cg` odkl oziy `ed ef dnexz ly dxeriy ,dti oira ef

` `id drx oire miyngn cg` `id zipepia oirexg`le .miyyn cg
`ide iell mpzepe zexitd e` d`eazdn zixiyr milrad ozep ,okn
jezn ozep ielde ,`ziixe`cn `ed df xeriye ,oey`x xyrn z`xwp
df xeriy mbe xyrn znexz z`xwp `ide odkl zixiyr ,laiwy dn

.`ziixe`cn `ed
`ziixaa epipy dpde(a"d c"t zenexz `ztqez),ïéîøBzmixyrn - §¦
[dxyrn cg` xeriya]níéðàzmiglúBøâBøbä ìòmip`z mdy - §¥¦©©§§

,migl mip`zn xzei zewenvd zeyaeinïéðîamip`z xyr mipzepe §¦§¨
.zexbexb miryzl:`xnbd dgikenïäL úBîëì àîìLa úøîà éà¦¨§©¦§¨¨¦§¤¥

ïðéøòLîmip`z od eli`k el` zexbexb mi`ex ep`e eidy dn itl - §©£¦©
,dligza eidy enkøétL,lr mip`z xyr yixtnk `ed ixdy ©¦

od odilr xyrn `edy miryzd oze`y it lr s` ,mip`z miryz
dligza eidy enk oxryle mze`xl epilry iptn ,zexbexb eiykr

,mip`zïäL úBîk úøîà éà àlàyi ixd ,eiykr ody dn itl - ¤¨¦¨§©§¤¥
oipn itl mxez `ed xy`ke ,zexbexbe mip`z epiptläaøî déì äåä£¨¥©§¤

úBøNònamiryz lr mip`z dxyr mxez `ed xy`ky `vnp - ©©©§
`ed ixd ,zexbexb,dcn itl zzl ie`x didy dnn xzei yixtn

,aw ly dcn ilk mi`lnn mxez `edy mip`z dxyr mze` `ldy
dyng elit` ze`lnn opi` ,yixtd odilry zexbexb miryzd eli`e
ivgn zegt `ed zexbexbd zekixvy mewndy iptn ,el`k milk
cg` yixtn eli`k `ed ixde ,migld mip`zd mikixvy mewndn
xg`n ,zexyrna zeaxdl oi` ixde ,dxyrn cg` mewna dyngn

[àéðúå] (ïðúå)`ziixaa(i"d g"t i`nc `ztqez),úBøNòna äaønä §©§¨©©§¤©©©§
ïéì÷ìe÷î åéúBøNòîe íéðweúî åéúBøét`ived odilry zexitd - ¥¨§¨¦©§§¨§§¨¦

didy wlgd ici lr dlik`l mixzene mipwezn ,dfk lecb xyrn

xyrnl yixtdy dn z` j` ,yixtdy dn jezn mdilr xyrl ie`x
dlik`a xzend xyrn ly wlg ea yi mpn`y meyn ,lek`l xeq`
lg `l eilre ,oicd on `ly siqedy wlgd z` mb ea yi j` ,odkl
enk elaha xzep `ed ixde zexyrn eilr eyxted `l mbe xyrn my
didy dn itl oixryny ok m` gkene .zexyrnd iptl didy

.dligza
:`xnbd dywn .`ziixadn ef di`x dgec `xnbdéàî àlà,xn`p ¤¨©

mixrynyïäL úBîëìzexbexbd z` mi`ex okle eidy dn itl - ¦§¤¥
,mip`z md eli`k el`dàôéñ àîéàyixtdl `a m`y ,da xn`py ¥¨¥¨
íéðàzä ìò úBøâBøbyixtiäcîaïäL úBîk àîìLa úøîà éà , §§©©§¥¦§¦¨¦¨§©¦§¨¨§¤¥

,epiptl zexbexb od ixde eiykr mdy dn itl -øétLjixv jkly ©¦
,oiaw dryzl aw yixtn ixdy ,dcn itl yixtdlúøîà éà àlà¤¨¦¨§©

ïäL úBîëìocera eidy dn itl -mxez `ed xy`k ok m` ,mip`z ¦§¤¥
ixd ,dcn itlàeä úBøNòna äaøîzexbexb oze` eid m`y meyn ©§¤©©©§

`edy zexbexb ly df awa qpkp did ,migl mip`z ,yixtn `edy
.zexyrna daxn `edy `vnpe ,migl mip`z ly oiaw ipy yixtn

:dziigc z` `xnbd zniiqnàlà`yixa el` zeiyew zngn ¤¨
y xnel jixv ,`tiqaeàëä,`ziixaaïðé÷ñò äìBãb äîeøúa ¨¨¦§¨§¨¨§¦©

,eiykr ody dn itl mixryneådàLéømip`z mxezy da xn`py §¥¨
itl mixryn m`y it lr s` ,oipnadaxn `ed ixd eiykr ody dn

mexzl leki dlecb dnexzay meyn ,oexqg jka oi` ,zexyrnaïéòa§©¦
,äôéexn` opaxe ,ixkd lk z` zxhet zg` dhg `ziixe`cn ixdy ¨¨

ixd ,miyyn e` miyngn e` mirax`n cg` elit` zzl lekiy
,lah x`yp epi`e dnexza qtzp mxzy dn lke ,da zeaxdl xzeny

åokdàôéñmigld mip`zd itlky it lr s` ,dcna zexbexb mxezy §¥¨
ef dnexz mewn lkn ,oipn itl lhep didy dnn ieaix o`k yiïéòa§©¦

àéä äôézexyrna ieaix ly oexqg oi`e. ¨¨¦
:`ziixaa jk yxtl oi`y dgec `xnbdéëä éà`ziixaa xaecny ¦¨¦

,dlecb dnexz lréààôéñ àî,da xn`pyéaøa øæòìà éaø øîà ¥¨¥¨¨©©¦¤§¨¨§©¦
àaà ,éñBé[iqei iax-]ìèBð äéädnexzlòBö÷naL úBøâBøb øNò ¥©¨¨¨¥¤¤§§¤©¦§©
íéòLz ìòmigl mip`zäìkìkaL.`pz lr welgl xfrl` iax `ae ©¦§¦¤©©§¨¨

xyrna hrnn aygp epi` okle eidy dn itl mixryny xnele ,`nw
z` mb mi`ex ep`y oeik ,oipna mip`z lr zexbexb mxez xy`k

.mip`zk zexbexbdéàå`ziixaa xaecnøNò ,äìBãb äîeøúalr §¦¦§¨§¨¤¤
miryzdézãéáò éàîdlecb dnexza xyr ly df xeriy jiiy dn - ©£¦§¥

cg` `l la` ,miyyn e` miyngn e` mirax`n cg` da exn`y
.xyrn

oecipl di`x oi` eitle xg` ote`a `ziixad z` `xnbd zyxtn
:`xnbd zx`an .epziibeqïðé÷ñò øNòî úîeøúa àëä àlà, ¤¨¨¨¦§©©£¥¨§¦©

åef `ziixaàeä ìîBb ïa øæòìà àaàdidiy oexqg oi`y xaeqd §©¨¤§¨¨¤¥
,zexyrna ieaix,øîBà ìîBb ïa øæòìà àaà ,àéðúcdyxta xn`p §©§¨©¨¤§¨¨¤¥¥

oey`x xyrn lr zxacnd(fk gi xacna),íëúîeøz íëì áLçðå'§¤§©¨¤§©§¤
,'awId on d`lnke oxBd on obCMznexz z` aezkd deydy jkne ©¨¨¦©Ÿ¤§©§¥¨¦©¨¤

,dlecb dnexz `idy oxeba dpey`x zlhipd dnexz dze`l xyrn
cenll yiyäìBãb äîeøz úçà ,øaãî áeúkä úBîeøú ézLa¦§¥§©¨§©¥©©§¨§¨

,øNòî úîeøz úçàå,efn ef cenll yi ok m`eäîeøzL íLk §©©§©©£¥§¥¤§¨
äìBãb`idy 'aWgpe' da xn`py dnn cnlpãîBàa úìhéðepi`y - §¨§¤§©¦¤¤§¤

,oird ocne` itl mexzl leki `l` ,cecnl `weec jixväáLçîáe- §©£¨¨
cva eipir oziy ic `l` ,dnexzd dlg ynn dyxtd ici lr wx `ly

,xg` cvn lke`e cv eze`n yixtdl daygna dfweqtdy meyne
,lirl x`eank dlecb dnexz lr mb xacn 'mkl aWgpe'úîeøz Ck §¤§©¨¤¨§©

ãîBàa úìhéð øNòî©£¥¦¤¤§¤
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קני oifge` mipya cenr cp sc ± oey`x wxtzereay

'åë éâéìô éëdpwf xya" ,didy zenkl xfgy ,i`w ditiq` - "gtzpy lbrd xya"e -

eiykr ea yiy xeriyk - hrnzpy ab lr s` :xn`w ikde .i`w dirvin` - "hrnzpy

:opixn` `le .`ziixe`cn aiigine `xeriy i`d inp oda ded xake li`ed ,opixryn

,`zi` `zyde ,dligzn ea did `ly ink dil dede ,ediixeqi`n egcp ewnvy drya

yiwl yixe oerny iaxe .`ziixe`cn xehte

- igci`c oeike ,oixeqi`a iegic yi :ixaq

`ziixe`cn d`neh cer lawi `le ,igci`

.opaxcn `l`ïéøåäèzne oilke`` i`w -

.uxye dliapeïéáééç ïéàåxzep` i`w -

.alge lebiteíéîùâá ïçéðä,onvr el`l -

.ewnvy xg`lïéîøåú,ynn dnexz e`l -

.xyrn `l`íéðàú- zexbexb ,migl -

.eveeke ewnvy miyai mip`zïéðîáxyr -

- dcna la` ,zexbexb miryz lr mip`z

ikc .oipn iabl xyrna hrnn iedc meyn ,`l

,xyrnc mip`zle oilegc zexbexbl edl zipn

`cg oilegc zexbexb xyr lka gkzyz `l

zexbexb d`n wifgnc ilkc ,xyrnc dp`z

.mip`z miyngn ith wifgn `lúøîà éà
åéäù úåîëì àîìùá,`xwirn zexbexb -

mip`zn mip`z xity - opixryn ,oigl odyk

`zyd ody zenk :zxn` i` `l` .mixz

iabl zexyrna daxn dil ded - opixryn

iwfgn dnexzc mip`z dxyr epiidc ,dcn

elit` iwfgn `l zexbexb miryze ,`aw

.dyngn cg` dede ,oiaw dyngäáøîä
úåøùòîázrax` ccen ,ixkd on mxez -

.xyrnl iyingde ,oilegl oiawåéúåøùòî
ïéì÷ìå÷îaw ivgc ,oiaxern xyrne lah -

x`yk lah ied eivge ,xyrn ied iyingd

.ixkay d`eazäãîá íéðàúä ìò úåøâåøâ
iabl xyrna hrnnc meyn ,oipna `le -

oiwifgn - mip`z miryzl liik i`c .dcn

`l - zexbexb dxyr zliik ike ,oiaw dryz

xyrn `lc gkzy`e ,`aw `blt `l` iwfgn

.mixyr on cg `l`àîìùá úøîà éà-

`le ,oixryn eiykr zexbexbdy zenk

.`xwirn eedc i`nn ol ztki`øéôù`dc -

.oiaw dryz lr aw mxezúøîà éà àìà
åéäù úåîëìipy zexbexb aw i`da ded - migl eed i`c ,`ed zexyrna daxn -

.oiawäìåãâ äîåøú`ziixe`cne ,`xeriy da dxez dpzp `lc .dti oira zlhip -

cg` - zipepia ,mirax`n cg` - dti oir :exn` opaxe ,ixkd zxhet zg` dhig

.dti oira zlhip ,`nl` .miyyn cg` - drx oir ,miyngnéñåé éáø øá øæòìà éáø
zenkl :dil `xiaqc ,oipna mip`z lr oinxez zexbexb elit`c ,ibelti`l `z` -

.xyrna hrnn `lc ,oixryn eidyòåö÷îmy lre ,zexbexbd ea oipzepy ilk -

.oizkec dnka "zerivw" edl ixw ilkäìëìëáù.migl mip`z -úåîåøú éúùá
øáãî áåúëä,"mkl aygpe" mielc xyrn znexza aizkc `xw i`d rnyn ikdc -

on zlhpy dnexz dze`k - "oxebd on obck" .xyrn znexz elhz daygna ,xnelk

`xw i`dne ,`xw i`da iaizk zenexz izy ,`nl` .dlecb dnexz epiidc ,oxebd

.i`w ediiexz` "aygpe"c ,cne`ae daygna zelhipc ediiexz` ol `wtpãîåàá-

.miyngn cg` lehi cne`a `l` ,cecnl jixv oi` - daxd zexit el yi m`y
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àìàoicd `ed la` .ikd dl iwen ,"oinxez" ipzwc meyn Ð opiwqr xyrn znexza `kd

"dnda xyrn" wxta `zi`ck ,lneb oa xfrl` `a` inp yiwnc oey`x xyrna

.(a ,gp zexeka)

íùëzg` dhigc ,cne` da jiiy oi` `ziixe`cn Ð cne`a zlhip dlecb dnexzy

(gi mixac) aizkck ,ixkd z` zxhet

minkg da epzpy itl `l` ,"jpbc ziy`x"

dl yi xyrn znexze .cne` da jiiy xeriy

(gi xacna) aizkck ,`ziixe`cn `xeriy

opiywn `l i`ce df oiprlc ,"xyrnd on xyrn"

siqen oiekzna m` la` .zg` dhig da xehtzy

.dlecb dnexzn xity opitli Ð

úìèéð,cne`n zeyrl devn Ð cne`a

lhep Ð zegtl `ly `xiy jeznc

oke ,"cne`n `l`" opiqxb `ztqezae .dti oira

dpyn) zenexzc `nw wxta opze .mz epiax yxit

,oipna `le lwyna `le dcna `l oinxez oi` :(f

ipz :inlyexia dlr opixn`e .xyrn znexza oke

`l oinxez oi`y oipn ,lneb oa xfrl` `a`

,l oihib) "hbd lk" seqa :xn`z m`e .'ek dcna

jk" iel oal xn`y l`xyi oa :iy` ax yxtnc (a

xyrn e` ,icia jl yi xyrn :`a` il xn`

.eay xyrn znexzl oiyyeg Ð "icia jia`l

xek" .ziad lra dil owzn `l ,uiiw `lc oeik

"icia jia`l xyrn xek" e` ,"icia jl yi xyrn

,uiiwc oeik ,eay xyrn znexzl oiyyeg oi` Ð

yiwnc lneb oa xfrl` `a`k .dipwz ipewz

ziad lral yie ,dlecb dnexzl xyrn znexz

mexzl el yiy enk ,xyrn znexz mexzl zeyx

s` ,inp `yixa ok m` ,`zyde .dlecb dnexz

znexzl yegip `l (i`n`) ,uiiw `lc ab lr

devnc ,mxez cne`n :opixn`c ,eay xyrn

ziad lrac digxe` e`lc :xnel yie ?cne`n

znerxz iptn ,xyrn znexz cne`n zeyrl

`d :xn`z m`e .ely cne`a drhi m` ,iele odk

Ð dpend :iriax wxt zenexz zkqna opz

Ð lweyde ,epnn gaeyn Ð ccende ,gaeyn

wxta dl iywn inlyexiae .ozylyn gaeyn

,dlecb dnexzl Ð o`k :ipyne ,zenexzc `nw

oa xfrl` `a` ,ipze .xyrn znexzl Ð o`k

`l oinxez oi`y oipn :xne` lnebxacna) xnel cenlz Ð ?oipna `le lwyna `le dcna

dcna mxez dz` i`e ,mxez dz` daygna Ð "mzenxde ...mkznexz mkl aygpe" :(gi

dzeevn `nlr ileklc ,dlecb dnexza Ð "oinxez oi`"c `idd :yexit .oipnae lwyna

`a`c `ziixa iziinc `de .opaxke ,xyrn znexza Ð "gaeyn dpend"c `idde .cne`a

`idd` opixn` inlyexiac :xn`z m`e .xyrn znexza ibiltc opireny`l Ð xfrl`

ied cne`nc rnyn .cne`n mxezd on :`ped ax xn` ?gaeyn `ed inn :"gaeyn dpend"c

lweyde" ok dxn` oizipzn :llid iax xn` ,mzd inp xn`we !gaeyn dpendc `l` ,dnexz

:`pipg iax xn`w ikd xzae .lweyn xa dyly `ki`c llkn :yexit Ð "ozylyn gaeyn

.cne`n xyrn znexz oi` edcicl Ð opaxl i`e .melk dpin rny zile ,ozylya xztiz

xfrl` `a`lc :yxtl d`xpe !cne`n zeyrl devnc oxn` `d Ð lneb oa xfrl` `a`k i`e

ipync `d `zyde .cne`n devn `dzy `le ,cne`n lirenc `l` itli `l inp lneb oa

`gipe .lneb oa xfrl` `a`k epiid Ð "xyrn znexza o`k ,dlecb dnexza o`k" inlyexia

oa xfrl` `a`l opax ecen :inp i` .lneb oa xfrl` `a`c `ziixa dlr iziinc `d `zyd

la` ,oiekzna daxnyk epiidc :xnel yie ?xyrnd lr daxn dil ded ok m` ,cne`n zeyrl opaxl ixy ikide :xn`z m`e .cne`n zeyrl devn oi` la` ,dnexz `ied cne`nc lneb

dvxiy dn lkc rnyn ,oiekzna zexyrn daxn dil dedc ab lr s` ,oipna zexbexbd lr mip`z lneb oa xfrl` `a`l `kd `ixycn ,edine .daxn aiyg `l Ð dti cne`l oiekznyk

`l` dl zgkyn `le .(a ,gp) zexekac `xza wxta opixn`ck ,dnexzl ywzi` inp oey`x xyrn `dc ,zexyrn daxn lneb oa xfrl` `a`l dil zilc :d`xpe !dti oir aygp zeaxdl

xy` l`xyi ipa xyrn z` ik" (gi xacna) aizkc ,"dnexz" `pngx diixw xyrne ,mzd opixn`wck ,oey`x xyrna `l` ixii` `lc ,yewzi` `l edpdc ,ipy xyrna e` ipr xyrna

."dlgpl miell izzp dnexz 'dl enixiêëdnexznc rnyn `xwc dihytc meyn ,ikd hwp `l` .`aizk xyrn znexza ,daygn xwir Ð daygnae cne`a zlhip xyrn znexz

epiidc ,oxebd on zlhipy dnexz dze`k Ð "oxebd on obck" ,oxebd on xyrn znexz el epz daygna Ð "mkl aygpe" :rnyn ikde .aizk miel ly xyrn znexza `xwc ,sili dlecb

ogky`ck ,dteba aizkc ab lr s` ,xyrn znexz` daygn inwen `lc mrh mey yi `ny ,ibiltc xnel `vnz m` .ibilt `wec cne`ae ,daygn` ibilt `l opaxc d`xpe .dlecb dnexz

on Ð "epnn" aizk xyrn znexzac ,dcinl dpi`e zcnlny xyrn znexzn ueg ,zcnlne dcinl dlek dxezd lkc inlyexia xn`c ,zenexzc a wxta swen oiprl
swend
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éâéìt ék¯.çôúå øæçå ÷îöå ,øeòéLk Ba äéäL ïBâk ¦§¦¦§¤¨¨§¦§¨©§¨©§¨©
éeçéc ïéà :øáñ øîe ,àøeqéàa éeçéc Lé :øáñ øîc§¨¨©¥¦§¦¨¨¨©¥¦

.àøeqéàa¯éeçéc Léc øîàc ïàîì àkéà éîe §¦¨¦¦¨§©©£©§¥¦
änça dçépäL ïéìëBà äöéák :ïðúäå ?ïéøeqéàa§¦¦§¨§©§¥¨¨¦¤¦¦¨©©¨
äLãòëå ,äìápä ïî úéæk ,únä ïî úéæk ïëå ,eèòîúðå§¦§©£§¥§©¦¦©¥§©¦¦©§¥¨§©£¨¨

áìç úéæëe øúBð úéæëe ìebét úéæëe ,õøMä ïî¯,ïéøBäè ¦©¤¤§©¦¦§©¦¨§©¦¥¤§¦
ïçépä .áìçå øúBðå ìebét íeMî ïäéìò ïéáéiç ïéàå§¥©¨¦£¥¤¦¦§¨§¥¤¦¦¨

eçôúå íéîLba¯ìebét íeMî íäéìò ïéáéiçå ,ïéàîè ©§¨¦§¨§§¥¦§©¨¦£¥¤¦¦
!ïéøeqéàa éeçéc Lé øîàc ïàîì àzáeéz .áìçå øúBðå§¨§¥¤§§¨§©§¨©¥¦§¦¦

.àzáeézúBøâBøbä ìò íéðàz ïéîøBz :òîL àz §§¨¨§©§¦§¥¦©©§¨
ïðéøòLî ïäL úBîëì àîìLa zøîà éà .ïéðîa¯ §¦§¨¦¨§©§¦§¨¨¦§¤¥§¨£¦©

äaøî déì äåä ,ïäL úBîk zøîà éà àlà ,øétL©¦¤¨¦¨§©§§¤¥¡¥¥©§¤
úBøNòîa äaønä :ïðúe ,úBøNòîa¯åéúBøét §©©§§©©©§¤§©©§¥¨

!ïéì÷ìe÷î åéúBøNòîe ,íéðweúî¯?éàî àlàúBîëì §¨¦©£§¨§§¨¦¤¨©¦§
¯ íéðàzä ìò úBøâBøb :àôéñ àîéà ,ïäLéà .äcîa ¤¥¥¨¥¨§¨©©§¥¦§¦¨¦

ïäL úBîk àîìLa zøîà¯zøîà éà àlà ,øétL ¨§©§¦§¨¨§¤¥©¦¤¨¦¨§©§
!àeä úBøNòîa äaøî ,ïäL úBîëìàëä àlà ¦§¤¥©§¤§©©§¤¨¨¨

,ïðé÷ñò äìBãb äîeøúaïéòa àôéñå äôé ïéòa àLéøå ¦§¨§¨¨§¦©§¥¨§©¦¨¨§¥¨§©¦
.àéä äôé¯øæòìà éaø øîà ,àôéñ àîéà ,éëä éà ¨¨¦¦¨¦¥¨¥¨¨©©¦¤§¨¨

òeö÷îaL úBøâBøb øNò ìèBð äéä àaà :éñBé éaøa§©¦¥©¨¨¨¥¤¤§¨¤§©§©
øNò ,äìBãb äîeøúa éàå ,äìkìëaL íéòLz ìò©¦§¦¤§©§¨¨§¦¦§¨§¨¤¤
,ïðé÷ñò øNòî úîeøúa àëä àlà ?déúãéáò éàî©£¦§¥¤¨¨¨¦§©©£¥¨§¦©
ïa øæòìà àaà ,àéðúc .àeä ìîBb ïa øæòìà àaàå§©¨¤§¨¨¤¤§©§¨©¨¤§¨¨¤

"íëúîeøz íëì áLçðå" :øîBà ìîBb¯ézLa ¤¥§¤§©¨¤§©§¤¦§¥
úçàå äìBãb äîeøz úçà ,øaãî áeúkä úBîeøú§©¨§©¥©©§¨§¨§©©
ãîBàa úìhéð äìBãb äîeøzL íLk ,øNòî úîeøz§©©£¥§¥¤§¨§¨¦¤¤§¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cp sc zegpn(ipy meil)

Ba äéäL ïBâk ,éâéìt ékdligza,÷îöå ,øeòéMkdxn`y dne ¦§¦¦§¤¨¨©¦§¨©
wnv xyady irvn`d avnd lr ,'jrnzpy dpwf xya' dpynd

,ok dxn`çôúå øæçåxya' dpyna xn`py dne ,xeriyl ribde §¨©§¨©
,ok dxn` seqa didy avnd lr ,'gtzpy lbrdmzwelgn xe`iae

,`edøáñ øîcy mixaeq yiwl yixe oerny iax -éeçéc Lé §©¨©¥¦
,àøeqéàaxnelkdgcp ,xeriy xyaa did `l eay onf didy oeikn §¦¨

s` ,opaxcn `l` `ziixe`cn d`neh lawi `l aeye mlerl exeqi`n
.xeriy ea yi eiykr xy`køáñ øîemixaeq opgei iaxe `iig iaxe - ©¨©

yàøeqéàa éeçéc ïéàdf oi` xeriy ea did `ly onf didy dne ¥¦§¦¨
okle ,exeriyl xefgiy ici lr exeqi`l xefgln xacd z` dgec

.`ziixe`cn d`neh lawn exeriyl xfgyk
:`xnbd dywnïðúäå ,ïéøeqéàa éeçéc Léc øîàc ïàîì àkéà éîe¦¦¨§©§¨©§¥¦§¦¦§¨§©

(c"n b"t zexdh)ïéìëBà äöéakmi`nheèòîúðå änça ïçépäLlr - ©¥¨¨¦¤¦¦¨©©¨§¦§©£
,yeaid iciúnä ïî úéfk ïëåe`ïî äLãòëå äìápä ïî úéfk §¥©©¦¦©¥©©¦¦©§¥¨§©£¨¨¦

áìç úéfëå øúBð úéfëå ìebét úéfëå õøMäehrnzpe eyaiizpy ©¤¤§©©¦¦§©©¦¨§©©¦¥¤
,mxeriynïéøBäèd`nehn.øúBðå ìebét íeMî ïäéìò ïéáéiç ïéàå §¦§¥©¨¦£¥¤¦¦§¨

.áìçåe xfg m`eíäéìò ïéáéiçå ïéàîè ,eçôúå íéîLba ïçépä §¥¤¦¦¨©§¨¦§¨§§¥¦§©¨¦£¥¤
.áìçå øúBðå ìebét íeMîef dpynn yi ixdøîàc ïàîì àúáeéz ¦¦§¨§¥¤§§¨§©§¨©

y,ïéøeqéàa éeçéc Lémpi` ewnvy onfay s`y my epipyy jkn ¥¦§¦¦
exfg mxeriyl exfg xy`k mewn lkn ,xeqi` mda oi`e mi`nh
:`xnbd dwiqn .mlerl jkn egcpy mixne` eppi`e xeqi`le d`nehl

.àúáeéz§§¨
:mixryn dn itl oecipd z` dpnn gikedl `ziixa d`ian `xnbd

òîL àzmicwpe .dligza xacd didy dn itl mixryny di`x ¨§©
e` d`eazd daiigzdy xg`l ,zexyrne zenexz ixeriy x`al
dpzepe dlecb dnexz milrad lhep ,zexyrne zenexza zexitd
dnexz ozepdy epwiz opaxe ,dxezd on xeriy oi` ef dnexzle ,odkl
,mirax`n cg` odkl oziy `ed ef dnexz ly dxeriy ,dti oira ef

` `id drx oire miyngn cg` `id zipepia oirexg`le .miyyn cg
`ide iell mpzepe zexitd e` d`eazdn zixiyr milrad ozep ,okn
jezn ozep ielde ,`ziixe`cn `ed df xeriye ,oey`x xyrn z`xwp
df xeriy mbe xyrn znexz z`xwp `ide odkl zixiyr ,laiwy dn

.`ziixe`cn `ed
`ziixaa epipy dpde(a"d c"t zenexz `ztqez),ïéîøBzmixyrn - §¦
[dxyrn cg` xeriya]níéðàzmiglúBøâBøbä ìòmip`z mdy - §¥¦©©§§

,migl mip`zn xzei zewenvd zeyaeinïéðîamip`z xyr mipzepe §¦§¨
.zexbexb miryzl:`xnbd dgikenïäL úBîëì àîìLa úøîà éà¦¨§©¦§¨¨¦§¤¥

ïðéøòLîmip`z od eli`k el` zexbexb mi`ex ep`e eidy dn itl - §©£¦©
,dligza eidy enkøétL,lr mip`z xyr yixtnk `ed ixdy ©¦

od odilr xyrn `edy miryzd oze`y it lr s` ,mip`z miryz
dligza eidy enk oxryle mze`xl epilry iptn ,zexbexb eiykr

,mip`zïäL úBîk úøîà éà àlàyi ixd ,eiykr ody dn itl - ¤¨¦¨§©§¤¥
oipn itl mxez `ed xy`ke ,zexbexbe mip`z epiptläaøî déì äåä£¨¥©§¤

úBøNònamiryz lr mip`z dxyr mxez `ed xy`ky `vnp - ©©©§
`ed ixd ,zexbexb,dcn itl zzl ie`x didy dnn xzei yixtn

,aw ly dcn ilk mi`lnn mxez `edy mip`z dxyr mze` `ldy
dyng elit` ze`lnn opi` ,yixtd odilry zexbexb miryzd eli`e
ivgn zegt `ed zexbexbd zekixvy mewndy iptn ,el`k milk
cg` yixtn eli`k `ed ixde ,migld mip`zd mikixvy mewndn
xg`n ,zexyrna zeaxdl oi` ixde ,dxyrn cg` mewna dyngn

[àéðúå] (ïðúå)`ziixaa(i"d g"t i`nc `ztqez),úBøNòna äaønä §©§¨©©§¤©©©§
ïéì÷ìe÷î åéúBøNòîe íéðweúî åéúBøét`ived odilry zexitd - ¥¨§¨¦©§§¨§§¨¦

didy wlgd ici lr dlik`l mixzene mipwezn ,dfk lecb xyrn

xyrnl yixtdy dn z` j` ,yixtdy dn jezn mdilr xyrl ie`x
dlik`a xzend xyrn ly wlg ea yi mpn`y meyn ,lek`l xeq`
lg `l eilre ,oicd on `ly siqedy wlgd z` mb ea yi j` ,odkl
enk elaha xzep `ed ixde zexyrn eilr eyxted `l mbe xyrn my
didy dn itl oixryny ok m` gkene .zexyrnd iptl didy

.dligza
:`xnbd dywn .`ziixadn ef di`x dgec `xnbdéàî àlà,xn`p ¤¨©

mixrynyïäL úBîëìzexbexbd z` mi`ex okle eidy dn itl - ¦§¤¥
,mip`z md eli`k el`dàôéñ àîéàyixtdl `a m`y ,da xn`py ¥¨¥¨
íéðàzä ìò úBøâBøbyixtiäcîaïäL úBîk àîìLa úøîà éà , §§©©§¥¦§¦¨¦¨§©¦§¨¨§¤¥

,epiptl zexbexb od ixde eiykr mdy dn itl -øétLjixv jkly ©¦
,oiaw dryzl aw yixtn ixdy ,dcn itl yixtdlúøîà éà àlà¤¨¦¨§©

ïäL úBîëìocera eidy dn itl -mxez `ed xy`k ok m` ,mip`z ¦§¤¥
ixd ,dcn itlàeä úBøNòna äaøîzexbexb oze` eid m`y meyn ©§¤©©©§

`edy zexbexb ly df awa qpkp did ,migl mip`z ,yixtn `edy
.zexyrna daxn `edy `vnpe ,migl mip`z ly oiaw ipy yixtn

:dziigc z` `xnbd zniiqnàlà`yixa el` zeiyew zngn ¤¨
y xnel jixv ,`tiqaeàëä,`ziixaaïðé÷ñò äìBãb äîeøúa ¨¨¦§¨§¨¨§¦©

,eiykr ody dn itl mixryneådàLéømip`z mxezy da xn`py §¥¨
itl mixryn m`y it lr s` ,oipnadaxn `ed ixd eiykr ody dn

mexzl leki dlecb dnexzay meyn ,oexqg jka oi` ,zexyrnaïéòa§©¦
,äôéexn` opaxe ,ixkd lk z` zxhet zg` dhg `ziixe`cn ixdy ¨¨

ixd ,miyyn e` miyngn e` mirax`n cg` elit` zzl lekiy
,lah x`yp epi`e dnexza qtzp mxzy dn lke ,da zeaxdl xzeny

åokdàôéñmigld mip`zd itlky it lr s` ,dcna zexbexb mxezy §¥¨
ef dnexz mewn lkn ,oipn itl lhep didy dnn ieaix o`k yiïéòa§©¦

àéä äôézexyrna ieaix ly oexqg oi`e. ¨¨¦
:`ziixaa jk yxtl oi`y dgec `xnbdéëä éà`ziixaa xaecny ¦¨¦

,dlecb dnexz lréààôéñ àî,da xn`pyéaøa øæòìà éaø øîà ¥¨¥¨¨©©¦¤§¨¨§©¦
àaà ,éñBé[iqei iax-]ìèBð äéädnexzlòBö÷naL úBøâBøb øNò ¥©¨¨¨¥¤¤§§¤©¦§©
íéòLz ìòmigl mip`zäìkìkaL.`pz lr welgl xfrl` iax `ae ©¦§¦¤©©§¨¨

xyrna hrnn aygp epi` okle eidy dn itl mixryny xnele ,`nw
z` mb mi`ex ep`y oeik ,oipna mip`z lr zexbexb mxez xy`k

.mip`zk zexbexbdéàå`ziixaa xaecnøNò ,äìBãb äîeøúalr §¦¦§¨§¨¤¤
miryzdézãéáò éàîdlecb dnexza xyr ly df xeriy jiiy dn - ©£¦§¥

cg` `l la` ,miyyn e` miyngn e` mirax`n cg` da exn`y
.xyrn

oecipl di`x oi` eitle xg` ote`a `ziixad z` `xnbd zyxtn
:`xnbd zx`an .epziibeqïðé÷ñò øNòî úîeøúa àëä àlà, ¤¨¨¨¦§©©£¥¨§¦©

åef `ziixaàeä ìîBb ïa øæòìà àaàdidiy oexqg oi`y xaeqd §©¨¤§¨¨¤¥
,zexyrna ieaix,øîBà ìîBb ïa øæòìà àaà ,àéðúcdyxta xn`p §©§¨©¨¤§¨¨¤¥¥

oey`x xyrn lr zxacnd(fk gi xacna),íëúîeøz íëì áLçðå'§¤§©¨¤§©§¤
,'awId on d`lnke oxBd on obCMznexz z` aezkd deydy jkne ©¨¨¦©Ÿ¤§©§¥¨¦©¨¤

,dlecb dnexz `idy oxeba dpey`x zlhipd dnexz dze`l xyrn
cenll yiyäìBãb äîeøz úçà ,øaãî áeúkä úBîeøú ézLa¦§¥§©¨§©¥©©§¨§¨

,øNòî úîeøz úçàå,efn ef cenll yi ok m`eäîeøzL íLk §©©§©©£¥§¥¤§¨
äìBãb`idy 'aWgpe' da xn`py dnn cnlpãîBàa úìhéðepi`y - §¨§¤§©¦¤¤§¤

,oird ocne` itl mexzl leki `l` ,cecnl `weec jixväáLçîáe- §©£¨¨
cva eipir oziy ic `l` ,dnexzd dlg ynn dyxtd ici lr wx `ly

,xg` cvn lke`e cv eze`n yixtdl daygna dfweqtdy meyne
,lirl x`eank dlecb dnexz lr mb xacn 'mkl aWgpe'úîeøz Ck §¤§©¨¤¨§©

ãîBàa úìhéð øNòî©£¥¦¤¤§¤
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xcde"קנב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dp sc zegpn(iyily meil)

,äáLçîáecenll yi okeäìBãb äîeøz äîzlhipäôé ïéòaxzei §©£¨¨©§¨§¨§©¦¨¨
epwizy enke ,zexitd z` owzl ick dxezd on witqnd xeriydn

,mirax`n cg` yixtdl lekiy minkgøNòî úîeøz óàzlhip ©§©©£¥
äôé ïéòameyn dfa oi`e mip`z lr zexbexbn yixtdl leki okle §©¦¨¨

.zexyrna daxn
:eidy dn itl mixryny `ziixadn gikedl zxfeg `xnbddpéîe- ¦¨

dn itl mixryny gikedl yi dnvr `ziixaay xfrl` iax ixacn
ixdy ,dligza eidyàaà ,éñBé éaø øa øæòìà éaø øîà[iqei iax] ¨©©¦¤§¨¨©©¦¥©¨

ìèBð äéädnexzlíéòLz ìò òBö÷naL úBøâBøb øNòmip`z ¨¨¥¤¤§§¤©¦§©©¦§¦
migläìkìkaLïðéøîà ïäL úBîëì àîìLa úøîà éà .dn itl - ¤©©§¨¨¦¨§©¦§¨¨¦§¤¥¨§¦©

,dligza eidy enk mip`z od eli`k el` zexbexb mi`ex ep`e eidy
ïäL úBîk úøîà éà àlà ,øétLel` ixd ,eiykr ody dn itl - ©¦¤¨¦¨§©§¤¥

itl mip`zd lr odn mxez `ed xy`ke zexbexb md yixtn `edy
,iqei iax dyry enk oipneäì øéöazgtp -odn lhipd xyrnd §¦§

xy`k ixdy ,dcn itl lhep did m` didy dn itlk df ote`a
`vnz ,xyrnd ly zexbexbd z`e oilegd ly mip`zd z` cecnz
miryzy meyn ,xyrn zg` `le mixyrn zg` dcn dyxtedy
miwifgn mpi` zexbexb xyrd eli`e miaw dryz miwifgn mip`zd

.aw ivgk `l` cg` aw
:`xnbd dgecúBøâBøb éðàL ,øæòìà éaø øîà éîéc áø àúà ék¦£¨©¦¦¨©©¦¤§¨¨©¦§§

,wnve xeriy ea didy xac x`ynì ìBëéå ìéàBäï÷ìBLolyal-] ¦§¨§§¨
[daxdïøéæçäìejk ici lrïäL úBîëì,mip`z ocera [eidy enkl-] §©£¦¨¦§¤¥

xaca yiy xeriyd itl mixryn mixac x`ya m` elit` okle
mewn lkn ,eiykrmip`z ocera eidy dn itl mixryn zexbexba.

zexbexb lr mip`z znexz ly df oipra `ziixa d`ian `xnbd
:jtidleïðaø eðz,úBøâBøbä ìò íéðàz ïéîøBzdxyr oebk] oipna ¨©¨¨§¦§¥¦©©§§

[zexbexb miryz lr mip`zúBNòì ïéìéâøL íB÷îaníéðàz §¨¤§¦¦©£§¥¦
úBøâBøb,yeai ici lràìåminxezíéðàz ìò úBøâBøb,oipna §§§Ÿ§§©§¥¦

úBNòì ïéìéâøL íB÷îa eléôàånúBøâBøb íéðàzmixne` ep` oi`e ©£¦§¨¤§¦¦©£§¥¦§§
,mpwzne yixtn `ed mdilry mip`zdn dyri odkdy oeikny
`ed ixde zexbexb md eiykr xak eli`k mze` d`xp ,zexbexb
m` mip`z md eiykry oeikn `l` ,zexbexb lr zexbexb yixtnk
x`eank dcn itlk xyrna hrnn `ed ixd ,oipn itl zexbexb mexzi

lirl.
:`ziixaa xaecn ote` dfi`a `xnbd zxxanïéîøBz ,øî øîà̈©©§¦

.úBøâBøb íéðàz úBNòì ïéìéâøL íB÷îa úBøâBøbä ìò íéðàzyie §¥¦©©§§§¨¤§¦¦©£§¥¦§§
y df oicn wcwclïéìéâøL íB÷îa,zexbexb mip`zdn zeyrlïéà §¨¤§¦¦¦

,mip`zn mexzila`ïéìéâø ïéàL íB÷îazexbexb mip`zn zeyrl §¨¤¥§¦¦
àìmip`zn mexzioindn yixtdl xyt` i`y meyn ,zexbexb lr Ÿ

,lwlwzn epi`e onf xzei miiwznd oin lr jk lk miiwzn epi`y
.onf xzei zexnzyn zexbexbe aiwxdl mixdnn migl mip`ze

:`xnbd dywnïäk àkéàc éà ,éîc éëéäel zzl xyt`y ,epiptl ¥¦¨¥¦§¦¨Ÿ¥
,cin dlke`l lkeie dnexzd z`aìéâø BðéàL íB÷îzeyrl ¨¤¥¨¦

zexbexb mip`znàì éànàmip`zn yixtiïðúäå(c"n a"t zenexz) ©©Ÿ§¨§©
àèéLt àlà ,äôiä ïî íøBz ïäk LiL íB÷îmewna xaecny ¨¤¥Ÿ¥¥¦©¨¤¤¨§¦¨

ïäk àkéìc.epiptl §¥¨Ÿ¥
:`xnbd dywneléôàå íéðàzä ìò úBøâBøb àìå ,àôéñ àîéà¥¨¥¨§Ÿ§§©©§¥¦©£¦

éàå ,úåøâBøb íéðàz úBNòì ìéâøL íB÷îamewna xaecnàkéìc §¨¤¨¦©£§¥¦§§§¦§¥¨
ïäk,epiptlàì éànà,zexbexbn mexzl lekiïðúäå(my)íB÷î Ÿ¥©©Ÿ§¨§©¨

àèéLt àlà .íéi÷únä ïî íøBz ,ïäk ïéàLmewna xaecny ¤¥Ÿ¥¥¦©¦§©¥¤¨§¦¨
ïäk àkéàc.mip`z `weec mexzl jixv okle epiptl §¦¨Ÿ¥

d ike :`xnbd ddnzàLéømewna zxacnïäk àkéìcdeàôéñ ¥¨§¥¨Ÿ¥¥¨
mewna.ïäk àkéàc§¦¨Ÿ¥

:`xnbd daiynàLéø ïéàmewnaïäk àkéìceàôéñmewnaàkéàc ¦¥¨§¥¨Ÿ¥¥¨§¦¨
.ïäkŸ¥

:llk df uexizn `xnbd zcnelïðé÷çc dpéî òîL ,àtt áø øîà̈©©¨¨§©¦¨¨§¦©
ïéúéðúî ïðéî÷Bîedpynay `tiqde `yixd z` -éîòè éøúa- §¦©©§¦¦¦§¥©§¥

z`e odk oi`yk `yixd z` ecinrdy o`k enk ,mipey mixwn ipya
,odk yiyk `tiqdïðéî÷Bî àìå,dvxzl ick dpynd z`éøúa §Ÿ§¦©¦§¥

éàpz,dlek zxacn ef `ziixay ,uxzl `xnbd o`k dlki ixdy ©¨¥
yiy zxaeq dpi`e zenexza dpynd lr zwleg `ide ,odk oi`yk
on miyixtn mlerl `l` miiwznd on odk epiptl oi`yk yixtdl

.dtid

äðùî

:uenig xeqi` iabl zegpn ziiyr ipic zx`an dpyndúBçðnä ìk̈©§¨
a úBLBléðmin,ïéøLBt,mippeva e` migzexa `leåzeyelipy oeik ¦§§¦§

uenig miaxwnd mixyetaïønLîjli`e ozyiln oze` dyerdàlL §©§¨¤Ÿ
äéøéL eöéîçä íàå .eöéîçé,mipdkd lk`nl unewd on ex`ypy ©§¦§¦¤§¦§¨¤¨

,mda wqereú àìa øáBò.äNò ¥§Ÿ©£¤
dnn `ed zegpnd evingi `ly xdfdl yiy xewndeøîàpLa `xwie) ¤¤¡©

(`i.'õîç äNòú àì 'äì eáéø÷z øLà äçðnä ìk'¨©¦§¨£¤©§¦©Ÿ¥¨¤¨¥
:dpynd dtiqenåueniga dixiya e` dgpna wqerdáéiç,zewlnìò §©¨©

dúLéì,wval mziiyre mina gnwd aexir -dúëéøò ìòåziiyr - ¦¨¨§©£¦¨¨
,mgld zxev,dúéiôà ìòåzg` zewln ,zeiwln yly aiig `vnpe §©£¦¨¨

.odn zg` lk lr

àøîâ

.dyrz `la xaer ueniga dgpnd ixiiya wqer m`y ,dpyna epipy
:`xnbd zx`anéléî éðä àðî,el` mixac epcnl okidn -Léø øîà §¨¨¥¦¥¨©¥

,Lé÷ìdnnàø÷ øîàc(i e my)í÷ìç õîç äôàú àì'Dz` iYzp ¨¦§¨©§¨Ÿ¥¨¤¨¥¤§¨¨©¦Ÿ¨
y ,'ung dt`z `l' lr mb yxcp 'mwlg'e ,'iX`ní÷ìç eléôàly ¥¦¨£¦¤§¨

dvinwd xg`l dgpnd ixiiy `edy mipdkd.õîç äôàú àìŸ¥¨¤¨¥
:`xnbd dywnéàäådf weqt ike -àúàc àeä éëäìcnll `a - §©§¨¦©£¨

ixd ,mipdkd wlg lr dyrz `l xeqi` yiydéì éòaéî éàä`ed - ©¦¨¥¥
jxvpàéðúãëìdgpna xn`p ,`ziixaaàì' §¦§©§¨Ÿ
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bp sc zegpn(oey`x meil)

,'ma ivtg lM ixiC`e' weqtdz`yxec `cixt iax,øîàå çúty`kx §©¦¥¨¤§¦¨¨©§¨©
d"awd xn` ,seq mia mriahde mixvnl 'd rxtòøôéå øécà àáé'¨Ÿ©¦§¦§©

,'íéøécàa íéøécàî íéøécàìznwp z` mewpie d"awd `eai ,xnelk §©¦¦¥©¦¦§©¦¦
:eixac z` yxtn `xfr iax .mixic` mina mixvndn l`xyi ipaàáé̈Ÿ

àeä Ceøa LBãwä äæ øécà,xic` `xwpyáéúëc(c bv my)øécà' ©¦¤©¨¨¦§¦©¦
íéøécàì òøôéå ,''ä íBøna,mixic` ornl mewpie ±,ìàøNé elà ©¨§¦§©§©¦¦¥¦§¨¥

øîàpL(b fh my),'íá éöôç ìk éøécàå'mewpieelà ,íéøécàî ¤¤¡©§©¦¥¨¤§¦¨¥©¦¦¥
áéúëc ,íéøönä(i eh zeny)mid zxiya,íéîa úøôBòk eììö' ©¦§¦¦§¦¨§©¤¤§©¦

'íéøécàdidz dnwpde .mina zxter enk ellv mixic`d mixvnd ± ©¦¦

.'íé éøaLî íéøécà íéaø íéî úBìBwî' øîàpL ,íéî elà ,íéøécàa§©¦¦¥©¦¤¤¡©¦©¦©¦©¦¦¦§§¥¨
xn`nd oepbqa ,mitqep mixn`n dyly `cixt iaxl xn` `xfr iax
,ycwnd zia z` dpa jlnd dnlyyk :oey`xd xn`nd .mcewd

d"awd xn`ãéãé ìL B÷ìça ãéãéì ãéãé äðáéå ãéãé ïa ãéãé àáé'¨Ÿ¨¦¤¨¦§¦§¤¨¦§¨¦§¤§¤¨¦
,'íéãéãé Ba eøtkúéåmdxa` ly epa oa jlnd dnly `ai ,xnelk §¦§©§§¦¦

hay ly ux`d zlgp wlga ,'d ornl ycwnd zia z` dpaie ,epia`
:eixac xiaqn `xfr iax .oinipaáéúëc ,Cìnä äîìL äæ ãéãé àáé̈Ÿ¨¦¤§ŸŸ©¤¤¦§¦

(dk ai 'a l`eny).''ä øeáòa äéãéãé BîL àø÷iå àéápä ïúð ãéa çìLiå'©¦§©§©¨¨©¨¦©¦§¨§§¦§¨©£
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המשך ביאור למס' מבחות ליום ראשון עמ' א

oifge` mipy` cenr dp sc ± oey`x wxtzereay

äáùçîá.xg` cvn lke`e ,df cva eipir ozep :(` ,anw zay) `nlra oxn`ck -

äðéîå.`kxit iziin dteb xfrl` iaxc `dn xnelk -àúùä ïäù úåîë éà àìà
ïðéøòùî,oipna mxzc jpdl edl liik ded i` .dcn oiprl zexyrn edl xva -

.`hef xyrn gkzynúåøâåøâä ìò íéðàú ïéîøåú.oipnae -úåùòì ìéâøù íå÷î
'åëzexbexb eyriy miyp` oiievny -

zexbexb mze` dyri envr `ed e` ,exnzyie

.ely mip`z mr onf xg`lìéâø ïéàù íå÷î
àìmip`ze ,miiwznd on mexziy opirac -

.oixnzyn oi`e oiaiwxn - oiglïäë àëéà éà
.cin mpziy -

äôéä ïî íøåú.cin mlk`i odk `ny -

- zexbexb ,oiniiwzn oi`e oiti - mip`z

.oiti oi`e oiniiwzníéðàúä ìò úåøâåøâ àìå
.oipna -ìéâøù íå÷îá åìéôàå`le -

,zexbexb ozeyrl inp odk ly eteq :opixn`

,`zyd xza lif `l` ,ociqtn epi`y `vnpe

.xyrna hrnn `ed ixdeïäë àëéìãirae -

,dil aizile odk gkyilc cr edpirpvnl

.miiwznd on mxez jkldéîòè éøúáoebk -

`tiqe ,odk `kilc `yix :opixn`ck ,`kd

.odk `ki`céàðú éøúá éî÷åî àìå`lc -

:zkxtwce ,odk `kilc `tiqe `yix :opixn`

"miiwznd on mxez" opzde?,`id i`pz -

.ikda ibilt i`pz ixz `dcäðùîøîàðù
'åâå "åáéø÷ú øùà äçðîä ìë"`yix` -

mcewn ,"evingi `ly oxnyne" ipzwc ,i`w

.irzyn dvinwäúëéøò.x"ipxeh* -
àðî
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a wxt) mixekia zkqna opzck ,xyrn znexza `le dlecb dnexza opinwene ,el swend

oihib) "hbd lk" seqa jixtc `de .mixekiak swend on `ly zlhip xyrn znexzc (d dpyn

epiidc :mz epiax yxtn ,"?swend on `ly mexzl mixag ecygp ike" xyrn znexz iab (a ,l

,`n oiyeciw) "ycwn yi`d" yixa jixtcn ,ibilt `l daygn oiprlc :d`xp edine .opaxcn

oky dnexzl dn :dnexzn zegily silic (a

,jixt `nlr ileklc rnyn ,daygna zlhp

(gi xacna) da aizkc xyrn znexz epiide

zexekac qxhpewd yexit jezne ."mz` mb mz`"

el eid" iab ,ibilt daygnac rnyn (mye a ,gp)

iax .cg` lhpe ,dxyr dxyr lhpe ,mi`lh d`n

dl xaqc ,"xyrn :xne` dcedi iax xa iqei

`a`kdnda xyrn ywzi`e ,lneb oa xfrl`

."dnexz" `pngx diixw obc xyrne ,obc xyrnl

iax dil iwen daygn meync :qxhpewa yxite

inp eyexit jezne .xfrl` `a`k dcedi iaxa iqei

dil zil dlecb dnexza elit`c rnyn (ikd)

xninl jixv ded `l Ð dil zi` i`c .daygn

inp opaxl elit`c ,`id lneb oa xfrl` `a`c

`pngx diixwcn ,xyrna daygn slinl epivn

znexz meync xninl epivn edine ."dnexz"

:xn`z m`e ."dnexz" `pngx diixw eay xyrn

dl xaq dcedi iaxa iqei iaxc xninl dil dnle

xyrn ywzi`c oeik `d ,lneb oa xfrl` `a`k

cg` lhep ,obc xyrn dn Ð obc xyrnl dnda

dxard ira `le ,ok dnda xyrn s` .dxyrn

cg` lhepe eiptl dxyr yiy `l` ,hayd zgz

opitlic ,xfrl` `a`c iziinc :yxtl yie .odn

s` ,cne` oiprl dlecb dnexzn xyrn znexz

ikd iabl dfn df cenll `xaq did `ly ab lr

yi xyrn znexze xeriy dl oi` dlecb dnexzc

s` ,df oiprl edl opiywn ikd elit` ,xeriy el

inp ikd .xyt` i`yn xyt` oirk iedc ab lr

iwtnc ab lr s` ,obc xyrnn dnda xyrn sili

xy` lk" (fk `xwie) aizkc ,dizernynn `xw

d`xpe .df yexit all ayiizn oi` edine ."xeari

ied dcedi iaxa iqei iaxlc dil rnync :yxtl

xicl qipkna oebk .oiey mpi`y ab lr s` ,xyrn

jkld ,oiey zeidl mkxc oi` onzqc ,xyrzdl

lr s`c `pin` ded ,xfrl` `a`c `l i`e .oizrnya `zi`ck ,dti oira ixy zegtd lkl e` .ziyixtck xyrna daxn m` opiyiig `le ,cne`n ixyc lneb oa xfrl` `a`k inwe`l jixv

.oiey opira mbc `pin` jzrc `wlq ,xyrnn opitlic dxyrn cg` lhepy `peeb i`dk ,oieyl xiarna opiyiig `lc abäáùçîádf cva eipir ozep" `nlra xn`ck :qxhpewa yxit Ð

yxit cer ."aygpe"n `wtp df lkc ,xg` cva lke`e df cva eipir ozepy ici lr dwizya inp ixye ,dyxtd `la lek`l ixy "aygpe" aizkc meyn :xnel dvxy rnyn ."xg` cva lke`e

`la `ixyc `de ,jixv xeaicc :xnel dvxe ,"melk yixtn epi` dzry it lr s` ,yixtdl cizr ip`y oibel ipy" xne`e aygny Ð "daygna" :(` ,hp) zexekac `xza wxta xg` oeyl

,dnexz ded inp xeaic `lac d`xpe .dyrnk daygnd lr aiigc (` ,cn `rivn `aa) opixn`c ,"ryt xac lk lr" enk ,"xeaic" daygnl ixwc `zkec inp ogky`e ."daygn" ixw dyxtd

`d :rnyn .xacn epi`e rney epi`y Ð minkg exacy yxg :`tiq ipzwe .ohwe dhey yxg .dnexz oznexz oi` Ð enxz m`e ,enexzi `l dyng :(` dpyn ` wxt) zenexz zkqna opzcn

?mexzi `l ml` exn` dn iptn :iz`vn zenexz zkqnc `ztqeza edine .dnexz eznexz Ð xacn epi`e rney,dnxda xaci `ly it lr s` ,jxan i`c :rnyn .jxal leki epi`y iptn Ð ¦

opitli `le ,cg`k oi`ad oiaezk ipy miycwe dnexz eedc xn`wc ,"aicp lk" iab ,eiztya `ived `ly it lr s` ,eala xnbyk `icda rnyn inp (a ,ek) zereayc iyily wxte .inc xity

ileklc ,`citw oi` dfa ,dyxtd `la lke`y dnae .dreay ediipinixyc (a ,dk oihib) "mizekd oian oii gweld"c `idd gkenck .dzr yixtn epi`y it lr s` ,mewn lka ixy `nlr

oeike :xn`z m`e .(aÐ` dpyn iying wxt i`nc) "enexcl e` epetvl ipy xyrn" xne`yk opixyc zenewn yie .cep zriwal opiyiigc meyn e` dxixa oi`c meyn e`l i` ,`nlr ilekl

z` oilrn s` :xne` dcedi iax :(a ,`nw) "lhep" wxt zay zkqna opz `d ,aeh meia zexyrne zenexz oidiabn oi` i`n` ,xg` cva lke`e df cva eipir ozepy ici lr dnexz opixyc

,edlrnyk zaya oewiz aiyg `l ikdle ,"xg` cva lke`e df cva eipir ozep" xn`c ,`id oerny 'xa xfrl` iax :ipye !`ed owzn `d :(` ,anw my) `xnba jixte .d`ne cg`a rnecnd

owzl xeq` i`nc elit`e ,daygna xyt`c mrhn opixy ded `l lah ly epewiz zlgz la` ,owzip xaky rnecn ip`yc :xnel yie !daygna xyt` inp `kde .daygna xyt`y oeik

.o`y ziaa wxi ly dlr lk`y xi`n iax iab (a ,e) oilegc `nw wxta gkenck ,xg` cva lke`e df cva eipir ozil ixyc ab lr s` (` ,cl zay) "oiwilcn dna"a gkenck ,zayaàìå
:xn`we (e dpyn) zenexz zkqnc ipy wxta opaxc` biltc dcedi iaxk Ð `tiqe ,opax Ð `yixe ,odk `kilc Ð dlekc :i`pz ixzae `nrh cga inwe`l ivn dedc Ð i`pz ixza opinwen

.dtid on mxez mlerlìëmewna `zil dzizlc meyn :mzd yxtn `d ,oze` oizzel oi` zegpn ly oihig :(` ,el migqt) "dry lk" wxta opixn`c ab lr s` Ð oixyeta zeyelip zegpnd

llka iedc ,miptd mgl elit` ,"zegpnd lk" rnync :`iyw o`kne .dleqt Ð dxfr znegl ueg ,dxyk Ð xf dlla :xn xn`c .`zi` Ð oifixf mewna ,oifixfa `zilc idp ,dyil la` .oifixf

.ip`y xeaiv :(` ,el migqt) "dry lk" wxta opixn` `dc :xnel yie ?uega ozkixre ozyil miptd mglc (a ,dv) "mgld izy" wxta onwl opzc .`id oifixf mewna e`l `idde ,"zegpnd lk"

,oiicr dycw `l ok m` ,ollea zelgd :(a ,cr) onwl xn`wck ,diit` xg`l cr ony `ira `lc oeik ,`py i`nc ,miptd mglk uega ozkixre ozyile ,`id cigic ,dt`n zgpnn `iyw edine

yai zcn xn`c o`nl .ef dpy `l ef dpyy in :xnel jixve ,`id `zexac wiqne ,iy` ax dl ipyne ,`tiq` `yix jixt (a ,dv zegpn) "mgld izy" wxtac :xnel yie ?uega dzyil `iede

wxta `nrh i`d wiqn `lc :zvw `iywe .dycwzp yai zcn :xaq `kdc `pze .(` ,ft zegpn) "zecn izy" wxt opzck ,zegpnd lkl ccen did eae ,ycwzp oexyrc ,mipta ozyil dycwzp

.dycwzp `l yai zcn xn`c o`nl elit` ,zygxne zagne zleq zgpn oebk zegpnd lka iedc `nrh `edd hwp `nye .(` ,el migqt) "dry lk"
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ãîBàa úìhéð øNòî úîeøz Ck ,äáLçîáe§©£¨¨¨§©©£¥¦¤¤§¤
úîeøz óà ,äôé ïéòa äìBãb äîeøz äî ,äáLçîáe§©£¨¨©§¨§¨§©¦¨¨©§©
:éñBé éaø øa øæòìà éaø øîà ,dpéîe .äôé ïéòa øNòî©£¥§©¦¨¨¦¨¨©©¦¤§¨¨©©¦¥
íéòLz ìò òeö÷îaL úBøâBøb øNò ìèBð äéä àaà©¨¨¨¥¤¤§¨¤§©§©©¦§¦
ïðéøîà ïäL úBîëì àîìLa zøîà éà .äìkìëaL¯ ¤§©§¨¨¦¨§©§¦§¨¨¦§¤¥¨§¦©

àúà ék !eäì øéöa ,ïäL úBîk zøîà éà àlà ,øétL©¦¤¨¦¨§©§§¤¥§¦§¦£¨
ìBëéå ìéàBä ,úBøâBøb éðàL :øæòìà éaø øîà éîéc áø©¦¦¨©©¦¤§¨¨¨¥§¨¦§¨

ìïéîøBz :ïðaø eðz .ïäL úBîëì ïøéæçäìe ï÷ìBL §§¨§©£¦¨¦§¤¥¨©¨©§¦
íéðàz úBNòì ïéìéâøL íB÷îa ,úBøâBøbä ìò íéðàz§¥¦©©§¨§¨¤§¦¦©£§¥¦
íB÷îa eléôàå ,íéðàz ìò úBøâBøb àìå .úBøâBøb§¨§Ÿ§¨©§¥¦©£¦§¨
ïéîøBz" :øî øîà .úBøâBøb íéðàz úBNòì ïéìéâøL¤§¦¦©£§¥¦§¨¨©¨§¦
íéðàz úBNòì ïéìéâøL íB÷îa úBøâBøbä ìò íéðàz§¥¦©©§¨§¨¤§¦¦©£§¥¦

ïéìéâøL íB÷îa ."úBøâBøb¯ïéìéâø ïéàL íB÷îa ,ïéà §¨§¨¤§¦¦¦§¨¤¥§¦¦
¯ìéâø BðéàL íB÷î ,ïäk àkéàc éà ?éîã éëéä .àì̈¥¦¨¥¦§¦¨Ÿ¥¨¤¥¨¦

ïäk LiL íB÷î :ïðúäå ?àì éànà¯!äôiä ïî íøBz ©©¨§¨§©¨¤¥Ÿ¥¥¦©¨¤
úBøâBøb àìå" :àôéñ àîéà .ïäk àkéìc àèéLt àlà¤¨§¦¨§¥¨Ÿ¥¥¨¥¨§Ÿ§¨
íéðàz úBNòì ìéâøL íB÷îa eléôàå ,íéðàzä ìò©©§¥¦©£¦§¨¤¨¦©£§¥¦
íB÷î :ïðúäå ?àì éànà ,ïäk àkéìc éàå ."úBøâBøb§¨§¦§¥¨Ÿ¥©©¨§¨§©¨

ïäk ïéàL¯àLéø .ïäk àkéàc àèéLt àlà !íéi÷únä ïî íøBz¯àôéñ ,ïäk àkéìc¯ ¤¥Ÿ¥¥¦©¦§©¥¤¨§¦¨§¦¨Ÿ¥¥¨§¥¨Ÿ¥¥¨
àLéø ,ïéà !?ïäk àkéàc¯àôéñ ,ïäk àkéìc¯:dpéî òîL ,àtt áø øîà .ïäk àkéàc §¦¨Ÿ¥¦¥¨§¥¨Ÿ¥¥¨§¦¨Ÿ¥£©©©¨§©¦¨

.éàpz éøúa ïðéî÷Bî àìå ,éîòè éøúa ïéúéðúî ïðéî÷Bîe ïðé÷çcäðùîúBLBléð úBçðnä ìk ¨§¦©§¦©©§¦¦¦§¥©£¥§¨§¦©¦§¥©¨¥¨©§¨¦
äéøéL eöéîçä íàå ,eöéîçé àlL ïønLîe ïéøLBôa¯ìk" :øîàpL ,äNòú àìa øáBò §§¦§©§¨¤Ÿ©£¦§¦¤§¦§¨¤¨¥§Ÿ©£¤¤¤¡©¨

.dúéiôà ìòå dúëéøò ìòå dúLéì ìò áéiçå ."õîç äNòú àì 'äì eáéø÷z øLà äçðnä©¦§¨£¤©§¦©Ÿ©£¤¨¥§©¨©¦¨¨§©£¦¨¨§©£¦¨¨
àøîâ"í÷ìç õîç äôàú àì" :àø÷ øîàc ,Lé÷ì Léø øîà ?éléî éðä àðî¯eléôà §¨¨¥¦¥£©¥¨¦§¨©§¨Ÿ¥¨¤¨¥¤§¨£¦

àì :àéðúãëì déì éòaéî éàä ?àúàc àeä éëäì éàäå .õîç äôàú àì í÷ìç¤§¨Ÿ¥¨¤¨¥§©§¨¦©£¨©¦¨¥¥§¦§©§¨Ÿ
äôàú
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קנג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dp sc zegpn(iyily meil)

,äáLçîáecenll yi okeäìBãb äîeøz äîzlhipäôé ïéòaxzei §©£¨¨©§¨§¨§©¦¨¨
epwizy enke ,zexitd z` owzl ick dxezd on witqnd xeriydn

,mirax`n cg` yixtdl lekiy minkgøNòî úîeøz óàzlhip ©§©©£¥
äôé ïéòameyn dfa oi`e mip`z lr zexbexbn yixtdl leki okle §©¦¨¨

.zexyrna daxn
:eidy dn itl mixryny `ziixadn gikedl zxfeg `xnbddpéîe- ¦¨

dn itl mixryny gikedl yi dnvr `ziixaay xfrl` iax ixacn
ixdy ,dligza eidyàaà ,éñBé éaø øa øæòìà éaø øîà[iqei iax] ¨©©¦¤§¨¨©©¦¥©¨

ìèBð äéädnexzlíéòLz ìò òBö÷naL úBøâBøb øNòmip`z ¨¨¥¤¤§§¤©¦§©©¦§¦
migläìkìkaLïðéøîà ïäL úBîëì àîìLa úøîà éà .dn itl - ¤©©§¨¨¦¨§©¦§¨¨¦§¤¥¨§¦©

,dligza eidy enk mip`z od eli`k el` zexbexb mi`ex ep`e eidy
ïäL úBîk úøîà éà àlà ,øétLel` ixd ,eiykr ody dn itl - ©¦¤¨¦¨§©§¤¥

itl mip`zd lr odn mxez `ed xy`ke zexbexb md yixtn `edy
,iqei iax dyry enk oipneäì øéöazgtp -odn lhipd xyrnd §¦§

xy`k ixdy ,dcn itl lhep did m` didy dn itlk df ote`a
`vnz ,xyrnd ly zexbexbd z`e oilegd ly mip`zd z` cecnz
miryzy meyn ,xyrn zg` `le mixyrn zg` dcn dyxtedy
miwifgn mpi` zexbexb xyrd eli`e miaw dryz miwifgn mip`zd

.aw ivgk `l` cg` aw
:`xnbd dgecúBøâBøb éðàL ,øæòìà éaø øîà éîéc áø àúà ék¦£¨©¦¦¨©©¦¤§¨¨©¦§§

,wnve xeriy ea didy xac x`ynì ìBëéå ìéàBäï÷ìBLolyal-] ¦§¨§§¨
[daxdïøéæçäìejk ici lrïäL úBîëì,mip`z ocera [eidy enkl-] §©£¦¨¦§¤¥

xaca yiy xeriyd itl mixryn mixac x`ya m` elit` okle
mewn lkn ,eiykrmip`z ocera eidy dn itl mixryn zexbexba.

zexbexb lr mip`z znexz ly df oipra `ziixa d`ian `xnbd
:jtidleïðaø eðz,úBøâBøbä ìò íéðàz ïéîøBzdxyr oebk] oipna ¨©¨¨§¦§¥¦©©§§

[zexbexb miryz lr mip`zúBNòì ïéìéâøL íB÷îaníéðàz §¨¤§¦¦©£§¥¦
úBøâBøb,yeai ici lràìåminxezíéðàz ìò úBøâBøb,oipna §§§Ÿ§§©§¥¦

úBNòì ïéìéâøL íB÷îa eléôàånúBøâBøb íéðàzmixne` ep` oi`e ©£¦§¨¤§¦¦©£§¥¦§§
,mpwzne yixtn `ed mdilry mip`zdn dyri odkdy oeikny
`ed ixde zexbexb md eiykr xak eli`k mze` d`xp ,zexbexb
m` mip`z md eiykry oeikn `l` ,zexbexb lr zexbexb yixtnk
x`eank dcn itlk xyrna hrnn `ed ixd ,oipn itl zexbexb mexzi

lirl.
:`ziixaa xaecn ote` dfi`a `xnbd zxxanïéîøBz ,øî øîà̈©©§¦

.úBøâBøb íéðàz úBNòì ïéìéâøL íB÷îa úBøâBøbä ìò íéðàzyie §¥¦©©§§§¨¤§¦¦©£§¥¦§§
y df oicn wcwclïéìéâøL íB÷îa,zexbexb mip`zdn zeyrlïéà §¨¤§¦¦¦

,mip`zn mexzila`ïéìéâø ïéàL íB÷îazexbexb mip`zn zeyrl §¨¤¥§¦¦
àìmip`zn mexzioindn yixtdl xyt` i`y meyn ,zexbexb lr Ÿ

,lwlwzn epi`e onf xzei miiwznd oin lr jk lk miiwzn epi`y
.onf xzei zexnzyn zexbexbe aiwxdl mixdnn migl mip`ze

:`xnbd dywnïäk àkéàc éà ,éîc éëéäel zzl xyt`y ,epiptl ¥¦¨¥¦§¦¨Ÿ¥
,cin dlke`l lkeie dnexzd z`aìéâø BðéàL íB÷îzeyrl ¨¤¥¨¦

zexbexb mip`znàì éànàmip`zn yixtiïðúäå(c"n a"t zenexz) ©©Ÿ§¨§©
àèéLt àlà ,äôiä ïî íøBz ïäk LiL íB÷îmewna xaecny ¨¤¥Ÿ¥¥¦©¨¤¤¨§¦¨

ïäk àkéìc.epiptl §¥¨Ÿ¥
:`xnbd dywneléôàå íéðàzä ìò úBøâBøb àìå ,àôéñ àîéà¥¨¥¨§Ÿ§§©©§¥¦©£¦

éàå ,úåøâBøb íéðàz úBNòì ìéâøL íB÷îamewna xaecnàkéìc §¨¤¨¦©£§¥¦§§§¦§¥¨
ïäk,epiptlàì éànà,zexbexbn mexzl lekiïðúäå(my)íB÷î Ÿ¥©©Ÿ§¨§©¨

àèéLt àlà .íéi÷únä ïî íøBz ,ïäk ïéàLmewna xaecny ¤¥Ÿ¥¥¦©¦§©¥¤¨§¦¨
ïäk àkéàc.mip`z `weec mexzl jixv okle epiptl §¦¨Ÿ¥

d ike :`xnbd ddnzàLéømewna zxacnïäk àkéìcdeàôéñ ¥¨§¥¨Ÿ¥¥¨
mewna.ïäk àkéàc§¦¨Ÿ¥

:`xnbd daiynàLéø ïéàmewnaïäk àkéìceàôéñmewnaàkéàc ¦¥¨§¥¨Ÿ¥¥¨§¦¨
.ïäkŸ¥

:llk df uexizn `xnbd zcnelïðé÷çc dpéî òîL ,àtt áø øîà̈©©¨¨§©¦¨¨§¦©
ïéúéðúî ïðéî÷Bîedpynay `tiqde `yixd z` -éîòè éøúa- §¦©©§¦¦¦§¥©§¥

z`e odk oi`yk `yixd z` ecinrdy o`k enk ,mipey mixwn ipya
,odk yiyk `tiqdïðéî÷Bî àìå,dvxzl ick dpynd z`éøúa §Ÿ§¦©¦§¥

éàpz,dlek zxacn ef `ziixay ,uxzl `xnbd o`k dlki ixdy ©¨¥
yiy zxaeq dpi`e zenexza dpynd lr zwleg `ide ,odk oi`yk
on miyixtn mlerl `l` miiwznd on odk epiptl oi`yk yixtdl

.dtid

äðùî

:uenig xeqi` iabl zegpn ziiyr ipic zx`an dpyndúBçðnä ìk̈©§¨
a úBLBléðmin,ïéøLBt,mippeva e` migzexa `leåzeyelipy oeik ¦§§¦§

uenig miaxwnd mixyetaïønLîjli`e ozyiln oze` dyerdàlL §©§¨¤Ÿ
äéøéL eöéîçä íàå .eöéîçé,mipdkd lk`nl unewd on ex`ypy ©§¦§¦¤§¦§¨¤¨

,mda wqereú àìa øáBò.äNò ¥§Ÿ©£¤
dnn `ed zegpnd evingi `ly xdfdl yiy xewndeøîàpLa `xwie) ¤¤¡©

(`i.'õîç äNòú àì 'äì eáéø÷z øLà äçðnä ìk'¨©¦§¨£¤©§¦©Ÿ¥¨¤¨¥
:dpynd dtiqenåueniga dixiya e` dgpna wqerdáéiç,zewlnìò §©¨©

dúLéì,wval mziiyre mina gnwd aexir -dúëéøò ìòåziiyr - ¦¨¨§©£¦¨¨
,mgld zxev,dúéiôà ìòåzg` zewln ,zeiwln yly aiig `vnpe §©£¦¨¨

.odn zg` lk lr

àøîâ

.dyrz `la xaer ueniga dgpnd ixiiya wqer m`y ,dpyna epipy
:`xnbd zx`anéléî éðä àðî,el` mixac epcnl okidn -Léø øîà §¨¨¥¦¥¨©¥

,Lé÷ìdnnàø÷ øîàc(i e my)í÷ìç õîç äôàú àì'Dz` iYzp ¨¦§¨©§¨Ÿ¥¨¤¨¥¤§¨¨©¦Ÿ¨
y ,'ung dt`z `l' lr mb yxcp 'mwlg'e ,'iX`ní÷ìç eléôàly ¥¦¨£¦¤§¨

dvinwd xg`l dgpnd ixiiy `edy mipdkd.õîç äôàú àìŸ¥¨¤¨¥
:`xnbd dywnéàäådf weqt ike -àúàc àeä éëäìcnll `a - §©§¨¦©£¨

ixd ,mipdkd wlg lr dyrz `l xeqi` yiydéì éòaéî éàä`ed - ©¦¨¥¥
jxvpàéðúãëìdgpna xn`p ,`ziixaaàì' §¦§©§¨Ÿ
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bp sc zegpn(oey`x meil)

,'ma ivtg lM ixiC`e' weqtdz`yxec `cixt iax,øîàå çúty`kx §©¦¥¨¤§¦¨¨©§¨©
d"awd xn` ,seq mia mriahde mixvnl 'd rxtòøôéå øécà àáé'¨Ÿ©¦§¦§©

,'íéøécàa íéøécàî íéøécàìznwp z` mewpie d"awd `eai ,xnelk §©¦¦¥©¦¦§©¦¦
:eixac z` yxtn `xfr iax .mixic` mina mixvndn l`xyi ipaàáé̈Ÿ

àeä Ceøa LBãwä äæ øécà,xic` `xwpyáéúëc(c bv my)øécà' ©¦¤©¨¨¦§¦©¦
íéøécàì òøôéå ,''ä íBøna,mixic` ornl mewpie ±,ìàøNé elà ©¨§¦§©§©¦¦¥¦§¨¥

øîàpL(b fh my),'íá éöôç ìk éøécàå'mewpieelà ,íéøécàî ¤¤¡©§©¦¥¨¤§¦¨¥©¦¦¥
áéúëc ,íéøönä(i eh zeny)mid zxiya,íéîa úøôBòk eììö' ©¦§¦¦§¦¨§©¤¤§©¦

'íéøécàdidz dnwpde .mina zxter enk ellv mixic`d mixvnd ± ©¦¦

.'íé éøaLî íéøécà íéaø íéî úBìBwî' øîàpL ,íéî elà ,íéøécàa§©¦¦¥©¦¤¤¡©¦©¦©¦©¦¦¦§§¥¨
xn`nd oepbqa ,mitqep mixn`n dyly `cixt iaxl xn` `xfr iax
,ycwnd zia z` dpa jlnd dnlyyk :oey`xd xn`nd .mcewd

d"awd xn`ãéãé ìL B÷ìça ãéãéì ãéãé äðáéå ãéãé ïa ãéãé àáé'¨Ÿ¨¦¤¨¦§¦§¤¨¦§¨¦§¤§¤¨¦
,'íéãéãé Ba eøtkúéåmdxa` ly epa oa jlnd dnly `ai ,xnelk §¦§©§§¦¦

hay ly ux`d zlgp wlga ,'d ornl ycwnd zia z` dpaie ,epia`
:eixac xiaqn `xfr iax .oinipaáéúëc ,Cìnä äîìL äæ ãéãé àáé̈Ÿ¨¦¤§ŸŸ©¤¤¦§¦

(dk ai 'a l`eny).''ä øeáòa äéãéãé BîL àø÷iå àéápä ïúð ãéa çìLiå'©¦§©§©¨¨©¨¦©¦§¨§§¦§¨©£
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oifge` mipy` cenr dp sc ± oey`x wxtzereay

äáùçîá.xg` cvn lke`e ,df cva eipir ozep :(` ,anw zay) `nlra oxn`ck -

äðéîå.`kxit iziin dteb xfrl` iaxc `dn xnelk -àúùä ïäù úåîë éà àìà
ïðéøòùî,oipna mxzc jpdl edl liik ded i` .dcn oiprl zexyrn edl xva -

.`hef xyrn gkzynúåøâåøâä ìò íéðàú ïéîøåú.oipnae -úåùòì ìéâøù íå÷î
'åëzexbexb eyriy miyp` oiievny -

zexbexb mze` dyri envr `ed e` ,exnzyie

.ely mip`z mr onf xg`lìéâø ïéàù íå÷î
àìmip`ze ,miiwznd on mexziy opirac -

.oixnzyn oi`e oiaiwxn - oiglïäë àëéà éà
.cin mpziy -

äôéä ïî íøåú.cin mlk`i odk `ny -

- zexbexb ,oiniiwzn oi`e oiti - mip`z

.oiti oi`e oiniiwzníéðàúä ìò úåøâåøâ àìå
.oipna -ìéâøù íå÷îá åìéôàå`le -

,zexbexb ozeyrl inp odk ly eteq :opixn`

,`zyd xza lif `l` ,ociqtn epi`y `vnpe

.xyrna hrnn `ed ixdeïäë àëéìãirae -

,dil aizile odk gkyilc cr edpirpvnl

.miiwznd on mxez jkldéîòè éøúáoebk -

`tiqe ,odk `kilc `yix :opixn`ck ,`kd

.odk `ki`céàðú éøúá éî÷åî àìå`lc -

:zkxtwce ,odk `kilc `tiqe `yix :opixn`

"miiwznd on mxez" opzde?,`id i`pz -

.ikda ibilt i`pz ixz `dcäðùîøîàðù
'åâå "åáéø÷ú øùà äçðîä ìë"`yix` -

mcewn ,"evingi `ly oxnyne" ipzwc ,i`w

.irzyn dvinwäúëéøò.x"ipxeh* -
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a wxt) mixekia zkqna opzck ,xyrn znexza `le dlecb dnexza opinwene ,el swend

oihib) "hbd lk" seqa jixtc `de .mixekiak swend on `ly zlhip xyrn znexzc (d dpyn

epiidc :mz epiax yxtn ,"?swend on `ly mexzl mixag ecygp ike" xyrn znexz iab (a ,l

,`n oiyeciw) "ycwn yi`d" yixa jixtcn ,ibilt `l daygn oiprlc :d`xp edine .opaxcn

oky dnexzl dn :dnexzn zegily silic (a

,jixt `nlr ileklc rnyn ,daygna zlhp

(gi xacna) da aizkc xyrn znexz epiide

zexekac qxhpewd yexit jezne ."mz` mb mz`"

el eid" iab ,ibilt daygnac rnyn (mye a ,gp)

iax .cg` lhpe ,dxyr dxyr lhpe ,mi`lh d`n

dl xaqc ,"xyrn :xne` dcedi iax xa iqei

`a`kdnda xyrn ywzi`e ,lneb oa xfrl`

."dnexz" `pngx diixw obc xyrne ,obc xyrnl

iax dil iwen daygn meync :qxhpewa yxite

inp eyexit jezne .xfrl` `a`k dcedi iaxa iqei

dil zil dlecb dnexza elit`c rnyn (ikd)

xninl jixv ded `l Ð dil zi` i`c .daygn

inp opaxl elit`c ,`id lneb oa xfrl` `a`c

`pngx diixwcn ,xyrna daygn slinl epivn

znexz meync xninl epivn edine ."dnexz"

:xn`z m`e ."dnexz" `pngx diixw eay xyrn

dl xaq dcedi iaxa iqei iaxc xninl dil dnle

xyrn ywzi`c oeik `d ,lneb oa xfrl` `a`k

cg` lhep ,obc xyrn dn Ð obc xyrnl dnda

dxard ira `le ,ok dnda xyrn s` .dxyrn

cg` lhepe eiptl dxyr yiy `l` ,hayd zgz

opitlic ,xfrl` `a`c iziinc :yxtl yie .odn

s` ,cne` oiprl dlecb dnexzn xyrn znexz

ikd iabl dfn df cenll `xaq did `ly ab lr

yi xyrn znexze xeriy dl oi` dlecb dnexzc

s` ,df oiprl edl opiywn ikd elit` ,xeriy el

inp ikd .xyt` i`yn xyt` oirk iedc ab lr

iwtnc ab lr s` ,obc xyrnn dnda xyrn sili

xy` lk" (fk `xwie) aizkc ,dizernynn `xw

d`xpe .df yexit all ayiizn oi` edine ."xeari

ied dcedi iaxa iqei iaxlc dil rnync :yxtl

xicl qipkna oebk .oiey mpi`y ab lr s` ,xyrn

jkld ,oiey zeidl mkxc oi` onzqc ,xyrzdl

lr s`c `pin` ded ,xfrl` `a`c `l i`e .oizrnya `zi`ck ,dti oira ixy zegtd lkl e` .ziyixtck xyrna daxn m` opiyiig `le ,cne`n ixyc lneb oa xfrl` `a`k inwe`l jixv

.oiey opira mbc `pin` jzrc `wlq ,xyrnn opitlic dxyrn cg` lhepy `peeb i`dk ,oieyl xiarna opiyiig `lc abäáùçîádf cva eipir ozep" `nlra xn`ck :qxhpewa yxit Ð

yxit cer ."aygpe"n `wtp df lkc ,xg` cva lke`e df cva eipir ozepy ici lr dwizya inp ixye ,dyxtd `la lek`l ixy "aygpe" aizkc meyn :xnel dvxy rnyn ."xg` cva lke`e

`la `ixyc `de ,jixv xeaicc :xnel dvxe ,"melk yixtn epi` dzry it lr s` ,yixtdl cizr ip`y oibel ipy" xne`e aygny Ð "daygna" :(` ,hp) zexekac `xza wxta xg` oeyl

,dnexz ded inp xeaic `lac d`xpe .dyrnk daygnd lr aiigc (` ,cn `rivn `aa) opixn`c ,"ryt xac lk lr" enk ,"xeaic" daygnl ixwc `zkec inp ogky`e ."daygn" ixw dyxtd

`d :rnyn .xacn epi`e rney epi`y Ð minkg exacy yxg :`tiq ipzwe .ohwe dhey yxg .dnexz oznexz oi` Ð enxz m`e ,enexzi `l dyng :(` dpyn ` wxt) zenexz zkqna opzcn

?mexzi `l ml` exn` dn iptn :iz`vn zenexz zkqnc `ztqeza edine .dnexz eznexz Ð xacn epi`e rney,dnxda xaci `ly it lr s` ,jxan i`c :rnyn .jxal leki epi`y iptn Ð ¦

opitli `le ,cg`k oi`ad oiaezk ipy miycwe dnexz eedc xn`wc ,"aicp lk" iab ,eiztya `ived `ly it lr s` ,eala xnbyk `icda rnyn inp (a ,ek) zereayc iyily wxte .inc xity

ileklc ,`citw oi` dfa ,dyxtd `la lke`y dnae .dreay ediipinixyc (a ,dk oihib) "mizekd oian oii gweld"c `idd gkenck .dzr yixtn epi`y it lr s` ,mewn lka ixy `nlr

oeike :xn`z m`e .(aÐ` dpyn iying wxt i`nc) "enexcl e` epetvl ipy xyrn" xne`yk opixyc zenewn yie .cep zriwal opiyiigc meyn e` dxixa oi`c meyn e`l i` ,`nlr ilekl

z` oilrn s` :xne` dcedi iax :(a ,`nw) "lhep" wxt zay zkqna opz `d ,aeh meia zexyrne zenexz oidiabn oi` i`n` ,xg` cva lke`e df cva eipir ozepy ici lr dnexz opixyc

,edlrnyk zaya oewiz aiyg `l ikdle ,"xg` cva lke`e df cva eipir ozep" xn`c ,`id oerny 'xa xfrl` iax :ipye !`ed owzn `d :(` ,anw my) `xnba jixte .d`ne cg`a rnecnd

owzl xeq` i`nc elit`e ,daygna xyt`c mrhn opixy ded `l lah ly epewiz zlgz la` ,owzip xaky rnecn ip`yc :xnel yie !daygna xyt` inp `kde .daygna xyt`y oeik

.o`y ziaa wxi ly dlr lk`y xi`n iax iab (a ,e) oilegc `nw wxta gkenck ,xg` cva lke`e df cva eipir ozil ixyc ab lr s` (` ,cl zay) "oiwilcn dna"a gkenck ,zayaàìå
:xn`we (e dpyn) zenexz zkqnc ipy wxta opaxc` biltc dcedi iaxk Ð `tiqe ,opax Ð `yixe ,odk `kilc Ð dlekc :i`pz ixzae `nrh cga inwe`l ivn dedc Ð i`pz ixza opinwen

.dtid on mxez mlerlìëmewna `zil dzizlc meyn :mzd yxtn `d ,oze` oizzel oi` zegpn ly oihig :(` ,el migqt) "dry lk" wxta opixn`c ab lr s` Ð oixyeta zeyelip zegpnd

llka iedc ,miptd mgl elit` ,"zegpnd lk" rnync :`iyw o`kne .dleqt Ð dxfr znegl ueg ,dxyk Ð xf dlla :xn xn`c .`zi` Ð oifixf mewna ,oifixfa `zilc idp ,dyil la` .oifixf

.ip`y xeaiv :(` ,el migqt) "dry lk" wxta opixn` `dc :xnel yie ?uega ozkixre ozyil miptd mglc (a ,dv) "mgld izy" wxta onwl opzc .`id oifixf mewna e`l `idde ,"zegpnd lk"

,oiicr dycw `l ok m` ,ollea zelgd :(a ,cr) onwl xn`wck ,diit` xg`l cr ony `ira `lc oeik ,`py i`nc ,miptd mglk uega ozkixre ozyile ,`id cigic ,dt`n zgpnn `iyw edine

yai zcn xn`c o`nl .ef dpy `l ef dpyy in :xnel jixve ,`id `zexac wiqne ,iy` ax dl ipyne ,`tiq` `yix jixt (a ,dv zegpn) "mgld izy" wxtac :xnel yie ?uega dzyil `iede

wxta `nrh i`d wiqn `lc :zvw `iywe .dycwzp yai zcn :xaq `kdc `pze .(` ,ft zegpn) "zecn izy" wxt opzck ,zegpnd lkl ccen did eae ,ycwzp oexyrc ,mipta ozyil dycwzp

.dycwzp `l yai zcn xn`c o`nl elit` ,zygxne zagne zleq zgpn oebk zegpnd lka iedc `nrh `edd hwp `nye .(` ,el migqt) "dry lk"
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íéòLz ìò òeö÷îaL úBøâBøb øNò ìèBð äéä àaà©¨¨¨¥¤¤§¨¤§©§©©¦§¦
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`oifgeקנד mipya cenr dp sc ± oey`x wxtzereay

éìéî éðä àðînc ,dyrz `la xaere ,[mixiya] aiigc -opirny `l oizipznc `xw

.lif` deablc ,unew `l`éãéçé äùòî.envr ipta aeyg dyrn -óåèé÷ ééåúàì
.`ed jk lk dyrn e`lc ab lr s` ,mina dipt wilgny -ïðàmixiyc `yxc jd -

."dt`z `l"l "mwlg" jenqcn ,opixn`w "mwlg"nàúà íéøéùì äéìåë àîéà-

diit`e dkixre dyile ,"mwlg" aizkck

`kidn ,[mixiyae] unewd lr aiig eedilc

.ztliäééôà àîéàå`xw da hxtc -

,`cg dlr iaeigl - llkd on diwt`e

(`l`) aiigil `le ,`cg - jpi` edlek`e

.izxzïé÷çåøî,"`xwie"a - "dyrz `l" -

."oxd` z` ev"a - "dt`z `l"åúåà èçùå
.aizk `iyp xirya -ïåôöáaizk dlera -

."`xwie"a ,"dpetv gafnd jxi lr"àìäå
'åë øîàð øáëze`hg x`y llka inp `de -

.`edåòá÷ì.akrl aezkd eilr dpyc -åà
åðéà`le oetv oerh dfy ,d`vi jkl `l` -

'ebe xy` mewna" miiwn ip` dne ,xg`

"z`hgd hgyz?aezkd `iyp xirya -

.xacnøîåì ãåîìúiyily weqt -hgye"

lkl a` dpa df cnll - 'ebe "z`hgd

.oetv eprhiy odilr cnll ,ze`hgdììë
èøôålk ,llk - "z`hgd hgyz" -

xiry ,hxt - "eze` hgye" .oetva ze`hgd

,oiwgexnc ab lr s`c .xg` `le `iyp

hgyz"e ,"`xwie"a aizk "eze` hgye"c

."oxd` z` ev"a aizk "z`hgdèøô éàä
àåä ììëå,`yixa aizk "eze` hgye"c -

lk edl eaxzi`e ,"oxd` z` ev"a llk xcde

mewna z`hgd z` hgye" izk`e ,ze`hg

il dnl "dlerd?hxte llk e`l i`ce `l`

`w "eze`" `l`] ,dil `iyw `w oiwgexnd

weqt jixhvi` ikd meyne ,[dil `iyw

.iyilyúà èçùåî äéì à÷ôðã àúùäå
úàèçäoetv oerh xg` oi` opixn` `lc -

il dnl "eze`" ,`iypc `l`?`kil `de

`aekirn z`hg x`y ihernlc :xninl

oetv iziin miycw zhigya `dc - iz`w

wxta ,akrl oia devnl oia ,ze`hg lkl

.(`,hn migaf) "onewn edfi`"ïåùçð øéòù-

zkepga ze`hg ixiry mi`iypd eaixwdy

.oey`xd `edc - oeygp hwp ikdle ,gafnd

lr e`a `lc ,oetv oiperh oi`c hrnn edpde

.z`hg x`yk `hgùàø ìò åãé êîñå
øéòùäjnqe" azknl ivne ,aizk `iypa -

iaxe dcedi iaxc ediinrh ."ey`x lr eci

.(a,av) "zecn izy" wxta yxtn oerny
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óàelit` Ð `cge `cg lk` exz`c i` :xn`z m`e Ð 'ek dzkixre dzyil `ia` ip`

dia exz` `lc i`e !(` ,`k zekn) xifpc "dzyz l`" "dzyz l`" enk ,inp dt`e dt`

aiig"c iab (a ,k) zeknc `xza wxta wiic `peeb i`d ikc ?aiig i`n` Ð d`xzd `cg `l`

exzd elit` `kdc :xnel yie .`yp dizrav` `yng jqc dl iwene ,"dgxwe dgxw lk lr

xakc meyn ,`xw jixhvi` zg`e zg` lk lr

,fp) onwl opiyxcck .xehtc `pin` dede ,dlqtp

dleqtd z`e ,aiig Ð dxykd z` ungnd :(`

`kilc xg`n ,aiig `kdc ol rnyn `w .xeht Ð

ungn `kdn opiaxnc ,ueng ly leqt `l`

.aiig `edy ungn xg`

íà:dniz Ð ung dt`z `l mwlg aezkil ok

wlgl opiyxc ded ,ikd inp azk ik

aizk `le diit` xikfdy ,"dt`z `l" aizkcn

zay iab opiyxcc `d` mivxzn oky ."dyriz"

`d :opiywne ,"exraz `l"n wlgl (` ,r)

,zay `igc `lc odk za zxradl jixhvi`

zia rnync ,"mkizeayen lka" aizkc meyn

i`c :opivxzne ?"exraz `l" `pngx xn`e ,oic

dk`ln eyrz `l" aezkl Ð dcegl odk zal

zia zzinc inp opirci dede ,"mkizeayen lka

`kdc .inc `lc :xnel yie .zay diigc `l oic

,miixiy` Ð `pngx xq`c diit`c opixn` ied

unew` Ð "dyriz `l" la` ,"mwlg" epiidc

.zeiyr lk xq`c ,aizkììëoiwgexnd hxte

,`axl :dniz Ð hxte llka eze` oipc oi` dfn df

i`n ,(` ,bl dcp) "mizek zepa" wxta oipc xn`c

mzdc :xnel yie xninl `ki`itl ,oipc `weec

"`xwie"a cgc ,`kd la` .`zyxt `cga `edy

dcene ,mipiipr ixza eed Ð "oxd` z` ev"a cge

:(a,e) migqtc `nw wxta xn`ck .oipc oi`c

,`piipr cga Ð ilin ipd ,oipc xn`c o`nl elit`

yxitc `de .oipc oi` Ð ipiipr ixza la`

ax epiid Ð oipc xn`c o`nc :migqta qxhpewd

elit` `kdc .wc `l ,oizrnyc dad` xa `c`

`axe iia`c `zbelt` `l` ,xn`w ipiipr ixza

oixcdpq) "oicd xnbp" wxta :xn`z m`e .i`w

ik" ,llk Ð "zilze znede" :yixcc (a,dn

`l` llka oi` Ð iaxwn ied i` ,hxt Ð "zllw

cer iieaxl `z` Ð iwgxnc `zyd ,hxtay dn

dil ded `l Ð oipc xn`c `axl .dxf dcear

dil ded `l Ð oipc oi` xn`c iia`l ,icin iieaxl

xg` xaca wiqti`c oeik :xnel yie !llk ocinl

xaw ik" (`k mixac) aizkc ,oipr eze`n epi`y

mzde .oipc oi`e ,ipiipr ixzk dil ded Ð "epxawz

on `vie ,"znede" llka did scbnc gkn yixc

oi`e .oc `ed df gkn inp xfrl` iaxe ,llkd

llka didy xac `kd opiyxcc `d` citwdl

dkixre dyil iiezi`l cnll llkd on `vie

iab (`,r zay) "lecb llk" wxta oke ,sehiwe

:xn`wc (`,f) zenaic `nw wxtae ,wlgl dxrad

ytpde" ?cvik ,llkd on `vie llka didy xacn

iycw hrnne ,"minlyd gafn xya lk`z xy`

.ziad wcaåàyxit Ð oetv oerh dfy `l` epi`

dlerd hgyz xy` mewna"c `xwe :qxhpewa

,rnyn .aizk `iyp xirya Ð "z`hgd hgyz

`l ,ok m` :dywe .ze`hg edlek ihernl irac

ihrn` `l `iyp xiryc "eze`"nc (`,gn migaf) "onewn edfi`"a yxity enk d`xp jkl ![a` oipa `la ,aizk ditebac] dil wetiz ,"a` dpa df 'z`hgd z` hgye' xne` `edykl" jixv

opihrnn `l ok m` ,`ed `wec e`lc opifg "eze`"c oeik ,xnelk `l` ,`weec e`l "a` dpa df"c :qxhpewd yexit ayiil yi j` .dxf dceare ycg y`x milbx ixiry oebk ,ezenk mixkf `l`

.(ze`hg lk daxnc ,yixc `w "z`hgd"nc qxhpewd yxit (my) "onewn edfi`" wxtae) ,xn`wc "a` oipa" epiide ,icin dipinåàixiry oebk Ð oetv oerh xg` oi`e oetv oerh dfy `l` epi`

z`hgc izxz jpde ,llk Ð "z`hgd hgyz dlerd hgyz xy` mewna" `ni` izk` ,cigi z`hga aizkc "hgye"n daxn ikide :dniz .hxte llk iedc meyn e`l ,iniptd xiry e` milbxd

ipd ,hxt Ð cigi z`hge `iyp,ediiexz ikixv ,dil `iyw `w "eze`" opixn`c `pwqnd itle .a` oipal cg dil xzii`e ,dxirya aizke ,dayka aizk cigiac :xnel yie !`l Ð `pixg` ,oi` Ð

xirya llk oetv `pngx azkc il dnl dil iywiz ,i`n ihernl "eze`" ,"hgye"n dil `wtpc `zyd :onwl irawce :xn`z m`e .akrle devnl ,(a,hn migaf) "onewn edfi`" yixa xn`ck

.daeg erawl `iyp xiryc `xw jixhvi` mlerlc rnync `ziixad oeyl `iyw zvwe .inp ikdc :xnel jixve ?a` dpa dfn ze`hg x`y ediipin opitlick ,cigi z`hgn slipc ,`iyp

àðú.oetv oerh xg` oi`e 'ek df :cnll `ac ,"eze`" azknl irac meyn Ð oetv dia azknl jixhvi`c `de ,daeg eraewl `a `lc epi` e` :xn`w ikde Ð dil `iyw `w eze`

ìéàåäopiaxnc diteb `xw i`dae li`ed ,oetv era `le dkinq oiperhc zepaxw dnk `ki`c ab lr s`e .opitli `l zexecn dry xninl ivn `l ,"z`hg" ixwi`e li`ed Ð dkinqa iaxzi`e

.i`w oetve dkinq` Ð "xiryd"c `xeziidc `pin` ded "eze`" dia aizkc e`l i` ,oetv epiidc ,"dlerd z` hgyi xy` mewna eze` hgye" aizk dkinql dil
zeaxl

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

"õîç äôàú¯àì" :øîàð øák àìäå ?øîBì ãeîìz äî ¥¨¤¨¥©©§©©£Ÿ§¨¤¡©Ÿ
àì ìBëé ,"õîç äNòú àì" :øîàpL éôì !"õîç äNòú¥¨¤¨¥§¦¤¤¡©Ÿ¥¨¤¨¥¨Ÿ
àì" :øîBì ãeîìz ?ílek ìò úçà àlà áéiç àäé§¥©¨¤¨©©©¨©§©Ÿ
:äéìà Léwäì ?úàöé änì ,äúéä ììëa äéiôà ,"äôàú¥¨¤£¦¨¦§¨¨§¨¨¨¨¨§©¦¥¤¨
äéìò ïéáéiçå éãéçé äNòî àéäL ,úãçeéî äéiôà äî̈£¦¨§¤¤¤¦©£¤§¦¦§©¨¦¨¤¨
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מנחות. פרק חמישי - כל המנחות באות מצה דף נה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dp sc zegpn(iyily meil)

,'õîç äôàúdyweøîBì ãeîìz äî,dfa epcnll aezkd `a dn - ¥¨¤¨¥©©§©
øîàð øák àìäåda.'õîç äNòú àì',`l`øîàpL éôìdaàì' ©£Ÿ§¨¤¡©Ÿ¥¨¤¨¥§¦¤¤¡©Ÿ

ìBëé ,'õîç äNòúueniga dgpn dt`e jxre yl m`y xnel iziid ¥¨¤¨¥¨
àlà áéiç àäé àìzewlnílek ìò úçàmxeqi` xn`py oeik Ÿ§¥©¨¤¨©©©¨

,zg` diyraäôàú àì' øîBì ãeîìzoky ,jk df oi`y 'ung ©§©Ÿ¥¨¤¨¥
ììëa äéiôà'ung dyrz `l',äúéäeäéìà Léwäì ,úàöé änì £¦¨¦§¨¨§¨¨¨¨¨§©¦¥¤¨

cnlle ,dgpnd iyrn x`yäîy myky -àéäL úãçeéî äéiôà ¨£¦¨§¤¤¤¦
éãéçé äNòî,envr ipta aeyg dyrn xnelkéðôa äéìò ïéáéiçå ©£¤§¦¦§©¨¦¨¤¨¦§¥

àéáà éðà óà ,dîöòl dpnn cenlläNòî ìëå dúëéøòå dúLéì ©§¨©£¦¨¦¦¨¨©£¦¨¨§¨©£¤
daL éãéçélk lr zewln aiigl ,envr ipta dyrn aeygy xnelk §¦¦¤¨

`a 'day icigi dyrn lke' llkde .mdn cg`óehé÷ ééeúéàì- §¦¥¦
,mina dipt zwlgd zeaxlLs` mewn lknéãéçé äNòî àeäaeyg ¤©£¤§¦¦

,envr iptaåoklåéìò ïéáéiçzewln.Bîöò éðôaweqtdy x`ean §©¨¦¨¨¦§¥©§
`le ,envr ipta dyrn lk lr aiigy cnll `a 'ung dt`z `l'

.yiwl yix ixack miixiyd lr dyrz `l xeqi` cnll
:`xnbd zvxznïðéøîà÷ í÷ìçî ïðàz` yiwl yixl epyxc ep` - £©¥¤§¨¨¨§¦©

`ziixade ,'ung dt`z `l'l jnqpy 'mwlg'n miixiyd xeqi`
lr aiigl 'ung dyrz `l' llkn `viy 'ung dt`z `l'n dyxc

envr ipta dyrn lk.
:`xnbd dywnàúàc àeä éëäì délek àîéàåweqtd lky xne` - §¥¨¥§¨¦©£¨©

.`ziixad ixack `le ,miixiyd xeqi`l wx `a
:`xnbd zvxznïk íàdxezl didäôàú àì í÷ìç' áBzëì ¦¥¦§¤§¨Ÿ¥¨¤

,'õîçueniga ezet`l oi` mipdkd wlgy wx yexcl ozip dfny, ¨¥
eéàîazkp recn -,'í÷ìç õîç äôàú àì'i`ce `l`dpéî úòîL ©Ÿ¥¨¤¨¥¤§¨¨§©¦¨

ézøzdyrn lk lr aiigl mb epiide ,zeyxcd izy z` dfn gikez - ©§¥
.envr ipta

dywn .envr ipta dyrn lk lr aiigy `ziixad ixaca dpc `xnbd
:`xnbdàîéàålr mpn`y xne` -àðîçø da èøôc äéiôàxeqi` §¥¨©£¦¨§¨©¨©£¨¨

,'ung dyrz `l'a dxq`p xaky s` ,uenigaàãç áéiçéìaiigzi - ¦©©£¨
mle` ,d`vi jkly ,zg` zewlnðéàC,dgpnd iyrn x`ya - ¦¨

eälekà àãç áéiçéìdyrz `l' wx mda xn`p ixdy ,mlek lr - ¦©©£¨©§
.'ung

:`xnbd zvxznäåäc íeMîdiit`ïî àöéå ììëa äéäL øác ¦©£¨¨¨¤¨¨¦§¨§¨¨¦
,ãnìì ììkä`l'a dazkpe d`vie ,'ung dyrz `l' llka dzidy ©§¨§©¥

y dfa llkde ,dnvr ipta dilr aiigy cnll 'ung dt`zãnìì àìŸ§©¥
df oicBîöò ìòcalaàöé Blek ììkä ìò ãnìì àlà ,àöé,`xtq) ©©§¨¨¤¨§©¥©©§¨¨¨

(a `"t l`rnyi iaxc `ziixa`l' llkd lr cnll diit` d`vi ok m`e ,
'ung dyrz.ueniga dgpnd ziiyra dyrn lk lr aiigy

:`xnbd dywnàîéàå,zxg` dcina el` miweqt cnlpy xne` - §¥¨©
yäNòú àì'`ed 'ungììke ,dgpnd iyrn lkäôàú àì''ung Ÿ¥¨¤¨¥§¨Ÿ¥¨¤¨¥

`ed,èøty dfa llkdeå ììkeixg`äî àlà ììka ïéà ,èøt §¨§¨§§¨¥©§¨¤¨©
èøtaL(f `"t my)xn`py dn wx lleky llkd yxtn hxtdy , ¤©§¨

lr `weecy cnlp eppiprle ,hxtaïéà äéiôà`idy oeik aiig ok` - £¦¨¦
a mle` ,llkd on d`vie llk ixg` hxtàðéøçà éãéîxg` dyrn - ¦¦©£¦¨

ueniga e`yry.àìŸ
:`xnbd zvxzn,é÷éøBèôà éaø øîà,hxte llka myxecl oi` ¨©©¦©§¦¦

éåäc íeMî[mdy-],äfî äæ ïé÷çeøîä èøôe ììk`l' llkdy ¦§¨¥§¨§¨©§¨¦¤¦¤
`xwie zyxta 'ung dyrz(`i a `xwie)'ung dt`z `l' hxtde ,

ev zyxta(i e my),ïúBà ïéðc ïéà äfî äæ ïé÷çeøîä èøôe ììk ìëå§¨§¨§¨©§¨¦¤¦¤¥¨¦¨
.èøôe ììëa¦§¨§¨

:jk lr `iyew d`ian `xnbddì éøîàå ,äáäà øa àãà áø áéúî¥¦©£¨©©£¨§¨§¦¨
dxn`p `iyewdy mixne` yie -éãk,dywnd my `la mzqa -åik §¦§

àéðúäå ,èøôe ììëa ïúBà ïéðc ïéà äfî äæ ïé÷çeøîä èøôe ììk§¨§¨©§¨¦¤¦¤¥¨¦¨¦§¨§¨§¨©§¨
`iyp z`hga xn`p ,`ziixaa(ck c my)øLà íB÷îa Búà èçLå'§¨©Ÿ¦§£¤

,'àeä úàhç 'ä éðôì äìBòä úà èçLée,úèçLð äìBò ïëéä ¦§©¤¨¨¦§¥©¨¥¨¨¦§¤¤
ïBôvadlera xn`py ,dxfrd ly(`i ` my)gAfOd Kxi lr Fz` hgWe' ©¨§¨©Ÿ©¤¤©¦§¥©
,'dptväæ óàhgyp `iyp z`hg oaxw -.ïBôva ¨Ÿ¨©¤©¨

:`ziixad zl`eyïéãéîì ïàkî eðà éëå,oetva ezhigyyàìäå §¦¨¦¨§¥¦©£Ÿ
øîàð øákze`hgd lka(gi e my)äìBòä èçMz øLà íB÷îa' §¨¤¡©¦§£¤¦¨¥¨¨

,'úàhçä èçMz:`ziixad daiyn .mllka `iyp xiry s`eàä ¦¨¥©©¨¨
äf äîì`iyp xiry -àöéi`ce ,ze`hgd llknBòáB÷ìreawl - §©¤¨¨§§

cnll xnelk ,oetva ezhigyLe carica s` akrnèçL àì íà ¤¦Ÿ¨©
.Bìñt ïBôva BúBà©¨§¨
:`ziixad zl`eyøîBà äzàyúàöé Cëìllkn `iyp z`hg ©¨¥§¨¨¨

le`yl yi j` ,ze`hgdBðéà Bàd`vi `l `ny -àlàcnll ¥¤¨
L`weecïeòè äæa dhigyïéàå ,ïBôöz`hg oaxw.ïBôö ïeòè øçà ¤¤¨¨§¥©¥¨¨

:`ziixad daiynøîBì ãeîìzcigi z`hga(hk c my)úà èçLå' ©§©§¨©¤
,'äìBòä (úà èçùé øùà) íB÷îa úàhçäy'áà äða' äæ'd - ©©¨¦§¨¨¤¨¨¨

cnll ,'a`' e`yrìëìdúBðeòhL ,úBàhça dhigy,ïBôöxg`ne §¨©¨¤§¨
ohrnl `iyp z`hgn wiicl oi` ,jkl olek eaxzpy.
,wiicl yi :eziiyew miiqn dad` xa `c` axàîòèmrhd - ©£¨

meyn ,ze`hgd lkl oetva dhigy micnlyàðîçø áúëcz`hga §¨©©£¨¨
cigiúàhçä úà èçLå',a` oipaa epnn cnlpy 'dlFrd mFwnAàä §¨©¤©©¨¦§¨¨¨

éëä åàì,df `la j` -L ,àðéîà äåä`weecäæ`iyp xiry -ïeòè ¨¨¦£¨¨¦¨¤¤¨
a dhigyïéàå ,ïBôöz`hg oaxw,ïBôö ïeòè øçàeàîòè éàî- ¨§¥©¥¨¨©©£¨

m`d ,dfa mrhd dnäåäc íeMî åàìdf oipra exn`py -ììklka ¨¦©£¨§¨
'z`Hgd hgXY dlFrd hgXY xW` mFwnA' ze`hgdèøôexirya ¦§£¤¦¨¥¨¨¦¨¥©©¨§¨

`l` llka oi`e ,'dlFrd z` hgWi xW` mFwnA Fz` hgWe' `iyp§¨©Ÿ¦§£¤¦§©¤¨¨
ze`hg x`y `le oetva zhgyp `iyp z`hg wxe ,hxtay dn,óàå§©

ïé÷çeøîc áb ìòhxtde llkd,äfî äæev zyxta xn`p llkdy ©©¦§¨¦¤¦¤
,`xwie zyxta hxtde,èøôe ììëa ïúBà ïéðciaxk `lye ¨¦¨¦§¨§¨

.iwixeht`
:ef `iyew dgec iy` axé÷úî,éMà áø dì óikeéàädf cenil - ©§¦¨©©¦©

àeä èøôe ììk,jtidl ixd ,hxtd mcew xn`p llkdyììëe èøt §¨§¨§¨§¨
,àeälk ly llkd mcew `xwie zyxtay `iyp xiry hxtd ixdy

,ev zyxtay ze`hgdådfaäNòðdéñBî ììk,èøtä ìò ó §©£¨§¨¦©©§¨
éléî ìk eäì éaøúéàåeaxzp ok m`e ,llkay mixacd lk eaxzpe - §¦§©¥§¨¦¥

.cigi z`hgn z`f cenll jixv oi`e ,oetva dhigyl ze`hgd lk
àlàd i`ceàpzok `lay meyn ,cigi z`hgn `ziixaa cnl `l ¤¨©¨

weqtdy meyn `l` ,x`eank hxte llka `iyp xiryn hrnl yi
hgWe''BúBà`iyp xiryaydéì àéL÷ à÷hrnpy ,el dyw did - §¨©¨©§¨¥

.zexg` ze`hg `le ,oetva hgey 'eze`' `weecyøîà÷ éëäåjke - §¨¦¨¨©
,xnel ezpeekBðéà Bàdaeg eraewl `iyp xiry `vi `l `ny - ¥

,elqt oetva ehgy `l m`yàlàcnllL`weecïeòè äædhigy ¤¨¤¤¨
aïéàå ïBôöz`hg oaxw,ïBôö ïeòè øçàmeynàðîçø áúëc ¨§¥©¥¨¨§¨©©£¨¨

hgWe' `iyp z`hga,'BúBàx`y `le oetva hgey 'eze`' `weecy §¨©
ze`hg x`y zeaxl cigi z`hgn cenll jxved jkle ,ze`hgd

.oetva dhigyl
:'eze`'n `pwqnl mihrnn dn `xnbd zxxandéì à÷ôðc àzLäå§©§¨§¨§¨¥

oetva dhigy `pzd cnly dzre -úàhçä úà èçLå'îmFwnA ¦§¨©¤©©¨¦§
hgWe' ok m` ,`iyp xiryn `le ,'dlFrd'BúBàrnyny ,ea xn`py ¨¨§¨©
,xg` oaxwn oetva dhigy hrnl `ayéàî éèeòîìoaxw dfi` - §©¥©

hrnl `a.
`a 'eze`' :`xnbd daiyn) éèeòîìzeaizd,ó"Bò ,è"çLå ,ï"BLçð §©¥©§§¨©

,ç"ñôaodïîéñmi`ad mipicd zxikfl,(`weecy'BúBà'epiidc §¤©¦¨
hgyp `iyp xiryïBLçð øéòN ïéàå ,ïBôvami`iypd ixiry epiidc ©¨§¥§¦©§
gafnd zkepgay(jli`e fh f xacna)mihgyp,ïBôvaxiryk mpi`y ©¨

,z`f hrnl jixvy mrhde .zxk eyper cifnay `hg lr `ay `iyp
okyàðéîà Czòc à÷ìñy xnel jzrca dler did -ìéàBä ¨§¨©§¨¨¦¨¦

éaøúéàå`iyp z`hgk zeidl oeygp xiryïéðòìoerhyäëéîñlr §¦§©¥§¦§©§¦¨
,dhigyd mcew ey`xïéðòì énð éaøúéìa dhigyòîLî à÷ ,ïBôö ¦§©¥©¦§¦§©¨¨©§©

ïì.oeygp xiry `le oetva hgyp `iyp z`hg `weecy ,'FzF` hgWe' ¨§¨©
:`xnbd zl`eyïìðî dôeb äëéîñe.oeygp xiryl dzaxzpy §¦¨¨§¨¨
:`xnbd daiynàéðúc`iyp z`hga xn`p ,`ziixaa(ck c `xwie) §©§¨

,'øéòOä Làø ìò Bãé Cîñå'reci ixdy ,zxzein 'xiryd' zaize §¨©¨©Ÿ©¨¦
`a `l` ,'ey`x' xnel el dide ,xiryl dpeekdyøéòN úBaøì§©§¦

,øîBà ïBòîL éaø .äãeäé éaø éøác ,äëéîñì ïBLçð©§¦§¦¨¦§¥©¦§¨©¦¦§¥
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קנה oifge` mipya cenr dp sc ± oey`x wxtzereay

éìéî éðä àðînc ,dyrz `la xaere ,[mixiya] aiigc -opirny `l oizipznc `xw

.lif` deablc ,unew `l`éãéçé äùòî.envr ipta aeyg dyrn -óåèé÷ ééåúàì
.`ed jk lk dyrn e`lc ab lr s` ,mina dipt wilgny -ïðàmixiyc `yxc jd -

."dt`z `l"l "mwlg" jenqcn ,opixn`w "mwlg"nàúà íéøéùì äéìåë àîéà-

diit`e dkixre dyile ,"mwlg" aizkck

`kidn ,[mixiyae] unewd lr aiig eedilc

.ztliäééôà àîéàå`xw da hxtc -

,`cg dlr iaeigl - llkd on diwt`e

(`l`) aiigil `le ,`cg - jpi` edlek`e

.izxzïé÷çåøî,"`xwie"a - "dyrz `l" -

."oxd` z` ev"a - "dt`z `l"åúåà èçùå
.aizk `iyp xirya -ïåôöáaizk dlera -

."`xwie"a ,"dpetv gafnd jxi lr"àìäå
'åë øîàð øáëze`hg x`y llka inp `de -

.`edåòá÷ì.akrl aezkd eilr dpyc -åà
åðéà`le oetv oerh dfy ,d`vi jkl `l` -

'ebe xy` mewna" miiwn ip` dne ,xg`

"z`hgd hgyz?aezkd `iyp xirya -

.xacnøîåì ãåîìúiyily weqt -hgye"

lkl a` dpa df cnll - 'ebe "z`hgd

.oetv eprhiy odilr cnll ,ze`hgdììë
èøôålk ,llk - "z`hgd hgyz" -

xiry ,hxt - "eze` hgye" .oetva ze`hgd

,oiwgexnc ab lr s`c .xg` `le `iyp

hgyz"e ,"`xwie"a aizk "eze` hgye"c

."oxd` z` ev"a aizk "z`hgdèøô éàä
àåä ììëå,`yixa aizk "eze` hgye"c -

lk edl eaxzi`e ,"oxd` z` ev"a llk xcde

mewna z`hgd z` hgye" izk`e ,ze`hg

il dnl "dlerd?hxte llk e`l i`ce `l`

`w "eze`" `l`] ,dil `iyw `w oiwgexnd

weqt jixhvi` ikd meyne ,[dil `iyw

.iyilyúà èçùåî äéì à÷ôðã àúùäå
úàèçäoetv oerh xg` oi` opixn` `lc -

il dnl "eze`" ,`iypc `l`?`kil `de

`aekirn z`hg x`y ihernlc :xninl

oetv iziin miycw zhigya `dc - iz`w

wxta ,akrl oia devnl oia ,ze`hg lkl

.(`,hn migaf) "onewn edfi`"ïåùçð øéòù-

zkepga ze`hg ixiry mi`iypd eaixwdy

.oey`xd `edc - oeygp hwp ikdle ,gafnd

lr e`a `lc ,oetv oiperh oi`c hrnn edpde

.z`hg x`yk `hgùàø ìò åãé êîñå
øéòùäjnqe" azknl ivne ,aizk `iypa -

iaxe dcedi iaxc ediinrh ."ey`x lr eci

.(a,av) "zecn izy" wxta yxtn oerny
çðéú
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óàelit` Ð `cge `cg lk` exz`c i` :xn`z m`e Ð 'ek dzkixre dzyil `ia` ip`

dia exz` `lc i`e !(` ,`k zekn) xifpc "dzyz l`" "dzyz l`" enk ,inp dt`e dt`

aiig"c iab (a ,k) zeknc `xza wxta wiic `peeb i`d ikc ?aiig i`n` Ð d`xzd `cg `l`

exzd elit` `kdc :xnel yie .`yp dizrav` `yng jqc dl iwene ,"dgxwe dgxw lk lr

xakc meyn ,`xw jixhvi` zg`e zg` lk lr

,fp) onwl opiyxcck .xehtc `pin` dede ,dlqtp

dleqtd z`e ,aiig Ð dxykd z` ungnd :(`

`kilc xg`n ,aiig `kdc ol rnyn `w .xeht Ð

ungn `kdn opiaxnc ,ueng ly leqt `l`

.aiig `edy ungn xg`

íà:dniz Ð ung dt`z `l mwlg aezkil ok

wlgl opiyxc ded ,ikd inp azk ik

aizk `le diit` xikfdy ,"dt`z `l" aizkcn

zay iab opiyxcc `d` mivxzn oky ."dyriz"

`d :opiywne ,"exraz `l"n wlgl (` ,r)

,zay `igc `lc odk za zxradl jixhvi`

zia rnync ,"mkizeayen lka" aizkc meyn

i`c :opivxzne ?"exraz `l" `pngx xn`e ,oic

dk`ln eyrz `l" aezkl Ð dcegl odk zal

zia zzinc inp opirci dede ,"mkizeayen lka

`kdc .inc `lc :xnel yie .zay diigc `l oic

,miixiy` Ð `pngx xq`c diit`c opixn` ied

unew` Ð "dyriz `l" la` ,"mwlg" epiidc

.zeiyr lk xq`c ,aizkììëoiwgexnd hxte

,`axl :dniz Ð hxte llka eze` oipc oi` dfn df

i`n ,(` ,bl dcp) "mizek zepa" wxta oipc xn`c

mzdc :xnel yie xninl `ki`itl ,oipc `weec

"`xwie"a cgc ,`kd la` .`zyxt `cga `edy

dcene ,mipiipr ixza eed Ð "oxd` z` ev"a cge

:(a,e) migqtc `nw wxta xn`ck .oipc oi`c

,`piipr cga Ð ilin ipd ,oipc xn`c o`nl elit`

yxitc `de .oipc oi` Ð ipiipr ixza la`

ax epiid Ð oipc xn`c o`nc :migqta qxhpewd

elit` `kdc .wc `l ,oizrnyc dad` xa `c`

`axe iia`c `zbelt` `l` ,xn`w ipiipr ixza

oixcdpq) "oicd xnbp" wxta :xn`z m`e .i`w

ik" ,llk Ð "zilze znede" :yixcc (a,dn

`l` llka oi` Ð iaxwn ied i` ,hxt Ð "zllw

cer iieaxl `z` Ð iwgxnc `zyd ,hxtay dn

dil ded `l Ð oipc xn`c `axl .dxf dcear

dil ded `l Ð oipc oi` xn`c iia`l ,icin iieaxl

xg` xaca wiqti`c oeik :xnel yie !llk ocinl

xaw ik" (`k mixac) aizkc ,oipr eze`n epi`y

mzde .oipc oi`e ,ipiipr ixzk dil ded Ð "epxawz

on `vie ,"znede" llka did scbnc gkn yixc

oi`e .oc `ed df gkn inp xfrl` iaxe ,llkd

llka didy xac `kd opiyxcc `d` citwdl

dkixre dyil iiezi`l cnll llkd on `vie

iab (`,r zay) "lecb llk" wxta oke ,sehiwe

:xn`wc (`,f) zenaic `nw wxtae ,wlgl dxrad

ytpde" ?cvik ,llkd on `vie llka didy xacn

iycw hrnne ,"minlyd gafn xya lk`z xy`

.ziad wcaåàyxit Ð oetv oerh dfy `l` epi`

dlerd hgyz xy` mewna"c `xwe :qxhpewa

,rnyn .aizk `iyp xirya Ð "z`hgd hgyz

`l ,ok m` :dywe .ze`hg edlek ihernl irac

ihrn` `l `iyp xiryc "eze`"nc (`,gn migaf) "onewn edfi`"a yxity enk d`xp jkl ![a` oipa `la ,aizk ditebac] dil wetiz ,"a` dpa df 'z`hgd z` hgye' xne` `edykl" jixv

opihrnn `l ok m` ,`ed `wec e`lc opifg "eze`"c oeik ,xnelk `l` ,`weec e`l "a` dpa df"c :qxhpewd yexit ayiil yi j` .dxf dceare ycg y`x milbx ixiry oebk ,ezenk mixkf `l`

.(ze`hg lk daxnc ,yixc `w "z`hgd"nc qxhpewd yxit (my) "onewn edfi`" wxtae) ,xn`wc "a` oipa" epiide ,icin dipinåàixiry oebk Ð oetv oerh xg` oi`e oetv oerh dfy `l` epi`

z`hgc izxz jpde ,llk Ð "z`hgd hgyz dlerd hgyz xy` mewna" `ni` izk` ,cigi z`hga aizkc "hgye"n daxn ikide :dniz .hxte llk iedc meyn e`l ,iniptd xiry e` milbxd

ipd ,hxt Ð cigi z`hge `iyp,ediiexz ikixv ,dil `iyw `w "eze`" opixn`c `pwqnd itle .a` oipal cg dil xzii`e ,dxirya aizke ,dayka aizk cigiac :xnel yie !`l Ð `pixg` ,oi` Ð

xirya llk oetv `pngx azkc il dnl dil iywiz ,i`n ihernl "eze`" ,"hgye"n dil `wtpc `zyd :onwl irawce :xn`z m`e .akrle devnl ,(a,hn migaf) "onewn edfi`" yixa xn`ck

.daeg erawl `iyp xiryc `xw jixhvi` mlerlc rnync `ziixad oeyl `iyw zvwe .inp ikdc :xnel jixve ?a` dpa dfn ze`hg x`y ediipin opitlick ,cigi z`hgn slipc ,`iyp

àðú.oetv oerh xg` oi`e 'ek df :cnll `ac ,"eze`" azknl irac meyn Ð oetv dia azknl jixhvi`c `de ,daeg eraewl `a `lc epi` e` :xn`w ikde Ð dil `iyw `w eze`

ìéàåäopiaxnc diteb `xw i`dae li`ed ,oetv era `le dkinq oiperhc zepaxw dnk `ki`c ab lr s`e .opitli `l zexecn dry xninl ivn `l ,"z`hg" ixwi`e li`ed Ð dkinqa iaxzi`e

.i`w oetve dkinq` Ð "xiryd"c `xeziidc `pin` ded "eze`" dia aizkc e`l i` ,oetv epiidc ,"dlerd z` hgyi xy` mewna eze` hgye" aizk dkinql dil
zeaxl
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"õîç äôàú¯àì" :øîàð øák àìäå ?øîBì ãeîìz äî ¥¨¤¨¥©©§©©£Ÿ§¨¤¡©Ÿ
àì ìBëé ,"õîç äNòú àì" :øîàpL éôì !"õîç äNòú¥¨¤¨¥§¦¤¤¡©Ÿ¥¨¤¨¥¨Ÿ
àì" :øîBì ãeîìz ?ílek ìò úçà àlà áéiç àäé§¥©¨¤¨©©©¨©§©Ÿ
:äéìà Léwäì ?úàöé änì ,äúéä ììëa äéiôà ,"äôàú¥¨¤£¦¨¦§¨¨§¨¨¨¨¨§©¦¥¤¨
äéìò ïéáéiçå éãéçé äNòî àéäL ,úãçeéî äéiôà äî̈£¦¨§¤¤¤¦©£¤§¦¦§©¨¦¨¤¨
äNòî ìëå dúëéøòå dúLéì àéáà éðà óà .dîöò éðôa¦§¥©§¨©£¦¨¦¦¨¨©£¦¨¨§¨©£¤
ïéáéiçå éãéçé äNòî àeäL óehé÷ ééeúéàì ,daL éãéçé§¦¦¤¨§¦¥¦¤©£¤§¦¦§©¨¦

!dîöò éðôa äéìò¯¯ .ïðéøîà÷ "í÷ìç"î ïðà:àîéàå ¨¤¨¦§¥©§¨£©¥¤§¨¨¨§¦©§¥¨
!àúàc àeä éëäì délek¯àì í÷ìç" áBúëì ,ïk íà ¥§¨¦©£¨¦¥¦§¤§¨Ÿ

zòîL ?"í÷ìç õîç äôàú àì" éàî ,"õîç äôàú¥¨¤¨¥©Ÿ¥¨¤¨¥¤§¨¨§©§
.ézøz dpéî¯àðîçø da èøôc äéiôà :àîéàå¯áéiçéì ¦¨©§¥§¥¨£¦¨§¨©¨©£¨¨¦©¥
péà ,àãçC¯!eälekà àãç áéiçéì¯øác äåäc íeMî £¨¦¨¦©¥£¨©§¦©£¨¨¨

Bîöò ìò ãnìì àì ,ãnìì ììkä ïî àöéå ììka äéäL¤¨¨©§¨§¨¨¦©§¨§©¥Ÿ§©¥©©§
àì" :àîéàå .àöé Blek ììkä ìò ãnìì àlà àöé̈¨¤¨§©¥©©§¨¨¨§¥¨Ÿ

"äNòú¯"äôàú àì" ,ììk¯èøôe ììk ,èøt¯ïéà ¥¨¤§¨Ÿ¥¨¤§¨§¨§¨¥
äéiôà .èøtaM äî àlà ììka¯àðéøçà éãéî ,ïéà¯ ©§¨¤¨©¤©§¨£¦¨¦¦¥©£¦¨

èøôe ììk éåäc íeMî :é÷éøBètà éaø øîà !àì̈£©©¦©§¦¦¦§¨¥§¨§¨
äfî äæ ïé÷çeøîä èøôe ììk ìëå ,äfî äæ ïé÷çeøîä¯ ©§¨¦¤¦¤§¨§¨§¨©§¨¦¤¦¤

,äáäà øa àcà áø áéúî .èøôe ììëa ïúBà ïéðc ïéà¥¨¦¨¦§¨§¨§¦©©¨©©£¨
ïéðc ïéà äfî äæ ïé÷çeøîä èøôe ììëe :éãk dì éøîàå§¨§¦¨§¦§¨§¨©§¨¦¤¦¤¥¨¦
øLà íB÷îa Búà èçLå" :àéðúäå ?èøôe ììëa ïúBà¨¦§¨§¨§¨©§¨§¨©Ÿ¦§£¤

"àeä úàhç 'ä éðôì äìòä èçLé¯?úèçLð äìBò ïëéä ¦§©¨Ÿ¨¦§¥©¨¥¨¨¦§¤¤
øák àìäå ?ïéãéîì ïàkî eðà éëå !ïBôva äæ óà ,ïBôva©¨©¤©¨§¦¨¦¨§¥¦©£Ÿ§¨
!"úàhçä èçMz äìòä èçMz øLà íB÷îa" :øîàð¤¡©¦§£¤¦¨¥¨Ÿ¨¦¨¥©©¨

?àöé äæ äîì àä¯ïBôva BúBà èçL àì íàL ,BòáB÷ì ¨§¨¤¨¨§§¤¦Ÿ¨©©¨
ïeòè äfL àlà Bðéà Bà ,úàöé Cëì :øîBà äzà .Bìñt§¨©¨¥§¨¨¨¥¤¨¤¤¨
úà èçLå" :øîBì ãeîìz ?ïBôö ïeòè øçà ïéàå ïBôö̈§¥©¥¨¨©§©§¨©¤
áà dða äæ ,"äìòä úà èçLé øLà íB÷îa úàhçä©©¨¦§£¤¦§©¤¨Ÿ¨¤¨¨¨
àðîçø áúëc àîòè .ïBôö úBðeòhL úBàhç ìëì§¨©¨¤§¨©§¨§¨©©£¨¨
äfL àðéîà äåä ,éëä åàì àä ,"úàhçä úà èçLå"§¨©¤©©¨¨¨¨¦£¨¨¦¨¤¤
íeMî åàì ?àîòè éàî ,ïBôö ïeòè øçà ïéàå ïBôö ïeòè̈¨§¥©¥¨¨©©§¨¨¦
ïúBà ïéðc äfî äæ ïé÷çeøîc áb ìò óàå ,èøôe ììk äåäc©£¨§¨§¨§©©©¦§¨¦¤¦¤¨¦¨

é÷úî .èøôe ììëa?àeä èøôe ììk éàä :éLà áø dì ó ¦§¨§¨©§¦¨©©¦©§¨§¨
éñBî ììk äNòðå ,àeä ììëe èøtà÷ "Búà" àpz àlà !éléî ìk eäì éaøúéàå èøtä ìò ó §¨§¨§©£¤§¨¦©©§¨§¦§©¥§¨¦¥¤¨©¨Ÿ¨

àðîçø áúëc ,ïBôö ïeòè øçà ïéàå ïBôö ïeòè äfL àlà Bðéà Bà :øîà÷ éëäå ,déì àéL÷©§¨¥§¨¦¨¨©¥¤¨¤¤¨¨§¥©¥¨¨§¨©©£¨¨
.ïBLçð) éèeòîì ?éàî éèeòîì "Búà" ,"úàhçä úà èçLå"î déì à÷ôðc àzLäå ."Búà"Ÿ§¨§¨§¨§¨¥¦§¨©¤©©¨Ÿ§©¥©§©¥©§
ìéàBä :àðéîà Czòã à÷ìñ .ïBôva ïBLçð øéòN ïéàå ïBôva BúBà (ïîéñ .çñôa .óBò .èçLå§¨©§¤©¦¨©¨§¥§¦©§©¨¨§¨©§¨¨¦¨¦
:àéðúc ?ïìðî dôeb äëéîñe .ïì òîLî à÷ ,ïBôö ïéðòì éîð éaøúéì ,äëéîñ ïéðòì éaøúéàå§¦§©¥§¦§©§¦¨¦§©¥©¦§¦§©¨¨©§©¨§¦¨¨§¨©§©§¨

"øéòOä Làø ìò Bãé Cîñå"¯:øîBà ïBòîL éaø .äãeäé éaø éøác ,äëéîñì ïBLçð øéòN úBaøì §¨©¨©Ÿ©¨¦§©§¦©§¦§¦¨¦§¥©¦§¨©¦¦§¥
úåáøì
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dp sc zegpn(iyily meil)

,'õîç äôàúdyweøîBì ãeîìz äî,dfa epcnll aezkd `a dn - ¥¨¤¨¥©©§©
øîàð øák àìäåda.'õîç äNòú àì',`l`øîàpL éôìdaàì' ©£Ÿ§¨¤¡©Ÿ¥¨¤¨¥§¦¤¤¡©Ÿ

ìBëé ,'õîç äNòúueniga dgpn dt`e jxre yl m`y xnel iziid ¥¨¤¨¥¨
àlà áéiç àäé àìzewlnílek ìò úçàmxeqi` xn`py oeik Ÿ§¥©¨¤¨©©©¨

,zg` diyraäôàú àì' øîBì ãeîìzoky ,jk df oi`y 'ung ©§©Ÿ¥¨¤¨¥
ììëa äéiôà'ung dyrz `l',äúéäeäéìà Léwäì ,úàöé änì £¦¨¦§¨¨§¨¨¨¨¨§©¦¥¤¨

cnlle ,dgpnd iyrn x`yäîy myky -àéäL úãçeéî äéiôà ¨£¦¨§¤¤¤¦
éãéçé äNòî,envr ipta aeyg dyrn xnelkéðôa äéìò ïéáéiçå ©£¤§¦¦§©¨¦¨¤¨¦§¥

àéáà éðà óà ,dîöòl dpnn cenlläNòî ìëå dúëéøòå dúLéì ©§¨©£¦¨¦¦¨¨©£¦¨¨§¨©£¤
daL éãéçélk lr zewln aiigl ,envr ipta dyrn aeygy xnelk §¦¦¤¨

`a 'day icigi dyrn lke' llkde .mdn cg`óehé÷ ééeúéàì- §¦¥¦
,mina dipt zwlgd zeaxlLs` mewn lknéãéçé äNòî àeäaeyg ¤©£¤§¦¦

,envr iptaåoklåéìò ïéáéiçzewln.Bîöò éðôaweqtdy x`ean §©¨¦¨¨¦§¥©§
`le ,envr ipta dyrn lk lr aiigy cnll `a 'ung dt`z `l'

.yiwl yix ixack miixiyd lr dyrz `l xeqi` cnll
:`xnbd zvxznïðéøîà÷ í÷ìçî ïðàz` yiwl yixl epyxc ep` - £©¥¤§¨¨¨§¦©

`ziixade ,'ung dt`z `l'l jnqpy 'mwlg'n miixiyd xeqi`
lr aiigl 'ung dyrz `l' llkn `viy 'ung dt`z `l'n dyxc

envr ipta dyrn lk.
:`xnbd dywnàúàc àeä éëäì délek àîéàåweqtd lky xne` - §¥¨¥§¨¦©£¨©

.`ziixad ixack `le ,miixiyd xeqi`l wx `a
:`xnbd zvxznïk íàdxezl didäôàú àì í÷ìç' áBzëì ¦¥¦§¤§¨Ÿ¥¨¤

,'õîçueniga ezet`l oi` mipdkd wlgy wx yexcl ozip dfny, ¨¥
eéàîazkp recn -,'í÷ìç õîç äôàú àì'i`ce `l`dpéî úòîL ©Ÿ¥¨¤¨¥¤§¨¨§©¦¨

ézøzdyrn lk lr aiigl mb epiide ,zeyxcd izy z` dfn gikez - ©§¥
.envr ipta

dywn .envr ipta dyrn lk lr aiigy `ziixad ixaca dpc `xnbd
:`xnbdàîéàålr mpn`y xne` -àðîçø da èøôc äéiôàxeqi` §¥¨©£¦¨§¨©¨©£¨¨

,'ung dyrz `l'a dxq`p xaky s` ,uenigaàãç áéiçéìaiigzi - ¦©©£¨
mle` ,d`vi jkly ,zg` zewlnðéàC,dgpnd iyrn x`ya - ¦¨

eälekà àãç áéiçéìdyrz `l' wx mda xn`p ixdy ,mlek lr - ¦©©£¨©§
.'ung

:`xnbd zvxznäåäc íeMîdiit`ïî àöéå ììëa äéäL øác ¦©£¨¨¨¤¨¨¦§¨§¨¨¦
,ãnìì ììkä`l'a dazkpe d`vie ,'ung dyrz `l' llka dzidy ©§¨§©¥

y dfa llkde ,dnvr ipta dilr aiigy cnll 'ung dt`zãnìì àìŸ§©¥
df oicBîöò ìòcalaàöé Blek ììkä ìò ãnìì àlà ,àöé,`xtq) ©©§¨¨¤¨§©¥©©§¨¨¨

(a `"t l`rnyi iaxc `ziixa`l' llkd lr cnll diit` d`vi ok m`e ,
'ung dyrz.ueniga dgpnd ziiyra dyrn lk lr aiigy

:`xnbd dywnàîéàå,zxg` dcina el` miweqt cnlpy xne` - §¥¨©
yäNòú àì'`ed 'ungììke ,dgpnd iyrn lkäôàú àì''ung Ÿ¥¨¤¨¥§¨Ÿ¥¨¤¨¥

`ed,èøty dfa llkdeå ììkeixg`äî àlà ììka ïéà ,èøt §¨§¨§§¨¥©§¨¤¨©
èøtaL(f `"t my)xn`py dn wx lleky llkd yxtn hxtdy , ¤©§¨

lr `weecy cnlp eppiprle ,hxtaïéà äéiôà`idy oeik aiig ok` - £¦¨¦
a mle` ,llkd on d`vie llk ixg` hxtàðéøçà éãéîxg` dyrn - ¦¦©£¦¨

ueniga e`yry.àìŸ
:`xnbd zvxzn,é÷éøBèôà éaø øîà,hxte llka myxecl oi` ¨©©¦©§¦¦

éåäc íeMî[mdy-],äfî äæ ïé÷çeøîä èøôe ììk`l' llkdy ¦§¨¥§¨§¨©§¨¦¤¦¤
`xwie zyxta 'ung dyrz(`i a `xwie)'ung dt`z `l' hxtde ,

ev zyxta(i e my),ïúBà ïéðc ïéà äfî äæ ïé÷çeøîä èøôe ììk ìëå§¨§¨§¨©§¨¦¤¦¤¥¨¦¨
.èøôe ììëa¦§¨§¨

:jk lr `iyew d`ian `xnbddì éøîàå ,äáäà øa àãà áø áéúî¥¦©£¨©©£¨§¨§¦¨
dxn`p `iyewdy mixne` yie -éãk,dywnd my `la mzqa -åik §¦§

àéðúäå ,èøôe ììëa ïúBà ïéðc ïéà äfî äæ ïé÷çeøîä èøôe ììk§¨§¨©§¨¦¤¦¤¥¨¦¨¦§¨§¨§¨©§¨
`iyp z`hga xn`p ,`ziixaa(ck c my)øLà íB÷îa Búà èçLå'§¨©Ÿ¦§£¤

,'àeä úàhç 'ä éðôì äìBòä úà èçLée,úèçLð äìBò ïëéä ¦§©¤¨¨¦§¥©¨¥¨¨¦§¤¤
ïBôvadlera xn`py ,dxfrd ly(`i ` my)gAfOd Kxi lr Fz` hgWe' ©¨§¨©Ÿ©¤¤©¦§¥©
,'dptväæ óàhgyp `iyp z`hg oaxw -.ïBôva ¨Ÿ¨©¤©¨

:`ziixad zl`eyïéãéîì ïàkî eðà éëå,oetva ezhigyyàìäå §¦¨¦¨§¥¦©£Ÿ
øîàð øákze`hgd lka(gi e my)äìBòä èçMz øLà íB÷îa' §¨¤¡©¦§£¤¦¨¥¨¨

,'úàhçä èçMz:`ziixad daiyn .mllka `iyp xiry s`eàä ¦¨¥©©¨¨
äf äîì`iyp xiry -àöéi`ce ,ze`hgd llknBòáB÷ìreawl - §©¤¨¨§§

cnll xnelk ,oetva ezhigyLe carica s` akrnèçL àì íà ¤¦Ÿ¨©
.Bìñt ïBôva BúBà©¨§¨
:`ziixad zl`eyøîBà äzàyúàöé Cëìllkn `iyp z`hg ©¨¥§¨¨¨

le`yl yi j` ,ze`hgdBðéà Bàd`vi `l `ny -àlàcnll ¥¤¨
L`weecïeòè äæa dhigyïéàå ,ïBôöz`hg oaxw.ïBôö ïeòè øçà ¤¤¨¨§¥©¥¨¨

:`ziixad daiynøîBì ãeîìzcigi z`hga(hk c my)úà èçLå' ©§©§¨©¤
,'äìBòä (úà èçùé øùà) íB÷îa úàhçäy'áà äða' äæ'd - ©©¨¦§¨¨¤¨¨¨

cnll ,'a`' e`yrìëìdúBðeòhL ,úBàhça dhigy,ïBôöxg`ne §¨©¨¤§¨
ohrnl `iyp z`hgn wiicl oi` ,jkl olek eaxzpy.
,wiicl yi :eziiyew miiqn dad` xa `c` axàîòèmrhd - ©£¨

meyn ,ze`hgd lkl oetva dhigy micnlyàðîçø áúëcz`hga §¨©©£¨¨
cigiúàhçä úà èçLå',a` oipaa epnn cnlpy 'dlFrd mFwnAàä §¨©¤©©¨¦§¨¨¨

éëä åàì,df `la j` -L ,àðéîà äåä`weecäæ`iyp xiry -ïeòè ¨¨¦£¨¨¦¨¤¤¨
a dhigyïéàå ,ïBôöz`hg oaxw,ïBôö ïeòè øçàeàîòè éàî- ¨§¥©¥¨¨©©£¨

m`d ,dfa mrhd dnäåäc íeMî åàìdf oipra exn`py -ììklka ¨¦©£¨§¨
'z`Hgd hgXY dlFrd hgXY xW` mFwnA' ze`hgdèøôexirya ¦§£¤¦¨¥¨¨¦¨¥©©¨§¨

`l` llka oi`e ,'dlFrd z` hgWi xW` mFwnA Fz` hgWe' `iyp§¨©Ÿ¦§£¤¦§©¤¨¨
ze`hg x`y `le oetva zhgyp `iyp z`hg wxe ,hxtay dn,óàå§©

ïé÷çeøîc áb ìòhxtde llkd,äfî äæev zyxta xn`p llkdy ©©¦§¨¦¤¦¤
,`xwie zyxta hxtde,èøôe ììëa ïúBà ïéðciaxk `lye ¨¦¨¦§¨§¨

.iwixeht`
:ef `iyew dgec iy` axé÷úî,éMà áø dì óikeéàädf cenil - ©§¦¨©©¦©

àeä èøôe ììk,jtidl ixd ,hxtd mcew xn`p llkdyììëe èøt §¨§¨§¨§¨
,àeälk ly llkd mcew `xwie zyxtay `iyp xiry hxtd ixdy

,ev zyxtay ze`hgdådfaäNòðdéñBî ììk,èøtä ìò ó §©£¨§¨¦©©§¨
éléî ìk eäì éaøúéàåeaxzp ok m`e ,llkay mixacd lk eaxzpe - §¦§©¥§¨¦¥

.cigi z`hgn z`f cenll jixv oi`e ,oetva dhigyl ze`hgd lk
àlàd i`ceàpzok `lay meyn ,cigi z`hgn `ziixaa cnl `l ¤¨©¨

weqtdy meyn `l` ,x`eank hxte llka `iyp xiryn hrnl yi
hgWe''BúBà`iyp xiryaydéì àéL÷ à÷hrnpy ,el dyw did - §¨©¨©§¨¥

.zexg` ze`hg `le ,oetva hgey 'eze`' `weecyøîà÷ éëäåjke - §¨¦¨¨©
,xnel ezpeekBðéà Bàdaeg eraewl `iyp xiry `vi `l `ny - ¥

,elqt oetva ehgy `l m`yàlàcnllL`weecïeòè äædhigy ¤¨¤¤¨
aïéàå ïBôöz`hg oaxw,ïBôö ïeòè øçàmeynàðîçø áúëc ¨§¥©¥¨¨§¨©©£¨¨

hgWe' `iyp z`hga,'BúBàx`y `le oetva hgey 'eze`' `weecy §¨©
ze`hg x`y zeaxl cigi z`hgn cenll jxved jkle ,ze`hgd

.oetva dhigyl
:'eze`'n `pwqnl mihrnn dn `xnbd zxxandéì à÷ôðc àzLäå§©§¨§¨§¨¥

oetva dhigy `pzd cnly dzre -úàhçä úà èçLå'îmFwnA ¦§¨©¤©©¨¦§
hgWe' ok m` ,`iyp xiryn `le ,'dlFrd'BúBàrnyny ,ea xn`py ¨¨§¨©
,xg` oaxwn oetva dhigy hrnl `ayéàî éèeòîìoaxw dfi` - §©¥©

hrnl `a.
`a 'eze`' :`xnbd daiyn) éèeòîìzeaizd,ó"Bò ,è"çLå ,ï"BLçð §©¥©§§¨©

,ç"ñôaodïîéñmi`ad mipicd zxikfl,(`weecy'BúBà'epiidc §¤©¦¨
hgyp `iyp xiryïBLçð øéòN ïéàå ,ïBôvami`iypd ixiry epiidc ©¨§¥§¦©§
gafnd zkepgay(jli`e fh f xacna)mihgyp,ïBôvaxiryk mpi`y ©¨

,z`f hrnl jixvy mrhde .zxk eyper cifnay `hg lr `ay `iyp
okyàðéîà Czòc à÷ìñy xnel jzrca dler did -ìéàBä ¨§¨©§¨¨¦¨¦

éaøúéàå`iyp z`hgk zeidl oeygp xiryïéðòìoerhyäëéîñlr §¦§©¥§¦§©§¦¨
,dhigyd mcew ey`xïéðòì énð éaøúéìa dhigyòîLî à÷ ,ïBôö ¦§©¥©¦§¦§©¨¨©§©

ïì.oeygp xiry `le oetva hgyp `iyp z`hg `weecy ,'FzF` hgWe' ¨§¨©
:`xnbd zl`eyïìðî dôeb äëéîñe.oeygp xiryl dzaxzpy §¦¨¨§¨¨
:`xnbd daiynàéðúc`iyp z`hga xn`p ,`ziixaa(ck c `xwie) §©§¨

,'øéòOä Làø ìò Bãé Cîñå'reci ixdy ,zxzein 'xiryd' zaize §¨©¨©Ÿ©¨¦
`a `l` ,'ey`x' xnel el dide ,xiryl dpeekdyøéòN úBaøì§©§¦

,øîBà ïBòîL éaø .äãeäé éaø éøác ,äëéîñì ïBLçð©§¦§¦¨¦§¥©¦§¨©¦¦§¥
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xcde"קנו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ep sc zegpn(iriax meil)

d`a 'xiryd' zaizéøéòN úBaøìz`hgíéáëBk úãBáòd`iany §©§¦¥£©¨¦
l`xyi zcr(ck eh xacna),äëéîñì.lecb odk ly ¦§¦¨

:`xnbd dywné÷úîçðéz ,àðéáø dì óaeh df herin -éaøì ©§¦¨©¦¨¦©§©¦
äãeäéoerh epi`y hrnl jixv okle ,oeygp xirya dkinq daxny §¨

j` ,oetvïBòîL éaøì,oetvn ehrnl jixv oi`e z`f daxn epi`y §©¦¦§
øîéîì àkéà éàî'eze`'n herina. ©¦¨§¥©

:zeywdl `xnbd dtiqendéøa àøèeæ øî déì øîà[epa-]áøc ¨©¥©§¨§¥§©
énð äãeäé éaøì ,àðéáøì éøîixd ,dywéaøúéàc éàîxirya ¨¦§©¦¨§©¦§¨©¦©§¦§©¥

,dkinq epiidc oeygp,éaøúéàj`éaøúéà àìc éàîdhigy epiidc ¦§©¥©§Ÿ¦§©¥
,oetva,éaøúéà àì.ehrnl jixv oi`edéèòî àì éà àîéz éëå Ÿ¦§©¥§¦¥¨¦Ÿ©£¥
àø÷weqtd ehrin `lnl`y -ðéîà äåäàoeygp xiryy oeiky §¨£¨¨¦¨

'z`hg' `xwpéúézze`hgd lkn cenll yi -áà ïéðáaoerhy ¥¥§¦§©¨
a mb ok m`y ,jk xnel oi` .oetvdôeb äëéîñ[dnvr-]÷BzLéì §¦¨¨¦§

dépéî àø÷,dzeaxln aezkd wezyi -éúéúåx`yn dcnell yie - §¨¦¥§¥¥
ze`hgdàlà .áà ïéðáai`ceïðéôìé àì úBøBcî äòLoi` - §¦§©¨¤¨¨¨¦Ÿ¨§¦©

x`yn ,dry z`xeda mi`iypd eaixwdy oeygp xiry oic cenll
e ,zexecl mze` miaixwny ze`hgénð àëäoi` oetva dhigya ¨¨©¦

y meyn ze`hgd x`yn oeygp xiry cenllàì úBøBcî äòL̈¨¦Ÿ
.ïðéôìé'eze`'n mihrnn dn dyw aeye. ¨§¦©

:`xnbd zx`an oklàlà`weecy ,hrnl yi'BúBà'oaxwd - ¤¨
hgypd.ïBôva ãîBò èçBMä ïéàå ,ïBôö ïeòè̈¨§¥©¥¥©¨

ixd :`xnbd dywnîecenilà÷ôð äéiçà éaøc,z`f epcnl - ¦§©¦£¦¨¨§¨
àéðúc,`ziixaa,øîBà äéiçà éaødlera xn`p(`i ` `xwie)èçLå' §©§¨©¦£¦¨¥§¨©

,'äðBôö çaænä Cøé ìò Búàxxal yieøîBì ãeîìz äî.'eze`' Ÿ©¤¤©¦§¥©¨¨©©§©
,`l`÷îa eðéönL éôììaz`hg mc,ïBôva ìa÷îe ïBôva ãîBòL §¦¤¨¦©§©¥¤¥©¨§©¥©¨

ìBëé ,ìñt ïBôva ìaé÷å íBøca ãîò íàåy xnel ziidäæ óà- §¦¨©©¨§¦¥©¨¨©¨©¤
hgeydøîBì ãeîìz ,ïkhgWe','BúBà`weecyBúBàoaxwd - ¥©§©§¨©
cner,ïBôvaéøö èçBLä àìå.ïBôöa ãîBò úBéäì Cdyw aeye ©¨§Ÿ©¥¨¦¦§¥©¨

.`iyp xiryay 'eze`'n mihrnn dn
:`xnbd zx`an oklàlà`weecy ,hrnl yiBúBà`iyp xiry - ¤¨

hgypóBò ïa ïéàå ,ïBôvadler e` z`hg ly dpei oa e` xez epiidc ©¨§¥¤
wlnp.ïBôvaoky ,hrnl jixvy mrhdeàðéîà Czòc à÷ìñdid - ©¨¨§¨©§¨¨¦¨

,xnel jzrca dleréúéìoetva dwiln oerhy cnlpy -øîBçå ì÷a ¥¥§©¨¤
ïàö ïa äîe ,ïàö ïaî,lwdBì òá÷ àlLaezkdïäkezhigyl ¦¤Ÿ©¤Ÿ¤Ÿ¨©Ÿ¥

ok it lr s` ,odk oerh jli`e mcd zlawn wxe ,xfa xyk `l`òá÷̈©
Bìa dhigyBôöóBò ïa ,ïxengdïäk Bì òáwL,ezwilnl `weec ¨¤¤¨©Ÿ¥

L ïéc Bðéàe xingp,ïBôö Bì òa÷pser oay ,'eze`'n mihrnn okle ¥¦¤¦§©¨
.oetva dwiln oerh epi`

y jextl yi ixd :`xnbd dywnïàö ïál äîxengdBì òá÷ ïkL ©§¤Ÿ¤¥¨©
éìk,oetva ezhigy rawe xingd mb okle ,oikqa epiidc ezhigyl §¦

herin jixv oi`e ,oxetiva wlnpy lwd ser oa epnn cenll oi`e
.'eze`'n mihrnn dn dyw aeye .oetva dwiln oerh epi`y

:`xnbd zx`an oklàlà`weecy ,hrnl yiBúBà`iyp xiry - ¤¨
hgypïéàå ,ïBôvaoaxwçñthgypïBôva.mewn lka `l` ©¨§¥¤©©¨

y dn ixd :`xnbd dywnçñtoetv oerh epi`îeixacøæòéìà éaøc ¤©¦§©¦¡¦¤¤
à÷ôð á÷òé ïa,[epcnl-]àéðúc,`ziixaaá÷òé ïa øæòéìà éaø ¤©£Ÿ¨§¨§©§¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

ìBëé ,øîBày xnel ziidïéãå ,ïBôö ïeòè çñtä àäé[xnege lw-] ¥¨§¥©¤©¨¨§¦
,dúèéçLa ïîæ dì òá÷ àlL äìBò äîe ,àeälka daixw `l` ¨¨¤Ÿ¨©¨§©¦§¦¨¨

ok it lr s` ,onfì ïîæ Bì òáwL çñt ,ïBôö dì òá÷BúèéçLc"ia ¨©¨¨¤©¤¨©§©¦§¦¨
miaxrd oia oqipa,.ïBôö Bì òáwL ïéc Bðéàixdy ,jk xnel oi`yi ¥¦¤¨©¨

jextlïkL äìBòl äîdaixwìéìkokle ,milk`p dixa` oi`e ©¨¨¤¥¨¦
xn`p gqta j` ,oetv dperhe dxeng(g ai zeny)xUAd z` Elk`e'§¨§¤©¨¨

.elek axw epi`e ,'dGd dliNA©©§¨©¤

oetv oerh gqty cnlp `l`,úàhçî,dlek daixw dpi`y ¥©¨
oetva dzhigye(.bp-:ap migaf)d`a `l` reaw dpnf oi`y z`hg m`e ,

dxtkl(gk-fk c `xwie)oerh reaw epnfy gqty oky lk ,oetv dperh
jextl yi ixdy ,jk xnel oi` .oetvúàhçl äîdxengdïkL ©©©¨¤¥

,úBúéøk éáéiç ìò úøtëîoi`e ,oetv dperhe da xingd okle §©¤¤©©¨¥§¥
.`hg lr `a epi`y gqtl dpnn cenll

oetv oerh gqty cnlp `l`,íLàî,zezixk iaiig lr xtkn epi`y ¥¨¨
oky lk ,reaw onf el oi`y s`e ,oetva ezhigye ,elek axw epi`e

jextl yi ixdy ,jk xnel oi` .oetv oerh reaw epnfy gqtyäî©
ïkL íLàìn `edíéLã÷ éLã÷oerhy ea xingd okle ,mixengd ¨¨¨¤¥¨§¥¨¨¦
l oi`e ,oetv:`xnbd dtiqen .milw miycwn `edy gqtl cenl

eälekî,my`de z`hgde dlerd epiidc ,el` zepaxw lkn -énð ¦§©¦
oetv oerhy gqtl cenll oi`ïkLmd.íéLã÷ éLã÷ ¤¥¨§¥¨¨¦

,oetv oiprl gqt zeaxl oi`y ,awri oa xfril` iax ixacn x`ean
.'eze`'n mihrnn dn dyw aeye .jkn ehrnl aezkd jxved `le

:hgeyd zcinr iabl lirl herind z` `xnbd zvxzn oklàlà¤¨
íìBòìhrnl yiàøwéòî ïðéøîà÷ãk`weecy ,dligza -BúBà- §¨¦§¨©§¦©¥¦¨¨

cner hgypd oaxwdCì àéL÷ à÷ãe ,ïBôva èçBMä ïéàå ,ïBôva©¨§¥©¥©¨§¨©§¨¨
ixdäéiçà éaøcîdlera xn`py 'eze` hgye'n epiidcà÷ôð- ¦§©¦£¦¨¨§¨

,uxzl yi ,z`f epcnlàeä ïBôva èçBL éèeòîì åàì äéiçà éaøc§©¦£¦¨¨§©¥¥©¨
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`l` `zil `yiwid `eddc :xnel yie !`iz` inp oerny iaxlc gken mzde ,dxf dcear
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wxt onwl gken oke ,dxf dcear ixiry ihernl

.(`,av) "zecn izy"

éáøìhrnlc Ð xninl `ki` i`n oerny

,inwe`l xazqn `l dxf dcear ixiry

.`nlrc ze`hg x`yk mdy oeikàìàdry

wxta ol `irainc `de Ð opitli `l zexecn

opixnb in ?dnka ipiq xey :(a,eh) oixcdpqc `nw

`zlin iielb mzd Ð `l e` zexecn dry

.`ed `nlra
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,dkinq epiidc oeygp,éaøúéàj`éaøúéà àìc éàîdhigy epiidc ¦§©¥©§Ÿ¦§©¥
,oetva,éaøúéà àì.ehrnl jixv oi`edéèòî àì éà àîéz éëå Ÿ¦§©¥§¦¥¨¦Ÿ©£¥
àø÷weqtd ehrin `lnl`y -ðéîà äåäàoeygp xiryy oeiky §¨£¨¨¦¨

'z`hg' `xwpéúézze`hgd lkn cenll yi -áà ïéðáaoerhy ¥¥§¦§©¨
a mb ok m`y ,jk xnel oi` .oetvdôeb äëéîñ[dnvr-]÷BzLéì §¦¨¨¦§

dépéî àø÷,dzeaxln aezkd wezyi -éúéúåx`yn dcnell yie - §¨¦¥§¥¥
ze`hgdàlà .áà ïéðáai`ceïðéôìé àì úBøBcî äòLoi` - §¦§©¨¤¨¨¨¦Ÿ¨§¦©

x`yn ,dry z`xeda mi`iypd eaixwdy oeygp xiry oic cenll
e ,zexecl mze` miaixwny ze`hgénð àëäoi` oetva dhigya ¨¨©¦

y meyn ze`hgd x`yn oeygp xiry cenllàì úBøBcî äòL̈¨¦Ÿ
.ïðéôìé'eze`'n mihrnn dn dyw aeye. ¨§¦©

:`xnbd zx`an oklàlà`weecy ,hrnl yi'BúBà'oaxwd - ¤¨
hgypd.ïBôva ãîBò èçBMä ïéàå ,ïBôö ïeòè̈¨§¥©¥¥©¨

ixd :`xnbd dywnîecenilà÷ôð äéiçà éaøc,z`f epcnl - ¦§©¦£¦¨¨§¨
àéðúc,`ziixaa,øîBà äéiçà éaødlera xn`p(`i ` `xwie)èçLå' §©§¨©¦£¦¨¥§¨©

,'äðBôö çaænä Cøé ìò Búàxxal yieøîBì ãeîìz äî.'eze`' Ÿ©¤¤©¦§¥©¨¨©©§©
,`l`÷îa eðéönL éôììaz`hg mc,ïBôva ìa÷îe ïBôva ãîBòL §¦¤¨¦©§©¥¤¥©¨§©¥©¨

ìBëé ,ìñt ïBôva ìaé÷å íBøca ãîò íàåy xnel ziidäæ óà- §¦¨©©¨§¦¥©¨¨©¨©¤
hgeydøîBì ãeîìz ,ïkhgWe','BúBà`weecyBúBàoaxwd - ¥©§©§¨©
cner,ïBôvaéøö èçBLä àìå.ïBôöa ãîBò úBéäì Cdyw aeye ©¨§Ÿ©¥¨¦¦§¥©¨

.`iyp xiryay 'eze`'n mihrnn dn
:`xnbd zx`an oklàlà`weecy ,hrnl yiBúBà`iyp xiry - ¤¨

hgypóBò ïa ïéàå ,ïBôvadler e` z`hg ly dpei oa e` xez epiidc ©¨§¥¤
wlnp.ïBôvaoky ,hrnl jixvy mrhdeàðéîà Czòc à÷ìñdid - ©¨¨§¨©§¨¨¦¨

,xnel jzrca dleréúéìoetva dwiln oerhy cnlpy -øîBçå ì÷a ¥¥§©¨¤
ïàö ïa äîe ,ïàö ïaî,lwdBì òá÷ àlLaezkdïäkezhigyl ¦¤Ÿ©¤Ÿ¤Ÿ¨©Ÿ¥

ok it lr s` ,odk oerh jli`e mcd zlawn wxe ,xfa xyk `l`òá÷̈©
Bìa dhigyBôöóBò ïa ,ïxengdïäk Bì òáwL,ezwilnl `weec ¨¤¤¨©Ÿ¥

L ïéc Bðéàe xingp,ïBôö Bì òa÷pser oay ,'eze`'n mihrnn okle ¥¦¤¦§©¨
.oetva dwiln oerh epi`

y jextl yi ixd :`xnbd dywnïàö ïál äîxengdBì òá÷ ïkL ©§¤Ÿ¤¥¨©
éìk,oetva ezhigy rawe xingd mb okle ,oikqa epiidc ezhigyl §¦

herin jixv oi`e ,oxetiva wlnpy lwd ser oa epnn cenll oi`e
.'eze`'n mihrnn dn dyw aeye .oetva dwiln oerh epi`y

:`xnbd zx`an oklàlà`weecy ,hrnl yiBúBà`iyp xiry - ¤¨
hgypïéàå ,ïBôvaoaxwçñthgypïBôva.mewn lka `l` ©¨§¥¤©©¨

y dn ixd :`xnbd dywnçñtoetv oerh epi`îeixacøæòéìà éaøc ¤©¦§©¦¡¦¤¤
à÷ôð á÷òé ïa,[epcnl-]àéðúc,`ziixaaá÷òé ïa øæòéìà éaø ¤©£Ÿ¨§¨§©§¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

ìBëé ,øîBày xnel ziidïéãå ,ïBôö ïeòè çñtä àäé[xnege lw-] ¥¨§¥©¤©¨¨§¦
,dúèéçLa ïîæ dì òá÷ àlL äìBò äîe ,àeälka daixw `l` ¨¨¤Ÿ¨©¨§©¦§¦¨¨

ok it lr s` ,onfì ïîæ Bì òáwL çñt ,ïBôö dì òá÷BúèéçLc"ia ¨©¨¨¤©¤¨©§©¦§¦¨
miaxrd oia oqipa,.ïBôö Bì òáwL ïéc Bðéàixdy ,jk xnel oi`yi ¥¦¤¨©¨

jextlïkL äìBòl äîdaixwìéìkokle ,milk`p dixa` oi`e ©¨¨¤¥¨¦
xn`p gqta j` ,oetv dperhe dxeng(g ai zeny)xUAd z` Elk`e'§¨§¤©¨¨

.elek axw epi`e ,'dGd dliNA©©§¨©¤

oetv oerh gqty cnlp `l`,úàhçî,dlek daixw dpi`y ¥©¨
oetva dzhigye(.bp-:ap migaf)d`a `l` reaw dpnf oi`y z`hg m`e ,

dxtkl(gk-fk c `xwie)oerh reaw epnfy gqty oky lk ,oetv dperh
jextl yi ixdy ,jk xnel oi` .oetvúàhçl äîdxengdïkL ©©©¨¤¥

,úBúéøk éáéiç ìò úøtëîoi`e ,oetv dperhe da xingd okle §©¤¤©©¨¥§¥
.`hg lr `a epi`y gqtl dpnn cenll

oetv oerh gqty cnlp `l`,íLàî,zezixk iaiig lr xtkn epi`y ¥¨¨
oky lk ,reaw onf el oi`y s`e ,oetva ezhigye ,elek axw epi`e

jextl yi ixdy ,jk xnel oi` .oetv oerh reaw epnfy gqtyäî©
ïkL íLàìn `edíéLã÷ éLã÷oerhy ea xingd okle ,mixengd ¨¨¨¤¥¨§¥¨¨¦
l oi`e ,oetv:`xnbd dtiqen .milw miycwn `edy gqtl cenl

eälekî,my`de z`hgde dlerd epiidc ,el` zepaxw lkn -énð ¦§©¦
oetv oerhy gqtl cenll oi`ïkLmd.íéLã÷ éLã÷ ¤¥¨§¥¨¨¦

,oetv oiprl gqt zeaxl oi`y ,awri oa xfril` iax ixacn x`ean
.'eze`'n mihrnn dn dyw aeye .jkn ehrnl aezkd jxved `le

:hgeyd zcinr iabl lirl herind z` `xnbd zvxzn oklàlà¤¨
íìBòìhrnl yiàøwéòî ïðéøîà÷ãk`weecy ,dligza -BúBà- §¨¦§¨©§¦©¥¦¨¨

cner hgypd oaxwdCì àéL÷ à÷ãe ,ïBôva èçBMä ïéàå ,ïBôva©¨§¥©¥©¨§¨©§¨¨
ixdäéiçà éaøcîdlera xn`py 'eze` hgye'n epiidcà÷ôð- ¦§©¦£¦¨¨§¨

,uxzl yi ,z`f epcnlàeä ïBôva èçBL éèeòîì åàì äéiçà éaøc§©¦£¦¨¨§©¥¥©¨
àúàc'eze`'n hrnzpe ,oetva cner hgeyd oi`y hrnn epi` - ©£¨

,`iyp xiryayøîà÷ éëä àlàjixvy dnn ,xnel ezpeek jk - ¤¨¨¦¨¨©
wxy gken ,oetva cner epi` hgeydy 'eze`'n hrnlèçBMä ïéà¥©¥

,ïBôvaìáàd.ïBôva ìa÷î ©¨£¨§©¥©¨
d oic ixd :`xnbd dywnìa÷îdfaà÷ôð 'ç÷ìå' 'ç÷l'îepcnl - §©¥¦¨©§¨©¨§¨

weqtd on(cl c `xwie)weqtae ,'FrAv`A z`Hgd mCn odMd gwle'§¨©©Ÿ¥¦©©©¨§¤§¨
lawndy micnl ,'gwle' ly 'e ze`ne ,oetva dhigy dxn`p mcewd

.'eze`'n z`f wiicl jixv recne .oetva cner
:`xnbd zvxzn'ç÷ìå' 'ç÷ì''gwle' ly 'e ze`n dyxcd -àì ¨©§¨©Ÿ

déì òîLî.'eze`'n df oic wiicl jxved okle ,diig` iaxl ©§©¥
:dpyna epipy.dúéiôà ìòå dúëéøò ìòå dúLéì ìò áéiçå§©¨©¦¨¨§©£¦¨¨§©£¦¨¨

:dte`d dwel zeiwln dnk zx`an `xnbddàôà ,àtt áø øîà̈©©¨¨£¨¨
ueniga dgpnlìò úçàå ,dúëéøò ìò úçà ,íézL ä÷Bì¤§©¦©©©£¦¨¨§©©©

,dúéiôà.dkixrd xnb `id diit`dy oeik £¦¨¨
:`xnbd dywnúøîà àäå`ziixaa(:dp lirl),äîy myk -äéiôà §¨¨§©¨£¦¨

,dîöò éðôa äéìò ïéáéiçå éãéçé äNòî àéäL úãçeéîx`eane §¤¤¤¦©£¤§¦¦§©¨¦¨¤¨¦§¥©§¨
.dkixrd lr `le zg` wx dilr dwely

:`xnbd zvxznéøòc àä ,àéL÷ àìàeä äôàå àeä C`ziixad - Ÿ©§¨¨§¨¦§¨¨
dyrn `id zg` lk f`y ,ueniga diit`e dkixr dyryk dxaic

e ,dyrn lk lr zg` wx dwele icigiéøòc àädéì áéäéå déøáç C ¨§¨¦©§¥§¨¦¥
äôàådwel exiagy ,dt`e el ozpe exiag jxryk xaic `tt axe - §¨¨

diit`dy oeik ,dkixrde diit`d lr mizy dwel `ede ,dkixrd lr
.miyrn ipy dyry aygpe ,dkixr xnb `id

:men ea yiy xekaa men ziiyr oipra `ziixa d`ian `xnbdeðz̈
ïðaømiig lra ,`ziixaaíc BæçàL øBëaeteba mcd daxzpy - ©¨¨§¤£¨¨

,okeqn ileg dfeícä úà BúBà ïéæéwîeze`txla`edy sebd lk ©¦¦¤©¨§
íeî Ba ïéNBò ïéàL íB÷î,`txzn dfwdd meny -úà ïéæéwî ïéàå ¨¤¥¦§¥©¦¦¤

íeî Ba ïéNBòL íB÷îa ícä,epirae epf`a epiidc ,`txzn epi`y ©¨§¨¤¦
,men ea yiy xekaa reaw men lihdl xeq`y.øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦

íeî Ba ïéNBòL íB÷îa óà æéwé ,íéøîBà íéîëçå,`txzn epi`y ©£¨¦§¦©¦©§¨¤¦
,mewn eze`a dfwd `la zeni m`èBçLé àlL ãáìáeelk`lìò] ¦§©¤Ÿ¦§©

[iptn-][íeî BúBàwx dlik`a xzen xekae ,micia dyrpy oeik
.envrn men ltpyk,øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥
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oifge` mipy` cenr ep sc ± oey`x wxtzereay

äãåäé éáøì çðéú.oetvn ihernl jixhvi` ,dkinql dil iaxnc -àì éà àîéú éëå
äéèòîzivn `l `d - oetv oiperhy ze`hg x`yk a` oipan iz` ,"eze`"n -

dkinql dil iaxn i`n` ,`id z`hg llkac ,ok m`c ,zxn`?lr"n `xw wezyil

.dkinqc "xiryd y`xéúéúåze`hg x`ya epivn dnc ,a` oipan oeygp zkinq -

.ok df s` - dkinq oerhlcäòù àìà
ïðéôìé àì úåøåãîjixhvi` i`n` jklid -

oetvn ihernl?åúåàla` ,oetva oaxwd -

oikqa hgeye mexca cenrl leki hgeyd

.dkex`ïåôöá ãîåò ìá÷îyxtn -

(`,gn) "onewn edfi`" wxta miycw zhigya

oetv irac olpn z`hg :xn`wc?aizkc -

dlaw ,"dlerd mewna z`hgd z` hgye"

olpn?mcn odkd gwle" dixza aizkc -

olpn envr lawn ,"z`hgd?el - "gwle" -

.gwiéìë åì òá÷ ïàö ïádhigyc ,oikq -

z` gwie" aizk dhigyae ,dia aizk

,(ak ziy`xa) "epa z` hegyl zlk`nd

.oxetva ezwiln ser oa la`úàèçî-

lke ,oetv oerhe reaw onf el oi`c ,opixnb

okygqt!êéøô à÷åoky z`hgl dn -

.zezixk iaiig lr zxtkníùàî øîà÷å
oky my`l dn :jixtwe ,dil opiziin -

milw miycwc gqta xn`z ,miycw iycw

`ed?!`pic i`dn oetvn gqt `nl`

.hirni`èçåù éèåòîì åàì äééçà éáøã
ïåôöá`l` ,`wtp xiryc "eze`"n i`dc -

xn`w ikdc .oetva cner lawnc slinl

lawn la` ,oetva hgeyd oi` :diig` iax

eze` :`ni` ,diig` iaxl `iyw i`e .oetva

.oetva lawn `le oetvaä÷åì äàôà
'åë íéúù.`id dkixr xnb diit`c -

àéä éãéçé äùòî úøîàäåi`n`e -

izxz dil zaiign?àåä äôàå àåä êøò
.ediiexz` izxz iaeigi`l -äéøáç êøò

àåä äôàåedi`e ,`cg dixag aiigin -

s`e .dxnb xnbc ,dkixr`e dit`` :izxz

aiig `ed - dkixr` dixag aiigc ab lr

:(`,fp zegpn) onwl inp xn`ck ,dlr inp

.ungn xg` ungn `iadlïéàù íå÷îá
íåî äùåò.`ixa xcdc ,sebd lk epiid -

'åë äùåòù íå÷îáxcd `lc ,epire epf` -

.`ixaíåîä åúåà ìò èåçùé àìù ãáìáå
epi` xekac ,envrn men ea `diy cr -

.men ea `diy cr uega lk`pèçùð óà
íåî åúåà ìò,dinrhl oerny iax -

zay) xzen oiekzn oi`y xac :xn`c

lr men ea lihdl oiekzp `l dfe ,(`,blw

.eilr ehgeyl zpn
åìéôà
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úåáøìly xac mlrd xtl yewzi`cn dil wetiz :dniz Ð dkinql dxf dcear ixiry

ixiry el` Ð "z`hgd" :(`,`n migaf) "i`ny zia" wxta opixn`ck ,xeaiv

`l` `zil `yiwid `eddc :xnel yie !`iz` inp oerny iaxlc gken mzde ,dxf dcear

opinwen dede ,"igd" aizkc meyn ,opirci ded `l `yiwidn :inp i` .`weec d`fd iabl

wxt onwl gken oke ,dxf dcear ixiry ihernl

.(`,av) "zecn izy"

éáøìhrnlc Ð xninl `ki` i`n oerny

,inwe`l xazqn `l dxf dcear ixiry

.`nlrc ze`hg x`yk mdy oeikàìàdry

wxta ol `irainc `de Ð opitli `l zexecn

opixnb in ?dnka ipiq xey :(a,eh) oixcdpqc `nw

`zlin iielb mzd Ð `l e` zexecn dry

.`ed `nlra

èçåù`idd :dniz Ð `wtp diig` iaxcn

ab lr s`e !z`hga `kde ,aizk dlera

`l mewn lkn ,dlera z`hg `pngx `lzc

migaf) "onewn edfi`" wxta jixhvi`c ,opixnb

.z`hgn opixnb `le ,dlera `aekir (a,gn

yxtnc i`nlc ,`gip mzdc inrh ilekl edine

,xwird on xeng lth `di `ly `nrh mzd

(z`hg) hgey `di `l `nrh i`dn inp `kd

dlerd aizkc meyn ,inp yxtnc i`nle .oetva

hgey `di `l inp `nrh i`dn ,`dz dnewna

.oetva

äîyixa jixt oke Ð ilk el raw oky o`v oal

jixt `lc :dnize ,(my) "onewn edfi`"

ser oa silic (a,el) oiyecwc `nw wxta ikd

ezhigyl odk el raw `ly o`v oan xnege lwn

oetv iabc :xnel yie ?ez`fdl odk el rawe

slinl irac mzd la` ,ilkc `kxit jd `kiiy

ser oaa aezkd jixvdy opirnyc `l dpedk

.o`v oan xzei

úàèçîdteb z`hg Ð 'ek zxtkn oky

`id `irae ,`iz` dlerc `yiwidn

cnld xac i` (`,p migaf) "onewn edfi`" yixa

.a` oipaa cnlne xfegy ywidaàìàoi`

`zyd Ð oetva lawnd la` oetva hgeyd

,"oetva lawn la`" yxcnl ivn `lc rnyn

`wtpc ,hgey ihernl jixhvi` `lc meyn `l`

yxcinl ol zi` dligz ok m` ,diig` iaxcn

lawn la`" yexcipc inwn "oetva hgeyd oi`"

`lc `ziixaa lirl rnync :dnize ."oetva

itl `l` ,oetvn hgey ihernl `xw jixhvi`

`l ok m`e ,oetva cnery lawna epivny

lr cnllc `prci `p`e ,`xw cg `l` aezkil

:xnel yie !jixhvi` `l hgeylc ,iz` lawn

mlerl `l` ,`xaq `idd `zyd dil zilc

epivn inp `ziixaae .hgeyl `xw jixhvi`

zi` `xaqnc `weec e`l epivny itlc ,xninl

hgey oicd `ed oetva dhigydy oeik xninl ol

?`py i`nc ,lawnd oke

äàôà:qxhpewa yxit Ð mizy dwel

:jixte .`id dkixr xnb diit`c

`d" ipynw i`n :dnize ?icigi dyrn zxn`de

zrya dte`d dyery zhren dkixr meyn mizy aiigc :yxtl d`xpe ?dcda dkixr `ki`c ,ied `l `din icigi dyrn izk` ,"`ed d`t`e dixag jxrc `d ,`ed d`t`e `ed jxrc

zryay dkixrd xnb dyry ,xnelk Ð "`ed dt`e `ed jxrc" :ipyne .zg` `l` dilr oiaiig oi`e dnr zxg` dk`ln oi`y rnync ,icigi dyrnn jixte .dkixr xnb dpi`e ,diit`

icigi dyrn `l` diit` icda diiyr mey `kil `zydc ,diit` icdac dkixr elit` ,lkd xnby exiag jxrya zg` `l` aiigin `lc rnyn "icigi dyrn" dl ixwc `de .diit`d

!"dkixr xnb ciar `lc `d ,dkixr xnb ciarc `d" :xninl dil ded ikdc Ð 'ek "dixag jxrc `d" hwp mpgc ,df itl `iyw zvwe .`edéáøÐ men eze` lr hgyp s` xne` oerny

:(a,bl) "oiycwend ileqt lk" wxta zexeka zkqna opzc :`iywe .eilr hegyl zpn lr men ea lihdl oiekzp `l dfe ,xzen oiekzn oi`y xac xn`c ,dinrhl oerny iax :qxhpewa yxit

s` ,fiwi :xne` oerny iax .eilr hegyi `l df ixd Ð men ea dyr m`e .men el dyri `ly calae ,fiwi :mixne` minkge .dcedi iax ixac ,mc el oifiwn oi` zn elit` ,mc efg`y xeka

cr ,oizipznc oerny iax `nili` ?oerny iax id :jixte ,oerny iaxk dkld :l`eny xn` dcedi ax xn` ,`ibeqd seqa opiwqne ,oizrnyc `ziixa `xnba iziine .men ea dyery it lr

!ixy inp oiekzna elit` `l` ,oiekzn oi`y xac mrhn `ziixaa oerny iax ixy `l `nl` ,`ziixac oerny iaxk dkld `l` xzen oiekzn oi`y xac l`eny opirny `l `zyd
rcze
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é÷úî .äëéîñì äøæ äãBáò éøéòN úBaøì:àðéáø dì ó §©§¦¥£¨¨¨¦§¦¨©§¦¨¨¦¨
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`oifgeקנח mipya cenr ep sc ± oey`x wxtzereay

úåîé åìéôà`nrh yxtn] (`,`i) migqtc `nw wxta .el oifiwn oi` ,epfiwi `l m` -

,men ea oiyer oi`y mewn dil zixy i` ,epenn lr leda mc`y jezn :[dcedi iaxc

.xq`c xi`n iaxk dcedi iaxl dil `xiaq men mewnae .men mewna carinl iz`

íéãåî ìëäoi`c ,mc efg`c `kd oebk ,men xg` men lihna ibiltc ab lr s` -

ikd elit` ,zeni ixdy dfn lecb men jl

,xnelk ,zegpna ungn xg` ungna micen

,yld xg` jxer oebk ,ueniga oiriiqnd lk

.oiaiig olek - jxer xg` dte`eñøñîá
ñøñî øçàaizkc ,oileg zndaa elit` -

`a m`e ."eyrz `l mkvx`ae" :(ak `xwie)

`ae ,qika oiielz ogipde ,miviad zxke cg`

.`ed mb aiig - ixnbl owzpe xg`ìò íà
úøåëwzep lr ,aiig - `vie oiielz ogipny -

.oky lk `l - ixnblíåî ìë`ieaix "lk" -

men ozi `l men lraa elit`c :rnyne ,`id

.xg`ïåöøì äéäé íéîú éøáñ ïðáøåaizk -

`edy eze` :ikd rnyne ,`xwc diyixa

`pxdfn `edda - oevxl zeidl ie`xe minz

"c jlmen lraa la` ,"ea didi `l men lk

.ixy -àåä àîìòá àì÷éã,yecw `lc -

men ea lihdl ixyinl `xw jixhvi` i`ne?

äæéâá éøéñàå ìéàåäipy wxta opixn`ck -

.dfib `le - "gafz" :(`,eh) zexekacà÷
ïì òîùîea lihdl ixy - ectpe li`edc -

.xeq` - oeict mcew la` ,menäéäé àì-

.men ea lihi `ly - "dIdi `l" dia ixw§©¤

lk" aizke ,azkinl ivn "ea didi `l men"

.mlek zeaxl - "menéáâ ìò øåàù çéðä
úñéò.zegpn -äéìàî äöîçúðå åì áùéå
áééç.`nlra dgpda -úáù äùòîëik -

zaya milgb lr xya gipn aiiginc ikid

.aiig - eil`n dlvpeúáùá éìö äùòîë-

ik ,`nlra dgpda aiig `kd ,xnelk

ea dyer did m` zaya aiiginc ikid

mzdc ,ea jtidy ,xenb ilv dyrn
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,exy opaxe xq` xi`n iaxc ,men lraa men lihna ibiltc oizrnya yxtn `dc ,rcze

hegyi `ly calae ,aizk "oevxl didi minz"c ,men ea dyery it lr s` fiwi :opixn`ck

`lc ith lwin oerny iaxe .mc efg` `la elit` fiwdle inexr`l iz` `nlc opixfbc ,eilr

iaxc `nrh opiyxtnc `de .oiekzna men dyry it lr s` ,eilr hegyl s` ixye ,xfb

epiid ,oiekzn oi`y xac meyn oizipzna oerny

oirk ixii` `l oizipzn jigxk lrc meyn `nrh

,fiwi :mixne` minkge" opz oizipznac .`ziixa

ipzw `ziixaae ,"men ea dyri `ly calae

ea dyery it lr s` fiwi :mixne` minkge"

ixiin `ziixac meyn `nrh epiid `l` ,"men

dyriy mewna fiwi ok m` `l` d`etx el oi`ya

aiyg jkld ,mizty aipa e` ofe`a enk ,men ea

lraa men lihnk dil dede ,menk mc zfig` jd

el oi`c xg`n ,ixy inp oiekzna elit`e .men

opixfbc `l` .men el dyri m` `l` d`etx

yiyk men ea zeyrl iz` `nlc ,eilr hegyl

e ,xg` oipra d`etx ella` .xfb `l oerny iax

oi`y sebd zfwda d`etx el yiyk oizipzna

xfbc ,dcedi iax xq` ikd elit`e ,men dyer

ea dyery mewn eh` men ea dyer oi`y mewn

`lc ,men ea dyer oi`y mewna exy opaxe .men

dyery it lr s` ,fiwi :xne` oerny iax .xefb

icil `al lekiy mewna s` ,xnelk Ð men ea

oerny iaxc ,ixye .diyix wiqt `diy `le ,men

.xzen Ð oiekzn oi`y xac :xn`c dinrhl

(`,`i) migqtc `nw wxtc `idd `gip `zyde

`nrh yxtne ,zexekac oizipzn mzd iziinc

i` ,epenn lr leda mc`y jezn :dcedi iaxc

iz` Ð men ea oiyer oi`y mewna dil zixy

oky lk ,opaxe .men ea oiyery mewna carinl

dn `zyde .carinl iz` Ð dil zixy `l i`c

exy opaxc xninl dil ded ,opaxc `nrhl jixv

`xeqi` `kil oiekzna men lihn elit`c meyn

`l` !"oevxl didi minz" opiyxcck ,`ziixe`c

el yiya ixiin mzdc ,ziyixtck ,`nrh epiid

.men ea dyer oi`y ,sebd zfwd ici lr d`etx

,i`xw mzd yixcc ,mipdk zxezn `iyw zvwe

dil dedc ,oizipznc `zbelt dlr iziine

e` bbd on ltp leki ."ea didi `l men lk" :xnel cenlz ?oipn dyrz `l ,dyr `l` il oi` Ð "oevxl didi minz" :"mipdkd l` xen`" zyxta `zi` ikde !`ziixac `zbelt iiezi`l

.(`,cl) zexekaa `zi`ck ,'ek mc efg`y xeka :exn` o`kn .men ea ozz l` Ð "men ea didi `l" :xnel cenlz ?eilr xaer `di xaypìëäÐ aiig `edy ungn xg` ungna micen

.dil`n dzn `ide ,dipta zlc lrep :opixn`wc ,dfd onfa yicwn iab (dxf dcear da yiy xir :`xnb) (a,bi) dxf dcearc `nw wxt opixn`c `dn ypiilxe`n awri epiax axd dywd

,men lraa men lihnk iedile :jixte ,'ek miiw ycwnd ziay onfa o`k :ipyne !`ed `iilrn men lihn d`xp :jixte .miycwa men lihnk d`xpy :`ax ipyne !`xhqib diieyipe :jixte

ifg `lc ,ungn xg` ungn ixd `zyde .dincl `le ditebl `l ifg `lc ,`kd iwet`l .ifg dincl ,ditebl ifg `lc ab lr s` men lra :ipyne !xeq` Ð daxwdl ifg `lc ab lr s`c

.aiigc ungn xg` ungna dcen ,men lraa men lihn xhtc o`n elit`c ,`kd xn`ck ,ith iaiigin ungnac :cere .xzei xehtl yi dfd onfac :xnel yie !aiige ,dincl `le ditebl `l

àéáäìopixn` (a,hl) "oinen el` lr" wxt zexekaac ,ok xnel xyt` i`e .ixnbl owzpe xg` `ae ,qika miielz mgipde miviad z` zxke cg` `a :qxhpewa yxit Ð zxek xg` wzep

.ixnbl ezxkpy `le ,exeaig mewnn ezxky epiid Ð "zxek"c d`xpe .qika edpzi`c meyn :yexit Ð oinen eed `l zexke wezpcàìàded Ð mpeict xg`l oiycwend ileqt ihernl

.ikdl `xw jixv `l `nye .`nlra d`xp (a,bi) dxf dcearc `nw wxta dil aiygc ,dfd onfa ihernl :xninl ivn

øîà!eaexir zeaxl Ð "lk ik" ,miypd z` zeaxl Ð "lk" `ni` xfril` iaxe :jixtc (a,bn migqt) "oixaer el`" yixac :dnize ."lk" i`pz edlek iyxc `zyd Ð men lk xn`e men

"zeaexrzd" wxta `aiwr iax oke ,"lk" iyxcc `aeh i`pz `ki` `d ?`iyew i`n .xfril` iax Ð ?"lk" yixcc dil zrny o`n 'ek `ipzde ,"lk ik" yixc `l xfril` iax :`niz ike

yi ,"lk" mzd opax iyxc `lc ab lr s` :cere .zxka ung zaexrzc [xeaqiy] `zkec meya `pz hinzyn `lc ,mzd dil `iyw mewn lknc :xnel yie !"z`hg lk" iab (`,at migaf)

dkeqa oiayei l`xyi lky cnln Ð "zekeqa eayi l`xyia gxf`d lk" :yixc (a,fk) dkeqc ipy wxtae ,`ed `ieax Ð "lk" :xn`c (`,bq `nw `aa) "daexn"a oebk ,opiyxcc zenewn

jkl ."mc lk" dcedi iax yixc inp (a,c) zezixkc `nw wxtae .(a,bn migqt) "oixaer el`" yixa "lk" mzd yixc `l ,men lraa men lihnl Ð "men lk" `kd yixc dcedi iaxe .zg`

"lk" yixcc xfril` iaxk o`nk :xn`w df lre .zencl jiiy `wec ipd ,"exihwz la"c ezvwn oebke ,ywid meyn miyp oebke ,eaexir oebk ,zeaxl `xaq oi`y xaca dlek mzdc d`xp

.zeaxl `xaq oi`y xac zeaxl iyxc `l "lk" opaxe :xn`w inp df lre ,zeaxl `xaq oi`y xac zeaxlçéðäaizkc ab lr s`e Ð dil`n dvngzpe el ayie jlde dqir iab lr xe`y

.dia opixw dyrz `l inp ikd ,sehiwe diit`e dkixre dyil oebk ,diiyrc icin rnyn Ð "dt`z `l"e "dyrz `l" `xwaäùòîåab lr s` Ð 'ek aiigin in `peeb i`d ik zay

,xe`ya rbepy dicegl cv eze` `l` ,dlek ungzdl dkxc oi` Ð dqir iab lr mly xe`y ztl gipn mc`yk o`k la` ,elek zet`l ekxcc meyn mzd Ð aiigin xepza zt wiacdc

ea jtid `l ,aiig Ð ea jtidc zay ly ilv dyrn dl incn jkitl ,i`qexc oa lk`nl incc ,(dywep ung `pira `l `peeb i`d ikc) .xenb uenig ungzdl ekxc oi` envr cv eze`e

.`ed melk e`l Ð i`qexc oa lk`nk ,cg` cva lkc .xeht Ð
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ep sc zegpn(iriax meil)

`y mewna s` enc fiwdl xzene ,`txzn epiBúBà ìò èçLð óà©¦§¨©
,íeîxace ,dndad z` `txl `l` men zeyrl oiekzd `ly oeik

.envrn clepy menk epice ,xzen oiekzn epi`y
eléôà ,øîBà äãeäé éaøm`úîmcd ieaixn [zeni-]ïéæéwî ïéà ©¦§¨¥£¦¥¥©¦¦

,ícä úà Bìmeyn .`txzn dfwda dyrpy mendy mewna s` ¤©¨
s` fiwdl `eai ,df ote`a fiwdl el exizi m`e ,epenn lr leday

.`txzn epi`y mewna
:mi`pzd zexaq `xnbd zx`anéaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨¨©©¦

,ïðçBélra xekaa men lihn oiprl minkge xi`n iax ewlgpy s` ¨¨
,menõnçîa íéãBî ìkädgpnõnçî øçà,mcew dyrna xg` ©Ÿ¦¦§©¥©©§©¥©¥

xg`l dte` e` yl xg`l jxer oebk ,ueniga miriiqnd lk epiide
,jxeràeäLipyd -áéúëc ,áéiçdgpna(`i a `xwie)äNòú àì' ¤©¨¦§¦Ÿ¥¨¤

'õîç äôàú àì'å ,'õîç(i e my)iyrn x`y llkn diit` d`vie , ¨¥§Ÿ¥¨¤¨¥
dyrn dyrp xaky s`e ,ueniga dyrn lk lr aiigy xnel ,dgpn

.ueniga
micen lkd okeñøñîadndañøñî øçà,dnda dze`a xg`oebk ¦§¨¥©©§¨¥©¥

,ixnbl owzipe xg` `ae qika zeielz mgipde mivia zxekdàeäL- ¤
ipydáéúëc ,áéiçdndaa(ck ak my)úeøëå ÷eúðå úeúëå Ceòîe' ©¨¦§¦¨§¨§¨§¨

,dywe ,dwel ok dyerde ,'EUrz `l mkvx`aE 'ebeúøBk ìò íà §©§§¤Ÿ©£¦©¥
zeielz ex`ype mivia÷úBð ìò ,áéiç àeäixnbl,ïkL ìk àì ©¨©¥Ÿ¨¤¥

,'wezp' eprinydl aezkd jxved recneàlàz`f eprinydàéáäì ¤¨§¨¦
s` zeaxl -.áéiç àeäL úøBk øçà ÷úBð¥©©¥¤©¨

ee÷ìçð àìminkge xi`n iaxíeî ìòáa íeî ìéèîa àlàenk Ÿ¤§§¤¨§¥¦§©©
.jka okzqne mc ea daxzpy xeka fiwny eppipra

y ,mzwelgn xe`iae,øáñ øéàî éaøeaixwdl oaxw yicwna xn`p ©¦¥¦¨©
gafna(`k ak my),'Ba äéäé àì íeî ìk'`l men' xn`p `ly dnne ¨Ÿ¦§¤

men lra oaxwa s`y rnyn ,ieaix oeyla 'men lk' `l` 'ea didi
.men ozi `l,éøáñ ïðaøåweqt eze`a xn`p(my)äéäé íéîz' §©¨¨¨§¦¨¦¦§¤

,'ïBöøìdxidfd oevxl zeidl ie`xy minz oaxwa wxy rnyne §¨
xaky oaxwa j` ,men ea ozil xeq`y 'ea didi `l men lk' dxezd

.xg` men ozil xzen men ea ltp
:`xnbd dywn .minkg mrhl xi`n iax aiyi dn zx`an `xnbd

øéàî éaøå,men ea yiy ina mb men zlhd xeq`l 'men lk'n yxcy §©¦¥¦
énð,dywáéúëäxn`p ixd -,'ïBöøì äéäé íéîz'wxy gkene ©¦¨§¦¨¦¦§¤§¨

:`xnbd zvxzn .eixack `le ,men lihdl xeq` minzaàeää- ©
jxvp 'minz'àøwéòî íeî ìòa éèeòîìzlhd xeqi`n hrnl - §©¥©©¥¦¨¨

.dycwedyk dligzn men zlra dnda men
ixd :`xnbd dywnàeä àîìòa àì÷éc ,àøwéòî íeî ìòa`ed - ©©¥¦¨¨¦§¨§¨§¨

zyecwa `le minc zyecwa wx yecwy ,edeyicwdy lwc mzqk
.ef dnda hrnl jixv oi`e ,sebd

:xg` ote`a zvxzn `xnbdàlàxi`n iaxl jxvp 'minz'éèeòîì ¤¨§©¥
íéLc÷enä éìeñtelqtpy gafnl miycwend miig ilra hrnl - §¥©§¨¦

men mda ltpe oaxwlàðéîà Czòc à÷ìñ ,íðBéãt øçàìdidy - §©©¦§¨¨§¨©§¨¨¦¨
y ,xnel jzrca dlerìéàBäoilegl ixnbl mi`vei mpi`eéøéñàå ¦©£¦¥

äféâao`vd xnv zfifba -äãBáòå,mda oileg lyénð íîeîa §¦¨©£¨§¨©¦
éøñzéì,ectp `ly miycwk xeq` `di men mda ozil s` -à÷ ¦©§¦¨

ïì òîLîectp `ly miycwa `weecy ,'oevxl didi minz' aezkd ©§©¨
ectp m` j` ,minen ilraa s` xeq`l 'ea didi `l men lk' xn`p

.xzen
:`xnbd dywn .xi`n iax mrhl minkg eaiyi dn zx`an `xnbd

ïðaøå,men lraa men zlhd xizdl 'oevxl didi minz'n eyxcyénð §©¨¨©¦
,dywáéúëäxn`p ixd -,'Ba äéäé àì íeî ìk'men lky gkene ¨§¦¨Ÿ¦§¤

:`xnbd zvxzn .men da yi xaky dndaa s`e lihdl xeq`àeää©
'men lk' -déì éòaéîminkgl jxvp -ìcnlàéðúãk,`ziixaa ¦¨¥¥§¦§©§¨

xn`péì ïéà ,'Ba äéäé àì íeî ìk'dfn cenllBa àäé àlL àlà ¨Ÿ¦§¤¥¦¤¨¤Ÿ§¥
,íeîmen ea lihi `l xnelk ,'didi `l'y miyxece 'didi `l' xn`py§©¤

e ,eiciaL ïépîs`,íéøçà éãé ìò Bì íBøâé àìepiideçépé àlL ¦©¦¤Ÿ¦§©§¥£¥¦¤Ÿ©¦©
äìéác Bà ÷öalebira zeqexce zeyaein mip`z zveaw -ab ìòé ¨¥§¥¨©©¥

ïæBàädndad lyepìhéå áìkä àáiL éãk,dpfe` rvtieãeîìz ¨¤§¥¤¨Ÿ©¤¤§¦§¤©§
øîBìaezkd epcnln -,'íeî ìk'yøîàwx xnel leki did -'íeî' ©¨¨©

,micia men ziiyr rnynyøîàåieaix oeyla,'íeî ìk'xeq`l §¨©¨
.`nxb ici lr s` eziiyr

:zegpn uenig oipra in` ax ly `xnin d`ian `xnbdéaø øîà̈©©¦
,äéìàî äönçúðå Bì áLéå Cìäå äqéò éab ìò øBàN çépä ,énà©¦¦¦©§©©¥¦¨§¨©§¨©§¦§©§¨¥¥¤¨

úaL äNòîk äéìò áéiçzaya milgb iab lr xya gipndy enk - ©¨¨¤¨§©£¥©¨
.o`k mb jk ,aiig eil`n dlvpe

:`xnbd dywnáéiçéî éî àðåeb éàä ék úaL äNòîelr m`d ± ©£¥©¨¦©©§¨¦¦©©
,aiig ,dfl dnecd zay dyrnäpç øa øa äaø øîàäå§¨¨©©¨©©©¨
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קנט oifge` mipya cenr ep sc ± oey`x wxtzereay

úåîé åìéôà`nrh yxtn] (`,`i) migqtc `nw wxta .el oifiwn oi` ,epfiwi `l m` -

,men ea oiyer oi`y mewn dil zixy i` ,epenn lr leda mc`y jezn :[dcedi iaxc

.xq`c xi`n iaxk dcedi iaxl dil `xiaq men mewnae .men mewna carinl iz`

íéãåî ìëäoi`c ,mc efg`c `kd oebk ,men xg` men lihna ibiltc ab lr s` -

ikd elit` ,zeni ixdy dfn lecb men jl

,xnelk ,zegpna ungn xg` ungna micen

,yld xg` jxer oebk ,ueniga oiriiqnd lk

.oiaiig olek - jxer xg` dte`eñøñîá
ñøñî øçàaizkc ,oileg zndaa elit` -

`a m`e ."eyrz `l mkvx`ae" :(ak `xwie)

`ae ,qika oiielz ogipde ,miviad zxke cg`

.`ed mb aiig - ixnbl owzpe xg`ìò íà
úøåëwzep lr ,aiig - `vie oiielz ogipny -

.oky lk `l - ixnblíåî ìë`ieaix "lk" -

men ozi `l men lraa elit`c :rnyne ,`id

.xg`ïåöøì äéäé íéîú éøáñ ïðáøåaizk -

`edy eze` :ikd rnyne ,`xwc diyixa

`pxdfn `edda - oevxl zeidl ie`xe minz

"c jlmen lraa la` ,"ea didi `l men lk

.ixy -àåä àîìòá àì÷éã,yecw `lc -

men ea lihdl ixyinl `xw jixhvi` i`ne?

äæéâá éøéñàå ìéàåäipy wxta opixn`ck -

.dfib `le - "gafz" :(`,eh) zexekacà÷
ïì òîùîea lihdl ixy - ectpe li`edc -

.xeq` - oeict mcew la` ,menäéäé àì-

.men ea lihi `ly - "dIdi `l" dia ixw§©¤

lk" aizke ,azkinl ivn "ea didi `l men"

.mlek zeaxl - "menéáâ ìò øåàù çéðä
úñéò.zegpn -äéìàî äöîçúðå åì áùéå
áééç.`nlra dgpda -úáù äùòîëik -

zaya milgb lr xya gipn aiiginc ikid

.aiig - eil`n dlvpeúáùá éìö äùòîë-

ik ,`nlra dgpda aiig `kd ,xnelk

ea dyer did m` zaya aiiginc ikid

mzdc ,ea jtidy ,xenb ilv dyrn
àëéà
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,exy opaxe xq` xi`n iaxc ,men lraa men lihna ibiltc oizrnya yxtn `dc ,rcze

hegyi `ly calae ,aizk "oevxl didi minz"c ,men ea dyery it lr s` fiwi :opixn`ck

`lc ith lwin oerny iaxe .mc efg` `la elit` fiwdle inexr`l iz` `nlc opixfbc ,eilr

iaxc `nrh opiyxtnc `de .oiekzna men dyry it lr s` ,eilr hegyl s` ixye ,xfb

epiid ,oiekzn oi`y xac meyn oizipzna oerny

oirk ixii` `l oizipzn jigxk lrc meyn `nrh

,fiwi :mixne` minkge" opz oizipznac .`ziixa

ipzw `ziixaae ,"men ea dyri `ly calae

ea dyery it lr s` fiwi :mixne` minkge"

ixiin `ziixac meyn `nrh epiid `l` ,"men

dyriy mewna fiwi ok m` `l` d`etx el oi`ya

aiyg jkld ,mizty aipa e` ofe`a enk ,men ea

lraa men lihnk dil dede ,menk mc zfig` jd

el oi`c xg`n ,ixy inp oiekzna elit`e .men

opixfbc `l` .men el dyri m` `l` d`etx

yiyk men ea zeyrl iz` `nlc ,eilr hegyl

e ,xg` oipra d`etx ella` .xfb `l oerny iax

oi`y sebd zfwda d`etx el yiyk oizipzna

xfbc ,dcedi iax xq` ikd elit`e ,men dyer

ea dyery mewn eh` men ea dyer oi`y mewn

`lc ,men ea dyer oi`y mewna exy opaxe .men

dyery it lr s` ,fiwi :xne` oerny iax .xefb

icil `al lekiy mewna s` ,xnelk Ð men ea

oerny iaxc ,ixye .diyix wiqt `diy `le ,men

.xzen Ð oiekzn oi`y xac :xn`c dinrhl

(`,`i) migqtc `nw wxtc `idd `gip `zyde

`nrh yxtne ,zexekac oizipzn mzd iziinc

i` ,epenn lr leda mc`y jezn :dcedi iaxc

iz` Ð men ea oiyer oi`y mewna dil zixy

oky lk ,opaxe .men ea oiyery mewna carinl

dn `zyde .carinl iz` Ð dil zixy `l i`c

exy opaxc xninl dil ded ,opaxc `nrhl jixv

`xeqi` `kil oiekzna men lihn elit`c meyn

`l` !"oevxl didi minz" opiyxcck ,`ziixe`c

el yiya ixiin mzdc ,ziyixtck ,`nrh epiid

.men ea dyer oi`y ,sebd zfwd ici lr d`etx

,i`xw mzd yixcc ,mipdk zxezn `iyw zvwe

dil dedc ,oizipznc `zbelt dlr iziine

e` bbd on ltp leki ."ea didi `l men lk" :xnel cenlz ?oipn dyrz `l ,dyr `l` il oi` Ð "oevxl didi minz" :"mipdkd l` xen`" zyxta `zi` ikde !`ziixac `zbelt iiezi`l

.(`,cl) zexekaa `zi`ck ,'ek mc efg`y xeka :exn` o`kn .men ea ozz l` Ð "men ea didi `l" :xnel cenlz ?eilr xaer `di xaypìëäÐ aiig `edy ungn xg` ungna micen

.dil`n dzn `ide ,dipta zlc lrep :opixn`wc ,dfd onfa yicwn iab (dxf dcear da yiy xir :`xnb) (a,bi) dxf dcearc `nw wxt opixn`c `dn ypiilxe`n awri epiax axd dywd

,men lraa men lihnk iedile :jixte ,'ek miiw ycwnd ziay onfa o`k :ipyne !`ed `iilrn men lihn d`xp :jixte .miycwa men lihnk d`xpy :`ax ipyne !`xhqib diieyipe :jixte

ifg `lc ,ungn xg` ungn ixd `zyde .dincl `le ditebl `l ifg `lc ,`kd iwet`l .ifg dincl ,ditebl ifg `lc ab lr s` men lra :ipyne !xeq` Ð daxwdl ifg `lc ab lr s`c

.aiigc ungn xg` ungna dcen ,men lraa men lihn xhtc o`n elit`c ,`kd xn`ck ,ith iaiigin ungnac :cere .xzei xehtl yi dfd onfac :xnel yie !aiige ,dincl `le ditebl `l

àéáäìopixn` (a,hl) "oinen el` lr" wxt zexekaac ,ok xnel xyt` i`e .ixnbl owzpe xg` `ae ,qika miielz mgipde miviad z` zxke cg` `a :qxhpewa yxit Ð zxek xg` wzep

.ixnbl ezxkpy `le ,exeaig mewnn ezxky epiid Ð "zxek"c d`xpe .qika edpzi`c meyn :yexit Ð oinen eed `l zexke wezpcàìàded Ð mpeict xg`l oiycwend ileqt ihernl

.ikdl `xw jixv `l `nye .`nlra d`xp (a,bi) dxf dcearc `nw wxta dil aiygc ,dfd onfa ihernl :xninl ivn

øîà!eaexir zeaxl Ð "lk ik" ,miypd z` zeaxl Ð "lk" `ni` xfril` iaxe :jixtc (a,bn migqt) "oixaer el`" yixac :dnize ."lk" i`pz edlek iyxc `zyd Ð men lk xn`e men

"zeaexrzd" wxta `aiwr iax oke ,"lk" iyxcc `aeh i`pz `ki` `d ?`iyew i`n .xfril` iax Ð ?"lk" yixcc dil zrny o`n 'ek `ipzde ,"lk ik" yixc `l xfril` iax :`niz ike

yi ,"lk" mzd opax iyxc `lc ab lr s` :cere .zxka ung zaexrzc [xeaqiy] `zkec meya `pz hinzyn `lc ,mzd dil `iyw mewn lknc :xnel yie !"z`hg lk" iab (`,at migaf)

dkeqa oiayei l`xyi lky cnln Ð "zekeqa eayi l`xyia gxf`d lk" :yixc (a,fk) dkeqc ipy wxtae ,`ed `ieax Ð "lk" :xn`c (`,bq `nw `aa) "daexn"a oebk ,opiyxcc zenewn

jkl ."mc lk" dcedi iax yixc inp (a,c) zezixkc `nw wxtae .(a,bn migqt) "oixaer el`" yixa "lk" mzd yixc `l ,men lraa men lihnl Ð "men lk" `kd yixc dcedi iaxe .zg`

"lk" yixcc xfril` iaxk o`nk :xn`w df lre .zencl jiiy `wec ipd ,"exihwz la"c ezvwn oebke ,ywid meyn miyp oebke ,eaexir oebk ,zeaxl `xaq oi`y xaca dlek mzdc d`xp

.zeaxl `xaq oi`y xac zeaxl iyxc `l "lk" opaxe :xn`w inp df lre ,zeaxl `xaq oi`y xac zeaxlçéðäaizkc ab lr s`e Ð dil`n dvngzpe el ayie jlde dqir iab lr xe`y

.dia opixw dyrz `l inp ikd ,sehiwe diit`e dkixre dyil oebk ,diiyrc icin rnyn Ð "dt`z `l"e "dyrz `l" `xwaäùòîåab lr s` Ð 'ek aiigin in `peeb i`d ik zay

,xe`ya rbepy dicegl cv eze` `l` ,dlek ungzdl dkxc oi` Ð dqir iab lr mly xe`y ztl gipn mc`yk o`k la` ,elek zet`l ekxcc meyn mzd Ð aiigin xepza zt wiacdc

ea jtid `l ,aiig Ð ea jtidc zay ly ilv dyrn dl incn jkitl ,i`qexc oa lk`nl incc ,(dywep ung `pira `l `peeb i`d ikc) .xenb uenig ungzdl ekxc oi` envr cv eze`e

.`ed melk e`l Ð i`qexc oa lk`nk ,cg` cva lkc .xeht Ð
m`e
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úî eléôà :øîBà äãeäé éaø .íeî BúBà ìò èçLð óà©¦§¨©©¦§¨¥£¦¥
¯øîà ,àaà øa àéiç éaø øîà .ícä úà Bì ïéæéwî ïéà¥©¦¦¤©¨¨©©¦¦¨©©¨¨©

,áéiç àeäL õnçî øçà õnçîa íéãBî ìkä :ïðçBé éaø©¦¨¨©Ÿ¦¦§©¥©©§©¥¤©¨
ñøñîa ."õîç äôàú àì"å "õîç äNòú àì" :áéúëc¦§¦Ÿ¥¨¤¨¥§Ÿ¥¨¤¨¥¦§¨¥
÷eúðå úeúëå Ceòîe" :áéúëc ,áéiç àeäL ñøñî øçà©©§¨¥¤©¨¦§¦¨§¨§¨
!ïkL ìk àì ÷úBð ìò ,áéiç àeä úøBk ìò íà ,"úeøëå§¨¦©¥©¨©¥Ÿ¨¤¥
,áéiç àeäL úøBk øçà ÷úBð àéáäì àlà¤¨§¨¦¥©©¥¤©¨

e÷ìçð àì¯øéàî éaø ,íeî ìòáa íeî ìéhîa àlà Ÿ¤§§¤¨§©¦§©©©¦¥¦
äéäé íéîz" :éøáñ ïðaøå ,"Ba äéäé àì íeî ìk" :øáñ̈©¨Ÿ¦§¤§©¨©¨§¦¨¦¦§¤
!"ïBöøì äéäé íéîz" :áéúëä éîð øéàî éaøå ."ïBöøì¯ §¨§©¦¥¦©¦¨§¦¨¦¦§¤§¨

.àøwéòî íeî ìòa éèeòîì àeää¯,àøwéòî íeî ìòa ©§©¥©©¥¦¨¨©©¥¦¨¨
íéLc÷enä éìeñt éèeòîì àlà !àeä àîìòa àì÷éc¦§¨§¨§¨¤¨§©¥§¥©§¨¦
éøéñàå ìéàBä :àðéîà Czòã à÷ìñ ,íðBéãt øçàì§©©¦§¨¨§¨©§¨¨¦¨¦©£¦¦
ïðaøå .ïì òîLî à÷ ,éøñúéì éîð íîeîa ,äãBáòå äféâa§¦¨©£¨§¨©¦¦§§¦¨©§©¨§©¨©

!"Ba äéäé àì íeî ìk" :áéúëä éîð¯déì éòaéî àeää ©¦¨§¦¨Ÿ¦§¤©¦¨¥¥
"Ba äéäé àì íeî ìëå" :àéðúãëì¯àlL àlà éì ïéà §¦§©§¨§¨Ÿ¦§¤¥¦¤¨¤Ÿ

àlL ,íéøçà éãé ìò Bì íBøâé àlL ïépî ,íeî Ba àäé§¥¦©¦¤Ÿ¦§©§¥£¥¦¤Ÿ
áìkä àáiL éãk ïæBàä éab ìò äìéác Bà ÷öa çépé©¦©¨¥§¥¨©©¥¨¤§¥¤¨Ÿ©¤¤
øîàå "íeî" øîà ,"íeî ìk" :øîBì ãeîìz ?epìhéå§¦§¤©§©¨¨©§¨©
,äqéò éab ìò øBàN çépä :éîà éaø øîà ."íeî ìk"¨¨©©¦©¦¦¦©§©©¥¦¨

äéìàî äönçúðå Bì áLéå Cìäå¯äNòîk ,äéìò áéiç §¨©§¨©§¦§©§¨¥¥¤¨©¨¨¤¨§©£¥
.úaL¯øîàäå ?áéiçéî éî àðååb éàä ék úaL äNòîe ©¨©£¥©¨¦©©§¨¦¦©©§¨¨©

,äðç øa øa äaøéab ìò øNa çépä :ïðçBé éaø øîà ©¨©©¨¨¨©©¦¨¨¦¦©¨¨©©¥
Ba Ctéä ,íéìçâ¯Ba Ctéä àì ,áéiç¯!øeèt¯øîà ¤¨¦¦¥©¨Ÿ¦¥¨£©

,äðç øa øa äaø øîà ,àôeb .úaL ìL éìö äNòîk ?øîà÷c éîð "áéiç" éàî :àáø̈¨©©¨©¦§¨¨©§©£¥¨¦¤©¨¨¨©©¨©©¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ep sc zegpn(iriax meil)

`y mewna s` enc fiwdl xzene ,`txzn epiBúBà ìò èçLð óà©¦§¨©
,íeîxace ,dndad z` `txl `l` men zeyrl oiekzd `ly oeik

.envrn clepy menk epice ,xzen oiekzn epi`y
eléôà ,øîBà äãeäé éaøm`úîmcd ieaixn [zeni-]ïéæéwî ïéà ©¦§¨¥£¦¥¥©¦¦

,ícä úà Bìmeyn .`txzn dfwda dyrpy mendy mewna s` ¤©¨
s` fiwdl `eai ,df ote`a fiwdl el exizi m`e ,epenn lr leday

.`txzn epi`y mewna
:mi`pzd zexaq `xnbd zx`anéaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨¨©©¦

,ïðçBélra xekaa men lihn oiprl minkge xi`n iax ewlgpy s` ¨¨
,menõnçîa íéãBî ìkädgpnõnçî øçà,mcew dyrna xg` ©Ÿ¦¦§©¥©©§©¥©¥

xg`l dte` e` yl xg`l jxer oebk ,ueniga miriiqnd lk epiide
,jxeràeäLipyd -áéúëc ,áéiçdgpna(`i a `xwie)äNòú àì' ¤©¨¦§¦Ÿ¥¨¤

'õîç äôàú àì'å ,'õîç(i e my)iyrn x`y llkn diit` d`vie , ¨¥§Ÿ¥¨¤¨¥
dyrn dyrp xaky s`e ,ueniga dyrn lk lr aiigy xnel ,dgpn

.ueniga
micen lkd okeñøñîadndañøñî øçà,dnda dze`a xg`oebk ¦§¨¥©©§¨¥©¥

,ixnbl owzipe xg` `ae qika zeielz mgipde mivia zxekdàeäL- ¤
ipydáéúëc ,áéiçdndaa(ck ak my)úeøëå ÷eúðå úeúëå Ceòîe' ©¨¦§¦¨§¨§¨§¨

,dywe ,dwel ok dyerde ,'EUrz `l mkvx`aE 'ebeúøBk ìò íà §©§§¤Ÿ©£¦©¥
zeielz ex`ype mivia÷úBð ìò ,áéiç àeäixnbl,ïkL ìk àì ©¨©¥Ÿ¨¤¥

,'wezp' eprinydl aezkd jxved recneàlàz`f eprinydàéáäì ¤¨§¨¦
s` zeaxl -.áéiç àeäL úøBk øçà ÷úBð¥©©¥¤©¨

ee÷ìçð àìminkge xi`n iaxíeî ìòáa íeî ìéèîa àlàenk Ÿ¤§§¤¨§¥¦§©©
.jka okzqne mc ea daxzpy xeka fiwny eppipra

y ,mzwelgn xe`iae,øáñ øéàî éaøeaixwdl oaxw yicwna xn`p ©¦¥¦¨©
gafna(`k ak my),'Ba äéäé àì íeî ìk'`l men' xn`p `ly dnne ¨Ÿ¦§¤

men lra oaxwa s`y rnyn ,ieaix oeyla 'men lk' `l` 'ea didi
.men ozi `l,éøáñ ïðaøåweqt eze`a xn`p(my)äéäé íéîz' §©¨¨¨§¦¨¦¦§¤

,'ïBöøìdxidfd oevxl zeidl ie`xy minz oaxwa wxy rnyne §¨
xaky oaxwa j` ,men ea ozil xeq`y 'ea didi `l men lk' dxezd

.xg` men ozil xzen men ea ltp
:`xnbd dywn .minkg mrhl xi`n iax aiyi dn zx`an `xnbd

øéàî éaøå,men ea yiy ina mb men zlhd xeq`l 'men lk'n yxcy §©¦¥¦
énð,dywáéúëäxn`p ixd -,'ïBöøì äéäé íéîz'wxy gkene ©¦¨§¦¨¦¦§¤§¨

:`xnbd zvxzn .eixack `le ,men lihdl xeq` minzaàeää- ©
jxvp 'minz'àøwéòî íeî ìòa éèeòîìzlhd xeqi`n hrnl - §©¥©©¥¦¨¨

.dycwedyk dligzn men zlra dnda men
ixd :`xnbd dywnàeä àîìòa àì÷éc ,àøwéòî íeî ìòa`ed - ©©¥¦¨¨¦§¨§¨§¨

zyecwa `le minc zyecwa wx yecwy ,edeyicwdy lwc mzqk
.ef dnda hrnl jixv oi`e ,sebd

:xg` ote`a zvxzn `xnbdàlàxi`n iaxl jxvp 'minz'éèeòîì ¤¨§©¥
íéLc÷enä éìeñtelqtpy gafnl miycwend miig ilra hrnl - §¥©§¨¦

men mda ltpe oaxwlàðéîà Czòc à÷ìñ ,íðBéãt øçàìdidy - §©©¦§¨¨§¨©§¨¨¦¨
y ,xnel jzrca dlerìéàBäoilegl ixnbl mi`vei mpi`eéøéñàå ¦©£¦¥

äféâao`vd xnv zfifba -äãBáòå,mda oileg lyénð íîeîa §¦¨©£¨§¨©¦
éøñzéì,ectp `ly miycwk xeq` `di men mda ozil s` -à÷ ¦©§¦¨

ïì òîLîectp `ly miycwa `weecy ,'oevxl didi minz' aezkd ©§©¨
ectp m` j` ,minen ilraa s` xeq`l 'ea didi `l men lk' xn`p

.xzen
:`xnbd dywn .xi`n iax mrhl minkg eaiyi dn zx`an `xnbd

ïðaøå,men lraa men zlhd xizdl 'oevxl didi minz'n eyxcyénð §©¨¨©¦
,dywáéúëäxn`p ixd -,'Ba äéäé àì íeî ìk'men lky gkene ¨§¦¨Ÿ¦§¤

:`xnbd zvxzn .men da yi xaky dndaa s`e lihdl xeq`àeää©
'men lk' -déì éòaéîminkgl jxvp -ìcnlàéðúãk,`ziixaa ¦¨¥¥§¦§©§¨

xn`péì ïéà ,'Ba äéäé àì íeî ìk'dfn cenllBa àäé àlL àlà ¨Ÿ¦§¤¥¦¤¨¤Ÿ§¥
,íeîmen ea lihi `l xnelk ,'didi `l'y miyxece 'didi `l' xn`py§©¤

e ,eiciaL ïépîs`,íéøçà éãé ìò Bì íBøâé àìepiideçépé àlL ¦©¦¤Ÿ¦§©§¥£¥¦¤Ÿ©¦©
äìéác Bà ÷öalebira zeqexce zeyaein mip`z zveaw -ab ìòé ¨¥§¥¨©©¥

ïæBàädndad lyepìhéå áìkä àáiL éãk,dpfe` rvtieãeîìz ¨¤§¥¤¨Ÿ©¤¤§¦§¤©§
øîBìaezkd epcnln -,'íeî ìk'yøîàwx xnel leki did -'íeî' ©¨¨©

,micia men ziiyr rnynyøîàåieaix oeyla,'íeî ìk'xeq`l §¨©¨
.`nxb ici lr s` eziiyr

:zegpn uenig oipra in` ax ly `xnin d`ian `xnbdéaø øîà̈©©¦
,äéìàî äönçúðå Bì áLéå Cìäå äqéò éab ìò øBàN çépä ,énà©¦¦¦©§©©¥¦¨§¨©§¨©§¦§©§¨¥¥¤¨

úaL äNòîk äéìò áéiçzaya milgb iab lr xya gipndy enk - ©¨¨¤¨§©£¥©¨
.o`k mb jk ,aiig eil`n dlvpe

:`xnbd dywnáéiçéî éî àðåeb éàä ék úaL äNòîelr m`d ± ©£¥©¨¦©©§¨¦¦©©
,aiig ,dfl dnecd zay dyrnäpç øa øa äaø øîàäå§¨¨©©¨©©©¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  אדר"ח אייר, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

המדינה  וחוקי  בדיני  היא  וקשורה  עתה  לפניו  העומדת  הבעיא  אודות  כותב  בו  למכתבו  במענה 

שבהפרטים אשר בזה תלוי' גם כן הוראת דעת תורה, ולא תמיד אפשר לברר כל הפרטים הדרושים בכתב.

דין  לפסק  וישאלו  בסביבתו  הנמצא  חרדי  לרב  יפנה  בהאמור  המדינה  חוקי  שיברר  אחרי  ולכן 

תורתנו הק' תורת חיים.

מכיון שהכל בהשגחה פרטית וכותב אלי בשאלה, שכהנ"ל יש לפנות בה לרב במקום, בטח יש בזה 

עוד ענין, וקרוב לומר שזהו התעוררות להוספה בתורה ומצותי', ובודאי ידוע לו עכ"פ ראשי פרקים מתורת 

החסידות הדרכותי' ומנהגי', כיון שיודע כתובתי, ולכן רצוני לקוות שעל כל פנים מכאן ולהבא יקבע עתים 

בלימוד תורה זו ויוסיף בעניני חסידות גם בהנוגע לקיום המצות ומנהגי האדם בכלל, וכהציווי דבכל דרכיך 

דעהו שהאריך בזה הרמב"ם בשמונה פרקים פ"ה ומובא להלכה בטור ושו"ע או"ח סי' רל"א, יעוין שם, 

והרי ע"י התחזקות בתורה ומצותיה מתוסף בברכות השי"ת בהמצטרך לאדם ולביתו.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



xcde"קס fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fp sc zegpn(iying meil)

Ctéä àì ,áéiç Ba Ctéä ,íéìçb éab ìò øNa çépä ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦¦©¨¨©©¥¤¨¦¦¥©¨Ÿ¦¥
.øeèt Bagipdy dn lr aiigzn epi` dyrn siqed `l m`y x`eane ¨

.cala xe`yd zgpda aiig o`k recn ok m`e ,xyad z`
:`xnbd zvxznéìö äNòîk ,øîà÷c énð áéiç éàî ,àáø øîà̈©¨¨©©¨©¦§¨¨©§©£¥¨¦

úaL ìL,zay dyrnl ynn zeeydl in` iax ly ezpeek dzid `l ¤©¨
zay dyrn lr aiigy enk cala dgpdd lr aiigy xnel `l`

.jtid xy`k
:opgei iax ly epic z` xxal day `xnbdøa øa äaø øîà ,àôeb¨¨©©¨©©

àì ,áéiç Ba Ctéä ,íéìçb éab ìò øNa çépä ,ïðçBé éaø øîà äpç©¨¨©©¦¨¨¦¦©¨¨©©¥¤¨¦¦¥©¨Ÿ
.øeèt Ba Ctéä:`xnbd zl`eyCtéä àì éàc àîéìéà ,éîc éëéä ¦¥¨¥¦¨¥¦¥¨§¦Ÿ¦¥

àèéLt ,ìéLa àì déa`le leyia icil ribd `l ixdy ,xehty ¥Ÿ§¦§¦¨
.melk dyrétäî àì éàc àlààì éànà ,ìéLa äåä énð déì C ¤¨§¦Ÿ§©¥¥©¦£¨§¦©©Ÿ

áéiçéî.eiyrn elired ixde ¦©©
:`xnbd daiynàëéøö àìote`a `l`äåä déa Ctéä àì éàc Ÿ§¦¨§¦Ÿ¦¥¥£¨

éàñBøc ïa ìëàîk ãçà ãvî ìéLa,leyia yilyk -étäî éëåC §¦¦©¤¨§©£©¤¨©§¦§©¥
ïì òîLî à÷å ,éàñBøc ïa ìëàîk ïéããö éðMî ìéLa déaiax ¥§¦¦§¥§¨¦§©£©¤¨©§¨©§©¨

,xeht jtid `l m`y xn`y dna opgeiïa ìëàîk ãçà ãvî ìëc§¨¦©¤¨§©£©¤
àeä íeìk àì éàñBøc.aiign epi`e ¨©Ÿ§

:opgei iax ixac lr oic siqen `axBa äìöð íàå ,àáø øîàdiilv ¨©¨¨§¦¦§¨
dxenbáéiç ,ãçà íB÷îa ãçà ãvî úøâBøbk.ektd `l elit` ©§¤¤¦©¤¨§¨¤¨©¨

:`xnbd dywníéðLa ïéà ãçà íB÷îa ,éMà áøì àðéáø déì øîà̈©¥©¦¨§©©¦§¨¤¨¦¦§©¦
ìL Bààì úBîB÷î äL,`ax ixacn rnyny itkïðúäådpyna - §Ÿ¨§Ÿ§¨§©

(:aw),zaya dk`ln xeqi` oiprlçãBwälceba ,xeg dyerd -ìk ©¥©¨
.áéiç ,àeäL:`iyewd xe`iaa `xnbd dkiynnàîéìéà ,éîc éëéä ¤©¨¥¦¨¥¦¥¨
ãçà íB÷îa,éæç éàîì àeäL ìk,dk`ln meyn dilr aiig recne §¨¤¨¨¤§©£¦

ìL Bà íéðLa åàì àlàóeøéöì eæçc úBîB÷î äLsxvl lekiy - ¤¨¨¦§©¦§Ÿ¨§©£§¥
cnlp ok m`e ,ea ynzydl xyt`y cg` xegl elld zegicwd z`
cv eze`a zenewn dnka elit` aiigl yi zaya diilv iabl mby

`ax ixac zernynk ynn cg` mewna `weec `le.
:`xnbd zayiiníìBòì ,àì`edy lk gcwy xaecn,ãçà íB÷îa Ÿ§¨§¨¤¨

,ie`x `ed dnl zeywdl oi`eàãéì÷àc àááì eæçcie`x `ed oky - ©£§¨¨§©§¦¨
daizay xegl eqipkny ,gztnd ly ey`x ceg z` ea qipkdl
miielv zenewn ly sexivy dgked myn oi` dzrne ,lrepe gzete

.aiig `edy lk xega elit` yeniy yiy my wxe ,aiign
:`ax ixaca zxg` oeyleléôà ,àáø øîà ,éøîàc àkéàåm` §¦¨§¨§¦¨©¨¨£¦

zxbexbk dxenb diilv dlvpìLe íéðLaúBîB÷î äL.aiig ¦§©¦§Ÿ¨§
:`ax ixacl di`x d`ian `xnbdóà ,éMà áøì àðéáø déì øîà̈©¥©¦¨§©©¦©

çãBwä ,àðéðz énð ïðàlceba xeg.áéiç ,àeäL ìkdkiynn £©©¦§¦¨©¥©¨¤©¨
:di`xd xe`iaa `xnbdàeäL ìk ,ãçà íB÷îa àîéìéà ,éîc éëéä¥¦¨¥¦¥¨§¨¤¨¨¤

ìLe íéðLa åàì àlà ,éæç éàîìóeøéöì éæçc úBîB÷î äLok m`e §©£¦¤¨¨¦§©¦§Ÿ¨§©£¦§¥
`le zenewn dnka elit` aiigl yi zaya diilv iabl mby cnlp

.`ax ixacke ,ynn cg` mewna `weec
:`xnbd dgecàãéì÷àc àááì eæçc ,ãçà íB÷îa íìBòì ,àì. Ÿ§¨§¨¤¨©£§¨¨§©§¦¨

:zegpn ly uenig xeqi` oipra `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨
zegpna uenig xeqi` oipra xn`p(`i a `xwie)lM'EaixwY xW` dgpOd ¨©¦§¨£¤©§¦

e ,'ung dUrz `l 'dleléàdidøîàðwxàì 'äì eáéø÷z øLà' ©Ÿ¥¨¤¨¥¦¤¡©£¤©§¦©Ÿ

(àlà) éì ïéà øîBà éúééä ,'õîç äNòúxaeryaxeqi`äNòú àì' ¥¨¤¨¥¨¦¦¥¥¦¤¨§Ÿ¥¨¤
àlà 'õîçd z` ungndãáìa õîB÷,'dl axwp `edyz` ungnd ¨¥¤¨¤¦§©

äçðîädvinw mcewïépî,df e`la xaery'äçðî' øîBì ãeîìz ¦§¨¦©¦©§©¦§¨
:cenll `ziixad dkiynn .xaer dvenig lr mbyxn`p df weqt

ungnd ok m`e ,zygxn zgpnaïépî úBçðî øàLdf e`la xaery §¨§¨¦©¦
.uenig lyøîBì ãeîìzweqt eze`a,'äçðnä ìk''lk' daizdne ©§©¨©¦§¨

.zegpnd x`y lkl cenll yi
xn`py jkn :`ziixad zcnel oic cer,''äì eáéø÷z øLà'yi £¤©§¦©
dgpna `l` df e`la xaer oi`y cenllàìå äøLkdgpna,äìeñt §¥¨§Ÿ§¨

.d`nhp e` dxfrdn d`viy oebkúà õénçîä ,eøîà ïàkî¦¨¨§©§©¥¤
.øeèt äìeñtä úàå áéiç äøéLkä©§¥¨©¨§¤©§¨¨

wtq:dleqt dgpn uenig oicaúàöéå dönéç ,àtt áø éòä¥©¨¨¦§¨§¨¨
dxfrdnuenigd xg`l,dönéçå øæçå,d`t`y ,xnelk,eäîm`d §¨©§¦§¨©

ungn xg` ungnd oick ipyd dvenig lr aiig(:ep lirl).`l e`
m`d ,md wtqd iccveøãä éëå àöBéa dì äìéñtéà úàöéc ïåék¥¨§¨¨¦§¦¨¨§¥§¦¨©

,õénçî øçà õénçî íeMî dìò áéiçéî àì dì õénçî`ed ixdy §©¥¨Ÿ¦©©£¨¦§©¥©©§©¥
,xehty dleqtd z` ungn x`ykìeñt dönéçc ïåék ,àîìéc Bà¦§¨¥¨§¦§¨§

déa épäî àì àöBédvngzd '`vei' meyn dlqtpy iptly oeikn - ¥Ÿ§©¥¥
`l` epi`y '`vei' ly leqt llk da lg `l ,ok zngn dlqtpe
,uenig leqt `l` dilr oi` `linne ,dyecwe dxiyk `idy dgpna

dì õénçî øãä éëå,.õénçî øçà õénçî íeMî dìò áéiçéî §¦¨©§©¥¨¦©©£¨¦§©¥©©§©¥
:`xnbd dwiqne÷éz. ¥

:sqep wtqdönéç ,éøî áø éòadgpnay unewl,çaæî ìL BLàøa ¨¥©¨¦¦§¨§Ÿ¤¦§¥©
,dxihwdl ick gafnd lr dze` dlrdy xg`l,eäîaiig m`d ©

exhetl yi m`d ,md wtqd iccve .`l e` dgpnd z` ungn meyn
ixdylM'dgpOdàðîçø øîà 'eáéø÷z øLà(`i a `xwie)`l'y ¨©¦§¨£¤©§¦¨©©£¨¨Ÿ

lr wx xn`p weqtdy rnyn 'EaixwY xW`' milindne ,'ung dUrz¥¨¤¨¥£¤©§¦
,daxwed xaky dgpn lr `le axwidl dcizr xy` dgpnàäå§¨

dáø÷à,gafnl xakäNòî øqeçîk äøè÷ä øqeçî ,àîìc Bà ©§§¨¦§¨§©©§¨¨¦§©©£¤
éîcjka axwedy aygp `l oiicr unewd xhwed `l oiicry xg`n - ¨¥

:`xnbd dwiqn .eaiigl yi ok m`e gafnd y`xl dlry.e÷éz¥
:`xnbd zl`ey .lirl z`aend `ziixad ixaca dpc `xnbd

'äçðnä ìk'î déì à÷ôðc àzLäå`ziixad xak dcnly xg`n - §©§¨§¨§¨¥¦¨©¦§¨
mb `l` unewd lr wx `l uenig xeqi` yiy 'dgpOd lM' milindn¨©¦§¨

,dvnwp `ly cera dgpnd lréì änì (''äì) eáéø÷z øLà'dn - £¤©§¦©¨¨¦
`edy unewd lr wxy dxe`kl odn rnyny el` zeaizn cnlp

.dixac zligza `ziixad dxn`y enke aiig 'dl dler
:`xnbd daiynúçðî úBaøì 'eáéø÷z øLà' ,àéðúãëì déì éòaéî¦¨¥¥§¦§©§¨£¤©§¦§©¦§©
õenéçì íéëñðmeyn dilr aiig ,mipdkl dixiiy oi`y it lr s`y §¨¦§¦

,mipdkl mdixiiyy zegpna xn`p uenig xeqi`y s` ,uenigéøác¦§¥
,õenéçì íéðtä íçì úBaøì ,øîBà àáé÷ò éaø .éìéìbä éñBé éaø©¦¥©§¦¦©¦£¦¨¥§©¤¤©¨¦§¦
xeqi` da yi ,gafnl wlg dpnn oi`e llk zvnwp dpi`y it lr s`y

uenig.
:`ziixad lr `xnbd zl`eya jiiy uenig dfi`,íéëñð úçðî¦§©§¨¦

`lde,íä úBøéô éîmipzep oi`e ony ly oibel dyly da yi ixdy ¥¥¥
,zexit in `ed onye ,dlabl ick min da
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bp sc zegpn(oey`x meil)

z` da yi ik ,xgaend on devn dgpnd didz i`ce df ote`ae
,zleq ecera xe`yd z` micceny xi`n iax zhiy ly dlrnd
,dcedi iax zhiy ly dlrnd z` da yi oke .dxizi e` dxiqg dpi`e
.c`n eze` uingnd mg mewna egipdy oeik ,ahid uingn xe`ydy
lkn ,xgaend on devn ok` `ed df ote`y mbd :`xnbd zvxzn

,jk zeyrl exq` minkg mewnàîìòî ééeúéàì éúà àîìc äøéæb§¥¨¦§¨¨¥§¦¥¥¨§¨
.'mly' oexyrl siqeie oileg xe`y `iai `ny -

izy z` uingdl xyt` m`d zx`and ,`ziixa d`ian `xnbd
:zexit ina dcezd ingle mgldïðaø eðz,`ziixaaïéöéîçî ïéà ¨©¨¨¥©§¦¦

dcez ingle mgld izy z`
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המשך ביאור למס' מבחות ליום ראשון עמ' ב

oifge` mipy` cenr fp sc ± oey`x wxtzereay

ded jtd `l i`c ,onwl yxtnck `peeb i`dka oebk ,jtd `ll jtd oia ibeltl `ki`

.ibeltl `kil uenig iab la` ,cg` cvn liyaìéùá àì äéá êéôä àì éëã àîéìéà
àèéùô.car icin `le ,dlvp `l `dc ,xeht - jtid `lc -éàñåøã ïá ìëàî-

.lyean `ed yilyïì òîùî à÷liyac ab lr s` ,"xeht jtid `l" ipzwc `d -

melk e`l - i`qexc oa lk`nk cg` cvn

.`edúøâåøâë ãçà ãöî åá äìöð íàå-

.jtid `l ik elit` ,aiig - dxenb diilv

çãå÷.aiig - zaya gcwna `edy lk xeg -

óøöì åæçãoikixvyk oixbp oiyery enk -

,df cva df miphw dyly oigcew ,cg` xegl

.oze` mixagneàãéì÷àã àááìly oeyl -

,daizd jeza oageze ,cg ey`xy gztn

.lrepe gzeteõîå÷ àìàunew lehi `ly -

.epvingie ecalïéðî äçðîlk uingi `ly -

.dvinw mcew cgi dgpndïéðî úåçðî øàù
.aizk zygxn zgpna ,`xw i`dc -äìåñô

.z`nhp e` z`viy oebk -äöîéçå øæçå-

.d`t`y ,dvenig dyrn xnb ,xnelkåäî-

`l e` ungn xg` ungn meyn aiigin in?

äá äéì éðäî àì äöîéçã ïåéë àîìã åà
àöåé ìåñôoi`e ,`id dxenb dyecw e`lc -

ungn x`yk aiige ,uenig leqt `l` da

.ungn xg`äöîéç.unewl -ìù åùàøá
åäî çáæîonf lk :rnyn "eaixwz xy`" -

xg`l la` ,dilr xar - daxwd zxqegny

.`l - daxwdäøè÷ä øñåçîlr dpzil -

.y`däçðîä ìëî ïì à÷ôðã àúùäå-

.dilr aiig zaaxern unewdyk elit`c

åáéø÷ú øùàdicegl unew`c :rnyn -

il dnl ,i`w?õåîéçì íéëñð úçðî úåáøì
iab `xw i`dc meyn ,aiig - dvng m`y -

jixhvi` ,aizk oilk`p odixiyy zegpn x`y

zxeza dl `pipz inp ikde .ipdl edpiieaxl

`l` "ung dyrz `l"a il oi` :mipdk

dixiy oi`y zegpn ,oilk`p dixiyy dgpna

oipn oilk`p?'ebe "dgpnd lk" xnel cenlz

`l - miptd mgl la` .mikqp zgpn `iadl -

.dycwzp `l yai zcn :xaqwc ,dilr iwl

zevnwpa :`niz `lc ,miptd mgl iaxn xne

i`d la` ,gafnl axw odny ,`pngx xn`

yai zcn :xaqw .`l - dipin axw `lc

.iwl `l - mikqp zgpn la` ,dycwzp
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íàålk`nn xzei ,ixnbl ekxv lk dxenb dilv :yexit Ð cg` mewna zxbexbk ea dlvp

.i`qexc oaíéðùá`ivede xfge zxbexb ivg `ivedl inc `l Ð zenewn dylye

my) "dpead" seqa `zi`ck `nrh mzdc ,(`,t zay) "oii `ivend" wxta zxbexb ivg

,jka leyia jxc oi` Ð `kd la` ,inc dyrn xqegnk e`l Ð dvivw xqegn :(a,cw

.daixwe dkizg inp xqegneäçðîÐ oipn

xg`y miixiy `l` ol `wtp `l "mwlg"nc

.dvinw mcew Ð `kde ,dvinwøàùzegpn

o`nl elit`e Ð dgpnd lk xnel cenlz oipn

`xwc dihytc ,dcen `kd ,"lk" yixc `lc

.`edøùà`d :dniz Ð il dnl eaixwz

xehtc gafn ly ey`xa ungnl jixhvi`

xe`d zvedy xg` zegtd lkl e` ,oxn`ck

`de ,`pngx xn` "eaixw xy`"c ,eaexa

!`axwi`úåáøìzeaxl uenigl mikqp zgpn

,mikqp zgpn iaxnc o`n Ð uenigl miptd mgl

`l yai zcn :xaqwc ,miptd mgl iaxn `l

xg`l cr sebd zyecw da zile ,dycwzp

dcen ,miptd mgl iaxnc o`n la` .diit`

xy`" il dnle :xn`z m`e .mikqp zgpna

ike !zegpnd lk llka iediz ,zeaxl "eaixwz

dyxta miaezkd oze` `l` rnyn `lc :`niz

iab (a,`k) "dax unewd"a lirl opixn` `d Ð

izye xner rnync ,"didz lilk odk zgpn lk"

`xwn miyxec mipdkdy :mzd xn`wck ,mgld

aizk `l mzdc meyn :`niz ike .mnvrl df

lk iieaxl `z` oigxk lre ,oiziag zgpn `l`

dnk opiaxn oigxk lr `d izk` Ð zegpn

rnync ,dyxta my zeaezk oi`y zegpn

zgpne `heg zgpn oebk ,dgpn llka edlekc

k.miptd mgle mikqp zgpn jpdn ueg ,mipd

"dgpnd lk"n iaxzn `lc :yxit qxhpewae

,dpeale ony erac zegpn x`yl enc `lc meyn

`l miptd mgle ,dpeal `ira `l mikqp zgpne

`heg zgpnc oky lk ,df mrh itle .ony `ira

ony `l era `lc ,llka eed `l ze`pw zgpne

opireny`l dil dedc :dnize .dpeal `le

ze`pw zgpne `heg zgpn zeaxl :`nile ,`zeax

s` edpd ,`nye !mikqp zgpn oky lke ,uenigl

Ð zevnwpc oeik ,dpeale ony mda oi`c ab lr

mze`l ith encc ,"dgpnd lk"n eaxzin

dt`z `l mwlg" dia `pixwc ,my zeaezkd

zgpne .zvnwp dpi` Ð mikqp zgpn la` ."ung

da zi`c oeik ,zvnwp dpi`c ab lr s` ,mipdk

i"yxn miyexit yie .ith edl `inc dpeale ony

zegpn x`y iab `xw i`dc meyn :oda aezky

eda iieaxl jixhvi` ,aizk oilk`p odixiyy

`l"a il oi` :mipdk zxeza inp ikde .ipdl

,zelk`p odixiyy zegpn `l` "ung dyrz

xnel cenlz ?oipn oilk`p odixiy oi`y zegpn

mgle ,dnvr llba d`a dpi` mikqp zgpnc meyn Ð mikqp zgpne miptd mgll ieaix jixv jklc xnel d`xp did xzeie .'ek ililbd iqei iax ixac ,miptd mgl `iadl Ð "dgpnd lk"

hrnne ,"dgpnd z`"n dybdl zegpn x`y oerny iax iaxnc ,dybd iab (a,q) onwl ogky` df mrhe .miyi`l odn yie ,onvr llba ze`a Ð zegpn x`y la` .miyi`l odn oi` miptd

`lc uenigl `py i`ne ,"dgpnd z`"n dybdl iaxzin eed `herin e`l i`c mzd rnync :dniz edine ."daixwde" aizkcn mikqp zgpne ,"dl`n" aizkcn miptd mgle mgld izy

lk"n eaxzi` `kdc :dyw cere !"dgpnd z`"n ith "dgpnd lk"n zeaxl did xzeie ?(a `xwie) zygxn zgpna iaizk `zyxt cga ediiexz dybde uenig `d ,"dgpnd lk"n eaxzin

oi` dfa edine !"aixwde" on dheq zgpne ,"z`ade"n dybdl xnerd zgpn daxnc ,iieaxl `xw mzd ira `l` ,"dgpnd z`"n eaxzi` `l mzde ,dheq zgpne xnerd zgpn "dgpnd

,`iaxzn `l miptd mgle mikqp zgpn eli`e ,dheq zgpne xnerd zgpn daxn "dgpnd lk"nc ,mzdn `kd `kt` iedc :dniz i`ce df la` ."z`"n ith daxn "lk"c `xaqa ,dniz

?opiaxn `l dheq zgpne xnerd zgpn eli`e ,mikqp zgpne miptd mgl "dgpnd z`"n opiaxn mzdeúçðîoiprae ,hren opnyc ,mina oilabnc reci zegpn x`ye Ð od zexit in mikqp

.min ozep oi`c oizrc `wlqe ,daexn dpny ,mikqp zgpn la` .labl xyt` i` df
ine
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Ba Ctéä ,íéìçâ éab ìò øNa çépä :ïðçBé éaø øîà¯ ¨©©¦¨¨¦¦©¨¨©©¥¤¨¦¦¥
Ba Ctéä àì ,áéiç¯àì éàc àîéìéà ?éîã éëéä .øeèt ©¨Ÿ¦¥¨¥¦¨¥¦¥¨§¦¨

ìéLa àì ,déa Ctéä¯étäî àì éàc àlà !àèéLtC ¦¥¥¨§¦§¦¨¤¨§¦¨§©¥
ìéLa äåä éîð ,déì¯?áéiçéî àì éànà¯,àëéøö àì ¥©¦£¨§¦©©Ÿ¦©©¨§¦¨

ïa ìëàîk ãçà ãvî ìéLa äåä ,déa Ctéä àì éàc§¦¨¦¥¥£¨§¦¦©¤¨§©£©¤
étäî éëå .éàñBøcïa ìëàîk ïéããö éðMî ìéLa ,déa C §©§¦§©¥¥§¦¦§¥§¨¦§©£©¤

ïa ìëàîk ãçà ãvî ìëc ,ïì òîLî à÷å ,éàñBøc§©§¨©§©¨§¨¦©¤¨§©£©¤
éàñBøc¯Ba äìöð íàå :àáø øîà .àeä íeìk àì §©¨§¨©¨¨§¦¦§¨

ãçà íB÷îa ãçà ãvî úøâBøâk¯àðéáø déì øîà .áéiç ¦§¤¤¦©¤¨§¨¤¨©¨£©¥¨¦¨
ãçà íB÷îa :éLà áøì¯ìL Bà íéðLa ,ïéàúBîB÷î äL §©©¦§¨¤¨¦¦§©¦§¨§

¯àeäL ìk çãBwä :ïðúäå ,àì¯?éîã éëéä .áéiç ¨§¨§©©¥©¨¤©¨¥¦¨¥
åàì àlà ?éæç éàîì àeäL ìk ,ãçà íB÷îa àîéìéà¦¥¨§¨¤¨¨¤§©£¦¤¨¨

ìL Bà íéðLa!óeøéöì eæçc ,úBîB÷î äL¯íìBòì ,àì ¦§©¦§¨§§¨§¥¨§¨
øîà ,éøîàc àkéàå .àãéì÷àc àááì eæçc ,ãçà íB÷îa§¨¤¨§¨§¨¨§©§¦¨§¦¨§¨§¦¨©

ìLe íéðLa eléôà :àáøàðéáø déì øîà .úBîB÷î äL ¨¨£¦¦§©¦§¨§£©¥¨¦¨
àeäL ìk çãBwä :àðéðz éîð ïðà óà ,éLà áøì¯.áéiç §©©¦©£©©¦¨¥¨©¥©¨¤©¨

?éæç éàîì àeäL ìk ,ãçà íB÷îa àîéìéà ?éîã éëéä¥¦¨¥¦¥¨§¨¤¨¨¤§©£¦
ìLe íéðLa åàì àlà!óeøéöì éæçc ,úBîB÷î äL¯,àì ¤¨¨¦§©¦§¨§§¨¥§¥¨

:ïðaø eðz .àãéì÷àc àááì eæçc ,ãçà íB÷îa íìBòì§¨§¨¤¨§¨§¨¨§©§¦¨¨©¨©
éúééä ,"õîç äNòú àì 'äì eáéø÷z øLà" øîàð eléà¦¤¡©£¤©§¦©Ÿ¥¨¤¨¥¨¦¦
õîB÷ àlà "õîç äNòú àì"a àlà él ïéà :øîBà¥¥¦¤¨§Ÿ¥¨¤¨¥¤¨¤

:øîBì ãeîìz ?ïépî äçðî ,ãáìaúBçðî øàL ."äçðî" ¦§©¦§¨¦©¦©§©¦§¨§¨§¨
'äì eáéø÷z øLà äçðnä ìk" øîBì ãeîìz ?ïépî"¯ ¦©¦©§©¨©¦§¨£¤©§¦©

äøéLkä úà õéîçnä :eøîà ïàkî ,äìeñt àìå äøLk§¥¨§Ÿ§¨¦¨¨§©©£¦¤©§¥¨
¯äìeñtä úàå ,áéiç¯dönéç :àtt áø éòa .øeèt ©¨§¤©§¨¨¨¥©©¨¦§¨

dì äìéñôéà úàöéc ïåék ?eäî ,dönéçå øæçå ,úàöéå§¨¨§¨©§¦§¨©¥¨§¨¨¦§¦¨¨
dì õéîçî øãä éëå ,àöBéa¯íeMî dìò áéiçéî àì §¥§¦£©©£¦¨¨¦©©£¨¦

ìeñt ,dönéçc ïåék ,àîìéc Bà .õéîçî øçà õéîçî©£¦©©©£¦¦§¨¥¨§¦§¨§
dì õéîçî øãä éëå ,déa épäî àì àöBé¯dìò áéiçéî ¥¨§©¥¥§¦£©©£¦¨¦©©£¨

dönéç :éøî áø éòa .e÷éz ?õéîçî øçà õéîçî íeMî¦©£¦©©©£¦¥¨¥©¨¦¦§¨
äøè÷ä øqeçî ,àîìc Bà .dáø÷à àäå ,àðîçø øîà "eáéø÷z øLà" ?eäî ,çaæî ìL BLàøa§Ÿ¤¦§¥©©£¤©§¦¨©©£¨¨§¨©§¨¨¦§¨§©©§¨¨
änì "('äì) eáéø÷z øLà" ,"äçðnä ìk"î déì à÷ôðc àzLäå .e÷éz ?éîc äNòî øqeçîk¦§©©£¤¨¥¥§¨§¨§¨§¨¥¦¨©¦§¨£¤©§¦©¨¨

"eáéø÷z øLà" :àéðúãëì déì éòaéî ?éì¯éñBé éaø éøác ,õenéçì íéëñð úçðî úBaøì ¦¦¨¥¥§¦§©§¨£¤©§¦§©¦§©§¨¦§¦¦§¥©¦¥
,íä úBøéô éî íéëñð úçðî .õenéçì íéðtä íçì úBaøì :øîBà àáé÷ò éaø .éìéìbä©§¦¦©¦£¦¨¥§©¤¤©¨¦§¦¦§©§¨¦¥¥¥
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קסי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fp sc zegpn(iying meil)

Ctéä àì ,áéiç Ba Ctéä ,íéìçb éab ìò øNa çépä ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦¦©¨¨©©¥¤¨¦¦¥©¨Ÿ¦¥
.øeèt Bagipdy dn lr aiigzn epi` dyrn siqed `l m`y x`eane ¨

.cala xe`yd zgpda aiig o`k recn ok m`e ,xyad z`
:`xnbd zvxznéìö äNòîk ,øîà÷c énð áéiç éàî ,àáø øîà̈©¨¨©©¨©¦§¨¨©§©£¥¨¦

úaL ìL,zay dyrnl ynn zeeydl in` iax ly ezpeek dzid `l ¤©¨
zay dyrn lr aiigy enk cala dgpdd lr aiigy xnel `l`

.jtid xy`k
:opgei iax ly epic z` xxal day `xnbdøa øa äaø øîà ,àôeb¨¨©©¨©©

àì ,áéiç Ba Ctéä ,íéìçb éab ìò øNa çépä ,ïðçBé éaø øîà äpç©¨¨©©¦¨¨¦¦©¨¨©©¥¤¨¦¦¥©¨Ÿ
.øeèt Ba Ctéä:`xnbd zl`eyCtéä àì éàc àîéìéà ,éîc éëéä ¦¥¨¥¦¨¥¦¥¨§¦Ÿ¦¥

àèéLt ,ìéLa àì déa`le leyia icil ribd `l ixdy ,xehty ¥Ÿ§¦§¦¨
.melk dyrétäî àì éàc àlààì éànà ,ìéLa äåä énð déì C ¤¨§¦Ÿ§©¥¥©¦£¨§¦©©Ÿ

áéiçéî.eiyrn elired ixde ¦©©
:`xnbd daiynàëéøö àìote`a `l`äåä déa Ctéä àì éàc Ÿ§¦¨§¦Ÿ¦¥¥£¨

éàñBøc ïa ìëàîk ãçà ãvî ìéLa,leyia yilyk -étäî éëåC §¦¦©¤¨§©£©¤¨©§¦§©¥
ïì òîLî à÷å ,éàñBøc ïa ìëàîk ïéããö éðMî ìéLa déaiax ¥§¦¦§¥§¨¦§©£©¤¨©§¨©§©¨

,xeht jtid `l m`y xn`y dna opgeiïa ìëàîk ãçà ãvî ìëc§¨¦©¤¨§©£©¤
àeä íeìk àì éàñBøc.aiign epi`e ¨©Ÿ§

:opgei iax ixac lr oic siqen `axBa äìöð íàå ,àáø øîàdiilv ¨©¨¨§¦¦§¨
dxenbáéiç ,ãçà íB÷îa ãçà ãvî úøâBøbk.ektd `l elit` ©§¤¤¦©¤¨§¨¤¨©¨

:`xnbd dywníéðLa ïéà ãçà íB÷îa ,éMà áøì àðéáø déì øîà̈©¥©¦¨§©©¦§¨¤¨¦¦§©¦
ìL Bààì úBîB÷î äL,`ax ixacn rnyny itkïðúäådpyna - §Ÿ¨§Ÿ§¨§©

(:aw),zaya dk`ln xeqi` oiprlçãBwälceba ,xeg dyerd -ìk ©¥©¨
.áéiç ,àeäL:`iyewd xe`iaa `xnbd dkiynnàîéìéà ,éîc éëéä ¤©¨¥¦¨¥¦¥¨
ãçà íB÷îa,éæç éàîì àeäL ìk,dk`ln meyn dilr aiig recne §¨¤¨¨¤§©£¦

ìL Bà íéðLa åàì àlàóeøéöì eæçc úBîB÷î äLsxvl lekiy - ¤¨¨¦§©¦§Ÿ¨§©£§¥
cnlp ok m`e ,ea ynzydl xyt`y cg` xegl elld zegicwd z`
cv eze`a zenewn dnka elit` aiigl yi zaya diilv iabl mby

`ax ixac zernynk ynn cg` mewna `weec `le.
:`xnbd zayiiníìBòì ,àì`edy lk gcwy xaecn,ãçà íB÷îa Ÿ§¨§¨¤¨

,ie`x `ed dnl zeywdl oi`eàãéì÷àc àááì eæçcie`x `ed oky - ©£§¨¨§©§¦¨
daizay xegl eqipkny ,gztnd ly ey`x ceg z` ea qipkdl
miielv zenewn ly sexivy dgked myn oi` dzrne ,lrepe gzete

.aiig `edy lk xega elit` yeniy yiy my wxe ,aiign
:`ax ixaca zxg` oeyleléôà ,àáø øîà ,éøîàc àkéàåm` §¦¨§¨§¦¨©¨¨£¦

zxbexbk dxenb diilv dlvpìLe íéðLaúBîB÷î äL.aiig ¦§©¦§Ÿ¨§
:`ax ixacl di`x d`ian `xnbdóà ,éMà áøì àðéáø déì øîà̈©¥©¦¨§©©¦©

çãBwä ,àðéðz énð ïðàlceba xeg.áéiç ,àeäL ìkdkiynn £©©¦§¦¨©¥©¨¤©¨
:di`xd xe`iaa `xnbdàeäL ìk ,ãçà íB÷îa àîéìéà ,éîc éëéä¥¦¨¥¦¥¨§¨¤¨¨¤

ìLe íéðLa åàì àlà ,éæç éàîìóeøéöì éæçc úBîB÷î äLok m`e §©£¦¤¨¨¦§©¦§Ÿ¨§©£¦§¥
`le zenewn dnka elit` aiigl yi zaya diilv iabl mby cnlp

.`ax ixacke ,ynn cg` mewna `weec
:`xnbd dgecàãéì÷àc àááì eæçc ,ãçà íB÷îa íìBòì ,àì. Ÿ§¨§¨¤¨©£§¨¨§©§¦¨

:zegpn ly uenig xeqi` oipra `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨
zegpna uenig xeqi` oipra xn`p(`i a `xwie)lM'EaixwY xW` dgpOd ¨©¦§¨£¤©§¦

e ,'ung dUrz `l 'dleléàdidøîàðwxàì 'äì eáéø÷z øLà' ©Ÿ¥¨¤¨¥¦¤¡©£¤©§¦©Ÿ

(àlà) éì ïéà øîBà éúééä ,'õîç äNòúxaeryaxeqi`äNòú àì' ¥¨¤¨¥¨¦¦¥¥¦¤¨§Ÿ¥¨¤
àlà 'õîçd z` ungndãáìa õîB÷,'dl axwp `edyz` ungnd ¨¥¤¨¤¦§©

äçðîädvinw mcewïépî,df e`la xaery'äçðî' øîBì ãeîìz ¦§¨¦©¦©§©¦§¨
:cenll `ziixad dkiynn .xaer dvenig lr mbyxn`p df weqt

ungnd ok m`e ,zygxn zgpnaïépî úBçðî øàLdf e`la xaery §¨§¨¦©¦
.uenig lyøîBì ãeîìzweqt eze`a,'äçðnä ìk''lk' daizdne ©§©¨©¦§¨

.zegpnd x`y lkl cenll yi
xn`py jkn :`ziixad zcnel oic cer,''äì eáéø÷z øLà'yi £¤©§¦©
dgpna `l` df e`la xaer oi`y cenllàìå äøLkdgpna,äìeñt §¥¨§Ÿ§¨

.d`nhp e` dxfrdn d`viy oebkúà õénçîä ,eøîà ïàkî¦¨¨§©§©¥¤
.øeèt äìeñtä úàå áéiç äøéLkä©§¥¨©¨§¤©§¨¨

wtq:dleqt dgpn uenig oicaúàöéå dönéç ,àtt áø éòä¥©¨¨¦§¨§¨¨
dxfrdnuenigd xg`l,dönéçå øæçå,d`t`y ,xnelk,eäîm`d §¨©§¦§¨©

ungn xg` ungnd oick ipyd dvenig lr aiig(:ep lirl).`l e`
m`d ,md wtqd iccveøãä éëå àöBéa dì äìéñtéà úàöéc ïåék¥¨§¨¨¦§¦¨¨§¥§¦¨©

,õénçî øçà õénçî íeMî dìò áéiçéî àì dì õénçî`ed ixdy §©¥¨Ÿ¦©©£¨¦§©¥©©§©¥
,xehty dleqtd z` ungn x`ykìeñt dönéçc ïåék ,àîìéc Bà¦§¨¥¨§¦§¨§

déa épäî àì àöBédvngzd '`vei' meyn dlqtpy iptly oeikn - ¥Ÿ§©¥¥
`l` epi`y '`vei' ly leqt llk da lg `l ,ok zngn dlqtpe
,uenig leqt `l` dilr oi` `linne ,dyecwe dxiyk `idy dgpna

dì õénçî øãä éëå,.õénçî øçà õénçî íeMî dìò áéiçéî §¦¨©§©¥¨¦©©£¨¦§©¥©©§©¥
:`xnbd dwiqne÷éz. ¥

:sqep wtqdönéç ,éøî áø éòadgpnay unewl,çaæî ìL BLàøa ¨¥©¨¦¦§¨§Ÿ¤¦§¥©
,dxihwdl ick gafnd lr dze` dlrdy xg`l,eäîaiig m`d ©

exhetl yi m`d ,md wtqd iccve .`l e` dgpnd z` ungn meyn
ixdylM'dgpOdàðîçø øîà 'eáéø÷z øLà(`i a `xwie)`l'y ¨©¦§¨£¤©§¦¨©©£¨¨Ÿ

lr wx xn`p weqtdy rnyn 'EaixwY xW`' milindne ,'ung dUrz¥¨¤¨¥£¤©§¦
,daxwed xaky dgpn lr `le axwidl dcizr xy` dgpnàäå§¨

dáø÷à,gafnl xakäNòî øqeçîk äøè÷ä øqeçî ,àîìc Bà ©§§¨¦§¨§©©§¨¨¦§©©£¤
éîcjka axwedy aygp `l oiicr unewd xhwed `l oiicry xg`n - ¨¥

:`xnbd dwiqn .eaiigl yi ok m`e gafnd y`xl dlry.e÷éz¥
:`xnbd zl`ey .lirl z`aend `ziixad ixaca dpc `xnbd

'äçðnä ìk'î déì à÷ôðc àzLäå`ziixad xak dcnly xg`n - §©§¨§¨§¨¥¦¨©¦§¨
mb `l` unewd lr wx `l uenig xeqi` yiy 'dgpOd lM' milindn¨©¦§¨

,dvnwp `ly cera dgpnd lréì änì (''äì) eáéø÷z øLà'dn - £¤©§¦©¨¨¦
`edy unewd lr wxy dxe`kl odn rnyny el` zeaizn cnlp

.dixac zligza `ziixad dxn`y enke aiig 'dl dler
:`xnbd daiynúçðî úBaøì 'eáéø÷z øLà' ,àéðúãëì déì éòaéî¦¨¥¥§¦§©§¨£¤©§¦§©¦§©
õenéçì íéëñðmeyn dilr aiig ,mipdkl dixiiy oi`y it lr s`y §¨¦§¦

,mipdkl mdixiiyy zegpna xn`p uenig xeqi`y s` ,uenigéøác¦§¥
,õenéçì íéðtä íçì úBaøì ,øîBà àáé÷ò éaø .éìéìbä éñBé éaø©¦¥©§¦¦©¦£¦¨¥§©¤¤©¨¦§¦
xeqi` da yi ,gafnl wlg dpnn oi`e llk zvnwp dpi`y it lr s`y

uenig.
:`ziixad lr `xnbd zl`eya jiiy uenig dfi`,íéëñð úçðî¦§©§¨¦

`lde,íä úBøéô éîmipzep oi`e ony ly oibel dyly da yi ixdy ¥¥¥
,zexit in `ed onye ,dlabl ick min da
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bp sc zegpn(oey`x meil)

z` da yi ik ,xgaend on devn dgpnd didz i`ce df ote`ae
,zleq ecera xe`yd z` micceny xi`n iax zhiy ly dlrnd
,dcedi iax zhiy ly dlrnd z` da yi oke .dxizi e` dxiqg dpi`e
.c`n eze` uingnd mg mewna egipdy oeik ,ahid uingn xe`ydy
lkn ,xgaend on devn ok` `ed df ote`y mbd :`xnbd zvxzn

,jk zeyrl exq` minkg mewnàîìòî ééeúéàì éúà àîìc äøéæb§¥¨¦§¨¨¥§¦¥¥¨§¨
.'mly' oexyrl siqeie oileg xe`y `iai `ny -

izy z` uingdl xyt` m`d zx`and ,`ziixa d`ian `xnbd
:zexit ina dcezd ingle mgldïðaø eðz,`ziixaaïéöéîçî ïéà ¨©¨¨¥©§¦¦

dcez ingle mgld izy z`
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oifge` mipy` cenr fp sc ± oey`x wxtzereay

ded jtd `l i`c ,onwl yxtnck `peeb i`dka oebk ,jtd `ll jtd oia ibeltl `ki`

.ibeltl `kil uenig iab la` ,cg` cvn liyaìéùá àì äéá êéôä àì éëã àîéìéà
àèéùô.car icin `le ,dlvp `l `dc ,xeht - jtid `lc -éàñåøã ïá ìëàî-

.lyean `ed yilyïì òîùî à÷liyac ab lr s` ,"xeht jtid `l" ipzwc `d -

melk e`l - i`qexc oa lk`nk cg` cvn

.`edúøâåøâë ãçà ãöî åá äìöð íàå-

.jtid `l ik elit` ,aiig - dxenb diilv

çãå÷.aiig - zaya gcwna `edy lk xeg -

óøöì åæçãoikixvyk oixbp oiyery enk -

,df cva df miphw dyly oigcew ,cg` xegl

.oze` mixagneàãéì÷àã àááìly oeyl -

,daizd jeza oageze ,cg ey`xy gztn

.lrepe gzeteõîå÷ àìàunew lehi `ly -

.epvingie ecalïéðî äçðîlk uingi `ly -

.dvinw mcew cgi dgpndïéðî úåçðî øàù
.aizk zygxn zgpna ,`xw i`dc -äìåñô

.z`nhp e` z`viy oebk -äöîéçå øæçå-

.d`t`y ,dvenig dyrn xnb ,xnelkåäî-

`l e` ungn xg` ungn meyn aiigin in?

äá äéì éðäî àì äöîéçã ïåéë àîìã åà
àöåé ìåñôoi`e ,`id dxenb dyecw e`lc -

ungn x`yk aiige ,uenig leqt `l` da

.ungn xg`äöîéç.unewl -ìù åùàøá
åäî çáæîonf lk :rnyn "eaixwz xy`" -

xg`l la` ,dilr xar - daxwd zxqegny

.`l - daxwdäøè÷ä øñåçîlr dpzil -

.y`däçðîä ìëî ïì à÷ôðã àúùäå-

.dilr aiig zaaxern unewdyk elit`c

åáéø÷ú øùàdicegl unew`c :rnyn -

il dnl ,i`w?õåîéçì íéëñð úçðî úåáøì
iab `xw i`dc meyn ,aiig - dvng m`y -

jixhvi` ,aizk oilk`p odixiyy zegpn x`y

zxeza dl `pipz inp ikde .ipdl edpiieaxl

`l` "ung dyrz `l"a il oi` :mipdk

dixiy oi`y zegpn ,oilk`p dixiyy dgpna

oipn oilk`p?'ebe "dgpnd lk" xnel cenlz

`l - miptd mgl la` .mikqp zgpn `iadl -

.dycwzp `l yai zcn :xaqwc ,dilr iwl

zevnwpa :`niz `lc ,miptd mgl iaxn xne

i`d la` ,gafnl axw odny ,`pngx xn`

yai zcn :xaqw .`l - dipin axw `lc

.iwl `l - mikqp zgpn la` ,dycwzp
éîå
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íàålk`nn xzei ,ixnbl ekxv lk dxenb dilv :yexit Ð cg` mewna zxbexbk ea dlvp

.i`qexc oaíéðùá`ivede xfge zxbexb ivg `ivedl inc `l Ð zenewn dylye

my) "dpead" seqa `zi`ck `nrh mzdc ,(`,t zay) "oii `ivend" wxta zxbexb ivg

,jka leyia jxc oi` Ð `kd la` ,inc dyrn xqegnk e`l Ð dvivw xqegn :(a,cw

.daixwe dkizg inp xqegneäçðîÐ oipn

xg`y miixiy `l` ol `wtp `l "mwlg"nc

.dvinw mcew Ð `kde ,dvinwøàùzegpn

o`nl elit`e Ð dgpnd lk xnel cenlz oipn

`xwc dihytc ,dcen `kd ,"lk" yixc `lc

.`edøùà`d :dniz Ð il dnl eaixwz

xehtc gafn ly ey`xa ungnl jixhvi`

xe`d zvedy xg` zegtd lkl e` ,oxn`ck

`de ,`pngx xn` "eaixw xy`"c ,eaexa

!`axwi`úåáøìzeaxl uenigl mikqp zgpn

,mikqp zgpn iaxnc o`n Ð uenigl miptd mgl

`l yai zcn :xaqwc ,miptd mgl iaxn `l

xg`l cr sebd zyecw da zile ,dycwzp

dcen ,miptd mgl iaxnc o`n la` .diit`

xy`" il dnle :xn`z m`e .mikqp zgpna

ike !zegpnd lk llka iediz ,zeaxl "eaixwz

dyxta miaezkd oze` `l` rnyn `lc :`niz

iab (a,`k) "dax unewd"a lirl opixn` `d Ð

izye xner rnync ,"didz lilk odk zgpn lk"

`xwn miyxec mipdkdy :mzd xn`wck ,mgld

aizk `l mzdc meyn :`niz ike .mnvrl df

lk iieaxl `z` oigxk lre ,oiziag zgpn `l`

dnk opiaxn oigxk lr `d izk` Ð zegpn

rnync ,dyxta my zeaezk oi`y zegpn

zgpne `heg zgpn oebk ,dgpn llka edlekc

k.miptd mgle mikqp zgpn jpdn ueg ,mipd

"dgpnd lk"n iaxzn `lc :yxit qxhpewae

,dpeale ony erac zegpn x`yl enc `lc meyn

`l miptd mgle ,dpeal `ira `l mikqp zgpne

`heg zgpnc oky lk ,df mrh itle .ony `ira

ony `l era `lc ,llka eed `l ze`pw zgpne

opireny`l dil dedc :dnize .dpeal `le

ze`pw zgpne `heg zgpn zeaxl :`nile ,`zeax

s` edpd ,`nye !mikqp zgpn oky lke ,uenigl

Ð zevnwpc oeik ,dpeale ony mda oi`c ab lr

mze`l ith encc ,"dgpnd lk"n eaxzin

dt`z `l mwlg" dia `pixwc ,my zeaezkd

zgpne .zvnwp dpi` Ð mikqp zgpn la` ."ung

da zi`c oeik ,zvnwp dpi`c ab lr s` ,mipdk

i"yxn miyexit yie .ith edl `inc dpeale ony

zegpn x`y iab `xw i`dc meyn :oda aezky

eda iieaxl jixhvi` ,aizk oilk`p odixiyy

`l"a il oi` :mipdk zxeza inp ikde .ipdl

,zelk`p odixiyy zegpn `l` "ung dyrz

xnel cenlz ?oipn oilk`p odixiy oi`y zegpn

mgle ,dnvr llba d`a dpi` mikqp zgpnc meyn Ð mikqp zgpne miptd mgll ieaix jixv jklc xnel d`xp did xzeie .'ek ililbd iqei iax ixac ,miptd mgl `iadl Ð "dgpnd lk"

hrnne ,"dgpnd z`"n dybdl zegpn x`y oerny iax iaxnc ,dybd iab (a,q) onwl ogky` df mrhe .miyi`l odn yie ,onvr llba ze`a Ð zegpn x`y la` .miyi`l odn oi` miptd

`lc uenigl `py i`ne ,"dgpnd z`"n dybdl iaxzin eed `herin e`l i`c mzd rnync :dniz edine ."daixwde" aizkcn mikqp zgpne ,"dl`n" aizkcn miptd mgle mgld izy

lk"n eaxzi` `kdc :dyw cere !"dgpnd z`"n ith "dgpnd lk"n zeaxl did xzeie ?(a `xwie) zygxn zgpna iaizk `zyxt cga ediiexz dybde uenig `d ,"dgpnd lk"n eaxzin

oi` dfa edine !"aixwde" on dheq zgpne ,"z`ade"n dybdl xnerd zgpn daxnc ,iieaxl `xw mzd ira `l` ,"dgpnd z`"n eaxzi` `l mzde ,dheq zgpne xnerd zgpn "dgpnd

,`iaxzn `l miptd mgle mikqp zgpn eli`e ,dheq zgpne xnerd zgpn daxn "dgpnd lk"nc ,mzdn `kd `kt` iedc :dniz i`ce df la` ."z`"n ith daxn "lk"c `xaqa ,dniz

?opiaxn `l dheq zgpne xnerd zgpn eli`e ,mikqp zgpne miptd mgl "dgpnd z`"n opiaxn mzdeúçðîoiprae ,hren opnyc ,mina oilabnc reci zegpn x`ye Ð od zexit in mikqp

.min ozep oi`c oizrc `wlqe ,daexn dpny ,mikqp zgpn la` .labl xyt` i` df
ine
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Ba Ctéä ,íéìçâ éab ìò øNa çépä :ïðçBé éaø øîà¯ ¨©©¦¨¨¦¦©¨¨©©¥¤¨¦¦¥
Ba Ctéä àì ,áéiç¯àì éàc àîéìéà ?éîã éëéä .øeèt ©¨Ÿ¦¥¨¥¦¨¥¦¥¨§¦¨

ìéLa àì ,déa Ctéä¯étäî àì éàc àlà !àèéLtC ¦¥¥¨§¦§¦¨¤¨§¦¨§©¥
ìéLa äåä éîð ,déì¯?áéiçéî àì éànà¯,àëéøö àì ¥©¦£¨§¦©©Ÿ¦©©¨§¦¨

ïa ìëàîk ãçà ãvî ìéLa äåä ,déa Ctéä àì éàc§¦¨¦¥¥£¨§¦¦©¤¨§©£©¤
étäî éëå .éàñBøcïa ìëàîk ïéããö éðMî ìéLa ,déa C §©§¦§©¥¥§¦¦§¥§¨¦§©£©¤

ïa ìëàîk ãçà ãvî ìëc ,ïì òîLî à÷å ,éàñBøc§©§¨©§©¨§¨¦©¤¨§©£©¤
éàñBøc¯Ba äìöð íàå :àáø øîà .àeä íeìk àì §©¨§¨©¨¨§¦¦§¨

ãçà íB÷îa ãçà ãvî úøâBøâk¯àðéáø déì øîà .áéiç ¦§¤¤¦©¤¨§¨¤¨©¨£©¥¨¦¨
ãçà íB÷îa :éLà áøì¯ìL Bà íéðLa ,ïéàúBîB÷î äL §©©¦§¨¤¨¦¦§©¦§¨§

¯àeäL ìk çãBwä :ïðúäå ,àì¯?éîã éëéä .áéiç ¨§¨§©©¥©¨¤©¨¥¦¨¥
åàì àlà ?éæç éàîì àeäL ìk ,ãçà íB÷îa àîéìéà¦¥¨§¨¤¨¨¤§©£¦¤¨¨

ìL Bà íéðLa!óeøéöì eæçc ,úBîB÷î äL¯íìBòì ,àì ¦§©¦§¨§§¨§¥¨§¨
øîà ,éøîàc àkéàå .àãéì÷àc àááì eæçc ,ãçà íB÷îa§¨¤¨§¨§¨¨§©§¦¨§¦¨§¨§¦¨©

ìLe íéðLa eléôà :àáøàðéáø déì øîà .úBîB÷î äL ¨¨£¦¦§©¦§¨§£©¥¨¦¨
àeäL ìk çãBwä :àðéðz éîð ïðà óà ,éLà áøì¯.áéiç §©©¦©£©©¦¨¥¨©¥©¨¤©¨

?éæç éàîì àeäL ìk ,ãçà íB÷îa àîéìéà ?éîã éëéä¥¦¨¥¦¥¨§¨¤¨¨¤§©£¦
ìLe íéðLa åàì àlà!óeøéöì éæçc ,úBîB÷î äL¯,àì ¤¨¨¦§©¦§¨§§¨¥§¥¨

:ïðaø eðz .àãéì÷àc àááì eæçc ,ãçà íB÷îa íìBòì§¨§¨¤¨§¨§¨¨§©§¦¨¨©¨©
éúééä ,"õîç äNòú àì 'äì eáéø÷z øLà" øîàð eléà¦¤¡©£¤©§¦©Ÿ¥¨¤¨¥¨¦¦
õîB÷ àlà "õîç äNòú àì"a àlà él ïéà :øîBà¥¥¦¤¨§Ÿ¥¨¤¨¥¤¨¤

:øîBì ãeîìz ?ïépî äçðî ,ãáìaúBçðî øàL ."äçðî" ¦§©¦§¨¦©¦©§©¦§¨§¨§¨
'äì eáéø÷z øLà äçðnä ìk" øîBì ãeîìz ?ïépî"¯ ¦©¦©§©¨©¦§¨£¤©§¦©

äøéLkä úà õéîçnä :eøîà ïàkî ,äìeñt àìå äøLk§¥¨§Ÿ§¨¦¨¨§©©£¦¤©§¥¨
¯äìeñtä úàå ,áéiç¯dönéç :àtt áø éòa .øeèt ©¨§¤©§¨¨¨¥©©¨¦§¨

dì äìéñôéà úàöéc ïåék ?eäî ,dönéçå øæçå ,úàöéå§¨¨§¨©§¦§¨©¥¨§¨¨¦§¦¨¨
dì õéîçî øãä éëå ,àöBéa¯íeMî dìò áéiçéî àì §¥§¦£©©£¦¨¨¦©©£¨¦

ìeñt ,dönéçc ïåék ,àîìéc Bà .õéîçî øçà õéîçî©£¦©©©£¦¦§¨¥¨§¦§¨§
dì õéîçî øãä éëå ,déa épäî àì àöBé¯dìò áéiçéî ¥¨§©¥¥§¦£©©£¦¨¦©©£¨

dönéç :éøî áø éòa .e÷éz ?õéîçî øçà õéîçî íeMî¦©£¦©©©£¦¥¨¥©¨¦¦§¨
äøè÷ä øqeçî ,àîìc Bà .dáø÷à àäå ,àðîçø øîà "eáéø÷z øLà" ?eäî ,çaæî ìL BLàøa§Ÿ¤¦§¥©©£¤©§¦¨©©£¨¨§¨©§¨¨¦§¨§©©§¨¨
änì "('äì) eáéø÷z øLà" ,"äçðnä ìk"î déì à÷ôðc àzLäå .e÷éz ?éîc äNòî øqeçîk¦§©©£¤¨¥¥§¨§¨§¨§¨¥¦¨©¦§¨£¤©§¦©¨¨
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`oifgeקסב mipya cenr fp sc ± oey`x wxtzereay

ïéöéîçî ïéà úåøéô éîåodke mipdk zgpne ."dxyke ,mina dlabn" dil zile -

.hwp ediizbelt meyn - ipde ,dipin i`axzi` inp giynéî íéëñð úçðî êéøô÷å
ïä úåøéô éî àä õåîéç àéåä.oexyrl oibel dyely dl yi `dc ,dlabp onyac -

xqzi` jkld ,min oda oipzep ,'ek daexn opny oi`y ,zegpn uenig x`y `nlyac

`ki` uenig i`n ,`da la` .uenig oda?

íéîá äìáâî.uenig eda zi` jkld -úãî
àéä ùáéilk `idy `qiaa oipzep eid `lc -

- oexyre ,oiccenyk oexyra `l` ,zxy

.`ed yai zcn'åë àáé÷ò éáøì ïðéòîùå-

e`lc oeike .(`,v zegpn) "zecn izy" wxta

xar i`n` ,oglya dpxcqiy cr `id dyecw

dilr?,inp) `id gl zcn `d :jixt onwle

dylyk `qiaa (epzp ixdy?dil ipyne

.onwläðùîä úòöä êë éàãå ïéáø çìù-

.oxn`ckäì êéôà ìáài`dc meyn -

.`kxitäéîòèì ïðçåé éáø àãæàåiwenc -

zcn iqei iaxl `nl` ,iqei iaxk mglc jd

.'ek dinrhl ,dycwzp yaiùã÷éå íçùîéå
íúåà.md miglc ,i`w gafn ilk` -úãî
çìäyxtnc jci` edleke ,oid ivge oid -

.(a,ft zegpn) "zecn izy" wxtaêì òãú-

dn zycwzn dpi` ixdy ,dgynp `lc

,eycwn xepzc ,et`py xg`l cr dkezay

`l - `xwirn la` .dxfra did xepzc

diy`i iaxe .ea eccnpy oexyr edpiycw

'dl mixeka" yixc.i`w diit` mcew` - "

íéðôá íúåà.rnyn ilk ly -éîð àîéðå
øáã åøîà ïúðåé éáøå àáé÷ò éáø ïðçåé éáø

ãçà`l yai zcn edl zi` ediiexz `dc -

.dycwzpååù àìã íåùîiaxe `aiwr iax -

:xn` ozpei iaxc ,iccd ik gl zcna ozpei

`aiwr iaxe ,uega `le mipta - gl zcn

wxta ,dycwzp uegan oia miptan oia :xaq

.(`,v zegpn) "zecn izy"àñéá àëéàäå-

.zxy ilkàéìáè÷.xer =äéì àîéìiax -

.diit` cr dycwzp `lc :ikd diy`iïåâë
ìåçã ïåøùòá àìééëãzipzypc ikid ik -

.dyil iabïåøùòoexyre" dxeza aizk -

."zlqíéùã÷ éùã÷,xeav inly igaf oebk -

.zxvr iyak odcøîåòä øúåîmixiy -

.unewd on exzepyíéùéàì åðîîù ìëlk -

xak dlry- zepaxw xyane .gafnl epnn

xak - zegpnd one ,zeilke alg elr xak

elr xak - mgld izyne ,unewd dlr

,enc otebke odnr oi`ad zxvr iyak ialg

.dpeal ikifa - miptd mglneåàöé-izy

.miptd mgle mgldäùâä ïéãîonwl -

.(`,`q zegpn) oiwxit i`daåôåâî ïéà
íéùéàìenc `l dybd oiprl jkld -

oiprl la` ,miyi`l otebny zegpn x`yl

oikifae miyakc ,edpip mixiy - dxhwd

.oze` oixizníìåëî.dl`n cg`n -áééç
eli`k -.gafnd lr edlrdìàå (çáæî)

åìòé àì çáæîäexihwz `l"l jinqc -

epnn."dy`íúåàon mgld izy -
øåàù
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éîå.(oi` ligznd xeaic a,bp) oiwxit yixa izyxit Ð oivingn oi` zexit

ïðéòîùå"zecn izy" wxta onwl Ð dycwzp `l yai zcn xn`c `aiwr iaxl dil

,dipt enxwyn ,epiidc Ð ycwn xepz dil `xiaq `nlc :xn`z m`e .(`,v)

icil iz` `l ez Ð eipt enxwync jk jezn wcwcl d`xpe ?uenig icil `al leki oiicre

wxt seqae .gqt ly zevnl ,dpin `wtpe .uenig

aiyg `zry `iddnc rnyn (a,hi) zayc `nw

iab lr dxxg `le :mzd xn`c .dxenb diit`

`id ef `nye .dipt enxwiy ick `l` ,milgb

znixwa `id `zbelte .i`qexc oa lk`nk xeriy

:oeir jixve .oeilra e` oezgza ied i` ,mzd mipt

iycw Ð dycwzp yai zcn i`c `kd rnync

`le .oexyra zleq ea ccnpyn miptd mgl

xepza e` `l` yecwilc `zkec meya hinzyn

(a,dv) "mgld izy" wxta onwl ,ogleyd lr e`

leg jxc `ede ,eyxc cg` `xwn mdipye :xn`wc

:miptd mgl iab opz (`,h) dlirnc ipy wxtae .'ek

:ipzw zegpn iabe ,lqtil exyked Ð xepza enxw

.ilka eycwéáøzcn ihernl mze` xaq diy`i

ith yai zcn mze`n hrnn ikdle Ð uegan yai

aizk gafnd ilk iab "mgynie"c ,gl zcnnody ,

oda didy rnyne .qxhpewa yxit jk ,gl zcn

`edd :xn`z m`e .yai zcnn xzei dgiyn ieaix

:opiyxcc (`,eh) zereayc ipy wxt yixac `ibeq

`l` dgiyna zexecl `le ,dgiyna Ð "mze`"

!diy`i iaxk `le ozpei iaxk `l ?o`nk ,dceara

gl zcn dil zi`c `aiwr iaxk `iz`c :xnel yie

onwle oizrnya gkenck ,uegae mipta dgiyna

yai zcn dil `xiaqe (`,v) "zecn izy" wxta

`xninl `l` mze` jixhvi` `l ok m` ,`id leg

.dceara zexeclc

ïéàopikxvn `kd Ð oipn yak gafn `l` il

gafnd" seqa oke gafnk yak iieaxl `xw

gafna rbepd lk" :`ipzc (`,ft migaf) "ycwn

cenlz ?oipn yak ,gafn `l` il oi` Ð "ycwi

idliya migafa yixcc `de ."gafnd z`" xnel

`le Ð "gafnd xiw lr" :(a,cq) "miycw iycw"

`l` ,ihernl `xw xzeinc e`l ,yakd xiw lr

xn`wck ,rnyn `weec Ð "gafn" aizkc oeik

opzc dnize .mle`d xiw `le lkidd xiw `le :inp

,leqt Ð yakd lr opzp :(`,ek) migafc ipy wxta

la` ,xya Ð leqt :l`eny xn` ,`xnba opixn`e

mkl eizzp ip`e" `xw xn`c .extkzp Ð milra

extkzp ,gafnl mc ribdy oeik Ð "gafnd lr

yak `piayg `xwc `xezi `la `nl` .milra

epzp"` i`w `l l`enyc :yxtl d`xpe !gafnk

:mzd opzc .i`w jpi`` [`l`] ,"yakd iab lr

dhnl dlrnl oipzipd z` ozp ,ceqid cbpk `ly

`nl` :xn`w df lre .dlrnl dhnl oipzipd z`e

oigxk lre .inc onewnk onewna `ly xaqw

mipta oipzipc ,i`w oizipzn edlek` e`l l`eny

,inc onewnk e`l `nlr ilekl Ð uega opzpy

,eteqa (`,el migaf) "oileqtd lk" wxta gkenck

mipta uega oipzipa dcedi iax beltile :jixtc

,od onewna `ly ipdc :yexit Ð uega miptae

(xn` ligznd xeaic a,ek) migafc ipy wxtae

.izkx`dùáëxn`c dcedi iaxl Ð oipn

ztvxc (`,hp) "miycw iycw" wxta migafa

rwxw" hwpinl ivn ded ,gafnk dycwzp dxfr

ld`a `kd inp ixii`c meyn `l` ,"?oipn dxfr

iaxl elit` :inp i` .oerabe aepe dliye cren

yciw oixykl Ð dtvx dnly yicwc `d ,dcedi

.dligzkl oiler oi` `dc ,rcz .oileqtl `le
iaxe
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.äøLëe íéîa dìaâî íéëñð úçðî :éìéìbä éñBé éaø©¦¥©§¦¦¦§©§¨¦§©§¨§©¦§¥¨
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.õenéçì íéëñð úçðî úBaøì :øîBà àáé÷ò éaø .éìéìbä©§¦¦©¦£¦¨¥§©¦§©§¨¦§¦
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,àeä ìBç Láé úcî :øáñ ïúðBé éaøå ,õeça Láé úcî¦©¨¥©§©¦¨¨¨©¦©¨¥
éøèöà àìåéøèöéà ék .éèeòîì àø÷ Céèeòîì àø÷ C §¨¦§§¦§¨§©¥¦¦§§¦§¨§©¥

¯.õeçaî çì úcî¯ãçàå àáé÷ò éaø :éîð àîéì ¦©©¦©¥¨©¦©¦£¦¨§¤¨
éaø ?epîe ,ãçà øác eøîà ìàòîLé éaø éãéîìzî¦©§¦¥©¦¦§¨¥¨§¨¨¤¨©©¦

!ïúðBé¯déì øîà .éããäì çì úcîa eåL àìc íeMî ¨¨¦§¨¨§¦©©©£¨¥£©¥
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lL ïBâk.àiìáè÷ éab ìò L¯éaø déì øîà÷c ,éëä éà §¤¨©©¥¨©§¦¨¦¨¦§¨¨©¥©¦
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øîBì ãeîìz ?äNòú àìa àeäL úBçðî éøéMîe íéðtä©¨¦¦§¨¥§¨¤§Ÿ©£¤©§©
'äì äMà epnî eøéè÷ú àì Lác ìëå øàN ìë ék""¯ ¦¨§Ÿ§¨§©Ÿ©§¦¦¤¦¤©

.eøéè÷z ìáa àeä éøä ,íéMéàì epnî àeäL ìk¯ézLe ¨¤¦¤¨¦¦£¥§©©§¦§¥
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áø øîà !íéMéàì íäî ïéàL íéðtä íçìå íçlä ézL§¥©¤¤§¤¤©¨¦¤¥¥¤¨¦¦¨©©
ìò ílekî äìònä :øîzéà .íéMéàì Bôebî ïéà :úLL¥¤¥¦¨¦¦¦§©©©£¤¦¨©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fp sc zegpn(iying meil)

ïéöéîçî ïéà úBøéô éîe.:`xnbd zvxznøîBà ,Lé÷ì Léø øîà ¥¥¥©§¦¦¨©¥¨¦¥
äøLëe íéîa dìaâî íéëñð úçðî éìéìbä éñBé éaø äéäxzen - ¨¨©¦¥©§¦¦¦§©§¨¦§©§¨§©¦§¥¨

`eal dleki `id jke ,onydn ueg mina mikqpd zgpn z` labl
.uenig icil

jiiy uenig xeqi` dfi` :`aiwr iax ly epic lr dywn `xnbd
a,íéðtä íçì,miccnp md eay ilkd `lde,àéä Láé úcîxnelk ¤¤©¨¦¦©¨¥¦

,yai xac ea cecnl ieyry ilkàáé÷ò éaøì déì àðòîLeonwl(.v) §©§¨¥§©¦£¦¨
äLc÷úð àì Láé úcî øîàcoebk miyai mixac ly dcicnd ilk - §¨©¦©¨¥Ÿ¦§©§¨

dgiyn ici lr ycwnd ilk zyecwa eycwzd `l ,zegpnd zleq
mgl did `le ,zleqd z` miycwn mpi` `linne ,dgynd onya
uenig xeqi` dfi` ok m`e ,ogleyd lr edegipdy cr ycwzn miptd

.ea jiiy
:`xnbd zvxznøc déîMî (ïáeàø éaø) çìLàéä Ck ,ïðçBé éa ¨©©¦§¥¦§¥§©¦¨¨¨¦

Cetéàå äðLî ìL dòvä,da qexbl yi jke -'eáéø÷z øLà' ¤¥¨¤¦§¨§¥£¤©§¦
àáé÷ò éaø .éìéìbä éñBé éaø éøác ,õenéçì íéðtä íçì úBaøì§©¤¤©¨¦§¦¦§¥©¦¥©§¦¦©¦£¦¨

.õenéçì íéëñð úçðî úBaøì ,øîBà¥§©¦§©§¨¦§¦
:`xnbd zx`andéîòèì ïðçBé éaø àãæàå,éaø ,ïðçBé éaø øîàc §¨§¨©¦¨¨§©§¥§¨©©¦¨¨©¦

epîe ,ãçà øác eøîà ìàòîLé éaø éãéîìzî ãçàå éìéìbä éñBé¥©§¦¦§¤¨¦©§¦¥©¦¦§¨¥¨§¨¨¤¨©
,sqepd cinlzd -,àéðúc ,äiLàé éaøeniizqd xy`k weqta xn`p ©¦Ÿ¦¨§©§¨
okynd znwd ini(` f xacna),'íúBà Lc÷éå íçLîiå'dyn gyny ©¦§¨¥©§©¥¨

mi`pzd ewlgpe ,eycwzp jkae dgynd onya eilk z`e gafnd z`
,dgiynd ote`açlä úcî ,øîBà äiLàé éaøly dcicnd ilk - ©¦Ÿ¦¨¥¦©©©

,onye oii enk migld mixac,õeçaî ïéa íéðôaî ïéa çLîðla` ¦§¨¥¦¦§¦¥¦©
,øîBà ïúðBé éaø .õeçaî çLîð ïéàå íéðôaî çLîð Láé úcî¦©¨¥¦§©¦¦§¦§¥¦§©¦©©¦¨¨¥
çLîð àì Láé úcî ,õeçaî çLîð ïéàå íéðôaî çLîð çlä úcî¦©©©¦§©¦¦§¦§¥¦§©¦©¦©¨¥Ÿ¦§©

.øwéò ìk:ezhiyk ozpei iax gikedeEì òãz`l yaid zecny ¨¦¨¥©§
,llk egynpáéúëc ,úBLc÷î ïéà éøäLmgld izy oaxw oipra ¤£¥¥§©§¦§¦

zereayd bga `ad(fi bk `xwie)äôeðz íçì eàéáz íëéúBáLBnî'¦§¥¤¨¦¤¤§¨
,''äì íéøeka äðéôàz õîç äðééäz úìñ íéðBøNò éðL íézL§©¦§¥¤§¦Ÿ¤¦§¤¨¨¥¥¨¤¨¦¦©

,'dpit`Y' xn`py xg`l wx ''dl mixEMA' xn`py jknernyn ¦¦©¥¨¤¨
y,'äì ïä éúîéàwx,eôàpL øçàìilk ici lr eycwzp `ly ixd ¥¨©¥©§©©¤¤¡

`l yaid ilky meyne ,myciw `edy xepza diit`d cr dcicnd
ilky xaeq diy`i iaxy ok m` ep`vne .miptan elit` eycwzd
,`id jk ililbd iqei iax zrc mby xn` opgei iaxe eycwzd yaid
jtd opgei iaxy xg`l ililbd iqei iax ly ezrc zx`azny enke

.`ziixad z`
:`xnbd zxxan .ozpei iaxe diy`i iax ly mzwelgn xe`iaéàîa§©

.éâìôéî à÷:`xnbd daiyn'íúBà'aef daiz yexcl cvik - ¨¦§§¦§¨
weqtay(` f xacna),'mz` WCwie mgWnIe''íúBà' ,øáñ äiLàé éaø ©¦§¨¥©§©¥Ÿ¨©¦Ÿ¦¨¨©¨

aezkd wqer mday migld mixac ly milkd z` `weecy hrnl `a
,uegane miptan dyn gynLáé úcî éèeòîìegynp `ly.õeça §©¥¦©¨¥©

,øáñ ïúðBé éaøåyéøèöà àìå àeä ìBç Láé úcîéèeòîì àø÷ C §©¦¨¨¨©¦©¨¥§Ÿ¦§§¦§¨§©¥
,llk egynp `l el` milk ixdyéøèöéà ékéèeòîì àø÷ Cz` ¦¦§§¦§¨§©¥

úcîdçìegynp `ly,õeçaîdgiyndy 'mze`' zaizn rnyny ¦©©¦©
uegan `le ilkd ly ekeza wx eid yeciwde.

:lirl xn`pd lr dywn `xnbdãçàå àáé÷ò éaø énð àîéì¥¨©¦©¦£¦¨§¤¨
ïúðBé éaø epîe ãçà øác eøîà ìàòîLé éaø éãéîìzîm` - ¦©§¦¥©¦¦§¨¥¨§¨¨¤¨©©¦¨¨

iaxe diy`i iax zwelgnk `id ililbd iqei iaxe `aiwr iax zwelgn
iaxy wx opgei iax xn` recn ,`l e` eycwzd yaid ilk m`d ozpei
did ,eycwzd yaid ilky cg` xac exn` diy`i iaxe ililbd iqei

iaxy mb xnel el`l yaid ilky cg` xac exn` ozpei iaxe `aiwr
.eycwzd

:`xnbd zvxznéããäì çì úcîa eåL àìc íeMîit lr s` - ¦§Ÿ¨§¦©©©£¨¥
yi mewn lkn ,eycwzd `ly mdipy exaq yaid zecn oipray
gld zcn ozpei iax zrcly ,gld zecn oipra zwelgn mdipia

xaq `aiwr iaxe ,uegan `le miptan wx dycwzd(.v onwl)

.uegan oiae miptan oia dycwzdy
:lirl xn`pd lr zeywdl `xnbd dtiqenàtt áø déì øîà̈©¥©¨¨

àeä çìc àñéa àkéà àäå ,ééaàì`xnbd dx`ia cvik - §©©¥§¨¦¨¦¨§©

ilk m`d oecipa ielz miptd mgla uenig jiiy m`d zwelgndy
xnel xyt` i` eycwzd `ly drcd itly ,`l e` eycwzd yaid
lr xacn uenig xeqi`dy xnel yi `lde ,uenig xeqi` mda yiy
migl mixacl ynynd zxy ilk `idy `qiaa dyild zry

.ycwzde
:`xnbd zvxznlL ïBâk déì øîààéìáè÷ éab ìò Lxn`y dn - ¨©¥§¤¨©©¥§¨ª§¨

yl `l xy`k wx `ed ,miptd mgla uenig xeqi` oi`y `aiwr iax
ycwn epi`e ilk epi`y xer iab lr `l` ,zxy ilka miptd mgl z`

.mgld z`
:`xnbd dywnéëä éà,`ilahwa e` zxy ilka yl m` welig yiy ¦¨¦

úLc÷î dðéà éøäL Eì òãz ïúðBé éaø déì øîà÷cgiked xy`k - §¨¨©¥©¦¨¨¥©§¤£¥¥¨§©¤¤
`ly weqtd zernynn miycwn mpi` yaid ilky ozpei iax

,diit`d cr mgld izy eycwzddéì àîéìdiy`i iax leki - ¥¨¥
xacn df weqty ezegclàìééëc ïBâkeccny -ìBçc ïBøOòaenke §§¨§¨§¦¨§

.ccn ilk dfi`a welig yi jk ,yl ilk dfi`a welig yiy
:`xnbd zvxznàzLä éëä,àðîçø áúk àì àñéa àîìLa ¨¦©§¨¦§¨¨¦¨Ÿ¨©©£¨¨

ìéîì àñéa ãéáòìcdéa L,okleì ékúéì àéìáè÷ éab ìò dì L §¤¡¦¦¨§¥©¥¦¨¨©©¥§¨ª§¨¥
da ïì,mgld ycwzi `le `ilahw lr yell `ed leki -àlà ¨¨¤¨

déa ìéiëå ïBøOò ãéáò àðîçø øîàc ïåék ,ïBøMòoexyir ilk - ¦¨¥¨§¨©©£¨¨£¦¦¨§©¦¥
,ea cecnle ezeyrl eehvpe dxeza xkfed dcicnlïBøOò ÷éáL̈¦¦¨

ìBçc ïBøOòa ìééëå LãB÷cdcicn ilkd z` aefriy xn`p ike - §¤§¨¦§¦¨§
.leg ly dcicn ilka cecnie ycew ly

:'miyi`l epnny lk' xeqi` ly ycg oecipa `ziixa d`ian `xnbd
ïðaø eðz,äìònì ïépîgafnd lr xihwneøNaîe úàhç øNaî ¨©¨¨¦©¦©©£¤¦§©©¨¦§©

,íéLãwä éLã÷ øNaîe ,íLàakd ody xeav inly igaf oebkmiy ¨¨¦§©¨§¥©¢¨¦
,mgld izy mr zereayd bga mi`adøúBnîe ,íél÷ íéLãwîe¦¢¨¦©¦¦©

øîBòä,xnerd zgpnn unewd z` elhpy xg`l x`ypy dn - ¨¤
úBçðî éøéMîe ,íéðtä íçlîe ,íçlä ézL øúBnîelhipy xg`l ¦©§¥©¤¤¦¤¤©¨¦¦§¨¥§¨

,unewd odnàeäLxaerøîBì ãeîìz ,äNòú àìa(`i a `xwie)ék' ¤§Ÿ©£¤©§©¦
,''äì äMà epnî eøéè÷ú àì Lác ìëå øBàN ìëyexcl yieìk ¨§§¨§©Ÿ©§¦¦¤¦¤©¨

eøéè÷z ìáa àeä éøä íéMéàì epnî àeäLepnn yiy xac lk - ¤¦¤¨¦¦£¥§©©§¦
wlgd z` xihwdl xeq` ,gafnd iab lry y`d lr xhwpd wlg

.dxhwdl epic oi`y
:`xnbd dywnåik,íéMéàì ïäî Lé íéðtä íçìå íçlä ézL §§¥©¤¤§¤¤©¨¦¥¥¤¨¦¦

àéðúäåonwl `ziixaa(:q)zinexc oxwl dybd oic iabl dpcd §¨©§¨
,gafnd ly ziaxrníéðtä íçìå íçlä ézL eàöécnlp `ly ¨§§¥©¤¤§¤¤©¨¦

meyn ,dybd mda didzy.íéMéàì íäî ïéàLizy oi`y ixd ¤¥¥¤¨¦¦
.miyi`l epnn yiy xack miaygp miptd mgle mgld

:`xnbd zvxzníéMéàì Bôebî ïéà ,úLL áø øîàmgld izy - ¨©©¥¤¥¦¨¦¦
xiznd xhwpd xac yi j` ,envra xhwpd wlg mdn oi` miptd mgle

.mze`
:'miyi`l epnny lk' ly df xeqi` oipra oecl dkiynn `xnbd

ílekî äìònä ,øîzéàxeq`y mixacdn cg`n-]meyn mxihwdl ¦§©©©£¤¦¨
['miyi`l epnny lk'áéiç øîà ïðçBé éaø ,Lákä éab ìòdlrnk ©©¥©¤¤©¦¨¨¨©©¨

,envr gafnd lr.øeèt øîà øæòìà éaøz` `xnbd zx`an ©¦¤§¨¨¨©¨
:zwelgndàéðúc ,áéiç øîà ïðçBé éaøxn`pweqtl jynda ©¦¨¨¨©©¨§©§¨

'miyi`l epnny lk' ly xeqi`d epnn cnlpy(ai a `xwie)gAfOd l`e'§¤©¦§¥©
d' aezky dnne ,'Elri `léì ïéà ,'çaændf xeqi` jiiyy cenll Ÿ©£©¦§¥©¥¦

àlàd lr mze` dlrna,çaæîd lrïépî Lák,xaeryãeîìz ¤¨¦§¥©¤¤¦©¦©§
'eìòé àì çaænä ìàå' øîBìelri `ly ieaix ef oeyln rnyne - ©§¤©¦§¥©Ÿ©£

.yakl elit`àø÷ øîàc ,àîòè éàî øeèt øîà øæòìà éaøåmy) §©¦¤§¨¨¨©¨©©£¨§¨©§¨
(ai-`i alk iM'e øàNlkLáã,''dl dW` Epnn Exihwz `lïaø÷ ¦¨§Ÿ¨§©Ÿ©§¦¦¤¦¤©¨§©

íúBà eáéø÷z úéLàø,'ggip gixl Elri `l gAfOd l`e 'dlyie ¥¦©§¦¨©§¤©¦§¥©Ÿ©£§¥©¦Ÿ©
,yexclàì àðéøçà éãéî ìáà çaænk Lák Cì éaøc àeä íúBà¨§©¦¨¤¤©¦§¥©£¨¦¦©£¦¨Ÿ

ieaixa ycgzd ,my xn`py yace xe`y zxhwd xeqi` iabl wx -
wx `le df xeqi`a xaer yakd lr dlrnd mby lirl `aend
oebk ,dxhwda mixeq`d mixac x`y iabl la` ,gafnd lr dlrna
ycgzd `l ,'epnny lk' ly xeqi` mda yiy lirl mixkfpd el` lk
.yakd lr `le envr gafnd lr mlrd xy`k `l` xaer epi`e ok
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קסג oifge` mipya cenr fp sc ± oey`x wxtzereay

ïéöéîçî ïéà úåøéô éîåodke mipdk zgpne ."dxyke ,mina dlabn" dil zile -

.hwp ediizbelt meyn - ipde ,dipin i`axzi` inp giynéî íéëñð úçðî êéøô÷å
ïä úåøéô éî àä õåîéç àéåä.oexyrl oibel dyely dl yi `dc ,dlabp onyac -

xqzi` jkld ,min oda oipzep ,'ek daexn opny oi`y ,zegpn uenig x`y `nlyac

`ki` uenig i`n ,`da la` .uenig oda?

íéîá äìáâî.uenig eda zi` jkld -úãî
àéä ùáéilk `idy `qiaa oipzep eid `lc -

- oexyre ,oiccenyk oexyra `l` ,zxy

.`ed yai zcn'åë àáé÷ò éáøì ïðéòîùå-

e`lc oeike .(`,v zegpn) "zecn izy" wxta

xar i`n` ,oglya dpxcqiy cr `id dyecw

dilr?,inp) `id gl zcn `d :jixt onwle

dylyk `qiaa (epzp ixdy?dil ipyne

.onwläðùîä úòöä êë éàãå ïéáø çìù-

.oxn`ckäì êéôà ìáài`dc meyn -

.`kxitäéîòèì ïðçåé éáø àãæàåiwenc -

zcn iqei iaxl `nl` ,iqei iaxk mglc jd

.'ek dinrhl ,dycwzp yaiùã÷éå íçùîéå
íúåà.md miglc ,i`w gafn ilk` -úãî
çìäyxtnc jci` edleke ,oid ivge oid -

.(a,ft zegpn) "zecn izy" wxtaêì òãú-

dn zycwzn dpi` ixdy ,dgynp `lc

,eycwn xepzc ,et`py xg`l cr dkezay

`l - `xwirn la` .dxfra did xepzc

diy`i iaxe .ea eccnpy oexyr edpiycw

'dl mixeka" yixc.i`w diit` mcew` - "

íéðôá íúåà.rnyn ilk ly -éîð àîéðå
øáã åøîà ïúðåé éáøå àáé÷ò éáø ïðçåé éáø

ãçà`l yai zcn edl zi` ediiexz `dc -

.dycwzpååù àìã íåùîiaxe `aiwr iax -

:xn` ozpei iaxc ,iccd ik gl zcna ozpei

`aiwr iaxe ,uega `le mipta - gl zcn

wxta ,dycwzp uegan oia miptan oia :xaq

.(`,v zegpn) "zecn izy"àñéá àëéàäå-

.zxy ilkàéìáè÷.xer =äéì àîéìiax -

.diit` cr dycwzp `lc :ikd diy`iïåâë
ìåçã ïåøùòá àìééëãzipzypc ikid ik -

.dyil iabïåøùòoexyre" dxeza aizk -

."zlqíéùã÷ éùã÷,xeav inly igaf oebk -

.zxvr iyak odcøîåòä øúåîmixiy -

.unewd on exzepyíéùéàì åðîîù ìëlk -

xak dlry- zepaxw xyane .gafnl epnn

xak - zegpnd one ,zeilke alg elr xak

elr xak - mgld izyne ,unewd dlr

,enc otebke odnr oi`ad zxvr iyak ialg

.dpeal ikifa - miptd mglneåàöé-izy

.miptd mgle mgldäùâä ïéãîonwl -

.(`,`q zegpn) oiwxit i`daåôåâî ïéà
íéùéàìenc `l dybd oiprl jkld -

oiprl la` ,miyi`l otebny zegpn x`yl

oikifae miyakc ,edpip mixiy - dxhwd

.oze` oixizníìåëî.dl`n cg`n -áééç
eli`k -.gafnd lr edlrdìàå (çáæî)

åìòé àì çáæîäexihwz `l"l jinqc -

epnn."dy`íúåàon mgld izy -
øåàù
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éîå.(oi` ligznd xeaic a,bp) oiwxit yixa izyxit Ð oivingn oi` zexit

ïðéòîùå"zecn izy" wxta onwl Ð dycwzp `l yai zcn xn`c `aiwr iaxl dil

,dipt enxwyn ,epiidc Ð ycwn xepz dil `xiaq `nlc :xn`z m`e .(`,v)

icil iz` `l ez Ð eipt enxwync jk jezn wcwcl d`xpe ?uenig icil `al leki oiicre

wxt seqae .gqt ly zevnl ,dpin `wtpe .uenig

aiyg `zry `iddnc rnyn (a,hi) zayc `nw

iab lr dxxg `le :mzd xn`c .dxenb diit`

`id ef `nye .dipt enxwiy ick `l` ,milgb

znixwa `id `zbelte .i`qexc oa lk`nk xeriy

:oeir jixve .oeilra e` oezgza ied i` ,mzd mipt

iycw Ð dycwzp yai zcn i`c `kd rnync

`le .oexyra zleq ea ccnpyn miptd mgl

xepza e` `l` yecwilc `zkec meya hinzyn

(a,dv) "mgld izy" wxta onwl ,ogleyd lr e`

leg jxc `ede ,eyxc cg` `xwn mdipye :xn`wc

:miptd mgl iab opz (`,h) dlirnc ipy wxtae .'ek

:ipzw zegpn iabe ,lqtil exyked Ð xepza enxw

.ilka eycwéáøzcn ihernl mze` xaq diy`i

ith yai zcn mze`n hrnn ikdle Ð uegan yai

aizk gafnd ilk iab "mgynie"c ,gl zcnnody ,

oda didy rnyne .qxhpewa yxit jk ,gl zcn

`edd :xn`z m`e .yai zcnn xzei dgiyn ieaix

:opiyxcc (`,eh) zereayc ipy wxt yixac `ibeq

`l` dgiyna zexecl `le ,dgiyna Ð "mze`"

!diy`i iaxk `le ozpei iaxk `l ?o`nk ,dceara

gl zcn dil zi`c `aiwr iaxk `iz`c :xnel yie

onwle oizrnya gkenck ,uegae mipta dgiyna

yai zcn dil `xiaqe (`,v) "zecn izy" wxta

`xninl `l` mze` jixhvi` `l ok m` ,`id leg

.dceara zexeclc

ïéàopikxvn `kd Ð oipn yak gafn `l` il

gafnd" seqa oke gafnk yak iieaxl `xw

gafna rbepd lk" :`ipzc (`,ft migaf) "ycwn

cenlz ?oipn yak ,gafn `l` il oi` Ð "ycwi

idliya migafa yixcc `de ."gafnd z`" xnel

`le Ð "gafnd xiw lr" :(a,cq) "miycw iycw"

`l` ,ihernl `xw xzeinc e`l ,yakd xiw lr

xn`wck ,rnyn `weec Ð "gafn" aizkc oeik

opzc dnize .mle`d xiw `le lkidd xiw `le :inp

,leqt Ð yakd lr opzp :(`,ek) migafc ipy wxta

la` ,xya Ð leqt :l`eny xn` ,`xnba opixn`e

mkl eizzp ip`e" `xw xn`c .extkzp Ð milra

extkzp ,gafnl mc ribdy oeik Ð "gafnd lr

yak `piayg `xwc `xezi `la `nl` .milra

epzp"` i`w `l l`enyc :yxtl d`xpe !gafnk

:mzd opzc .i`w jpi`` [`l`] ,"yakd iab lr

dhnl dlrnl oipzipd z` ozp ,ceqid cbpk `ly

`nl` :xn`w df lre .dlrnl dhnl oipzipd z`e

oigxk lre .inc onewnk onewna `ly xaqw

mipta oipzipc ,i`w oizipzn edlek` e`l l`eny

,inc onewnk e`l `nlr ilekl Ð uega opzpy

,eteqa (`,el migaf) "oileqtd lk" wxta gkenck

mipta uega oipzipa dcedi iax beltile :jixtc

,od onewna `ly ipdc :yexit Ð uega miptae

(xn` ligznd xeaic a,ek) migafc ipy wxtae

.izkx`dùáëxn`c dcedi iaxl Ð oipn

ztvxc (`,hp) "miycw iycw" wxta migafa

rwxw" hwpinl ivn ded ,gafnk dycwzp dxfr

ld`a `kd inp ixii`c meyn `l` ,"?oipn dxfr

iaxl elit` :inp i` .oerabe aepe dliye cren

yciw oixykl Ð dtvx dnly yicwc `d ,dcedi

.dligzkl oiler oi` `dc ,rcz .oileqtl `le
iaxe
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fp sc zegpn(iying meil)

ïéöéîçî ïéà úBøéô éîe.:`xnbd zvxznøîBà ,Lé÷ì Léø øîà ¥¥¥©§¦¦¨©¥¨¦¥
äøLëe íéîa dìaâî íéëñð úçðî éìéìbä éñBé éaø äéäxzen - ¨¨©¦¥©§¦¦¦§©§¨¦§©§¨§©¦§¥¨

`eal dleki `id jke ,onydn ueg mina mikqpd zgpn z` labl
.uenig icil

jiiy uenig xeqi` dfi` :`aiwr iax ly epic lr dywn `xnbd
a,íéðtä íçì,miccnp md eay ilkd `lde,àéä Láé úcîxnelk ¤¤©¨¦¦©¨¥¦

,yai xac ea cecnl ieyry ilkàáé÷ò éaøì déì àðòîLeonwl(.v) §©§¨¥§©¦£¦¨
äLc÷úð àì Láé úcî øîàcoebk miyai mixac ly dcicnd ilk - §¨©¦©¨¥Ÿ¦§©§¨

dgiyn ici lr ycwnd ilk zyecwa eycwzd `l ,zegpnd zleq
mgl did `le ,zleqd z` miycwn mpi` `linne ,dgynd onya
uenig xeqi` dfi` ok m`e ,ogleyd lr edegipdy cr ycwzn miptd

.ea jiiy
:`xnbd zvxznøc déîMî (ïáeàø éaø) çìLàéä Ck ,ïðçBé éa ¨©©¦§¥¦§¥§©¦¨¨¨¦

Cetéàå äðLî ìL dòvä,da qexbl yi jke -'eáéø÷z øLà' ¤¥¨¤¦§¨§¥£¤©§¦
àáé÷ò éaø .éìéìbä éñBé éaø éøác ,õenéçì íéðtä íçì úBaøì§©¤¤©¨¦§¦¦§¥©¦¥©§¦¦©¦£¦¨

.õenéçì íéëñð úçðî úBaøì ,øîBà¥§©¦§©§¨¦§¦
:`xnbd zx`andéîòèì ïðçBé éaø àãæàå,éaø ,ïðçBé éaø øîàc §¨§¨©¦¨¨§©§¥§¨©©¦¨¨©¦

epîe ,ãçà øác eøîà ìàòîLé éaø éãéîìzî ãçàå éìéìbä éñBé¥©§¦¦§¤¨¦©§¦¥©¦¦§¨¥¨§¨¨¤¨©
,sqepd cinlzd -,àéðúc ,äiLàé éaøeniizqd xy`k weqta xn`p ©¦Ÿ¦¨§©§¨
okynd znwd ini(` f xacna),'íúBà Lc÷éå íçLîiå'dyn gyny ©¦§¨¥©§©¥¨

mi`pzd ewlgpe ,eycwzp jkae dgynd onya eilk z`e gafnd z`
,dgiynd ote`açlä úcî ,øîBà äiLàé éaøly dcicnd ilk - ©¦Ÿ¦¨¥¦©©©

,onye oii enk migld mixac,õeçaî ïéa íéðôaî ïéa çLîðla` ¦§¨¥¦¦§¦¥¦©
,øîBà ïúðBé éaø .õeçaî çLîð ïéàå íéðôaî çLîð Láé úcî¦©¨¥¦§©¦¦§¦§¥¦§©¦©©¦¨¨¥
çLîð àì Láé úcî ,õeçaî çLîð ïéàå íéðôaî çLîð çlä úcî¦©©©¦§©¦¦§¦§¥¦§©¦©¦©¨¥Ÿ¦§©

.øwéò ìk:ezhiyk ozpei iax gikedeEì òãz`l yaid zecny ¨¦¨¥©§
,llk egynpáéúëc ,úBLc÷î ïéà éøäLmgld izy oaxw oipra ¤£¥¥§©§¦§¦

zereayd bga `ad(fi bk `xwie)äôeðz íçì eàéáz íëéúBáLBnî'¦§¥¤¨¦¤¤§¨
,''äì íéøeka äðéôàz õîç äðééäz úìñ íéðBøNò éðL íézL§©¦§¥¤§¦Ÿ¤¦§¤¨¨¥¥¨¤¨¦¦©

,'dpit`Y' xn`py xg`l wx ''dl mixEMA' xn`py jknernyn ¦¦©¥¨¤¨
y,'äì ïä éúîéàwx,eôàpL øçàìilk ici lr eycwzp `ly ixd ¥¨©¥©§©©¤¤¡

`l yaid ilky meyne ,myciw `edy xepza diit`d cr dcicnd
ilky xaeq diy`i iaxy ok m` ep`vne .miptan elit` eycwzd
,`id jk ililbd iqei iax zrc mby xn` opgei iaxe eycwzd yaid
jtd opgei iaxy xg`l ililbd iqei iax ly ezrc zx`azny enke

.`ziixad z`
:`xnbd zxxan .ozpei iaxe diy`i iax ly mzwelgn xe`iaéàîa§©

.éâìôéî à÷:`xnbd daiyn'íúBà'aef daiz yexcl cvik - ¨¦§§¦§¨
weqtay(` f xacna),'mz` WCwie mgWnIe''íúBà' ,øáñ äiLàé éaø ©¦§¨¥©§©¥Ÿ¨©¦Ÿ¦¨¨©¨

aezkd wqer mday migld mixac ly milkd z` `weecy hrnl `a
,uegane miptan dyn gynLáé úcî éèeòîìegynp `ly.õeça §©¥¦©¨¥©

,øáñ ïúðBé éaøåyéøèöà àìå àeä ìBç Láé úcîéèeòîì àø÷ C §©¦¨¨¨©¦©¨¥§Ÿ¦§§¦§¨§©¥
,llk egynp `l el` milk ixdyéøèöéà ékéèeòîì àø÷ Cz` ¦¦§§¦§¨§©¥

úcîdçìegynp `ly,õeçaîdgiyndy 'mze`' zaizn rnyny ¦©©¦©
uegan `le ilkd ly ekeza wx eid yeciwde.

:lirl xn`pd lr dywn `xnbdãçàå àáé÷ò éaø énð àîéì¥¨©¦©¦£¦¨§¤¨
ïúðBé éaø epîe ãçà øác eøîà ìàòîLé éaø éãéîìzîm` - ¦©§¦¥©¦¦§¨¥¨§¨¨¤¨©©¦¨¨

iaxe diy`i iax zwelgnk `id ililbd iqei iaxe `aiwr iax zwelgn
iaxy wx opgei iax xn` recn ,`l e` eycwzd yaid ilk m`d ozpei
did ,eycwzd yaid ilky cg` xac exn` diy`i iaxe ililbd iqei

iaxy mb xnel el`l yaid ilky cg` xac exn` ozpei iaxe `aiwr
.eycwzd

:`xnbd zvxznéããäì çì úcîa eåL àìc íeMîit lr s` - ¦§Ÿ¨§¦©©©£¨¥
yi mewn lkn ,eycwzd `ly mdipy exaq yaid zecn oipray
gld zcn ozpei iax zrcly ,gld zecn oipra zwelgn mdipia

xaq `aiwr iaxe ,uegan `le miptan wx dycwzd(.v onwl)

.uegan oiae miptan oia dycwzdy
:lirl xn`pd lr zeywdl `xnbd dtiqenàtt áø déì øîà̈©¥©¨¨

àeä çìc àñéa àkéà àäå ,ééaàì`xnbd dx`ia cvik - §©©¥§¨¦¨¦¨§©

ilk m`d oecipa ielz miptd mgla uenig jiiy m`d zwelgndy
xnel xyt` i` eycwzd `ly drcd itly ,`l e` eycwzd yaid
lr xacn uenig xeqi`dy xnel yi `lde ,uenig xeqi` mda yiy
migl mixacl ynynd zxy ilk `idy `qiaa dyild zry

.ycwzde
:`xnbd zvxznlL ïBâk déì øîààéìáè÷ éab ìò Lxn`y dn - ¨©¥§¤¨©©¥§¨ª§¨

yl `l xy`k wx `ed ,miptd mgla uenig xeqi` oi`y `aiwr iax
ycwn epi`e ilk epi`y xer iab lr `l` ,zxy ilka miptd mgl z`

.mgld z`
:`xnbd dywnéëä éà,`ilahwa e` zxy ilka yl m` welig yiy ¦¨¦

úLc÷î dðéà éøäL Eì òãz ïúðBé éaø déì øîà÷cgiked xy`k - §¨¨©¥©¦¨¨¥©§¤£¥¥¨§©¤¤
`ly weqtd zernynn miycwn mpi` yaid ilky ozpei iax

,diit`d cr mgld izy eycwzddéì àîéìdiy`i iax leki - ¥¨¥
xacn df weqty ezegclàìééëc ïBâkeccny -ìBçc ïBøOòaenke §§¨§¨§¦¨§

.ccn ilk dfi`a welig yi jk ,yl ilk dfi`a welig yiy
:`xnbd zvxznàzLä éëä,àðîçø áúk àì àñéa àîìLa ¨¦©§¨¦§¨¨¦¨Ÿ¨©©£¨¨

ìéîì àñéa ãéáòìcdéa L,okleì ékúéì àéìáè÷ éab ìò dì L §¤¡¦¦¨§¥©¥¦¨¨©©¥§¨ª§¨¥
da ïì,mgld ycwzi `le `ilahw lr yell `ed leki -àlà ¨¨¤¨

déa ìéiëå ïBøOò ãéáò àðîçø øîàc ïåék ,ïBøMòoexyir ilk - ¦¨¥¨§¨©©£¨¨£¦¦¨§©¦¥
,ea cecnle ezeyrl eehvpe dxeza xkfed dcicnlïBøOò ÷éáL̈¦¦¨

ìBçc ïBøOòa ìééëå LãB÷cdcicn ilkd z` aefriy xn`p ike - §¤§¨¦§¦¨§
.leg ly dcicn ilka cecnie ycew ly

:'miyi`l epnny lk' xeqi` ly ycg oecipa `ziixa d`ian `xnbd
ïðaø eðz,äìònì ïépîgafnd lr xihwneøNaîe úàhç øNaî ¨©¨¨¦©¦©©£¤¦§©©¨¦§©

,íéLãwä éLã÷ øNaîe ,íLàakd ody xeav inly igaf oebkmiy ¨¨¦§©¨§¥©¢¨¦
,mgld izy mr zereayd bga mi`adøúBnîe ,íél÷ íéLãwîe¦¢¨¦©¦¦©

øîBòä,xnerd zgpnn unewd z` elhpy xg`l x`ypy dn - ¨¤
úBçðî éøéMîe ,íéðtä íçlîe ,íçlä ézL øúBnîelhipy xg`l ¦©§¥©¤¤¦¤¤©¨¦¦§¨¥§¨

,unewd odnàeäLxaerøîBì ãeîìz ,äNòú àìa(`i a `xwie)ék' ¤§Ÿ©£¤©§©¦
,''äì äMà epnî eøéè÷ú àì Lác ìëå øBàN ìëyexcl yieìk ¨§§¨§©Ÿ©§¦¦¤¦¤©¨

eøéè÷z ìáa àeä éøä íéMéàì epnî àeäLepnn yiy xac lk - ¤¦¤¨¦¦£¥§©©§¦
wlgd z` xihwdl xeq` ,gafnd iab lry y`d lr xhwpd wlg

.dxhwdl epic oi`y
:`xnbd dywnåik,íéMéàì ïäî Lé íéðtä íçìå íçlä ézL §§¥©¤¤§¤¤©¨¦¥¥¤¨¦¦

àéðúäåonwl `ziixaa(:q)zinexc oxwl dybd oic iabl dpcd §¨©§¨
,gafnd ly ziaxrníéðtä íçìå íçlä ézL eàöécnlp `ly ¨§§¥©¤¤§¤¤©¨¦

meyn ,dybd mda didzy.íéMéàì íäî ïéàLizy oi`y ixd ¤¥¥¤¨¦¦
.miyi`l epnn yiy xack miaygp miptd mgle mgld

:`xnbd zvxzníéMéàì Bôebî ïéà ,úLL áø øîàmgld izy - ¨©©¥¤¥¦¨¦¦
xiznd xhwpd xac yi j` ,envra xhwpd wlg mdn oi` miptd mgle

.mze`
:'miyi`l epnny lk' ly df xeqi` oipra oecl dkiynn `xnbd

ílekî äìònä ,øîzéàxeq`y mixacdn cg`n-]meyn mxihwdl ¦§©©©£¤¦¨
['miyi`l epnny lk'áéiç øîà ïðçBé éaø ,Lákä éab ìòdlrnk ©©¥©¤¤©¦¨¨¨©©¨

,envr gafnd lr.øeèt øîà øæòìà éaøz` `xnbd zx`an ©¦¤§¨¨¨©¨
:zwelgndàéðúc ,áéiç øîà ïðçBé éaøxn`pweqtl jynda ©¦¨¨¨©©¨§©§¨

'miyi`l epnny lk' ly xeqi`d epnn cnlpy(ai a `xwie)gAfOd l`e'§¤©¦§¥©
d' aezky dnne ,'Elri `léì ïéà ,'çaændf xeqi` jiiyy cenll Ÿ©£©¦§¥©¥¦

àlàd lr mze` dlrna,çaæîd lrïépî Lák,xaeryãeîìz ¤¨¦§¥©¤¤¦©¦©§
'eìòé àì çaænä ìàå' øîBìelri `ly ieaix ef oeyln rnyne - ©§¤©¦§¥©Ÿ©£

.yakl elit`àø÷ øîàc ,àîòè éàî øeèt øîà øæòìà éaøåmy) §©¦¤§¨¨¨©¨©©£¨§¨©§¨
(ai-`i alk iM'e øàNlkLáã,''dl dW` Epnn Exihwz `lïaø÷ ¦¨§Ÿ¨§©Ÿ©§¦¦¤¦¤©¨§©

íúBà eáéø÷z úéLàø,'ggip gixl Elri `l gAfOd l`e 'dlyie ¥¦©§¦¨©§¤©¦§¥©Ÿ©£§¥©¦Ÿ©
,yexclàì àðéøçà éãéî ìáà çaænk Lák Cì éaøc àeä íúBà¨§©¦¨¤¤©¦§¥©£¨¦¦©£¦¨Ÿ

ieaixa ycgzd ,my xn`py yace xe`y zxhwd xeqi` iabl wx -
wx `le df xeqi`a xaer yakd lr dlrnd mby lirl `aend
oebk ,dxhwda mixeq`d mixac x`y iabl la` ,gafnd lr dlrna
ycgzd `l ,'epnny lk' ly xeqi` mda yiy lirl mixkfpd el` lk
.yakd lr `le envr gafnd lr mlrd xy`k `l` xaer epi`e ok
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xcde"קסד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gp sc zegpn(iyiy meil)

:`xnbd dywnïðçBé éaøåxn`p yace xe`y iabl wx `ly cnly §©¦¨¨
,gafnk yakydéì ãéáò éàî 'íúBà' éàährnl yxc dn - ©¨©¨¦¥

.'mze`'n
:`xnbd zvxznácðúî ãéçé àäé ìBëé ,àéðúãëì déì éòaéî¦¨¥¥§¦§©§¨¨§¥¨¦¦§©¥

äáãð da àöBik àéáîe,mgld izy oaxwàöBî' da éðà àøB÷å ¥¦©¥¨§¨¨§¥£¦¨¨
éúôNúéNòå øBîLz EYxAC xW` dacp Lidl` 'dl Yxcp xW`M §¨¤¦§§¨¦¨©£¤¨©§¨©¡Ÿ¤§¨¨£¤¦©§¨
'LitA(ck bk mixac),exac z` miiwl aiigy cigi zeacp x`yk ,ãeîìz §¦©§
øîBì(ai a `xwie)mgld izy ly df oaxw iablúéLàø ïaø÷' ©¨§©¥¦

,'eáéø÷zmicnel ep` miax oeylneEì ézøîà øeaéöoaxw e`iaiy ©§¦¦¨©§¦§
df.ãéçé àìå:oecl `ziixad dkiynnìBëéyàéáî ãéçé àäé àì §Ÿ¨¦¨Ÿ§¥¨¦¥¦

meyn ,mgld izyda àöBik BúáBç àéáî BðéàLdnec oaxw oi` - ¤¥¥¦¨©¥¨
,ezaegl e`ian cigidyàäé ìáàdàéáî øeaéödacpa mgld izy £¨§¥¦¥¦

,zexteya xeaivd epzpy zernnLixdxeaivdàöBik BúáBç àéán ¤¥¦¨©¥
,da,zereayd bga mgld izy `edy,'íúBà' øîBì ãeîìzhrnl ¨©§©¨

`l la` ,zereayd bga `iadl xeaivl yi mgld izy z` `weecy
.dacpa ede`iaiàéáäì Eì Li äîe,daega yace xe`ynézL ©¤§§¨¦§¥

Lácä ïî íéøekáe ,øBàOä ïî íçlä,.mixnzd mdy ©¤¤¦©§¦¦¦©§©
.dacpa mgld izy `iadl leki xeaivdy `ziixan dywn `xnbd

:`xnbd dywnåik,àéðúäå ,äáãð eáø÷é àì íçlä ézLxn`p §§¥©¤¤Ÿ¦§§§¨¨§¨©§¨
weqta(`i a `xwie),''dl dX` EPOn Exihwz `l WaC lke x`U lk iM'¦¨§Ÿ§¨§©Ÿ©§¦¦¤¦¤©

:le`yl yie'øBàN ìk' øîàð íàxeqi` yiy 'lk' zaizn epcnll ¦¤¡©¨§
,oldl `xnbd `iazy enk ,xe`yn unew ivg zxhwda mbänì̈¨

'Lác ìk' øîàð,yacl epnn cnlpe xe`ya wx 'lk' aezkpådyw ok ¤¡©¨§©§
,jtidl'øBàN ìk' øîàð änì 'Lác ìk' øîàð íàyacn cnlp ¦¤¡©¨§©¨¨¤¡©¨§
.xe`yldf cenll oi`y :daeyzde,dfnäî øBàOa LiL éðtî¦§¥¤¥©§©

.øBàOa ïéàM äî Láca Léå Láca ïéàM¤¥©§©§¥©§©©¤¥©§
:yacl xe`y oia mipicd iiepiy z` `ziixad zx`anøzeä øBàN§©

Lc÷na Bììkîe ,mieqn oaxwa gafnl xe`y zxhwd dxzed -Lác ¦§¨©¦§¨§©
Lc÷na Bììkî øzeä àì,yac ea yiy oaxw oi` -cenll oi` okle Ÿ©¦§¨©¦§¨

,jtidl oke ,yacn xe`ya zif ivg zxhwd xeqi`éøéLa øzeä Lác§©©¦§¨¥
úBçðîzegpnd on x`ypd z` yaca obhle yell mipdkd mileki - §¨

la` ,mlke`le dvinwd xg`lúBçðî éøéLa øzeä àì øBàN- §Ÿ©¦§¨¥§¨
.yacl xe`yn cenll oi` okle ,zevnegn mlke`l mipdkd mixeq`e

:`ziixad znkqnLéå Láca ïéàM äî øBàOa LiL éðtî àä̈¦§¥¤¥©§©¤¥©§©§¥
ìk øîBì Cøöeäå øBàN ìk øîBì Cøöeä ,øBàOa ïéàM äî Láca©§©©¤¥©§§©©¨§§§©©¨

.Lác§©
:dziiyew z` `xnbd zx`anéàî ,Lc÷na Bììkî øzeäc øBàN§§©¦§¨©¦§¨©

eäéð,äáãð äáø÷c íçlä ézL åàìgken ok m`e ,ung `idy ¦¨§¥©¤¤¦§¥¨§¨¨
`ian xeaivd oi`y zncewd `ziixaa x`eand itk `ly `ziixadn

:`xnbd zvxzn .dacpa mgld izyàì íøîò áø øîàmgld izy ¨©©©§¨Ÿ
dpeekd `l` ,ellkn xzedy dn `edíänò [áøwì] (áø÷éì)- ©¨¥¦¨¤

miaxw mdy daeg ly mgld izy mr zereayd bga mi`ad miyakl
gafnl.dacpa `ad mgld izy oaxw yiy `ziixadn dgked oi`e ,

:`xnbd dywnéëä éà,mdnr axwd xacl `ziixaa dpeekdy ¦¨¦
aénð íéøeka,gafnl axwd xac yi ,yac mdy mixnz mda yiy ¦¦©¦

,gafnl ellkn xzedy yac ep`vn `ly `ziixad dxn` recne
ïðúc(d"n b"t mixekia)ïélqä éab ìòL úBìæBbä ,mixekiad mr mi`ad ¦§©©¨¤©©¥©©¦

íãéaL íélqäå ,úBìBò eéämixekiad i`ian ly,íéðäkì ïéðzéð ¨§©©¦¤§¨¨¦¨¦©Ÿ£¦
mr e`ay zelfebd `ldy gafnl ellkn xzed yacy ep`vn ok m`e

.zeler eid yac mdy mixekiad
:`xnbd zvxzneäðä,el` zelfeb -mr m`iadl daeg oi` ©§
`l` ,mixekiadeúàc àeä íéøeka øhòìz`ad z` ze`pl - §©¥¦¦§¨

axwy xac yiy yac ep`vny xnel oi` jkle ,mi`a md mixekiad

.enr
:'miyi`l epnny lk' xeqi` oipra wtqáøî àîç øa éîø éòä¥¨¦©¨¨¥©

óBòä úàhç øNaî äìònä ,àcñçmipdkl lk`dl dpicyéab ìò ¦§¨©©£¤¦§©©©¨©©¥
eäî ,çaænäiccve .'miyi`l epnny lk' ly e`la xaer m`d - ©¦§¥©©

y xn`p m`d :md wtqdL ìk'àðîçø øîà 'íéMéàì epnnrnyne Ÿ¤¦¤¨¦¦¨©©£¨¨
,gafna y`d lr epnn mixihwny xac `weecéàäåz`hg oaxw §©

serdíéMéàì epnî ïéà,gafnd lr epnn mixihwn `l -àîìc Bà ¥¦¤¨¦¦¦§¨
ïaø÷ BîML ìk,dfa xeq`énð éàäåserd z`hg ly df oaxw - Ÿ¤§¨§¨§©©¦

ïaø÷ BîL.déì øîà,`ng xa inxl `cqg axa xn`p df xeqi`ìk §¨§¨¨©¥Ÿ
énð éàäå ,ïaø÷ BîMLserd z`hg -,ïaø÷ BîLxy`k eilr xaere ¤§¨§¨§©©¦§¨§¨

.gafnl exya z` xihwn
:mi`pz zwelgna df oic `xnbd dlezéàpúkxa inx ly ewitq - §©¨¥

,`ziixaa epipyy enk ,mi`pz zwelgna ielz `ngøæòéìà éaø©¦¡¦¤¤
,øîBàa xn`p 'exihwz la' ly df xeqi`.íéMéàì epnnL ìkeéaø ¥Ÿ¤¦¤¨¦¦©¦

,øîBà àáé÷òa.ïaø÷ BîML ìk £¦¨¥Ÿ¤§¨§¨
:`xnbd zxxan .`aiwr iaxl xfril` iax oia lcaddeäééðéa éàî©¥©§

iaxl 'miyi`l epnny lk'a xn`p xeqi`dy xaeqd xfril` iax oia
.'oaxw enyy lk'a xn`p xeqi`dy xaeqd `aiwr

:`xnbd daiyn,àcñç áø øîàxihwndàkéà óBòä úàhç øNa ¨©©¦§¨§©©©¨¦¨
eäééðéaeilr xaer epi` xfril` iax itlyepnn oi`y meyn , ¥©§

.oaxw enyy meyn ,eilr xaer `aiwr iax itle ,miyi`l
:`aiwr iaxl xfril` iax oia xg` lcadìL ïîL âBì ,øîà áø©¨©¤¤¤

eäééðéa àkéà òøBöîz` gafnd lr xihwna `ed mdipia lcadd - §¨¦¨¥©§
.rxevnd ly ony beld`xwp rxevn ly ony bely `xnbd dgiken

:oaxw,éåì éðúcdpedk zepzn zyxta xn`p(h gi xacna)Ll didi df' §¨¥¥¦¤¦§¤§
zeaize 'ebe 'mpAxw lM W`d on miWcTd WcTn'íðaø÷ ìk'e`a ¦Ÿ¤©¢¨¦¦¨¥¨¨§¨¨¨¨§¨¨

,òøBöî ìL ïîL âBì úBaøìixd ,mipdkl epzi epnn x`ypy dny §©¤¤¤§¨
gafnl ez`lrd lr aiig `aiwr iax itl okle ,oaxw `xwp df bely.

:yace xe`y zxhwd xeqi` oipra `ziixa,ïðaø eðzdxeza xn`p ¨©¨¨
(`i a `xwie)x`U lk iM ung dUrz `l 'dl EaixwY xW` dgpOd lM'¨©¦§¨£¤©§¦©Ÿ¥¨¤¨¥¦¨§Ÿ

''dl dX` EPOn Exihwz `l WaC lkexihwndy yxetneøBàNxaer §¨§©Ÿ©§¦¦¤¦¤©§
xeqi`aéì ïéà .eøéè÷z ìaxaeryàlàz` xihwd xy`k,Blek ©©§¦¥¦¤¨

z` xihwd xy`k mle`Búö÷îcalaïépî,df e`la xaeryãeîìz ¦§¨¦©¦©§
ìk' øîBì'x`U.ezvwn elit` zeaxlz` xihwndeBáeøéòxe`y - ©¨§Ÿ¥

,xkip epi`e dvn mr axernïépî,xaeryìë ék' øîBì ãeîìz'x`U ¦©¦©§©¦¨§Ÿ
.eaexir zxhwd z` 'ik'n zeaxl

:`xnbd zxxan .`ziixad ixac xe`iaa dpc `xnbdøîà÷ éàî- ©¨¨©
yiy cenll `pzd siqedy xe`y zxhwd xeqi` ly exeriy edn

.dfd xeriydn zegta mb xeqi`:`xnbd zx`anéëä ,ééaà øîà̈©©©¥¨¦
,øîà÷xihwndy dxeza xn`pøBàNxeqi`a xaer,eøéè÷z ìa ¨¨©§©©§¦
éì ïéàxaeryàlàxihwnykúéfk,mly unew `edyxy`k mle` ¥¦¤¨©©¦
xihwdwxïépî úéæ éöç,xaeryìk' øîBì ãeîìzrnyny ,'x`U £¦©¦¦©¦©§©¨§Ÿ

elit` xeq`l ieaixz` xihwnde ,zif ivg zxhwd,ïépî Báeøéò¥¦©¦
ìë ék' øîBì ãeîìzs` xeq`l epcnln 'ik' zaizn df ieaixe ,'x`U ©§©¦¨§Ÿ
.eaexir zxhwd z`

:`ziixal `ax ly exe`ia,øîà÷ éëä ,øîà àáøxihwndy epcnl ¨¨¨©¨¦¨¨©
øBàNxeqi`a xaeràlà éì ïéà ,eøéè÷z ìaxihwnyk,õîB÷ §©©§¦¥¦¤¨¤

xihwd xy`k mle`wxìk' øîBì ãeîìz ,ïépî õîB÷ éöç,'x`U £¦¤¦©¦©§©¨§Ÿ
elit` xeq`l ieaix rnynyz` xihwnde ,unew ivg zxhwd

ïépî ,Báeøéò,xaeryìë ék' øîBì ãeîìzzaizn df ieaixe 'x`U ¥¦©¦©§©¦¨§Ÿ
.eaexir zxhwd z` s` xeq`l epcnln 'ik'

:`xnbd zxxanéâìôéî à÷ éàîazif ivg xeq`l `a ieaixd m`d §©¨¦§§¦
,unew ivg e`,íéúéæ éðMî úBçt õîB÷ Lé ,øáñ ééaàzifk oebk ©©¥¨©¥¤¨¦§¥¥¦
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oifge` mipy` cenr gp sc ± oey`x wxtzereay

eaixwz ziy`x oaxw" :xn`w ikde ,`xw `edda iaizkc yac on mixekae xe`y

"ziy`x"e ,"dpit`z ung" (bk `xwie) aizkc ,xe`yd on mgld izy epiidc "mze`

(gk xacna) da aizkc ef dpy z`eazn ze`ad zegpnd lkl ziy`x odc ,exwin

"jznc` ixeka [ziy`x" aizkc] "ziy`x" exwi`e yacd on mixekae ,"dycg dgpn"

,gafnk yak dil opiaxc `ed jpd (bk zeny)

."elri `l gafnd l`e" (a `xwie) aizkck

éðéøçà éãéîjpd lke ,ze`hg xya oebk -

"miyi`l epnny lk" meyn ixiq`c lirlc

.gafnk yak jl opiax `lãéçé àäé ìåëé
äá àöåéë àéáîå áãðúî,mgl izy -

.'ebe "ziy`x oaxw" (my) aizkc i`w dilrc

åáéø÷ú.xeaiv rnyn -øåáö àäé ìáà
àéáîoi`ian ixdy ,dacp mgld izy -

xeav zacp inc ikide .daeg mgld [izy]?

.mdizextey ly zernn oebkêì ùé äî
àéáäìo`ne .mipdk zxeza dl opiqxb `l -

`iadl jl yi dn :xn`w ikd ,dil qixbc

`lc ,rnyn daeg "ziy`x" `dc ,daeg odn

.ziy`x oaxw ogky`ùáã ìë øîàð íà-

.onwl yxtnck ,unew ivg zeaxläîì
øåàù ìë øîàð`l :inp i` .yacn xnbp -

.xe`yn slipe ,yac iab "lk" aezkløåàù
åììëî øúåä.onwl yxtnck -øúåä ùáã
úåçðî éøéùáixiy obhle yell dvex m` -

dpedk zepzn lkc ,xzen - yaca dgpn

rexfd" wxta opixn`ck ,dlecba zelk`p

mizzp jl" :(a,alw oileg) "miiglde

.oilke` miklndy jxck dlecbl - "dgynl

äçðîä éøéùá øúåä àì øåàùopixn`ck -

.ung dt`z `l mwlg elit` :lirléúù åàì
äáãð äáø÷ã íçìäjpdn i`c ,gafna -

xzed `l `dc xninl ivn `l daegc

.gafnl axw `lc ycwnaïäîò áø÷ì-

izy mr miaixwc xn`w zxvr iyak ipy`

axwl ycwna llkn exzed epiide mgld

.odnréîð íéøåëámdnr oi`ian eidy -

.zeterïãéáù íéìñäåciay mixeka ly -

.mipdkl oipzip milradåúà íéøåëá øèòì
opzcde .edpip daeg e`le ,zeter jpd -

opiziine (c dpyn a wxt) mixeka zkqna

oiperh mixekad :(a,fn dkeq) "daxre alel"a

cenlza opixn` - dpile dkxae xiye oaxw

`kd aizk .`ed minly oaxw i`dc inlyexi

zgafe" mzd aizke ,"aehd lka zgnye"

miaixw e`le ,"zgnye my zlk`e minly

[dfl] df oiwewf eid `ly ,edl aiyg odnr

`iadl eilr daeg `l` ,ycwnl cgi `al

.myl (mcew) minlyïáø÷ åîùù ìëxn` -

xza aizk ikdc ,eixiyn exihwi `lc `pngx

yxcp `xwne ,"ziy`x oaxw" `xw `eddc

.eiptlóåò:(` `xwie) aizkc ,'oaxw' eny -

."epaxw dler serd on m`e"ìù ïîù âåì
òøåöî'oaxw' la` ,miyi`l epnn oi` -

lkl" :"zegpn el`"a opixn`ck ,ixwi`

eze` aixwde" (ci `xwie) aizk inp ditebae .rxevn ly ony bel zeaxl - "mpaxw

miyi`l [enr `a rxevn my`c] epnn axw ixd :`iyw i`e ."onyd bel z`e my`l

miyak meyn mgld izyk?mc`c ,ixnbl bel icda jiiy `l my`c ,`iyw `l `d

.(a,eh zegpn) "`hef unewd"a oxn`ck ,mini dxyr cr ebele eiykr eny` `ian

øîà÷ éàî."ezvwn"e "elek" xn`wc ,dixeriy i`n -ïéðî úéæ éöçdizi`c oebke -

.dipiraåáåøéò.xkpin `lc ,dvn mr eaxiry -éðùî úåçô õîå÷ ùé øáñ ééáà
íéúéæmizif ipyn zegt unew yic oeike ,rnyn mly unewl "exihwz `l"e -

.`xizi "lk" opirny`
ùéå
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éáøåiyxcc `d ik dil irainc :xninl ivn ded Ð dil ciar i`n mze` i`d (xn`) opgei

dz` la` ,gegip gixl dlrn dz` i` mze` :(`,fr migaf) "zeaexrzd" wxta opax

.['ek] mivr myl dlrnéòáéî,xfrl` iaxl `iyw `l `ziixa jdne Ð `ipzckl dil

.(my) "zeaexrzd" wxta xn`ck ,dpin rny izxzcìáà`de Ð 'ek `ian xeaiv `di

`ed minly gaf m`" :mipdk zxeza `ipzc

miyer xeaivd oi`e ,dacp `ian `ed "aixwn

.minly epiid ,dacpâåì`ki` rxevn ly ony

:"zegpn el`"a xn`ck ,'oaxw' ixwi`c Ð ediipia

eaxl Ð "mpaxw lkl".rxevn ly ony bel z

bel z`e my`l eze` aixwde" aizk inp ditebae

`d :qxhpewa dywde .miyi`l epnn oi`e ,"onyd

!enr `a rxevn my` ixdy ,miyi`l epnn axw

izya miyi`l epnn lirl opixn` `peeb i`dke

izy ip`yc :uxzl oi`e .miyak meyn mgld

ony belc Ð miyakd mr oze` mitipny mgld

,miign my`d mr eze` oitipn inp rxevn ly

."mze` sipde" aizkcn oiwxita onwl opiyxcck

jiiy `l my`c ,`iyw `l `dc :qxhpewa uxize

ebele eiykr eny` `ian mc`c ,ixnbl bel iabl

"`hef unewd" seqa xn`ck ,mini dxyr cr

inp mgld izyc ab lr s`e .(a,eh zegpn)

miyakc xn`c o`nl ,odnr miyak oi`y minrt

`din dil zi`c `kid ,mgld z` oiakrn oi`

oi` erawedc `kidc :cere .df `la df iziin `l

`l` erawed `l ony bel la` ,zepyl leki

m`e .dhigya erawed mzd xn`c xi`n iaxl

ixw (a,er migaf) "zeaexrzd" wxta `de :xn`z

ira mzdc :xnel yie ?"miyi`l epnn" dil

oeyl hwpc `l` ,"oaxw enyy lk" xninl

`aa `kdc :uxzl oi`e .xzei cenlzda xebyd

df" xn`c ,gafd mr `aa mzde ,envr ipta

ipta `ad bel :`nil ok m`c ,"ebel dfe eny`

"i`ny zia" wxtac :cere .ediipia `ki` envr

enr oi`ad mikqp xizn gaf ixw `l (`,cn my)

.mini dxyr cr `z`c oeikéöçcenlz oipn

Ð lk ik xnel cenlz oipn eaexir lk xnel

el`" wxtc qxhpewd yexit lr dyw o`kn

lk :opgei iax xn`c (a,bn migqt) "oixaer

ueg xeqi`l sxhvn xzid oi` dxezay oixeqi`

ixirf ."zxyn" dxez dxn` ixdy ,xifp ixeqi`n

iaxk Ð ?o`nk ."exihwz la"a xe`y s` :xn`

,iia`cn iwet`le .'ek "lk" yixcc xfril`

my yxite .zifkn zegta dxhwd yi :xn`c

,elek `l` il oi` :yixc ded ixirfc ,qxhpewa

?ung zif ivge dvn zif ivg oebk ,oipn ezvwn

iia`k `l ,"lk" `dc :dywe ."lk" xnel cenlz

iaxk o`nk" mzd xn`w i`n :cere !`axk `le

idpc !`iz` inp opaxk elit` `d ,"xfril`

ezvwn zeaxl iyxc "lk ik" ,iyxc `l "lk"c

.qxhpewd yexitl xeqi`l sxhvn xzid epiidc

sxhvn xzid xaqc ixirfc :yxtl d`xpe

unew ivg epiid "ezvwn"c `axk yixc xeqi`l

"eaexir"e ."lk"n dil iaxne ,mly zif `edy

,oitxhvnc xeqi` zif ivge xzid zif ivg epiid

jiiy `l ,zif ivg "ezvwn" yxtnc oeikc ,xaq ivn `l iia`k la` ."lk ik"n dil iaxne

l axrzpyk epiid ,oiaexir iaxnc i`de .aiigin edyna elit`c ,sexiv dia,xzidd mr ixnb

,zifk `ki`c oeikc ,ikdl `xw jixv `l `axl la` .xzid ab` xeqi` lhaziy opixn` `lc

s` opaxlc meyn epiid ,"lk" yixcc xfril` iaxk o`nk :xn`wc `de .liha `lc `hiyt

.ezvwn zeaxl `l` eaexir zeaxl "lk ik" opinwen ded `l edin ,iyxc "lk ik"c ab lr

ééáàivg elit` zeaxl dil `pn ok `l m`c :yexit Ð mizif ipyn zegt unew yi xaq

la` ,zifk `ki` `dc ?oipn unew ivg ,unewd lk `l` il oi` :xninl dil dedc ,zif

ivg zeaxl iia`l dil `pn izk`e :xn`z m`e .iieaxl dil ded `pn xeriykn zegt
zif
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déì ãéáò éàî "íúà" éàä ïðçBé éaøå¯déì éòaéî §©¦¨¨©Ÿ¨©¨¥¥¦¨¥¥
,äáãð da àöBik àéáîe ácðúî ãéçé àäé ìBëé :àéðúãëì§¦§©§¨¨§¥¨¦¦§©¥¥¦©¥¨§¨¨

éúôN àöBî" da éðà àøB÷åãeîìz ?"úéNòå øîLz E §¥£¦¨¨§¨¤¦§Ÿ§¨¦¨©§
"eáéø÷z úéLàø ïaø÷" :øîBì¯àìå ,Eì ézøîà øeaéö ©¨§©¥¦©§¦¦¨©§¦§§Ÿ

àöBik BúáBç àéáî BðéàL ,àéáî ãéçé àäé àì ìBëé .ãéçé̈¦¨Ÿ§¥¨¦¥¦¤¥¥¦¨©¥
?da àöBik BúáBç àéánL ,àéáî øeaéö àäé ìáà ,dä£¨§¥¦¥¦¤¥¦¨©¥¨
íçlä ézL ?àéáäì Eì Li äîe ,"íúà" :øîBì ãeîìz©§©Ÿ¨©¥§§¨¦§¥©¤¤
eáø÷é àì íçlä ézLe .Lácä ïî íéøekáe øBàOä ïî¦©§¦¦¦©§©§¥©¤¤Ÿ¦§§
ìë" øîàð änì ,"øàN ìë" øîàð íà :àéðúäå ?äáãð§¨¨§¨©§¨¦¤¡©¨§Ÿ¨¨¤¡©¨
?"øàN ìë" øîàð änì ,"Lác ìë" øîàð íàå ?"Lác§©§¦¤¡©¨§©¨¨¤¡©¨§Ÿ
ïéàM äî Láãa Léå Láãa ïéàM äî øBàNa LiL éðtî¦§¥¤¥¦§©¤¥¦§©§¥¦§©©¤¥

øBàN .øBàNa¯Lác ,Lc÷na Bììkî øzeä¯øzeä àì ¦§§©¦§¨©¦§¨§©Ÿ©
Lác .Lc÷na Bììkî¯øBàN ,úBçðî éøéLa øzeä¯àì ¦§¨©¦§¨§©©¦§¨¥§¨§Ÿ

ïéàM äî øBàNa LiL éðtî àä .úBçðî éøéLa øzeä©¦§¨¥§¨¨¦§¥¤¥¦§©¤¥
ìë" øîBì Cøöeä ,øBàNa ïéàM äî Láãa Léå Láãa¦§©§¥¦§©©¤¥¦§§©©¨
Bììkî øzeäc øBàN ."Lác ìë" øîBì Cøöeäå ,"øàN§Ÿ§§©©¨§©§§©¦§¨
øîà !äáãð äáø÷c íçlä ézL åàì ?eäéð éàî ,Lc÷na©¦§¨©¦¨§¥©¤¤§¨§¨§¨¨£©

.íänò áøwéì ,àì :íøîò áø¯,éîð íéøeka ,éëä éà ©©§¨¨¦¨¥¦¨¤¦¨¦¦¦©¦
,úBìBò eéä ïélqä éab ìòL úBìæBbä :ïðúcíélqäå ¦§©©¨¤©©¥©©¦¨§©©¦

!íéðäkì ïéðzéð íãéaL¯.eúàc àeä íéøeka øhòì eäðä ¤§¨¨¦¨¦©Ÿ£¦¨§§©¥¦¦§¨
úàhç øNaî äìònä :àcñç áøî àîç øa éîø éòä¥¨¦©¨¨¥©¦§¨©©£¤¦§©©©
øîà "íéMéàì epnnL ìk" ?eäî ,çaænä éab ìò óBòä̈©©¥©¦§¥©©¨¤¦¤¨¦¦¨©
BîML ìk ,àîìc Bà .íéMéàì epnî ïéà éàäå ,àðîçø©£¨¨§©¥¦¤¨¦¦¦§¨¨¤§
BîML ìk :déì øîà ?'ïaø÷' BîL éîð éàäå ,'ïaø÷'¨§¨§©©¦§¨§¨£©¥¨¤§
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.eäééðéa àkéà òøBöî ìL ïîL âBì :øîà áø .eäééðéa¥©§©£©¤¤¤§¨¦¨¥©§

"íðaø÷ ìk" :éåì éðúc¯.òøBöî ìL ïîL âBì úBaøì §¨¥¥¦¨¨§¨¨§©¤¤¤§¨
"eøéè÷z ìa ...øàN" :ïðaø eðz¯,Blek àlà él ïéà ¨©¨©§Ÿ©©§¦¥¦¤¨

Báeøéò ."ìë" :øîBì ãeîìz ?ïépî Búö÷îãeîìz ?ïépî ¦§¨¦©¦©§©¨¥¦©¦©§
:øîà÷ éëä ,ééaà øîà ?øîà÷ éàî ."ìë ék" :øîBì©¦¨©¨¨©£©©©¥¨¦¨¨©

"eøéè÷z ìa øàN"¯?ïépî úéæ éöç ,úéæk àlà éì ïéà §Ÿ©©§¦¥¦¤¨§©¦£¦©¦¦©¦
ék" :øîBì ãeîìz ?ïépî Báeøéò ."ìë" :øîBì ãeîìz©§©¨¥¦©¦©§©¦
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קסה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gp sc zegpn(iyiy meil)

:`xnbd dywnïðçBé éaøåxn`p yace xe`y iabl wx `ly cnly §©¦¨¨
,gafnk yakydéì ãéáò éàî 'íúBà' éàährnl yxc dn - ©¨©¨¦¥

.'mze`'n
:`xnbd zvxznácðúî ãéçé àäé ìBëé ,àéðúãëì déì éòaéî¦¨¥¥§¦§©§¨¨§¥¨¦¦§©¥

äáãð da àöBik àéáîe,mgld izy oaxwàöBî' da éðà àøB÷å ¥¦©¥¨§¨¨§¥£¦¨¨
éúôNúéNòå øBîLz EYxAC xW` dacp Lidl` 'dl Yxcp xW`M §¨¤¦§§¨¦¨©£¤¨©§¨©¡Ÿ¤§¨¨£¤¦©§¨
'LitA(ck bk mixac),exac z` miiwl aiigy cigi zeacp x`yk ,ãeîìz §¦©§
øîBì(ai a `xwie)mgld izy ly df oaxw iablúéLàø ïaø÷' ©¨§©¥¦

,'eáéø÷zmicnel ep` miax oeylneEì ézøîà øeaéöoaxw e`iaiy ©§¦¦¨©§¦§
df.ãéçé àìå:oecl `ziixad dkiynnìBëéyàéáî ãéçé àäé àì §Ÿ¨¦¨Ÿ§¥¨¦¥¦

meyn ,mgld izyda àöBik BúáBç àéáî BðéàLdnec oaxw oi` - ¤¥¥¦¨©¥¨
,ezaegl e`ian cigidyàäé ìáàdàéáî øeaéödacpa mgld izy £¨§¥¦¥¦

,zexteya xeaivd epzpy zernnLixdxeaivdàöBik BúáBç àéán ¤¥¦¨©¥
,da,zereayd bga mgld izy `edy,'íúBà' øîBì ãeîìzhrnl ¨©§©¨

`l la` ,zereayd bga `iadl xeaivl yi mgld izy z` `weecy
.dacpa ede`iaiàéáäì Eì Li äîe,daega yace xe`ynézL ©¤§§¨¦§¥

Lácä ïî íéøekáe ,øBàOä ïî íçlä,.mixnzd mdy ©¤¤¦©§¦¦¦©§©
.dacpa mgld izy `iadl leki xeaivdy `ziixan dywn `xnbd

:`xnbd dywnåik,àéðúäå ,äáãð eáø÷é àì íçlä ézLxn`p §§¥©¤¤Ÿ¦§§§¨¨§¨©§¨
weqta(`i a `xwie),''dl dX` EPOn Exihwz `l WaC lke x`U lk iM'¦¨§Ÿ§¨§©Ÿ©§¦¦¤¦¤©

:le`yl yie'øBàN ìk' øîàð íàxeqi` yiy 'lk' zaizn epcnll ¦¤¡©¨§
,oldl `xnbd `iazy enk ,xe`yn unew ivg zxhwda mbänì̈¨

'Lác ìk' øîàð,yacl epnn cnlpe xe`ya wx 'lk' aezkpådyw ok ¤¡©¨§©§
,jtidl'øBàN ìk' øîàð änì 'Lác ìk' øîàð íàyacn cnlp ¦¤¡©¨§©¨¨¤¡©¨§
.xe`yldf cenll oi`y :daeyzde,dfnäî øBàOa LiL éðtî¦§¥¤¥©§©

.øBàOa ïéàM äî Láca Léå Láca ïéàM¤¥©§©§¥©§©©¤¥©§
:yacl xe`y oia mipicd iiepiy z` `ziixad zx`anøzeä øBàN§©

Lc÷na Bììkîe ,mieqn oaxwa gafnl xe`y zxhwd dxzed -Lác ¦§¨©¦§¨§©
Lc÷na Bììkî øzeä àì,yac ea yiy oaxw oi` -cenll oi` okle Ÿ©¦§¨©¦§¨

,jtidl oke ,yacn xe`ya zif ivg zxhwd xeqi`éøéLa øzeä Lác§©©¦§¨¥
úBçðîzegpnd on x`ypd z` yaca obhle yell mipdkd mileki - §¨

la` ,mlke`le dvinwd xg`lúBçðî éøéLa øzeä àì øBàN- §Ÿ©¦§¨¥§¨
.yacl xe`yn cenll oi` okle ,zevnegn mlke`l mipdkd mixeq`e

:`ziixad znkqnLéå Láca ïéàM äî øBàOa LiL éðtî àä̈¦§¥¤¥©§©¤¥©§©§¥
ìk øîBì Cøöeäå øBàN ìk øîBì Cøöeä ,øBàOa ïéàM äî Láca©§©©¤¥©§§©©¨§§§©©¨

.Lác§©
:dziiyew z` `xnbd zx`anéàî ,Lc÷na Bììkî øzeäc øBàN§§©¦§¨©¦§¨©

eäéð,äáãð äáø÷c íçlä ézL åàìgken ok m`e ,ung `idy ¦¨§¥©¤¤¦§¥¨§¨¨
`ian xeaivd oi`y zncewd `ziixaa x`eand itk `ly `ziixadn

:`xnbd zvxzn .dacpa mgld izyàì íøîò áø øîàmgld izy ¨©©©§¨Ÿ
dpeekd `l` ,ellkn xzedy dn `edíänò [áøwì] (áø÷éì)- ©¨¥¦¨¤

miaxw mdy daeg ly mgld izy mr zereayd bga mi`ad miyakl
gafnl.dacpa `ad mgld izy oaxw yiy `ziixadn dgked oi`e ,

:`xnbd dywnéëä éà,mdnr axwd xacl `ziixaa dpeekdy ¦¨¦
aénð íéøeka,gafnl axwd xac yi ,yac mdy mixnz mda yiy ¦¦©¦

,gafnl ellkn xzedy yac ep`vn `ly `ziixad dxn` recne
ïðúc(d"n b"t mixekia)ïélqä éab ìòL úBìæBbä ,mixekiad mr mi`ad ¦§©©¨¤©©¥©©¦

íãéaL íélqäå ,úBìBò eéämixekiad i`ian ly,íéðäkì ïéðzéð ¨§©©¦¤§¨¨¦¨¦©Ÿ£¦
mr e`ay zelfebd `ldy gafnl ellkn xzed yacy ep`vn ok m`e

.zeler eid yac mdy mixekiad
:`xnbd zvxzneäðä,el` zelfeb -mr m`iadl daeg oi` ©§
`l` ,mixekiadeúàc àeä íéøeka øhòìz`ad z` ze`pl - §©¥¦¦§¨

axwy xac yiy yac ep`vny xnel oi` jkle ,mi`a md mixekiad

.enr
:'miyi`l epnny lk' xeqi` oipra wtqáøî àîç øa éîø éòä¥¨¦©¨¨¥©

óBòä úàhç øNaî äìònä ,àcñçmipdkl lk`dl dpicyéab ìò ¦§¨©©£¤¦§©©©¨©©¥
eäî ,çaænäiccve .'miyi`l epnny lk' ly e`la xaer m`d - ©¦§¥©©

y xn`p m`d :md wtqdL ìk'àðîçø øîà 'íéMéàì epnnrnyne Ÿ¤¦¤¨¦¦¨©©£¨¨
,gafna y`d lr epnn mixihwny xac `weecéàäåz`hg oaxw §©

serdíéMéàì epnî ïéà,gafnd lr epnn mixihwn `l -àîìc Bà ¥¦¤¨¦¦¦§¨
ïaø÷ BîML ìk,dfa xeq`énð éàäåserd z`hg ly df oaxw - Ÿ¤§¨§¨§©©¦

ïaø÷ BîL.déì øîà,`ng xa inxl `cqg axa xn`p df xeqi`ìk §¨§¨¨©¥Ÿ
énð éàäå ,ïaø÷ BîMLserd z`hg -,ïaø÷ BîLxy`k eilr xaere ¤§¨§¨§©©¦§¨§¨

.gafnl exya z` xihwn
:mi`pz zwelgna df oic `xnbd dlezéàpúkxa inx ly ewitq - §©¨¥

,`ziixaa epipyy enk ,mi`pz zwelgna ielz `ngøæòéìà éaø©¦¡¦¤¤
,øîBàa xn`p 'exihwz la' ly df xeqi`.íéMéàì epnnL ìkeéaø ¥Ÿ¤¦¤¨¦¦©¦

,øîBà àáé÷òa.ïaø÷ BîML ìk £¦¨¥Ÿ¤§¨§¨
:`xnbd zxxan .`aiwr iaxl xfril` iax oia lcaddeäééðéa éàî©¥©§

iaxl 'miyi`l epnny lk'a xn`p xeqi`dy xaeqd xfril` iax oia
.'oaxw enyy lk'a xn`p xeqi`dy xaeqd `aiwr

:`xnbd daiyn,àcñç áø øîàxihwndàkéà óBòä úàhç øNa ¨©©¦§¨§©©©¨¦¨
eäééðéaeilr xaer epi` xfril` iax itlyepnn oi`y meyn , ¥©§

.oaxw enyy meyn ,eilr xaer `aiwr iax itle ,miyi`l
:`aiwr iaxl xfril` iax oia xg` lcadìL ïîL âBì ,øîà áø©¨©¤¤¤

eäééðéa àkéà òøBöîz` gafnd lr xihwna `ed mdipia lcadd - §¨¦¨¥©§
.rxevnd ly ony beld`xwp rxevn ly ony bely `xnbd dgiken

:oaxw,éåì éðúcdpedk zepzn zyxta xn`p(h gi xacna)Ll didi df' §¨¥¥¦¤¦§¤§
zeaize 'ebe 'mpAxw lM W`d on miWcTd WcTn'íðaø÷ ìk'e`a ¦Ÿ¤©¢¨¦¦¨¥¨¨§¨¨¨¨§¨¨

,òøBöî ìL ïîL âBì úBaøìixd ,mipdkl epzi epnn x`ypy dny §©¤¤¤§¨
gafnl ez`lrd lr aiig `aiwr iax itl okle ,oaxw `xwp df bely.

:yace xe`y zxhwd xeqi` oipra `ziixa,ïðaø eðzdxeza xn`p ¨©¨¨
(`i a `xwie)x`U lk iM ung dUrz `l 'dl EaixwY xW` dgpOd lM'¨©¦§¨£¤©§¦©Ÿ¥¨¤¨¥¦¨§Ÿ

''dl dX` EPOn Exihwz `l WaC lkexihwndy yxetneøBàNxaer §¨§©Ÿ©§¦¦¤¦¤©§
xeqi`aéì ïéà .eøéè÷z ìaxaeryàlàz` xihwd xy`k,Blek ©©§¦¥¦¤¨

z` xihwd xy`k mle`Búö÷îcalaïépî,df e`la xaeryãeîìz ¦§¨¦©¦©§
ìk' øîBì'x`U.ezvwn elit` zeaxlz` xihwndeBáeøéòxe`y - ©¨§Ÿ¥

,xkip epi`e dvn mr axernïépî,xaeryìë ék' øîBì ãeîìz'x`U ¦©¦©§©¦¨§Ÿ
.eaexir zxhwd z` 'ik'n zeaxl

:`xnbd zxxan .`ziixad ixac xe`iaa dpc `xnbdøîà÷ éàî- ©¨¨©
yiy cenll `pzd siqedy xe`y zxhwd xeqi` ly exeriy edn

.dfd xeriydn zegta mb xeqi`:`xnbd zx`anéëä ,ééaà øîà̈©©©¥¨¦
,øîà÷xihwndy dxeza xn`pøBàNxeqi`a xaer,eøéè÷z ìa ¨¨©§©©§¦
éì ïéàxaeryàlàxihwnykúéfk,mly unew `edyxy`k mle` ¥¦¤¨©©¦
xihwdwxïépî úéæ éöç,xaeryìk' øîBì ãeîìzrnyny ,'x`U £¦©¦¦©¦©§©¨§Ÿ

elit` xeq`l ieaixz` xihwnde ,zif ivg zxhwd,ïépî Báeøéò¥¦©¦
ìë ék' øîBì ãeîìzs` xeq`l epcnln 'ik' zaizn df ieaixe ,'x`U ©§©¦¨§Ÿ
.eaexir zxhwd z`

:`ziixal `ax ly exe`ia,øîà÷ éëä ,øîà àáøxihwndy epcnl ¨¨¨©¨¦¨¨©
øBàNxeqi`a xaeràlà éì ïéà ,eøéè÷z ìaxihwnyk,õîB÷ §©©§¦¥¦¤¨¤

xihwd xy`k mle`wxìk' øîBì ãeîìz ,ïépî õîB÷ éöç,'x`U £¦¤¦©¦©§©¨§Ÿ
elit` xeq`l ieaix rnynyz` xihwnde ,unew ivg zxhwd

ïépî ,Báeøéò,xaeryìë ék' øîBì ãeîìzzaizn df ieaixe 'x`U ¥¦©¦©§©¦¨§Ÿ
.eaexir zxhwd z` s` xeq`l epcnln 'ik'

:`xnbd zxxanéâìôéî à÷ éàîazif ivg xeq`l `a ieaixd m`d §©¨¦§§¦
,unew ivg e`,íéúéæ éðMî úBçt õîB÷ Lé ,øáñ ééaàzifk oebk ©©¥¨©¥¤¨¦§¥¥¦
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oifge` mipy` cenr gp sc ± oey`x wxtzereay

eaixwz ziy`x oaxw" :xn`w ikde ,`xw `edda iaizkc yac on mixekae xe`y

"ziy`x"e ,"dpit`z ung" (bk `xwie) aizkc ,xe`yd on mgld izy epiidc "mze`

(gk xacna) da aizkc ef dpy z`eazn ze`ad zegpnd lkl ziy`x odc ,exwin

"jznc` ixeka [ziy`x" aizkc] "ziy`x" exwi`e yacd on mixekae ,"dycg dgpn"

,gafnk yak dil opiaxc `ed jpd (bk zeny)

."elri `l gafnd l`e" (a `xwie) aizkck

éðéøçà éãéîjpd lke ,ze`hg xya oebk -

"miyi`l epnny lk" meyn ixiq`c lirlc

.gafnk yak jl opiax `lãéçé àäé ìåëé
äá àöåéë àéáîå áãðúî,mgl izy -

.'ebe "ziy`x oaxw" (my) aizkc i`w dilrc

åáéø÷ú.xeaiv rnyn -øåáö àäé ìáà
àéáîoi`ian ixdy ,dacp mgld izy -

xeav zacp inc ikide .daeg mgld [izy]?

.mdizextey ly zernn oebkêì ùé äî
àéáäìo`ne .mipdk zxeza dl opiqxb `l -

`iadl jl yi dn :xn`w ikd ,dil qixbc

`lc ,rnyn daeg "ziy`x" `dc ,daeg odn

.ziy`x oaxw ogky`ùáã ìë øîàð íà-

.onwl yxtnck ,unew ivg zeaxläîì
øåàù ìë øîàð`l :inp i` .yacn xnbp -

.xe`yn slipe ,yac iab "lk" aezkløåàù
åììëî øúåä.onwl yxtnck -øúåä ùáã
úåçðî éøéùáixiy obhle yell dvex m` -

dpedk zepzn lkc ,xzen - yaca dgpn

rexfd" wxta opixn`ck ,dlecba zelk`p

mizzp jl" :(a,alw oileg) "miiglde

.oilke` miklndy jxck dlecbl - "dgynl

äçðîä éøéùá øúåä àì øåàùopixn`ck -

.ung dt`z `l mwlg elit` :lirléúù åàì
äáãð äáø÷ã íçìäjpdn i`c ,gafna -

xzed `l `dc xninl ivn `l daegc

.gafnl axw `lc ycwnaïäîò áø÷ì-

izy mr miaixwc xn`w zxvr iyak ipy`

axwl ycwna llkn exzed epiide mgld

.odnréîð íéøåëámdnr oi`ian eidy -

.zeterïãéáù íéìñäåciay mixeka ly -

.mipdkl oipzip milradåúà íéøåëá øèòì
opzcde .edpip daeg e`le ,zeter jpd -

opiziine (c dpyn a wxt) mixeka zkqna

oiperh mixekad :(a,fn dkeq) "daxre alel"a

cenlza opixn` - dpile dkxae xiye oaxw

`kd aizk .`ed minly oaxw i`dc inlyexi

zgafe" mzd aizke ,"aehd lka zgnye"

miaixw e`le ,"zgnye my zlk`e minly

[dfl] df oiwewf eid `ly ,edl aiyg odnr

`iadl eilr daeg `l` ,ycwnl cgi `al

.myl (mcew) minlyïáø÷ åîùù ìëxn` -

xza aizk ikdc ,eixiyn exihwi `lc `pngx

yxcp `xwne ,"ziy`x oaxw" `xw `eddc

.eiptlóåò:(` `xwie) aizkc ,'oaxw' eny -

."epaxw dler serd on m`e"ìù ïîù âåì
òøåöî'oaxw' la` ,miyi`l epnn oi` -

lkl" :"zegpn el`"a opixn`ck ,ixwi`

eze` aixwde" (ci `xwie) aizk inp ditebae .rxevn ly ony bel zeaxl - "mpaxw

miyi`l [enr `a rxevn my`c] epnn axw ixd :`iyw i`e ."onyd bel z`e my`l

miyak meyn mgld izyk?mc`c ,ixnbl bel icda jiiy `l my`c ,`iyw `l `d

.(a,eh zegpn) "`hef unewd"a oxn`ck ,mini dxyr cr ebele eiykr eny` `ian

øîà÷ éàî."ezvwn"e "elek" xn`wc ,dixeriy i`n -ïéðî úéæ éöçdizi`c oebke -

.dipiraåáåøéò.xkpin `lc ,dvn mr eaxiry -éðùî úåçô õîå÷ ùé øáñ ééáà
íéúéæmizif ipyn zegt unew yic oeike ,rnyn mly unewl "exihwz `l"e -

.`xizi "lk" opirny`
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éáøåiyxcc `d ik dil irainc :xninl ivn ded Ð dil ciar i`n mze` i`d (xn`) opgei

dz` la` ,gegip gixl dlrn dz` i` mze` :(`,fr migaf) "zeaexrzd" wxta opax

.['ek] mivr myl dlrnéòáéî,xfrl` iaxl `iyw `l `ziixa jdne Ð `ipzckl dil

.(my) "zeaexrzd" wxta xn`ck ,dpin rny izxzcìáà`de Ð 'ek `ian xeaiv `di

`ed minly gaf m`" :mipdk zxeza `ipzc

miyer xeaivd oi`e ,dacp `ian `ed "aixwn

.minly epiid ,dacpâåì`ki` rxevn ly ony

:"zegpn el`"a xn`ck ,'oaxw' ixwi`c Ð ediipia

eaxl Ð "mpaxw lkl".rxevn ly ony bel z

bel z`e my`l eze` aixwde" aizk inp ditebae

`d :qxhpewa dywde .miyi`l epnn oi`e ,"onyd

!enr `a rxevn my` ixdy ,miyi`l epnn axw

izya miyi`l epnn lirl opixn` `peeb i`dke

izy ip`yc :uxzl oi`e .miyak meyn mgld

ony belc Ð miyakd mr oze` mitipny mgld

,miign my`d mr eze` oitipn inp rxevn ly

."mze` sipde" aizkcn oiwxita onwl opiyxcck

jiiy `l my`c ,`iyw `l `dc :qxhpewa uxize

ebele eiykr eny` `ian mc`c ,ixnbl bel iabl

"`hef unewd" seqa xn`ck ,mini dxyr cr

inp mgld izyc ab lr s`e .(a,eh zegpn)

miyakc xn`c o`nl ,odnr miyak oi`y minrt

`din dil zi`c `kid ,mgld z` oiakrn oi`

oi` erawedc `kidc :cere .df `la df iziin `l

`l` erawed `l ony bel la` ,zepyl leki

m`e .dhigya erawed mzd xn`c xi`n iaxl

ixw (a,er migaf) "zeaexrzd" wxta `de :xn`z

ira mzdc :xnel yie ?"miyi`l epnn" dil

oeyl hwpc `l` ,"oaxw enyy lk" xninl

`aa `kdc :uxzl oi`e .xzei cenlzda xebyd

df" xn`c ,gafd mr `aa mzde ,envr ipta

ipta `ad bel :`nil ok m`c ,"ebel dfe eny`

"i`ny zia" wxtac :cere .ediipia `ki` envr

enr oi`ad mikqp xizn gaf ixw `l (`,cn my)

.mini dxyr cr `z`c oeikéöçcenlz oipn

Ð lk ik xnel cenlz oipn eaexir lk xnel

el`" wxtc qxhpewd yexit lr dyw o`kn

lk :opgei iax xn`c (a,bn migqt) "oixaer

ueg xeqi`l sxhvn xzid oi` dxezay oixeqi`

ixirf ."zxyn" dxez dxn` ixdy ,xifp ixeqi`n

iaxk Ð ?o`nk ."exihwz la"a xe`y s` :xn`

,iia`cn iwet`le .'ek "lk" yixcc xfril`

my yxite .zifkn zegta dxhwd yi :xn`c

,elek `l` il oi` :yixc ded ixirfc ,qxhpewa

?ung zif ivge dvn zif ivg oebk ,oipn ezvwn

iia`k `l ,"lk" `dc :dywe ."lk" xnel cenlz

iaxk o`nk" mzd xn`w i`n :cere !`axk `le

idpc !`iz` inp opaxk elit` `d ,"xfril`

ezvwn zeaxl iyxc "lk ik" ,iyxc `l "lk"c

.qxhpewd yexitl xeqi`l sxhvn xzid epiidc

sxhvn xzid xaqc ixirfc :yxtl d`xpe

unew ivg epiid "ezvwn"c `axk yixc xeqi`l

"eaexir"e ."lk"n dil iaxne ,mly zif `edy

,oitxhvnc xeqi` zif ivge xzid zif ivg epiid

jiiy `l ,zif ivg "ezvwn" yxtnc oeikc ,xaq ivn `l iia`k la` ."lk ik"n dil iaxne

l axrzpyk epiid ,oiaexir iaxnc i`de .aiigin edyna elit`c ,sexiv dia,xzidd mr ixnb

,zifk `ki`c oeikc ,ikdl `xw jixv `l `axl la` .xzid ab` xeqi` lhaziy opixn` `lc

s` opaxlc meyn epiid ,"lk" yixcc xfril` iaxk o`nk :xn`wc `de .liha `lc `hiyt

.ezvwn zeaxl `l` eaexir zeaxl "lk ik" opinwen ded `l edin ,iyxc "lk ik"c ab lr

ééáàivg elit` zeaxl dil `pn ok `l m`c :yexit Ð mizif ipyn zegt unew yi xaq

la` ,zifk `ki` `dc ?oipn unew ivg ,unewd lk `l` il oi` :xninl dil dedc ,zif

ivg zeaxl iia`l dil `pn izk`e :xn`z m`e .iieaxl dil ded `pn xeriykn zegt
zif
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`oifgeקסו mipya cenr gp sc ± oey`x wxtzereay

úéæëî äúåçô äøè÷ä ùéå:(`,ek zegpn) "[dax] unewd"a opixn` inp ikde -

.aiig - zifkn zegt elit` ,jkld .dxyk - minrt dvnew xihwdïéà øáñ àáøå
íéúéæ éðùî úåçô õîå÷.zifkn zegta dxhwd iedizc mzdn ol `wtp `l ,jkld -

.eaxir ixdy ,xkpin `lc ab lr s` :xninl - "lk ik" `axleùáãîå øåàùî-

.zeiwln rax` dwel - cgi oaxiryåàì
úåììëáùdipin irnzync ,"xe`y lk" -

irnzync ,"yac lk" oke .oiaexire xe`y

,"lk" e`l i` la` .oiaexire yac dipin

dxdf`a jl azky yace xe`y meyn

- e`lc ,zellkay e`l ixwn `l - zg`

zkqna `rnzyn ikde .xcdnw cg lk`

otbn dyri xy` lkn" iab (a,gl) xifp

."oiidé÷ì àì éúøú éøîàã àëéà-

xe`yc ab lr s` ,"xe`y lk" meyn

iaexir xihwnde ,dpin oitxhvn oiaexire

.yac iaexir meyn `cg oke ,`cg `l` iwl `l - oiaexire xe`y `ki` xe`y

é÷ì àì éîð àãç åìéôà éøîàã àëéàåcg lkc ,cgein e`l o`k oi`c -

[e`l] ied `l "dpef dllge dyexbe dpnl`" la` .zellkay e`l ediipin

.ediilr iwl jkld ,yexita oiyxetne li`ed ,i`w `cg lk` - e`lc ,zellkay

.'ebe "hteyd elitde" aizk dilrc meyn ,dniqgc e`l hwp ikdl
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`xaqc :xnel yie ?unew ick ea oi`y it lr s`e ,zifk iieaxl `xw `z` ik `nlic ,zif

`xiaqc oeik ,zifkn zegt dxhwd yi oigxk lr ,xeriy ivg zeaxl `z` "lk"c ieaixc `ed

ryedi iax ediinrh iwtn `kdne .zifk iieaxl ivn `l ,mizif ipyn zegt unew yic dil

opixn`c ab lr s`e .(a,ek) "dax unewd"a lirl ,dvnew xihwda ibiltc opgei iaxe iel oa

iziine ,(a,hw migaf) "dlrnde hgeyd" wxta

zxehwde unewd :(a,ai) `nw wxta lirl dl

la` ,aiig Ð uega zifk odn zg`n aixwdy

.`xw iaxc ,xe`y ip`y .`l Ð zifkn zegt

,`xw `kil minrt dvnew xihwdc `idda edine

xihwdc ,mzd ip`y `nye !dxhwd dl opiayge

,dxhwd yi mzd xn`c o`n ,df mrh itle .lkd

`dc ,rcze .dxhwd oi`c `kd dcenc xyt`

(a,ai zegpn) `nw wxta opz zif ivgk xihwdl

iabc meyn ,wlgl yi edine .lebit ied `lc

,mc` zlik`l gafn zlik` ywzi` lebit

.`nlr ilekl ith zifk opira ueg zxhwd iabc :xnel yi cere ."lk`i lk`d m`" opiyxcck

äìòîädwel Ð cgi oaxiry :qxhpewa yxit Ð 'ek gafnd iab lr yacne xe`yn

pip oira e`lc oeik ,yac meyne xe`y meyn iwl ikid :dywe .zeiwln rax`md m`e .ed

dwel dicegl xe`y`e ,ecal cg` lky yxtl d`xp did zvwe ?`ki` oiaexir i`n Ð oira

,"yac lke" ,"yac" meyn Ð dwel dicegl yac`e "xe`y lk ik" meyne ,"xe`y" meyn Ð

oia rnyn mewn lkn ,oiaexir opiyxc "lk ik"nc ab lr s`e ."exihwz `l" i`w edlek`c

xe`y ,mizy dwel Ð yac ,mizy dwel Ð gafnd iab lr xe`y dlrnd" xn`w `lcn ,ok yxtl llk okzi `l edine .ixz yac`e ixz xe`y` iwl ikdle ,oiaxern opi`y oia oiaxern

"oipin dyly" wxta xifpa "ovxge bf" iab oke ,"akxe migx"e "lyeane `p"c (a,`n migqt) "dry lk" seqae (a,ehw `rivn `aa) "lawnd" seqc dhiy `idd oirk ."rax` dwel Ð yace

`ed mixg` mixacle li`ed ,"laeg `ed ytp ik" meyn iwl `l akxe migx`c (a,ehw `rivn `aa) "lawnd" seqa xn`ck ,xe`y` iwl `l Ð zaexrzl `z` "lk ik"c oeik :cere .(a,gl)

dlrny ixiinc :yxtl d`xpe .dicegl oiaexirl `l` `z` `l "lk ik" `kd la` .mixac x`y enk ,migx inp rnyn "laeg `ed ytp ik"c meyn `l` `ped ax bilt `l o`k cre ,`z`c

meyn `cg ,mizy Ð oiaexir [lre] (:xn`z m`e) .mizy dwel Ð ediipirac yace xe`y`c .zg` zaa ozyly dlrde ,cgi oiaxern yace xe`ye ,envr ipta yace ,envr ipta xe`y

.oey`x oiprl siqen "yac lke"c e"ie Ð "lk ik" yaca aizk `lc ab lr s`e .yac iaexir meyn `cge xe`y iaexirïéàiwtpc ,yac iaexire xe`y iaexir Ð zellkay e`l lr oiwel

"laeg `ed ytp ik" oke ,"ovxge bf" iabc "oiid otbn dyri xy` lkn" oke .lyeane `p oebk y` ilv epi`y xac lk diiaxc "y` ilv m` ik"c e`l oke ,zellkay e`l aiyg ,"lk ik"n

mixac) "akxe migx"e ,(ai zeny) "lyeane `p"e ,(e xacna) "ovxge bf" oke .zellkay e`l aiyg `l Ð ediiexz` aizk e`l cgc ab lr s` ,ediiteb yace xe`y la` ."akxe miigix" iabc

lyeane `pe yace xe`yc :xnel yie !mdipy dyriy cr dicegl cga aiigil `l (a,cv `rivn `aa) wlgl "e`" irac diy`i iaxle :xn`z m`e .xcdn `w cge cg lk` edcic e`lc (ck

"akxe" `pixw `lcn Ð akxe miigixe ,i`w gqt` Ð eda aizkc "epnn"c lyeane `pn dyw edine ."bfe mipvxg" aizk `le ,"bf cre mipvxgn" aizkcn ,inp xifpe ."epnn" eda aizk Ð

oeik :xnel yie ?iwtp e`l cgnc meyn ,`cg `l` aiign `lc "dtixhd on xyae igd on xya" iab (a,aw oileg) "dypd cib" seqa opixn` `d ,ixz aiign i`n`e :xn`z m`e .shga

bf lr ,cg`e cg` lk lr e`ld i`w ,weqta oiyxetn mixeqi`dymeyn ,zg`e zg` lk lr aiig Ð olek o`yr m`y ,"dpef dllge dyexbe dpnl`" (`k `xwie) enk .olek oke ,ovxg lre

xdvie yexiz obc xyrnc (`,gi) zeknc `xza wxta i"yx yxit oke .`ed cg` sebc meyn `l` (a,fr oiyecw) "oiqgei dxyr" wxta wlgl `xw jixvn `le .cge cg lkl i`w "gwi `l"c

mpi` dtixhd one igd on xya la` .i`w edlek` "lek`l lkez `l" weqta miaezke miyxetnc oeikc .cge cg lk` iwl Ð iaizk e`l cga edlekc ab lr s` ,mixekiae o`ve xwa xekae

lk lr aiigc Ð "dpef dllge dyexbe dpnl`" "yace xe`y" "akxe miigix" "lyeane `p" "ovxge bf" oia dne :xn`z m`e .cge cg lk` i`w "elk`z `l" `nipc ,`icda weqta oiyxetn

,"xdvie yexiz obc xyrn lk"e ,"lnxke ilw mgl" oke .zellkay e`l ixwin `nl` ,(`,c) zezixkc `nw wxta `zi`ck ,zg` `l` aiig epi` Ð "fre yake xey alg" eli`e ,zg`e zg`

alg" la` .enya cg` lk xikfdl jixv Ð oda iiexz`l iz` ikc ,rcz .mlek oke ,"yace xe`y" oke ,edpip zeny izy Ð "ovxge bf"c :xnel yie ?`xezi meyn e`l i` cg `l` iwl `lc

.xyrn oke ,`ed ycg my Ð "lnxke ilw mgl" oke ,`ed alg my Ð "fre yake xeyàëéàlk" seqae (a,ehw `rivn `aa) "lawnd" seqa `ki` `ibeq jd ik Ð iwl `din `cg ixn`c

meyn ,yly dwel Ð lyeane `p ."y` ilv m` ik" meyne ,"lyean" meyn ,mizy dwel Ð lyean ."y` ilv m` ik" meyne ,"`p" meyn ,mizy dwel Ð `p lk` :(a,`n migqt) "dry

ik" meyn aiig (i`) `ixah ingae ig oebk :qxhpewa my yxite .iwl `din `cg :ixn`c `ki` .zellkay oie`l lr oiwel oi` :xn` iia` ."y` ilv m` ik" meyne ,"lyean" meyne ,"`p"

xnel cenlz ?xzen `di leki .ig `le ,jl izxn` [lyae `p] Ð "lyae `p epnn elk`z l`" xnel cenlz ?aiig `di ig zifk lk` leki ,lirl `ipz mzdc :mz epiaxl dywe ."y` ilv m`

:`ax jl xn` ,"akxe miigix laeg"c dcedi axe `ped axc `zbelt iab (a,ehw `rivn `aa) "lawnd" seqa opixn` cer !`kil zewln ,`ki` `xeqi`c rnyn `nl` ."y` ilv m` ik"

,`z`c `ed mixg` mixacl "laeg `ed ytp ik"c `l` mzd dcedi ax xn`w `l o`k cr ."laeg `ed ytp ik" meyn akx`e miigix` iwl `lc [dcedi axl] (opaxl) elit` ixn`c `p`

ilv m` ik" meyne "`p" meyn ea exzd m` Ð mizy dwel `p lk` :ikd mz epiax yxtne !`ixah ingle igl jixhvi` `d ,qxhpewd yexitk i`e ?`z` i`nl "y` ilv m` ik" `kd la`

ea exzd m` Ð iwl `l izxzc xn` iia`e .ozyly meyn ea exzd m` Ð yly dwel lyeane `p ."y` ilv m` ik" meyne "lyean" meyn ea exzd m` Ð mizy dwel lyean ."y`

ik" meyn `cg iwl Ð "y` ilv m` ik" meyn `l` ea exzd `l m` la` ."y` ilv" meyn m` ik iwl `l ,"y` ilv" meyne "lyean" meyn e` ,"y` ilv m` ik" meyne "`p" meyn

ik" enk `ixah inge igl `nwep `l i`n` :xn`z m`e .`icda `xwa iaizkc edpd` `l` "y` ilv m` ik" i`w `lc ,"y` ilv" meyn iwl `l Ð `ixah inge iga la` ,"y` ilv m`

`l m` ik xwir rnyn dedc ,i`dl inc ded ,ytp iig oda oiyer oi`y mixac m` ik "akxe miigix leagz `l" aizk ded i` mzdc :xnel yie ?mixac x`yl opinwenc "laeg `ed ytp

rnyc jd `zyde .mixg` mixacl dil opinwen jklde ,ith dytp it`a `zlin rnyn "laeg `ed ytp ik" la` ,diytp it`a i`wc xninl e`le dlrnly mixacl `l` azkp`l oiz

,izxz iwl `l i`n` ,xe`y iaexir meyne xe`y meyn ea exzd m`e .lirl ziyixtck ixiin oiaexire envr ipta xe`y oiaexire xe`y xihwna `dc ,ixnbl mz epiax zhiya yxtl okzz

`iddn dyw la` .`cg `l` ,ediiexz` iwl `lc ,i`w yac iaexire xe`y iaexir` Ð xn`wc "iwl `l izxz"c :yxtl yi `l` .iwlc dicegl xe`y iaexir meyn dia exz` ikc ikid ik

miigix` iwl `lc ikid ik ,dcedi axk `axc `zi` [m`] ok m`e ,mipiad oiae oialele oilr oebk ,mixac x`yl "oiid otbn dyri xy` lkn" jixhvi` `dc ,(a,gl) "mipin dyly" wxt xifpc

.mixac x`yl inp `z` `dc ,"oiid otbn dyri xy` lk"c meyn ovxge bf` inp iwlil `l ,`z` mixg` mixacle li`ed ,"laeg `ed ytp ik" meyn akx`eàëéàå`l inp `cg ixn`c

migqt) "dry lk" wxta iziinc ovxge bfc `idd` (a,gl) "oipin dyly" wxt xifpa la` .miey dhiyd (a,`n migqt) "dry lk" wxtae (a,ehw `rivn `aa) "lawnd" wxtae o`k Ð iwl

zeibeq cenlzda daxd da `veik yie .zg` elit` dwel epi`y [`kdc] ixn`c `ki` enk `ede .zellkay e`l lr dwel epi` xn` `axe ,dwel xn` iia`c :`kti` mzd `zi` (a,`n

`zbelt (`,b) zexekac `nw wxta oke .(a,`q) "el e`ived" idliya `neia `kti` ediiexze ,"lbx odeae ci odea"c `idde (a,en xifp) hxenn xifpc `idd eteqa diteb `wxit `edda :zeketd

`xza wxtae ,(a,`r zeaezk) "xicnd" wxta dad` xa `c` axe `ped ax ibiltc "ugx` `l m` ,ugx` m`"c `idde .(a,`i) dxenzc `nw wxta `kti`e ,dig dtixha `cqg axe daxc

dcear) "oicinrn oi`" wxtc "ecarp seqale eraxp"c `idde .(my oiir `,aq) xifpc `xza wxta `kti`e ,(a,d) mixcpc `nw wxta "zegiken oi`y mici"c `idde .`kti` (`,`t) mixcpc

`idd ik ,zeketd zeibeq dnk cere .(`,fiw [`nw `aa) "`xza lfebd"ae (`,bp oihib) "oiwfipd"a oia` iaxc dea` ipzc `idde .(my oiir a,l) "oixeq`d lk" wxta dxenzae ,(`,ck dxf

(`,erw `xza `aa) "heyt hb" seqc dt lr deln `zkldc `tt axc `idde .(`,al) "gleyd" yixa oihibae ,(`,ck) zezixkc `xza wxta "da iyt` i` ,lhaiz ,`id zlhean ef dpzn"c

jxc dn el zxeegn"c `idde .(`,el `xza `aa) "mizad zwfg"ae (`,t zeaezk) "eltpy dy`d" wxta "dwfg ef ixd mi`lke ziriay dlxr dlk`"c `edde .(a,bi) oiyeciwc `nw wxtae

(a,ap) "mixac el`" yixa zekxaae (`,bnw zay) "lhep" seqa "cia oca`l xeq` ,zifk oda oi`y oixexit"c `idde .(a,`t migqt) "oilev cvik" wxtae (`,bq) xifpc `xza wxta "ielba

.(`,eh) "gafn iycw" wxta dlirnae (`,hw migaf) "dlrnde hgeyd" wxta "oitxhvn oixeni`e dler" iabc `idde .xzen
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úBçt õîB÷ ïéà :øîà àáøå .úéfkî äúeçt äøè÷ä Léå§¥©§¨¨§¨¦©©¦§¨¨¨©¥¤¨
äìònä :øîúéà .úéfkî äúeçt äøè÷ä ïéàå ,íéúéæ éðMî¦§¥¥¦§¥©§¨¨§¨¦©©¦¦§©©©£¤

çaænä éab ìò Lácîe øBàOî¯íeMî ä÷Bì :àáø øîà ¦§¦§©©©¥©¦§¥©¨©¨¨¤¦
,øBàN éáeøéò íeMî ä÷Bì ,Lác íeMî ä÷Bìå ,øBàN§§¤¦§©¤¦¥¥§

ìò ïé÷Bì ïéà :øîà ééaà .Lác éáeøéò íeMîeåàì ¦¥¥§©©©¥¨©¥¦©¨
:éøîàc àkéàå ,é÷ì àäéî àãç :éøîàc àkéà .úBììëaL¤¦§¨¦¨§¨§¦£¨¦¨¨¥§¦¨§¨§¦
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מנחות. פרק חמישי - כל המנחות באות מצה דף נח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gp sc zegpn(iyiy meil)

åoklepcnl 'lk' zaizn ieaixdny `id `pzd zpeeky yxityLé §¥
,úéfkî äúeçt äøè÷ämly unew zxhwd dxq`py xg`ly meyn ©§¨¨§¨¦©©¦

zifkn zegt zxhwd xeq`l `a ieaixdy i`ce ,zifka elit` `edy.
øîà àáøå,yå íéúéæ éðMî úBçt õîB÷ ïéàieaixdny yxit okl §¨¨¨©¥¤¨¦§¥¥¦§

ea yiy unew ivg zxhwd dxq`py wx cenll xewn epl yi 'lk'n
j` ,zifk,úéfkî äúeçt äøè÷ä ïéàdilr xeari `le. ¥©§¨¨§¨¦©©¦

:eicgi yace xe`y xihwnd oipra zwelgnøBàOî äìònä ,øîzéà¦§©©©£¤¦§
Lácîedfa df cgi miaxernä÷Bì ,àáø øîà ,çaænä éab ìò ¦§©©©¥©¦§¥©¨©¨¨¤

Lác íeMî ä÷Bìå øBàN íeMî,mbeøBàN éáeøéò íeMî ä÷Bì ¦§§¤¦§©¤¦¥¥§
Láã éáeøéò íeMîe..zeiewln rax` dfa aiigzny `vnpééaà ¦¥¥§©©©¥

úBììkaL åàì ìò ïé÷Bì ïéà ,øîà,cgi mixeqi` dnk llekd e`l - ¨©¥¦©¨¤©§¨
,mixeqi` ipy llek 'exihwz `l 'ebe xe`y lk' ly xeqi`d o`ke

zxhwd xeqi`yac lk' oke .xe`y ly oiaexir zxhwd xeqi`e xe`y
zxhwd xeqi`e yac zxhwd xeqi` ,mixeqi` ipy llek 'exihwz `l

.oiaexir
:xn` cvik iia` mya mixne`d ewlgpeàäéî àãç ,éøîàc àkéà¦¨§¨§¦£¨¦¨

é÷ìizy dwel o`k okle ,mixeqi`d ipy lr dwel zg` zewln - ¨¥
.eaexire yac lr zg`e eaexire xe`y lr zg` ,zeiewlnàkéàå§¦¨

é÷ì àì énð àãç ,éøîàcmeyn mnrhe ,dwel epi` cg` elit` - §¨§¦£¨©¦Ÿ¨¥
äîéñçc åàìk déåàì ãçiî àì àäcipy llek `edy df e`l oi` - §¨Ÿ§©©¨¥§¨©£¦¨

'FWicA xFW mqgz `l' ly e`ll dnec mixeqi`(c dk mixac)`edy Ÿ©§Ÿ§¦
mie`ld lkl zewln oic cnlp myne ,cala cg` xeqi`l cgeinenk

ef dyxta xn`py(a dk my).'eiptl EdMde htXd FliRde'§¦¦©Ÿ¥§¦¨§¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hp sc zegpn(ycew zay meil)

,gafnd lr ewxefe exiykdl xfeg ilkl exifgnyke ,iegic df oi`
.iegc oic el oi` leqtd z` xiqdl eciay lky gkene

:`heg zgpn milqetd dpealde onyd xeriya dpc `xnbdáø øîà̈©©
úéfk éab ìò ïîL eäMî ïúð ,ïðçBé éaø øîà óñBé øa ÷çöé¦§¨©¥¨©©¦¨¨¨©©¤¤¤©©¥©©¦

ìñt ,äçðî.dgpnd z`àîòè éàîedyna exeriy onydy oipn - ¦§¨¨©©©£¨
weqta xn`p ,zifka dxeriy dgpnd eli`e(`i d `xwie)íéNé àì'Ÿ¨¦

e ,'ony dilr'äîéN'rnyneäc ìkk -la` ,`edy l'äéìò'rnyn ¦¨¨§¨¤¨

aiig epi`yàøeòéL àkéàc ãò.dgpna zifk ly xeriy didiy - ©§¦¨¦¨
åcerìò äðBáì úéfk ïúð ,ïðçBé éaø øîà óñBé øa ÷çöé áø øîà §¨©©¦§¨©¥¨©©¦¨¨¨©©©¦§¨©

ìñt ,äçðî eäMî éab.dgpnd z`ïzé àì' ,àîòè éàîdilr ©¥©¤¦§¨¨©©©£¨Ÿ¦¥
'dpealáéúk,aiig epi`y rnyneàkéàc ãòdidzy cr -,'äðéúð' §¦©§¦¨§¦¨

cnll ,'dilr' onya xn`py oeike .zifka `ed 'dpizp' xeriye
xn`p mb dpealae ,zifka dxeriy ,onyd z` my dilry dgpndy

,'äéìò'¨¤¨
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קסז oifge` mipya cenr gp sc ± oey`x wxtzereay

úéæëî äúåçô äøè÷ä ùéå:(`,ek zegpn) "[dax] unewd"a opixn` inp ikde -

.aiig - zifkn zegt elit` ,jkld .dxyk - minrt dvnew xihwdïéà øáñ àáøå
íéúéæ éðùî úåçô õîå÷.zifkn zegta dxhwd iedizc mzdn ol `wtp `l ,jkld -

.eaxir ixdy ,xkpin `lc ab lr s` :xninl - "lk ik" `axleùáãîå øåàùî-

.zeiwln rax` dwel - cgi oaxiryåàì
úåììëáùdipin irnzync ,"xe`y lk" -

irnzync ,"yac lk" oke .oiaexire xe`y

,"lk" e`l i` la` .oiaexire yac dipin

dxdf`a jl azky yace xe`y meyn

- e`lc ,zellkay e`l ixwn `l - zg`

zkqna `rnzyn ikde .xcdnw cg lk`

otbn dyri xy` lkn" iab (a,gl) xifp

."oiidé÷ì àì éúøú éøîàã àëéà-

xe`yc ab lr s` ,"xe`y lk" meyn

iaexir xihwnde ,dpin oitxhvn oiaexire

.yac iaexir meyn `cg oke ,`cg `l` iwl `l - oiaexire xe`y `ki` xe`y

é÷ì àì éîð àãç åìéôà éøîàã àëéàåcg lkc ,cgein e`l o`k oi`c -

[e`l] ied `l "dpef dllge dyexbe dpnl`" la` .zellkay e`l ediipin

.ediilr iwl jkld ,yexita oiyxetne li`ed ,i`w `cg lk` - e`lc ,zellkay

.'ebe "hteyd elitde" aizk dilrc meyn ,dniqgc e`l hwp ikdl
äðùî
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`xaqc :xnel yie ?unew ick ea oi`y it lr s`e ,zifk iieaxl `xw `z` ik `nlic ,zif

`xiaqc oeik ,zifkn zegt dxhwd yi oigxk lr ,xeriy ivg zeaxl `z` "lk"c ieaixc `ed

ryedi iax ediinrh iwtn `kdne .zifk iieaxl ivn `l ,mizif ipyn zegt unew yic dil

opixn`c ab lr s`e .(a,ek) "dax unewd"a lirl ,dvnew xihwda ibiltc opgei iaxe iel oa

iziine ,(a,hw migaf) "dlrnde hgeyd" wxta

zxehwde unewd :(a,ai) `nw wxta lirl dl

la` ,aiig Ð uega zifk odn zg`n aixwdy

.`xw iaxc ,xe`y ip`y .`l Ð zifkn zegt

,`xw `kil minrt dvnew xihwdc `idda edine

xihwdc ,mzd ip`y `nye !dxhwd dl opiayge

,dxhwd yi mzd xn`c o`n ,df mrh itle .lkd

`dc ,rcze .dxhwd oi`c `kd dcenc xyt`

(a,ai zegpn) `nw wxta opz zif ivgk xihwdl

iabc meyn ,wlgl yi edine .lebit ied `lc

,mc` zlik`l gafn zlik` ywzi` lebit

.`nlr ilekl ith zifk opira ueg zxhwd iabc :xnel yi cere ."lk`i lk`d m`" opiyxcck

äìòîädwel Ð cgi oaxiry :qxhpewa yxit Ð 'ek gafnd iab lr yacne xe`yn

pip oira e`lc oeik ,yac meyne xe`y meyn iwl ikid :dywe .zeiwln rax`md m`e .ed

dwel dicegl xe`y`e ,ecal cg` lky yxtl d`xp did zvwe ?`ki` oiaexir i`n Ð oira

,"yac lke" ,"yac" meyn Ð dwel dicegl yac`e "xe`y lk ik" meyne ,"xe`y" meyn Ð

oia rnyn mewn lkn ,oiaexir opiyxc "lk ik"nc ab lr s`e ."exihwz `l" i`w edlek`c

xe`y ,mizy dwel Ð yac ,mizy dwel Ð gafnd iab lr xe`y dlrnd" xn`w `lcn ,ok yxtl llk okzi `l edine .ixz yac`e ixz xe`y` iwl ikdle ,oiaxern opi`y oia oiaxern

"oipin dyly" wxta xifpa "ovxge bf" iab oke ,"akxe migx"e "lyeane `p"c (a,`n migqt) "dry lk" seqae (a,ehw `rivn `aa) "lawnd" seqc dhiy `idd oirk ."rax` dwel Ð yace

`ed mixg` mixacle li`ed ,"laeg `ed ytp ik" meyn iwl `l akxe migx`c (a,ehw `rivn `aa) "lawnd" seqa xn`ck ,xe`y` iwl `l Ð zaexrzl `z` "lk ik"c oeik :cere .(a,gl)

dlrny ixiinc :yxtl d`xpe .dicegl oiaexirl `l` `z` `l "lk ik" `kd la` .mixac x`y enk ,migx inp rnyn "laeg `ed ytp ik"c meyn `l` `ped ax bilt `l o`k cre ,`z`c

meyn `cg ,mizy Ð oiaexir [lre] (:xn`z m`e) .mizy dwel Ð ediipirac yace xe`y`c .zg` zaa ozyly dlrde ,cgi oiaxern yace xe`ye ,envr ipta yace ,envr ipta xe`y

.oey`x oiprl siqen "yac lke"c e"ie Ð "lk ik" yaca aizk `lc ab lr s`e .yac iaexir meyn `cge xe`y iaexirïéàiwtpc ,yac iaexire xe`y iaexir Ð zellkay e`l lr oiwel

"laeg `ed ytp ik" oke ,"ovxge bf" iabc "oiid otbn dyri xy` lkn" oke .lyeane `p oebk y` ilv epi`y xac lk diiaxc "y` ilv m` ik"c e`l oke ,zellkay e`l aiyg ,"lk ik"n

mixac) "akxe migx"e ,(ai zeny) "lyeane `p"e ,(e xacna) "ovxge bf" oke .zellkay e`l aiyg `l Ð ediiexz` aizk e`l cgc ab lr s` ,ediiteb yace xe`y la` ."akxe miigix" iabc

lyeane `pe yace xe`yc :xnel yie !mdipy dyriy cr dicegl cga aiigil `l (a,cv `rivn `aa) wlgl "e`" irac diy`i iaxle :xn`z m`e .xcdn `w cge cg lk` edcic e`lc (ck

"akxe" `pixw `lcn Ð akxe miigixe ,i`w gqt` Ð eda aizkc "epnn"c lyeane `pn dyw edine ."bfe mipvxg" aizk `le ,"bf cre mipvxgn" aizkcn ,inp xifpe ."epnn" eda aizk Ð

oeik :xnel yie ?iwtp e`l cgnc meyn ,`cg `l` aiign `lc "dtixhd on xyae igd on xya" iab (a,aw oileg) "dypd cib" seqa opixn` `d ,ixz aiign i`n`e :xn`z m`e .shga

bf lr ,cg`e cg` lk lr e`ld i`w ,weqta oiyxetn mixeqi`dymeyn ,zg`e zg` lk lr aiig Ð olek o`yr m`y ,"dpef dllge dyexbe dpnl`" (`k `xwie) enk .olek oke ,ovxg lre

xdvie yexiz obc xyrnc (`,gi) zeknc `xza wxta i"yx yxit oke .`ed cg` sebc meyn `l` (a,fr oiyecw) "oiqgei dxyr" wxta wlgl `xw jixvn `le .cge cg lkl i`w "gwi `l"c

mpi` dtixhd one igd on xya la` .i`w edlek` "lek`l lkez `l" weqta miaezke miyxetnc oeikc .cge cg lk` iwl Ð iaizk e`l cga edlekc ab lr s` ,mixekiae o`ve xwa xekae

lk lr aiigc Ð "dpef dllge dyexbe dpnl`" "yace xe`y" "akxe miigix" "lyeane `p" "ovxge bf" oia dne :xn`z m`e .cge cg lk` i`w "elk`z `l" `nipc ,`icda weqta oiyxetn

,"xdvie yexiz obc xyrn lk"e ,"lnxke ilw mgl" oke .zellkay e`l ixwin `nl` ,(`,c) zezixkc `nw wxta `zi`ck ,zg` `l` aiig epi` Ð "fre yake xey alg" eli`e ,zg`e zg`

alg" la` .enya cg` lk xikfdl jixv Ð oda iiexz`l iz` ikc ,rcz .mlek oke ,"yace xe`y" oke ,edpip zeny izy Ð "ovxge bf"c :xnel yie ?`xezi meyn e`l i` cg `l` iwl `lc

.xyrn oke ,`ed ycg my Ð "lnxke ilw mgl" oke ,`ed alg my Ð "fre yake xeyàëéàlk" seqae (a,ehw `rivn `aa) "lawnd" seqa `ki` `ibeq jd ik Ð iwl `din `cg ixn`c

meyn ,yly dwel Ð lyeane `p ."y` ilv m` ik" meyne ,"lyean" meyn ,mizy dwel Ð lyean ."y` ilv m` ik" meyne ,"`p" meyn ,mizy dwel Ð `p lk` :(a,`n migqt) "dry

ik" meyn aiig (i`) `ixah ingae ig oebk :qxhpewa my yxite .iwl `din `cg :ixn`c `ki` .zellkay oie`l lr oiwel oi` :xn` iia` ."y` ilv m` ik" meyne ,"lyean" meyne ,"`p"

xnel cenlz ?xzen `di leki .ig `le ,jl izxn` [lyae `p] Ð "lyae `p epnn elk`z l`" xnel cenlz ?aiig `di ig zifk lk` leki ,lirl `ipz mzdc :mz epiaxl dywe ."y` ilv m`

:`ax jl xn` ,"akxe miigix laeg"c dcedi axe `ped axc `zbelt iab (a,ehw `rivn `aa) "lawnd" seqa opixn` cer !`kil zewln ,`ki` `xeqi`c rnyn `nl` ."y` ilv m` ik"

,`z`c `ed mixg` mixacl "laeg `ed ytp ik"c `l` mzd dcedi ax xn`w `l o`k cr ."laeg `ed ytp ik" meyn akx`e miigix` iwl `lc [dcedi axl] (opaxl) elit` ixn`c `p`

ilv m` ik" meyne "`p" meyn ea exzd m` Ð mizy dwel `p lk` :ikd mz epiax yxtne !`ixah ingle igl jixhvi` `d ,qxhpewd yexitk i`e ?`z` i`nl "y` ilv m` ik" `kd la`

ea exzd m` Ð iwl `l izxzc xn` iia`e .ozyly meyn ea exzd m` Ð yly dwel lyeane `p ."y` ilv m` ik" meyne "lyean" meyn ea exzd m` Ð mizy dwel lyean ."y`

ik" meyn `cg iwl Ð "y` ilv m` ik" meyn `l` ea exzd `l m` la` ."y` ilv" meyn m` ik iwl `l ,"y` ilv" meyne "lyean" meyn e` ,"y` ilv m` ik" meyne "`p" meyn

ik" enk `ixah inge igl `nwep `l i`n` :xn`z m`e .`icda `xwa iaizkc edpd` `l` "y` ilv m` ik" i`w `lc ,"y` ilv" meyn iwl `l Ð `ixah inge iga la` ,"y` ilv m`

`l m` ik xwir rnyn dedc ,i`dl inc ded ,ytp iig oda oiyer oi`y mixac m` ik "akxe miigix leagz `l" aizk ded i` mzdc :xnel yie ?mixac x`yl opinwenc "laeg `ed ytp

rnyc jd `zyde .mixg` mixacl dil opinwen jklde ,ith dytp it`a `zlin rnyn "laeg `ed ytp ik" la` ,diytp it`a i`wc xninl e`le dlrnly mixacl `l` azkp`l oiz

,izxz iwl `l i`n` ,xe`y iaexir meyne xe`y meyn ea exzd m`e .lirl ziyixtck ixiin oiaexire envr ipta xe`y oiaexire xe`y xihwna `dc ,ixnbl mz epiax zhiya yxtl okzz

`iddn dyw la` .`cg `l` ,ediiexz` iwl `lc ,i`w yac iaexire xe`y iaexir` Ð xn`wc "iwl `l izxz"c :yxtl yi `l` .iwlc dicegl xe`y iaexir meyn dia exz` ikc ikid ik

miigix` iwl `lc ikid ik ,dcedi axk `axc `zi` [m`] ok m`e ,mipiad oiae oialele oilr oebk ,mixac x`yl "oiid otbn dyri xy` lkn" jixhvi` `dc ,(a,gl) "mipin dyly" wxt xifpc

.mixac x`yl inp `z` `dc ,"oiid otbn dyri xy` lk"c meyn ovxge bf` inp iwlil `l ,`z` mixg` mixacle li`ed ,"laeg `ed ytp ik" meyn akx`eàëéàå`l inp `cg ixn`c

migqt) "dry lk" wxta iziinc ovxge bfc `idd` (a,gl) "oipin dyly" wxt xifpa la` .miey dhiyd (a,`n migqt) "dry lk" wxtae (a,ehw `rivn `aa) "lawnd" wxtae o`k Ð iwl

zeibeq cenlzda daxd da `veik yie .zg` elit` dwel epi`y [`kdc] ixn`c `ki` enk `ede .zellkay e`l lr dwel epi` xn` `axe ,dwel xn` iia`c :`kti` mzd `zi` (a,`n

`zbelt (`,b) zexekac `nw wxta oke .(a,`q) "el e`ived" idliya `neia `kti` ediiexze ,"lbx odeae ci odea"c `idde (a,en xifp) hxenn xifpc `idd eteqa diteb `wxit `edda :zeketd

`xza wxtae ,(a,`r zeaezk) "xicnd" wxta dad` xa `c` axe `ped ax ibiltc "ugx` `l m` ,ugx` m`"c `idde .(a,`i) dxenzc `nw wxta `kti`e ,dig dtixha `cqg axe daxc

dcear) "oicinrn oi`" wxtc "ecarp seqale eraxp"c `idde .(my oiir `,aq) xifpc `xza wxta `kti`e ,(a,d) mixcpc `nw wxta "zegiken oi`y mici"c `idde .`kti` (`,`t) mixcpc

`idd ik ,zeketd zeibeq dnk cere .(`,fiw [`nw `aa) "`xza lfebd"ae (`,bp oihib) "oiwfipd"a oia` iaxc dea` ipzc `idde .(my oiir a,l) "oixeq`d lk" wxta dxenzae ,(`,ck dxf

(`,erw `xza `aa) "heyt hb" seqc dt lr deln `zkldc `tt axc `idde .(`,al) "gleyd" yixa oihibae ,(`,ck) zezixkc `xza wxta "da iyt` i` ,lhaiz ,`id zlhean ef dpzn"c

jxc dn el zxeegn"c `idde .(`,el `xza `aa) "mizad zwfg"ae (`,t zeaezk) "eltpy dy`d" wxta "dwfg ef ixd mi`lke ziriay dlxr dlk`"c `edde .(a,bi) oiyeciwc `nw wxtae

(a,ap) "mixac el`" yixa zekxaae (`,bnw zay) "lhep" seqa "cia oca`l xeq` ,zifk oda oi`y oixexit"c `idde .(a,`t migqt) "oilev cvik" wxtae (`,bq) xifpc `xza wxta "ielba

.(`,eh) "gafn iycw" wxta dlirnae (`,hw migaf) "dlrnde hgeyd" wxta "oitxhvn oixeni`e dler" iabc `idde .xzen
zzpe
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úBçt õîB÷ ïéà :øîà àáøå .úéfkî äúeçt äøè÷ä Léå§¥©§¨¨§¨¦©©¦§¨¨¨©¥¤¨
äìònä :øîúéà .úéfkî äúeçt äøè÷ä ïéàå ,íéúéæ éðMî¦§¥¥¦§¥©§¨¨§¨¦©©¦¦§©©©£¤

çaænä éab ìò Lácîe øBàOî¯íeMî ä÷Bì :àáø øîà ¦§¦§©©©¥©¦§¥©¨©¨¨¤¦
,øBàN éáeøéò íeMî ä÷Bì ,Lác íeMî ä÷Bìå ,øBàN§§¤¦§©¤¦¥¥§

ìò ïé÷Bì ïéà :øîà ééaà .Lác éáeøéò íeMîeåàì ¦¥¥§©©©¥¨©¥¦©¨
:éøîàc àkéàå ,é÷ì àäéî àãç :éøîàc àkéà .úBììëaL¤¦§¨¦¨§¨§¦£¨¦¨¨¥§¦¨§¨§¦
.äîéñçc åàìk déåàì ãçéî àì àäc ,é÷ì àì éîð àãç£¨©¦¨¨¥§¨¨§©©¨¥§¨©£¦¨

äðùî
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gp sc zegpn(iyiy meil)

åoklepcnl 'lk' zaizn ieaixdny `id `pzd zpeeky yxityLé §¥
,úéfkî äúeçt äøè÷ämly unew zxhwd dxq`py xg`ly meyn ©§¨¨§¨¦©©¦

zifkn zegt zxhwd xeq`l `a ieaixdy i`ce ,zifka elit` `edy.
øîà àáøå,yå íéúéæ éðMî úBçt õîB÷ ïéàieaixdny yxit okl §¨¨¨©¥¤¨¦§¥¥¦§

ea yiy unew ivg zxhwd dxq`py wx cenll xewn epl yi 'lk'n
j` ,zifk,úéfkî äúeçt äøè÷ä ïéàdilr xeari `le. ¥©§¨¨§¨¦©©¦

:eicgi yace xe`y xihwnd oipra zwelgnøBàOî äìònä ,øîzéà¦§©©©£¤¦§
Lácîedfa df cgi miaxernä÷Bì ,àáø øîà ,çaænä éab ìò ¦§©©©¥©¦§¥©¨©¨¨¤

Lác íeMî ä÷Bìå øBàN íeMî,mbeøBàN éáeøéò íeMî ä÷Bì ¦§§¤¦§©¤¦¥¥§
Láã éáeøéò íeMîe..zeiewln rax` dfa aiigzny `vnpééaà ¦¥¥§©©©¥

úBììkaL åàì ìò ïé÷Bì ïéà ,øîà,cgi mixeqi` dnk llekd e`l - ¨©¥¦©¨¤©§¨
,mixeqi` ipy llek 'exihwz `l 'ebe xe`y lk' ly xeqi`d o`ke

zxhwd xeqi`yac lk' oke .xe`y ly oiaexir zxhwd xeqi`e xe`y
zxhwd xeqi`e yac zxhwd xeqi` ,mixeqi` ipy llek 'exihwz `l

.oiaexir
:xn` cvik iia` mya mixne`d ewlgpeàäéî àãç ,éøîàc àkéà¦¨§¨§¦£¨¦¨

é÷ìizy dwel o`k okle ,mixeqi`d ipy lr dwel zg` zewln - ¨¥
.eaexire yac lr zg`e eaexire xe`y lr zg` ,zeiewlnàkéàå§¦¨

é÷ì àì énð àãç ,éøîàcmeyn mnrhe ,dwel epi` cg` elit` - §¨§¦£¨©¦Ÿ¨¥
äîéñçc åàìk déåàì ãçiî àì àäcipy llek `edy df e`l oi` - §¨Ÿ§©©¨¥§¨©£¦¨

'FWicA xFW mqgz `l' ly e`ll dnec mixeqi`(c dk mixac)`edy Ÿ©§Ÿ§¦
mie`ld lkl zewln oic cnlp myne ,cala cg` xeqi`l cgeinenk

ef dyxta xn`py(a dk my).'eiptl EdMde htXd FliRde'§¦¦©Ÿ¥§¦¨§¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hp sc zegpn(ycew zay meil)

lela oexyrn ziyrp yak mr d`ad mikqp zgpny cera ,ony bela
milela mipexyr ipyn ziyrp li` mr d`ade ,ony mibel dylya
mipexyr dylyn ziyrp xwa mr d`ade ,ony mibel drax`a

oke .ony mibel dyya milelaLbeîxnerd zgpne mipdk zgpn ± ¨
.dybd dperh dpi` mikqp zgpny cera ,gafnd l` dybd zeperh

okeíöò ììâa,onvr llba ze`a xnerd zgpne mipdk zgpn ± ¦§©¤¤
.gafd llba d`a mikqp zgpne

:`xnbd dywnäaøcà,jtidl ±z`çðîééeaøì déì äåä íéëñð ú ©§©¨¦§©§¨¦£¨¥§©¥
,dze` hrnl `le xnerd zgpn enk dpeall zeaxl `pzl did ±

ïkL,el` mixaca xnerd zgpnl dnec mikqp zgpnàøeaéözgpn ± ¤¥¦¨
xeaiv ly dnda oaxw mr d`a `idyk xeaiv oaxw mb `id mikqp

oke .xeaiv oaxw `id xnerd zgpn oke ,cinzd oaxw oebkäáBç¨
àúaLa énhéàåd`iadl daeg ,xeaiv oaxw `idyk mikqp zgpn ± §¦©¥§©§¨

mbed`a xnerd zgpn oke ,zayd z` dgec mbe d`neha ziyrp
mipdk zgpny cera ,zayd z` dgece d`neha ziyrpe daega
d`neha d`a dpi`e ,daega d`a dpi`e cigi zgpn `id mlerl

.zay dgec dpi`e
:`xnbd zvxznàøazñîazkp zleq zgpnay oeiky(my),'Lôð' ¦§©§¨¤¤

df ixdcnlnlrdperhy [mipdk zgpn llek] cigi zgpn lk
`ly xeaiva mb d`ay mikqp zgpn hrnl d`a 'dilr'e ,dpeal

.dpeal dpirhdl
:`ziixaa xn`péðéîL úçðî úBaøì 'äçðî'mi`elinläðBáìì± ¦§¨§©¦§©§¦¦¦§¨

:`xnbd dywn .dpeal dpirhdlàîéàåweqtd zpeek `nye ± §¥¨
àéöBäì.dpeal dperh `dz `ly ipiny zgpn hrnl ± §¦

:`xnbd zvxznéàî éàä,ef `id `iyew dn ±àîìLa úøîà éà ©©¦¨§©¦§¨¨
øétL ,úBaøì,ipiny zgpnl dpeal zeaxl `a weqtd m` oaen df ± §©©¦

zgpn cenll oi` ixdy ,dpeal jixvdl `ly `pin` ded didy itl
`ae ,zexecl ieeiv `idy xnerd zgpnn dryl ieeiv `idy ipiny

.ipiny zgpna dpeal jixvdle zeaxl weqtdúøîà éà àlà¤¨¦¨§©
àéöBäìjixvdl `ly hrnl weqtd zpeeky xn`z m` mle` ± §¦

,ipiny zgpnl dpealéì änìzgpn `ld ,herina jxev yi recn ± ¨¨¦
l ieev `idy ipinyúBøBcî äòLieeiv `idy xnerd zgpnn - ¨¨¦

zexeclïðéôìé àì-.cenll oi` Ÿ¨§¦©
zaiz :`ziixaa xn`p'àéä'd`a xnerd zgpna daezkyàéöBäì ¦§¦

z` hrnl ±.äðBáì àìå ïîL àì eðòhé àlL íçlä ézL§¥©¤¤¤Ÿ¦¨£Ÿ¤¤§Ÿ§¨
:`xnbd dywnàîéàåd`a '`id' `nye ±àéöBäìhrnl ±úçðî §¥¨§¦¦§©

íéðäkony exkfp `l da mb ixdy ,dpeale ony jxhvz `ly Ÿ£¦
.dpeale

:`xnbd zvxznàøazñîyééeaøì déì äåä íéðäk úçðîdid ± ¦§©§¨¦§©Ÿ£¦£¨¥§©¥
ony zpizp llek xnerd zgpn ipic lk da ebdpiy zeaxl `pzl el

,dpeale ony zpizp da hrnl `le ,dpealeïkLdnec mipdk zgpn ¤¥
,el` mixaca xnerd zgpnlïBøOò,zleq oexyrn zeyrp odizy ± ¦¨

éìkdycwle zleqd z` ea yell zxy ilk zekixv odizy ±,ävî §¦©¨
,dvn ze`a [zegpn x`y lk oke] odizy ±íöòållba ze`ae ± ¨¤¤

,gaf llba `le ,onvräLbädgpnd z` yibdl jxev yi odizya ± ©¨¨
,gafnlíéMéàåzxhwp mipdk zgpn ,y`d lr zexhwp odizye ± §¦¦

zeyrp mgld izyy cera .unewd xhwp xnerd zgpnae dlek
,ea zeyelipy ilka `le xepza zeycwzn ode ,zleq mi`q ylyn
,miyakd ipy zngn `l` onvr zngn ze`a opi`e ,ung ze`a ode

.y`d lr odn mixihwn oi`e ,dybd zekixv opi` ode
:`xnbd dywnY äaøcà,jtidl ©§©¨
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המשך ביאור למס' מבחות ליום שבת גודש עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hp sc zegpn(ycew zay meil)

,gafnd lr ewxefe exiykdl xfeg ilkl exifgnyke ,iegic df oi`
.iegc oic el oi` leqtd z` xiqdl eciay lky gkene

:`heg zgpn milqetd dpealde onyd xeriya dpc `xnbdáø øîà̈©©
úéfk éab ìò ïîL eäMî ïúð ,ïðçBé éaø øîà óñBé øa ÷çöé¦§¨©¥¨©©¦¨¨¨©©¤¤¤©©¥©©¦

ìñt ,äçðî.dgpnd z`àîòè éàîedyna exeriy onydy oipn - ¦§¨¨©©©£¨
weqta xn`p ,zifka dxeriy dgpnd eli`e(`i d `xwie)íéNé àì'Ÿ¨¦

e ,'ony dilr'äîéN'rnyneäc ìkk -la` ,`edy l'äéìò'rnyn ¦¨¨§¨¤¨

aiig epi`yàøeòéL àkéàc ãò.dgpna zifk ly xeriy didiy - ©§¦¨¦¨
åcerìò äðBáì úéfk ïúð ,ïðçBé éaø øîà óñBé øa ÷çöé áø øîà §¨©©¦§¨©¥¨©©¦¨¨¨©©©¦§¨©

ìñt ,äçðî eäMî éab.dgpnd z`ïzé àì' ,àîòè éàîdilr ©¥©¤¦§¨¨©©©£¨Ÿ¦¥
'dpealáéúk,aiig epi`y rnyneàkéàc ãòdidzy cr -,'äðéúð' §¦©§¦¨§¦¨

cnll ,'dilr' onya xn`py oeike .zifka `ed 'dpizp' xeriye
xn`p mb dpealae ,zifka dxeriy ,onyd z` my dilry dgpndy

,'äéìò'¨¤¨
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xcde"קסח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hp sc zegpn(ycew zay meil)

äðùî

:oda dpeale ony zpizp oiprl zepeyd zegpnd ipina dpc epizpyn
Léd zegpn,äðBáìe ïîL úBðeòèzeperhd yiàìå ïîLzeperh ¥§¤¤§¨¤¤§Ÿ

,äðBáìzeperhd yiàìå äðBáìzeperh,ïîLzeperh opi`y yieàì §¨§¨§Ÿ¤¤Ÿ
.ïîL àìå äðBáì§¨§Ÿ¤¤
:dpynd zx`anelàåzegpnúìBqä úçðî ,äðBáìe ïîL úBðeòè §¥§¤¤§¨¦§©©¤

dilr gipne mlleae onye zleq oexyr `ian ,mzq dgpn acpznd ±
.dpealåzgpn,úáçnäåzgpn,úLçønäïé÷é÷øäå úBlçäå± §©©£©§©©§¤¤§©©§¨§¦¦

oiwiwx e` onya zelela zelg `ian xepz dt`n zgpn acpznd
oke .zepey zegpn izy ode ,onya migeynðîíéðäk úçodk ± ¦§©Ÿ£¦

e ,elld zegpndn zg` `iadl acpzdyçéLî ïäk úçðîzgpn ± ¦§©Ÿ¥¨¦©
,mei lk aixwn lecb odky oiziagíéáëBk ãáBò úçðîieb ± ¦§©¥¨¦

,dgpn acpzdyíéLð úçðî,dgpn dacpzdy dy` ±øîBòä úçðî ¦§©¨¦¦§©¨¤
.dpeale ony zeperh dl`d zegpnd lk ,oqipa xyr dyya daixwd

,mle`íéëñð úçðîdnda oaxw mr d`adäðeòè ïéàå ïîL äðeòè ¦§©§¨¦§¨¤¤§¥§¨
íéðtä íçì .äðBáì,zay icin ogleyd lr migipnyäðBáì ïeòè §¨¤¤©¨¦¨§¨

íçlä ézL .ïîL ïeòè ïéàå,zxvra mi`adàèBç úçðîeipr §¥¨¤¤§¥©¤¤¦§©¥
,cxeie dler oaxwa aiigzdyúBàð÷ úçðîe,dheq lyïéðeòè ïéà ¦§©§¨¥§¦

.äðBáì àìå ïîL àìŸ¤¤§Ÿ§¨

àøîâ

xtqna dpc `xnbd ,zegpnd x`y oia oiwiwxe zelg exkfp dpyna
:`iadl eilry oiwiwxde zelgdïðúc àëéä ìk ,àtt áø øîà± ¨©©¨¨¨¥¨¦§©

,dpynay elld zegpnd exkfpy mewn lkïðz øNòyi zg` lkn ± ¤¤§©
e` zelg xyr `iadl yi ,xepz dt`n zgpna oke ,zelg xyr `iadl

.oiwiwx xyr
`tt ax zpeek :`xnbd zx`ané÷etàì`ivedl ±îezhiyéaøc §©¥¦§©¦

øîàc ïBòîLacpzndy,xepz dt`n zgpnäöçîe úBlç äöçî ¦§§¨©¤¡¨©¤¡¨
àéáé ïé÷é÷ø,oiwiwx ynge zelg yng `iadl i`yx ±òîLî à÷ §¦¦¨¦¨©§©

ïì`tt axàìczgpn oice ,oerny iaxk zxaeq dpi` epizpyny ± ¨§Ÿ
.zegt `le xyr `ian olekay ,zegpn x`y oick xepz dt`n

zepey mgld izye miptd mgl ,mikqp zgpny x`ean epizpyna
micnlp okidn zx`an `xnbd ,dpeale ony oipra zegpn x`yn

:el` mipic
,ïðaø eðzxnerd zgpna xn`p(eh a `xwie),'ïîL äéìò zúðå'zaiz ¨©¨¨§¨©¨¨¤¨¤¤

xnerd zgpn lr `weecy minkg eyxce ,herin dzernyn 'dilr'
,ony ozzàìåozz.ïîL íéðtä íçì ìòeprinydl jxev yi recne §Ÿ©¤¤©¨¦¤¤
itl ,z`fìBëiL,herind `leli` xnel ziidïéc àìäå[xnege lw±] ¤¨©£Ÿ¦

,àeääðBáì äðeòè dðéàL íéëñð úçðn äîeit lr s` ,oldlcke ©¦§©§¨¦¤¥¨§¨§¨
okïîL äðeòè,weqta yxetnkäðBáì ïeòhL íéðtä íçìepiide §¨¤¤¤¤©¨¦¤¨§¨

,mgld mr mi`ad dpeald ikifaøîBì ãeîìz .ïîL ïeòhL ïéc Bðéà¥¦¤¨¤¤©§©
zaizn herind epcnln ±'äéìò'daezkd,xnerd zgpna`weecy ¨¤¨

äéìòzzl yiàìå ïîLozi.ïîL íéðtä íçì ìò ¨¤¨¤¤§Ÿ©¤¤©¨¦¤¤
,xnerd zgpna xn`p cer'äðBáì äéìò zîNå'(my),zaizäéìò §©§¨¨¤¨§¨¨¤¨

ozz xnerd zgpn lr `weecy minkg eyxce ,herin dzernyn
àìå ,äðBáìozz.äðBáì íéëñð úçðî ìòjxev yi recne §¨§Ÿ©¦§©§¨¦§¨

itl ,z`f eprinydlìBëiL,herind `leli` xnel ziidïéc àìäå ¤¨©£Ÿ¦
[xnege lw±],àeäïîL ïeòè BðéàL íéðtä íçì äîeepcnly itk ©¤¤©¨¦¤¥¨¤¤

ok it lr s`e ,weqtd zligznäðeòhL íéëñð úçðî ,äðBáì ïeòè̈§¨¦§©§¨¦¤§¨
øîBì ãeîìz .äðBáì äðeòhL ïéc Bðéà ïîLherind epcnln ¤¤¥¦¤§¨§¨©§©

zaizn'äéìò'`weecy ,xnerd zgpna daezkdäéìòzzl yi ¨¤¨¨¤¨
àìå äðBáìozi.äðBáì íéëñð úçðî ìò §¨§Ÿ©¦§©§¨¦§¨

miiqn ,dpeale ony dperh xnerd zgpny weqta azkpy xg`l
weqtd(my)xn`p xak ixdy ,zexzein el` zeaiz .'`ed dgpn'¦§¨¦

dgpn efy mcew weqtazaizy minkg eyxc okle ,'äçðî'd`a ¦§¨
,äðBáìì éðéîL úçðî úBaøìmi`elinl ipinyd meiay epiide §©¦§©§¦¦¦§¨

.dpeal dgpnd lr zzl jxev did ,onya dlela dgpn eaixwdyk

zaiz'àéä'dperh `id `weecy minkg eyxce ,herin dzernyn ¦
,dpeale onyàéöBäìhrnl ±íçlä ézL,zereaya miaixwny §¦§¥©¤¤

.äðBáì àìå ïîL àì eðòhé àlL¤Ÿ¦¨£Ÿ¤¤§Ÿ§¨
:`ziixad ixaca dpc `xnbd

øî øîà`ziixaa xn`p ±äéìòozz xnerd zgpn lr ±àìå ïîL ¨©©¨¤¨¤¤§Ÿ
ozz.ïîL íéðtä íçì ìò:`xnbd dywnàîéàyexcl yi `ny ± ©¤¤©¨¦¤¤¥¨
äéìòozzàìå ïîLozz,ïîL íéðäk úçðî ìò`pzl oipne ¨¤¨¤¤§Ÿ©¦§©Ÿ£¦¤¤

.miptd mgl lr herind z` cinrdl
:`xnbd zvxznîàøazñyééeaøì déì äåä íéðäk úçðîdid ± ¦§©§¨¦§©Ÿ£¦£¨¥§©¥

,ony zpizp llek xnerd zgpn ipic lk da ebdpiy zeaxl `pzl el
,ony zpizp da hrnl `leïkLxnerd zgpnl dnec mipdk zgpn ¤¥

.mi`ad mixacaïBøOòmgl eli`e ,zleq oexyrn zeyrp odizy ± ¦¨
zekixv odizy oke .mipexyr ipyn ziyrp dlg lk miptdéìkzxy §¦

e` dpebih mcew zycwzn dgpnd eae zleqd z` ea yell ick
.xepza eziit` zrya `l` ycwzn epi` miptd mgly cera ,dziit`

n zeyrp ,ozxhwde ozvinw oebk ,odizy zecear okeõeç,lkidl
.lkida `vnpy ogleyd lr mixcqn miptd mgl z`y ceraåxeair §

,äøeö,dlile meil ozlik` onfy miycw iycw odizy ,xnelk ¨
lr cner miptd mgly cera ,zelqtpe xzep zeyrp dlild xaeryke

zevn yi odizya oke .zayl zayn ogleydäLbäenk gafnd l` ©¨¨
.dybd jixv epi` miptd mgl eli`e ,zegpnd lkaåyi odizya ok §

l dgpnd seba wlg,íéMéàmipdk zgpn] y`d lr dxhwdl xnelk ¦¦
mgl eli`e ,[unew dpnn xihwn xnerd zgpne ,lilk dlek xihwn
dnec mipdk zgpny xg`ne .y`d lr epnn mixihwn oi` miptd
hrnl weqtd zpeeky xazqn `l ,elld mixacd lka xnerd zgpnl

.mipdk zgpna ony
:`xnbd dywnäaøcàz` ,jtidl ±ééeaøì déì äåä íéðtä íçì ©§©¨¤¤©¨¦£¨¥§©¥

mipdk zgpn z` eli`e ,hrnl `le ony zpizpl zeaxl `pzl did ±
xnerd zgpnl dnec miptd mgly itl ,ony zpizpn hrnl el did

dnec mipdk zgpny dnn xzei,dlàøeaéö ïkLmiptd mgl - ¤¥¦¨
zgpn `id mipdk zgpny cera ,xeaiv zepaxw md ,xnerd zgpne

a mi`a xnerd zgpne miptd mgl oke .cigiäáBç,dacpa mi`a mpi`e ¨
oke .dacpa d`a mipdk zgpny ceraàéîèmgle xnerd zgpn ± ¨§¨

z` dgec dpi` mipdk zgpny cera ,d`nehd z` migec miptd
oke .d`nehdìéëàcmilk`p miptd mgl oke xnerd zgpn ixiiy ± §¨¦

oke .zlk`p dpi`e dlek zxhwp mipdk zgpny cera ,mipdkl
àìebétmiptd mgle ,dlik`a dxizn unewdy xnerd zgpn ± ¦¨

oi` mipdk zgpn la` ,lebit oic mda bdep ,eze` mixizn mikifady
oke .lebit oic da bdep `l okle lilk dlek ixdy mixizn dl

àúaLadyrp execiq miptd mgle zaya elit` axw xnerd ± §©§¨
mipicd oipn ok m`e .zaya zxhwp dpi` mipdk zgpny cera ,zaya
dnecy mipicd oipnl dey ,xnerd zgpnl miptd mgl mda dnecy
herind z` cinrdl `pzl oipne ,xnerd zgpnl mipdk zgpn mda

.miptd mgl lr `weec ony ly
:`xnbd zvxznàøazñîazkp zleq zgpnay oeiky(` a `xwie) ¦§©§¨

,'Lôð'df ixdcnlnlrdperhy [mipdk zgpn llek] cigi zgpn lk ¤¤
oerh epi`y xeaiv zgpn `edy miptd mgl hrnl d`a '`id'e ,ony

.ony
:`ziixad ixac jynda dpc `xnbd

øî øîà,`ziixaa xn`p ±äéìòozz xnerd zgpn lr ±,äðBáì ¨©©¨¤¨§¨
àìåozz.äðBáì íéëñð úçðî ìò:`xnbd dywnàîéàyi `ny ± §Ÿ©¦§©§¨¦§¨¥¨

yexcläéìòozz xnerd zgpn lr ±àìå ,äðBáìozzúçðî ìò ¨¤¨§¨§Ÿ©¦§©
,äðBáì íéðäkixdy,dpeal dilr zzl yiy yexita da xn`p `l Ÿ£¦§¨

.mikqp zgpn `weec hrnl `pzl oipne
:`xnbd zvxznàøazñîyééeaøì déì äåä íéðäk úçðîdid ± ¦§©§¨¦§©Ÿ£¦£¨¥§©¥

,xnerd zgpn enk dpeal dkixvy zeaxl `pzlïkLdl dnec `id ¤¥
.el` mixacaâBìa ìeìa ïBøOòlela zleq oexyrn zeyrp odizy ± ¦¨¨§
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המשך בעמוד גסכ

oifge` mipy` cenr hp sc ± oey`x wxtzereay

äðùîúìåñä úçðî,dpeale onye zlq oexyr `ian - mzq "dgpn" acpznc -

`l ipixg` jpd lka .dpeale ony aizk dicicae ,dig `idy enk dvnewe dlleae

cigi zgpn lkc rnyne ,"ytp" da aizkc ,opixnb zlq zgpnn `l` ,dpeal aizk

.efk dpeale ony dperhïé÷é÷øäå úåìçä`ian - "dt`n zgpn ilr ixd" xne`d -

jpdle ."`xwie"a aizkck ,oiwiwx e` zelg

i`e ,iziin zelg - ira i`c oeik ,izxz aiyg

.iziin oiwiwx - iraíéùð úçðîådy` -

.dgpn dacpzdyøîåòä úçðîåinp da -

m`e" (a `xwie) aizkck ,dpeale ony aizk

.xnerd zgpn `ide ,"mixeka zgpn aixwz

yxtnck ,dpeal `ira `l mikqp zgpn la`

.`xnbaàøîâïðúã àëéä ìëjpd -

- (zegpn) oizipznc zegpn.opz xyr

,zelg xyr xyr ze`a olek ,xnelk

.(`,er zegpn) "zegpn el`"a opixn`ck

ïåòîù éáøãî é÷åôàìi`da onwl xn`c -

zgpn ilr ixd" xne`d :(a,bq) oiwxit

dvgn zelg dvgn `iai dvx m` - "dt`n

.oiwiwxïì òîùî à÷lkc `tt ax -

jdc ,edpip (`ed) xyr oizipznc zegpn

xyr - oiwiwxc jde ,zelg xyr - zelg

.jpi`c `inec izxz jpdc ,oiwiwx`pyil

zxg` `aa cer opzc `kid lk :`pixg`

i`d epzy "zegpn el`" wxtae ,oizipznc

zipznc zegpn ixciqxyr - dey opicc ,oi

,xnerd zgpn cr zlqd zgpnn .opz

diciclc ,'ek xn`c oerny iaxcn iwet`l

dia `ki` dt`n zgpnac ,xyr cg` `ki`

i`e ,zevn dilek - ira i` :zegpn yly

zelg yng - ira i`e ,oiwiwx dilek - ira

.zegpn x`y oicn oizipzne ,oiwiwx dynge

ïîù äéìò úúðå.i`w xnerd zgpna -äî
äðåáì äðåòè äðéàù íéëñð úçðî-

zgpn lr `le ,dpeal dilr :onwl ipzwck

.dpeal mikqpïîù äðåòèaizkck -

."zizk onya dlela" :(gk xacna)úåáøì
äðåáìì éðéîù úçðîidie" aizkc `idd -

li`e xeye" aizke ,'ebe "ipinyd meia

."onya dlela dgpne geafl minlyl

ïîù íéðäë úçðî ìò àìåinp oicd `ede -

eda aizk `l jpd lkc ,mixbe miyp zgpnl

.hwp ediipin cge ,`icda onyàøáúñî
ééåáøì äéì äåä íéðäë úçðîipic lka -

,cgi zenec oky ,`ivedl `le ,xnerd zgpn

(fh zeny) aizkck ,oexyr ze`a odizy

zegpn mzqe ,"dti`d zixiyr xnerde"

`xwie) aizk miptd mgl la` .oexyr ze`a

.'ebe "dlgd didi mipexyr ipy" (ckéìë-

izy" wxta ,yell ilk zeperh zegpnd lk

.xepza `l` ycwp epi` miptd mgl la` ,'ek oipn ef iax z` el`y :"mgldõåçiycwc dpila elqtp lkd ,cere .lkida execiq miptd mgl la` ,uega ozcear zegpnd lk -

.zayl zayn ogleyd lr cner miptd mgl la` ,meil `l` zelk`p oi`e md miycw[äùâä]oizipzna opzck ,dybd oerh oi` miptd mgle ,dybd zeperh zegpnd lk -

.oiwxit i`dcíéùéàoi`c miptd mgl iwet`l ,lilk mipdk zegpne ,(a,ar zegpn) "zegpn el`"a yxtnck ,zvnwp xnerd zgpnc ,miyi`l otebn odn yi zegpnd lk -

.miyi`l otebnøåáéö.`ed cigi - odk zgpne ,md xeaiv oaxw - xnerd zgpne miptd mgl -äàîåèáwxta .d`neh zegece ,daeg - miptd mgle mgld izye xnerd -

.d`neh igc `l - cigi oaxw la` ,'ek miptd mgle ,mgld izye ,xnerd :d`neha oilk`p oi`e d`neha mi`a mixac dyng :(a,er) migqta "oilev cvik"ìéëàãixiy -

.lilk dlek - mipdk zgpn la` ,miptd mgl oke ,mipdkl oilk`p xneràìåâéô.eze` oixizn oikifac ,lebit bdep miptd mglae .oxizn unew ixdy ,lebit bdep xner ixiya -

lebit oi`e ,oixizn dl oi`e ,lilk dlek - mipdk zgpn la` .lebit ea bdep ,gafnl oia mc`l oia ,oixizn el yiy xac lk :(`,q) "el e`ived" wxta `nei zkqna ol `niiwe

.da bdepàúáùá.zaya execiq miptd mgle ,(a,bq zegpn) "l`rnyi iax" wxta xn`ck ,zaya elit` axw xnerc -ééåáøì äéì äåä] íéðäë úçðî àøáúñîiptn -

.ony dperh cigi zgpn lkc [epcnl "ytp" aizk dgpnay[ìåìá].lela mipdk zgpn -âåìá[oibel] dyly dyly yi mikqp zgpne ,[oexyrl] bel cga ibq zegpnd lka -

.oexyrlùâåî.oizipzna yxtnck ,mikqp zgpn `le dybd zeperh zegpn x`ye xner -íöò ììâállba d`a - mikqp zgpne ,onvr llba ze`a - mipdk zgpne xner -

.gafíéëñð úçðî.d`nehe zay zegece ,daeg odizye ,xeaiv inp xnere .oicinzd mr d`a ixdy ,`id xeaiv -ùôð àøáúñî,"dpeal" aizke "ytp" aizk zlq zgpna -

.dpeal dperhy cigi zgpn lkl opixnb mzdneøéôù úåáøì àîìùá úøîà éà.ol rnyn `w ,opitli `l zexecn dry :`pin` jzrc `wlqc -
éúù
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úúðårnyn ,miptd mgl ihernl jixhvi`e ,aizk xnerd zgpna `xw i`d Ð ony dilr

dteb `ide ,ony dperh dpeal dperh dpi`y mikqp zgpnn xnege lwa iziz `lc

zgpn lr `le ,dpeal dilr :yixcc ,`xwc ditiqn `l` opirci `l dpeal dperh dpi`c

opihrnnck ,ony oerh oi`y miptd mgln xnege lwa slipe xcdip `lc ,dpeal mikqp

o`k jiiy oi`e .dpeal oerhe ,`xwc diyixn

onya `l ihernl "dilr" aezkip `lc :xnel

ik ,dizkeca mewiz cge cg :`nipe ,dpeala `le

,`kdc .inc `lc ,(`,fi) migafc ipy wxtc `edd

x`yn e` ,iccdn ixinb eed inp xnege lw `la

lw ipd` `dc rcz ."dgpn" exwi`cn e` ,zegpn

.`aeh ikxit `ki` `kdc xnege

àéä,ihernl jixhvi` Ð mgld izy `ivedl

`xwie) aizkck ,"dgpn" exwi`c meyn

."dycg dgpn" :(bk

àîéàåony mipdk zgpn lr `le ony dilr

zgpnl oicd `ede :qxhpewa yxit Ð

,edpdn iieyw`l ira `lc d`xpe .mixbe miyp

my zeaezkd zegpnd lkl ith encc meyn

,edl `inc `l mipdk zgpn la` ,ony erac

.lilkcéìëera zegpnd lk :qxhpewa yxit Ð

,(`,ev zegpn) "mgld izy" wxta ,yell ilk

epi` miptd mgl la` ,'ek oipn [ef] :iaxl el`y

dycwzp yai zcn i` :dywe .xepza `l` ycwp

(`,fp) lirl gkenck ,ilk ira inp miptd mgl Ð

`l yai zcn i`e .uenigl miptd mgl iaxnc

meyn i`e .ilk era `l ediiexz Ð dycwzp

`dc ,inp miptd mgl ok m` Ð ilk era onyd

!dgpnk dyila ony oerh `diy xninl ira

iccd` eey ilk oiprlc ,epiid ilkc :yxtl d`xpe

miptd mgl la` ,mikqp zgpne xnerd zgpn

dpeal iab edine .dpeall oikifae ,ogley ira

.ok xnel okzi `l jenqac

ìåâéôwxta xn`c `axk df oi` Ð zaya

lqet daygn oi`c (a,d zegpn) `nw

.xnerd zgpn iwet`l ,dcearl ie`xy ina `l`

,enyl `ly daygna ixii` mzdc ab lr s`e

ipy wxta dl iziin ,lebit zaygna oicd `ed

.(a,ek) migafc
ik
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äðùîäðBáì ,äðBáì àìå ïîL ,äðBáìe ïîL úBðeòè Lé¥§¤¤§¨¤¤§Ÿ§¨§¨
ïîL úBðeòè elàå .ïîL àìå äðBáì àì ,ïîL àìå§Ÿ¤¤Ÿ§¨§Ÿ¤¤§¥§¤¤
úBlçäå ,úLçønäå úáçnäå úìBqä úçðî :äðBáìe§¨¦§©©¤§©©£©§©©§¤¤§©©
,éBb úçðî ,çéLî ïäk úçðî ,íéðäk úçðî ,ïé÷é÷øäå§¨§¦¦¦§©Ÿ£¦¦§©Ÿ¥¨¦©¦§©

íéëñð úçðî .øîBòä úçðî ,íéLð úçðî¯ïîL äðeòè ¦§©¨¦¦§©¨¤¦§©§¨¦§¨¤¤
íéðtä íçì .äðBáì äðeòè ïéàå¯ïeòè ïéàå äðBáì ïeòè §¥§¨§¨¤¤©¨¦¨§¨§¥¨

úBàð÷ úçðîe àèBç úçðîe íçlä ézL .ïîL¯ïéà ¤¤§¥©¤¤¦§©¥¦§©§¨¥
.äðBáì àìå ïîL àì ïéðeòèàøîâìk :àtt áø øîà §¦Ÿ¤¤§Ÿ§¨£©©©¨¨

ïðúc àëéä¯:øîàc ïBòîL éaøcî é÷etàì ,ïðz øNò ¥¨¦§©¤¤§©§©¥¦§©¦¦§§¨©
.àìc ,ïì òîLî à÷ ,àéáé ïé÷é÷ø äöçîe úBlç äöçî¤¡¨©¤¡¨§¦¦¨¦¨©§©¨§¨

"ïîL äéìò zúðå" :ïðaø eðz¯.ïîL íéðtä íçì ìò àìå ¨©¨©§¨©¨¨¤¨¤¤§Ÿ©¤¤©¨¦¤¤
äðeòè dðéàL íéëñð úçðn äîe :àeä ïéc àìäå ìBëiL¤¨©£Ÿ¦©¦§©§¨¦¤¥¨§¨
ïéc Bðéà ,äðBáì ïeòhL íéðtä íçì .ïîL äðeòè ,äðBáì§¨§¨¤¤¤¤©¨¦¤¨§¨¥¦

"äéìò" :øîBì ãeîìz !ïîL ïeòhL¯àìå ,ïîL äéìò ¤¨¤¤©§©¨¤¨¨¤¨¤¤§Ÿ
"äðáì äéìò zîNå" .ïîL íéðtä íçì ìò¯äéìò ©¤¤©¨¦¤¤§©§¨¨¤¨§Ÿ¨¨¤¨

ïéc àìäå ìBëiL .äðBáì íéëñð úçðî ìò àìå ,äðBáì§¨§Ÿ©¦§©§¨¦§¨¤¨©£Ÿ¦
.äðBáì ïeòè ,ïîL ïeòè BðéàL íéðtä íçl äîe :àeä©¤¤©¨¦¤¥¨¤¤¨§¨
!äðBáì äðeòhL ïéc Bðéà ,ïîL äðeòhL íéëñð úçðî¦§©§¨¦¤§¨¤¤¥¦¤§¨§¨

"äéìò" :øîBì ãeîìz¯úçðî ìò àìå ,äðBáì äéìò ©§©¨¤¨¨¤¨§¨§Ÿ©¦§©
"äçðî" .äðBáì íéëñð¯.äðBáìì éðéîL úçðî úBaøì §¨¦§¨¦§¨§©¦§©§¦¦¦§¨

"àéä"¯àìå ïîL àì eðòèé àlL ,íçlä ézL àéöBäì ¦§¦§¥©¤¤¤Ÿ¦§£Ÿ¤¤§Ÿ
.äðBáì"ïîL äéìò" :øî øîà¯íéðtä íçì ìò àìå §¨¨©¨¨¤¨¤¤§Ÿ©¤¤©¨¦

"ïîL äéìò" :àîéà .ïîL¯!ïîL íéðäk úçðî ìò àìå ¤¤¥¨¨¤¨¤¤§Ÿ©¦§©Ÿ£¦¤¤
¯,ïBøOò ïkL ,ééeaøì déì äåä íéðäk úçðî àøazñî¦§©§¨¦§©Ÿ£¦£¨¥§©¥¤¥¦¨

.íéMéàå ,äLbä ,äøeöå ,õeç ,éìk¯íéðtä íçì ,äaøcà §¦§¨©¨¨§¦¦©§©¨¤¤©¨¦
,ìéëàc ,àéîè ,äáBç ,àøeaéö ïkL ,ééeaøì déì äåä£¨¥§©¥¤¥¦¨¨©§¨§¨¥

!àúaLa ,àìebét¯äéìò" :øî øîà ."Lôð" àøazñî ¦¨§©§¨¦§©§¨¤¤¨©¨¨¤¨
"äðáì¯"äðáì äéìò" :àîéà .äðBáì íéëñð úçðî ìò àìå¯!äðBáì íéðäk úçðî ìò àìå¯ §Ÿ¨§Ÿ©¦§©§¨¦§¨¥¨¨¤¨§Ÿ¨§Ÿ©¦§©Ÿ£¦§¨

.íöò ììâa ,Lbeî ,âBìa ,ìeìa ,ïBøOò ïkL ,ééeaøì déì äåä íéðäk úçðî àøazñî¯,äaøcà ¦§©§¨¦§©Ÿ£¦£¨¥§©¥¤¥¦¨¨§¨¦§©¤¤©§©¨
!àúaLa ,énhéàå ,äáBç ,àøeaéö ïkL ,ééeaøì déì äåä íéëñð úçðî¯."Lôð" àøazñî ¦§©§¨¦£¨¥§©¥¤¥¦¨¨§¦©¥§©§¨¦§©§¨¤¤

"äçðî"¯!àéöBäì :àîéàå .äðBáìì éðéîL úçðî úBaøì¯úBaøì àîìLa zøîà éà ?éàî éàä ¦§¨§©¦§©§¦¦¦§¨§¥¨§¦©©¦¨§©§¦§¨¨§©
¯àéöBäì zøîà éà àlà ,øétL¯!ïðéôìé àì úBøBcî äòL ?éì änì"àéä"¯ézL àéöBäì ©¦¤¨¦¨§©§§¦¨¨¦¨¨¦¨¨§¦©¦§¦§¥

!íéðäk úçðî àéöBäì :àîéàå .äðBáì àìå ïîL àì eðòèé àlL íçlä¯àøazñî ©¤¤¤Ÿ¦§£Ÿ¤¤§Ÿ§¨§¥¨§¦¦§©Ÿ£¦¦§©§¨
,ïBøOò ïkL ,ééeaøì déì äåä íéðäk úçðî.íéMéàå ,äLbä ,íöòå ,ävî ,éìk¯,äaøcà ¦§©Ÿ£¦£¨¥§©¥¤¥¦¨§¦©¨§¤¤©¨¨§¦¦©§©¨

éúù

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



קסט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hp sc zegpn(ycew zay meil)

äðùî

:oda dpeale ony zpizp oiprl zepeyd zegpnd ipina dpc epizpyn
Léd zegpn,äðBáìe ïîL úBðeòèzeperhd yiàìå ïîLzeperh ¥§¤¤§¨¤¤§Ÿ

,äðBáìzeperhd yiàìå äðBáìzeperh,ïîLzeperh opi`y yieàì §¨§¨§Ÿ¤¤Ÿ
.ïîL àìå äðBáì§¨§Ÿ¤¤
:dpynd zx`anelàåzegpnúìBqä úçðî ,äðBáìe ïîL úBðeòè §¥§¤¤§¨¦§©©¤

dilr gipne mlleae onye zleq oexyr `ian ,mzq dgpn acpznd ±
.dpealåzgpn,úáçnäåzgpn,úLçønäïé÷é÷øäå úBlçäå± §©©£©§©©§¤¤§©©§¨§¦¦

oiwiwx e` onya zelela zelg `ian xepz dt`n zgpn acpznd
oke .zepey zegpn izy ode ,onya migeynðîíéðäk úçodk ± ¦§©Ÿ£¦

e ,elld zegpndn zg` `iadl acpzdyçéLî ïäk úçðîzgpn ± ¦§©Ÿ¥¨¦©
,mei lk aixwn lecb odky oiziagíéáëBk ãáBò úçðîieb ± ¦§©¥¨¦

,dgpn acpzdyíéLð úçðî,dgpn dacpzdy dy` ±øîBòä úçðî ¦§©¨¦¦§©¨¤
.dpeale ony zeperh dl`d zegpnd lk ,oqipa xyr dyya daixwd

,mle`íéëñð úçðîdnda oaxw mr d`adäðeòè ïéàå ïîL äðeòè ¦§©§¨¦§¨¤¤§¥§¨
íéðtä íçì .äðBáì,zay icin ogleyd lr migipnyäðBáì ïeòè §¨¤¤©¨¦¨§¨

íçlä ézL .ïîL ïeòè ïéàå,zxvra mi`adàèBç úçðîeipr §¥¨¤¤§¥©¤¤¦§©¥
,cxeie dler oaxwa aiigzdyúBàð÷ úçðîe,dheq lyïéðeòè ïéà ¦§©§¨¥§¦

.äðBáì àìå ïîL àìŸ¤¤§Ÿ§¨

àøîâ

xtqna dpc `xnbd ,zegpnd x`y oia oiwiwxe zelg exkfp dpyna
:`iadl eilry oiwiwxde zelgdïðúc àëéä ìk ,àtt áø øîà± ¨©©¨¨¨¥¨¦§©

,dpynay elld zegpnd exkfpy mewn lkïðz øNòyi zg` lkn ± ¤¤§©
e` zelg xyr `iadl yi ,xepz dt`n zgpna oke ,zelg xyr `iadl

.oiwiwx xyr
`tt ax zpeek :`xnbd zx`ané÷etàì`ivedl ±îezhiyéaøc §©¥¦§©¦

øîàc ïBòîLacpzndy,xepz dt`n zgpnäöçîe úBlç äöçî ¦§§¨©¤¡¨©¤¡¨
àéáé ïé÷é÷ø,oiwiwx ynge zelg yng `iadl i`yx ±òîLî à÷ §¦¦¨¦¨©§©

ïì`tt axàìczgpn oice ,oerny iaxk zxaeq dpi` epizpyny ± ¨§Ÿ
.zegt `le xyr `ian olekay ,zegpn x`y oick xepz dt`n

zepey mgld izye miptd mgl ,mikqp zgpny x`ean epizpyna
micnlp okidn zx`an `xnbd ,dpeale ony oipra zegpn x`yn

:el` mipic
,ïðaø eðzxnerd zgpna xn`p(eh a `xwie),'ïîL äéìò zúðå'zaiz ¨©¨¨§¨©¨¨¤¨¤¤

xnerd zgpn lr `weecy minkg eyxce ,herin dzernyn 'dilr'
,ony ozzàìåozz.ïîL íéðtä íçì ìòeprinydl jxev yi recne §Ÿ©¤¤©¨¦¤¤
itl ,z`fìBëiL,herind `leli` xnel ziidïéc àìäå[xnege lw±] ¤¨©£Ÿ¦

,àeääðBáì äðeòè dðéàL íéëñð úçðn äîeit lr s` ,oldlcke ©¦§©§¨¦¤¥¨§¨§¨
okïîL äðeòè,weqta yxetnkäðBáì ïeòhL íéðtä íçìepiide §¨¤¤¤¤©¨¦¤¨§¨

,mgld mr mi`ad dpeald ikifaøîBì ãeîìz .ïîL ïeòhL ïéc Bðéà¥¦¤¨¤¤©§©
zaizn herind epcnln ±'äéìò'daezkd,xnerd zgpna`weecy ¨¤¨

äéìòzzl yiàìå ïîLozi.ïîL íéðtä íçì ìò ¨¤¨¤¤§Ÿ©¤¤©¨¦¤¤
,xnerd zgpna xn`p cer'äðBáì äéìò zîNå'(my),zaizäéìò §©§¨¨¤¨§¨¨¤¨

ozz xnerd zgpn lr `weecy minkg eyxce ,herin dzernyn
àìå ,äðBáìozz.äðBáì íéëñð úçðî ìòjxev yi recne §¨§Ÿ©¦§©§¨¦§¨

itl ,z`f eprinydlìBëiL,herind `leli` xnel ziidïéc àìäå ¤¨©£Ÿ¦
[xnege lw±],àeäïîL ïeòè BðéàL íéðtä íçì äîeepcnly itk ©¤¤©¨¦¤¥¨¤¤

ok it lr s`e ,weqtd zligznäðeòhL íéëñð úçðî ,äðBáì ïeòè̈§¨¦§©§¨¦¤§¨
øîBì ãeîìz .äðBáì äðeòhL ïéc Bðéà ïîLherind epcnln ¤¤¥¦¤§¨§¨©§©

zaizn'äéìò'`weecy ,xnerd zgpna daezkdäéìòzzl yi ¨¤¨¨¤¨
àìå äðBáìozi.äðBáì íéëñð úçðî ìò §¨§Ÿ©¦§©§¨¦§¨

miiqn ,dpeale ony dperh xnerd zgpny weqta azkpy xg`l
weqtd(my)xn`p xak ixdy ,zexzein el` zeaiz .'`ed dgpn'¦§¨¦

dgpn efy mcew weqtazaizy minkg eyxc okle ,'äçðî'd`a ¦§¨
,äðBáìì éðéîL úçðî úBaøìmi`elinl ipinyd meiay epiide §©¦§©§¦¦¦§¨

.dpeal dgpnd lr zzl jxev did ,onya dlela dgpn eaixwdyk

zaiz'àéä'dperh `id `weecy minkg eyxce ,herin dzernyn ¦
,dpeale onyàéöBäìhrnl ±íçlä ézL,zereaya miaixwny §¦§¥©¤¤

.äðBáì àìå ïîL àì eðòhé àlL¤Ÿ¦¨£Ÿ¤¤§Ÿ§¨
:`ziixad ixaca dpc `xnbd

øî øîà`ziixaa xn`p ±äéìòozz xnerd zgpn lr ±àìå ïîL ¨©©¨¤¨¤¤§Ÿ
ozz.ïîL íéðtä íçì ìò:`xnbd dywnàîéàyexcl yi `ny ± ©¤¤©¨¦¤¤¥¨
äéìòozzàìå ïîLozz,ïîL íéðäk úçðî ìò`pzl oipne ¨¤¨¤¤§Ÿ©¦§©Ÿ£¦¤¤

.miptd mgl lr herind z` cinrdl
:`xnbd zvxznîàøazñyééeaøì déì äåä íéðäk úçðîdid ± ¦§©§¨¦§©Ÿ£¦£¨¥§©¥

,ony zpizp llek xnerd zgpn ipic lk da ebdpiy zeaxl `pzl el
,ony zpizp da hrnl `leïkLxnerd zgpnl dnec mipdk zgpn ¤¥

.mi`ad mixacaïBøOòmgl eli`e ,zleq oexyrn zeyrp odizy ± ¦¨
zekixv odizy oke .mipexyr ipyn ziyrp dlg lk miptdéìkzxy §¦

e` dpebih mcew zycwzn dgpnd eae zleqd z` ea yell ick
.xepza eziit` zrya `l` ycwzn epi` miptd mgly cera ,dziit`

n zeyrp ,ozxhwde ozvinw oebk ,odizy zecear okeõeç,lkidl
.lkida `vnpy ogleyd lr mixcqn miptd mgl z`y ceraåxeair §

,äøeö,dlile meil ozlik` onfy miycw iycw odizy ,xnelk ¨
lr cner miptd mgly cera ,zelqtpe xzep zeyrp dlild xaeryke

zevn yi odizya oke .zayl zayn ogleydäLbäenk gafnd l` ©¨¨
.dybd jixv epi` miptd mgl eli`e ,zegpnd lkaåyi odizya ok §

l dgpnd seba wlg,íéMéàmipdk zgpn] y`d lr dxhwdl xnelk ¦¦
mgl eli`e ,[unew dpnn xihwn xnerd zgpne ,lilk dlek xihwn
dnec mipdk zgpny xg`ne .y`d lr epnn mixihwn oi` miptd
hrnl weqtd zpeeky xazqn `l ,elld mixacd lka xnerd zgpnl

.mipdk zgpna ony
:`xnbd dywnäaøcàz` ,jtidl ±ééeaøì déì äåä íéðtä íçì ©§©¨¤¤©¨¦£¨¥§©¥

mipdk zgpn z` eli`e ,hrnl `le ony zpizpl zeaxl `pzl did ±
xnerd zgpnl dnec miptd mgly itl ,ony zpizpn hrnl el did

dnec mipdk zgpny dnn xzei,dlàøeaéö ïkLmiptd mgl - ¤¥¦¨
zgpn `id mipdk zgpny cera ,xeaiv zepaxw md ,xnerd zgpne

a mi`a xnerd zgpne miptd mgl oke .cigiäáBç,dacpa mi`a mpi`e ¨
oke .dacpa d`a mipdk zgpny ceraàéîèmgle xnerd zgpn ± ¨§¨

z` dgec dpi` mipdk zgpny cera ,d`nehd z` migec miptd
oke .d`nehdìéëàcmilk`p miptd mgl oke xnerd zgpn ixiiy ± §¨¦

oke .zlk`p dpi`e dlek zxhwp mipdk zgpny cera ,mipdkl
àìebétmiptd mgle ,dlik`a dxizn unewdy xnerd zgpn ± ¦¨

oi` mipdk zgpn la` ,lebit oic mda bdep ,eze` mixizn mikifady
oke .lebit oic da bdep `l okle lilk dlek ixdy mixizn dl

àúaLadyrp execiq miptd mgle zaya elit` axw xnerd ± §©§¨
mipicd oipn ok m`e .zaya zxhwp dpi` mipdk zgpny cera ,zaya
dnecy mipicd oipnl dey ,xnerd zgpnl miptd mgl mda dnecy
herind z` cinrdl `pzl oipne ,xnerd zgpnl mipdk zgpn mda

.miptd mgl lr `weec ony ly
:`xnbd zvxznàøazñîazkp zleq zgpnay oeiky(` a `xwie) ¦§©§¨

,'Lôð'df ixdcnlnlrdperhy [mipdk zgpn llek] cigi zgpn lk ¤¤
oerh epi`y xeaiv zgpn `edy miptd mgl hrnl d`a '`id'e ,ony

.ony
:`ziixad ixac jynda dpc `xnbd

øî øîà,`ziixaa xn`p ±äéìòozz xnerd zgpn lr ±,äðBáì ¨©©¨¤¨§¨
àìåozz.äðBáì íéëñð úçðî ìò:`xnbd dywnàîéàyi `ny ± §Ÿ©¦§©§¨¦§¨¥¨

yexcläéìòozz xnerd zgpn lr ±àìå ,äðBáìozzúçðî ìò ¨¤¨§¨§Ÿ©¦§©
,äðBáì íéðäkixdy,dpeal dilr zzl yiy yexita da xn`p `l Ÿ£¦§¨

.mikqp zgpn `weec hrnl `pzl oipne
:`xnbd zvxznàøazñîyééeaøì déì äåä íéðäk úçðîdid ± ¦§©§¨¦§©Ÿ£¦£¨¥§©¥

,xnerd zgpn enk dpeal dkixvy zeaxl `pzlïkLdl dnec `id ¤¥
.el` mixacaâBìa ìeìa ïBøOòlela zleq oexyrn zeyrp odizy ± ¦¨¨§
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oifge` mipy` cenr hp sc ± oey`x wxtzereay

äðùîúìåñä úçðî,dpeale onye zlq oexyr `ian - mzq "dgpn" acpznc -

`l ipixg` jpd lka .dpeale ony aizk dicicae ,dig `idy enk dvnewe dlleae

cigi zgpn lkc rnyne ,"ytp" da aizkc ,opixnb zlq zgpnn `l` ,dpeal aizk

.efk dpeale ony dperhïé÷é÷øäå úåìçä`ian - "dt`n zgpn ilr ixd" xne`d -

jpdle ."`xwie"a aizkck ,oiwiwx e` zelg

i`e ,iziin zelg - ira i`c oeik ,izxz aiyg

.iziin oiwiwx - iraíéùð úçðîådy` -

.dgpn dacpzdyøîåòä úçðîåinp da -

m`e" (a `xwie) aizkck ,dpeale ony aizk

.xnerd zgpn `ide ,"mixeka zgpn aixwz

yxtnck ,dpeal `ira `l mikqp zgpn la`

.`xnbaàøîâïðúã àëéä ìëjpd -

- (zegpn) oizipznc zegpn.opz xyr

,zelg xyr xyr ze`a olek ,xnelk

.(`,er zegpn) "zegpn el`"a opixn`ck

ïåòîù éáøãî é÷åôàìi`da onwl xn`c -

zgpn ilr ixd" xne`d :(a,bq) oiwxit

dvgn zelg dvgn `iai dvx m` - "dt`n

.oiwiwxïì òîùî à÷lkc `tt ax -

jdc ,edpip (`ed) xyr oizipznc zegpn

xyr - oiwiwxc jde ,zelg xyr - zelg

.jpi`c `inec izxz jpdc ,oiwiwx`pyil

zxg` `aa cer opzc `kid lk :`pixg`

i`d epzy "zegpn el`" wxtae ,oizipznc

zipznc zegpn ixciqxyr - dey opicc ,oi

,xnerd zgpn cr zlqd zgpnn .opz

diciclc ,'ek xn`c oerny iaxcn iwet`l

dia `ki` dt`n zgpnac ,xyr cg` `ki`

i`e ,zevn dilek - ira i` :zegpn yly

zelg yng - ira i`e ,oiwiwx dilek - ira

.zegpn x`y oicn oizipzne ,oiwiwx dynge

ïîù äéìò úúðå.i`w xnerd zgpna -äî
äðåáì äðåòè äðéàù íéëñð úçðî-

zgpn lr `le ,dpeal dilr :onwl ipzwck

.dpeal mikqpïîù äðåòèaizkck -

."zizk onya dlela" :(gk xacna)úåáøì
äðåáìì éðéîù úçðîidie" aizkc `idd -

li`e xeye" aizke ,'ebe "ipinyd meia

."onya dlela dgpne geafl minlyl

ïîù íéðäë úçðî ìò àìåinp oicd `ede -

eda aizk `l jpd lkc ,mixbe miyp zgpnl

.hwp ediipin cge ,`icda onyàøáúñî
ééåáøì äéì äåä íéðäë úçðîipic lka -

,cgi zenec oky ,`ivedl `le ,xnerd zgpn

(fh zeny) aizkck ,oexyr ze`a odizy

zegpn mzqe ,"dti`d zixiyr xnerde"

`xwie) aizk miptd mgl la` .oexyr ze`a

.'ebe "dlgd didi mipexyr ipy" (ckéìë-

izy" wxta ,yell ilk zeperh zegpnd lk

.xepza `l` ycwp epi` miptd mgl la` ,'ek oipn ef iax z` el`y :"mgldõåçiycwc dpila elqtp lkd ,cere .lkida execiq miptd mgl la` ,uega ozcear zegpnd lk -

.zayl zayn ogleyd lr cner miptd mgl la` ,meil `l` zelk`p oi`e md miycw[äùâä]oizipzna opzck ,dybd oerh oi` miptd mgle ,dybd zeperh zegpnd lk -

.oiwxit i`dcíéùéàoi`c miptd mgl iwet`l ,lilk mipdk zegpne ,(a,ar zegpn) "zegpn el`"a yxtnck ,zvnwp xnerd zgpnc ,miyi`l otebn odn yi zegpnd lk -

.miyi`l otebnøåáéö.`ed cigi - odk zgpne ,md xeaiv oaxw - xnerd zgpne miptd mgl -äàîåèáwxta .d`neh zegece ,daeg - miptd mgle mgld izye xnerd -

.d`neh igc `l - cigi oaxw la` ,'ek miptd mgle ,mgld izye ,xnerd :d`neha oilk`p oi`e d`neha mi`a mixac dyng :(a,er) migqta "oilev cvik"ìéëàãixiy -

.lilk dlek - mipdk zgpn la` ,miptd mgl oke ,mipdkl oilk`p xneràìåâéô.eze` oixizn oikifac ,lebit bdep miptd mglae .oxizn unew ixdy ,lebit bdep xner ixiya -

lebit oi`e ,oixizn dl oi`e ,lilk dlek - mipdk zgpn la` .lebit ea bdep ,gafnl oia mc`l oia ,oixizn el yiy xac lk :(`,q) "el e`ived" wxta `nei zkqna ol `niiwe

.da bdepàúáùá.zaya execiq miptd mgle ,(a,bq zegpn) "l`rnyi iax" wxta xn`ck ,zaya elit` axw xnerc -ééåáøì äéì äåä] íéðäë úçðî àøáúñîiptn -

.ony dperh cigi zgpn lkc [epcnl "ytp" aizk dgpnay[ìåìá].lela mipdk zgpn -âåìá[oibel] dyly dyly yi mikqp zgpne ,[oexyrl] bel cga ibq zegpnd lka -

.oexyrlùâåî.oizipzna yxtnck ,mikqp zgpn `le dybd zeperh zegpn x`ye xner -íöò ììâállba d`a - mikqp zgpne ,onvr llba ze`a - mipdk zgpne xner -

.gafíéëñð úçðî.d`nehe zay zegece ,daeg odizye ,xeaiv inp xnere .oicinzd mr d`a ixdy ,`id xeaiv -ùôð àøáúñî,"dpeal" aizke "ytp" aizk zlq zgpna -

.dpeal dperhy cigi zgpn lkl opixnb mzdneøéôù úåáøì àîìùá úøîà éà.ol rnyn `w ,opitli `l zexecn dry :`pin` jzrc `wlqc -
éúù

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

úúðårnyn ,miptd mgl ihernl jixhvi`e ,aizk xnerd zgpna `xw i`d Ð ony dilr

dteb `ide ,ony dperh dpeal dperh dpi`y mikqp zgpnn xnege lwa iziz `lc

zgpn lr `le ,dpeal dilr :yixcc ,`xwc ditiqn `l` opirci `l dpeal dperh dpi`c

opihrnnck ,ony oerh oi`y miptd mgln xnege lwa slipe xcdip `lc ,dpeal mikqp

o`k jiiy oi`e .dpeal oerhe ,`xwc diyixn

onya `l ihernl "dilr" aezkip `lc :xnel

ik ,dizkeca mewiz cge cg :`nipe ,dpeala `le

,`kdc .inc `lc ,(`,fi) migafc ipy wxtc `edd

x`yn e` ,iccdn ixinb eed inp xnege lw `la

lw ipd` `dc rcz ."dgpn" exwi`cn e` ,zegpn
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."dycg dgpn" :(bk

àîéàåony mipdk zgpn lr `le ony dilr

zgpnl oicd `ede :qxhpewa yxit Ð

,edpdn iieyw`l ira `lc d`xpe .mixbe miyp

my zeaezkd zegpnd lkl ith encc meyn

,edl `inc `l mipdk zgpn la` ,ony erac

.lilkcéìëera zegpnd lk :qxhpewa yxit Ð

,(`,ev zegpn) "mgld izy" wxta ,yell ilk

epi` miptd mgl la` ,'ek oipn [ef] :iaxl el`y

dycwzp yai zcn i` :dywe .xepza `l` ycwp
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iccd` eey ilk oiprlc ,epiid ilkc :yxtl d`xpe
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.ok xnel okzi `l jenqac
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`oifgeקע mipya cenr hp sc ± oey`x wxtzereay

íçìä éúù"mgld izy" wxta ipzwck ,xepz `l` ,yell zxy ilk oerh oi` -

xner .`veia elqtin - zxy ilka eyelp i`e ,uega - ozkixre ozyil :(a,dv zegpn)

oi` - mgld izy .ung - mgld izye ,dvn ze`a - zegpnd lke (mikqp) zgpne

yxtnck ,dybd oiperh oi` - mgld izy .miyak llba `l` ,onvr llba ze`a

xner la` .miyi`l odn oi`e ,oizipzna

zeperhe ,onvr llba oi`a - mipdk zgpne

lebit - mgld izy .miyi`l odn yie ,dybd

zaya oiaixwe ,oxizn yakc ,oda bdep

.zay axrn et`iy calae ,xnerkøéúî-

- mgld izye ,dpicna ycg xizn - xner

.icin exy `l - zegpn x`y la` ,ycwna

äôåðú,dtepz era - mgld izye xner -

,"xnerd z` sipde" (bk `xwie) aizkck

."mze` odkd sipde" (my) aizk mgld izyae

.dtepz era `l - zegpn x`yõøàáxner -

ux` z`eazn `l` oi`a oi` - mgld izye

zepaxwd lk" wxta onwl ipzwck ,l`xyi

,ux`l dvegne ux`n oi`a :(a,bt) "xeavd

.mgld izye xnern uegïîæáizye xner -

.zxvre gqt onf odl reaw - mgldùãç-

,ycgd on `l` oi`a oi` - mgld izye xner

.(my) "zepaxwd lk" wxtaäðùîáééçå
ïîù ìò.`heg zgpn lr epzp m` -éìë ïúð

- `heg zgpn ly ilk iab lr ony ekezae -

.dlqt `làøîâúàèç éë,xnelk -

,"z`hg" ixwn - dpeal dilr ozp elit`

.zxtkneä÷åçù äðåáì,zlqa dltpyn -

.dlqte ,dhwell xyt` i`òîù àú-

meyn `nl` ,"dphwli" oizipzna ipzwc

,dleqt - dwegy `d .opixykn dhiwl

.zhwlp dpi`c'åë àòìáéî àìã àãç-

- dhiwl `kilc `kide ,xwir drila mlerle

.`rlain `lc meyn inp dxykznikd

.'ek ze`pw zgpne `heg zgpn :opiqxbïéàå
úøë åá- `pixg` leqt dfa dide li`ed -

unewd"a xn`c ,lebit df lr liig `l

jk ,xyk z`vxdk :(a,fh zegpn) "[`hef]

.leqt z`vxdäúðåáì è÷éìùîdxfg -

`nl` .lebit dilr liige ,dxiykdl

dleqt dkeza dpealy onf lk" xn`wcn

.`zlin `ilz dhiwla :dpin rny - "`id

êô éåäéúådpealdy cera dgpn jd -

`lc ,ony jt dilr ltp eli`k `dz dkeza

leqt zaygn dlr legiz `le ,`ifg `ied

i`n` inp ikd ,xykziz dl hewl iklc .llk

`id diegc ,daygna dleqt?äééø÷ úàèç
àðîçø`ipdn jkld ,dpeal ozp ik elit` -

.lqtinl daygn daíã åìéôàxiry -

.glzynd zne ,qeka mipta dyrpdàéáî
åøéáç.`iai weyd on xiry ,xnelk -âååæîå
äéìdil zil `nl` .lf`frl epglyie -

.mixg` mipy `iaie ,ira dkitye ,qekay mc dil igci` - glynd zn :xnel ,oiiegcøîà éùà áø.opax `niz elit` -åãéáù ìëåeciac dpeal jd oebk ,owzl -

.daygn `ipdne ,iegic ied `l - dhwellíãä êôùð.mipta dyrpd xiry ly ux`d lr -çìúùîä úåîély mc jtyi - glzynd zn m` e` .mixg` mipy `ian -

.oiiegc dil zi` ,`nl` .mixg` mipy `iaie ,rwxwd lr exiagúåáåøòúä íãîvnzpy migqt ly zeaexrz mcn `lnn did qek :(`,cq migqt) "hgyp cinz" wxta -e

,dtvxd lr ilkd on mcd jtyp :ol `niiwc ,qek i`dc dwixfa ixzyn `zyde ,wxfp `le ux`l jtyp migqtd on cg` ,mcd lawzpy xg`l opiyiigc meyn ,dtvxd lr

.xyk - etq`eãåñéä ãâðë úçà ä÷éøæ å÷øåæå.iegc ied `l - ehwell eciac oeik ,`nl` -äîéù"dilr" aizkc] ,zifk opira dgpnn edine ,edc lk rnyn - onyc -

.[`xeriy `ki`c cr :rnync -
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éëonwl opiyxc cere ,izixg` `yxcl dil opiyxc (`,c zegpn) `nw wxta Ð `id z`hg

.`heg zgpna iaizk "`id z`hg" ixz edine .ziyily dyxc (`,gw) `xza wxta

éåäéúåoia ,iegc iedize :opiqxb ikde .opiqxb `l Ð daygn da dlqt i`n` yexit jt

li`ed ?dpeal hewila `xykzin i`n` ,iegc iedize .`ziixa` oiae oizipzn`

,`pngx diixw "z`hg" :[ipyne] !dgcz Ð dgcpe

.dxiykdl zxfeg Ð dpeal da ozp ik elit`

`iyew jd xeaqk .drh yexitd mixtqa azekde

,i`w daygn leqt` "iegc iedize" iywnc

azke ?daygn dlqt i`n` :xtqd oeilba yxite

,yexit dfy oniql Ð "yexit" eyexitn dlrnl

,erh mdipye .xtqa lkd azke drh wizrnde

hwilyn i`c .icin jixt `l daygn leqt`c

dxyk ixd !?da liqtiz `l i`n` Ð dpeal

zaygn da `ipd` `id dxykc oeike ,xihwdl

`ly cr m` .leqt zaygn oky lke ,lebit

Ð "zxk ea oi`e ,leqt" ipzwc ,dzpeal hwil

iptn `l` ,`ed daygn meyn e`l `edd

,dilr dpeald cera `id dleqt dvinwdy

.ony iabl "leqt Ð ony my m`" ipzwck

,dhwell xyt`y itl `l` xykn `l dpeale

.leqta dizecear lk Ð dhwil `ly onf lke

Ð "jt iedize" yexit ikd mirehd zqxib itle

cera dgpn jda daygn da lqt i`n`

jt dilr ltp eli`k `dz ,dkeza dpealdy

zaygn dl legiz `le ,`ifg ded `lc ,ony

i`n` ,xykziz Ð dl hewl iklc ,llk leqt

"z`hg" :[ipyne] !`id diegc ?daygna `lqt

jklde .dpeal dilr ozp ik elit` ,`pngx diixw

i"yx dibd jk .lqtil daygn dia `ipdn

.eizazk miyexitd lka epi`y itle .eyexita

`d ,"iegc iedize" jixtw i`n :`ed dniz xace

!"z`hg" aizkcn `ziixaa dl yixc `icda

?"`id ixvnd opg" uxzl wgc dnl ,inp `axe

ìëdf oia wlgl jixv Ð iegc ied `l eciay

(`,hp) "miycw iycw" yixa migafc `iddl

xg`e ,gafnd mbtp `ly cr eidy miycwd lkc

`d ?oileqt i`n`c ,oileqt Ð gafnd mbtp jk

!gafnd z` owzl eciac oeik ,iegc ied `lñåë
mcy it lr s` Ð zeaexrzd mcn `lnn did

,dinrhl dcedi iax Ð ea axern zivnzd
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מנחות. פרק חמישי - כל המנחות באות מצה דף נט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hp sc zegpn(ycew zay meil)

ééeaøì déì äåä íçlä ézLdpeale ony oda zeaxl yi -ïkLod §¥©¤¤£¨¥§©¥¤¥
itl ,dl dnec mipdk zgpny dnn xnerd zgpnl xzei zenec

zepaxw odizyy,øeaéözepaxw odeàéîè ,äáBçze`a odizye - ¦¨¨§¨
,d`nehaìëàc,zelk`p odizy -àìebétzlqet odizya - §¨©¦¨

mixizn mgld izy z`] mixizn odl yiy itl ,lebit zaygn
,[unewd xizn xnerd zgpn z`e miyakdàúaLazegec odizy - §©§¨

,zayd z`øézîizye dpicna ycg zlik` dxizn xnerd zgpn - ©¦
,ycwna ycg mixizn mgldäôeðz,sipdl odkd jixv odizy z` - §¨

õøàa,cala l`xyi ux` z`eazn ze`a odizy -ïîæaodizyl - ¨¨¤¦§©
,zxvra mgld izye gqta xnerd ,ozaxwdl onf reawLãç- ¨¨

oaxw `id mipdk zgpn eli`e ,cala dycg d`eazn ze`a odizy
da zlqet `l ,zlk`p dpi` ,d`neha d`a dpi` ,daeg dpi`e ,cigi

lebit zaygn,zay dgec dpi` ,xizn dl oi`e lilk dleky itl
ueg z`eazn mb d`a ,dtepz dperh dpi` ,xg` xac dxizn dpi`

.dpyi d`eazn mb d`ae dz`adl reaw onf oi` ,ux`lïLéôð éðäå§¨¥§¦¨
xzei ax `ed xnerd zgpnl mda minec mgld izyy mipicd oipne -
recne ,xnerd zgpnl mda dnec mipdk zgpny mipicd oipnn

:`xnbd zvxzn .dpeale onyn mgld izy z` mihrnnàøazñî¦§©§¨
Lôðxn`p dpeale ony dperhy zleq zgpnae xg`ny xazqn - ¤¤

zgpn `idy mipdk zgpnl dpnn cenll yi ,cigi oaxw epiidc 'ytp'
.dpeale ony dpirhdl cigi

äðùî

zxne` .`heg zgpn lr dpeal e` ony ozpe xary ina dpc epizpyn
:dpyndáéiçåzewlnìòzpizp,Bîöò éðôa ïîMäozp `l m` mb §©¨©©¤¤¦§¥©§

,dpeal dilráéiçåzewlnìòzpizp,dîöò éðôa äðBáì`l m` mb §©¨©§¨¦§¥©§¨
.ony dilr ozpäéìò ïúð[`heg zgpn lr-]dìñt ,ïîLdl oi`e ¨©¨¤¨¤¤§¨¨
dilr ozp .dpwzäpè÷ìé ,äðBáì.dxiyk `ide,äéøéL ìò ïîL ïúð §¨¦§§¤¨¨©¤¤©§¨¤¨

,dvinwd xg`l `hegd zgpnn x`ypy dn lr xnelkøáBò Bðéà¥¥
éìk ïúð .äNòú àìaony ekezaeéab ìòdéìkzgpen ekezay §Ÿ©£¤¨©§¦©©¥§¦

`heg zgpn.dìñt àìŸ§¨¨

àøîâ

dpeal ozepd eli`e ,dlqt `heg zgpn lr ony ozepdy dpyna epipy
:`ziixaa cnlp dxeza xewnd ,dlqt `l,ïðaø eðzzgpna xn`p ¨©¨¨

`heg(`i d `xwie)íàå ,'ïîL äéìò íéNé àì'e xaríNony dilrìñt Ÿ¨¦¨¤¨¤¤§¦¨¨©
.dze`ìBëéweqtd jynd lr mb xnel ziid'äðBáì äéìò ïzé àì' ¨Ÿ¦¥¨¤¨§¨

,ìñt ïúð íàåla`øîBì ãeîìzaezkd epcnln -úàhç ék','`ed §¦¨©¨©©§©¦©¨¦
.zxtkne dilr z`hg my oiicr dpeal dilr ozp m` s`yìBëéziid ¨

xnelïîMa óà,dlqtp `le dilr z`hg my oiicry ,dilr ozipy ©©¤¤
øîBì ãeîìzz`hg' aezkd epcnln -,'àéä`weecydpeal zpizpa ©§©¦

:`ziixad zl`ey .ony zpizpa `le dilr z`hg my oiicrîeä ¨
úéàøzcnl okidn -.äðBála øéLëäìe ïîMa ìBñôìdaiyn ¨¦¨¦§©¤¤§©§¦©§¨

:`ziixadéðà ìñBtleqtl xazqn -,ïîMaitlBè÷ìì øLôà éàL ¥£¦©¤¤¤¦¤§¨§¨§
,da rlap `ed ixdy ,dgpnd iab lrnäðBála éðà øéLëîeyiy itl ©§¦£¦©§¨

dpwz dl.dè÷Bìì øLôàL¤¤§¨§§¨
:dpeala xiykdl mrhd xwir dn zwtzqn `xnbdøa äaø àòa§¨©¨©
ä÷eçL äðBáì äéìò ïúð ,ïðçBé éaøî àðeä áøzexyt` oi`y ©¨¥©¦¨¨¨©¨¤¨§¨§¨

,zleqd on dhwelleäîwtqd iccve .jka zlqtp dgpnd m`d - ©
`ed dpeal zpizpa xiykdl mrhd m`d ,mdøLôàc íeMî¦§¤§¨

àäå ,dè÷ììdwegyd dpeald efe -dè÷ìì øLôà àìdgpnd okle §¨§¨§¨Ÿ¤§¨§¨§¨
,zlqtpàîìéc Bà`ed mrhd `ny e` -àòìaéî àìc íeMî- ¦§¨¦§Ÿ¦©§¨

,zleqa zrlap dpi` dpealdyénð àäådwegyd dpeald ef mbe - §¨©¦
àòìaéî àì.dgpnd z` zlqet dpi` okle ,ea zrlap dpi` - Ÿ¦©§¨

:epizpynn wtqd z` zhyet `xnbdäðBáìe' ,òîL àzlr dpzpy ¨§©§¨
`heg zgpn,'äpè÷ìé.dhwell lekiy itl `ed mrhdy rnyn ¦§§¤¨

:`xnbd dgecøîà÷ ãBòå àãç àîìcsiqedl dpynd zpeek `ny - ¦§¨£¨§¨¨©
,ixwird mrhd caln mrh ceràòìaéî àìc àãçixwird mrhd - £¨§Ÿ¦©§¨

,zrlap dpi`y itl `edäpè÷ìé ãBòåleki `ed ixdy sqep mrhe - §¦§§¤¨
.dhwell

:lirl d`aedy `ziixan wtqd z` zhyet `xnbdòîL àz, ¨§©
,äðBála éðà øéLëîitl,dè÷Bìì øLôàLmrh dfy rnyn ©§¦£¦©§¨¤¤§¨§§¨
:`xnbd dgec .xykddøîà à÷ ãBòå àãç énð àëä`ziixaa mb - ¨¨©¦£¨¨¨¨©

mrhde zrlap dpi`y itl ixwird mrhd ,minrh ipy yiy dpeekd
.dhwell xyt`y itl ipyd

:`xnbd zxxan ,`ziixade dpyndn zei`xd egcpy xg`léåä éàî©¨¥
dìò.wtqd z` heytp ok m` cvik -,÷çöé øa ïîçð áø øîà £¨¨©©©§¨©¦§¨

úà èwìî ,äðBáì äéìò ïúpL úBàð÷ úçðîe àèBç úçðî ,àéðz©§¨¦§©¥¦§©§¨¤¨©¨¤¨§¨§©¥¤
äéìò áMéç dúðBáì èwéì àlL ãò íàå ,äøLëe äðBáläzaygn ©§¨§¥¨§¦©¤Ÿ¦¥§¨¨¦¥¨¤¨

,leqtïéadgpnd ixiiy z` lek`l ayg m`,Bpîæì õeçxzei xnelk ¥¦§©
,dlile meineïéadixiiy z` lek`l ayg m`,BîB÷îì õeçxnelk ¥¦§

oaxwd ,dxfrl uegnìeñt,Ba ïéàå[dgpnd zlik` lr-],úøk ¨§¥¨¥
oeikyt my da lg `l ,xg` leqt dgpnd lr didy.lebiíàå§¦

dúðBáì èwélMîdid [dxiykdl dgpnd dxfg jke]äéìò áMçî ¦¤¦¥§¨¨§©¥¨¤¨
miixiyd lek`l,BîB÷îì õeçoaxwd,úøk Ba ïéàå ,ìeñtayg m`e ¦§¨§¥¨¥
miixiyd lek`l,Bpîæì õeçmy dgpnd lr lgåéìò ïéáéiçå ,ìebét ¦§©¦§©¨¦¨¨
[ezlik` lr-].úøkzhiwla ielz dgpnd xykdy `ziixaa x`ean ¨¥

dgpnd ,dhwell zexyt` oi`y dwegy dpeala jkitle ,dpeald
.dleqt

hwily mcew leqt zaygn dgpnd lr ayig m`y xn`p `ziixaa
:`xnbd jk lr dywn .dlqtp dgpnd ,dpeald z`Ct éåäéúålk - §¤¡¥©

,ony jt dilr jtypk dgpnd aygz dgpnd lr z`vnp dpeald cer
,dilr dlg dpi` leqt zaygne daxwdl die`x dgpnd oi`y

àeä éeçc äáLçîa dìñt éànàå.`id diegc zrk dgpnd `ld - §©©§¨¨§©£¨¨¨
:`xnbd zvxzn,ééaà øîà,dgpnd lr dpeal yi xy`k mbúàhç ¨©©©¥©¨
,àðîçø dééø÷dliren okle ,dilr z`hg my oiicry epcnll ©§¥©£¨¨

uexiz d`ian `xnbd .dlqetl epnfl uege enewnl ueg zaygn
:sqepépî àä ,øîà àáø`ld ,`id in zhiya z`fd `ziixad -ïðç ¨¨¨©¨©¦¨¨

ïééeçc déì úéìc ,àeä éøönä,ezhiyle ,'iegc' zxaq xaeq epi`y - ©¦§¦§¥¥§¦
,exiykdl `ed xfeg leqtd xqede devnl e` gafnl leqt didy xac

éðúcà,mdn cg` zny mixetikd mei ixiry ipy oipraéøönä ïðç §©§¨¨¨©¦§¦
eléôà øîBàiniptd xiryd z` hgyy xg`l glzynd zn m` ¥£¦

deíc`vnp ely,ñBkamcd dgcp glzynd zenay mixne` oi` ¨©
`l` ,mixg` mixiry ipy `iadle ekteyl yieàéáîweydnBøéáç ¥¦£¥

xg` xiry -Bì âåeæîe ,äìøâäa àlLcil xiryd z` cinrne - ¤Ÿ§©§¨¨§©¥
.lf`frl epglyie glzynd exiag `edy ze`xdl ick mcd mr qekd

:sqep uexiz d`ian `xnbd,øîà éMà áøminkg zhiyl mb ©©¦¨©
,'iegc' zxaq mixaeqdBãéaL ìkdpeala oebk ,leqtd z` xiqdl Ÿ¤§¨

,dhwell lekiy dgpnd lr zgpendéeçc éåä àìaygp epi` - Ÿ¨¥¨
.dgpnd leqtl epnfl uege enewnl ueg zaygn dliren okle ,iegcl

:iy` ax ly evexizl di`x d`ian `xnbddéúååk ,àcà áø øîà̈©©©¨§¨¥
àøazñî éMà áøc,iy` ax ixack xnel xazqn -úòîL ïàîc §©©¦¦§©§¨§©¨§©

ïééeçc déì úéàc déì,iegc zxaq xaeqy eprnyy `ed in ixdy - ¥§¦¥§¦
ïðúc ,àéä äãeäé éaø`nei zkqna(.aq),,äãeäé éaø øîà ãBòå ©¦§¨¦¦§©§¨©©¦§¨

ícä CtLðdgcp ux`d lr iniptd xiryd lyjka lqtpe ¦§©©¨
okle ,glzyndçlzLnä úeîém` oke .mixg` mixiry ipy `iaie ¨©¦§©¥©
,çlzLnä úîe ,iniptd xiryd jka lqtpe dgcpícä CôMéely ¥©¦§©¥©¦¨¥©¨

xac dcedi iax zrcly gken .mixg` mixiry ipy `iaie rwxwd lr
.exiykdl xfeg epi` dgcpyBãéác àëéä eléàå,leqtd z` wlql §¦¥¨¦§¨

àéðz,gqt oaxw zhigy oipra,øîBà äãeäé éaøyyg yiy oeiky ©§¨©¦§¨¥
lr wxfndn jtyp ehgypy miaxd migqtd on cg` ly ency
`l oaxwd ly eilray `vnpe ,gafnd lr eze` ewxf `le dtvxd

okl ,gqt zaxwd zevn miiwúBáBøòzä ícî àlîî äéä ñBk¨¨§©¥¦©©©£
,qekay mca dzr axern jtypy mcde ,dtvxd lr mi`vnpyB÷øæe§¨

.ãBñéä ãâðk úçà ä÷éøædtvxl ilkdn jtyp mcdyk dxe`kle §¦¨©©§¤¤©§
ilkl eze` seq`l eciay meyn `l` ,ewxefe xfeg ji`e iegc dyrp
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קעי oifge` mipya cenr hp sc ± oey`x wxtzereay

íçìä éúù"mgld izy" wxta ipzwck ,xepz `l` ,yell zxy ilk oerh oi` -

xner .`veia elqtin - zxy ilka eyelp i`e ,uega - ozkixre ozyil :(a,dv zegpn)

oi` - mgld izy .ung - mgld izye ,dvn ze`a - zegpnd lke (mikqp) zgpne

yxtnck ,dybd oiperh oi` - mgld izy .miyak llba `l` ,onvr llba ze`a

xner la` .miyi`l odn oi`e ,oizipzna

zeperhe ,onvr llba oi`a - mipdk zgpne

lebit - mgld izy .miyi`l odn yie ,dybd

zaya oiaixwe ,oxizn yakc ,oda bdep

.zay axrn et`iy calae ,xnerkøéúî-

- mgld izye ,dpicna ycg xizn - xner

.icin exy `l - zegpn x`y la` ,ycwna

äôåðú,dtepz era - mgld izye xner -

,"xnerd z` sipde" (bk `xwie) aizkck

."mze` odkd sipde" (my) aizk mgld izyae

.dtepz era `l - zegpn x`yõøàáxner -

ux` z`eazn `l` oi`a oi` - mgld izye

zepaxwd lk" wxta onwl ipzwck ,l`xyi

,ux`l dvegne ux`n oi`a :(a,bt) "xeavd

.mgld izye xnern uegïîæáizye xner -

.zxvre gqt onf odl reaw - mgldùãç-

,ycgd on `l` oi`a oi` - mgld izye xner

.(my) "zepaxwd lk" wxtaäðùîáééçå
ïîù ìò.`heg zgpn lr epzp m` -éìë ïúð

- `heg zgpn ly ilk iab lr ony ekezae -

.dlqt `làøîâúàèç éë,xnelk -

,"z`hg" ixwn - dpeal dilr ozp elit`

.zxtkneä÷åçù äðåáì,zlqa dltpyn -

.dlqte ,dhwell xyt` i`òîù àú-

meyn `nl` ,"dphwli" oizipzna ipzwc

,dleqt - dwegy `d .opixykn dhiwl

.zhwlp dpi`c'åë àòìáéî àìã àãç-

- dhiwl `kilc `kide ,xwir drila mlerle

.`rlain `lc meyn inp dxykznikd

.'ek ze`pw zgpne `heg zgpn :opiqxbïéàå
úøë åá- `pixg` leqt dfa dide li`ed -

unewd"a xn`c ,lebit df lr liig `l

jk ,xyk z`vxdk :(a,fh zegpn) "[`hef]

.leqt z`vxdäúðåáì è÷éìùîdxfg -

`nl` .lebit dilr liige ,dxiykdl

dleqt dkeza dpealy onf lk" xn`wcn

.`zlin `ilz dhiwla :dpin rny - "`id

êô éåäéúådpealdy cera dgpn jd -

`lc ,ony jt dilr ltp eli`k `dz dkeza

leqt zaygn dlr legiz `le ,`ifg `ied

i`n` inp ikd ,xykziz dl hewl iklc .llk

`id diegc ,daygna dleqt?äééø÷ úàèç
àðîçø`ipdn jkld ,dpeal ozp ik elit` -

.lqtinl daygn daíã åìéôàxiry -

.glzynd zne ,qeka mipta dyrpdàéáî
åøéáç.`iai weyd on xiry ,xnelk -âååæîå
äéìdil zil `nl` .lf`frl epglyie -

.mixg` mipy `iaie ,ira dkitye ,qekay mc dil igci` - glynd zn :xnel ,oiiegcøîà éùà áø.opax `niz elit` -åãéáù ìëåeciac dpeal jd oebk ,owzl -

.daygn `ipdne ,iegic ied `l - dhwellíãä êôùð.mipta dyrpd xiry ly ux`d lr -çìúùîä úåîély mc jtyi - glzynd zn m` e` .mixg` mipy `ian -

.oiiegc dil zi` ,`nl` .mixg` mipy `iaie ,rwxwd lr exiagúåáåøòúä íãîvnzpy migqt ly zeaexrz mcn `lnn did qek :(`,cq migqt) "hgyp cinz" wxta -e

,dtvxd lr ilkd on mcd jtyp :ol `niiwc ,qek i`dc dwixfa ixzyn `zyde ,wxfp `le ux`l jtyp migqtd on cg` ,mcd lawzpy xg`l opiyiigc meyn ,dtvxd lr

.xyk - etq`eãåñéä ãâðë úçà ä÷éøæ å÷øåæå.iegc ied `l - ehwell eciac oeik ,`nl` -äîéù"dilr" aizkc] ,zifk opira dgpnn edine ,edc lk rnyn - onyc -

.[`xeriy `ki`c cr :rnync -
éåä)
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éëonwl opiyxc cere ,izixg` `yxcl dil opiyxc (`,c zegpn) `nw wxta Ð `id z`hg

.`heg zgpna iaizk "`id z`hg" ixz edine .ziyily dyxc (`,gw) `xza wxta

éåäéúåoia ,iegc iedize :opiqxb ikde .opiqxb `l Ð daygn da dlqt i`n` yexit jt

li`ed ?dpeal hewila `xykzin i`n` ,iegc iedize .`ziixa` oiae oizipzn`

,`pngx diixw "z`hg" :[ipyne] !dgcz Ð dgcpe

.dxiykdl zxfeg Ð dpeal da ozp ik elit`

`iyew jd xeaqk .drh yexitd mixtqa azekde

,i`w daygn leqt` "iegc iedize" iywnc

azke ?daygn dlqt i`n` :xtqd oeilba yxite

,yexit dfy oniql Ð "yexit" eyexitn dlrnl

,erh mdipye .xtqa lkd azke drh wizrnde

hwilyn i`c .icin jixt `l daygn leqt`c

dxyk ixd !?da liqtiz `l i`n` Ð dpeal

zaygn da `ipd` `id dxykc oeike ,xihwdl

`ly cr m` .leqt zaygn oky lke ,lebit

Ð "zxk ea oi`e ,leqt" ipzwc ,dzpeal hwil

iptn `l` ,`ed daygn meyn e`l `edd

,dilr dpeald cera `id dleqt dvinwdy

.ony iabl "leqt Ð ony my m`" ipzwck

,dhwell xyt`y itl `l` xykn `l dpeale

.leqta dizecear lk Ð dhwil `ly onf lke

Ð "jt iedize" yexit ikd mirehd zqxib itle

cera dgpn jda daygn da lqt i`n`

jt dilr ltp eli`k `dz ,dkeza dpealdy

zaygn dl legiz `le ,`ifg ded `lc ,ony

i`n` ,xykziz Ð dl hewl iklc ,llk leqt

"z`hg" :[ipyne] !`id diegc ?daygna `lqt

jklde .dpeal dilr ozp ik elit` ,`pngx diixw

i"yx dibd jk .lqtil daygn dia `ipdn

.eizazk miyexitd lka epi`y itle .eyexita

`d ,"iegc iedize" jixtw i`n :`ed dniz xace

!"z`hg" aizkcn `ziixaa dl yixc `icda

?"`id ixvnd opg" uxzl wgc dnl ,inp `axe

ìëdf oia wlgl jixv Ð iegc ied `l eciay

(`,hp) "miycw iycw" yixa migafc `iddl

xg`e ,gafnd mbtp `ly cr eidy miycwd lkc

`d ?oileqt i`n`c ,oileqt Ð gafnd mbtp jk

!gafnd z` owzl eciac oeik ,iegc ied `lñåë
mcy it lr s` Ð zeaexrzd mcn `lnn did

,dinrhl dcedi iax Ð ea axern zivnzd
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,àéîè ,äáBç ,øeaéö ïkL ,ééeaøì déì äåä íçlä ézL§¥©¤¤£¨¥§©¥¤¥¦¨©§¨
,ïîæa ,õøàa ,äôeðz ,øézî ,àúaMa ,àìebét ,ìëàc§¨©¦¨©©§¨©¦§¨¨¨¤¦§©

!ïLéôð éðäå ,Lãç¯."Lôð" àøazñîäðùîìò áéiçå ¨¨§¨¥§¦¨¦§©§¨¤¤§©¨©
äéìò ïúð .dîöò éðôa äðBáì ìò áéiçå ,Bîöò éðôa ïîMä©¤¤¦§¥©§§©¨©§¨¦§¥©§¨¨©¨¤¨

ïîL¯äðBáì ,dìñt¯äéøéL ìò ïîL ïúð .dpèwìé¯ ¤¤§¨¨§¨§©§¤¨¨©¤¤©§¨¤¨
éìk éab ìò éìk ïúð .äNòú àìa øáBò Bðéà¯.dìñt àì ¥¥§Ÿ©£¤¨©§¦©©¥§¦Ÿ§¨¨

àøîâíN íàå ,ïîL ïäéìò íéNé àì :ïðaø eðz¯.ìñt ¨©¨©Ÿ¨¦£¥¤¤¤§¦¨¨©
ïúð íàå ,äðBáì äéìò ïzé àì ìBëé¯:øîBì ãeîìz ?ìñt ¨Ÿ¦¥¨¤¨§¨§¦¨©¨©©§©

äîe ."àéä" :øîBì ãeîìz ?ïîLa óà ìBëé ."úàhç ék"¦©¨¨©§¤¤©§©¦¨
ïîLa éðà ìñBt ?äðBáìa øéLëäìe ïîLa ìBñôì úéàø̈¦¨¦§§¤¤§©§¦¦§¨¥£¦§¤¤
øLôàL äðBáìa éðà øéLëîe ,Bèwìì øLôà éàL¤¦¤§¨§©§©§¦£¦¦§¨¤¤§¨
äéìò ïúð :ïðçBé éaøî àðeä áø øa äaø àòa .dè÷Bìì§§¨§¨©¨©©¨¥©¦¨¨¨©¨¤¨
àì àäå ,dèwìì øLôàc íeMî ?eäî ,ä÷eçL äðBáì§¨§¨©¦§¤§¨§©§¨§¨¨
éîð àäå .àòìáéî àìc íeMî àîìéc Bà ,dèwìì øLôà¤§¨§©§¨¦§¨¦§¨¦§§¨§¨©¦

.äpèwìé äðBáìe :òîL àz ?àòìáéî àì¯àãç àîìc ¨¦§§¨¨§©§¨§©§¤¨¦§¨£¨
àz .äpèwìé ,ãBòå .àòìáéî àìc ,àãç :øîà÷ ãBòå§¨¨©£¨§¨¦§§¨§§©§¤¨¨

.dè÷Bìì øLôàL ,äðBáìa éðà øéLëî :òîL¯éîð àëä §©©§¦£¦¦§¨¤¤§¨§§¨¨¨©¦
ïîçð áø øîà ?dìò éåä éàî .øîà à÷ ãBòå àãçøa £¨§¨¨©©£¥£¨£©©©§¨©

äéìò ïúpL úBàð÷ úçðîe àèBç úçðî :àéðz ,÷çöé¦§¨©§¨¦§©¥¦§©§¨¤¨©¨¤¨
äðBáì¯èwéì àlL ãò íàå .äøLëe äðBálä úà èwìî §¨§©¥¤©§¨§¥¨§¦©¤Ÿ¦¥

BîB÷îì õeç ïéa Bpîæì õeç ïéa ,äéìò áMéç dúðBáì¯ §¨¨¦¥¨¤¨¥¦§©¥¦§
,äéìò áMçî dúðBáì èwélMî íàå .úøk Ba ïéàå ìeñẗ§¥¨¥§¦¦¤¦¥§¨¨§©¥¨¤¨

BîB÷îì õeç¯Bpîæì õeç ,úøk Ba ïéàå ìeñt¯ìebét ¦§¨§¥¨¥¦§©¦
,äáLçîa äìñt éànàå ,Ct éåäéúå .úøk åéìò ïéáéiçå§©¨¦¨¨¨¥§¤¡¥©§©©¨§¨§©£¨¨
àáø .àðîçø dééø÷ "úàhç" :ééaà øîà !àeä éeçc̈¨©©©¥©¨¨§¨©£¨¨¨¨
.ïééeçc déì úéìc ,àeä éøönä ïðç ?épî àä :øîà£©¨©¦¨¨©¦§¦§¥¥§¦
Bøéáç àéáî ,ñBka íc eléôà :øîBà éøönä ïðç ,àéðúc§©§¨¨¨©¦§¦¥£¦¨©¥¦£¥
àì ,BãéaL ìk :øîà éLà áø .Bì âåeæîe äìøâäa àlL¤Ÿ§©§¨¨§©¥©©¦£©¨¤§¨¨
,àøazñî éLà áøc déúååk :àcà áø øîà .éeçc éåä̈¥¨¨©©©¨§¨¥§©©¦¦§©§¨
ícä CtLð :äãeäé éaø øîà ãBòå ,ïðúc .àéä äãeäé éaø ?ïééeçc déì úéàc déì zòîL ïàîc§©¨§©§¥§¦¥§¦©¦§¨¦¦§©§¨©©¦§¨¦§©©¨

¯çlzLnä úî ,çlzLnä úeîé¯ñBk :øîBà äãeäé éaø ,àéðz Bãéác àëéä eléàå .ícä CôMé ¨©¦§©¥©¥©¦§©¥©¦¨¥©¨§¦¥¨¦§¨©§¨©¦§¨¥
éaø øîà ,óñBé øa ÷çöé áø øîà .ãBñiä ãâðk úçà ä÷éøæ B÷øæe úBáBøòzä ícî àlîî äéä̈¨§©¥¦©©©£§¨§¦¨©©§¤¤©§¨©©¦§¨©¥¨©©¦

äçðî úéæë éab ìò ïîL eäMî ïúð :ïðçBé¯"íéNé àì" ?àîòè éàî .ìñt¯,eäc ìk äîéN ¨¨¨©©¤¤¤©©¥§©¦¦§¨¨©©©§¨Ÿ¨¦¦¨¨§
"äéìò"¯ìò äðBáì úéæk ïúð :ïðçBé éaø øîà ,óñBé øa ÷çöé áø øîàå .àøeòéL àkéàc ãò ¨¤¨©§¦¨¦¨§¨©©¦§¨©¥¨©©¦¨¨¨©§©¦§¨©

äçðî eäMî éab¯áéúk "ïzé àì" ?àîòè éàî .ìñt¯"äéìò" ,äðéúð àkéàc ãò ©¥©¤¦§¨¨©©©§¨Ÿ¦¥§¦©§¦¨§¦¨¨¤¨
éåä

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hp sc zegpn(ycew zay meil)

ééeaøì déì äåä íçlä ézLdpeale ony oda zeaxl yi -ïkLod §¥©¤¤£¨¥§©¥¤¥
itl ,dl dnec mipdk zgpny dnn xnerd zgpnl xzei zenec

zepaxw odizyy,øeaéözepaxw odeàéîè ,äáBçze`a odizye - ¦¨¨§¨
,d`nehaìëàc,zelk`p odizy -àìebétzlqet odizya - §¨©¦¨

mixizn mgld izy z`] mixizn odl yiy itl ,lebit zaygn
,[unewd xizn xnerd zgpn z`e miyakdàúaLazegec odizy - §©§¨

,zayd z`øézîizye dpicna ycg zlik` dxizn xnerd zgpn - ©¦
,ycwna ycg mixizn mgldäôeðz,sipdl odkd jixv odizy z` - §¨

õøàa,cala l`xyi ux` z`eazn ze`a odizy -ïîæaodizyl - ¨¨¤¦§©
,zxvra mgld izye gqta xnerd ,ozaxwdl onf reawLãç- ¨¨

oaxw `id mipdk zgpn eli`e ,cala dycg d`eazn ze`a odizy
da zlqet `l ,zlk`p dpi` ,d`neha d`a dpi` ,daeg dpi`e ,cigi

lebit zaygn,zay dgec dpi` ,xizn dl oi`e lilk dleky itl
ueg z`eazn mb d`a ,dtepz dperh dpi` ,xg` xac dxizn dpi`

.dpyi d`eazn mb d`ae dz`adl reaw onf oi` ,ux`lïLéôð éðäå§¨¥§¦¨
xzei ax `ed xnerd zgpnl mda minec mgld izyy mipicd oipne -
recne ,xnerd zgpnl mda dnec mipdk zgpny mipicd oipnn

:`xnbd zvxzn .dpeale onyn mgld izy z` mihrnnàøazñî¦§©§¨
Lôðxn`p dpeale ony dperhy zleq zgpnae xg`ny xazqn - ¤¤

zgpn `idy mipdk zgpnl dpnn cenll yi ,cigi oaxw epiidc 'ytp'
.dpeale ony dpirhdl cigi

äðùî

zxne` .`heg zgpn lr dpeal e` ony ozpe xary ina dpc epizpyn
:dpyndáéiçåzewlnìòzpizp,Bîöò éðôa ïîMäozp `l m` mb §©¨©©¤¤¦§¥©§

,dpeal dilráéiçåzewlnìòzpizp,dîöò éðôa äðBáì`l m` mb §©¨©§¨¦§¥©§¨
.ony dilr ozpäéìò ïúð[`heg zgpn lr-]dìñt ,ïîLdl oi`e ¨©¨¤¨¤¤§¨¨
dilr ozp .dpwzäpè÷ìé ,äðBáì.dxiyk `ide,äéøéL ìò ïîL ïúð §¨¦§§¤¨¨©¤¤©§¨¤¨

,dvinwd xg`l `hegd zgpnn x`ypy dn lr xnelkøáBò Bðéà¥¥
éìk ïúð .äNòú àìaony ekezaeéab ìòdéìkzgpen ekezay §Ÿ©£¤¨©§¦©©¥§¦

`heg zgpn.dìñt àìŸ§¨¨

àøîâ

dpeal ozepd eli`e ,dlqt `heg zgpn lr ony ozepdy dpyna epipy
:`ziixaa cnlp dxeza xewnd ,dlqt `l,ïðaø eðzzgpna xn`p ¨©¨¨

`heg(`i d `xwie)íàå ,'ïîL äéìò íéNé àì'e xaríNony dilrìñt Ÿ¨¦¨¤¨¤¤§¦¨¨©
.dze`ìBëéweqtd jynd lr mb xnel ziid'äðBáì äéìò ïzé àì' ¨Ÿ¦¥¨¤¨§¨

,ìñt ïúð íàåla`øîBì ãeîìzaezkd epcnln -úàhç ék','`ed §¦¨©¨©©§©¦©¨¦
.zxtkne dilr z`hg my oiicr dpeal dilr ozp m` s`yìBëéziid ¨

xnelïîMa óà,dlqtp `le dilr z`hg my oiicry ,dilr ozipy ©©¤¤
øîBì ãeîìzz`hg' aezkd epcnln -,'àéä`weecydpeal zpizpa ©§©¦

:`ziixad zl`ey .ony zpizpa `le dilr z`hg my oiicrîeä ¨
úéàøzcnl okidn -.äðBála øéLëäìe ïîMa ìBñôìdaiyn ¨¦¨¦§©¤¤§©§¦©§¨

:`ziixadéðà ìñBtleqtl xazqn -,ïîMaitlBè÷ìì øLôà éàL ¥£¦©¤¤¤¦¤§¨§¨§
,da rlap `ed ixdy ,dgpnd iab lrnäðBála éðà øéLëîeyiy itl ©§¦£¦©§¨

dpwz dl.dè÷Bìì øLôàL¤¤§¨§§¨
:dpeala xiykdl mrhd xwir dn zwtzqn `xnbdøa äaø àòa§¨©¨©
ä÷eçL äðBáì äéìò ïúð ,ïðçBé éaøî àðeä áøzexyt` oi`y ©¨¥©¦¨¨¨©¨¤¨§¨§¨

,zleqd on dhwelleäîwtqd iccve .jka zlqtp dgpnd m`d - ©
`ed dpeal zpizpa xiykdl mrhd m`d ,mdøLôàc íeMî¦§¤§¨

àäå ,dè÷ììdwegyd dpeald efe -dè÷ìì øLôà àìdgpnd okle §¨§¨§¨Ÿ¤§¨§¨§¨
,zlqtpàîìéc Bà`ed mrhd `ny e` -àòìaéî àìc íeMî- ¦§¨¦§Ÿ¦©§¨

,zleqa zrlap dpi` dpealdyénð àäådwegyd dpeald ef mbe - §¨©¦
àòìaéî àì.dgpnd z` zlqet dpi` okle ,ea zrlap dpi` - Ÿ¦©§¨

:epizpynn wtqd z` zhyet `xnbdäðBáìe' ,òîL àzlr dpzpy ¨§©§¨
`heg zgpn,'äpè÷ìé.dhwell lekiy itl `ed mrhdy rnyn ¦§§¤¨

:`xnbd dgecøîà÷ ãBòå àãç àîìcsiqedl dpynd zpeek `ny - ¦§¨£¨§¨¨©
,ixwird mrhd caln mrh ceràòìaéî àìc àãçixwird mrhd - £¨§Ÿ¦©§¨

,zrlap dpi`y itl `edäpè÷ìé ãBòåleki `ed ixdy sqep mrhe - §¦§§¤¨
.dhwell

:lirl d`aedy `ziixan wtqd z` zhyet `xnbdòîL àz, ¨§©
,äðBála éðà øéLëîitl,dè÷Bìì øLôàLmrh dfy rnyn ©§¦£¦©§¨¤¤§¨§§¨
:`xnbd dgec .xykddøîà à÷ ãBòå àãç énð àëä`ziixaa mb - ¨¨©¦£¨¨¨¨©

mrhde zrlap dpi`y itl ixwird mrhd ,minrh ipy yiy dpeekd
.dhwell xyt`y itl ipyd

:`xnbd zxxan ,`ziixade dpyndn zei`xd egcpy xg`léåä éàî©¨¥
dìò.wtqd z` heytp ok m` cvik -,÷çöé øa ïîçð áø øîà £¨¨©©©§¨©¦§¨

úà èwìî ,äðBáì äéìò ïúpL úBàð÷ úçðîe àèBç úçðî ,àéðz©§¨¦§©¥¦§©§¨¤¨©¨¤¨§¨§©¥¤
äéìò áMéç dúðBáì èwéì àlL ãò íàå ,äøLëe äðBáläzaygn ©§¨§¥¨§¦©¤Ÿ¦¥§¨¨¦¥¨¤¨

,leqtïéadgpnd ixiiy z` lek`l ayg m`,Bpîæì õeçxzei xnelk ¥¦§©
,dlile meineïéadixiiy z` lek`l ayg m`,BîB÷îì õeçxnelk ¥¦§

oaxwd ,dxfrl uegnìeñt,Ba ïéàå[dgpnd zlik` lr-],úøk ¨§¥¨¥
oeikyt my da lg `l ,xg` leqt dgpnd lr didy.lebiíàå§¦

dúðBáì èwélMîdid [dxiykdl dgpnd dxfg jke]äéìò áMçî ¦¤¦¥§¨¨§©¥¨¤¨
miixiyd lek`l,BîB÷îì õeçoaxwd,úøk Ba ïéàå ,ìeñtayg m`e ¦§¨§¥¨¥
miixiyd lek`l,Bpîæì õeçmy dgpnd lr lgåéìò ïéáéiçå ,ìebét ¦§©¦§©¨¦¨¨
[ezlik` lr-].úøkzhiwla ielz dgpnd xykdy `ziixaa x`ean ¨¥

dgpnd ,dhwell zexyt` oi`y dwegy dpeala jkitle ,dpeald
.dleqt

hwily mcew leqt zaygn dgpnd lr ayig m`y xn`p `ziixaa
:`xnbd jk lr dywn .dlqtp dgpnd ,dpeald z`Ct éåäéúålk - §¤¡¥©

,ony jt dilr jtypk dgpnd aygz dgpnd lr z`vnp dpeald cer
,dilr dlg dpi` leqt zaygne daxwdl die`x dgpnd oi`y

àeä éeçc äáLçîa dìñt éànàå.`id diegc zrk dgpnd `ld - §©©§¨¨§©£¨¨¨
:`xnbd zvxzn,ééaà øîà,dgpnd lr dpeal yi xy`k mbúàhç ¨©©©¥©¨
,àðîçø dééø÷dliren okle ,dilr z`hg my oiicry epcnll ©§¥©£¨¨

uexiz d`ian `xnbd .dlqetl epnfl uege enewnl ueg zaygn
:sqepépî àä ,øîà àáø`ld ,`id in zhiya z`fd `ziixad -ïðç ¨¨¨©¨©¦¨¨

ïééeçc déì úéìc ,àeä éøönä,ezhiyle ,'iegc' zxaq xaeq epi`y - ©¦§¦§¥¥§¦
,exiykdl `ed xfeg leqtd xqede devnl e` gafnl leqt didy xac

éðúcà,mdn cg` zny mixetikd mei ixiry ipy oipraéøönä ïðç §©§¨¨¨©¦§¦
eléôà øîBàiniptd xiryd z` hgyy xg`l glzynd zn m` ¥£¦

deíc`vnp ely,ñBkamcd dgcp glzynd zenay mixne` oi` ¨©
`l` ,mixg` mixiry ipy `iadle ekteyl yieàéáîweydnBøéáç ¥¦£¥

xg` xiry -Bì âåeæîe ,äìøâäa àlLcil xiryd z` cinrne - ¤Ÿ§©§¨¨§©¥
.lf`frl epglyie glzynd exiag `edy ze`xdl ick mcd mr qekd

:sqep uexiz d`ian `xnbd,øîà éMà áøminkg zhiyl mb ©©¦¨©
,'iegc' zxaq mixaeqdBãéaL ìkdpeala oebk ,leqtd z` xiqdl Ÿ¤§¨

,dhwell lekiy dgpnd lr zgpendéeçc éåä àìaygp epi` - Ÿ¨¥¨
.dgpnd leqtl epnfl uege enewnl ueg zaygn dliren okle ,iegcl

:iy` ax ly evexizl di`x d`ian `xnbddéúååk ,àcà áø øîà̈©©©¨§¨¥
àøazñî éMà áøc,iy` ax ixack xnel xazqn -úòîL ïàîc §©©¦¦§©§¨§©¨§©

ïééeçc déì úéàc déì,iegc zxaq xaeqy eprnyy `ed in ixdy - ¥§¦¥§¦
ïðúc ,àéä äãeäé éaø`nei zkqna(.aq),,äãeäé éaø øîà ãBòå ©¦§¨¦¦§©§¨©©¦§¨

ícä CtLðdgcp ux`d lr iniptd xiryd lyjka lqtpe ¦§©©¨
okle ,glzyndçlzLnä úeîém` oke .mixg` mixiry ipy `iaie ¨©¦§©¥©
,çlzLnä úîe ,iniptd xiryd jka lqtpe dgcpícä CôMéely ¥©¦§©¥©¦¨¥©¨

xac dcedi iax zrcly gken .mixg` mixiry ipy `iaie rwxwd lr
.exiykdl xfeg epi` dgcpyBãéác àëéä eléàå,leqtd z` wlql §¦¥¨¦§¨

àéðz,gqt oaxw zhigy oipra,øîBà äãeäé éaøyyg yiy oeiky ©§¨©¦§¨¥
lr wxfndn jtyp ehgypy miaxd migqtd on cg` ly ency
`l oaxwd ly eilray `vnpe ,gafnd lr eze` ewxf `le dtvxd

okl ,gqt zaxwd zevn miiwúBáBøòzä ícî àlîî äéä ñBk¨¨§©¥¦©©©£
,qekay mca dzr axern jtypy mcde ,dtvxd lr mi`vnpyB÷øæe§¨

.ãBñéä ãâðk úçà ä÷éøædtvxl ilkdn jtyp mcdyk dxe`kle §¦¨©©§¤¤©§
ilkl eze` seq`l eciay meyn `l` ,ewxefe xfeg ji`e iegc dyrp
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zayקעב zkqn ± awri oir

awri oir

ב עמ' לב àðLדף éàî821àáø øîà ?ïúãì úòLa822ìôð : ©§¨¦§©¥¨¨¨©¨¨¨©

àøBz823àðékñì ãcç ,824øîà éiaà .825Letz :826ñeøéz827
¨©¥§©¦¨©©¥¨©©¥

àúîà828àøèçî ãça ,829éåäéì830:øîà àcñç áø . ©§¨§©©§§¨¦¡¥©¦§¨¨©

dé÷áL831àiåøì832déLôpîc ,833ìéôð834øîà àá÷eò øî .835: ©§¥§©¨¨§¦©§¥¨¦©§¨¨©

àéòø836àøbç837éæéòå ,838ïèäø839áaà ,840àøèeç841éìéî842, ©§¨¦§¨§¦¥¨£¨©©§¨¦¥

éøc éaàå843àðaLeç844. §©¥¨¥§¨¨

i"yx

.àøåú ìôðcner `edy `rx`l
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הּגמרא:820) ׁשּדוקא821)ׁשֹואלת הּלידה, היא ׁשֹונה ּבּמה ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ּדוקא ּומּדּוע האּׁשה? את להעניׁש הזּדּמנּות מֹוצאים ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָאז

הּיֹולדת822) נמצאת רּבים, אפׁשרּיים סּבּוכים ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָּבגלל
לסּבת הסּבר להּציע אפׁשר מּמילא אמּתית, חּיים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּבסּכנת

האֹומר: ּפתּגם ׁשל צּטּוט ידי על הּׁשֹור823)מֹותּה ּכׁשּנֹופל ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ
לׁשחט824) ּכדי ׁשהרי לׁשחטֹו. ּכדי הּסּכין את ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹּתׁשחיז

טרחה זֹו וחזק, ּגדֹול הּׁשֹור ואם להׁשּכיבֹו, יׁש ְְְְְִִִֵַַָָָָׁשֹור
לׁשחטֹו להזּדרז יׁש מאליו, נֹופל ּכׁשהּׁשֹור אבל ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָּגדֹולה,
להביא ּגם ּכְך ׁשנית. להׁשּכיבֹו טרח ויהיה יקּום, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבטרם
הּגֹורם ּתמּוּה ּדבר הּוא וצעיר, ּבריא לאדם ּבחתף ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָמות
עת ׁשהיא הּלידה ּבׁשעת ּכן ּׁשאין מה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָהׁשּתֹוממּות,
אז, ּתמּות העברֹות מּׁשלׁש ּבאחת המזלזלת אם ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹסּכנה,
הׁשּתּמׁש ּכן על והׁשּתֹוממּות. לתּמהֹון הּדבר יגרם ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹֹלא
ׁשל הגּדרה הּׁשֹור. את להׁשליְך "טרח" ּבּלׁשֹון: ְְְִִֶֶַַַַַַָָָֹרׁש"י
ּדברים לעׂשֹות נאלץ ּכׁשהּוא היא הּקּב"ה, ּכלּפי ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹ"טרח"
הרגילים. הּיֹום־יֹום ּכללי עם מׁשּתּלבים ׁשאינם ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָּתמּוהים

נֹוסף:825) ּפתּגם ּפי ּפׁשעים827)ּתרּבה.826)על ְְְִִִִֶַָָָ
ּכל828) על אֹותּה מעניׁשים אין כן ּפי על ואף ְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָהּׁשפחה,

אּלא חטאיה, את ׁשֹוכחים אין אבל ּבנפרד, ופׁשע ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָחטא
העת ּובבא נרׁשמים, אחד829)הם ּכל830)ּבמּקל יהיּו ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹ

על ענׁש הּוא צערּה עצם הּיֹולדת, אצל ּגם ּכְך ְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹהּמלקֹות.
ׁשאר את ּגם לּה מצרפים ׁשעה ּובאֹותּה חּוה, ׁשל ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָחטאּה

הּׁשּכֹור,832)ּתעזב.831)חטאיה. הּוא833)את ׁשּמעצמֹו ְֲֲִֵֶֶֶַַַָָֹ

הּזקּוקה834) הּיֹולדת אצל ּגם ּכְך ּבֹו. יחזיקּו לא אם ְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹיּפל
היתה אם להעניׁשּה צרְך אין מרּבים, ׁשמים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻלרחמי
זקּוקה ׁשהיא הרחמים את מּמּנה למנע רק אּלא ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹחֹוטאת,
ׁשּלא ל"נפילה", חׂשּופה היא הּטבע חּקי ּפי ועל ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻלהם,

עצמּה. ּבכחֹות עליה להתּגּבר נֹוסף:835)ּתצליח הסּבר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
ּברגליו,837)הרֹועה836) מהר839)והעּזים838)חּגר רצים ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ

ּומּמילא להּׂשיגם, יכֹול ׁשאינֹו הּנכה הרֹועה את ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּומּׂשיגים
על העֹולה ּככל לעׂשֹות מׁשחררים עצמם את ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֻמרּגיׁשים
אבל עליהם. אֹוסר ׁשהרֹועה ּבמקֹום ולרעֹות ְְְֲֲִֵֵֶֶֶָָָָרּוחם,

מּמקלֹות,841)ּבפתח840) העׂשּויֹות הּצאן ּגדרֹות ְְְֲִִֶַַַָֹ
להעניׁשם.842) אּתם "מדּבר" הּוא ׁשם ּובבית843)ּדּבּורים, ְְְֲִִִִֵֵַַָָָ

אּתם עֹוׂשה הּוא ׁשּלהם ממהר844)הּדיר ואינֹו חׁשּבֹון, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
ׁשּלקראת הּוא יֹודע ּכי סֹוררים, ועז ּכבׂש ּכל אחר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹלרּדף
ידֹו. ּתחת הּצאן ּכל ּתהיינה הּמקנה, האסף ּבעת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹערב,
ּבנּדה, ּפעם אחר ּפעם מזלזלת האּׁשה לכאן, הּדין ְְְְִִִֶֶַַַַַַַַָָָָהּוא
ּבאמת אם ׁשּגם מחׁשבה מּתֹוְך הּנר, ּובהדלקת ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבחּלה
רֹודף אינֹו ּכְך, מתנהג הּוא אבל "חּגר", אינֹו ְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָהרֹועה
הּוא, ּכְך אכן סֹוררת. להיֹות להמׁשיְך יכֹולה והיא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָאחריה,
ּבׁשעת אבל מּיד, להעניׁשּה אחריה רֹודף הרֹועה ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאין
עֹורְך ׁשם מיחדים, ׁשמים לרחמי זקּוקה ּכׁשהיא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻהּלידה,
זכּיֹות, לתֹוספת ראּויה היא האם חׁשּבֹון, אּתּה ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָֻה"רֹועה"
מאפׁשרֹות ואינן מקטרגֹות הּללּו העברֹות ׁשלׁש ְְְְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָָֹוכאמּור,

מיחדת. זכּיֹות ְְֲֶֶַַָֻֻהענקת
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åëåîñéù äî ìò [ãëקודם בחול לומר שנוהגים והוא -
מפסיקין כשאין אבל ואמן', אמן לעולם ה' 'ברוך עמידה

בשבת גם מפסיקין אין - בחול פסוקים .58לאמירת

åëåîñéù äî ìò [äëמנהג וכן נשיאנו רבותינו מנהג -

'ושמרו' לומר שלא דורות מדורי מתפלל59אנ"ש אם גם ,
'ושמרו' הקהל אומרים בו לפני60במנין עובר ואפילו ,

יאמר לא - .61התיבה

zetqede mipeiv

קדיש58) חצי קודם לומר העולם מנהג בסידורו: רבינו ז"ל
טוב (וביום "ושמרו" ובשבת ואמן", אמן לעולם ה' "ברוך בחול
היום) קדושת מעין אחרים פסוקים הכיפורים ויום השנה וראש
"ברוך בחול לומר שלא הנוהגין אבל שיסמוכו מה על להם ויש
טוב (ויום בשבת גם הפסק, חשש מפני ואמן" אמן לעולם ה'
ואין בפסוקים. להפסיק אין הכיפורים) ויום השנה וראש

חודש. ראש בליל ויבוא יעלה להכריז להפסיק
מכתבו59) בסיום קראתי בתמהון רכא: ע' חי"ז קודש אגרות

מדורי אנ"ש ממנהג היפך שהוא וגו' ושמרו הוא אומר אשר
וכלל כלל מספיקה אינה בזה שכותב שהסברה ומובן דורות
לתלמידיהם שהורו נשיאנו מרבותנו הפכית הנהגה לבאר
לאמר מוכרחני סליחתו בקשת ולאחרי בעקבותיהם, וההולכים
בהנהגת חז"ל הוראת פי על ההנהגה מבהילה נגלה פי על שגם
כו' מהדר דרבא ברי' אחא רב ע"ב, ל"ב (סוכה לרב תלמיד
בלאו הסמיכות בהעדר שכתב ובמה כו'). מפומי' ונפיק הואיל
בינתים שבהרהור לומר* מקום יש מתפלל, בו הכנסת בבית הכי
גם [ולהעיר הסמיכות העדר מתבטל תפלה או גאולה בעניני
משא"כ ממש], לא או ממש סמוך על הידועה**, מפלוגתא

וק"ל. ותפלה גאולה ענין לא חדש, ענין באמצע כשבא
בסידור רבינו הכניס שלא כיון שאל קכח אות הסידור ובפסקי
בסידור? הכניסו ומדוע 'ושמרו' גם אומרים שאין מובן ה' ברוך
מבארדיטשוב יצחק לוי ר' שהרה"ק דאנ"ש בפומיה ומרגלא
ובשעה היות לו) הגיד (או אליו שלח אדמו"ר של מחותנו זיע"א
ומדוע בשמים יריד נעשה שבת בליל ושמרו אומרים שישראל

מסמיכת גם כי אדמו"ר לו והשיב לאמרו, שלא אדמו"ר הנהיג
כל על להיות אפשר ואי בשמים יריד נעשה לתפלה גאולה
אומר שהי' נ"ע רלי"צ הרה"ק של כבודו מפני ע"כ הירידים,
אך לגמרי, השמיטו ולא ושמרו בסידור אדמו"ר כתב ושמרו
שמעתי כן ושמרו, יאמרו לא בחול ה' ברוך שא"א שאלו הקדים

ע"כ. זה, בנוסח הסיפור
ג' גליון הבעש"ט היכל בקובץ נוספים ופרטים נוסחאות וראה
,891 ע' י' ובגליון 221 ע' ז' גליון חב"ד פרדס קובץ קלה, ע'
עא), ע' ח"א (חיטריק דברים רשימות ,896 ע' ח"ב מלך ימי ס'

.262 ע' יולדו בנים ידעו למען
דיראו60) החשש ובעצם רלו: סי' או"ח להצ"צ דינים פסקי

בערבית ושמרו אמירת עם זה השוה ובסידור . . שם פסק עינינו
ג"כ שם ויש ושמרו אומרים ודאי ובברדיצוב תפלה קודם דשבת
אומרים ואין הנ"ל בבהמ"ד ג"כ מתפללים מאנ"ש חשובי' כמה

תתגודדו. לא משום בזה שיהיה איש חשב ולא ושמרו.
חבד"י61) חסיד בשאלתו, ר: ע' יח כרך קודש אגרות

ושמרו, לאמר נוהגים ששם הכנסת בבית התיבה לפני שמתפלל
יאמר. הוא גם האם

חשש בזה שיש הדין פסק ע"ע שקבל כיון יאמר, שלא לי, נראה
במנין, להמתפללים שבהנוגע ובפרט הזקן, רבנו כפסק להפסק,
המתפללים ששאר אף אומרים שאין בזה רב מעשה ידוע
עובר באם גם הצ"צ) בפס"ד רל"ו סי' או"ח (עיין וכו' אומרים

לאמרו. לו אין - התיבה לפני

הוא ושמרו אמירת ששלילת בסידור כתב בפירוש א) אבל שכותב לשיטתי' הוא כהנ"ל והנה - כו'. להסמיך בכדי ושמרו יאמר שלא שחושב עצמו זה או (*

ושמרו. לומר שלא בנדו"ד כמו רל"ו סי' לאו"ח צדק להצמח בפסקיֿדינים כתב בפירוש ב) ככתבו. ודלא הפסק, חשש מפני

ב. עח, שם ובתוס' א. צח, מנחות (**

•
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גדולים· בדגים מענגין היו הגמרא חכמי בימי מענגו במה
בימיהם ענג חשובים היו אלו שמאכלים תרדין של ובתבשיל
ומשקים במאכלים יענגוהו מנהגו לפי ומקום מקום וכל

ענג. להם החשובים

הסתם שמן לפי אלא בשבת יין ולשתות בשר לאכול חיוב ואין
מאכלים מבשאר יותר בשר באכילת ענג אדם בני לרוב יש
בבשר להרבות להם יש לכך משקים מבשאר יותר יין ובשתיית
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zay zekld - jexr ogley
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ו סעיף שבת, בערב התפילה דין רסז, סימן ב חלק

1

2

`zax `zkld

åëåîñéù äî ìò [ãëקודם בחול לומר שנוהגים והוא -
מפסיקין כשאין אבל ואמן', אמן לעולם ה' 'ברוך עמידה

בשבת גם מפסיקין אין - בחול פסוקים .58לאמירת

åëåîñéù äî ìò [äëמנהג וכן נשיאנו רבותינו מנהג -

'ושמרו' לומר שלא דורות מדורי מתפלל59אנ"ש אם גם ,
'ושמרו' הקהל אומרים בו לפני60במנין עובר ואפילו ,

יאמר לא - .61התיבה

zetqede mipeiv

קדיש58) חצי קודם לומר העולם מנהג בסידורו: רבינו ז"ל
טוב (וביום "ושמרו" ובשבת ואמן", אמן לעולם ה' "ברוך בחול
היום) קדושת מעין אחרים פסוקים הכיפורים ויום השנה וראש
"ברוך בחול לומר שלא הנוהגין אבל שיסמוכו מה על להם ויש
טוב (ויום בשבת גם הפסק, חשש מפני ואמן" אמן לעולם ה'
ואין בפסוקים. להפסיק אין הכיפורים) ויום השנה וראש

חודש. ראש בליל ויבוא יעלה להכריז להפסיק
מכתבו59) בסיום קראתי בתמהון רכא: ע' חי"ז קודש אגרות

מדורי אנ"ש ממנהג היפך שהוא וגו' ושמרו הוא אומר אשר
וכלל כלל מספיקה אינה בזה שכותב שהסברה ומובן דורות
לתלמידיהם שהורו נשיאנו מרבותנו הפכית הנהגה לבאר
לאמר מוכרחני סליחתו בקשת ולאחרי בעקבותיהם, וההולכים
בהנהגת חז"ל הוראת פי על ההנהגה מבהילה נגלה פי על שגם
כו' מהדר דרבא ברי' אחא רב ע"ב, ל"ב (סוכה לרב תלמיד
בלאו הסמיכות בהעדר שכתב ובמה כו'). מפומי' ונפיק הואיל
בינתים שבהרהור לומר* מקום יש מתפלל, בו הכנסת בבית הכי
גם [ולהעיר הסמיכות העדר מתבטל תפלה או גאולה בעניני
משא"כ ממש], לא או ממש סמוך על הידועה**, מפלוגתא

וק"ל. ותפלה גאולה ענין לא חדש, ענין באמצע כשבא
בסידור רבינו הכניס שלא כיון שאל קכח אות הסידור ובפסקי
בסידור? הכניסו ומדוע 'ושמרו' גם אומרים שאין מובן ה' ברוך
מבארדיטשוב יצחק לוי ר' שהרה"ק דאנ"ש בפומיה ומרגלא
ובשעה היות לו) הגיד (או אליו שלח אדמו"ר של מחותנו זיע"א
ומדוע בשמים יריד נעשה שבת בליל ושמרו אומרים שישראל

מסמיכת גם כי אדמו"ר לו והשיב לאמרו, שלא אדמו"ר הנהיג
כל על להיות אפשר ואי בשמים יריד נעשה לתפלה גאולה
אומר שהי' נ"ע רלי"צ הרה"ק של כבודו מפני ע"כ הירידים,
אך לגמרי, השמיטו ולא ושמרו בסידור אדמו"ר כתב ושמרו
שמעתי כן ושמרו, יאמרו לא בחול ה' ברוך שא"א שאלו הקדים

ע"כ. זה, בנוסח הסיפור
ג' גליון הבעש"ט היכל בקובץ נוספים ופרטים נוסחאות וראה
,891 ע' י' ובגליון 221 ע' ז' גליון חב"ד פרדס קובץ קלה, ע'
עא), ע' ח"א (חיטריק דברים רשימות ,896 ע' ח"ב מלך ימי ס'

.262 ע' יולדו בנים ידעו למען
דיראו60) החשש ובעצם רלו: סי' או"ח להצ"צ דינים פסקי

בערבית ושמרו אמירת עם זה השוה ובסידור . . שם פסק עינינו
ג"כ שם ויש ושמרו אומרים ודאי ובברדיצוב תפלה קודם דשבת
אומרים ואין הנ"ל בבהמ"ד ג"כ מתפללים מאנ"ש חשובי' כמה

תתגודדו. לא משום בזה שיהיה איש חשב ולא ושמרו.
חבד"י61) חסיד בשאלתו, ר: ע' יח כרך קודש אגרות

ושמרו, לאמר נוהגים ששם הכנסת בבית התיבה לפני שמתפלל
יאמר. הוא גם האם

חשש בזה שיש הדין פסק ע"ע שקבל כיון יאמר, שלא לי, נראה
במנין, להמתפללים שבהנוגע ובפרט הזקן, רבנו כפסק להפסק,
המתפללים ששאר אף אומרים שאין בזה רב מעשה ידוע
עובר באם גם הצ"צ) בפס"ד רל"ו סי' או"ח (עיין וכו' אומרים

לאמרו. לו אין - התיבה לפני

הוא ושמרו אמירת ששלילת בסידור כתב בפירוש א) אבל שכותב לשיטתי' הוא כהנ"ל והנה - כו'. להסמיך בכדי ושמרו יאמר שלא שחושב עצמו זה או (*

ושמרו. לומר שלא בנדו"ד כמו רל"ו סי' לאו"ח צדק להצמח בפסקיֿדינים כתב בפירוש ב) ככתבו. ודלא הפסק, חשש מפני

ב. עח, שם ובתוס' א. צח, מנחות (**

•

zay zekld - jexr ogley

גדולים· בדגים מענגין היו הגמרא חכמי בימי מענגו במה
בימיהם ענג חשובים היו אלו שמאכלים תרדין של ובתבשיל
ומשקים במאכלים יענגוהו מנהגו לפי ומקום מקום וכל

ענג. להם החשובים

הסתם שמן לפי אלא בשבת יין ולשתות בשר לאכול חיוב ואין
מאכלים מבשאר יותר בשר באכילת ענג אדם בני לרוב יש
בבשר להרבות להם יש לכך משקים מבשאר יותר יין ובשתיית
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וטובים‚ רבים מאכלים ובתיקון שבת בהוצאת המרבה וכל
משגת. שידו והוא משובח זה הרי

ימשכנם חפצים אלא מזומנים מעות עכשיו לו אין אם ואף
אמר רז"ל אמרו זה ועל לפרוע לו ימציא והקב"ה עליהם וילוה
עולה ויו"ט שבת הוצאת שאין כלומר פורע ואני עלי לוו הקב"ה
השנה כל למזונות השנה בראש לו שנקצב הקצבה בחשבון
אדם של והוצאותיו מזונותיו כל חכמים אמרו שכך צרכיו ושאר
זו בשנה ישתכר כמה לו שקוצבין השנה מראש לו קצובין
מהוצאות חוץ השנה ימות כל של צרכיו ושאר מזונותיו לצורך
בהוצאת מוסיף אם אלא כלום עליה קוצבין שאין ויו"ט שבתות

לו. מוסיפין ויו"ט שבת

ילוה לא בהם ולפרוע למשכנם חפצים לו אין אם אבל
כלל חיוב עליו אין משלו לו שאין מאחר כי יפרע ושהקב"ה

ידו: מהשגת יותר שבת בהוצאת להרבות

של„ הקופה מן ליטול ורוצה כלום משגת ידו אין אם ואף
צריך אינו אם יטול לא שבת ערב בכל המתחלקת צדקה
ובשביל הבא שבוע של החול ימות של מזונותיו לצורך ליטול
כבחול נוהג היה אם ליטול צריך היה לא ג"כ השבת יום מזונות
כסעודותיו וקטניות פת בלבד סעודות שתי בו לאכול ממש
ערב שעד ימים לשבעה סעודות י"ד מזון לו שיש כגון בחול
אלא לילה לכל אחת וסעודה יום לכל אחת סעודה הבא שבת

סעודות שלשה לאכול כדי ליטול אםשרוצה שכן וכל בשבת
לו שאסור החול מימות יותר קצת להתענג כדי ליטול רוצה
חול שבתך עשה חכמים אמרו שכך זו בשבוע הקופה מן ליטול

לבריות: תצטרך ואל

לאותה‰ סעודות ט"ו מזון לו נותנין הבא שבת בערב אבל
נותנים וגם שבת לאותו סעודות שלשה לו שיהיה כדי שבוע
לו נותנים לבריות נצרך שכבר שכיון שבת לאותו וירק דגים לו
לו שנותנים מי וכן לו יחסר אשר מחסורו די שנאמר צרכו כל
הרבה ממנה לקבל לו שמותר אחרת מצדקה בשבוע שבוע מדי
יכול זה הרי רנ"ג סימן ביו"ד המפורש שיעור לו שאין כל
שלא (ובלבד לו שנותנים מה ערך כפי שבת בהוצאת להרבות

ויצטרכו בחול פרנסתו שתחסר עד לשבתות כך כל יוציא
מטיל שנמצא לשבתות הוצאותיו מחמת הצדקה מן לו להוסיף
ואל חול שבתך עשה אמרו וכבר הבריות על שבתותיו כבוד

לבריות): תצטרך

Âשבת בהוצאת להרבות לו מספיק אינו לו שנותנים מה ואם
מכל לו להוסיף שיצטרכו בענין לחול לפרנסתו מזה ושיותיר
בכבוד ממון להוציא עצמו את יזרז משלו מעט לו יש אם מקום

שאפשר. מה בכל השבת

לו שיתנו מאחרים לבקש צריך אין משלו כלום לו אין אם אבל
מקום ומכל כו' שבתך עשה אמרו שכבר השבת את לכבד כדי

עונג. מצות לקיים ביתו בתוך מועט דבר לעשות הוא צריך

צריך מועט לדבר אפילו לו מספיק אינו לו שנותנים מה ואם
מועט דבר לעשות שיוכל בענין הימים בשאר מעט לצמצם הוא

שבת. לענג

במועט מסתפק אלא מהצדקה כלום נוטל שאינו מי שכן וכל
לכבד כדי לו שיתנו מאחרים לבקש צריך שאינו משלו לו שיש
דבר שיעשה בענין הימים בשאר מעט יצמצם אלא השבת את

לבריות: משיצטרך יותר טוב וזה שבת לענג מועט

Êליזהר לו טוב שבת במאכלי להרבות משגת ידו שאין מי אף
בכל דגים לאכול ליזהר וטוב תבשילין משני יפחות שלא
ששונאם או טבעו לפי לו מזיקים הדגים כן אם אלא סעודה
שיתבאר כמו ניתן לענג והשבת צער אלא עונג מהם לו שאין

רפ"ח. בסימן

בני כמה יש זה ומחמת הדגים של השער מייקרים הנכרים ואם
שום יקנה שלא לתקן נכון לשבת דגים ליקח יכולים שאין אדם
ויוכלו השער יוזילו שאח"כ כדי שבתות איזה דגים מהם ישראל

לק שבת:הכל עונג מצות יים

Áאל בשבת שיאכלנו מאכל דבר איזה לאדם שלחו אם
בדבר איסור אין הדין מן אבל חסידות (ממדת בחול יאכלנו

תרצ"ד): סימן עיין

בֿח סעיפים שבת בכבוד להזהר רמב, סימן ב חלק
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הפרק: קדשנו"תוכן "אשר המצות ברכת נוסח דיוק

"שקדשנו") (ולא

הוא עילאה חכמה של שמקורה שנתבאר [לאחרי

" ונק' העליון, עונג ומרומםאיןבחינת מובדל שהוא לפי "

ענין שזהו לבאר זה בפרק ימשיך - עילאה חכמה מבחינת

מצוות ידי על עילאה בחכמה אור תוספת המשכת

(וכנ ""מעשיות בפירוש תרונהל בחוץ שנמשך"חכמות - (

העליוןגילוי עילאה.העונג חכמה בתוך

המצוות:] ברכת נוסח בפירוש שממשיך וזהו

åðùã÷ øùà ïéëøáî åðà úåöîä úëøáá äðäå

úåöîä éãé ìòù ,'åë åéúåöîáíéëéùîî åðà
.ïåéìòä âðò úðéçá àåäù ,øùà úðéçáî
" המצוות ברכת בל' הפנימי קדשנואשרהפירוש

ש"אשר" הוא, במצותיו") "שקדשנו (ולא במצותיו"
קיום ידי שעל והיינו, ותענוג, אושר מלשון גם הוא

העליון". "עונג ממשיכים אנו המצוות

(גזירותיו ית' רצונו הן שהמצוות זה מלבד כלומר:
מתענג שהקב"ה העליון", "עונג הן הרי ופקודותיו),

שלנו. המצוות מקיום כביכול

עונג גורמים אנו המצוות קיום ידי שעל ונמצא,
למטה, זה עונג ממשיכים גם ואנו כביכול, למעלה
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" -אשרוזהו ועונג אושר לשון במצותיו", קדשנו
"אשר". בחינת ממשיכים שאנו

äîëçå äàìéò äîëç úðéçáá àéä äëùîääå
,äàúú àãåçéå äàìéò àãåçé úðéçá ïäù ,äàúú

.ïåéìòä âðò úðéçáî ïäá êùîðù
המצוות) קיום ידי על (הנגרם שלמעלה זה עונג
דרך בהם ונמשך כולם, העולמות בכל מתגלה
עילאה" "חכמה היא שראשיתן העליונות, הספירות

כנ"ל. המלכות), (מדת תתאה" "חכמה היא וסופן

כההבדל הוא החכמה, בחינות שתי בין ההבדל -

עילאה" "יחודא הנק' ית', ביחודו הדרגות שתי בין
התחתון). ויחוד העליון (יחוד תתאה" ו"יחודא

בקיצור: הדברים פירוש

שום שאין - היא ה' אחדות ענין מציאותאמיתיות

מדריגות שתי יש זו בהכרה אולם, אלקות. מלבד
של מצדו היחוד שהיא עילאה" "יחודא כלליות:
כלא קמי' ד"כולא כביכול, ובעצמו בכבודו הקב"ה
ית' אחדותו שהיא תתאה", ו"יחודא ממש"; חשיבא
כיש עצמם שמרגישים הנבראים, תפיסת מצד
וקיומם מציאותם שכל שמכירים אלא ומציאות,

תמיד. אותם המהווה האלקי בכח תלויים

ו"חכמה עילאה" "חכמה בין גם ההבדל וזהו
תתאה":

שהיא כפי ית' חכמתו היא עילאה חכמה
"חכים (בחינת נבראים מגדר לגמרי למעלה בעצמותו,
אחדותו נרגשת זו בחינה ומצד ידיעא"), בחכמה ולא

עילאה; יחודא האמיתית, ית'

שורש היא המלכות) (ספירת תתאה" "חכמה ואילו
בחינה שמצד האחדות ולפיכך (כנ"ל), לנבראים ומקור

"יחוד רק היא שכלזו יכירו שהנבראים תתאה", א
אותם. המהווה האלקי הכח רק היא מציאותם

מבחינת נמשך המצוות קיום ידי שעל מה וזהו
עונג תתאה; ובחכמה עילאה בחכמה העליון" "ענג
ית', אחדותו מגילוי נפעל הקב"ה) של (העונג העליון
בחינות בשתי המצוות) קיום (ע"י נמשך זה וגילוי

תתאה. ויחודא עילאה יחודא האחדות,

ברכת בנוסח נרמז זה ענין כיצד ומבאר [והולך

המצוות:]

àåä ,åðé÷ìà 'ä äúà êåøá ,äëøáä ùåøéô åäæå
äðéáå äîëçã äàìéò àãåçé úðéçá[ד].úåìéöà

"הוי' השמות ששני האריז"ל, בכתבי מבואר
חכמה הראשונות הספירות שתי כנגד הם אלקינו"
אלו ובספירות האצילות, שבעולם ובינה [עילאה]
שאין האמיתית, ית' אחדותו מאירה ובינתו) (חכמתו

עילאה. יחודא היינו בלעדו, מציאות שום

.äàúú àãåçé úðéçá àåä ,íìåòä êìî ë"çàå
"חכמה והוא מלכות, בחינת הוא העולם" "מלך
עצמו את משפיל שהקב"ה כפי והיינו - (כנ"ל) תתאה"
אפשר אי זו בחינה ומצד נבראים, ולהחיות להוות
"כלא", הוא (שהכל חשיב כלא קמי' דכולא לומר
מקור הוא שהרי כלל), מציאות שום אין וכאילו

באלקות הדרגא זוהי כלומר, מקוםהנבראים, שנותנת

"יש"; מציאות נתהווה וממנה הנבראים למציאות
ה" זולתו)יחודוענין מציאות (שאין זו בחינה מצד "

הם שהנבראים דאע"פ שענינו, תתאה, יחודא הוא
מחמת להקב"ה בטלים הם מקום מכל מציאות,
המהווה האלקי הכח מצד רק הוא קיומם שכל ההכרה

תמיד. אותם

úðéçá ,'åë åðùã÷ øùà úðéçáî íäì íéëéùîîå
.ïåéìòä âðò

אשר העולם מלך אלקינו ה' אתה "ברוך וזהו
"עונג - "אשר" בחינת שממשיכים כו'", קדשנו
ל"מלך ועד אלקינו" "הוי' בחינת בתוך - העליון"
הבינה) לספירת (ועלֿידה עילאה חכמה שהן העולם",

כנ"ל. תתאה וחכמה

,íééîùâä úåöîä äùòî íåé÷ éãé ìò à÷åã åðééäå
,äâåð éøåøéá øøáì ,àëôäúàå àééôëúà úðéçáá
.ïåéìòä âåðòúä éåìéâ íéëéùîî à÷ééã äæ éãé ìòù
המצות מעשה ידי על רק היא זו שהמשכה והטעם

כי קשורדוקא, גשמיים, בדברים מעשיות מצוות קיום
עבודת ענין לעיל וכמבואר וביטולו, הרע הכנעת עם
גשמיים דברים עם שמשתמשים ידי שעל ה"בירורים",
שבתוך הקדושה ניצוץ את "מבררים" ית', לעבודתו

שבו. הרע חלק מתבטל ועי"ז הגשמי, הדבר

"בירורי פירוש הגשמייםנוגה[וזהו הדברים כי ,"

מ"קליפת הם מצוה, עמהם לעשות שניתן המותרים
טוב הדעת "עץ כענין ורע, טוב תערובת שהיא נוגה",
הוא הרי ית' לעבודתו אתם משתמש וכאשר ורע"

בנוגה]. בירור זה ידי על עושה

(שבזה לטוב הרע והפיכת כפיית של זו ועבודה
דברים שגם הקב"ה, של אחדותו ענין ביטוי לידי בא
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,äàúú àãåçéå äàìéò àãåçé úðéçá ïäù ,äàúú

.ïåéìòä âðò úðéçáî ïäá êùîðù
המצוות) קיום ידי על (הנגרם שלמעלה זה עונג
דרך בהם ונמשך כולם, העולמות בכל מתגלה
עילאה" "חכמה היא שראשיתן העליונות, הספירות

כנ"ל. המלכות), (מדת תתאה" "חכמה היא וסופן

כההבדל הוא החכמה, בחינות שתי בין ההבדל -

עילאה" "יחודא הנק' ית', ביחודו הדרגות שתי בין
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c"agקעו i`iyp epizeax zxezn

למעלה, עצומה רוח נחת גורמת אלקות) הם גשמיים

העליון" התענוג "גילוי המשכת פועלת היא ולפיכך

תתאה. (יחודא) וחכמה עילאה (יחודא) חכמה בבחינת

à÷åã éæà ,"õåçá" åùáìúðùë "úåîëç" åäæå
:äîëçá ïåéìòä âåðòúä éåìâ úîçî ,"äðåøú"

d wxt eycwl zayd mei z` xekf d"c

•

1

2

3

4

5

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

להביןÚÓÂ˙‰(לז) יש דהנה חנוכה. ענין שרש לבאר יש
מן שניצולו זה נס על שמברכין במה
עם זה לנס יש שייכות מה חנוכה נר להדליק העכו"ם
הנס זה מפני ואם כלל הנס מענין שאינו המזבח חנוכת
הנס עיקר אינו זהו ימים ח' ממנו והדליקו א' פך שמצאו
ועוד כו' המזבח חנוכת ענין מן אינו וגם המלחמה נצוח של
בפי' להבין יש תחלה הנה אך כו' חנוכה נר נק' למה
חנוך ממ"ש זה ויובן החינוך ענין שהוא דחנוכה הפשוט
כך הספר בבית נערים חינוך עד"מ דהנה דרכו עפ"י לנער
לחנכו כשרוצה הספר לבית בנו את מוליך שהאב הוא
אגוזים כמו ערכו לפי מתנות לו נותן מעצמו אח"כ שילך
המדה כפי שלא בימין ומקרבו ומנשאו ומכבדו ומעות
בזה ומרגילו הספר לבית לילך בלבו שיחזק בכדי הראשונה
כלל וכבוד מתנות בלי מעצמו הולך שאח"כ עד ימי' כמה
נותן בעלה לבית אבי' כשמוליכה אביה בבית כלה וכן
אינה ואח"כ כו' ושמחה ובמשתה בעצמו ומוליכה מתנות
קשות התחלות דכל הכלל זהו כי אבי' לבית לילך רוצה
כנ"ל דרכו עפ"י לנער החינוך לעשות לכתחלה צריך וע"כ
נמשך שיהיה צריך שהיה המזבח חנוכת ענין וזהו וד"ל.
להעלות קרבנין דאכיל אריה שנקרא מעלה של אש תמיד
הוצרך ע"כ כו' דזו"נ עליון יחוד שזהו לה' ניחוח לריח
המזבח חנוכת ונק' רבות במתנות למזבח לחינוך בתחלה
כמ"ש מעצמו עליון יחוד ומתחבר נמשך יהי' שאח"כ בכדי
מט"ט שנק' העליון נער בבחי' למעלה הוא וכך וד"ל במ"א
עד"מ דרכו עפ"י לנער חנוך אמר שע"ז עולם של שרו
קטן שהוא מפני כנ"ל הספר לבית לחנכו שרוצין הנער
רבות מתנות ע"י לחיזוק צריך הלמוד שלמות להכיל בערך

לא ואם כו' מעט מעט בנפשו ולקבל להכיל שיוכל כדי
בבחי' למעלה הוא וכך כו' כלל לקבל יכול לא הזה החיזוק
נק' העולמו' בשביל בצמצום הנמשך אלקי השפע כללות
שנק' ומה ועולם עולם בכל ובפרט בכלל עולם של שרו
צמצום בבחי' בא הזה אלקי השפע שכל לפי היינו נער
ומדותיו ששכלו ונער התינוק כמו מאד והמדות החכמה
הגדול האדם ערך לגבי מאד קטני' בענינים רק קטנים
כידוע זוטרי אנפי רביא הנק' והוא בשנים וזקן בדעת
ויצירה לבריאה מאצי' ליש מאין מע"ב דכל הוא והענין
כמאמר המדות וקטנות החכמה וקטנות צמצום רק זהו
עשית בחכמה כולם שנא' שאע"פ כו' דמלכא אורחא דלאו
רקיע יהי אור יהי והמאמרות בחוכמתא בראשית וכמ"ש
בחי' הוא הכל כו' ועולם עולם בכל וכה"ג חו"ג מדות הן

ר המתצמצם ומדות דשכל העולמותהקטנות חיות בשביל ק
לגבי זוטרי אנפי שנק' מט"ט נער בחי' והוא כו' ליש מאין
ומדות חו"ב בחי' שהוא רברבי אנפי בחי' הגדול אדם בחי'
ומדותיו שחכמתו ממש חד וחיוהי דאיהו אמ' דשם דאצי'
לעולמות ושפע אור מבחי' שלמעלה בעצמותו מיוחדים
מעין רק רבו כשם שמו זה מט"ט נער ובחי' וד"ל כידוע
הייתי נער אמר וע"ז כו' דאצי' דאדם ושכל דמדות ודוגמא
זקנתי גם דאצי' מדות לגבי האצי' בעולם הקטנות בבחי'
זקן עבדו אז שנקרא כו' שני אלפי דו' השפע תשלום לאחר
ש"ע שרו בבחי' ובירידתו נער נק' האצי' (דלגבי כו' ביתו
כמ"ש באצי' ימים ו' נק' שני אלפי דו' משום ביתו זקן נק'
שיוכל וכדי במ"א) כמ"ש כו' כיום בעיניך שנים אלף כי
חינוך נק' העולמות בשביל דאצי' השפע לקבל זה נער

וד"ל: וכמשי"ת הנ"ל עד"מ חיזוק שצריך נערים
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והואÚÂ˙‰ב) בשבת העונש איסור ענין שרש ג"כ יובן
כי והענין זה. מפסוק הרמב"ם שהוציא המצוה
כפשוטו תבערו לא שהוזהרנו האש הבערת בענין גם הנה

כו' הכתר המשכת להיות א"א שבבי"ע לפי הטעם וביארנו
הנה שבאצי' הכתרים של היחוד דוגמת לעשות אסור ולכן
כי והוא וביה מיני' טעם טוב להוסיף בגו דברים עוד יש
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

ע"י א"כ בבי"ע הנ"ל הכתר הארת להמשיך שא"א לפי
קשות גבורות ותוקף הבערת ג"כ בזה מעורר אש הבערת
כנ"ל הכתר הארת עי"ז גורם במקדש (משא"כ שבבי"ע
בעז"ה. כמשי"ת אש בשם ג"כ הנק' כו') המנורה בהדלקת
דנוגה קשות גבורות שאין מנוחה הוא בשבת כי והענין
העליונה קדושה התגברות מחמת כלל בעולם פועלים
ושלטא יומא דאתקדש כיון י"ד הזהר בהקדמת וכדאי'
כל ואטמרת גרמה אזעירת סט"א ההוא עלמא על קדושה
עד (במ"ש) שלטין ולא כו' דשבתא ויומא דשבתא לילא
דנגדא דנורא דמנהורא בגין דשרגא מרזא נהורין דיהון
נש בר כד דא וכל תתאה. עלמא על ושלטין כולהו אתיאן
ויובן כו'. דסדרא קדושא ישראל שלימו לא עד שרגא אדליק
כל על התורה את הקב"ה שחזר מארז"ל להבין הקדמה ע"פ
כתיב מה אמרו שעיר בני ב') ב' (ע"ז קבלוה ולא האומות
ברכה) (ספרי תחי' חרבך ועל אביו בירכו כבר תרצח לא בה
ידוע כי והענין ב'), ל"ג (דברים וכו' למו משעיר וזרח וזהו
ל"ו (בראשית אדום בארץ מלכו אשר המלכים ואלה בענין
בבי"ע למטה ונפלו שמתו דתהו קדמאין מלכין ז' שהן ל"א)
ושרשם דב"ן הגבורות מבחי' היו וכולן וימת וימלוך כמ"ש
דנהבה עירו ושם בו שנאמר בלע הראשון המלך הוא
כמ"ש גבורות בחי' כלומר הבה דין ל"ב) ל"ו (בראשית
תכלית היו שלהם הגבורות דענין וידוע אדר"ר בריש
ולהדבק להכלל ההסתלקות בבחי' שהיו דהיינו הקדושה
האורות שנסתלקו אחר אך מהכלים ולהפרד הא"ס במקורן
שבהם הגבור' בחי' נתגשמו בבי"ע למטה הכלים ונפלו

שלמעלה הדין שלוחי כל נבראו ומהן רע, בהם ונתערב
לפעול ותשוקתם חפצם שכל והמסטינים והמקטרגים
לאלקאה, רצועה בזהר הנקראי' והן בבנ"א הדין פעולת
בנ"א שיש למטה רואים אנו מאשר דוגמא ע"ד והיינו
בחוש כנראה בבנ"א דין כשפועלים הוא חיותם שעיקר
מתחמם תיכף עבירה עוברי אנשים הללו לבנ"א יקרה כאשר
אכזרי מכות ולהכותם להענישם וכעס חימה ויתמלאו לבבם

מ עדורציחה ישקטו ולא ינוחו ולא דוקא ידם ובפועל מש
רע שטבעם מצד והיינו בתכלית הרעה פעולה בהם עשות
חיות אותם תחי' בבנ"א שיפעלו הרעה זאת ע"כ בעצם
פעולת לידם ובבוא כלל חיות להם אין ובלעדו נצחי וקיום
הגם והנה חיותם. שזה מצד נפשם מתחדש כאילו הרציחה
כלל אמת זה אין עבירה שעבר על לש"ש הדבר שילבישו
פני באור וכמ"ש וחסד רחמים מלא ית' הוא הרי באמת כי
ומקור החיים מקור שהוא לפי ט"ו) ט"ז (משלי חיים מלך
באה הרע פעולת ואין התענוגים ומקור והחסד הטוב
יורד רע אין פנ"א) בראשית (מד"ר כמארז"ל כלל מחמתו
שנבראו שבה"כ ע"י הוא הדין שנסתעף (ומה מלמעלה
על לנקמה לא לזה מסכים והש"י דין שתובעים הדין שלוחי
הנפש חולי שמרפאים רפואה כמו אלא ח"ו עבירה העובר
מוציא שהאומן כמו וגיהנם היסורים ע"י מהעבירות הנעשי'
רוע מזג מצד שזהו אלא כו') חם מתכת ע"י מבגד כתם
ועד"ז כו' ולהעניש להריע קשות מגבורות מוטבע' הנפש
בדין וחפצם קשות גבורות מבחי' הרוחני' הדין שלוחי הם

כו'. יחיו ובזאת הדין פעולת לפעול
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Í¯Ú˘ולא כתיב הנה הגלעד, מהר שגלשו העזים כעדר
משמע שעירות, אחיו עשו כידי ידיו היו כי הכירו
קול שהקול הגם כי האדם בכללות שינוי עושים שהידים
הענין וצ"ל הכירו, לא עשו ידי שהידים ע"י מ"מ יעקב

כו'. כ"כ פועלי' ואיך הוא מה מפני
È„Î·Âצ"ל וגם ידים, נטילת ענין כללות צ"ל זה להבין

להם הי' ידים, נטילת על הברכה תיקנו מה מפני
הוא שהטעם שאומרי' מי ויש ידים, רחיצת על לברך לתקן
זה וגם נטלא, בגמ' אותה קורי' בו שרוחצין שהכלי מפני
כשנוטל דוקא כ"א שייך אין הטעם זה דהלא להבין צריך
זה שייך אין במים הידים את מטביל אם אבל בכלי, ידיו
על לברך אם הפוסקים בין פלוגתא בזה יש ובאמת הטעם.
מים הם דאם הכריע והמג"א נט"י, על או ידים טבילת

וכשרים לנטילה הפוסלים דברים דיש ג"כ, לנטילה הראוים
על לברך הסוברים דעת לפי אפי' נט"י על יברך אז לטבילה,
שהרי נטלא נק' דהכלי הטעם שייך איך ולפ"ז ידים, טבילת
דוקא ה"ז הידים להגביה שצריך מחמת ואם ידיו, טובל הוא
כמש"פ להגביהם א"צ ידיו כשטובל אבל ידיו, כשנוטל
דוקא הנטילה שייכא מה מפני צ"ל זה להבין ובכדי בש"ע.
רעה הרוח להעביר כדי שחרית לנט"י הטעם דהרי לידים,
הלילה או השינה, מחמת הוא רעה והרוח הידים, על השורה
ולאכילה דוקא. הידי' ולמה רעה הרוח גורמת שינה בלא
וגם עסקניות, שהידים מפני תרומה סרך משום הטעם ג"כ
הוא הענין אך הידים, על דוקא הדקדוק למה מובן אינו זה
אחרון היותר כח שהוא המעשה כח מלובש שבהידים מפני

החיצונים. יניקות משם להיות יוכל ולכן שבנפש
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ע"י א"כ בבי"ע הנ"ל הכתר הארת להמשיך שא"א לפי
קשות גבורות ותוקף הבערת ג"כ בזה מעורר אש הבערת
כנ"ל הכתר הארת עי"ז גורם במקדש (משא"כ שבבי"ע
בעז"ה. כמשי"ת אש בשם ג"כ הנק' כו') המנורה בהדלקת
דנוגה קשות גבורות שאין מנוחה הוא בשבת כי והענין
העליונה קדושה התגברות מחמת כלל בעולם פועלים
ושלטא יומא דאתקדש כיון י"ד הזהר בהקדמת וכדאי'
כל ואטמרת גרמה אזעירת סט"א ההוא עלמא על קדושה
עד (במ"ש) שלטין ולא כו' דשבתא ויומא דשבתא לילא
דנגדא דנורא דמנהורא בגין דשרגא מרזא נהורין דיהון
נש בר כד דא וכל תתאה. עלמא על ושלטין כולהו אתיאן
ויובן כו'. דסדרא קדושא ישראל שלימו לא עד שרגא אדליק
כל על התורה את הקב"ה שחזר מארז"ל להבין הקדמה ע"פ
כתיב מה אמרו שעיר בני ב') ב' (ע"ז קבלוה ולא האומות
ברכה) (ספרי תחי' חרבך ועל אביו בירכו כבר תרצח לא בה
ידוע כי והענין ב'), ל"ג (דברים וכו' למו משעיר וזרח וזהו
ל"ו (בראשית אדום בארץ מלכו אשר המלכים ואלה בענין
בבי"ע למטה ונפלו שמתו דתהו קדמאין מלכין ז' שהן ל"א)
ושרשם דב"ן הגבורות מבחי' היו וכולן וימת וימלוך כמ"ש
דנהבה עירו ושם בו שנאמר בלע הראשון המלך הוא
כמ"ש גבורות בחי' כלומר הבה דין ל"ב) ל"ו (בראשית
תכלית היו שלהם הגבורות דענין וידוע אדר"ר בריש
ולהדבק להכלל ההסתלקות בבחי' שהיו דהיינו הקדושה
האורות שנסתלקו אחר אך מהכלים ולהפרד הא"ס במקורן
שבהם הגבור' בחי' נתגשמו בבי"ע למטה הכלים ונפלו

שלמעלה הדין שלוחי כל נבראו ומהן רע, בהם ונתערב
לפעול ותשוקתם חפצם שכל והמסטינים והמקטרגים
לאלקאה, רצועה בזהר הנקראי' והן בבנ"א הדין פעולת
בנ"א שיש למטה רואים אנו מאשר דוגמא ע"ד והיינו
בחוש כנראה בבנ"א דין כשפועלים הוא חיותם שעיקר
מתחמם תיכף עבירה עוברי אנשים הללו לבנ"א יקרה כאשר
אכזרי מכות ולהכותם להענישם וכעס חימה ויתמלאו לבבם

מ עדורציחה ישקטו ולא ינוחו ולא דוקא ידם ובפועל מש
רע שטבעם מצד והיינו בתכלית הרעה פעולה בהם עשות
חיות אותם תחי' בבנ"א שיפעלו הרעה זאת ע"כ בעצם
פעולת לידם ובבוא כלל חיות להם אין ובלעדו נצחי וקיום
הגם והנה חיותם. שזה מצד נפשם מתחדש כאילו הרציחה
כלל אמת זה אין עבירה שעבר על לש"ש הדבר שילבישו
פני באור וכמ"ש וחסד רחמים מלא ית' הוא הרי באמת כי
ומקור החיים מקור שהוא לפי ט"ו) ט"ז (משלי חיים מלך
באה הרע פעולת ואין התענוגים ומקור והחסד הטוב
יורד רע אין פנ"א) בראשית (מד"ר כמארז"ל כלל מחמתו
שנבראו שבה"כ ע"י הוא הדין שנסתעף (ומה מלמעלה
על לנקמה לא לזה מסכים והש"י דין שתובעים הדין שלוחי
הנפש חולי שמרפאים רפואה כמו אלא ח"ו עבירה העובר
מוציא שהאומן כמו וגיהנם היסורים ע"י מהעבירות הנעשי'
רוע מזג מצד שזהו אלא כו') חם מתכת ע"י מבגד כתם
ועד"ז כו' ולהעניש להריע קשות מגבורות מוטבע' הנפש
בדין וחפצם קשות גבורות מבחי' הרוחני' הדין שלוחי הם

כו'. יחיו ובזאת הדין פעולת לפעול
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Í¯Ú˘ולא כתיב הנה הגלעד, מהר שגלשו העזים כעדר
משמע שעירות, אחיו עשו כידי ידיו היו כי הכירו
קול שהקול הגם כי האדם בכללות שינוי עושים שהידים
הענין וצ"ל הכירו, לא עשו ידי שהידים ע"י מ"מ יעקב

כו'. כ"כ פועלי' ואיך הוא מה מפני
È„Î·Âצ"ל וגם ידים, נטילת ענין כללות צ"ל זה להבין

להם הי' ידים, נטילת על הברכה תיקנו מה מפני
הוא שהטעם שאומרי' מי ויש ידים, רחיצת על לברך לתקן
זה וגם נטלא, בגמ' אותה קורי' בו שרוחצין שהכלי מפני
כשנוטל דוקא כ"א שייך אין הטעם זה דהלא להבין צריך
זה שייך אין במים הידים את מטביל אם אבל בכלי, ידיו
על לברך אם הפוסקים בין פלוגתא בזה יש ובאמת הטעם.
מים הם דאם הכריע והמג"א נט"י, על או ידים טבילת

וכשרים לנטילה הפוסלים דברים דיש ג"כ, לנטילה הראוים
על לברך הסוברים דעת לפי אפי' נט"י על יברך אז לטבילה,
שהרי נטלא נק' דהכלי הטעם שייך איך ולפ"ז ידים, טבילת
דוקא ה"ז הידים להגביה שצריך מחמת ואם ידיו, טובל הוא
כמש"פ להגביהם א"צ ידיו כשטובל אבל ידיו, כשנוטל
דוקא הנטילה שייכא מה מפני צ"ל זה להבין ובכדי בש"ע.
רעה הרוח להעביר כדי שחרית לנט"י הטעם דהרי לידים,
הלילה או השינה, מחמת הוא רעה והרוח הידים, על השורה
ולאכילה דוקא. הידי' ולמה רעה הרוח גורמת שינה בלא
וגם עסקניות, שהידים מפני תרומה סרך משום הטעם ג"כ
הוא הענין אך הידים, על דוקא הדקדוק למה מובן אינו זה
אחרון היותר כח שהוא המעשה כח מלובש שבהידים מפני

החיצונים. יניקות משם להיות יוכל ולכן שבנפש
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‰�‰Âע"י הוא זה וביטל אהבה בחי' באדם שיהי' בכדי
היא וחכ' נפקת מחכמה דאורייתא בתורה העסק
ביטול בחי' מה כח בחי' היא דחכמה וכידוע מים בחי'
מבחי' נמשך הנ"ל כמים אהבה ובחי' כו' ממש במציאות
שירדה כמו וגם נפקת דמחכמה התורה ידי על והוא החכ'
היא למטה שגם והראי' ממש ב"ה אוא"ס בה שורה למטה
כאלו עולה בתורת העוסק כל וכמו וזמן מקום בגדר אינה
בחי' נמשך דוקא התורה עסק ע"י ולכן כו'. עול' הקריב
ויגיע ויבוא שיעלה אחר וכמו"כ כו'. בנפש זה גילוי
בכדי הנה בשמו"ע בתפלה הנ"ל וביטול אהבה למדרי'
היום כל האדם בלב ונטועה קבועה זו ומדרי' בחי' להיות

הנה כי בנפשו, עצות לעשות האדם צריך מזה תמוט שלא
להיות חוזר שמו"ע תפלת שאחר בחוש רואין אנו
עם והלכותי' התורה עסק הוא האמיתי' והעצה כבראשונה
בעניני כמו תחתונים גשמיים בדברים מלובשים היותן
ית' בו והדביקות היחוד תכלית הנה הן כו' ומועד זרעים
ממש שוה התורה עסק הנה זו ובבחי' במ"א, כמ"ש
הביטול בחי' רושם שיהי' האדם ויכול שמו"ע לתפלת
כל לנצח ימוט בל במסמרות ונטוע קבוע שמו"ע שבתפלת
ושאבתם בד"ה בלק"ת כ"ז וכמ"ש כו' בתורה בעסקו היום
את רואים העם וכל בד"ה בתו"א מ"ש ועיין פ"ג דרוה"ר

כו': הקולות
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אלקות, גילוי ורוצה אלקות אוהב הוא נפשו, חיי הוא שאלקות כשמתבונן נפשך, דבכל אהבה
מוגבלת. ובלתי ודעת מטעם למעלה - מאדך דבכל אהבה ומוגבלת. ודעת מטעם אהבה היא אבל
יצריך, בשני עד דממכ"ע, התבוננות - לבבך בכל לאלקות. הרצוא נעשה נה"ב, הסתר ע"י דוקא

היצה"ר. גם

¯e‡·eהאהבה אהבה, אפני ב' יׁש ּדהּנה הּוא, הענין ≈ְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָ
ּדהאהבה ."מאד ּד"בכל והאהבה ,"נפׁש ְְְְְְְֲֲִִֶַַַָָָָָָֹּד"בכל
מּפני נפׁשֹו את אֹוהב ׁשהאדם ּכמֹו היא "נפׁש ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּד"בכל
ּכן על אֹותֹו, המחּיה החּיּות הּוא ׁשהעּקר ּומרּגיׁש ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשּיֹודע
והתּפּׁשטּותֹו, החּיּות ּבהתּגּלּות ורֹוצה החּיּות את אֹוהב ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַהּוא
יֹותר מרּגיׁש הּוא הרי ּדאז ּומעּנה, חלּוׁש הּוא ּכאׁשר ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֻּובפרט
הּתֹורה ּבלּמּוד הּטֹובים הענינים וכל ׁשּבחּיּות ְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָהּטּובֿטעם
לעׂשֹות, יכֹול הּבריא ׁשהאדם ׁשּבּלב ּבעבֹודה הּמצות ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹוקּיּום
ּכֹוסף רֹוצה הּוא הּנה זה, ּכל חסר הּוא חליׁשּותֹו לסּבת ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָוהּוא
ּכמֹו אׁשר החּיּות, והתּגּלּות התּפּׁשטּות יֹותר עֹוד ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַּומׁשּתֹוקק
הוי' את "לאהבה ׁשהיא "נפׁש ּד"בכל ּבהאהבה הּוא ְְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָכן

"חּיי הּוא ּכי אלקי18אלקי ּבענין מתּבֹונן ּדכאׁשר , ְְְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶַַַֹֹ
מבין מׂשּכיל הּוא ׁשּמּמּנה ּומסּדרה, ארּכה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֻֻּבהתּבֹוננּות
ּבפרט, נפׁשֹו וחּיי ּבכלל העֹולם חּיי הּוא ׁשאלקּות ְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּומּׂשיג
האלקּות, וגּלּוי ּבהתּפּׁשטּות ורֹוצה אלקּות אֹוהב הּוא ְְְְְֱֱֲִִֵֵֶַָֹֹהרי

ּתהּלים (מדרׁש ּוכמאמר ודעת, טעם ּפי על היא זֹו ְְְְְֲֲִִִִִַַַַַַַַָָּדאהבה
נפׁשי" "ּברכי ּפסּוק הּגּוף,19על את ממּלאה הּנׁשמה "מה ( ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָ

אחזה ּדמּבׂשרי העֹולם", את ממּלא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָּכ
מחּיה20אלקּה ּׁשהּנׁשמה מה נפׁשֹו חּיי ּפרטי עניני ּדמּכל , ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ

ּובכל העֹולם ּבחּיּות ּומּׂשיג יֹודע הּוא מּזה הּנה הּגּוף, ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָאת
קטן עֹולם הּוא ּדהאדם ּגּוף21הּנבראים, הּוא והעֹולם , ְְְִִַָָָָָָָָָ

ׁשּבאה21ּגדֹול לפי ודעת טעם ּבׁשם האהבה נקראת ולכן , ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
ּבסּבת ּבאה ׁשהאהבה זה עם אבל מּמׁש, ּגמּורה ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָָּבהּׂשגה
האהבה אמנם מגּבלת. אהבה היא הּנה ּגמּורה, ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻהּׂשגה

מאד היציאהּד"בכל ׁשהיא ודעת מּטעם למעלה היא " ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָֹ
אין אֹור ּבעצמּות לּכלל הרצֹוא ּתקף והּוא הגּבלה, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמּגדר
ּדוקא, והעלם הסּתר ידי על ּבאה זֹו ּדאהבה הּוא, ּברּו ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָסֹוף
על ּומעלימים מסּתירים הּבהמית ונפׁש הּגּוף ְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַּדכאׁשר
הּתׁשּוקה התּגּברּות ׁשּנעׂשה הּוא זה ידי על הּנה ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹאלקּות,
ּבזה, והּמׁשל וההגּבלה. הּכלים מּגדר לצאת האלקית ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּבּנפׁש
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(בדילוג).18) כ ל, נצבים
א.19) קג, תהלים מדרש
ואילך.20) ב שלב, ב חלק דיבורים לקוטי וראה כד. יט, איוב

מקומות. ובכמה

קא,21) ב. (ק, סט תיקון זוהר תיקוני ג. פקודי תנחומא מדרש
חלק זוהר ד. א, פרק רבה קהלת לא. פרק נתן דרבי אבות וראה א).

במדבר תורה לקוטי עב. פרק א חלק נבוכים מורה ב. קלד, סוףא ה,
ואילך. א עמוד
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ּדדר לאט, לאט הֹולכים רגילם ּבדר הּמים אּמת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָהּנה
ּבהתרחבּות ּומתּפּׁשטים ונגררים הֹולכים להיֹות היא ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִַַַַָהּמים
הּמים הּנה אז הּמים, ּבהּלּו מחּצה עֹוׂשים וכאׁשר ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָּגדֹולה,
ּובכח ּברעׁש והֹולכים ּברגיל, מּכמֹו יֹותר ּבהּלּוכם ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָֹמתּגּברים
הּמים ּבכח ּדבר איזה להניע ּכׁשרֹוצים הּנה ולכן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹיֹותר,
הם הּנה אז ּבהּלּוכם, ּבהּמים מחּצה עֹוׂשים הּנה ְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָָההֹולכים,
הּכבד הּדבר את ּגם ּומניעים יֹותר ּבכח והֹולכים ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹמתּגּברים
ּפֹועלת הּלּוכם ּומֹונעת ׁשחֹוצצת ּדהּמחּצה והינּו ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָּביֹותר,
הּלּו את סֹותמים וכאׁשר ּפנימי, ּכח וגּלּוי התּגּברּות ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָֹּבהם
הּנה ועפר, אבנים מעצים העׂשּויה ּגמּורה ּבסתימה ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָהּמים
מים ּכי עד יֹותר, ּבהּמים ּפנימי ּכח ּגּלּוי מעֹוררת זֹו ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָֹסתימה
זֹו ולא הּסתימה, את ּבֹוקעים הּמים הּנה ּבהּקבץ ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹרּבים
ּובתֹוספת ּבטבעם רגילם ּבדר להם הֹולכים ׁשהּמים ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבלבד
הרי זאת לבד הּנה הּסתימה, מניעת מּצד ּבהם ׁשּנתּגּלה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹּכח
עפר ּדהעצים והינּו הּסתימה, את ּגם עּמם לֹוקחים ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהּמים
אֹותם לתת מּבלי להּמים ּכחֹומה היּו ּתחּלה אׁשר ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָואבנים
הּסתימה, את ּבקעּו הּמים ּכאׁשר עּתה הּנה ּבטבעם, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָליל
ּגדֹולה. ּבמהירּות הּמים עם הֹולכת עצמּה הּסתימה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָהּנה

הּנפׁש והעלם הסּתר ידי ּדעל האלקית, ּבהּנפׁש יּובן כן ְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּוכמֹו
ּבהּנפׁש הרצֹוא ּתגּברת נעׂשה זה ידי על הּנה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּבהמית

רצ ּבבחינת והּוא הּכלים, מּגדר לצאת לעצמּותהאלקית ֹוא ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
אמנם ,"אלקי הוי' את "ואהבּת ּכתיב ּדהּנה סֹוף, אין ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֹאֹור
ּבּה יׁש הרי "אלקי הוי' את ּד"ואהבּת זֹו אהבה ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹּבפרטּיּות
ׁשהם ,מאד ּובכל ,נפׁש ּובכל ,לבב ּבכל מדרגֹות, ְְְְְְְְְֵֵֶֶַַָָָָֹג'
ּדהּנה מהּותם, ּובעצם אהבתם ואפן ּבענין מּזה זה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹחלּוקים
ּכל ממּלא ּומדרגֹות, ּבחינֹות ג' ׁשהם ּכֹוללים ענינים ג' ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָיׁש

עלמין ּכל סֹובב הּואטעלמין, ּברּו סֹוף אין אֹור ועצמּות , ְְְְִִֵֵַָָָָ
הג' הן ּובזה עלמין, ּכל וסֹובב עלמין ּכל מּממּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּלמעלה
ּדהאהבה ,מאד ּובכל נפׁש ּובכל לבב ּדבכל ְְְְְְְְְֲֲִֶַַַָָָָָָֹאהבֹות

ז"ל רּבֹותינּו אמרּו "לבב ּביצר22ּד"בכל ,יצרי "ּבׁשני ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
הּנה להוי', ּבאהבה יבֹוא הרע הּיצר ּדגם הרע", ּוביצר ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָטֹוב
ּכּלא ממּלא ּדאיהּו אי ההתּבֹוננּות ידי על ּבאה זֹו ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָֹאהבה

הּואיעלמין ּכי אלקי הוי' את "לאהבה נאמר זה ׁשעל , ְְֱֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּבלבּוׁש אלקּות ׁשּמּׂשיג ההּׂשגה מּצד הּוא ׁשּזה ,"ְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹחּיי
הּבהמית הּנפׁש ּדגם ּדוקא הּוא זה ידי ּדעל ּכּנ"ל, ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָההּׂשגה

להוי'. ּבאהבה ְֲֲַַָָָָָּבאה
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הפסוק.22) על רש"י ופירוש ספרי במשנה. א נד, ברכות

העולמות.ט. כל את (מקיף) ומסובב העולמות, כל את העולמות.י.ממלא כל את ממלא שהוא

•
mixeaic ihewl

תורה, בעלי ישראל. בני ראשי העדה, עיני הם רבנים

על דיברו כבר אמנם ישראל. לב הם מלמדים, שו"בים,

טעיה מוטעה, להיות אסור לנקודה, להתדבר יש אך כך,

להיות אין רע, הוא ושקר שקר זה טעיה טוב, לא זה

הטובים, בדברים ולא הרעים בדברים לא מוטעה

מהלא־טוב גם הצדדים משני האמת את לדעת צריכים

מהטוב. וגם

חושב כשהוא גם בגשמיות, במצבו מוטעה כשאחד

או כך, זה אין דבר של ולאמיתו ר"ל, לעני עצמו את

הוא דבר של ולאמיתו לעשיר, עצמו את חושב כשהוא

עני ישאר והוא הטעיה, הם הדברים שני הרי ר"ל, עני

עצמו את חושב אלא עני, הוא כשאין גם שהרי ר"ל,

עני ישאר ואכן דבר שום עושה הוא אין ממילא לעני,

אמנם מוטעה, להיות אסור ברוחניות, גם הדבר כך ר"ל.

אך היטב, המצב את יודע אחד כל ר"ל, מר הכללי המצב

בטחונות לנו יש עשירים, עניים אנו דבר של לאמיתו

שלנו, הנאמנות על מאד הרבה ב"ה לנו מאמינים גדולים,

יהבי" מיהב לנו14"משמיא יש ולפעול, לעשות כוחות

מעובדת, לא סחורה גדול חלק אכן סחורה, הרבה ב"ה

סחורה הוא שיחי' הסתמי היהודי סחורה, זו זאת בכל אך

אימרה לשמוע רוצה הוא שומעת, אוזן לו יש מאד, טובה

מדברים כאשר המדרש, לבית בחשק הולך הוא יהודית,

מתעורר. הוא �

יהודים יקרים. פנינים הם הפשוטים היהודים

התורה גדולי את שלנו, הגאונים את גידלו אלה פשוטים

כמה שותים, אנו ומימיהם חיים אנו שמפיהם שלנו

בדורות ישיבות בני אלפים ואלפי תורה וגדולי גאונים

היהודים של הגריסים מרק ועל הלחם על גדלו שלפנינו

הפשוטים. היהודיות והנשים

היהודים על שעברו, הדורות על מסתכלים כשאנו

ועל שלהם התמימותית השמים יראת על הפשוטים

תלמידי מחזיק היה עשיר יהודי תורה, להחזיק אהבתם

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

תענית א.14) ס, חולין א. כח,



קעט c"ag i`iyp epizeax zxezn

ּדדר לאט, לאט הֹולכים רגילם ּבדר הּמים אּמת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָהּנה
ּבהתרחבּות ּומתּפּׁשטים ונגררים הֹולכים להיֹות היא ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִַַַַָהּמים
הּמים הּנה אז הּמים, ּבהּלּו מחּצה עֹוׂשים וכאׁשר ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָּגדֹולה,
ּובכח ּברעׁש והֹולכים ּברגיל, מּכמֹו יֹותר ּבהּלּוכם ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָֹמתּגּברים
הּמים ּבכח ּדבר איזה להניע ּכׁשרֹוצים הּנה ולכן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹיֹותר,
הם הּנה אז ּבהּלּוכם, ּבהּמים מחּצה עֹוׂשים הּנה ְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָָההֹולכים,
הּכבד הּדבר את ּגם ּומניעים יֹותר ּבכח והֹולכים ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹמתּגּברים
ּפֹועלת הּלּוכם ּומֹונעת ׁשחֹוצצת ּדהּמחּצה והינּו ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָּביֹותר,
הּלּו את סֹותמים וכאׁשר ּפנימי, ּכח וגּלּוי התּגּברּות ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָֹּבהם
הּנה ועפר, אבנים מעצים העׂשּויה ּגמּורה ּבסתימה ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָהּמים
מים ּכי עד יֹותר, ּבהּמים ּפנימי ּכח ּגּלּוי מעֹוררת זֹו ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָֹסתימה
זֹו ולא הּסתימה, את ּבֹוקעים הּמים הּנה ּבהּקבץ ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹרּבים
ּובתֹוספת ּבטבעם רגילם ּבדר להם הֹולכים ׁשהּמים ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבלבד
הרי זאת לבד הּנה הּסתימה, מניעת מּצד ּבהם ׁשּנתּגּלה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹּכח
עפר ּדהעצים והינּו הּסתימה, את ּגם עּמם לֹוקחים ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהּמים
אֹותם לתת מּבלי להּמים ּכחֹומה היּו ּתחּלה אׁשר ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָואבנים
הּסתימה, את ּבקעּו הּמים ּכאׁשר עּתה הּנה ּבטבעם, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָליל
ּגדֹולה. ּבמהירּות הּמים עם הֹולכת עצמּה הּסתימה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָהּנה

הּנפׁש והעלם הסּתר ידי ּדעל האלקית, ּבהּנפׁש יּובן כן ְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּוכמֹו
ּבהּנפׁש הרצֹוא ּתגּברת נעׂשה זה ידי על הּנה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּבהמית

רצ ּבבחינת והּוא הּכלים, מּגדר לצאת לעצמּותהאלקית ֹוא ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
אמנם ,"אלקי הוי' את "ואהבּת ּכתיב ּדהּנה סֹוף, אין ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֹאֹור
ּבּה יׁש הרי "אלקי הוי' את ּד"ואהבּת זֹו אהבה ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹּבפרטּיּות
ׁשהם ,מאד ּובכל ,נפׁש ּובכל ,לבב ּבכל מדרגֹות, ְְְְְְְְְֵֵֶֶַַָָָָֹג'
ּדהּנה מהּותם, ּובעצם אהבתם ואפן ּבענין מּזה זה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹחלּוקים
ּכל ממּלא ּומדרגֹות, ּבחינֹות ג' ׁשהם ּכֹוללים ענינים ג' ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָיׁש

עלמין ּכל סֹובב הּואטעלמין, ּברּו סֹוף אין אֹור ועצמּות , ְְְְִִֵֵַָָָָ
הג' הן ּובזה עלמין, ּכל וסֹובב עלמין ּכל מּממּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּלמעלה
ּדהאהבה ,מאד ּובכל נפׁש ּובכל לבב ּדבכל ְְְְְְְְְֲֲִֶַַַָָָָָָֹאהבֹות

ז"ל רּבֹותינּו אמרּו "לבב ּביצר22ּד"בכל ,יצרי "ּבׁשני ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
הּנה להוי', ּבאהבה יבֹוא הרע הּיצר ּדגם הרע", ּוביצר ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָטֹוב
ּכּלא ממּלא ּדאיהּו אי ההתּבֹוננּות ידי על ּבאה זֹו ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָֹאהבה

הּואיעלמין ּכי אלקי הוי' את "לאהבה נאמר זה ׁשעל , ְְֱֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּבלבּוׁש אלקּות ׁשּמּׂשיג ההּׂשגה מּצד הּוא ׁשּזה ,"ְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹחּיי
הּבהמית הּנפׁש ּדגם ּדוקא הּוא זה ידי ּדעל ּכּנ"ל, ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָההּׂשגה

להוי'. ּבאהבה ְֲֲַַָָָָָּבאה

f"vxz ,xnera b"l
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הפסוק.22) על רש"י ופירוש ספרי במשנה. א נד, ברכות

העולמות.ט. כל את (מקיף) ומסובב העולמות, כל את העולמות.י.ממלא כל את ממלא שהוא

•
mixeaic ihewl

תורה, בעלי ישראל. בני ראשי העדה, עיני הם רבנים

על דיברו כבר אמנם ישראל. לב הם מלמדים, שו"בים,

טעיה מוטעה, להיות אסור לנקודה, להתדבר יש אך כך,

להיות אין רע, הוא ושקר שקר זה טעיה טוב, לא זה

הטובים, בדברים ולא הרעים בדברים לא מוטעה

מהלא־טוב גם הצדדים משני האמת את לדעת צריכים

מהטוב. וגם

חושב כשהוא גם בגשמיות, במצבו מוטעה כשאחד

או כך, זה אין דבר של ולאמיתו ר"ל, לעני עצמו את

הוא דבר של ולאמיתו לעשיר, עצמו את חושב כשהוא

עני ישאר והוא הטעיה, הם הדברים שני הרי ר"ל, עני

עצמו את חושב אלא עני, הוא כשאין גם שהרי ר"ל,

עני ישאר ואכן דבר שום עושה הוא אין ממילא לעני,

אמנם מוטעה, להיות אסור ברוחניות, גם הדבר כך ר"ל.

אך היטב, המצב את יודע אחד כל ר"ל, מר הכללי המצב

בטחונות לנו יש עשירים, עניים אנו דבר של לאמיתו

שלנו, הנאמנות על מאד הרבה ב"ה לנו מאמינים גדולים,

יהבי" מיהב לנו14"משמיא יש ולפעול, לעשות כוחות

מעובדת, לא סחורה גדול חלק אכן סחורה, הרבה ב"ה

סחורה הוא שיחי' הסתמי היהודי סחורה, זו זאת בכל אך

אימרה לשמוע רוצה הוא שומעת, אוזן לו יש מאד, טובה

מדברים כאשר המדרש, לבית בחשק הולך הוא יהודית,

מתעורר. הוא �

יהודים יקרים. פנינים הם הפשוטים היהודים

התורה גדולי את שלנו, הגאונים את גידלו אלה פשוטים

כמה שותים, אנו ומימיהם חיים אנו שמפיהם שלנו

בדורות ישיבות בני אלפים ואלפי תורה וגדולי גאונים

היהודים של הגריסים מרק ועל הלחם על גדלו שלפנינו

הפשוטים. היהודיות והנשים

היהודים על שעברו, הדורות על מסתכלים כשאנו

ועל שלהם התמימותית השמים יראת על הפשוטים

תלמידי מחזיק היה עשיר יהודי תורה, להחזיק אהבתם
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תענית א.14) ס, חולין א. כח,



c"agקפ i`iyp epizeax zxezn

היה עסק, בעל הבית, בעל יהודי חשבונו, על חכמים

היה ישוב'ניק חכמים, תלמידי בשני או באחד מחזיק

מחזיק היה בינוני ויהודי ולמד, שישב יהודי אצלו מחזיק

או בשנים � ובשבת בשבוע, ימים מספר ישיבה בתלמיד

הישיבה, לתלמידי שנתנו הקבועים ה"ימים" בשלשה.

אצלם, שאכל מהתלמיד ואשתו היהודי של הרצון שביעת

הם. בבנם מאשר יותר אתו התעסקו מאד, זאת ייקרו

המדות את זיככו הם ישראל, בתי האירו ה"ימים"

"עין התהלים, שני ומצד ה"ימים" אחד מצד היהודיות,

ובין בוקר לפנות המדרש בבית ששמעו והמדרש יעקב"

במדות בריאים יהודים ישרים דור נתנו � למעריב מנחה

ישרות. והנהגות טובות
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הענדל ר"ח החסיד של בחדרו לילה תמול שבתי היה טוב החסידים1מה של סיפוריהם ולשמוע ,
וארשוער ברוך שמואל צאשניקער2ר' אבא ר' הורעויטש3, שמואל .4ור' ַַ

..................5

גורעויטש דענעבורג.6הר"ש לעיר הסמוכה גריווע מולדתו בעיר אשר החסידים אודות על מספר

נ"ע הבעש"ט חסידות שמש זריחת מתחלת עוד החסידים עדת לבירת נחשבה דענעבורג עיר
החסידים.7בעולם מאבותיהם קבלו אשר החסידים זקני של סיפורם עפ"י ,

ממנו8בהיותי שמעתי מלמד, פנחס ר' החסיד אצל ומתאבק – תר"ז או תר"ו בשנת – עשר כבן
זמן מאותו שנה חמישים היובל חג בדענעבורג החסידים זקני שחגגו החגיגה אותה זוכר עודנו אשר
כששים כבר הי' שמעי בעת הנה אז חשבוני ולפי נ"ע הבעש"ט מורנו אצל להיות זכו אשר הבהיר

הראשון. יובל אחר שנה

הבט ומבלי זקן, והדרת טובים פנים בעל בשר דל הקומה גבה איש היה מלמד פנחס ר' מורי
גבורתו כאיש הי' שבעים כבן אלו9היותו או בלימודם, ליבם שמים הבלתי לתלמידיו כחו את ומראה ,

שעוריהם. את הבינו שלא

בתלמידים מרה זורק חזקה הנהגה בעל אבל כעסן ולא קפדן לא אינו ר"פ חטא10המלמד כל ועל ,
בקרן בעמידה הרוח עונשי כ"א שער מרוטת ולא לחי מכת לא אינם עונשיו קשה, מעניש קל היותר

ב מזה קשה ועונש החדר, חלל אל ובאחוריו הכותל אל בפנים קשורותזוית בעינים זוית בקרן עמידה
הסגורות. העינים על נוסף אטומות באזנים עוד מזה וקשה במטפ[ח]ת,

מאדמורי"ם סיפור איזה מספר הי' הלימוד אחר ויום יום בכל אשר ודרכו ר"פ המלמד של מנהגו
איש. מפי איש מהמקובלים או הסיפורים בספרי מהנדפסים מחסידים או
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(1.000 ע' לעיל אודותו ראה

קכה,2) ח"א (לקו"ד סט"ו תרצ"ד הפסח חג שיחת אודותו ראה

וש"נ. .109 ע' תש"ז השיחות ספר ב).

טו3) ע' תשס"ט) (קה"ת, במינסק" הגדול "ויכוח אודותו ראה

וש"נ.

השיחות4) (ספר תרנ"ו אייר כ' היומן רשימת אודותו ראה

וש"נ. .(409 ע' תש"וֿה'שי"ת

בכי"ק.5) כ"ה - הנקודות

ברוסית6) ה' אות אין כי הך היינו וגורעוויטש הורעוויטש

ג'. מבטאים ובמקומה

ואילך.7) צז ס"ע ח"ד אגרותֿקודש גם ראה

גורעוויטש.8) הר"ש המספר

כא.9) ח, שופטים ספר ע"פ

ב.10) קג, כתובות ראה

c"ag i`iyp epizeax zxezn

זה את זה מוריבים היינו ושתים פעם ולא במאד, לכולנו יקרה היתה הסיפורים, דסיפורי זו, שעה
רבינו. אצל בקירוב לעמוד חפץ הי' מאתנו אחד כל כי המקומות בעד

או האדמורי"ם, מאחד אם הסיפור, בעל את לפנינו לתאר רבינו מתחיל והתבוננות דומי' מתוך
המסופר. דבר אירע בו אשר והזמן המקום מתאר כוללים ובשרטוטים החסידים, מזקני אחד

נפלא, בדיוק שומרם הי' בסיפור ובין בלימוד בין ר"פ, רבינו נפש מאהובי הם והסדר, המתינות
תלמידיו. מסיבות בין גם קבעם בזה אשר

אצלו למדתי אשר השנים חמשה במשך אשר ר"פ למורי תודה מכיר הנני – הר"ש אומר – אנכי
המתינות טבע בי וקבע החסידים, סיפורי ואהבת ממני שגדול למי והנתינה המסירה חוש בי עורר

והסדר.

החסידים חיי ארחות ללמוד גם חסידותי, סיפור לשמוע ממי הי' וגריווא דענעבורג בהעיירות
בתפלה שבלב ועבודה טובות.11בתורה מדות של והנהגה

וביניהם האמצעי אדמו"ר וכ"ק הזקן אדמו"ר כ"ק חסידי מזקני היו וגריווא דענעבורג חסידי בעדת
ר' דענעבורג אזרחי שניהם נהר, סגי זלמן אברהם ר' באשעס, שלמה ר' והם מופלגים זקנים ששה ַהיו
דוד אבא ר' זקנים ושני בדענעבורג, ומושבם ליאזענער, משה זלמן ר' אלוקסטער, שמואל מנחם

בער ישראל חיים ור' בגריווע.12ּפאלאצקער, מושבם הי' שאסעס באבע ָָָ

ולהיות בכלל, החסידים רגלי בעפר להתאבק עת בכל משתדל הייתי החסידים ספורי את באהבתי
החסידים ומועדי בכלל, השנה ממועדי אחד מועד עלי עבר ולא בפרט, החסידים זקני של בחברתם

והתוועדותם. החסידים התאספות בעת נוכח הייתי לא אשר בפרט,

זקני גם ומה והבחורים, הנערים החסידים בני את מקרבים הי' וגריווא בדענעבורג החסידים עדת
שמ מנחם ר' הזקנים זקני וביותר מרובה, במדה היתה החסידים לילדי הקירוב מדת אשר ואלהחסידים

החסידים. בגזע והנוער הצעירים את מחבבים גם היו ּפאלאצקער דוד אבא ור' ָָאלוקסטר

וכולם החסידים, בעדת ביותר הזקנים היו נהר סגי זלמן אברהם ור' באשעס שלמה ר' ַהחסידים
החסידים. והתוועדות מסיבה בכל ראשונה היושבים המה והם והדר, כבוד להם רוחשים הזקנים גם

משתתפים היו בריוח מתפרנסים ובהיותם דענעבורג עיר מאזרחי היו באשעס, שלמה ר' ַהורי
בנים חשוכי היו בשנים רבות כי במאד, רוחם את העציב אחד דבר אך יפה, בעין העיר לצרכי בנדבתם

וחדשיים. חדש בת בנותיהם שלשה מתו שנפקדו ואחרי

האיש בנות, ושתי בן ילדיהם ושלשה ואשתו האיש אחת עני' משפחה התיישבה דענעבורג בעיר
קטנים לצעקת סגולה ובעלת הרע, לעין המכה על לחשה והאשה פרנסתו, הרויח ומזה בסנדלרות עסק

השינה. בעת

בואו מעת הראשונים ובשבועות קדישא, חברה הכנסת בבית התפלל שמו, ברוך גדלי' ר' האיש,
פשוטים אנשים ובהיותם ולקרבו, אותו לאהבה ביהכ"נ ממתפללי הרבה לו רחש כבר הנה הכנסת לבית
זמן משך איזה וכעבור הבנתם, אפשרית כפי להם ומבאר חומש פרשה לפניהם ללמוד התחיל ביותר
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ב,11) (תענית תפלה" זו אומר הוי בלב שהיא עבודה היא "איזו

סע"א).

או12) "בער", כתוב אם ברור אינו שתח"י כי"ק בצילום בער:

"דער".
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זה את זה מוריבים היינו ושתים פעם ולא במאד, לכולנו יקרה היתה הסיפורים, דסיפורי זו, שעה
רבינו. אצל בקירוב לעמוד חפץ הי' מאתנו אחד כל כי המקומות בעד

או האדמורי"ם, מאחד אם הסיפור, בעל את לפנינו לתאר רבינו מתחיל והתבוננות דומי' מתוך
המסופר. דבר אירע בו אשר והזמן המקום מתאר כוללים ובשרטוטים החסידים, מזקני אחד

נפלא, בדיוק שומרם הי' בסיפור ובין בלימוד בין ר"פ, רבינו נפש מאהובי הם והסדר, המתינות
תלמידיו. מסיבות בין גם קבעם בזה אשר

אצלו למדתי אשר השנים חמשה במשך אשר ר"פ למורי תודה מכיר הנני – הר"ש אומר – אנכי
המתינות טבע בי וקבע החסידים, סיפורי ואהבת ממני שגדול למי והנתינה המסירה חוש בי עורר

והסדר.

החסידים חיי ארחות ללמוד גם חסידותי, סיפור לשמוע ממי הי' וגריווא דענעבורג בהעיירות
בתפלה שבלב ועבודה טובות.11בתורה מדות של והנהגה

וביניהם האמצעי אדמו"ר וכ"ק הזקן אדמו"ר כ"ק חסידי מזקני היו וגריווא דענעבורג חסידי בעדת
ר' דענעבורג אזרחי שניהם נהר, סגי זלמן אברהם ר' באשעס, שלמה ר' והם מופלגים זקנים ששה ַהיו
דוד אבא ר' זקנים ושני בדענעבורג, ומושבם ליאזענער, משה זלמן ר' אלוקסטער, שמואל מנחם

בער ישראל חיים ור' בגריווע.12ּפאלאצקער, מושבם הי' שאסעס באבע ָָָ

ולהיות בכלל, החסידים רגלי בעפר להתאבק עת בכל משתדל הייתי החסידים ספורי את באהבתי
החסידים ומועדי בכלל, השנה ממועדי אחד מועד עלי עבר ולא בפרט, החסידים זקני של בחברתם

והתוועדותם. החסידים התאספות בעת נוכח הייתי לא אשר בפרט,

זקני גם ומה והבחורים, הנערים החסידים בני את מקרבים הי' וגריווא בדענעבורג החסידים עדת
שמ מנחם ר' הזקנים זקני וביותר מרובה, במדה היתה החסידים לילדי הקירוב מדת אשר ואלהחסידים

החסידים. בגזע והנוער הצעירים את מחבבים גם היו ּפאלאצקער דוד אבא ור' ָָאלוקסטר

וכולם החסידים, בעדת ביותר הזקנים היו נהר סגי זלמן אברהם ור' באשעס שלמה ר' ַהחסידים
החסידים. והתוועדות מסיבה בכל ראשונה היושבים המה והם והדר, כבוד להם רוחשים הזקנים גם

משתתפים היו בריוח מתפרנסים ובהיותם דענעבורג עיר מאזרחי היו באשעס, שלמה ר' ַהורי
בנים חשוכי היו בשנים רבות כי במאד, רוחם את העציב אחד דבר אך יפה, בעין העיר לצרכי בנדבתם

וחדשיים. חדש בת בנותיהם שלשה מתו שנפקדו ואחרי

האיש בנות, ושתי בן ילדיהם ושלשה ואשתו האיש אחת עני' משפחה התיישבה דענעבורג בעיר
קטנים לצעקת סגולה ובעלת הרע, לעין המכה על לחשה והאשה פרנסתו, הרויח ומזה בסנדלרות עסק

השינה. בעת

בואו מעת הראשונים ובשבועות קדישא, חברה הכנסת בבית התפלל שמו, ברוך גדלי' ר' האיש,
פשוטים אנשים ובהיותם ולקרבו, אותו לאהבה ביהכ"נ ממתפללי הרבה לו רחש כבר הנה הכנסת לבית
זמן משך איזה וכעבור הבנתם, אפשרית כפי להם ומבאר חומש פרשה לפניהם ללמוד התחיל ביותר

במאד. עליהם נתחבב

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
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לעבודת ענין זו בהוראה אין לכאורה א. במשנתנו: השאלות
אין לכאורה ב. דחסידותא. מילי של הנהגה שאינה ופשיטא ה',
כאלה לאנשים רק מכוונת היא שהרי נפש, לכל השוה הוראה זו

ראשון בפרק ג. השלטונות. עם עסק להם "ואל1שיש שנינו
ומוכר ידוע להיות לא להשתדל שיש היינו לרשות", תתודע

אומר2לשלטון וכאן שלשיש; באופן אלא עמהם, להתעסק
.3זהירות

והביאור:

ומדותיו שכלו – שבאדם ה"שליטים" היא ואמר4"רשות" .
אךזהירין"הוו זה, ל"שלטון" וזקוק מוכרח האדם כי ברשות",

להיות בלתיזהירעליו דבר והלב המוח מתאוים לפעמים כי בו.
לאדם" לו "מקרבין שהן שאף לדעת האדם על ואז רצוי,
בלבד. ול"הנאתן" עצמן" "לצורך זה הרי כאוהבין", ו"נראין

של לשלטון ב"רשות" דהכוונה לומר יש קצת אחר ובאופן
כאוהבין", ו"נראין לאדם" לו ב"מקרבין והפירוש היצה"ר,

הידוע פי על להופיע5מבואר הוא הרע היצר מתחבולות שאחת
בהנהגה גם יעשה, אשר בכל לו ו"מסכים" האדם של כ"אוהבו"
או פני', מתוך זו הנהגה לעשות עליו שמשפיע רק טובה,
את לוכד זה ידי ועל מלומדה", אנשים "מצוות בדרך בקרירות,

ר"ל. אסורים לדברים גם שמסיתו עד ברשתו האדם

ד במילי היא זו רשאיחסידותאועבודה הדין ממדת כי ,

שיהי' (ובלבד הרע דהיצר ה"רשות" עם כלל לעסוק לא האדם
עם להתעסק חייב חסידות במדת אך בפועל); במעשה שלם

רז"ל וכמאמר לטוב, להופכו מנת על הרע לבבך6היצר "בכל
יתירה זהירות מתוך זאת לעשות שעליו אלא יצריך". בשני –

"הוו ברשות".זהירין–

"ואל בפירוש לומר יש זה דרך לרשות":תתודע(ועל
" של באופן לא אך כנ"ל, ה"רשות", עם להתעסק "דעתצריכים

והתחברות התקשרות מלשון –7.(

השכל – הטוב ליצר היא ב"רשות" שהכוונה עוד לומר ויש
ל"רשות"דקדושהומדות אפילו לציית אין מסויימים במקרים .

נפשזה מסירות של עבודה מיהודי כשנדרש היינו שלמעלה–

ודעת .8מטעם

לצורך אלא לאדם לו מקרבין "שאין ו"נראיןעצמןוזהו "
בשעת הנשמההנאתןכאוהבין של הגלויים כחותי' מצד :"

(השלימות לשלימותה המביאה בעבודה רצונה ומדות) (שכל
מציאותה. ושלילת ביטול – נפש מסירת ולא ומדות); דשכל

" רק זה הרי מקום העבודהנראיןומכל ידי על כי כאוהבין",
לאדם לו מגיע נפש מסירת וההנאה.אמיתיתשל הטוב

לדבר: הוכחה [והרי

אך9ידוע ה', קידוש על להשרף צריך הי' יוסף" שה"בית
שנשאר זה והנה, לכך. זכה ולא נענש מסויימת סיבה בגלל
נחשב זאת ובכל ערוך; השולחן את לכתוב לו איפשר בחיים

ל הדבר אפילועונשלו יותר נעלה היא נפש שמסירת הרי .

ערוך השלחן הדורותמחיבור כל סוף עד ישראל בית שכל ,

לאורו] .10הולכים

מ"י.1.

ג.2. פי"א, דר"נ אבות

הרשב"ץ.3. בשם מד"ש ויטרי. מחזור ראה

וכבדא.4. לבא מוחא באדם, אינון שליטין תלת א: קנג, זח"ב ראה

מארז"ל5. לפ"ז מפרש ושם א. לז, עמ' ח"א קונטרסים ספה"מ

וכו'. כך עשה לו אומר היום יצה"ר, של אומנתו כך ב) קז, (שבת

במשנה.6. א נד, ברכות

ספ"ג.7. תניא

ב.8. צט, מג"א תו"א ראה

בראשית.9. ר"פ מישרים מגיד

השומעים10. רשימת פי על – תשל"ט תזו"מ פ' מוצש"ק משיחת

בלבד.
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לעבודת ענין זו בהוראה אין לכאורה א. במשנתנו: השאלות
אין לכאורה ב. דחסידותא. מילי של הנהגה שאינה ופשיטא ה',
כאלה לאנשים רק מכוונת היא שהרי נפש, לכל השוה הוראה זו

ראשון בפרק ג. השלטונות. עם עסק להם "ואל1שיש שנינו
ומוכר ידוע להיות לא להשתדל שיש היינו לרשות", תתודע

אומר2לשלטון וכאן שלשיש; באופן אלא עמהם, להתעסק
.3זהירות

והביאור:

ומדותיו שכלו – שבאדם ה"שליטים" היא ואמר4"רשות" .
אךזהירין"הוו זה, ל"שלטון" וזקוק מוכרח האדם כי ברשות",

להיות בלתיזהירעליו דבר והלב המוח מתאוים לפעמים כי בו.
לאדם" לו "מקרבין שהן שאף לדעת האדם על ואז רצוי,
בלבד. ול"הנאתן" עצמן" "לצורך זה הרי כאוהבין", ו"נראין

של לשלטון ב"רשות" דהכוונה לומר יש קצת אחר ובאופן
כאוהבין", ו"נראין לאדם" לו ב"מקרבין והפירוש היצה"ר,

הידוע פי על להופיע5מבואר הוא הרע היצר מתחבולות שאחת
בהנהגה גם יעשה, אשר בכל לו ו"מסכים" האדם של כ"אוהבו"
או פני', מתוך זו הנהגה לעשות עליו שמשפיע רק טובה,
את לוכד זה ידי ועל מלומדה", אנשים "מצוות בדרך בקרירות,

ר"ל. אסורים לדברים גם שמסיתו עד ברשתו האדם

ד במילי היא זו רשאיחסידותאועבודה הדין ממדת כי ,

שיהי' (ובלבד הרע דהיצר ה"רשות" עם כלל לעסוק לא האדם
עם להתעסק חייב חסידות במדת אך בפועל); במעשה שלם

רז"ל וכמאמר לטוב, להופכו מנת על הרע לבבך6היצר "בכל
יתירה זהירות מתוך זאת לעשות שעליו אלא יצריך". בשני –

"הוו ברשות".זהירין–

"ואל בפירוש לומר יש זה דרך לרשות":תתודע(ועל
" של באופן לא אך כנ"ל, ה"רשות", עם להתעסק "דעתצריכים

והתחברות התקשרות מלשון –7.(

השכל – הטוב ליצר היא ב"רשות" שהכוונה עוד לומר ויש
ל"רשות"דקדושהומדות אפילו לציית אין מסויימים במקרים .

נפשזה מסירות של עבודה מיהודי כשנדרש היינו שלמעלה–

ודעת .8מטעם

לצורך אלא לאדם לו מקרבין "שאין ו"נראיןעצמןוזהו "
בשעת הנשמההנאתןכאוהבין של הגלויים כחותי' מצד :"

(השלימות לשלימותה המביאה בעבודה רצונה ומדות) (שכל
מציאותה. ושלילת ביטול – נפש מסירת ולא ומדות); דשכל

" רק זה הרי מקום העבודהנראיןומכל ידי על כי כאוהבין",
לאדם לו מגיע נפש מסירת וההנאה.אמיתיתשל הטוב

לדבר: הוכחה [והרי

אך9ידוע ה', קידוש על להשרף צריך הי' יוסף" שה"בית
שנשאר זה והנה, לכך. זכה ולא נענש מסויימת סיבה בגלל
נחשב זאת ובכל ערוך; השולחן את לכתוב לו איפשר בחיים

ל הדבר אפילועונשלו יותר נעלה היא נפש שמסירת הרי .

ערוך השלחן הדורותמחיבור כל סוף עד ישראל בית שכל ,

לאורו] .10הולכים

מ"י.1.

ג.2. פי"א, דר"נ אבות

הרשב"ץ.3. בשם מד"ש ויטרי. מחזור ראה

וכבדא.4. לבא מוחא באדם, אינון שליטין תלת א: קנג, זח"ב ראה

מארז"ל5. לפ"ז מפרש ושם א. לז, עמ' ח"א קונטרסים ספה"מ

וכו'. כך עשה לו אומר היום יצה"ר, של אומנתו כך ב) קז, (שבת

במשנה.6. א נד, ברכות

ספ"ג.7. תניא

ב.8. צט, מג"א תו"א ראה

בראשית.9. ר"פ מישרים מגיד

השומעים10. רשימת פי על – תשל"ט תזו"מ פ' מוצש"ק משיחת

בלבד.
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התרבו ליום ומיום וסגולה ברפואה פעולותי' כביר בעד טוב שם לה קנתה שמה באשע אשתו ַגם

כלה ולהכנסת ליולדות היא מחלקת והסגולות, הרפואות משכורת משכורתה ואת אותה, המבקרים

ויתומות, יתומים ולהחזקת

שלשה. שנים הדבר נמשך וכה

ושבים, העוברים העניים בין נראו קרובים לעיתים הנה בדענעבורג, ברוך גדלי' ר' התיישב מעת

תורה בני בשביל המיוחד אורחים הכנסת בחברת לא להתאכסן מיאנו אשר תורה בעלי עניים סוג

להתאכסן בחרו אם כי העניים, בחורי עבור בההקדש המיוחד בחדר ולא בגולה, ההולכים מפורסמים

בחיזוק התעוררות בדברי באים והיו השיעורים, בלימודי מתערבים היו מהם והרוב כנסיות, בהבתי

הבימה. מעל אמרותיהם הטיפו אשר כאלו ואירע ביהכ"נ, מתפללי עם שמים היראת

פעולותיו בכביר המפורסם היסקות*) בעל טעבילי ר' המוכיח של בואו בעת אשר אירע פעם

ושבים העוברים אחד הטיף שני כנסת בבית הנה וקללותיו, הוכחותיו ידי על תשובה בעלי להעמיד
חסדים וגומלי רחמנים ביישנים שהם ישראל של במעלותיהם נאומו בתחיית13את בעוה"ב שכרם וגודל

כמאמר קדושים כלם ה' עם כל כי קהל14המתים כל על רושם שעשה מה צדיקים, כולם ועמך

מכמו ישראל, של במעלתם דיבר אשר ושב העובר של פעולתו גדלה כי בעיר הרינה ותעבור השומעים,

ומקללם. ישראל עוונותיהם המחפש היסקות בעל ר"ט המוכיח של שפעולתו
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א.13) עט, יבמות

תח"י. ואינו – להערה כסימן כוכב רבינו הוסיף כאן (*

•
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תרפ"ז] אייר [כ'

ב"ה

פעולותיו בכביר הנודע הנדיב רוממות כבוד מעלת הוד אל

פעליקס מר האדון פזוריהם, ארצות בכל ישראל כלל לטובת

וארבורג למשפחת יחי'

נעלה, מאד אדון

נפשם מסרו אשר קדושים אבות כסא נוחל בתור אנכי

שנה וחמשים וכמאה ובגשם, ברוח ישראל כלל לטובת הט'

אומן, קדושת עוז בתעצומות סבא ישראל דגל החזיקו

בראש וכעומד פעולתן, בכביר תבל מרחבי בכל הנודעים

מצאתי אלקים, יראי מישראל גדול חלק עדת והנהגת כלכלת

החומר כל על נוסף ביחוד, מעלתו כבוד אל לפנות לחובה

הקצרים בדברים הרבנים, ועד בשם בכתובים היום שמסרנו

הללו.

אחיך דמי קול שועת אל נכבד, אדון ושמע הסכת

לאמר: הנכבדים האדונים חבריך, כבוד ואל אליך, הצועקים

עלינו הקמים מנדינו שונאינו אחינו יד מתגרת נא הצילונו

בעוד עזרה יד לנו ותנו יעקב, גאון ולעקור ישראל שם להכחיד

בנו. נשמתנו

מעלת ידי על השלוחה בהרצאתי אמרתי דברים שלשה

בפיהלאדעלפיא, הדזו[י]נט אסיפת אל יחי' ראזין ד"ר האדון

אודות התורה, ללימוד הדרוש אודות ,1925 סע[פ]ט[מ]בר

ואודות פה אחב"י בין יד ומלאכת אומנות בהפצת העזרה

בהקולוניות. הדת מוסדות

התחילה וכבר אסיפה באותה אושרו הללו הדברים שלשת

מסוימת. במידה אלו בענינים העבודה

זירוז את יביא במדינתנו אדוני של שביקורו תקותי

מדינתנו בזכרון חרוט יהיה ושמו והרחבתם האלו העבודות

לעולם.

ובברכה. בכבוד

חתי"ק.
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לעבודת ענין זו בהוראה אין לכאורה א. במשנתנו: השאלות
אין לכאורה ב. דחסידותא. מילי של הנהגה שאינה ופשיטא ה',
כאלה לאנשים רק מכוונת היא שהרי נפש, לכל השוה הוראה זו

ראשון בפרק ג. השלטונות. עם עסק להם "ואל1שיש שנינו
ומוכר ידוע להיות לא להשתדל שיש היינו לרשות", תתודע

אומר2לשלטון וכאן שלשיש; באופן אלא עמהם, להתעסק
.3זהירות

והביאור:

ומדותיו שכלו – שבאדם ה"שליטים" היא ואמר4"רשות" .
אךזהירין"הוו זה, ל"שלטון" וזקוק מוכרח האדם כי ברשות",

להיות בלתיזהירעליו דבר והלב המוח מתאוים לפעמים כי בו.
לאדם" לו "מקרבין שהן שאף לדעת האדם על ואז רצוי,
בלבד. ול"הנאתן" עצמן" "לצורך זה הרי כאוהבין", ו"נראין

של לשלטון ב"רשות" דהכוונה לומר יש קצת אחר ובאופן
כאוהבין", ו"נראין לאדם" לו ב"מקרבין והפירוש היצה"ר,

הידוע פי על להופיע5מבואר הוא הרע היצר מתחבולות שאחת
בהנהגה גם יעשה, אשר בכל לו ו"מסכים" האדם של כ"אוהבו"
או פני', מתוך זו הנהגה לעשות עליו שמשפיע רק טובה,
את לוכד זה ידי ועל מלומדה", אנשים "מצוות בדרך בקרירות,

ר"ל. אסורים לדברים גם שמסיתו עד ברשתו האדם

ד במילי היא זו רשאיחסידותאועבודה הדין ממדת כי ,

שיהי' (ובלבד הרע דהיצר ה"רשות" עם כלל לעסוק לא האדם
עם להתעסק חייב חסידות במדת אך בפועל); במעשה שלם

רז"ל וכמאמר לטוב, להופכו מנת על הרע לבבך6היצר "בכל
יתירה זהירות מתוך זאת לעשות שעליו אלא יצריך". בשני –

"הוו ברשות".זהירין–

"ואל בפירוש לומר יש זה דרך לרשות":תתודע(ועל
" של באופן לא אך כנ"ל, ה"רשות", עם להתעסק "דעתצריכים

והתחברות התקשרות מלשון –7.(

השכל – הטוב ליצר היא ב"רשות" שהכוונה עוד לומר ויש
ל"רשות"דקדושהומדות אפילו לציית אין מסויימים במקרים .

נפשזה מסירות של עבודה מיהודי כשנדרש היינו שלמעלה–

ודעת .8מטעם

לצורך אלא לאדם לו מקרבין "שאין ו"נראיןעצמןוזהו "
בשעת הנשמההנאתןכאוהבין של הגלויים כחותי' מצד :"

(השלימות לשלימותה המביאה בעבודה רצונה ומדות) (שכל
מציאותה. ושלילת ביטול – נפש מסירת ולא ומדות); דשכל

" רק זה הרי מקום העבודהנראיןומכל ידי על כי כאוהבין",
לאדם לו מגיע נפש מסירת וההנאה.אמיתיתשל הטוב

לדבר: הוכחה [והרי

אך9ידוע ה', קידוש על להשרף צריך הי' יוסף" שה"בית
שנשאר זה והנה, לכך. זכה ולא נענש מסויימת סיבה בגלל
נחשב זאת ובכל ערוך; השולחן את לכתוב לו איפשר בחיים

ל הדבר אפילועונשלו יותר נעלה היא נפש שמסירת הרי .

ערוך השלחן הדורותמחיבור כל סוף עד ישראל בית שכל ,

לאורו] .10הולכים

מ"י.1.

ג.2. פי"א, דר"נ אבות

הרשב"ץ.3. בשם מד"ש ויטרי. מחזור ראה

וכבדא.4. לבא מוחא באדם, אינון שליטין תלת א: קנג, זח"ב ראה

מארז"ל5. לפ"ז מפרש ושם א. לז, עמ' ח"א קונטרסים ספה"מ

וכו'. כך עשה לו אומר היום יצה"ר, של אומנתו כך ב) קז, (שבת

במשנה.6. א נד, ברכות

ספ"ג.7. תניא

ב.8. צט, מג"א תו"א ראה

בראשית.9. ר"פ מישרים מגיד

השומעים10. רשימת פי על – תשל"ט תזו"מ פ' מוצש"ק משיחת

בלבד.
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לעבודת ענין זו בהוראה אין לכאורה א. במשנתנו: השאלות
אין לכאורה ב. דחסידותא. מילי של הנהגה שאינה ופשיטא ה',
כאלה לאנשים רק מכוונת היא שהרי נפש, לכל השוה הוראה זו

ראשון בפרק ג. השלטונות. עם עסק להם "ואל1שיש שנינו
ומוכר ידוע להיות לא להשתדל שיש היינו לרשות", תתודע

אומר2לשלטון וכאן שלשיש; באופן אלא עמהם, להתעסק
.3זהירות

והביאור:

ומדותיו שכלו – שבאדם ה"שליטים" היא ואמר4"רשות" .
אךזהירין"הוו זה, ל"שלטון" וזקוק מוכרח האדם כי ברשות",

להיות בלתיזהירעליו דבר והלב המוח מתאוים לפעמים כי בו.
לאדם" לו "מקרבין שהן שאף לדעת האדם על ואז רצוי,
בלבד. ול"הנאתן" עצמן" "לצורך זה הרי כאוהבין", ו"נראין

של לשלטון ב"רשות" דהכוונה לומר יש קצת אחר ובאופן
כאוהבין", ו"נראין לאדם" לו ב"מקרבין והפירוש היצה"ר,

הידוע פי על להופיע5מבואר הוא הרע היצר מתחבולות שאחת
בהנהגה גם יעשה, אשר בכל לו ו"מסכים" האדם של כ"אוהבו"
או פני', מתוך זו הנהגה לעשות עליו שמשפיע רק טובה,
את לוכד זה ידי ועל מלומדה", אנשים "מצוות בדרך בקרירות,

ר"ל. אסורים לדברים גם שמסיתו עד ברשתו האדם

ד במילי היא זו רשאיחסידותאועבודה הדין ממדת כי ,

שיהי' (ובלבד הרע דהיצר ה"רשות" עם כלל לעסוק לא האדם
עם להתעסק חייב חסידות במדת אך בפועל); במעשה שלם

רז"ל וכמאמר לטוב, להופכו מנת על הרע לבבך6היצר "בכל
יתירה זהירות מתוך זאת לעשות שעליו אלא יצריך". בשני –

"הוו ברשות".זהירין–

"ואל בפירוש לומר יש זה דרך לרשות":תתודע(ועל
" של באופן לא אך כנ"ל, ה"רשות", עם להתעסק "דעתצריכים

והתחברות התקשרות מלשון –7.(

השכל – הטוב ליצר היא ב"רשות" שהכוונה עוד לומר ויש
ל"רשות"דקדושהומדות אפילו לציית אין מסויימים במקרים .

נפשזה מסירות של עבודה מיהודי כשנדרש היינו שלמעלה–

ודעת .8מטעם

לצורך אלא לאדם לו מקרבין "שאין ו"נראיןעצמןוזהו "
בשעת הנשמההנאתןכאוהבין של הגלויים כחותי' מצד :"

(השלימות לשלימותה המביאה בעבודה רצונה ומדות) (שכל
מציאותה. ושלילת ביטול – נפש מסירת ולא ומדות); דשכל

" רק זה הרי מקום העבודהנראיןומכל ידי על כי כאוהבין",
לאדם לו מגיע נפש מסירת וההנאה.אמיתיתשל הטוב

לדבר: הוכחה [והרי

אך9ידוע ה', קידוש על להשרף צריך הי' יוסף" שה"בית
שנשאר זה והנה, לכך. זכה ולא נענש מסויימת סיבה בגלל
נחשב זאת ובכל ערוך; השולחן את לכתוב לו איפשר בחיים

ל הדבר אפילועונשלו יותר נעלה היא נפש שמסירת הרי .

ערוך השלחן הדורותמחיבור כל סוף עד ישראל בית שכל ,

לאורו] .10הולכים

מ"י.1.

ג.2. פי"א, דר"נ אבות

הרשב"ץ.3. בשם מד"ש ויטרי. מחזור ראה

וכבדא.4. לבא מוחא באדם, אינון שליטין תלת א: קנג, זח"ב ראה

מארז"ל5. לפ"ז מפרש ושם א. לז, עמ' ח"א קונטרסים ספה"מ

וכו'. כך עשה לו אומר היום יצה"ר, של אומנתו כך ב) קז, (שבת

במשנה.6. א נד, ברכות

ספ"ג.7. תניא

ב.8. צט, מג"א תו"א ראה

בראשית.9. ר"פ מישרים מגיד

השומעים10. רשימת פי על – תשל"ט תזו"מ פ' מוצש"ק משיחת

בלבד.
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הן ּדמּיד ּבאפן מּמׁש ּבקרֹוב זה ּכל ׁשּיהיה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹויהיֿרצֹון
לבב.40נגאלין ּובטּוב ּובׂשמחה , ְְְְִִִֵָָָ

∑

1

2

ה"ה.40) פ"ז תשובה הל' רמב"ם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ד', בסעיף לעיל האמורות ה'

הקשורה עבודה אחד מצד

של המוגבלת מציאותו בפרטי

בסדר הנעשית והעולם האדם

התעוררות שני ומצד והשלום המנוחה שלימות את מביאה היא אשר מסודר

המוחלטת ובהתבטלותו ממציאותו האדם של ביציאתו הכרוכה תשובה של

דרגתו מעלת גודל על הבט מבלי

רגע עד אחז הוא בה הרוחנית

העליה את המביא דבר זה,

לבוא לעתיד פוסקת הבלתי

Ô‰ „iÓc ÔÙ‡a LnÓ ·B¯˜a ‰Ê Ïk ‰È‰iL ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂƒƒ»∆ƒ¿∆»∆¿»«»¿…∆¿ƒ»≈
ÔÈÏ‡‚�40.··Ï ·eË·e ‰ÁÓN·e , ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»¿≈»
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המשך מעמוד יא

c"ag i`iyp epizeax zxezn

התרבו ליום ומיום וסגולה ברפואה פעולותי' כביר בעד טוב שם לה קנתה שמה באשע אשתו ַגם

כלה ולהכנסת ליולדות היא מחלקת והסגולות, הרפואות משכורת משכורתה ואת אותה, המבקרים

ויתומות, יתומים ולהחזקת

שלשה. שנים הדבר נמשך וכה

ושבים, העוברים העניים בין נראו קרובים לעיתים הנה בדענעבורג, ברוך גדלי' ר' התיישב מעת

תורה בני בשביל המיוחד אורחים הכנסת בחברת לא להתאכסן מיאנו אשר תורה בעלי עניים סוג

להתאכסן בחרו אם כי העניים, בחורי עבור בההקדש המיוחד בחדר ולא בגולה, ההולכים מפורסמים

בחיזוק התעוררות בדברי באים והיו השיעורים, בלימודי מתערבים היו מהם והרוב כנסיות, בהבתי

הבימה. מעל אמרותיהם הטיפו אשר כאלו ואירע ביהכ"נ, מתפללי עם שמים היראת

פעולותיו בכביר המפורסם היסקות*) בעל טעבילי ר' המוכיח של בואו בעת אשר אירע פעם

ושבים העוברים אחד הטיף שני כנסת בבית הנה וקללותיו, הוכחותיו ידי על תשובה בעלי להעמיד
חסדים וגומלי רחמנים ביישנים שהם ישראל של במעלותיהם נאומו בתחיית13את בעוה"ב שכרם וגודל

כמאמר קדושים כלם ה' עם כל כי קהל14המתים כל על רושם שעשה מה צדיקים, כולם ועמך

מכמו ישראל, של במעלתם דיבר אשר ושב העובר של פעולתו גדלה כי בעיר הרינה ותעבור השומעים,

ומקללם. ישראל עוונותיהם המחפש היסקות בעל ר"ט המוכיח של שפעולתו
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א.13) עט, יבמות

תח"י. ואינו – להערה כסימן כוכב רבינו הוסיף כאן (*

•
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תרפ"ז] אייר [כ'

ב"ה

פעולותיו בכביר הנודע הנדיב רוממות כבוד מעלת הוד אל

פעליקס מר האדון פזוריהם, ארצות בכל ישראל כלל לטובת

וארבורג למשפחת יחי'

נעלה, מאד אדון

נפשם מסרו אשר קדושים אבות כסא נוחל בתור אנכי

שנה וחמשים וכמאה ובגשם, ברוח ישראל כלל לטובת הט'

אומן, קדושת עוז בתעצומות סבא ישראל דגל החזיקו

בראש וכעומד פעולתן, בכביר תבל מרחבי בכל הנודעים

מצאתי אלקים, יראי מישראל גדול חלק עדת והנהגת כלכלת

החומר כל על נוסף ביחוד, מעלתו כבוד אל לפנות לחובה

הקצרים בדברים הרבנים, ועד בשם בכתובים היום שמסרנו

הללו.

אחיך דמי קול שועת אל נכבד, אדון ושמע הסכת

לאמר: הנכבדים האדונים חבריך, כבוד ואל אליך, הצועקים

עלינו הקמים מנדינו שונאינו אחינו יד מתגרת נא הצילונו

בעוד עזרה יד לנו ותנו יעקב, גאון ולעקור ישראל שם להכחיד

בנו. נשמתנו

מעלת ידי על השלוחה בהרצאתי אמרתי דברים שלשה

בפיהלאדעלפיא, הדזו[י]נט אסיפת אל יחי' ראזין ד"ר האדון

אודות התורה, ללימוד הדרוש אודות ,1925 סע[פ]ט[מ]בר

ואודות פה אחב"י בין יד ומלאכת אומנות בהפצת העזרה

בהקולוניות. הדת מוסדות

התחילה וכבר אסיפה באותה אושרו הללו הדברים שלשת

מסוימת. במידה אלו בענינים העבודה

זירוז את יביא במדינתנו אדוני של שביקורו תקותי

מדינתנו בזכרון חרוט יהיה ושמו והרחבתם האלו העבודות

לעולם.

ובברכה. בכבוד

חתי"ק.
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ÌÈpËw‰ ÏÚ ÌÈÏB„b ¯È‰Ê‰Ï(רש"י) ¿«¿ƒ¿ƒ««¿«ƒ

¯È‰Ê‰Ï'קטן' מפריׁש 'ּגדֹול' ּכאׁשר ואֹור. זהר מּלׁשֹון – ¿«¿ƒְְֲִִֶַַַָָָָֹ

עליו מקרבת'; 'ימין אֹור, ׁשל ּבדר זאת לעׂשֹות עליו ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹמאּסּור,

נאמר לכן יאיר. זה ׁשּטֹוב עד ׁשּב'קטן', הּפנימי הּטֹוב את ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָלגּלֹות

'ּדּבר': ולא הרע.eac¯'אמֹור' ׁשבירת הּוא קׁשה, לׁשֹון -‰¯ÈÓ‡ ְֱֵַֹƒְִַַָָָָ¬ƒ»

מאליו. מתּבּטל ׁשהרע עד הּטֹוב ּגּלּוי היא רּכה, לׁשֹון -ְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
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:åéäìà íçì áéø÷äì áø÷éçéBa-øLà Léà-ìë ék ¦§©½§©§¦−¤¬¤¡Ÿ¨«¦¬¨¦²£¤¬
Bà íøç Bà çqô Bà øer Léà áø÷é àì íeî−´Ÿ¦§®̈¦³¦¥Æ´¦¥½©¬¨ª−¬

:reøNèéøáL Bà ìâø øáL Bá äéäé-øLà Léà Bà ¨«©´¦½£¤¦«§¤¬−¤´¤®̈¤−¤¬¤
:ãéëBà áøâ Bà Bðéra ìláz Bà ÷ã-Bà ïaâ-Bà ¨««¦¥´©½−§©ª´§¥®³¨¨Æ´

:CLà çBøî Bà úôléàëéà-ìkíeî Ba-øLà L ©¤½¤−§¬©¨«¤¨¦º£¤´À
ýåýé éMà-úà áéø÷äì Lbé àì ïäkä ïøäà òøfî¦¤̧©Æ©«£´Ÿ©Ÿ¥½´Ÿ¦©½§©§¦−¤¦¥´§Ÿ̈®

:áéø÷äì Lbé àì åéäìà íçì úà Ba íeîáëíçì ´½¥µ¤´¤¡Ÿ½̈¬Ÿ¦©−§©§¦«¤´¤
:ìëàé íéLãwä-ïîe íéLãwä éLãwî åéäìàâëCà ¡Ÿ½̈¦¨§¥−©¢¨¦®¦©¢¨¦−Ÿ¥«©´

íeî-ék Lbé àì çaænä-ìàå àáé àì úëøtä-ìà¤©¨¹Ÿ¤´Ÿ¨ÀŸ§¤©¦§¥²©¬Ÿ¦©−¦´
:íLc÷î ýåýé éðà ék éLc÷î-úà ìlçé àìå Ba®§³Ÿ§©¥Æ¤¦§¨©½¦²£¦¬§Ÿ̈−§©§¨«

ãëéða-ìk-ìàå åéða-ìàå ïøäà-ìà äLî øaãéå©§©¥´¤½¤©«£−Ÿ§¤¨¨®§¤¨§¥−
:ìàøNéôáëà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå ¦§¨¥«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

á-éðá éLãwî eøæpéå åéða-ìàå ïøäà-ìà øac©¥̧¤©«£¹Ÿ§¤¨À̈§¦¨«§Æ¦¨§¥´§¥«
íä øLà éLã÷ íL-úà eìlçé àìå ìàøNé¦§¨¥½§¬Ÿ§©§−¤¥´¨§¦®£¤̧¥¯

:ýåýé éðà éì íéLc÷îâíëéúøãì íäìà øîà ©§¦¦²¦−£¦¬§Ÿ̈«¡´Ÿ£¥¤À§Ÿ¸Ÿ¥¤¹
íéLãwä-ìà íërøæ-ìkî áø÷é-øLà | Léà-ìk̈¦´£¤¦§©´¦¨©§£¤À¤©¢¨¦Æ
åéìr Búàîèå ýåýéì ìàøNé-éðá eLéc÷é øLà£¤̧©§¦³§¥«¦§¨¥Æ©«Ÿ̈½§ª§¨−¨¨®

:ýåýé éðà éðôlî àåää Lôpä äúøëðåãLéà Léà §¦§§º̈©¤¯¤©¦²¦§¨©−£¦¬§Ÿ̈«¦´¦º
ìëàé àì íéLãwa áæ Bà reøö àeäå ïøäà òøfî¦¤´©©«£ÀŸ§³¨¸©Æ´½̈©¢¨¦Æ´ŸŸ©½
Léà Bà Lôð-àîè-ìëa râpäå øäèé øLà ãr©−£¤´¦§®̈§©Ÿ¥̧©Æ§¨§¥¤½¤´¦½

:òøæ-úáëL epnî àöz-øLàäòbé øLà Léà-Bà £¤¥¥¬¦¤−¦§©¨«©¦Æ£¤´¦©½
-àîèé øLà íãàá Bà Bì-àîèé øLà õøL-ìëa§¨¤−¤£¤´¦§¨®³§¨¨Æ£¤´¦§¨

:Búàîè ìëì Bìåäàîèå Ba-òbz øLà Lôð ½§−Ÿª§¨«¤µ¤£¤´¦©½§¨«§−̈
õçø-íà ék íéLãwä-ïî ìëàé àìå áørä-ãr©¨¨®¤§³ŸŸ©Æ¦©¢¨¦½¦²¦¨©¬

:íéna BøNaæìëàé øçàå øäèå LîMä àáe §¨−©¨«¦¨¬©¤−¤§¨¥®§©©ÆŸ©´
:àeä Bîçì ék íéLãwä-ïîçàì äôøèe äìáð ¦©¢¨¦½¦¬©§−«§¥¨¯§¥¨²¬Ÿ

:ýåýé éðà dá-äàîèì ìëàéè-úà eøîLå Ÿ©−§¨§¨¨®£¦−§Ÿ̈«§¨«§´¤
ék Bá eúîe àèç åéìr eàNé-àìå ézøîLî¦§©§¦À§«Ÿ¦§³¨¨Æ¥½§¥¬−¦´

:íLc÷î ýåýé éðà eäìlçééìëàé-àì øæ-ìëå §©§ª®£¦¬§Ÿ̈−§©§¨«§¨−̈Ÿ´Ÿ©
:Lã÷ ìëàé-àì øéëNå ïäk áLBz Lã÷àéïäëå ®Ÿ¤©¬Ÿ¥²§¨¦−Ÿ¬Ÿ©«Ÿ¤§Ÿ¥À

Búéa ãéìéå Ba ìëàé àeä Btñk ïéð÷ Lôð äð÷é-ék¦«¦§¤¬¤̧¤Æ¦§©́©§½−´Ÿ©®¦¦´¥½
:Bîçìá eìëàé íäáéøæ Léàì äéäú ék ïäk-úáe ¥−«Ÿ§¬§©§«©̧Ÿ¥½¦¬¦«§¤−§¦´¨®

:ìëàú àì íéLãwä úîeøúa àåäâéék ïäk-úáe ¦¾¦§©¬©¢¨¦−¬ŸŸ¥«©Ÿ¥Á¦̧
úéa-ìà äáLå dì ïéà òøæå äLeøâe äðîìà äéäú¦«§¤¹©§¨¨´§À̈§¤»©»¥´¨¼§¨º̈¤¥³
-àì øæ-ìëå ìëàz äéáà íçlî äéøeòðk äéáà̈¦̧¨Æ¦§¤½¨¦¤¬¤¨¦−¨Ÿ¥®§¨−̈Ÿ

iriax ,iyily - bk - xen` - xeaiva d`ixwl yneg

:Ba ìëàéãéóñéå äââLa Lã÷ ìëàé-ék Léàå ¬Ÿ©«§¦¾¦«Ÿ©¬−Ÿ¤¦§¨®̈§¨©³
:Lãwä-úà ïäkì ïúðå åéìr BúéLîçåèeìlçé àìå £¦«¦Æ¨½̈§¨©¬©Ÿ¥−¤©«Ÿ¤§´Ÿ§©§½

:ýåýéì eîéøé-øLà úà ìàøNé éða éLã÷-úà¤¨§¥−§¥´¦§¨¥®¥¬£¤¨¦−©«Ÿ̈«
æèíìëàa äîLà ïår íúBà eàéOäåíäéLã÷-úà §¦¦³¨Æ£´Ÿ©§½̈§¨§−̈¤¨§¥¤®

:íLc÷î ýåýé éðà ékô ¦²£¦¬§Ÿ̈−§©§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(852 'nr a `"ypz zegiyd xtq)

È�ÙlÓ ‡È‰‰ LÙp‰ ‰˙¯Î�Â(ג (כב, ¿ƒ¿¿»«∆∆«ƒƒ¿»«

ּבחרּת "ּובנּו ּבּגּוף: הּקּב"ה ּבחר ּתֹורה ׁשּבמּתן ּבּתניא, ְְְְֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹמבאר

הּוא . .È¯ÓÁ‰ Ûeb‰"העֹולם אּמֹות לגּופי ּבחמרּיּותֹו הּנדמה , ««»¿ƒְְְְִִֵֶַָָָֻ

ּדברים ׁשני ּבין היא עלֿׂשכלית, היינּו אמּתית, ּבחירה ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַָָ(ּכי

הּׂשכר עּקר הּקּב"ה, ּבחר ׁשּבֹו הּגּוף, מעלת ּגדל ּומּצד ֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָֹּדֹומים).

נׁשמה הּמתים, ּבתחּית מדּגׁשתÛe‚aהּוא זֹו ׁשּמעלה לֹומר, ויׁש . ְְִִִֵַַָָ¿ְְֲֵֶֶֶַַָֻ

"ונכרתה ּכאׁשר ּגם ּכרת: לּגּוף.‰LÙpּבענׁש ׁשּי זה אין – " ְְְְֲִֵֶֶַַָָֹ«∆∆ֵֶַַָ

éùéìùæé:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåçé-ìà øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥̧¤
íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìk ìàå åéða-ìàå ïøäà©«£¹Ÿ§¤¨À̈§¤Æ¨§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®
øLà ìûøNéa øbä-ïîe ìûøNé úéaî Léà Léà¦´¦Á¦¥̧¦§¨¥¹¦©¥´§¦§¨¥À£¤̧
-øLà íúBáãð-ìëìe íäéøãð-ìëì Bðaø÷ áéø÷é©§¦³¨§¨Æ§¨¦§¥¤Æ§¨¦§½̈£¤

:äìòì ýåýéì eáéø÷éèéø÷aa øëæ íéîz íëðöøì ©§¦¬©«Ÿ̈−§Ÿ¨«¦§«Ÿ§¤®¨¦´¨½̈©¨¾̈
:íéfráe íéáNkaëeáéø÷ú àì íeî Ba-øLà ìk ©§¨¦−¨«¦¦«²Ÿ£¤¬−´Ÿ©§¦®

:íëì äéäé ïBöøì àì-ékàë-çáæ áéø÷é-ék Léàå ¦¬Ÿ§¨−¦«§¤¬¨¤«§¦À¦«©§¦³¤«©
Bà ø÷aa äáãðì Bà øãð-àlôì ýåýéì íéîìL§¨¦Æ©«Ÿ̈½§©¥¤̧¤Æ´¦§¨½̈©¨−̈´
:Ba-äéäé àì íeî-ìk ïBöøì äéäé íéîz ïàvá©®Ÿ¨¦³¦«§¤Æ§¨½¨−¬Ÿ¦«§¤«

áëáøâ Bà úìaé-Bà õeøç-Bà øeáL Bà úøerBà ©¤Á¤Á¸¨¹«¨´«©¤À¤³¨¨Æ´
eðzú-àì äMàå ýåýéì älà eáéø÷ú-àì úôlé©¤½¤«Ÿ©§¦¬¥−¤©«Ÿ̈®§¦¤À«Ÿ¦§¬

:ýåýéì çaænä-ìr íäîâëreøN äNå øBLå ¥¤²©©¦§¥−©©«Ÿ̈«§¬¨¤−¨´©
:äöøé àì øãðìe Búà äNrz äáãð èeì÷å§¨®§¨¨Æ©«£¤´Ÿ½§¥−¤¬Ÿ¥«̈¤«

ãëýåýéì eáéø÷ú àì úeøëå ÷eúðå úeúëå Ceòîe¨³§¨Æ§¨´§¨½¬Ÿ©§¦−©«Ÿ̈®
:eNrú àì íëöøàáeäëeáéø÷ú àì øëð-ïa ãiîe §©§§¤−¬Ÿ©«£«¦©´¤¥À̈¬Ÿ©§¦²

íäa íúçLî ék älà-ìkî íëéäìà íçì-úà¤¤¬¤¡«Ÿ¥¤−¦¨¥®¤¦´¨§¨¨³¨¤Æ
íeî:íëì eöøé àì íañåëäLî-ìà ýåýé øaãéå ´½̈¬Ÿ¥«̈−¨¤«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬

:øîàlæëúráL äéäå ãìeé ék ær-Bà áNë-Bà øBL ¥«Ÿ´¤³¤¥Æ¦´¦¨¥½§¨¨²¦§©¬
äöøé äàìäå éðéîMä íBiîe Bnà úçz íéîé̈¦−©´©¦®¦³©§¦¦Æ¨½̈§¨¥«̈¤¾

:ýåýéì äMà ïaø÷ìçëBða-úàå Búà äN-Bà øBLå §¨§©¬¦¤−©«Ÿ̈«§−¤®Ÿ´§¤§½
:ãçà íBéa eèçLú àìèëäãBz-çáæ eçaæú-éëå ¬Ÿ¦§£−§¬¤¨«§¦«¦§§¬¤«©−̈
:eçaæz íëðöøì ýåýéìì-àì ìëàé àeää íBia ©«Ÿ̈®¦§«Ÿ§¤−¦§¨«©³©Æ¥«¨¥½«Ÿ

:ýåýé éðà ø÷a-ãr epnî eøéúBúàìízøîLe ¦¬¦¤−©®Ÿ¤£¦−§Ÿ̈«§©§¤Æ

:ýåýé éðà íúà íúéNrå éúåöîáìeìlçú àìå ¦§Ÿ©½©«£¦¤−Ÿ®̈£¦−§Ÿ̈«§³Ÿ§©§Æ
éðà ìûøNé éða CBúa ézLc÷ðå éLã÷ íL-úà¤¥´¨§¦½§¦̧§©§¦½§−§¥´¦§¨¥®£¦¬

ýåýé:íëLc÷îâìíéøöî õøàî íëúà àéöBnä §Ÿ̈−§©¦§¤«©¦³¤§¤Æ¥¤´¤¦§©½¦
:ýåýé éðà íéýìûì íëì úBéäìô ¦«§¬¨¤−¥«Ÿ¦®£¦−§Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"nyz `yz t"y zgiy)

Ï‡¯NÈ È�a CB˙a ÈzLc˜�Â(לב (כב, ¿ƒ¿«¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈

ליׂשראל" ּומׁשּפטיו חּקיו ליעקב ּדבריו "מּגיד הּפסּוק ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָֹֻעל

ואף לעׂשֹות". ליׂשראל אֹומר עֹוׂשה, ּׁשהּוא "מה חז"ל ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָאמרּו

מצינּו, :ּכ הּׁשם, קּדּוׁש על נפׁש מסירת ׁשל החּיּוב זה, ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָּבצּוּוי

איׁש ּבין ׁשלֹום לעׂשֹות נמחק "הּׁשם סֹוטה אּׁשה מׁשקים ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּכאׁשר

'מסירת מּתֹו הּקדֹוׁש ׁשמֹו על מוּתר ׁשהּקּב"ה הרי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָלאׁשּתֹו".

ׁשלֹום. להׁשּכין ּכדי ּכביכֹול, ְְְְִִֵֶֶַָָנפׁש',

éòéáøâëà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥º
-øLà ýåýé éãrBî íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½«£¥´§Ÿ̈½£¤

:éãrBî íä älà Lã÷ éàø÷î íúà eàø÷zâúLL ¦§§¬Ÿ−̈¦§¨¥´®Ÿ¤¥¬¤¥−«£¨«¥´¤
ïBúaL úaL éréáMä íBiáe äëàìî äNrz íéîé̈¦»¥«¨¤´§¨¨¼©´©§¦¦À©©³©¨Æ
àåä úaL eNrú àì äëàìî-ìk Lã÷-àø÷î¦§¨½Ÿ¤¨§¨−̈´Ÿ©«£®©¨¬¦Æ

:íëéúáLBî ìëa ýåýéìôãýåýé éãrBî älà ©«Ÿ̈½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤«¥µ¤«£¥´§Ÿ̈½
:íãrBîa íúà eàø÷z-øLà Lã÷ éàø÷îäLãça ¦§¨¥−®Ÿ¤£¤¦§§¬Ÿ−̈§«£¨«©´Ÿ¤

ïéa Lãçì øNr äraøàa ïBLàøäçñt íéaørä ¨«¦À§©§¨¨¬¨¨²©−Ÿ¤¥´¨«©§®̈¦¤−©
:ýåýéìåúBvnä âç äfä Lãçì íBé øNr äMîçáe ©«Ÿ̈«©«£¦¨̧¨¨¬Æ©´Ÿ¤©¤½©¬©©−

:eìëàz úBvî íéîé úráL ýåýéìæïBLàøä íBia ©«Ÿ̈®¦§©¬¨¦−©¬Ÿ¥«©Æ¨«¦½
àì äãár úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ

:eNrúçíBia íéîé úráL ýåýéì äMà ízáø÷äå ©«£«§¦§©§¤¬¦¤²©«Ÿ̈−¦§©´¨¦®©³
àì äãár úëàìî-ìk Lã÷-àø÷î éréáMä©§¦¦Æ¦§¨½Ÿ¤¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ

:eNrúôè:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåéøac ©«£«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥º
õøàä-ìà eàáú-ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤
íúàáäå døéö÷-úà ízøö÷e íëì ïúð éðà øLà£¤³£¦ÆŸ¥´¨¤½§©§¤−¤§¦¨®©«£¥¤¬

:ïäkä-ìà íëøéö÷ úéLàø øîò-úààééðäå-úà ó ¤²Ÿ¤¥¦¬§¦«§¤−¤©Ÿ¥«§¥¦¯¤
éðôì øîòäepôéðé úaMä úøçnî íëðöøì ýåýé ¨²Ÿ¤¦§¥¬§Ÿ̈−¦§«Ÿ§¤®¦¨«¢©Æ©©½̈§¦¤−

:ïäkäáéNák øîòä-úà íëôéðä íBéa íúéNrå ©Ÿ¥«©«£¦¤¾§¬£¦«§¤−¤¨®Ÿ¤¤´¤
:ýåýéì äìòì BúðL-ïa íéîzâééðL Búçðîe ¨¦¯¤§¨²§Ÿ−̈©«Ÿ̈«¦§¨Á§¥̧

ø ýåýéì äMà ïîMá äìeìa úìñ íéðøNrçé ¤§Ÿ¦¹´Ÿ¤§¨¬©¤²¤¦¤¬©«Ÿ̈−¥´©
ççéðáéúëäëñðåéø÷:ïéää úréáø ïéé Bkñðåãéíçìå ¦®Ÿ©§¦§¬©−¦§¦¦¬©¦«§¤Á¤Á

ãr äfä íBiä íör-ãr eìëàú àì ìîøëå éì÷å§¨¦̧§©§¤¹´Ÿ«Ÿ§À©¤̧¤Æ©´©¤½©µ
íëéúøãì íìBò úwç íëéäìà ïaø÷-úà íëàéáä£¦´£¤½¤¨§©−¡«Ÿ¥¤®ª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½



קפה iriax ,iyily - bk - xen` - xeaiva d`ixwl yneg

:Ba ìëàéãéóñéå äââLa Lã÷ ìëàé-ék Léàå ¬Ÿ©«§¦¾¦«Ÿ©¬−Ÿ¤¦§¨®̈§¨©³
:Lãwä-úà ïäkì ïúðå åéìr BúéLîçåèeìlçé àìå £¦«¦Æ¨½̈§¨©¬©Ÿ¥−¤©«Ÿ¤§´Ÿ§©§½

:ýåýéì eîéøé-øLà úà ìàøNé éða éLã÷-úà¤¨§¥−§¥´¦§¨¥®¥¬£¤¨¦−©«Ÿ̈«
æèíìëàa äîLà ïår íúBà eàéOäåíäéLã÷-úà §¦¦³¨Æ£´Ÿ©§½̈§¨§−̈¤¨§¥¤®

:íLc÷î ýåýé éðà ékô ¦²£¦¬§Ÿ̈−§©§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(852 'nr a `"ypz zegiyd xtq)

È�ÙlÓ ‡È‰‰ LÙp‰ ‰˙¯Î�Â(ג (כב, ¿ƒ¿¿»«∆∆«ƒƒ¿»«

ּבחרּת "ּובנּו ּבּגּוף: הּקּב"ה ּבחר ּתֹורה ׁשּבמּתן ּבּתניא, ְְְְֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹמבאר

הּוא . .È¯ÓÁ‰ Ûeb‰"העֹולם אּמֹות לגּופי ּבחמרּיּותֹו הּנדמה , ««»¿ƒְְְְִִֵֶַָָָֻ

ּדברים ׁשני ּבין היא עלֿׂשכלית, היינּו אמּתית, ּבחירה ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַָָ(ּכי

הּׂשכר עּקר הּקּב"ה, ּבחר ׁשּבֹו הּגּוף, מעלת ּגדל ּומּצד ֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָֹּדֹומים).

נׁשמה הּמתים, ּבתחּית מדּגׁשתÛe‚aהּוא זֹו ׁשּמעלה לֹומר, ויׁש . ְְִִִֵַַָָ¿ְְֲֵֶֶֶַַָֻ

"ונכרתה ּכאׁשר ּגם ּכרת: לּגּוף.‰LÙpּבענׁש ׁשּי זה אין – " ְְְְֲִֵֶֶַַָָֹ«∆∆ֵֶַַָ

éùéìùæé:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåçé-ìà øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥̧¤
íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìk ìàå åéða-ìàå ïøäà©«£¹Ÿ§¤¨À̈§¤Æ¨§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®
øLà ìûøNéa øbä-ïîe ìûøNé úéaî Léà Léà¦´¦Á¦¥̧¦§¨¥¹¦©¥´§¦§¨¥À£¤̧
-øLà íúBáãð-ìëìe íäéøãð-ìëì Bðaø÷ áéø÷é©§¦³¨§¨Æ§¨¦§¥¤Æ§¨¦§½̈£¤

:äìòì ýåýéì eáéø÷éèéø÷aa øëæ íéîz íëðöøì ©§¦¬©«Ÿ̈−§Ÿ¨«¦§«Ÿ§¤®¨¦´¨½̈©¨¾̈
:íéfráe íéáNkaëeáéø÷ú àì íeî Ba-øLà ìk ©§¨¦−¨«¦¦«²Ÿ£¤¬−´Ÿ©§¦®

:íëì äéäé ïBöøì àì-ékàë-çáæ áéø÷é-ék Léàå ¦¬Ÿ§¨−¦«§¤¬¨¤«§¦À¦«©§¦³¤«©
Bà ø÷aa äáãðì Bà øãð-àlôì ýåýéì íéîìL§¨¦Æ©«Ÿ̈½§©¥¤̧¤Æ´¦§¨½̈©¨−̈´
:Ba-äéäé àì íeî-ìk ïBöøì äéäé íéîz ïàvá©®Ÿ¨¦³¦«§¤Æ§¨½¨−¬Ÿ¦«§¤«

áëáøâ Bà úìaé-Bà õeøç-Bà øeáL Bà úøerBà ©¤Á¤Á¸¨¹«¨´«©¤À¤³¨¨Æ´
eðzú-àì äMàå ýåýéì älà eáéø÷ú-àì úôlé©¤½¤«Ÿ©§¦¬¥−¤©«Ÿ̈®§¦¤À«Ÿ¦§¬

:ýåýéì çaænä-ìr íäîâëreøN äNå øBLå ¥¤²©©¦§¥−©©«Ÿ̈«§¬¨¤−¨´©
:äöøé àì øãðìe Búà äNrz äáãð èeì÷å§¨®§¨¨Æ©«£¤´Ÿ½§¥−¤¬Ÿ¥«̈¤«

ãëýåýéì eáéø÷ú àì úeøëå ÷eúðå úeúëå Ceòîe¨³§¨Æ§¨´§¨½¬Ÿ©§¦−©«Ÿ̈®
:eNrú àì íëöøàáeäëeáéø÷ú àì øëð-ïa ãiîe §©§§¤−¬Ÿ©«£«¦©´¤¥À̈¬Ÿ©§¦²

íäa íúçLî ék älà-ìkî íëéäìà íçì-úà¤¤¬¤¡«Ÿ¥¤−¦¨¥®¤¦´¨§¨¨³¨¤Æ
íeî:íëì eöøé àì íañåëäLî-ìà ýåýé øaãéå ´½̈¬Ÿ¥«̈−¨¤«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬

:øîàlæëúráL äéäå ãìeé ék ær-Bà áNë-Bà øBL ¥«Ÿ´¤³¤¥Æ¦´¦¨¥½§¨¨²¦§©¬
äöøé äàìäå éðéîMä íBiîe Bnà úçz íéîé̈¦−©´©¦®¦³©§¦¦Æ¨½̈§¨¥«̈¤¾

:ýåýéì äMà ïaø÷ìçëBða-úàå Búà äN-Bà øBLå §¨§©¬¦¤−©«Ÿ̈«§−¤®Ÿ´§¤§½
:ãçà íBéa eèçLú àìèëäãBz-çáæ eçaæú-éëå ¬Ÿ¦§£−§¬¤¨«§¦«¦§§¬¤«©−̈
:eçaæz íëðöøì ýåýéìì-àì ìëàé àeää íBia ©«Ÿ̈®¦§«Ÿ§¤−¦§¨«©³©Æ¥«¨¥½«Ÿ

:ýåýé éðà ø÷a-ãr epnî eøéúBúàìízøîLe ¦¬¦¤−©®Ÿ¤£¦−§Ÿ̈«§©§¤Æ

:ýåýé éðà íúà íúéNrå éúåöîáìeìlçú àìå ¦§Ÿ©½©«£¦¤−Ÿ®̈£¦−§Ÿ̈«§³Ÿ§©§Æ
éðà ìûøNé éða CBúa ézLc÷ðå éLã÷ íL-úà¤¥´¨§¦½§¦̧§©§¦½§−§¥´¦§¨¥®£¦¬

ýåýé:íëLc÷îâìíéøöî õøàî íëúà àéöBnä §Ÿ̈−§©¦§¤«©¦³¤§¤Æ¥¤´¤¦§©½¦
:ýåýé éðà íéýìûì íëì úBéäìô ¦«§¬¨¤−¥«Ÿ¦®£¦−§Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"nyz `yz t"y zgiy)

Ï‡¯NÈ È�a CB˙a ÈzLc˜�Â(לב (כב, ¿ƒ¿«¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈

ליׂשראל" ּומׁשּפטיו חּקיו ליעקב ּדבריו "מּגיד הּפסּוק ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָֹֻעל

ואף לעׂשֹות". ליׂשראל אֹומר עֹוׂשה, ּׁשהּוא "מה חז"ל ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָאמרּו

מצינּו, :ּכ הּׁשם, קּדּוׁש על נפׁש מסירת ׁשל החּיּוב זה, ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָּבצּוּוי

איׁש ּבין ׁשלֹום לעׂשֹות נמחק "הּׁשם סֹוטה אּׁשה מׁשקים ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּכאׁשר

'מסירת מּתֹו הּקדֹוׁש ׁשמֹו על מוּתר ׁשהּקּב"ה הרי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָלאׁשּתֹו".

ׁשלֹום. להׁשּכין ּכדי ּכביכֹול, ְְְְִִֵֶֶַָָנפׁש',

éòéáøâëà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥º
-øLà ýåýé éãrBî íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½«£¥´§Ÿ̈½£¤

:éãrBî íä älà Lã÷ éàø÷î íúà eàø÷zâúLL ¦§§¬Ÿ−̈¦§¨¥´®Ÿ¤¥¬¤¥−«£¨«¥´¤
ïBúaL úaL éréáMä íBiáe äëàìî äNrz íéîé̈¦»¥«¨¤´§¨¨¼©´©§¦¦À©©³©¨Æ
àåä úaL eNrú àì äëàìî-ìk Lã÷-àø÷î¦§¨½Ÿ¤¨§¨−̈´Ÿ©«£®©¨¬¦Æ

:íëéúáLBî ìëa ýåýéìôãýåýé éãrBî älà ©«Ÿ̈½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤«¥µ¤«£¥´§Ÿ̈½
:íãrBîa íúà eàø÷z-øLà Lã÷ éàø÷îäLãça ¦§¨¥−®Ÿ¤£¤¦§§¬Ÿ−̈§«£¨«©´Ÿ¤

ïéa Lãçì øNr äraøàa ïBLàøäçñt íéaørä ¨«¦À§©§¨¨¬¨¨²©−Ÿ¤¥´¨«©§®̈¦¤−©
:ýåýéìåúBvnä âç äfä Lãçì íBé øNr äMîçáe ©«Ÿ̈«©«£¦¨̧¨¨¬Æ©´Ÿ¤©¤½©¬©©−

:eìëàz úBvî íéîé úráL ýåýéìæïBLàøä íBia ©«Ÿ̈®¦§©¬¨¦−©¬Ÿ¥«©Æ¨«¦½
àì äãár úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ

:eNrúçíBia íéîé úráL ýåýéì äMà ízáø÷äå ©«£«§¦§©§¤¬¦¤²©«Ÿ̈−¦§©´¨¦®©³
àì äãár úëàìî-ìk Lã÷-àø÷î éréáMä©§¦¦Æ¦§¨½Ÿ¤¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ

:eNrúôè:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåéøac ©«£«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥º
õøàä-ìà eàáú-ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤
íúàáäå døéö÷-úà ízøö÷e íëì ïúð éðà øLà£¤³£¦ÆŸ¥´¨¤½§©§¤−¤§¦¨®©«£¥¤¬

:ïäkä-ìà íëøéö÷ úéLàø øîò-úààééðäå-úà ó ¤²Ÿ¤¥¦¬§¦«§¤−¤©Ÿ¥«§¥¦¯¤
éðôì øîòäepôéðé úaMä úøçnî íëðöøì ýåýé ¨²Ÿ¤¦§¥¬§Ÿ̈−¦§«Ÿ§¤®¦¨«¢©Æ©©½̈§¦¤−

:ïäkäáéNák øîòä-úà íëôéðä íBéa íúéNrå ©Ÿ¥«©«£¦¤¾§¬£¦«§¤−¤¨®Ÿ¤¤´¤
:ýåýéì äìòì BúðL-ïa íéîzâééðL Búçðîe ¨¦¯¤§¨²§Ÿ−̈©«Ÿ̈«¦§¨Á§¥̧

ø ýåýéì äMà ïîMá äìeìa úìñ íéðøNrçé ¤§Ÿ¦¹´Ÿ¤§¨¬©¤²¤¦¤¬©«Ÿ̈−¥´©
ççéðáéúëäëñðåéø÷:ïéää úréáø ïéé Bkñðåãéíçìå ¦®Ÿ©§¦§¬©−¦§¦¦¬©¦«§¤Á¤Á

ãr äfä íBiä íör-ãr eìëàú àì ìîøëå éì÷å§¨¦̧§©§¤¹´Ÿ«Ÿ§À©¤̧¤Æ©´©¤½©µ
íëéúøãì íìBò úwç íëéäìà ïaø÷-úà íëàéáä£¦´£¤½¤¨§©−¡«Ÿ¥¤®ª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½



iyyקפו ,iying - bk - xen` - xeaiva d`ixwl yneg

:íëéúáLî ìëañåèúøçnî íëì ízøôñe §−Ÿ«§«Ÿ¥¤«§©§¤³¨¤Æ¦¨«¢©´
òáL äôeðzä øîò-úà íëàéáä íBiî úaMä©©½̈¦Æ£¦´£¤½¤−Ÿ¤©§®̈¤¬©

:äðééäz úîéîz úBúaLæèúaMä úøçnî ãr ©¨−§¦¬Ÿ¦«§¤«¨©´¦¨«¢©³©©¨Æ
äçðî ízáø÷äå íBé íéMîç eøtñz úréáMä©§¦¦½¦§§−£¦¦´®§¦§©§¤²¦§¨¬

:ýåýéì äLãçæéeàéáz íëéúáLBnîíçì | £¨−̈©«Ÿ̈«¦«§¸Ÿ¥¤¹¨¦´¤´¤
õîç äðééäz úìñ íéðøNr éðL íézL äôeðz§À̈§©̧¦Æ§¥´¤§Ÿ¦½´Ÿ¤¦«§¤½¨¨¥−

:ýåýéì íéøeka äðéôàzçéíçlä-ìr ízáø÷äå ¥«¨¤®¨¦¦−©«Ÿ̈«§¦§©§¤´©©¤À¤
ø÷a-ïa øôe äðL éða íîéîz íéNák úráL¦§©̧§¨¦³§¦¦Æ§¥´¨½̈©¯¤¨¨²
íúçðîe ýåýéì äìò eéäé íéðL íìéàå ãçà¤−̈§¥¦´§®̈¦¦«§³Ÿ¨Æ©«Ÿ̈½¦§¨¨Æ

:ýåýéì ççéð-çéø äMà íäékñðåèéíúéNrå §¦§¥¤½¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«©«£¦¤²
äðL éða íéNáë éðLe úàhçì ãçà íéfr-øérN§¦«¦¦¬¤−̈§©®̈§¥¯§¨¦²§¥¬¨−̈

:íéîìL çáæìëéðäåíçì ìr íúà | ïäkä ó §¤¬©§¨¦«§¥¦´©Ÿ¥´Ÿ¿̈©Á¤̧¤
Lã÷ íéNák éðL-ìr ýåýé éðôì äôeðz íéøkaä©¦ª¦³§¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½©§¥−§¨¦®²Ÿ¤

:ïäkì ýåýéì eéäéàëäfä íBiä | íöra íúàø÷e ¦«§¬©«Ÿ̈−©Ÿ¥«§¨¤º§¤´¤©´©¤À
àì äãár úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ
:íëéúøãì íëéúáLBî-ìëa íìBò úwç eNrú©«£®ª©¬¨²§¨«§¬Ÿ¥¤−§Ÿ«Ÿ¥¤«

áëì íëöøà øéö÷-úà íëøö÷áeúàt älëú-à §ª§§¤º¤§¦´©§§¤À«Ÿ§©¤º§©³
øbìå éðrì èwìú àì Eøéö÷ è÷ìå Eøö÷a EãN̈«§Æ§ª§¤½§¤¬¤§¦«§−´Ÿ§©¥®¤«¨¦³§©¥Æ

ýåýé éðà íúà áærz:íëéäìàô ©«£Ÿ́Ÿ½̈£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(98 'nr fh zegiy ihewl)

Ì„ÚBÓa Ì˙‡ e‡¯˜z ¯L‡(ד (כג, ¬∆ƒ¿¿…»¿¬»

הּירח ּדהּנה לבאר, ויׁש מּוטעין". אפּלּו "אּתם, ּדרׁשּו: ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָרז"ל

חדׁש לראׁש הּמֹולד יֹום ּוקביעת למעלה, ה'ּירח' מן ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹנׁשּתלׁשל

חדׁש ראׁש קֹובעים ׁשאנּו אּלא למעלה; ה'מֹולד' מּצד ּבעּקר ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹהיא

למעלה. ה'מֹולד' הּוא ׁשאז יֹודעים מּזה ּכי למּטה, הּמֹולד ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָלפי

סימן אחר, ּביֹום חדׁש ראׁש קבעּו ּדין ּבית ׁשּכאׁשר אפֹוא, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹמּובן

ׁשהּדבר ראּוי העֹולם ׁשאין אּלא למעלה; ה'מֹולד' יֹום ׁשּזהּו ְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהּוא

ּבֹו. ְִֵַיׁשּתּקף

éùéîçâë:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåãëøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥²
ãçàa éréáMä Lãça øîàì ìàøNé éða-ìà¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ©¸Ÿ¤©§¦¦¹§¤¨´
-àø÷î äreøz ïBøëæ ïBúaL íëì äéäé Lãçì©ÀŸ¤¦«§¤³¨¤Æ©¨½¦§¬§−̈¦§¨

:Lã÷äëízáø÷äå eNrú àì äãár úëàìî-ìk «Ÿ¤¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®§¦§©§¤¬
:ýåýéì äMàñåë:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå ¦¤−©«Ÿ̈«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

æëíéøtkä íBé äfä éréáMä Lãçì øBNra Cà©¿¤«¨´©ŸÁ¤Á©§¦¦̧©¤¹¯©¦ª¦´
-úà íúéprå íëì äéäé Lã÷-àø÷î àeäÀ¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½§¦¦¤−¤

:ýåýéì äMà ízáø÷äå íëéúLôðçëäëàìî-ìëå ©§«Ÿ¥¤®§¦§©§¤¬¦¤−©«Ÿ̈«§¨§¨¨Æ
àeä íéøtk íBé ék äfä íBiä íöra eNrú àì́Ÿ©«£½§¤−¤©´©¤®¦´³¦ª¦Æ½

:íëéäìà ýåýé éðôì íëéìr øtëìèëLôpä-ìë ék §©¥´£¥¤½¦§¥−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«¦³¨©¤̧¤Æ
äúøëðå äfä íBiä íöra äprú-àì øLà£¤´«Ÿ§ª¤½§¤−¤©´©¤®§¦§§−̈

:äénrîìäëàìî-ìk äNrz øLà Lôpä-ìëå ¥«©¤«¨§¨©¤À¤£¤³©«£¤Æ¨§¨½̈
àåää Lôpä-úà ézãáàäå äfä íBiä íöra§¤−¤©´©¤®§©«£©§¦²¤©¤¬¤©¦−

:dnr áøwîàìíìBò úwç eNrú àì äëàìî-ìk ¦¤¬¤©¨«¨§¨−̈´Ÿ©«£®ª©³¨Æ
:íëéúáLî ìëa íëéúøãìáìàeä ïBúaL úaL §Ÿ́Ÿ¥¤½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤«©©̧©¨¬Æ

Lãçì ärLúa íëéúLôð-úà íúéprå íëì̈¤½§¦¦¤−¤©§«Ÿ¥¤®§¦§¨³©¸Ÿ¤Æ
:íëzaL eúaLz áør-ãr áørî áøraô ¨¤½¤¥¤¤́©¤½¤¦§§−©©§¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(417 'nr a zegiy ihewl)

ÌÈÓÈ ˙Ú·L ˙Bkq‰ ‚Á(לד (כג, ««Àƒ¿«»ƒ

מצות ׁשם על לא ּדוקא, סּכה מצות ׁשם על נקּבע החג ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֻׁשם

מּמעלתּה נֹובע ׁשהּדבר לֹומר, ויׁש הּמינים. ארּבעת ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָנטילת

זֹו. מצוה ׁשל החג.‡.הּמיחדת מּׁשּקּדׁש מּיד חלה היא·.היא ְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻ

נטילת מצות ּכן ּׁשאין (מה החג ימי ׁשבעת ּכל ּבמׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָחלה

הראׁשֹון). ּבּיֹום רק הּתֹורה) (מן חלה הּמינים נּתן‚.ארּבעת ְִִִִִַַַַַַַָָָָָ

והּלילה. הּיֹום ׁשעֹות ּכל ְְְְְַַַַָָָלקּימּה

éùùâì:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåãìéða-ìà øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥²¤§¥¬
éréáMä Lãçì íBé øNr äMîça øîàì ìûøNé¦§¨¥−¥®Ÿ©«£¦¨̧¨¹̈À©³Ÿ¤©§¦¦Æ

:ýåýéì íéîé úráL úBkqä âç äfääìíBia ©¤½©¯©ª²¦§©¬¨¦−©«Ÿ̈«©¬
àì äãár úëàìî-ìk Lã÷-àø÷î ïBLàøä̈«¦−¦§¨®Ÿ¤¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ

:eNrúåìíBia ýåýéì äMà eáéø÷z íéîé úráL ©«£«¦§©´¨¦½©§¦¬¦¤−©«Ÿ̈®©´
äéäé Lã÷-àø÷î éðéîMääMà ízáø÷äå íëì ©§¦¦¿¦§¨ŸÁ¤Á¦«§¤̧¨¤¹§¦§©§¤̧¦¤³

:eNrú àì äãár úëàìî-ìk àåä úøör ýåýéì©«Ÿ̈Æ£¤¤́¦½¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«
æìLã÷ éàø÷î íúà eàø÷z-øLà ýåýé éãrBî älà¥µ¤«£¥´§Ÿ̈½£¤¦§§¬Ÿ−̈¦§¨¥´®Ÿ¤

íéëñðe çáæ äçðîe äìò ýåýéì äMà áéø÷äì§©§¦¸¦¤¹©«Ÿ̈ÀŸ¨¯¦§¨²¤¬©§¨¦−
:BîBéa íBé-øácçìãálîe ýåýé úúaL ãálî §©¬§«¦§©−©§´Ÿ§Ÿ̈®¦§©´

íëéúáãð-ìk ãálîe íëéøãð-ìk ãálîe íëéúBðzî©§«¥¤À¦§©³¨¦§¥¤Æ¦§©Æ¨¦§´Ÿ¥¤½
:ýåýéì eðzz øLàèìLãçì íBé øNr äMîça Cà £¤¬¦§−©«Ÿ̈«©¿©«£¦¨Á¨¨̧¹©´Ÿ¤

-úà ebçz õøàä úàeáz-úà íëtñàa éréáMä©§¦¦À§¨§§¤Æ¤§©´¨½̈¤¨¬Ÿ¤
íBiáe ïBúaL ïBLàøä íBia íéîé úráL ýåýé-âç©§Ÿ̈−¦§©´¨¦®©³¨«¦Æ©¨½©¬

:ïBúaL éðéîMäîïBLàøä íBia íëì ízç÷ìe ©§¦¦−©¨«§©§¤̧¨¤¹©´¨«¦À
øãä õr éøtðrå íéøîz útk-éáørå úár-õr ó §¦¸¥³¨¨Æ©´Ÿ§¨¦½©«£©¬¥«¨−Ÿ§©§¥

:íéîé úráL íëéäìà ýåýé éðôì ízçîNe ìçð̈®©§©§¤À¦§¥²§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−¦§©¬¨¦«
àîúwç äðMa íéîé úráL ýåýéì âç Búà íúbçå§©Ÿ¤³ŸÆ©´©«Ÿ̈½¦§©¬¨¦−©¨¨®ª©³

Mä Lãça íëéúøãì íìBò:Búà ebçz éréá ¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½©¬Ÿ¤©§¦¦−¨¬ŸŸ«
áîìàøNéa çøæàä-ìk íéîé úráL eáLz úkqa©ª¬Ÿ¥«§−¦§©´¨¦®¨¨«¤§¨Æ§¦§¨¥½

:úkqa eáLéâîúBkqá ék íëéúøã eòãé ïrîì ¥«§−©ª«Ÿ§©»©»¥«§´Ÿ«Ÿ¥¤¼¦´©ªÀ

iriay - ck - xen` - xeaiva d`ixwl yneg

õøàî íúBà éàéöBäa ìàøNé éða-úà ézáLBä©̧§¦Æ¤§¥´¦§¨¥½§«¦¦¬−̈¥¤´¤
:íëéäìà ýåýé éðà íéøöîãî-úà äLî øaãéå ¦§®̈¦£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«©§©¥´¤½¤

:ìàøNé éða-ìà ýåýé éãrîô «Ÿ£¥−§Ÿ̈®¤§¥−¦§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(350 'nr hi zegiy ihewl)

ÔBL‡¯‰ ÌBia ÌÎÏ ÌzÁ˜Ïe(מ (כג, ¿«¿∆»∆«»ƒ

ּתעׂשה הּסּכֹות "חג נאמר ּבסּכֹות ואּלּו "לכם", נאמר ְְֱֱֲִֶֶֶֶַַַַַָָֻֻּכאן

EÏמסּמלים הּמינים ארּבעת ּדהּנה לֹומר, יׁש הּדבר ּבטעם ." ¿ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַַָָ

הם א זֹו; ּבמצוה מתאחדים ׁשּכּלם יׂשראל, ּבבני סּוגים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻארּבעה

ואינּה חיצֹונית היא ׁשהאחדּות והינּו ׁשֹונים, מינים ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָנׁשארים

יׂשראל ּכל את מאחדת הּסּכה ואּלּו אחד. לגּוף אֹותם ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻהֹופכת

ליׁשב יׂשראל ּכל "ראּויים ּכמאמר אחד, ּכגּוף אמּתית, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָּבאחדּות

אחת". ְַַָֻּבסּכה

éòéáùãëà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåá-úà åö ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©º¤
éìà eç÷éå ìûøNé éðaæ úéæ ïîL EøBànì úéúk C §¥´¦§¨¥À§¦§¸¥¤¹¤´¤©¬¦²̈¨¦−©¨®
:ãéîz øð úìräìâìäàa úãrä úëøôì õeçî §©«£¬Ÿ¥−¨¦«¦Á§¨¸Ÿ¤¨«¥ª¹§´Ÿ¤

ýåýé éðôì ø÷a-ãr áørî ïøäà Búà Cøré ãrBî¥À©«£ŸÁŸ¸©«£¹Ÿ¥¤¯¤©²Ÿ¤¦§¥¬§Ÿ̈−
:íëéúøãì íìBò úwç ãéîzãäøähä äøðnä ìr ¨¦®ª©¬−̈§Ÿ«Ÿ¥¤«©µ©§Ÿ̈´©§Ÿ̈½

:ãéîz ýåýé éðôì úBøpä-úà Cøréôäzç÷ìå ©«£−Ÿ¤©¥®¦§¥¬§Ÿ̈−¨¦«§¨«©§¨´
íéðøNr éðL úBlç äøNr íézL dúà úéôàå úìñ½Ÿ¤§¨«¦¨´Ÿ½̈§¥¬¤§¥−©®§¥Æ¤§Ÿ¦½

:úçàä älçä äéäéåúBëørî íézL íúBà zîNå ¦«§¤−©«©¨¬¨«¤¨«§©§¨¬¨²§©¬¦©«£¨−
:ýåýé éðôì øähä ïçìMä ìr úëørnä LLæzúðå ¥´©©«£¨®¤©²©ª§¨¬©¨−Ÿ¦§¥¬§Ÿ̈«§¨«©¨¬

äøkæàì íçlì äúéäå äkæ äðáì úëørnä-ìr©©©«£¤−¤§Ÿ¨´©¨®§¨«§¨³©¤̧¤Æ§©§¨½̈
ýåýéì äMà:çepëøré úaMä íBéa úaMä íBéa ¦¤−©«Ÿ̈«§¸©©¹̈§´©©À̈©«©§¤²

:íìBò úéøa ìûøNé-éða úàî ãéîz ýåýé éðôì¦§¥¬§Ÿ̈−¨¦®¥¥¬§¥«¦§¨¥−§¦¬¨«
èék Lã÷ íB÷îa eäìëàå åéðáìe ïøäàì äúéäå§¨«§¨Æ§©«£´Ÿ§¨½̈©«£¨ª−§¨´¨®¦¿

:íìBò-÷ç ýåýé éMàî Bì àeä íéLã÷ Lã÷ñ ŸÁ¤Á¨«¨¦̧¬²¥«¦¥¬§Ÿ̈−¨¨«
éCBúa éøöî Léà-ïa àeäå úéìàøNé äMà-ïa àöiå©¥¥Æ¤¦¨´¦§§¥¦½§Æ¤¦´¦§¦½§−

Léàå úéìàøNiä ïa äðçna eöpiå ìàøNé éða§¥´¦§¨¥®©¦¨Æ©©«£¤½¤µ©¦§§¥¦½§¦−

:éìàøNiäàéíMä-úà úéìàøNiä äMàä-ïa áwiå ©¦§§¥¦«Â©¦ÂŸ¤¨«¦¨̧©¦§§¥¦³¤©¥Æ
úéîìL Bnà íLå äLî-ìà Búà eàéáiå ìl÷éå©§©¥½©¨¦¬Ÿ−¤¤®§¥¬¦²§Ÿ¦¬

:ïã-ähîì éøác-úaáéíäì Løôì øîLna eäçépiå ©¦§¦−§©¥¨«©©¦ª−©¦§¨®¦§¬¨¤−
:ýåýé ét-ìrôâé:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå ©¦¬§Ÿ̈«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

ãé-ìë eëîñå äðçnì õeçî-ìà ìl÷îä-úà àöBä¥´¤©«§©¥À¤¦Æ©©«£¤½§¨«§¯¨
-ìk Búà eîâøå BLàø-ìr íäéãé-úà íérîMä©«Ÿ§¦²¤§¥¤−©Ÿ®§¨«§¬Ÿ−¨

:äãräåèLéà Léà øîàì øaãz ìàøNé éða-ìàå ¨«¥¨«§¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´¥®Ÿ¦¬¦²
:Bàèç àNðå åéäìà ìl÷é-ékæèúBî ýåýé-íL á÷ðå ¦«§©¥¬¡Ÿ−̈§¨¨¬¤§«§Ÿ¥³¥«§Ÿ̈Æ´

Bá÷ða çøæàk øbk äãrä-ìk Bá-eîbøé íBâø úîeé½̈¨¬¦§§−¨¨«¥¨®©¥Æ¨«¤§½̈§¨§¬
:úîeé íLæé:úîeé úBî íãà Lôð-ìk äké ék Léàå ¥−¨«§¦¾¦¬©¤−¨¤´¤¨®̈−¨«

çéäkîeLé äîäa-Lôð:Lôð úçz Lôð äpîl ©¥¬¤«¤§¥−̈§©§¤®¨¤−¤©¬©¨«¤
èéäNré ïk äNr øLàk Búéîra íeî ïzé-ék Léàå§¦¾¦«¦¥¬−©«£¦®©«£¤´¨½̈¥−¥¨¬¤
:BlëïL úçz ïL ïér úçz ïér øáL úçz øáL «¤ µ¤©´©¤½¤©µ¦©´©©½¦¥−©´©¥®

:Ba ïúpé ïk íãàa íeî ïzé øLàkøéèôîàëäkîe ©«£¤̧¦¥¬Æ¨«¨½̈¥−¦¨¬¤«©¥¬
:úîeé íãà äkîe äpîlLé äîäááëãçà ètLî §¥−̈§©§¤®¨©¥¬¨−̈¨«¦§©³¤¨Æ

:íëéäìà ýåýé éðà ék äéäé çøæàk øbk íëì äéäé¦«§¤´¨¤½©¥¬¨«¤§−̈¦«§¤®¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«
âëìl÷îä-úà eàéöBiå ìàøNé éða-ìà äLî øaãéå©§©¥´¤»¤§¥´¦§¨¥¼©¦´¤©«§©¥À

ìûøNé-éðáe ïáà Búà eîbøiå äðçnì õeçî-ìà¤¦Æ©©«£¤½©¦§§¬Ÿ−¨®¤§¥«¦§¨¥´
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk eNrttt ¨½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

.ïîéñ ì"àéæåò ,íé÷åñô ã"ë÷

ã ycew zegiyn zecewp ã(166 'nr f zegiy ihewl)

‰„Ú‰ Ïk B˙B‡ eÓ‚¯Â . . ‰�ÁnÏ ıeÁÓ Ï‡ Ïl˜Ó‰ ˙‡ ‡ˆB‰≈∆«¿«≈∆ƒ««¬∆¿»¿»»≈»

יד) (כד,

‰„Ú‰ Ïk „ÓÚÓa(רש"י) ¿«¬«»»≈»

מצרי איׁש ּבן היֹותֹו אף ׁשעל ,ּבכ התחיל המקּלל ׁשל ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָחטאֹו

אהלֹו את להקים לחלקCB˙aרצה להפ ּובכ יׂשראל, מחנה ְֳִֶָָָָ¿ְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָֹ

ּבסקילה נענׁש ּכ ועל העדה. העדהלּמחנהıeÁÓׁשל ּבמעמד ְְֱִִֵֶֶַַָָָָƒְֲֲֵֶַַַַָָ

מּדה. ּכנגד מּדה –ְִִֶֶָָ

.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



קפז iriay - ck - xen` - xeaiva d`ixwl yneg

õøàî íúBà éàéöBäa ìàøNé éða-úà ézáLBä©̧§¦Æ¤§¥´¦§¨¥½§«¦¦¬−̈¥¤´¤
:íëéäìà ýåýé éðà íéøöîãî-úà äLî øaãéå ¦§®̈¦£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«©§©¥´¤½¤

:ìàøNé éða-ìà ýåýé éãrîô «Ÿ£¥−§Ÿ̈®¤§¥−¦§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(350 'nr hi zegiy ihewl)

ÔBL‡¯‰ ÌBia ÌÎÏ ÌzÁ˜Ïe(מ (כג, ¿«¿∆»∆«»ƒ

ּתעׂשה הּסּכֹות "חג נאמר ּבסּכֹות ואּלּו "לכם", נאמר ְְֱֱֲִֶֶֶֶַַַַַָָֻֻּכאן

EÏמסּמלים הּמינים ארּבעת ּדהּנה לֹומר, יׁש הּדבר ּבטעם ." ¿ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַַָָ

הם א זֹו; ּבמצוה מתאחדים ׁשּכּלם יׂשראל, ּבבני סּוגים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻארּבעה

ואינּה חיצֹונית היא ׁשהאחדּות והינּו ׁשֹונים, מינים ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָנׁשארים

יׂשראל ּכל את מאחדת הּסּכה ואּלּו אחד. לגּוף אֹותם ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻהֹופכת

ליׁשב יׂשראל ּכל "ראּויים ּכמאמר אחד, ּכגּוף אמּתית, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָּבאחדּות

אחת". ְַַָֻּבסּכה

éòéáùãëà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåá-úà åö ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©º¤
éìà eç÷éå ìûøNé éðaæ úéæ ïîL EøBànì úéúk C §¥´¦§¨¥À§¦§¸¥¤¹¤´¤©¬¦²̈¨¦−©¨®
:ãéîz øð úìräìâìäàa úãrä úëøôì õeçî §©«£¬Ÿ¥−¨¦«¦Á§¨¸Ÿ¤¨«¥ª¹§´Ÿ¤

ýåýé éðôì ø÷a-ãr áørî ïøäà Búà Cøré ãrBî¥À©«£ŸÁŸ¸©«£¹Ÿ¥¤¯¤©²Ÿ¤¦§¥¬§Ÿ̈−
:íëéúøãì íìBò úwç ãéîzãäøähä äøðnä ìr ¨¦®ª©¬−̈§Ÿ«Ÿ¥¤«©µ©§Ÿ̈´©§Ÿ̈½

:ãéîz ýåýé éðôì úBøpä-úà Cøréôäzç÷ìå ©«£−Ÿ¤©¥®¦§¥¬§Ÿ̈−¨¦«§¨«©§¨´
íéðøNr éðL úBlç äøNr íézL dúà úéôàå úìñ½Ÿ¤§¨«¦¨´Ÿ½̈§¥¬¤§¥−©®§¥Æ¤§Ÿ¦½

:úçàä älçä äéäéåúBëørî íézL íúBà zîNå ¦«§¤−©«©¨¬¨«¤¨«§©§¨¬¨²§©¬¦©«£¨−
:ýåýé éðôì øähä ïçìMä ìr úëørnä LLæzúðå ¥´©©«£¨®¤©²©ª§¨¬©¨−Ÿ¦§¥¬§Ÿ̈«§¨«©¨¬

äøkæàì íçlì äúéäå äkæ äðáì úëørnä-ìr©©©«£¤−¤§Ÿ¨´©¨®§¨«§¨³©¤̧¤Æ§©§¨½̈
ýåýéì äMà:çepëøré úaMä íBéa úaMä íBéa ¦¤−©«Ÿ̈«§¸©©¹̈§´©©À̈©«©§¤²

:íìBò úéøa ìûøNé-éða úàî ãéîz ýåýé éðôì¦§¥¬§Ÿ̈−¨¦®¥¥¬§¥«¦§¨¥−§¦¬¨«
èék Lã÷ íB÷îa eäìëàå åéðáìe ïøäàì äúéäå§¨«§¨Æ§©«£´Ÿ§¨½̈©«£¨ª−§¨´¨®¦¿

:íìBò-÷ç ýåýé éMàî Bì àeä íéLã÷ Lã÷ñ ŸÁ¤Á¨«¨¦̧¬²¥«¦¥¬§Ÿ̈−¨¨«
éCBúa éøöî Léà-ïa àeäå úéìàøNé äMà-ïa àöiå©¥¥Æ¤¦¨´¦§§¥¦½§Æ¤¦´¦§¦½§−

Léàå úéìàøNiä ïa äðçna eöpiå ìàøNé éða§¥´¦§¨¥®©¦¨Æ©©«£¤½¤µ©¦§§¥¦½§¦−

:éìàøNiäàéíMä-úà úéìàøNiä äMàä-ïa áwiå ©¦§§¥¦«Â©¦ÂŸ¤¨«¦¨̧©¦§§¥¦³¤©¥Æ
úéîìL Bnà íLå äLî-ìà Búà eàéáiå ìl÷éå©§©¥½©¨¦¬Ÿ−¤¤®§¥¬¦²§Ÿ¦¬

:ïã-ähîì éøác-úaáéíäì Løôì øîLna eäçépiå ©¦§¦−§©¥¨«©©¦ª−©¦§¨®¦§¬¨¤−
:ýåýé ét-ìrôâé:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå ©¦¬§Ÿ̈«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

ãé-ìë eëîñå äðçnì õeçî-ìà ìl÷îä-úà àöBä¥´¤©«§©¥À¤¦Æ©©«£¤½§¨«§¯¨
-ìk Búà eîâøå BLàø-ìr íäéãé-úà íérîMä©«Ÿ§¦²¤§¥¤−©Ÿ®§¨«§¬Ÿ−¨

:äãräåèLéà Léà øîàì øaãz ìàøNé éða-ìàå ¨«¥¨«§¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´¥®Ÿ¦¬¦²
:Bàèç àNðå åéäìà ìl÷é-ékæèúBî ýåýé-íL á÷ðå ¦«§©¥¬¡Ÿ−̈§¨¨¬¤§«§Ÿ¥³¥«§Ÿ̈Æ´
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט ניסן, תשי"ז

ברוקלין.

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

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מעש"ק. ובהיותי היום על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע, הזכרתי אותו וזוגתו ואת ילידיהם שיחיו.

ובמ"ש אשר השכונה שלהם מתרוקנת וכו' - יש להתענין איך נוהגים בכגון דא אחרים במצב בכגון 

דא בימים שעברו, ואולי יש מקום לפתוח בית הכנסת אפילו בזעיר אנפין בשכונה שלשם מעתיקים ויקרא 

הביהכ"נ בשם סניף ביהכ"נ דעתה, והתועלת שלא יתפרדו הבע"ב ולא יתקשרו עם בית הכנסת אחר, ולאט 

לאט אפשר יהיה להעביר הפעולות מביהכ"נ דעתה לשם מבלי חפזון ובהלה, וק"ל.

בודאי ניצלו ימי הפסח ככל האפשרי, ומתכוננים לנצל גם יום הל"ג בעומר הבע"ל ובפרט שבשנה 

זו חל ביום אשר הבע"ב פנוים ממלאכתם והנוער מלימודם וכו' וק"ל.

בברכה.
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6:005:598:348:339:049:0310:0610:0518:2218:2118:4318:4318:0418:47אקוואדור קיטו )ח(

7:277:319:349:3610:0710:0911:0111:0218:1418:0818:3918:3417:5118:45ארגנטינה ב. איירס )ח(

8:268:3210:3110:3411:0211:0511:5511:5718:5818:5119:2519:1818:3419:22ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח( 

6:065:599:008:569:339:2910:4310:4020:0220:0820:3020:3619:4920:40ארה״ב בולטימור )ק(

5:515:448:488:449:209:1610:3110:2819:5620:0220:2420:3119:4320:44ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

5:525:458:498:459:219:1710:3210:2919:5520:0120:2320:3019:4220:44ארה״ב ג׳רסי )ק(

6:246:169:239:199:559:5111:0611:0320:3520:4221:0521:1220:2321:25ארה״ב דטרויט )ק(

6:366:319:239:209:559:5311:0311:0120:0120:0520:2620:3019:4620:40ארה״ב היוסטן )ק(

6:005:548:518:489:239:2010:3210:3019:4119:4520:0720:1219:2620:22ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

6:426:379:259:239:589:5511:0511:0319:5419:5820:1820:2219:3920:32ארה״ב מיאמי )ק(

5:475:408:448:399:169:1210:2710:2419:5119:5720:1920:2619:3820:41ארה״ב ניו הייבן )ק(

5:425:348:428:389:139:0910:2510:2219:5420:0020:2320:3019:4120:42ארה״ב שיקאגו )ק(

6:356:369:019:029:309:3110:3010:3018:2418:2218:4618:4418:0418:48בוליביה לה פאס )ח(

6:136:039:229:169:559:4911:1011:0621:0621:1621:4121:5220:5622:14בלגיה אנטוורפן )ק(

6:146:039:239:179:559:4911:1011:0621:0721:1621:4121:5220:5722:12בלגיה בריסל )ק(

5:145:018:308:239:028:5510:1910:1420:3420:4521:1321:2620:2521:30בלרוס ליובאוויטש )ק(

6:226:258:398:409:119:1210:0810:0917:4517:4118:0818:0517:2418:11ברזיל ס.פאולו )ח(

6:076:108:258:268:568:579:549:5517:3217:2917:5517:5217:1117:58ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

5:295:188:408:349:119:0610:2710:2320:2720:3721:0321:1320:1721:33בריטניה לונדון )ק(

5:315:208:458:399:179:1110:3410:2920:4220:5221:1921:3120:3321:54בריטניה מנצ׳סטר )ק(

5:335:218:448:389:169:1010:3210:2820:3520:4621:1221:2320:2621:27גרמניה ברלין )ק(

5:575:479:079:019:389:3310:5310:4920:4820:5721:2221:3320:3821:37גרמניה פרנקפורט )ק(

6:246:278:428:449:129:1410:1010:1117:4517:4118:0918:0517:2418:09דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

6:096:068:488:469:209:1910:2610:2419:0319:0519:2519:2818:4619:32הודו בומביי )ח(

6:046:018:448:429:169:1410:2110:2019:0019:0219:2219:2518:4319:29הודו פונה )ח(

5:255:158:298:249:018:5610:1410:1119:5820:0620:3020:3919:4720:43הונגריה בודפשט )ק(

6:005:538:568:529:299:2510:4010:3720:0320:0920:3120:3819:5020:42טורקיה איסטנבול )ק(

6:276:209:209:179:539:4911:0211:0020:1820:2420:4520:5120:0520:55יוון אתונה )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת אמור 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
5:485:388:508:459:239:1810:3610:3220:1720:2520:4820:5720:0521:01מולדובה קישינב )ק(

7:016:579:459:4310:1510:1311:2111:2020:0720:0920:3020:3219:5120:36מקסיקו מ. סיטי )ק(

7:197:269:189:219:519:5410:4310:4417:3317:2518:0117:5417:0817:58ניו זילנד קרייסטצ׳רצ׳ )ח(

5:195:148:078:058:388:359:469:4418:4318:4719:0819:1118:2819:15נפאל קטמנדו )ח(

6:546:549:249:239:569:5510:5810:5719:0919:0919:3119:3018:5119:34סינגפור סינגפור )ח(

5:024:518:148:088:468:4010:029:5720:0520:1520:4120:5319:5620:57פולין ורשא )ק(

6:136:148:348:349:079:0710:0610:0617:5717:5518:1918:1717:3818:21פרו לימה )ח(

6:256:169:289:2310:009:5511:1211:0920:5120:5921:2221:3120:4021:46צרפת ליאון )ק(

6:276:179:349:2910:0610:0011:2011:1621:0921:1821:4321:5220:5922:10צרפת פריז )ק(

5:385:368:148:138:448:439:479:4618:0918:0918:3118:3117:5118:35קולומביה בוגוטה )ח(

6:065:589:079:029:399:3410:5110:4820:2420:3120:5321:0120:1121:15קנדה טורונטו )ק(

5:395:308:418:379:139:0910:2610:2320:0420:1220:3520:4319:5220:59קנדה מונטריאול )ק(

5:545:488:438:409:169:1310:2510:2319:3119:3619:5720:0319:1720:07קפריסין לרנקה )ק(

5:425:299:028:559:339:2610:5110:4621:1221:2421:5322:0621:0422:30רוסיה מוסקבה )ק(

6:035:549:079:029:399:3410:5210:4920:3420:4221:0621:1520:2321:19רוסיה רוסטוב נא דונו )ק(

6:055:569:119:069:429:3710:5610:5220:4220:5021:1421:2320:3021:38שוייץ ציריך )ק(

5:545:528:308:299:039:0110:0710:0618:3618:3818:5819:0018:1919:04תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

לוח זמנים לשבוע פרשת אמור 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
5:485:388:508:459:239:1810:3610:3220:1720:2520:4820:5720:0521:01מולדובה קישינב )ק(

7:016:579:459:4310:1510:1311:2111:2020:0720:0920:3020:3219:5120:36מקסיקו מ. סיטי )ק(

7:197:269:189:219:519:5410:4310:4417:3317:2518:0117:5417:0817:58ניו זילנד קרייסטצ׳רצ׳ )ח(

5:195:148:078:058:388:359:469:4418:4318:4719:0819:1118:2819:15נפאל קטמנדו )ח(

6:546:549:249:239:569:5510:5810:5719:0919:0919:3119:3018:5119:34סינגפור סינגפור )ח(

5:024:518:148:088:468:4010:029:5720:0520:1520:4120:5319:5620:57פולין ורשא )ק(

6:136:148:348:349:079:0710:0610:0617:5717:5518:1918:1717:3818:21פרו לימה )ח(

6:256:169:289:2310:009:5511:1211:0920:5120:5921:2221:3120:4021:46צרפת ליאון )ק(

6:276:179:349:2910:0610:0011:2011:1621:0921:1821:4321:5220:5922:10צרפת פריז )ק(

5:385:368:148:138:448:439:479:4618:0918:0918:3118:3117:5118:35קולומביה בוגוטה )ח(

6:065:589:079:029:399:3410:5110:4820:2420:3120:5321:0120:1121:15קנדה טורונטו )ק(

5:395:308:418:379:139:0910:2610:2320:0420:1220:3520:4319:5220:59קנדה מונטריאול )ק(

5:545:488:438:409:169:1310:2510:2319:3119:3619:5720:0319:1720:07קפריסין לרנקה )ק(

5:425:299:028:559:339:2610:5110:4621:1221:2421:5322:0621:0422:30רוסיה מוסקבה )ק(

6:035:549:079:029:399:3410:5210:4920:3420:4221:0621:1520:2321:19רוסיה רוסטוב נא דונו )ק(

6:055:569:119:069:429:3710:5610:5220:4220:5021:1421:2320:3021:38שוייץ ציריך )ק(

5:545:528:308:299:039:0110:0710:0618:3618:3818:5819:0018:1919:04תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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קצי לוח זמנים לשבוע פרשת אמור 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
5:485:388:508:459:239:1810:3610:3220:1720:2520:4820:5720:0521:01מולדובה קישינב )ק(

7:016:579:459:4310:1510:1311:2111:2020:0720:0920:3020:3219:5120:36מקסיקו מ. סיטי )ק(

7:197:269:189:219:519:5410:4310:4417:3317:2518:0117:5417:0817:58ניו זילנד קרייסטצ׳רצ׳ )ח(

5:195:148:078:058:388:359:469:4418:4318:4719:0819:1118:2819:15נפאל קטמנדו )ח(

6:546:549:249:239:569:5510:5810:5719:0919:0919:3119:3018:5119:34סינגפור סינגפור )ח(

5:024:518:148:088:468:4010:029:5720:0520:1520:4120:5319:5620:57פולין ורשא )ק(

6:136:148:348:349:079:0710:0610:0617:5717:5518:1918:1717:3818:21פרו לימה )ח(

6:256:169:289:2310:009:5511:1211:0920:5120:5921:2221:3120:4021:46צרפת ליאון )ק(

6:276:179:349:2910:0610:0011:2011:1621:0921:1821:4321:5220:5922:10צרפת פריז )ק(

5:385:368:148:138:448:439:479:4618:0918:0918:3118:3117:5118:35קולומביה בוגוטה )ח(

6:065:589:079:029:399:3410:5110:4820:2420:3120:5321:0120:1121:15קנדה טורונטו )ק(

5:395:308:418:379:139:0910:2610:2320:0420:1220:3520:4319:5220:59קנדה מונטריאול )ק(

5:545:488:438:409:169:1310:2510:2319:3119:3619:5720:0319:1720:07קפריסין לרנקה )ק(

5:425:299:028:559:339:2610:5110:4621:1221:2421:5322:0621:0422:30רוסיה מוסקבה )ק(

6:035:549:079:029:399:3410:5210:4920:3420:4221:0621:1520:2321:19רוסיה רוסטוב נא דונו )ק(

6:055:569:119:069:429:3710:5610:5220:4220:5021:1421:2320:3021:38שוייץ ציריך )ק(

5:545:528:308:299:039:0110:0710:0618:3618:3818:5819:0018:1919:04תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

לוח זמנים לשבוע פרשת אמור 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
5:485:388:508:459:239:1810:3610:3220:1720:2520:4820:5720:0521:01מולדובה קישינב )ק(

7:016:579:459:4310:1510:1311:2111:2020:0720:0920:3020:3219:5120:36מקסיקו מ. סיטי )ק(

7:197:269:189:219:519:5410:4310:4417:3317:2518:0117:5417:0817:58ניו זילנד קרייסטצ׳רצ׳ )ח(

5:195:148:078:058:388:359:469:4418:4318:4719:0819:1118:2819:15נפאל קטמנדו )ח(

6:546:549:249:239:569:5510:5810:5719:0919:0919:3119:3018:5119:34סינגפור סינגפור )ח(

5:024:518:148:088:468:4010:029:5720:0520:1520:4120:5319:5620:57פולין ורשא )ק(

6:136:148:348:349:079:0710:0610:0617:5717:5518:1918:1717:3818:21פרו לימה )ח(

6:256:169:289:2310:009:5511:1211:0920:5120:5921:2221:3120:4021:46צרפת ליאון )ק(

6:276:179:349:2910:0610:0011:2011:1621:0921:1821:4321:5220:5922:10צרפת פריז )ק(

5:385:368:148:138:448:439:479:4618:0918:0918:3118:3117:5118:35קולומביה בוגוטה )ח(

6:065:589:079:029:399:3410:5110:4820:2420:3120:5321:0120:1121:15קנדה טורונטו )ק(

5:395:308:418:379:139:0910:2610:2320:0420:1220:3520:4319:5220:59קנדה מונטריאול )ק(

5:545:488:438:409:169:1310:2510:2319:3119:3619:5720:0319:1720:07קפריסין לרנקה )ק(

5:425:299:028:559:339:2610:5110:4621:1221:2421:5322:0621:0422:30רוסיה מוסקבה )ק(

6:035:549:079:029:399:3410:5210:4920:3420:4221:0621:1520:2321:19רוסיה רוסטוב נא דונו )ק(

6:055:569:119:069:429:3710:5610:5220:4220:5021:1421:2320:3021:38שוייץ ציריך )ק(

5:545:528:308:299:039:0110:0710:0618:3618:3818:5819:0018:1919:04תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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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:



êøãä úìôú
akrzny minid x`yae .lwa xyt` m` cnern xnel aehe ,ezian rqepyk oey`x meia xirl ueg jxca wifgdyk dxne`l jixv

:my zxkfd ila dltz rney dz` jexa mezgie oelna elit` xwea lka dze` xn`i ezial eaey cr jxca
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