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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

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

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

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

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

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

נקודות משיחות קודש - מזמור קיג מתוך "תהילות מנחם"
ט – אם הבנים שמחה - שמחה בכל מצב 

א. איתא בזהר1 "אם הבנים שמחה – דא יובלא )אם הבנים היא בינה שהיא מקור לבנים, 
ו' מדות דז"א(, דכל חידו וכל חדווה דכלהו עלמין בי' תליין )שכל מיני שמחה וחדווה של כל 

העולמות תלויים בה(". 
הוא  אחד  הכל  שלכאורה  וחדווה,  "חידו  בזהר  הלשון  לכפל  הטעם  אאמו"ר2  ומבאר 
דהיינו שמחה, י"ל חידו הוא מצד החסדים וחדווה הוא מצד הגבורות, והוא חסדים וגבורות 
דאימא יובל . . וי"ל דחידו וחדווה רומז על הבינה ספירה הח', ואותיות ד"ו שבשניהם קאי 
על זו"ן שהם ד"ו פרצופין ומתחברים יחד . . ואם העיקר הוא הדוכרא ז"א חסדים, הוא בי', 
כמו י' דאיש3, והוא בראש קודם לד"ו, והיינו חידו. ואם העיקר הוא הנוקבא מל' גבורות הוא 

בה', כמו ה' דאשה, והוא בסוף אחר ד"ו, כמו שבאשה הה' הוא בסוף". 
ב. וההוראה בעבודת כאו"א מישראל: ענין השמחה צריך להיות בכל המצבים, היינו, 
לא רק במצב של חסדים – "כל חידו" )בלשון זכר(, אלא גם במצב של גבורה, בחי' נוקבא, 
מלכות, שהיא מבחי' הגבורות, כמ"ש4 "מלך במשפט יעמיד ארץ", צריך להיות ענין השמחה 
– "כל חדווה"5. ויתירה מזו, ע"י ההוספה בשמחה – "כל )חדווה(", מבטלים את כל הענינים 

שמצד הגבורות כו', ועוד זאת, פועלים ש"יתרון האור"6 יהי' ע"י ה"חושך"7.   

1( ח"א קנד, א.
2( לקוטי לוי"צ ויצא ע' קיז־ח.

3( ראה סוטה יז, א.
4( משלי כט, ד.

5( כדאיתא בברכות )ס, ב( "כשם שמברך על הטובה . . כך מברך על הרעה . . לא נצרכה אלא לקבולינהו בשמחה . . מאי קרא 
)תהלים קא, א( חסד ומשפט אשירה לך ה' אזמרה אם חסד אשירה ואם משפט אשירה".

6( ל' הכתוב קהלת ב, יג. וראה תניא פי"ב.
7( משיחות ש"פ ויצא וש"פ מקץ ה'תשמ"ו.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz çéðäì eðeöå§¦¨§¨¦©§¦¦
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נקודות משיחות קודש - מזמור קיג מתוך "תהילות מנחם"
ט – אם הבנים שמחה - שמחה בכל מצב 

א. איתא בזהר1 "אם הבנים שמחה – דא יובלא )אם הבנים היא בינה שהיא מקור לבנים, 
ו' מדות דז"א(, דכל חידו וכל חדווה דכלהו עלמין בי' תליין )שכל מיני שמחה וחדווה של כל 

העולמות תלויים בה(". 
הוא  אחד  הכל  שלכאורה  וחדווה,  "חידו  בזהר  הלשון  לכפל  הטעם  אאמו"ר2  ומבאר 
דהיינו שמחה, י"ל חידו הוא מצד החסדים וחדווה הוא מצד הגבורות, והוא חסדים וגבורות 
דאימא יובל . . וי"ל דחידו וחדווה רומז על הבינה ספירה הח', ואותיות ד"ו שבשניהם קאי 
על זו"ן שהם ד"ו פרצופין ומתחברים יחד . . ואם העיקר הוא הדוכרא ז"א חסדים, הוא בי', 
כמו י' דאיש3, והוא בראש קודם לד"ו, והיינו חידו. ואם העיקר הוא הנוקבא מל' גבורות הוא 

בה', כמו ה' דאשה, והוא בסוף אחר ד"ו, כמו שבאשה הה' הוא בסוף". 
ב. וההוראה בעבודת כאו"א מישראל: ענין השמחה צריך להיות בכל המצבים, היינו, 
לא רק במצב של חסדים – "כל חידו" )בלשון זכר(, אלא גם במצב של גבורה, בחי' נוקבא, 
מלכות, שהיא מבחי' הגבורות, כמ"ש4 "מלך במשפט יעמיד ארץ", צריך להיות ענין השמחה 
– "כל חדווה"5. ויתירה מזו, ע"י ההוספה בשמחה – "כל )חדווה(", מבטלים את כל הענינים 

שמצד הגבורות כו', ועוד זאת, פועלים ש"יתרון האור"6 יהי' ע"י ה"חושך"7.   

1( ח"א קנד, א.
2( לקוטי לוי"צ ויצא ע' קיז־ח.

3( ראה סוטה יז, א.
4( משלי כט, ד.

5( כדאיתא בברכות )ס, ב( "כשם שמברך על הטובה . . כך מברך על הרעה . . לא נצרכה אלא לקבולינהו בשמחה . . מאי קרא 
)תהלים קא, א( חסד ומשפט אשירה לך ה' אזמרה אם חסד אשירה ואם משפט אשירה".

6( ל' הכתוב קהלת ב, יג. וראה תניא פי"ב.
7( משיחות ש"פ ויצא וש"פ מקץ ה'תשמ"ו.
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ה'תשי"א שבט, חדש ראש ב"ה,

י. נ. ברוקלין,

או המקושרים אל התמימים, תלמידי אנ"ש, אל

זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק אל השייכים

יחיו עליהם ה' הכ"מ,

וברכה! שלום

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק של היארצייט יום הוא הבע"ל, בשבט העשירי ביום מפורט סדר אודות רבים שאלת על במענה

להציע: בזה הנני

לתורה. לעלות ישתדלו היארצייט שלפני קדש בשבת

אבל שונים, בחדרים בתורה יקראו - מספיק העליות מספר אין להוסיףאם הקרואים.לא מספר על

הגורל. פי על או - המנין רוב בריצוי - שבחבורה הגדול יהי' שמפטיר ישתדלו

כדי מנחה - שלישי שחרית, - שני ערבית, אחד שיתפלל לחלק ונכון היארצייט, ביום התיבה לפני שיתפלל מי וירימו יבחרו

אנ"ש. של גדול יותר מספר בזה לזכות

שעוה. של נר - בקל אפשר אם לעת. המעת כל שידלק נר להדליק

נרות. חמשה ידלקו התפלות בשעת

יאמר אח"כ דמקואות. ופ"ז דכלים פכ"ד התיבה לפני המתפלל (יסיים) ילמוד תהלים) אמירת אחר - (בבקר התפלה אחר

דרבנן. קדיש בתניא, שורות איזה - בלחש ויאדיר. כו' עקשיא בן חנניא ר' המשנה

שיחזור מי אין ואם בע"פ. ע"ד) בקונטרס נדפס לגני, באתי (ד"ה ההסתלקות דיום מהמאמר חלק יחזרו - ערבית תפלת אחר

מנחה. תפלת אחר ולסיימו הבוקר. תפלת אחר וכן בפנים. ילמדוהו בע"פ

מנחה. תפלת לאחר וכן תניא. פרק - התפלה קודם בבוקר

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא לנשיאנו, השייכים להענינים תרומה אחד כל ירים התפלה קודם כלבבוקר ובעד עצמו בעד

שיחיו ביתו מבני מנחה.אחד תפלת קודם וכן ,

לראות עכ"פ או ליחידות, להכנס שזכו אלו אבנט). בחגירת (כמובן פ"נ אחד כל יקרא - הדא"ח וחזרת הבוקר תפלת לאחר

קונטרס מאמר, דפי בין אח"כ הפ"נ להניח לפניו. עומד כאלו הפ"נ, קריאת בעת עצמו, יצייר - הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק פני את

באפשרי (אם ולשלחו הכ"מ. אדמו"ר מו"ח כ"ק תורת של ביוםוכו' שלו.בו ציון על לקראותו מנת על (

השם. אותיות של המשניות פרקי ללמוד - לעת המעת במשך

התועדות. לעשות - לעת המעת במשך

חייו. ימי כל בה עבד אשר ועבודתו הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק אודות שי' ביתו לבני לבאר - לעת המעת במשך שעה לקבוע

של מתורתו פתגם או מימרא שם לחזור בעיר אשר ובבהמ"ד הכנסיות בבתי לזה) הראוים (אלו לבקר - לעת המעת במשך

אהבת אודות לבאר הכ"מ, אדמו"ר מו"ח ישראלכ"ק עםכל חומש לימוד תהלים, אמירת ע"ד תקנתו ולהסביר להודיע שלו,

מתוך הנ"ל כל לעשות באפשרי אם - השנה. לימות שחלקו כפי התניא לימוד ע"ד גם - המתאימים ובמקומות - פירש"י

התועדות.

במקום גם שלום, בדרכי האפשרי ככל ולהשתדל, - החרדי הנוער כנוסי במקום לזה) (המוכשרים לבקר - לעת המעת במשך

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק מאת תמיד להם נודעת יתירה שחבה איך להם ולבאר - חרדי אינו עדיין עתה שלעת הנוער כינוסי

והפצת היהדות בהחזקת תפקידם את ימלאו סוף סוף אשר בהם, בטח אשר והבטחון והתקוה מהם תבע אשר את להם לבאר

הנוער. מסגולת שהם והחיות החום המרץ בכל התורה

* * *

שלאחריו. הש"ק ביום ובפרט היארצייט אחרי אשר בימים הנ"ל בכל ימשיכו המקום, לתנאי מתאים זהו אם אשר, מובן

* * *

ישמיענו בתוכם ההילולא, בעל הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא ונשיאנו, עפר, שוכני ורננו והקיצו גואלנו ביאת יחיש והוי'

א-ל. בית העולה בדרך וינהלנו נפלאות

שניאורסאהן מענדל מנחם
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לתורה. לעלות ישתדלו היארצייט שלפני קדש בשבת

אבל שונים, בחדרים בתורה יקראו - מספיק העליות מספר אין להוסיףאם הקרואים.לא מספר על

הגורל. פי על או - המנין רוב בריצוי - שבחבורה הגדול יהי' שמפטיר ישתדלו

כדי מנחה - שלישי שחרית, - שני ערבית, אחד שיתפלל לחלק ונכון היארצייט, ביום התיבה לפני שיתפלל מי וירימו יבחרו

אנ"ש. של גדול יותר מספר בזה לזכות

שעוה. של נר - בקל אפשר אם לעת. המעת כל שידלק נר להדליק

נרות. חמשה ידלקו התפלות בשעת

יאמר אח"כ דמקואות. ופ"ז דכלים פכ"ד התיבה לפני המתפלל (יסיים) ילמוד תהלים) אמירת אחר - (בבקר התפלה אחר

דרבנן. קדיש בתניא, שורות איזה - בלחש ויאדיר. כו' עקשיא בן חנניא ר' המשנה

שיחזור מי אין ואם בע"פ. ע"ד) בקונטרס נדפס לגני, באתי (ד"ה ההסתלקות דיום מהמאמר חלק יחזרו - ערבית תפלת אחר

מנחה. תפלת אחר ולסיימו הבוקר. תפלת אחר וכן בפנים. ילמדוהו בע"פ

מנחה. תפלת לאחר וכן תניא. פרק - התפלה קודם בבוקר

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא לנשיאנו, השייכים להענינים תרומה אחד כל ירים התפלה קודם כלבבוקר ובעד עצמו בעד

שיחיו ביתו מבני מנחה.אחד תפלת קודם וכן ,

לראות עכ"פ או ליחידות, להכנס שזכו אלו אבנט). בחגירת (כמובן פ"נ אחד כל יקרא - הדא"ח וחזרת הבוקר תפלת לאחר

קונטרס מאמר, דפי בין אח"כ הפ"נ להניח לפניו. עומד כאלו הפ"נ, קריאת בעת עצמו, יצייר - הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק פני את

באפשרי (אם ולשלחו הכ"מ. אדמו"ר מו"ח כ"ק תורת של ביוםוכו' שלו.בו ציון על לקראותו מנת על (

השם. אותיות של המשניות פרקי ללמוד - לעת המעת במשך

התועדות. לעשות - לעת המעת במשך

חייו. ימי כל בה עבד אשר ועבודתו הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק אודות שי' ביתו לבני לבאר - לעת המעת במשך שעה לקבוע

של מתורתו פתגם או מימרא שם לחזור בעיר אשר ובבהמ"ד הכנסיות בבתי לזה) הראוים (אלו לבקר - לעת המעת במשך

אהבת אודות לבאר הכ"מ, אדמו"ר מו"ח ישראלכ"ק עםכל חומש לימוד תהלים, אמירת ע"ד תקנתו ולהסביר להודיע שלו,

מתוך הנ"ל כל לעשות באפשרי אם - השנה. לימות שחלקו כפי התניא לימוד ע"ד גם - המתאימים ובמקומות - פירש"י

התועדות.

במקום גם שלום, בדרכי האפשרי ככל ולהשתדל, - החרדי הנוער כנוסי במקום לזה) (המוכשרים לבקר - לעת המעת במשך

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק מאת תמיד להם נודעת יתירה שחבה איך להם ולבאר - חרדי אינו עדיין עתה שלעת הנוער כינוסי

והפצת היהדות בהחזקת תפקידם את ימלאו סוף סוף אשר בהם, בטח אשר והבטחון והתקוה מהם תבע אשר את להם לבאר

הנוער. מסגולת שהם והחיות החום המרץ בכל התורה

* * *

שלאחריו. הש"ק ביום ובפרט היארצייט אחרי אשר בימים הנ"ל בכל ימשיכו המקום, לתנאי מתאים זהו אם אשר, מובן

* * *

ישמיענו בתוכם ההילולא, בעל הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא ונשיאנו, עפר, שוכני ורננו והקיצו גואלנו ביאת יחיש והוי'

א-ל. בית העולה בדרך וינהלנו נפלאות
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ו

*e"hyz'd ,hay c"ei .c"qa
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

È˙‡a1 כּלה אחֹותי ּבּמדרׁש2לגּני ואיתא ,3 »ƒְְְֲִִִִַַַָָָ

עיקרי  ׁשהיה למקֹום לגנּוני, ְְְִִִִִֶַָָָָלגּני

ּבתחּתֹונים  ׁשכינה ּדעיקר מּתחילה, ְְְְְִִִִִִִַַָָָ(ּדירתי)

עץֿהּדעת 4היתה  חטא עלֿידי ׁשאחרּֿכ אּלא , ְְְֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

את  סלקּו עלֿידֹו, ׁשּבאּו ׁשּלאחריו ְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָוהחטאים

ּכׁשעמדּו ואחרּֿכ למעלה, מּלמּטה ְְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָהּׁשכינה

והמׁשיכּו חזרּו עבֹודתם עלֿידי הּנה ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָהּצּדיקים,

מׁשה  ׁשּבא עד למּטה, מּלמעלה הּׁשכינה ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹאת

חביבין  הּׁשביעין וכל הּׁשביעי, ׁשהּוא ,5רּבנּו, ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָ

לארץ, הא' מרקיע הּׁשכינה את ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָוהמׁשי

ּכל  עבֹודת ּגם וזֹוהי ּבּתחּתֹונים. להיֹות ְְְֲֲִִִֶַַַַַָׁשּתחזֹור

ּומׁשּכינים  ממׁשיכים ׁשהם ּבחינת 6הּצּדיקים, ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַ

וקדֹוׁש מרֹום עד למּטה,7ׁשֹוכן ּבגילּוי ׁשּיהיה ְְְְִִֵֶֶַַָָָ

סטראֿאחרא, ּבאתּכפיא עבֹודתם עלֿידי ְְְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָוהּוא

הּוא  ּכאן [ׁשּפירּוׁשֹו אסּתּלק ֿ זה ְְֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשעלֿידי

ּבאֹופן  ׁשהּוא אּלא ּגילּוי, ּבדר למּטה ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָׁשּנמצא

אסּתּלק  ּבׁשם הּנקרא רֹוממּות יקרא 8ׁשל [ ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָ

עלמין  ּבכּוּלהּו הינּו,9ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא , ְְְְְְְִִַָָ

ׁשהּוא  הּסֹובבּֿכלֿעלמין אֹור ּומתּגּלה ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשּמאיר

הּׁשכינה  המׁשכת והּנה, ּבׁשוה. עלמין ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָּבכּוּלהּו

ּומקּדׁש, הּמׁשּכן ענין הּוא ּבכללּותּה ְְְְְְִִִִִַַַָָָָּבתחּתֹונים
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נשיאינו. רבותינו מדברי במאמר שנזכר מה שליט"א אדמו"ר כ"ק ציין חב"ד, חסידי אגודת שבספריית ההנחה העתק על (*

.V ע' לעיל וראה הא"ב. ע"ס בהערות במקומם נעתקו אלו ציונים

ואילך).1) 117 ע' ה'שי"ת (סה"מ ה'שי"ת לגני באתי מד"ה החמישי הפרק על בעיקרו מיוסד זה א.2)מאמר ה, שה"ש

עה"פ.3) ואילך).4)שהש"ר 111 ע' שם (סה"מ פ"אֿד לגני באתי ד"ה  ראה – לקמן הבא יא.5)בכל פכ"ט, ראה 6)ויק"ר

ב. פי"ג, לבמדב"ר ומהרז"ו כהונה מתנות ז. פי"ט, לב"ר מהרז"ו וקדוש 7)גם עד שוכן שם: ובשהש"ר התפילה. נוסח ע"פ

טו). נז, (ישעי' ד.8)שמו פט, ויקהל תו"א (ובלקו"ת 9)ראה ב קכח, ח"ב לזהר מציין פקודי ר"פ ובלקו"ת פכ"ז בתניא

ג. סה, חוקת לקו"ת שם. ויקהל תו"א גם וראה א). קפד, שם גם וראה ב. סז, שם לזהר גם מציין שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לכלה  שנמשלו ישראל לבני אומר הוא ברוך הקדוש השירים, בשיר נאמר

כביכול: שלו,

È˙‡a1‰lÎ È˙BÁ‡ Èp‚Ï2‡˙È‡Â L¯„na3Èp‚Ïמובא , »ƒ¿«ƒ¬ƒ«»¿ƒ»«ƒ¿»¿«ƒ
,Èe‚Ï,מתייחד הקדושֿברוךֿהוא שבו המקום (היינו שלי הייחוד מקום ƒ¿ƒ

כשם  ישראל, בני עם כביכול,

האדם) עם התייחד הבריאה שבתחילת

) È¯˜ÈÚ ‰È‰L ÌB˜ÓÏ המקום ¿»∆»»ƒ»ƒ
ÏÈÁzÓ‰,של  (È˙¯Èc בתחילת ƒ»ƒƒ¿ƒ»

ÈÎL‰הבריאה, ¯˜ÈÚc¿ƒ«¿ƒ»
‰˙È‰ ÌÈBzÁ˙a4 השראת עיקר , ¿«¿ƒ»¿»

התחתון  הזה בעולם הייתה השכינה

‡ËÁ È„ÈŒÏÚ CkŒ¯Á‡L ‡l‡∆»∆««««¿≈≈¿
˙Úc‰ŒıÚ הראשון החטא שהיה ≈«««

e‡aL ÂÈ¯Á‡lL ÌÈ‡ËÁ‰Â¿«¬»ƒ∆¿«¬»∆»
B„ÈŒÏÚ עץ חטא של תוצאה הם וגם «»

החוטאים e˜ÏÒהדעת, האדם בני ƒ¿
‰hÓlÓ ‰ÈÎM‰ מהעולם ‡˙ ∆«¿ƒ»ƒ¿«»

שחטא ÏÚÓÏ‰,הזה במדרש כאמור ¿«¿»
השכינה  את והעלה סילק הדעת עץ

והחטא  הראשון, לרקיע הזה מעולם

ולהסתלק  לעלות לשכינה גרם הבא

וכן  השני לרקיע הראשון מהרקיע

ועיקר  השביעי, הרקיע עד הלאה,

למעלה  הייתה השכינה השראת

,ÌÈ˜Ècv‰ e„ÓÚLk CkŒ¯Á‡Â¿«««¿∆»¿««ƒƒ
אבינו מאברהם È„ÈŒÏÚהחל ‰p‰ƒ≈«¿≈

eÎÈLÓ‰Â e¯ÊÁ Ì˙„B·Ú הורידו ¬»»»¿¿ƒ¿ƒ
ÏÚÓlÓ‰וגילו  ‰ÈÎM‰ ˙‡∆«¿ƒ»ƒ¿«¿»

,‰hÓÏ השכינה את הוריד אברהם ¿«»
יצחק מהרקי  לשישי, השביעי ע

הלאה, וכן לחמישי, »Ú„מהשישי
‡e‰L ,ea¯ ‰LÓ ‡aL∆»…∆«≈∆
ÔÈÚÈ·M‰ ÏÎÂ ,ÈÚÈ·M‰«¿ƒƒ¿»«¿ƒƒ

ÔÈ·È·Á5 על מיוחדת מעלה לו ויש ¬ƒƒ
הקודמים  ı¯‡Ï,הצדיקים '‡‰ ÚÈ˜¯Ó ‰ÈÎM‰ ˙‡ CÈLÓ‰Â ,¿ƒ¿ƒ∆«¿ƒ»≈»ƒ«»»»∆

˙BÈ‰Ï ¯BÊÁzLהשכינה השראת הזה ÌÈBzÁzaעיקר בעולם ∆«¬ƒ¿««¿ƒ
הבריאה. בתחילת שהיה כפי התחתון,

,ÌÈ˜Ècv‰ Ïk ˙„B·Ú Ìb È‰BÊÂ,הבאים ÌÈÎÈLÓÓבדורות Ì‰L ¿ƒ«¬«»««ƒƒ∆≈«¿ƒƒ
למטה של ÌÈÈkLÓe6מלמעלה האלוקי האור את הזה בעולם למטה «¿ƒƒ

LB„˜Â ÌB¯Ó „Ú ÔÎBL ˙ÈÁa7 למעלה היא כלל שבדרך דרגה ¿ƒ«≈«»¿»
ו'קדוש' 'מרום' נקראת היא ולכן תחתונים, בעולמות והמשכה מירידה

ומובדל  נעלה של ∆¿È‰iL∆ƒ‰במשמעות
‡e‰Â ,‰hÓÏ ÈeÏÈ‚a המשכת ¿ƒ¿«»¿

למטה  זו ונעלית גבוהה מדריגה וגילוי

Ì˙„B·Úהיא  È„ÈŒÏÚ בני של «¿≈¬»»
הצדיקים, ובמיוחד ישראל,

,‡¯Á‡Œ‡¯ËÒ ‡ÈÙk˙‡a¿ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»
של  הצד האחר, הצד והכנעת בכפיית

הקדושה, ∆≈¿»∆ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰היפך
BLe¯ÈtL] ˜lzÒ‡ משמעות ∆¿«≈∆≈

"סילוק" הזוהר Ô‡kהמושג במאמר »
"סילוק" יש "אתכפיא" של שעלֿידי

ÓpLˆ‡השכינה  ‡e‰ האור ∆ƒ¿»
ÈeÏÈbהאלוקי  C¯„a ‰hÓÏ ולא ¿«»¿∆∆ƒ

והסתר, העלם של באופן "סילוק"

ÏL ÔÙB‡a ‡e‰L ‡l‡∆»∆¿∆∆
˙eÓÓB¯ פנימית התלבשות ללא ¿

העולמות  של למהותם בהתאם

‡¯˜p‰ של זה נקרא אופן "רוממות" «ƒ¿»
˜lzÒ‡ ÌLa8 במובן הסתלקות ¿≈∆¿«≈

בגלוי  בהארה זאת ועם התעלות ]של
‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜c ‡¯˜È¿»»¿¿»¿ƒ

הוא  ברוך הקדוש של ¿¿e‰leÎaכבודו
ÔÈÓÏÚ9,העולמות ‰eÈ,בכל »¿ƒ«¿

‰lb˙Óe ¯È‡nL למטה¯B‡ ∆≈ƒƒ¿«∆
ÔÈÓÏÚŒÏkŒ··Bq‰ האלוקי האור «≈»»¿ƒ

להתלבש  בלי בעולמות שמתגלה

גבול  בלי אור בפנימיות, בתוכם

מלמעלה  ו'סובב' 'מקיף' בדרך שמאיר

‡e‰L המאיר e‰leÎaאור ∆¿¿
ÔÈÓÏÚהעולמות אור ÂLa‰בכל כי »¿ƒ¿»∆

העולמות. ערך לפי ומצומצם מוגבל אינו עלמין' כל 'הסובב

d˙eÏÏÎa ÌÈBzÁ˙a ‰ÈÎM‰ ˙ÎLÓ‰ ,‰p‰Â כללי ‰e‡באופן ¿ƒ≈«¿»««¿ƒ»¿«¿ƒƒ¿»»
,Lc˜Óe ÔkLn‰ ÔÈÚ הזה בעולם השכינה השראת עיקר את יש שבהם ƒ¿««ƒ¿»ƒ¿»
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dlk izeg` ipbl iz`a

ׁשּכתּוב  ּבתֹוכם.10ּכמֹו וׁשכנּתי מקּדׁש לי ועׂשּו ְְְְְְִִִֶַָָָָָ

עבֹודת  היתה ּבּמקּדׁש העבֹודה ׁשעיקר ּגם ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָוזהּו

ּדהעלאה  הּתנּועֹות ּב' ּבּה ׁשּיׁש ְְְֲֵֶַַַָָָָָהּקרּבנֹות,

ּכתיב  ּבּקרּבנֹות ׁשהרי ריח 11והמׁשכה, אּׁשה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָ

מּלמּטה  העלאה ענין הּוא אּׁשה להוי', ְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָניחֹוח

הּכחֹות  קרּוב הּוא ּבעבֹודה וענינֹו ְְְְֲִֵַַָָָָֹלמעלה,

ניחֹוח 12והחּוׁשים  ריח נעׂשה ועלֿידיֿזה , ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַ

רצֹוני  ונעׂשה ׁשאמרּתי לפני רּוח נחת ,13להוי', ְְְְֲֲִִֶַַַַַַַָָָָָ

מּלׁשֹון  ּדרּגא 14נחת ענין 15נחֹות ׁשהּוא , ְְְְִִֶַַַַָ

ּבעבֹודה, הּוא וכן למּטה. מּלמעלה ְְְְְֲִֵַַַַָָָָָָההמׁשכה

ׁשהּוא  סטראֿאחרא ּדאתּכפיא העבֹודה ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָׁשעלֿידי 

ׁשהּוא  האֹור ממׁשיכים ההעלאה, ׁשל ְְֲִִִֶֶַַַָָָָענין

ׁשּי ׁשּיהיה ּבכדי והּנה, ּבׁשוה. עלמין ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָּבכּוּלהּו

 ֿ הּסטרא מציאּות להיֹות צריכה העבֹודה, ְְְְְֲִִִִִַַָָָָענין

האדם  יכֹול  זה ּומּצד האמת, על ׁשּמכּסה ְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָאחרא

ה', רצֹון על עֹובר ּכאׁשר ׁשּגם ולחׁשֹוב ְְְְֲִֵֶֶַַַַלטעֹות

ּביהדּותֹו עֹודּנּו ׁשּנכנס 16מּכלֿמקֹום לפי ׁשּזהּו , ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָ

עברה  לעבֹור יכֹול ׁשּלכן ׁשטּות, רּוח ולכן,17ּבֹו . ְְֲֲֵֵֵֶַַָָָָ

ׁשּזהּו ׁשטּות, הרּוח ּומבּטלים מסירים ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָּכאׁשר

מציאּות  ׁשּנכּפפת  סטראֿאחרא, ּדאתּכפיא ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָענין

ׁשל  ּבאֹופן ּגם ואחרּֿכ ְְְֲִֶֶַַַַַַָָהּסטראֿאחרא,

הּנה  ֿ זה', ּד'לעּומת הּׁשטּות ׁשּמתהּפ ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָאתהּפכא,

ׁשּטים  מעצי ׁשהּוא הּמׁשּכן, נבנה ,18מּזה ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָ

ׁשטּות  מּלׁשֹון ּגםּֿכן הּוא נעׂשית 19ּדׁשּטים ּובֹו , ְְְֲִִִֵֵַַ

למעלה, מּלמּטה הּכחֹות קרּוב הּקרּבנֹות, ְְְְֲִֵַַַַַָָָָֹעבֹודת

למּטה, מּלמעלה ההמׁשכה נעׂשית ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָועלֿידיֿזה

וׁשכנּת ענין אפילּוׁשּזהּו הּוא וכן ּבתֹוכם. י ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָ

ּכל  יׁשנם אז ׁשּגם ּביתֿהּמקּדׁש, חּורּבן ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָלאחר

ּדאתּכפיא  העבֹודה ׁשעלֿידי ּברּוחנּיּות, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָהענינים
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ח.10) כה, ח.11)תרומה כח, פינחס ט. א, (קט).12)ויקרא מו סימן הבהיר ספר ספרי 13)ראה שם. ויקרא ופירש"י תו"כ

שם. פינחס א.14)ופירש"י סג, יבמות ג.15)ראה לה, תצא א. עו, פינחס לקו"ת פי"ד.16)ראה תניא סוטה 17)ראה ראה

א. טו.18)ג, כו, בתחילתו.19)תרומה ומעין קונטרס ואילך. פט"ל תרל"ז וככה המשך ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
·e˙kL BÓk10ÌÎB˙a ÈzÎLÂ Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ שהמקדש הרי ¿∆»¿»ƒƒ¿»¿»«¿ƒ¿»

השכינה. להשראת מקום להיות Ìbנועד e‰ÊÂלכך הפנימי ÈÚL˜¯הטעם ¿∆«∆ƒ«
'a da LiL ,˙Ba¯w‰ ˙„B·Ú ‰˙È‰ Lc˜na ‰„B·Ú‰»¬»«ƒ¿»»¿»¬««»¿»∆≈»

˙BÚez‰ אלוקות עם העולם חיבור של האופנים של ÏÚ‰c‡‰שני «¿¿«¬»»
מלמטה  לאלוקות להתקרב התחתון

האלוקות ÎLÓ‰Â‰למעלה  של ¿«¿»»
בעולם, ולהאיר למטה מלמעלה לרדת

·È˙k ˙Ba¯wa È¯‰L11‰M‡ ∆¬≈«»¿»¿ƒƒ≈
‰M‡ ,'ÈÂ‰Ï ÁBÁÈ ÁÈ¯ ין עני ≈«ƒ««¬»»ƒ∆

למעלה  מלמטה לעלות שטבעה האש

‰‡ÏÚ‰ ÔÈÚ ‡e‰ התחתונים של ƒ¿««¬»»
«»¿hÓlÓƒ‰לאלוקות להתקרב 

‰„B·Úa BÈÚÂ ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿ƒ¿»»¬»
בכל  אחד, כל של הרוחנית ה' בעבודת

המקדש  בבית רק ולא זמן ובכל מקום

˙BÁk‰ ·e¯˜ ‡e‰≈«…
ÌÈLeÁ‰Â12,לאלוקות האדם של ¿«ƒ

ÁBÁÈ ÁÈ¯ ‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«¬∆≈«ƒ«
,'ÈÂ‰Ï הקרבנות הקרבת שעל כשם «¬»»

אומר  ¯Áeהקדושֿברוךֿהוא ˙Á«««
‰NÚÂ Èz¯Ó‡L ÈÙÏ נתקיים ¿»«∆»«¿ƒ¿«¬»

ÈBˆ¯13, של ההעלאה עניין והוא ¿ƒ
את  לפרש ויש למעלה מלמטה האדם

ÔBLlÓ14˙BÁגם Á˙המושג  ««ƒ¿¿
‡b¯c15, לדרגה אחת מדרגה  לרדת «¿»

ממנה  ÔÈÚנחותה ‡e‰L∆ƒ¿«
‰ÎLÓ‰‰ האלוקי האור של ««¿»»

‡e‰ ÔÎÂ .‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»¿≈
‰„B·Úa,יחיד כל של ה' בעבודת »¬»

‡ÈÙk˙‡c ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈»¬»¿ƒ¿«¿»
‡¯Á‡Œ‡¯ËÒ האדם של עבודה ƒ¿»«¬»

הצד  את לכפות מלמטה, עצמו, מצד

הקדושה, היפך של הצד האחר,

,‰‡ÏÚ‰‰ ÏL ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿»∆««¬»»
מלמטה  לאלוקות האדם של התקרבות

למטה ÌÈÎÈLÓÓלמעלה, מלמעלה «¿ƒƒ
בעולם הנעלה,‰‡B¯ומגלים האלוקי »

עלמין" כל "סובב ∆e‰L‡בחינת
ומתגלה  ÔÈÓÏÚמאיר e‰leÎa בכל ¿¿»¿ƒ

מידה.ÂLa‰העולמות  באותה ¿»∆
CiL ‰È‰iL È„Îa ,‰p‰Â אפשרי,‰„B·Ú‰ ÔÈÚ עלֿידי ה' עבודת ¿ƒ≈ƒ¿≈∆ƒ¿∆«»ƒ¿«»¬»

הסטראֿאחרא כפיית  ‰Œ‡¯Ëqוהכנעת ˙e‡ÈˆÓ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¿ƒ«ƒ¿»

˙Ó‡‰ ÏÚ ‰qÎnL ‡¯Á‡,והקדושה האלוקות Ê‰של „vÓe בגלל «¬»∆¿«»«»¡∆ƒ«∆
האלוקית  ונסתרת שהאמת BLÁÏÂ·נעלמת ˙BÚËÏ Ì„‡‰ ÏBÎÈ»»»»ƒ¿¿«¿

ep„BÚ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,'‰ ÔBˆ¯ ÏÚ ¯·BÚ ¯L‡k ÌbL∆««¬∆≈«¿ƒ»»∆
B˙e„‰Èa16, בין פירוד גורם עבירה מעשה שכל היא שהאמת אף וזאת ¿«¬

לאלוקות, לטעות e‰fLהאדם הסיבה ∆∆
היא  Baהזו ÒÎpL ÈÙÏ באדם ¿ƒ∆ƒ¿«

ÏBÎÈ ÔÎlL ,˙eËL Áe¯«¿∆»≈»
‰¯·Ú ¯B·ÚÏ17 רוח' אותה ולולי «¬¬≈»

באמת  כי מעבירה נמנע היה שטות'

מאלוקות. להיפרד רוצה ≈«¿ÔÎÏÂ,אינו
ÌÈÏh·Óe ÌÈ¯ÈÒÓ ¯L‡k«¬∆¿ƒƒ¿«¿ƒ

˙eËL Áe¯‰ על ומעלימה שמכסה »«¿
ÈÙk˙‡c‡האמת, ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»¿ƒ¿«¿»

˙ÙtÎpL ,‡¯Á‡Œ‡¯ËÒ ונכנעת ƒ¿»«¬»∆ƒ¿∆∆
,‡¯Á‡Œ‡¯Ëq‰ ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ«ƒ¿»«¬»

ÔÙB‡a Ìb CkŒ¯Á‡Â יותר נעלה ¿««««¿∆
אופן  הוא ∆ÏLמ"אתכפיא",

‡Ît‰˙‡ אתהפכא" הזוהר (כלשון ƒ¿«¿»
לאור), נהפך החושך לנהורא", חשוכא

Œ˙ÓeÚÏ'c ˙eËM‰ Ct‰˙nL∆ƒ¿«≈«¿ƒ¿«
,'‰Ê כפי) קדושה של 'שטות' להיות ∆

להלן) ·‰שיתבאר ‰fÓ ‰p‰ƒ≈ƒ∆ƒ¿»
ÈˆÚÓ ‡e‰L ,ÔkLn‰«ƒ¿»∆≈¬≈

ÌÈhL18ÔkŒÌb ‡e‰ ÌÈhLc , ƒƒ¿ƒƒ«≈
˙eËL ÔBLlÓ19,"שיטים ו"עצי ƒ¿¿

צד  של השטות עניין את מסמלים

מ"אתהפכא" כתוצאה שבא הקדושה

זה', ד'לעומת השטות במשכן B·eשל

שיטים" מ"עצי ≈¬»ÈNÚ˙שנבנה
,˙Ba¯w‰ ˙„B·Ú שהמשמעות ¬««»¿»

היא שלה ‰BÁk˙הרוחנית ·e¯≈̃«…
בדרך  לאלוקות האדם של והחושים

ÏÚÓÏ‰,"העלאה" ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»
˙ÈNÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ כך אחר ¿«¿≈∆«¬≈

‰ÎLÓ‰‰ האלוקי האור של ««¿»»
ÔÈÚ e‰fL ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»∆∆ƒ¿«

ÌÎB˙a ÈzÎLÂ השכינה השראת ¿»«¿ƒ¿»
ולהתגלות  לשכון מלמלעלה שירדה

הזה. בעולם ‰e‡למטה ÔÎÂ¿≈
Œ˙Èa Ôa¯eÁ ¯Á‡Ï eÏÈÙ‡¬ƒ¿««¿«≈

,Lc˜n‰,בגלוי במקדש השכינה השראת את אין ÌLÈכאשר Ê‡ ÌbL «ƒ¿»∆«»∆¿»
ÌÈÈÚ‰ Ïk"העלאה" בדרך לאלוקות והעולם האדם קירוב של האמורים »»ƒ¿»ƒ
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ז

*e"hyz'd ,hay c"ei .c"qa
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

È˙‡a1 כּלה אחֹותי ּבּמדרׁש2לגּני ואיתא ,3 »ƒְְְֲִִִִַַַָָָ

עיקרי  ׁשהיה למקֹום לגנּוני, ְְְִִִִִֶַָָָָלגּני

ּבתחּתֹונים  ׁשכינה ּדעיקר מּתחילה, ְְְְְִִִִִִִַַָָָ(ּדירתי)

עץֿהּדעת 4היתה  חטא עלֿידי ׁשאחרּֿכ אּלא , ְְְֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

את  סלקּו עלֿידֹו, ׁשּבאּו ׁשּלאחריו ְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָוהחטאים

ּכׁשעמדּו ואחרּֿכ למעלה, מּלמּטה ְְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָהּׁשכינה

והמׁשיכּו חזרּו עבֹודתם עלֿידי הּנה ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָהּצּדיקים,

מׁשה  ׁשּבא עד למּטה, מּלמעלה הּׁשכינה ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹאת

חביבין  הּׁשביעין וכל הּׁשביעי, ׁשהּוא ,5רּבנּו, ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָ

לארץ, הא' מרקיע הּׁשכינה את ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָוהמׁשי

ּכל  עבֹודת ּגם וזֹוהי ּבּתחּתֹונים. להיֹות ְְְֲֲִִִֶַַַַַָׁשּתחזֹור

ּומׁשּכינים  ממׁשיכים ׁשהם ּבחינת 6הּצּדיקים, ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַ

וקדֹוׁש מרֹום עד למּטה,7ׁשֹוכן ּבגילּוי ׁשּיהיה ְְְְִִֵֶֶַַָָָ

סטראֿאחרא, ּבאתּכפיא עבֹודתם עלֿידי ְְְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָוהּוא

הּוא  ּכאן [ׁשּפירּוׁשֹו אסּתּלק ֿ זה ְְֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשעלֿידי

ּבאֹופן  ׁשהּוא אּלא ּגילּוי, ּבדר למּטה ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָׁשּנמצא

אסּתּלק  ּבׁשם הּנקרא רֹוממּות יקרא 8ׁשל [ ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָ

עלמין  ּבכּוּלהּו הינּו,9ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא , ְְְְְְְִִַָָ

ׁשהּוא  הּסֹובבּֿכלֿעלמין אֹור ּומתּגּלה ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשּמאיר

הּׁשכינה  המׁשכת והּנה, ּבׁשוה. עלמין ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָּבכּוּלהּו

ּומקּדׁש, הּמׁשּכן ענין הּוא ּבכללּותּה ְְְְְְִִִִִַַַָָָָּבתחּתֹונים
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נשיאינו. רבותינו מדברי במאמר שנזכר מה שליט"א אדמו"ר כ"ק ציין חב"ד, חסידי אגודת שבספריית ההנחה העתק על (*

.V ע' לעיל וראה הא"ב. ע"ס בהערות במקומם נעתקו אלו ציונים

ואילך).1) 117 ע' ה'שי"ת (סה"מ ה'שי"ת לגני באתי מד"ה החמישי הפרק על בעיקרו מיוסד זה א.2)מאמר ה, שה"ש

עה"פ.3) ואילך).4)שהש"ר 111 ע' שם (סה"מ פ"אֿד לגני באתי ד"ה  ראה – לקמן הבא יא.5)בכל פכ"ט, ראה 6)ויק"ר

ב. פי"ג, לבמדב"ר ומהרז"ו כהונה מתנות ז. פי"ט, לב"ר מהרז"ו וקדוש 7)גם עד שוכן שם: ובשהש"ר התפילה. נוסח ע"פ

טו). נז, (ישעי' ד.8)שמו פט, ויקהל תו"א (ובלקו"ת 9)ראה ב קכח, ח"ב לזהר מציין פקודי ר"פ ובלקו"ת פכ"ז בתניא

ג. סה, חוקת לקו"ת שם. ויקהל תו"א גם וראה א). קפד, שם גם וראה ב. סז, שם לזהר גם מציין שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לכלה  שנמשלו ישראל לבני אומר הוא ברוך הקדוש השירים, בשיר נאמר

כביכול: שלו,

È˙‡a1‰lÎ È˙BÁ‡ Èp‚Ï2‡˙È‡Â L¯„na3Èp‚Ïמובא , »ƒ¿«ƒ¬ƒ«»¿ƒ»«ƒ¿»¿«ƒ
,Èe‚Ï,מתייחד הקדושֿברוךֿהוא שבו המקום (היינו שלי הייחוד מקום ƒ¿ƒ

כשם  ישראל, בני עם כביכול,

האדם) עם התייחד הבריאה שבתחילת

) È¯˜ÈÚ ‰È‰L ÌB˜ÓÏ המקום ¿»∆»»ƒ»ƒ
ÏÈÁzÓ‰,של  (È˙¯Èc בתחילת ƒ»ƒƒ¿ƒ»

ÈÎL‰הבריאה, ¯˜ÈÚc¿ƒ«¿ƒ»
‰˙È‰ ÌÈBzÁ˙a4 השראת עיקר , ¿«¿ƒ»¿»

התחתון  הזה בעולם הייתה השכינה

‡ËÁ È„ÈŒÏÚ CkŒ¯Á‡L ‡l‡∆»∆««««¿≈≈¿
˙Úc‰ŒıÚ הראשון החטא שהיה ≈«««

e‡aL ÂÈ¯Á‡lL ÌÈ‡ËÁ‰Â¿«¬»ƒ∆¿«¬»∆»
B„ÈŒÏÚ עץ חטא של תוצאה הם וגם «»

החוטאים e˜ÏÒהדעת, האדם בני ƒ¿
‰hÓlÓ ‰ÈÎM‰ מהעולם ‡˙ ∆«¿ƒ»ƒ¿«»

שחטא ÏÚÓÏ‰,הזה במדרש כאמור ¿«¿»
השכינה  את והעלה סילק הדעת עץ

והחטא  הראשון, לרקיע הזה מעולם

ולהסתלק  לעלות לשכינה גרם הבא

וכן  השני לרקיע הראשון מהרקיע

ועיקר  השביעי, הרקיע עד הלאה,

למעלה  הייתה השכינה השראת

,ÌÈ˜Ècv‰ e„ÓÚLk CkŒ¯Á‡Â¿«««¿∆»¿««ƒƒ
אבינו מאברהם È„ÈŒÏÚהחל ‰p‰ƒ≈«¿≈

eÎÈLÓ‰Â e¯ÊÁ Ì˙„B·Ú הורידו ¬»»»¿¿ƒ¿ƒ
ÏÚÓlÓ‰וגילו  ‰ÈÎM‰ ˙‡∆«¿ƒ»ƒ¿«¿»

,‰hÓÏ השכינה את הוריד אברהם ¿«»
יצחק מהרקי  לשישי, השביעי ע

הלאה, וכן לחמישי, »Ú„מהשישי
‡e‰L ,ea¯ ‰LÓ ‡aL∆»…∆«≈∆
ÔÈÚÈ·M‰ ÏÎÂ ,ÈÚÈ·M‰«¿ƒƒ¿»«¿ƒƒ

ÔÈ·È·Á5 על מיוחדת מעלה לו ויש ¬ƒƒ
הקודמים  ı¯‡Ï,הצדיקים '‡‰ ÚÈ˜¯Ó ‰ÈÎM‰ ˙‡ CÈLÓ‰Â ,¿ƒ¿ƒ∆«¿ƒ»≈»ƒ«»»»∆

˙BÈ‰Ï ¯BÊÁzLהשכינה השראת הזה ÌÈBzÁzaעיקר בעולם ∆«¬ƒ¿««¿ƒ
הבריאה. בתחילת שהיה כפי התחתון,

,ÌÈ˜Ècv‰ Ïk ˙„B·Ú Ìb È‰BÊÂ,הבאים ÌÈÎÈLÓÓבדורות Ì‰L ¿ƒ«¬«»««ƒƒ∆≈«¿ƒƒ
למטה של ÌÈÈkLÓe6מלמעלה האלוקי האור את הזה בעולם למטה «¿ƒƒ

LB„˜Â ÌB¯Ó „Ú ÔÎBL ˙ÈÁa7 למעלה היא כלל שבדרך דרגה ¿ƒ«≈«»¿»
ו'קדוש' 'מרום' נקראת היא ולכן תחתונים, בעולמות והמשכה מירידה

ומובדל  נעלה של ∆¿È‰iL∆ƒ‰במשמעות
‡e‰Â ,‰hÓÏ ÈeÏÈ‚a המשכת ¿ƒ¿«»¿

למטה  זו ונעלית גבוהה מדריגה וגילוי

Ì˙„B·Úהיא  È„ÈŒÏÚ בני של «¿≈¬»»
הצדיקים, ובמיוחד ישראל,

,‡¯Á‡Œ‡¯ËÒ ‡ÈÙk˙‡a¿ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»
של  הצד האחר, הצד והכנעת בכפיית

הקדושה, ∆≈¿»∆ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰היפך
BLe¯ÈtL] ˜lzÒ‡ משמעות ∆¿«≈∆≈

"סילוק" הזוהר Ô‡kהמושג במאמר »
"סילוק" יש "אתכפיא" של שעלֿידי

ÓpLˆ‡השכינה  ‡e‰ האור ∆ƒ¿»
ÈeÏÈbהאלוקי  C¯„a ‰hÓÏ ולא ¿«»¿∆∆ƒ

והסתר, העלם של באופן "סילוק"

ÏL ÔÙB‡a ‡e‰L ‡l‡∆»∆¿∆∆
˙eÓÓB¯ פנימית התלבשות ללא ¿

העולמות  של למהותם בהתאם

‡¯˜p‰ של זה נקרא אופן "רוממות" «ƒ¿»
˜lzÒ‡ ÌLa8 במובן הסתלקות ¿≈∆¿«≈

בגלוי  בהארה זאת ועם התעלות ]של
‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜c ‡¯˜È¿»»¿¿»¿ƒ

הוא  ברוך הקדוש של ¿¿e‰leÎaכבודו
ÔÈÓÏÚ9,העולמות ‰eÈ,בכל »¿ƒ«¿

‰lb˙Óe ¯È‡nL למטה¯B‡ ∆≈ƒƒ¿«∆
ÔÈÓÏÚŒÏkŒ··Bq‰ האלוקי האור «≈»»¿ƒ

להתלבש  בלי בעולמות שמתגלה

גבול  בלי אור בפנימיות, בתוכם

מלמעלה  ו'סובב' 'מקיף' בדרך שמאיר

‡e‰L המאיר e‰leÎaאור ∆¿¿
ÔÈÓÏÚהעולמות אור ÂLa‰בכל כי »¿ƒ¿»∆

העולמות. ערך לפי ומצומצם מוגבל אינו עלמין' כל 'הסובב

d˙eÏÏÎa ÌÈBzÁ˙a ‰ÈÎM‰ ˙ÎLÓ‰ ,‰p‰Â כללי ‰e‡באופן ¿ƒ≈«¿»««¿ƒ»¿«¿ƒƒ¿»»
,Lc˜Óe ÔkLn‰ ÔÈÚ הזה בעולם השכינה השראת עיקר את יש שבהם ƒ¿««ƒ¿»ƒ¿»
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ׁשּכתּוב  ּבתֹוכם.10ּכמֹו וׁשכנּתי מקּדׁש לי ועׂשּו ְְְְְְִִִֶַָָָָָ

עבֹודת  היתה ּבּמקּדׁש העבֹודה ׁשעיקר ּגם ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָוזהּו

ּדהעלאה  הּתנּועֹות ּב' ּבּה ׁשּיׁש ְְְֲֵֶַַַָָָָָהּקרּבנֹות,

ּכתיב  ּבּקרּבנֹות ׁשהרי ריח 11והמׁשכה, אּׁשה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָ

מּלמּטה  העלאה ענין הּוא אּׁשה להוי', ְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָניחֹוח

הּכחֹות  קרּוב הּוא ּבעבֹודה וענינֹו ְְְְֲִֵַַָָָָֹלמעלה,

ניחֹוח 12והחּוׁשים  ריח נעׂשה ועלֿידיֿזה , ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַ

רצֹוני  ונעׂשה ׁשאמרּתי לפני רּוח נחת ,13להוי', ְְְְֲֲִִֶַַַַַַַָָָָָ

מּלׁשֹון  ּדרּגא 14נחת ענין 15נחֹות ׁשהּוא , ְְְְִִֶַַַַָ

ּבעבֹודה, הּוא וכן למּטה. מּלמעלה ְְְְְֲִֵַַַַָָָָָָההמׁשכה

ׁשהּוא  סטראֿאחרא ּדאתּכפיא העבֹודה ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָׁשעלֿידי 

ׁשהּוא  האֹור ממׁשיכים ההעלאה, ׁשל ְְֲִִִֶֶַַַָָָָענין

ׁשּי ׁשּיהיה ּבכדי והּנה, ּבׁשוה. עלמין ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָּבכּוּלהּו

 ֿ הּסטרא מציאּות להיֹות צריכה העבֹודה, ְְְְְֲִִִִִַַָָָָענין

האדם  יכֹול  זה ּומּצד האמת, על ׁשּמכּסה ְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָאחרא

ה', רצֹון על עֹובר ּכאׁשר ׁשּגם ולחׁשֹוב ְְְְֲִֵֶֶַַַַלטעֹות

ּביהדּותֹו עֹודּנּו ׁשּנכנס 16מּכלֿמקֹום לפי ׁשּזהּו , ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָ

עברה  לעבֹור יכֹול ׁשּלכן ׁשטּות, רּוח ולכן,17ּבֹו . ְְֲֲֵֵֵֶַַָָָָ

ׁשּזהּו ׁשטּות, הרּוח ּומבּטלים מסירים ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָּכאׁשר

מציאּות  ׁשּנכּפפת  סטראֿאחרא, ּדאתּכפיא ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָענין

ׁשל  ּבאֹופן ּגם ואחרּֿכ ְְְֲִֶֶַַַַַַָָהּסטראֿאחרא,

הּנה  ֿ זה', ּד'לעּומת הּׁשטּות ׁשּמתהּפ ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָאתהּפכא,

ׁשּטים  מעצי ׁשהּוא הּמׁשּכן, נבנה ,18מּזה ְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָ

ׁשטּות  מּלׁשֹון ּגםּֿכן הּוא נעׂשית 19ּדׁשּטים ּובֹו , ְְְֲִִִֵֵַַ

למעלה, מּלמּטה הּכחֹות קרּוב הּקרּבנֹות, ְְְְֲִֵַַַַַָָָָֹעבֹודת

למּטה, מּלמעלה ההמׁשכה נעׂשית ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָועלֿידיֿזה

וׁשכנּת ענין אפילּוׁשּזהּו הּוא וכן ּבתֹוכם. י ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָ

ּכל  יׁשנם אז ׁשּגם ּביתֿהּמקּדׁש, חּורּבן ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָלאחר

ּדאתּכפיא  העבֹודה ׁשעלֿידי ּברּוחנּיּות, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָהענינים
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ח.10) כה, ח.11)תרומה כח, פינחס ט. א, (קט).12)ויקרא מו סימן הבהיר ספר ספרי 13)ראה שם. ויקרא ופירש"י תו"כ

שם. פינחס א.14)ופירש"י סג, יבמות ג.15)ראה לה, תצא א. עו, פינחס לקו"ת פי"ד.16)ראה תניא סוטה 17)ראה ראה

א. טו.18)ג, כו, בתחילתו.19)תרומה ומעין קונטרס ואילך. פט"ל תרל"ז וככה המשך ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
·e˙kL BÓk10ÌÎB˙a ÈzÎLÂ Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ שהמקדש הרי ¿∆»¿»ƒƒ¿»¿»«¿ƒ¿»

השכינה. להשראת מקום להיות Ìbנועד e‰ÊÂלכך הפנימי ÈÚL˜¯הטעם ¿∆«∆ƒ«
'a da LiL ,˙Ba¯w‰ ˙„B·Ú ‰˙È‰ Lc˜na ‰„B·Ú‰»¬»«ƒ¿»»¿»¬««»¿»∆≈»

˙BÚez‰ אלוקות עם העולם חיבור של האופנים של ÏÚ‰c‡‰שני «¿¿«¬»»
מלמטה  לאלוקות להתקרב התחתון

האלוקות ÎLÓ‰Â‰למעלה  של ¿«¿»»
בעולם, ולהאיר למטה מלמעלה לרדת

·È˙k ˙Ba¯wa È¯‰L11‰M‡ ∆¬≈«»¿»¿ƒƒ≈
‰M‡ ,'ÈÂ‰Ï ÁBÁÈ ÁÈ¯ ין עני ≈«ƒ««¬»»ƒ∆

למעלה  מלמטה לעלות שטבעה האש

‰‡ÏÚ‰ ÔÈÚ ‡e‰ התחתונים של ƒ¿««¬»»
«»¿hÓlÓƒ‰לאלוקות להתקרב 

‰„B·Úa BÈÚÂ ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿ƒ¿»»¬»
בכל  אחד, כל של הרוחנית ה' בעבודת

המקדש  בבית רק ולא זמן ובכל מקום

˙BÁk‰ ·e¯˜ ‡e‰≈«…
ÌÈLeÁ‰Â12,לאלוקות האדם של ¿«ƒ

ÁBÁÈ ÁÈ¯ ‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«¬∆≈«ƒ«
,'ÈÂ‰Ï הקרבנות הקרבת שעל כשם «¬»»

אומר  ¯Áeהקדושֿברוךֿהוא ˙Á«««
‰NÚÂ Èz¯Ó‡L ÈÙÏ נתקיים ¿»«∆»«¿ƒ¿«¬»

ÈBˆ¯13, של ההעלאה עניין והוא ¿ƒ
את  לפרש ויש למעלה מלמטה האדם

ÔBLlÓ14˙BÁגם Á˙המושג  ««ƒ¿¿
‡b¯c15, לדרגה אחת מדרגה  לרדת «¿»

ממנה  ÔÈÚנחותה ‡e‰L∆ƒ¿«
‰ÎLÓ‰‰ האלוקי האור של ««¿»»

‡e‰ ÔÎÂ .‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»¿≈
‰„B·Úa,יחיד כל של ה' בעבודת »¬»

‡ÈÙk˙‡c ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈»¬»¿ƒ¿«¿»
‡¯Á‡Œ‡¯ËÒ האדם של עבודה ƒ¿»«¬»

הצד  את לכפות מלמטה, עצמו, מצד

הקדושה, היפך של הצד האחר,

,‰‡ÏÚ‰‰ ÏL ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿»∆««¬»»
מלמטה  לאלוקות האדם של התקרבות

למטה ÌÈÎÈLÓÓלמעלה, מלמעלה «¿ƒƒ
בעולם הנעלה,‰‡B¯ומגלים האלוקי »

עלמין" כל "סובב ∆e‰L‡בחינת
ומתגלה  ÔÈÓÏÚמאיר e‰leÎa בכל ¿¿»¿ƒ

מידה.ÂLa‰העולמות  באותה ¿»∆
CiL ‰È‰iL È„Îa ,‰p‰Â אפשרי,‰„B·Ú‰ ÔÈÚ עלֿידי ה' עבודת ¿ƒ≈ƒ¿≈∆ƒ¿∆«»ƒ¿«»¬»

הסטראֿאחרא כפיית  ‰Œ‡¯Ëqוהכנעת ˙e‡ÈˆÓ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¿ƒ«ƒ¿»

˙Ó‡‰ ÏÚ ‰qÎnL ‡¯Á‡,והקדושה האלוקות Ê‰של „vÓe בגלל «¬»∆¿«»«»¡∆ƒ«∆
האלוקית  ונסתרת שהאמת BLÁÏÂ·נעלמת ˙BÚËÏ Ì„‡‰ ÏBÎÈ»»»»ƒ¿¿«¿

ep„BÚ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,'‰ ÔBˆ¯ ÏÚ ¯·BÚ ¯L‡k ÌbL∆««¬∆≈«¿ƒ»»∆
B˙e„‰Èa16, בין פירוד גורם עבירה מעשה שכל היא שהאמת אף וזאת ¿«¬

לאלוקות, לטעות e‰fLהאדם הסיבה ∆∆
היא  Baהזו ÒÎpL ÈÙÏ באדם ¿ƒ∆ƒ¿«

ÏBÎÈ ÔÎlL ,˙eËL Áe¯«¿∆»≈»
‰¯·Ú ¯B·ÚÏ17 רוח' אותה ולולי «¬¬≈»

באמת  כי מעבירה נמנע היה שטות'

מאלוקות. להיפרד רוצה ≈«¿ÔÎÏÂ,אינו
ÌÈÏh·Óe ÌÈ¯ÈÒÓ ¯L‡k«¬∆¿ƒƒ¿«¿ƒ

˙eËL Áe¯‰ על ומעלימה שמכסה »«¿
ÈÙk˙‡c‡האמת, ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»¿ƒ¿«¿»

˙ÙtÎpL ,‡¯Á‡Œ‡¯ËÒ ונכנעת ƒ¿»«¬»∆ƒ¿∆∆
,‡¯Á‡Œ‡¯Ëq‰ ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ«ƒ¿»«¬»

ÔÙB‡a Ìb CkŒ¯Á‡Â יותר נעלה ¿««««¿∆
אופן  הוא ∆ÏLמ"אתכפיא",

‡Ît‰˙‡ אתהפכא" הזוהר (כלשון ƒ¿«¿»
לאור), נהפך החושך לנהורא", חשוכא

Œ˙ÓeÚÏ'c ˙eËM‰ Ct‰˙nL∆ƒ¿«≈«¿ƒ¿«
,'‰Ê כפי) קדושה של 'שטות' להיות ∆

להלן) ·‰שיתבאר ‰fÓ ‰p‰ƒ≈ƒ∆ƒ¿»
ÈˆÚÓ ‡e‰L ,ÔkLn‰«ƒ¿»∆≈¬≈

ÌÈhL18ÔkŒÌb ‡e‰ ÌÈhLc , ƒƒ¿ƒƒ«≈
˙eËL ÔBLlÓ19,"שיטים ו"עצי ƒ¿¿

צד  של השטות עניין את מסמלים

מ"אתהפכא" כתוצאה שבא הקדושה

זה', ד'לעומת השטות במשכן B·eשל

שיטים" מ"עצי ≈¬»ÈNÚ˙שנבנה
,˙Ba¯w‰ ˙„B·Ú שהמשמעות ¬««»¿»

היא שלה ‰BÁk˙הרוחנית ·e¯≈̃«…
בדרך  לאלוקות האדם של והחושים

ÏÚÓÏ‰,"העלאה" ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»
˙ÈNÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ כך אחר ¿«¿≈∆«¬≈

‰ÎLÓ‰‰ האלוקי האור של ««¿»»
ÔÈÚ e‰fL ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»∆∆ƒ¿«

ÌÎB˙a ÈzÎLÂ השכינה השראת ¿»«¿ƒ¿»
ולהתגלות  לשכון מלמלעלה שירדה

הזה. בעולם ‰e‡למטה ÔÎÂ¿≈
Œ˙Èa Ôa¯eÁ ¯Á‡Ï eÏÈÙ‡¬ƒ¿««¿«≈

,Lc˜n‰,בגלוי במקדש השכינה השראת את אין ÌLÈכאשר Ê‡ ÌbL «ƒ¿»∆«»∆¿»
ÌÈÈÚ‰ Ïk"העלאה" בדרך לאלוקות והעולם האדם קירוב של האמורים »»ƒ¿»ƒ
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e"hyz'dח ,hay c"ei

ׁשּזהּו ּברּוחנּיּות, הּקרּבנֹות ּבענין ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָסטראֿאחרא 

ּׁשּכתּוב  ׁשעיקר 20מה הינּו, מּכם, יקריב ּכי אדם ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָ

ּפרטי  ּבכל מּכם, להיֹות צרי הּקרּבן ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָהקרבת

הּצאן 21הּמדרגֹות  ּומן הּבקר מן הּבהמה 20ּדמן ְְְִִִֵֵַַַַַָָָֹ

הענין  את ּפֹועלים אזי האדם, ּבעבֹודת ׁשהם ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָּכפי

ּבתֹוכם  .22ּדוׁשכנּתי ְְְִִַָָ

את p‰Â‰ב) (איּבערקּומען) לנּצח ּבכדי ¿ƒ≈ְְְִִֵֵֶֶֶַַ

ּגם  צריכה ּד'לעּומתֿזה', ְְְִִֶַַַָהּׁשטּות

ּוכפי  ּדקדּוׁשה, ׁשטּות ׁשל ּבאֹופן להיֹות ְְְְְֲִִִֶֶָָָהעבֹודה

ּבּמאמר  ההילּולא ּבעל מו"ח כ"ק ,23ׁשּמבאר ְֲִֵֶַַַַַָָָ

ׁשּנקראת  הּדעת מן למּטה הּטיה ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּדכׁשם

הּטיה  יׁשנּה ּכמֹוֿכן הּנה ּדקליּפה, ׁשטּות ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָּבׁשם

ּדהּנה, ּדקדּוׁשה. ׁשטּות והּוא הּדעת, מן ְְְְְְִִִֵַַַַָָלמעלה

לעיל  (ּכפירּוׁש24נתּבאר נטּיה ּפירּוׁשֹו ׁשּׁשיטה ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָ

ההּטיה 25רׁש"י  ׁשהּוא ּדׁשטּות הּפירּוׁש ּגם וזהּו ,( ְְִִֵֶֶַַַַַָָ

למעלה, הּטיה אֹו למּטה הּטיה הּדעת, ְְְְִֵַַַַַַַַָָָָָָמענין

ּד'לעּומתֿזה', ׁשטּות היא למּטה ׁשההּטיה ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָאּלא

והינּו, ּדקדּוׁשה. ׁשטּות היא למעלה ְְְְְְְִִַַַַָָָָוההּטיה

מן  למּטה ׁשהם ּדקדּוׁשה הענינים ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָׁשאפילּו

מּפני  הּוא וׁשרׁשם סיּבתם הרי ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָהּטעםֿודעת,

הּטעםֿודעת, מן למעלה זה הרי הּנפׁש ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּבעצם

מּמׁש. ראּיה ּבבחינת הּוא ְְִִִֶַַָָָׁשּׁשם

CÈLÓÓe ׁשטּות ּגם ׁשּמצינּו ּבּמאמר לבאר «¿ƒְְֲִֵֶַַַָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה 26ּדקדּוׁשה, ְְְִִֵֵַַָָ
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ב.20) א, ועוד.21)ויקרא .10 ע' שלום תורת השיחות ספר .(20 (ע' פ"ח התפילה קונטרס כאן 22)ראה עד הנאמר בכל

בארוכה. תשי"אֿתשי"ד לגני באתי ד"ה ראה זו).23)– לשנה (השייך ה ג.24)פרק פרק – יב.25)במאמר ה, נשא

א.26) יז, כתובות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰B·Ú„‰ו"המשכה" È„ÈŒÏÚL ,˙eiÁe¯a האדם של הרוחניתֿנפשית ¿»ƒ∆«¿≈»¬»

eiÁe¯a˙,באופן ˙Ba¯w‰ ÔÈÚa ‡¯Á‡Œ‡¯ËÒ ‡ÈÙk˙‡c¿ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»¿ƒ¿««»¿»¿»ƒ
·e˙kM ‰Ó e‰fL20,ÌkÓ ·È¯˜È Èk Ì„‡ אדם" נאמר שלא ומכך ∆∆«∆»»»ƒ«¿ƒƒ∆

היא  שההקרבה שהכוונה לומדים מכם" יקריב כי "אדם אלא יקריב" כי מכם

"מכם", קרבן עצמו, האדם ¿»‰eÈ,של
CÈ¯ˆ Ôa¯w‰ ˙·¯˜‰ ¯˜ÈÚL∆ƒ««¿»««»¿»»ƒ

,ÌkÓ ˙BÈ‰Ï נפש של התקרבות ƒ¿ƒ∆
לאלוקות  ÈË¯tהאדם ÏÎa¿»¿»≈

˙B‚¯„n‰21ÔÓ ‰Ó‰a‰ ÔÓc ««¿≈¿ƒ«¿≈»ƒ
Ô‡v‰ ÔÓe ¯˜a‰20Ì‰L ÈÙk «»»ƒ«…¿ƒ∆≈
,Ì„‡‰ ˙„B·Úa יש לאדם שהרי «¬«»»»

להעלות  עליו שאותה בהמית' 'נפש

בחינות  יש זה ובעניין לאלוקות ולקרב

בהתאם  "צאן", או "בקר" שונות,

של  הבהמית הנפש של ולמהות לאופי

העבודה  את עושים וכאשר אדם, כל

הקרבנות  עבודת של »¬‡ÈÊהרוחנית
ÈzÎLÂc ÔÈÚ‰ ˙‡ ÌÈÏÚBt¬ƒ∆»ƒ¿»ƒ¿»«¿ƒ

ÌÎB˙a22, וגילוי השכינה השראת ¿»
כשאי  הזה בזמן גם בעולם, ן אלוקות

מקריבים  ולא קיים ביתֿהמקדש

בפועל. קרבנות

ÁvÏ È„Îa ‰p‰Â (·¿ƒ≈ƒ¿≈¿«≈«
ÔÚÓe˜¯ÚaÈ‡) ולהכניע )להתגבר ƒ∆¿∆

,'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'c ˙eËM‰ של ‡˙ ∆«¿ƒ¿«∆
הקדושה, היפך שכנגד, «ÎÈ¯¿̂ƒ‰הצד

‰„B·Ú‰ Ìb ידי על ה' עבודת «»¬»
eËL˙האדם  ÏL ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆∆¿

,‰Le„˜c למעלה ה' מטעם עבודת ƒ¿»
והיגיון  Î"˜ודעת ¯‡·nL ÈÙÎe¿ƒ∆¿»≈

‡ÏeÏÈ‰‰ ÏÚa Á"ÂÓ«««ƒ»
¯Ó‡na23, באתי" דיבורֿהמתחיל ««¬»

שבט  ליו"ד לפרסום שמסר לגני"

שנים  באותן הסתלקותו. יום תש"י,

בכתב, חסידות מאמר לעת מעת לפרסום למסור נוהג היה הריי"צ הרבי

'באתי  דיבורֿהמתחיל המאמר את מסר תש"י שבט יו"דֿי"ג הימים ולקראת

אמוֿזקנתו  של היארצייט ליום לפרסום נועד המאמר – כלה' אחותי לגני

שטערנאֿשרה  הרבנית אמו ושל תרע"ד) שבט ביו"ד (נסתלקה רבקה הרבנית

הרבי  אלה, ימים לקראת המאמר פרסום ולאחר תש"ב) שבט בי"ג (נסתלקה

ליום  נמסר שהמאמר למפרע והתברר תש"י, שבט ביו"ד נסתלק עצמו הריי"צ

לומר  נהג הרבי תשי"א, משנת החל שנה, מידי שבט ביו"ד ומאז הסתלקותו,

זה) בדיבורֿהמתחיל חסידות ‰Èh‰מאמר LiL ÌLÎc מהדרך סטייה ƒ¿≈∆≈«»»
אל  והנכונה ‰Úc˙הישרה ÔÓ ‰hÓÏ'שטות' שהוא עבירה למעשה ¿«»ƒ«««

מהשכל  tÈÏ˜c‰,למטה ˙eËL ÌLa ˙‡¯˜pL היפך של הצד ∆ƒ¿≈¿≈¿ƒ¿ƒ»
שמכסה  הפרי,הקדושה על מכסה שהקליפה כשם הקדושה על ≈p‰ƒ‰ומעלים

‰Èh‰ dLÈ ÔÎŒBÓk הרגיל מדרך ¿≈∆¿»«»»
‡e‰Â ,˙Úc‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«««¿

‰Le„˜c ˙eËL'ה עבודת שהיא ¿ƒ¿»
שמתחייב  ממה למעלה גבוהה, בדרגה

שממשיך  כפי וההיגיון, השכל עלֿפי

ומבאר.

ÏÈÚÏ ¯‡a˙ ,‰p‰c24 בפרק ¿ƒ≈ƒ¿»≈¿≈
דיב  במאמר 'באתי קודם ורֿהמתחיל

תש"י  משנת הביטוי ËÈML‰לגני' ∆ƒ»
"שטות" הביטוי של השורש גם שהוא

Le¯ÈÙk) ‰iË BLe¯Èt≈¿ƒ»¿≈
È"L¯25 תשטה כי איש "איש «ƒ

"תט  – צניעות..."אשתו" ),מדרכי
˙eËLc Le¯Èt‰ Ìb e‰ÊÂ¿∆««≈ƒ¿

‰Èh‰‰ ‡e‰L וסטייה נטייה ∆««»»
‰hÓÏ ‰Èh‰ ,˙Úc‰ ÔÈÚÓ≈ƒ¿«««««»»¿«»

מהדעת  שלמטה ‰Èh‰לשטות B‡«»»
‰ÏÚÓÏ מהדעת,לשטות שלמעלה ¿«¿»

‰hÓÏ ‰Èh‰‰L ‡l‡ מהדעת ∆»∆««»»¿«»
'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'c ˙eËL ‡È‰ הצד ƒ¿¿¿«∆

הקדושה, היפך ««»»¿Èh‰‰Â‰של
‰Le„˜c ˙eËL ‡È‰ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿ƒ¿»

של  מהדעת ¿»¿eÈ‰Â,קדושה.למעלה
‰Le„˜c ÌÈÈÚ‰ eÏÈÙ‡L∆¬ƒ»ƒ¿»ƒƒ¿»
˙Ú„ÂŒÌÚh‰ ÔÓ ‰hÓÏ Ì‰L∆≈¿«»ƒ«««»««

הגיוניים, לא כדברים ≈¬‰¯Èונראים
ÌL¯LÂ Ì˙aÈÒ שהם לכך הסיבה ƒ»»¿»¿»

כדברים  והשורש מתגלים הגיוניים לא

ÌˆÚaLשלהם  ÈtÓ ‡e‰ƒ¿≈∆¿∆∆
LÙp‰ הנפש של והפנימיות העומק «∆∆

Ê‰האלוקית È¯‰ הקדושה‡e‰ ÌML ,˙Ú„ÂŒÌÚh‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ¬≈∆¿«¿»ƒ«««»««∆»
LnÓ ‰i‡¯ ˙ÈÁ·a שרואים כפי שכלית, מהבנה נעלית יותר ראיה והרי ƒ¿ƒ«¿ƒ»«»

מאשר  יותר הרבה בו נקלט זה הרי בעיניו דבר רואה אדם שכאשר בפועל

והארה  התגלות ה', בעבודת גם וכך בשכל, הדברים את והבין שמע רק אם

שכלית. והשגה הבנה מאשר יותר הרבה נעלית ראיה של באופן אלוקית

CÈLÓÓeההילולא בעל הריי"צ eÈˆnLהרבי ,¯Ó‡na ¯‡·Ï בדברי «¿ƒ¿»≈««¬»∆»ƒ
ז"ל של Ìbחכמינו באופן ה' עבודת של ותיאור Le„˜c‰,ביאור ˙eËL «¿ƒ¿»
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ׁשהיה  אלעאי ּברּבי יהּודא רּבי על עליו ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָאמרּו

רב  וכּו', הּכּלה לפני ּומרּקד הדס ׁשל ּבד ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָנֹוטל

נֹוטל  (ׁשהיה אּתלת מרּקד יצחק רב ּבר ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָׁשמּואל

מכסיף  קא זירא רּבי אמר ּומרּקד). ּבּדין ְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹׁשלׁש

ונֹוהג  ּתלמידיֿחכמים ּבכבֹוד (ׁשּמזלזל סבא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָלן

ׁשהיה  זירא, ׁשרּבי הינּו, ּבעצמֹו). ראׁש ְְְִֵֶֶַַַַָָָֹקּלּות

אין  זֹו ׁשהנהגה סבּור היה האמֹוראים, ְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָמראׁשי

ּומסּים  ּדקדּוׁשה. טעםֿודעת מּצד מקֹום ְְִִֵַַַַַַָָָָלּה

אפסיק  ׁשמּואל) (ּדרב נפׁשּה נח ּכי ְְְְְִִֵֵַַַַָָָּבּגמרא,

אמר  כּו', עלמא לכּוּלא ּדידּה ּבין ּדנּורא ְְְֲִֵֵַָָָָָָעמּודא

קא  אמר  ׁשּתחלה הּנ"ל זירא (רּבי זירא ְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָרּבי

לּה ואמרי ׁשֹוטיּה, ליּה אהני סבא) לן ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָמכסיף

(ּכפי  לסבא ׁשיּטתיּה לּה ואמרי לסבא, ְְְְְְְִִִֵֵָָָָָָׁשטּותיּה

הינּו, הּלׁשֹונֹות), ג' ּכל ּבפרטּיּות  ְְְְִִֵֶַַָָָׁשּמבאר

הדס  ׁשל ׁשֹוט נֹוטל ׁשהיה ּומנהגֹו ְֲִִֵֶֶֶַָָָָׁשּׁשיטתֹו

ּדקדּוׁשה, ׁשטּות ׁשל הנהגה ׁשּזֹוהי ּבֹו ְְְְִִֵֶֶַַָָָּומרּקד

ּכזֹו למדרגה הּגיע  ׁשעלֿידיֿזה ליּה, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָאהני

ׁשּזהּו אֹור, ׁשל עּמּוד העם ּובין ּבינֹו ְִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשהפסיק

לבאר  ּוממׁשי מּמׁש. ּבגילּוי אֹור ּגילּוי ְְְְִִִִֵַַַָָּבחינת

נׂשּואין, ּבׁשעת הריקּוד לענין ְְְִִִִִַַַַָָהּׁשּיכּות

את  ולהפֹו להּלחם ׁשּכדי אמת הן ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָּדלכאֹורה,

הּׁשטּות  ענין להיֹות צרי ּד'לעּומתֿזה' ְְְְְְִִִֶַַַַָהּׁשטּות

ההנהגה  ׁשּיכּות להבין צרי עדין אבל ְְְֲֲִִִִַַַַָָָָָָָּדקדּוׁשה,

ּבׁשעת  הריקּוד לענין ּדקדּוׁשה ׁשטּות ׁשל ְְְְְְִִִִֶֶַַָָּבאֹופן

ׁשל  ענין היתה לא זֹו ׁשהנהגה ּובפרט ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָֹנׂשּואין,

זמן  ׁשּבאֹותֹו ּפרטי ּומּצב מעמד מּצד ְְְֲֲִִֶַַַַַָָָעראי,

ׁשּבׁשעת  ּומנהגֹו, ׁשיטתֹו היתה ׁשּזֹו אּלא ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָּומקֹום,

ּדקדּוׁשה. ׁשטּות ׁשל ּבאֹופן מתנהג היה ְְְְִִִִֵֶֶַָָָנׂשּואין

זֹו הרי הּנׂשּואין ׁשענין ּבּמאמר, מבאר זה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָועל

כּו'. ּדמרּקד ההנהגה ּבזה להיֹות צריכה ולכן (ּוכדלקּמן), ּגבֹוהה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָמדרגה

ÔÈÚ‰Â אדמּו"ר ׁשּמבאר ּכפי הּוא, להליכה ריקּוד ׁשּבין החילּוק ּדהּנה ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּב'לּקּו ּתֹורה'הּזקן לדרּגה א טי מּדרּגה עלּיה ענינּה הליכה ׁשּגם ׁשאף ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
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שלמעלה  ה' ודעת,עבודת Ï"Êמטעם eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰p‰c26 בגמרא ¿ƒ≈»¿«≈«

„a ÏËB ‰È‰L È‡ÚÏ‡ Èa¯a ‡„e‰È Èa¯ ÏÚ ÂÈÏÚ e¯Ó‡ ענף »¿»»««ƒ¿»¿«ƒƒ¿»ƒ∆»»≈«
˜ÁˆÈ ·¯ ¯a Ï‡eÓL ·¯ ,'eÎÂ ‰lk‰ ÈÙÏ „w¯Óe Ò„‰ ÏL∆¬«¿«≈ƒ¿≈««»¿«¿≈««ƒ¿»

ÔÈca LÏL ÏËB ‰È‰L) ˙Ïz‡ „w¯Ó הדסים בהם w¯Óe„של ¿«≈«¿«∆»»≈»…«ƒ¿«≈
אותה  לשמח כדי הכלה, ‡Ó¯לפני .(»«

‡·Ò ÔÏ ÛÈÒÎÓ ‡˜ ‡¯ÈÊ Èa«̄ƒ≈»»«¿ƒ»»»
שרוקד ( ה'זקן' יצחק רב בן שמואל רב

אותנו  מבייש הכלה) לפני כזו בצורה

ŒÈ„ÈÓÏz „B·Îa ÏÊÏÊnL)∆¿«¿≈ƒ¿«¿ƒ≈
L‡¯ ˙el˜ ‚‰BÂ ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿≈«…
,‡¯ÈÊ Èa¯L ,eÈ‰ .(BÓˆÚa¿«¿«¿∆«ƒ≈»

‰È‰LבעצמוÈL‡¯Ó ∆»»≈»≈
¯e·Ò ‰È‰ ,ÌÈ‡¯BÓ‡‰»¬»ƒ»»»

BÊ ‰‚‰‰L תלמידֿחכם זקן של ∆«¿»»
הכלה  לפני ÌB˜Óהרוקד dÏ ÔÈ‡≈»»

‰Le„˜c ˙Ú„ÂŒÌÚË „vÓƒ«««»««ƒ¿»
'שטות'. שהיא סבור ≈»¿ÌiÒÓeוהיה

·¯c) dLÙ Á Èk ,‡¯Óba«¿»»ƒ»«¿≈¿«
‡„eÓÚ ˜ÈÒÙ‡ (Ï‡eÓL¿≈«¿ƒ¬»
‡leÎÏ d„Èc ÔÈa ‡¯ec¿»≈ƒ≈¿»

,'eÎ ‡ÓÏÚ של) נפשו נחה כאשר »¿»
הבדיל  מהעולם) כשנפטר שמואל, רב

העולם  לכל בינו אש ¯Èaעמוד ¯Ó‡»««ƒ
Ï"p‰ ‡¯ÈÊ Èa¯) ‡¯ÈÊ≈»«ƒ≈»««

¯Ó‡ ‰ÏÁzL רב של הנהגתו על ∆¿ƒ»»«
Ò·‡שמואל  ÔÏ ÛÈÒÎÓ ‡»̃«¿ƒ»»»
אותנו שהדבר  dÈÏמבייש È‰‡ («¬≈≈

,dÈËBL שלו ה'שוט' לו הועיל ≈
dÏ È¯Ó‡Â זירא שרבי אומרים ויש ¿»¿ƒ»

לו  שהועילה ÒÏ·‡,אמר dÈ˙eËL¿≈¿»»
שלו  ה'שטות' dÏלזקן È¯Ó‡Â ויש ¿»¿ƒ»

לו, שהועילה אמר זירא שרבי אומרים

‡·ÒÏ dÈ˙hÈL'ה'שיטה לזקן ƒ¿≈¿»»
eiË¯Ùa˙שלו ¯‡·nL ÈÙk)¿ƒ∆¿»≈ƒ¿»ƒ

,eÈ‰ ,(˙BBLl‰ '‚ Ïk»«¿«¿
ÏËB ‰È‰L B‚‰Óe B˙ËÈML∆ƒ»ƒ¿»∆»»≈

ËBL ענף w¯Óe„בד, Ò„‰ ÏL∆¬«¿«≈
˙eËL ÏL ‰‚‰‰ È‰BfL Ba∆ƒ«¿»»∆¿

,‰Le„˜c מטעם שלמעלה הנהגה ƒ¿»
dÈÏ,ודעת, È‰‡ לו הועילה «¬≈≈

‰‚¯„ÓÏ ÚÈb‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆ƒƒ«¿«¿≈»
BÊk עד שהתעלה ראו פטירתו שלאחר »

כך  ‰ÌÚכדי ÔÈ·e BÈa ˜ÈÒÙ‰L∆ƒ¿ƒ≈≈»»

.LnÓ ÈeÏÈ‚a ¯B‡ ÈeÏÈb ˙ÈÁa e‰fL ,¯B‡ ÏL „enÚ«∆∆∆¿ƒ«ƒ¿ƒ«»
CÈLÓÓe במאמר˙eÎiM‰ ¯‡·Ï עניין של דקדושה'המיוחדת 'שטות «¿ƒ¿»≈««»

È„kL ˙Ó‡ Ô‰ ,‰¯B‡ÎÏc ,ÔÈ‡eN ˙ÚLa „e˜È¯‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿«»ƒƒ¿«ƒƒ¿ƒ¿»≈¡∆∆¿≈
ÌÁl‰Ï הקדושה היפך ÊŒ˙ÓeÚÏ'c‰'עם ˙eËM‰ ˙‡ CBÙ‰ÏÂ ¿ƒ»≈¿«¬∆«¿¿¿«∆

ÔÈÚלקדושה  ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿ƒ¿«
,‰Le„˜c ˙eËM‰ דווקא כי «¿ƒ¿»

היא  ודעת מטעם למעלה ה' עבודת

של  השטות את התרחקות המהפכת

שלמטה  באופן ואלוקות מקדושה

ˆ¯CÈודעת,מטעם  ÔÈ„Ú Ï·‡¬»¬«ƒ»ƒ
˙eÎiL ÔÈ·‰Ï של המיוחדת ¿»ƒ«»

˙eËL ÏL ÔÙB‡a ‰‚‰‰‰««¿»»¿∆∆¿
„e˜È¯‰ ÔÈÚÏ ‰Le„˜cƒ¿»¿ƒ¿«»ƒ

,ÔÈ‡eN ˙ÚLa מאשר יותר ƒ¿«ƒƒ
בנושאים  דקדושה' אחרים 'שטות

ה' BÊבעבודת ‰‚‰‰L Ë¯Ù·eƒ¿»∆«¿»»
כזו  בצורה לרקוד שמואל רב של

נישואין ÔÈÚבשמחת ‰˙È‰ ‡Ï…»¿»ƒ¿»
,È‡¯Ú ÏL קבועה לא vÓ„הנהגה ∆¬«ƒ«

t ·vÓe „ÓÚÓÈË¯,מסויים «¬»«»¿»ƒ
במינו, ÔÓÊמיוחד B˙B‡aL∆¿¿«

‰˙È‰ BfL ‡l‡ ,ÌB˜Óe»∆»∆»¿»
B‚‰Óe B˙ËÈL,בקביעות ƒ»ƒ¿»

‚‰˙Ó ‰È‰ ÔÈ‡eN ˙ÚLaL∆ƒ¿«ƒƒ»»ƒ¿«≈
.‰Le„˜c ˙eËL ÏL ÔÙB‡a¿∆∆¿ƒ¿»

¯‡·Ó ‰Ê ÏÚÂ הריי"צ הרבי ¿«∆¿»≈
¯Ó‡na,(תש"י שנת (של הנזכר ««¬»

BÊ È¯‰ ÔÈ‡eNp‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««ƒƒ¬≈
,(Ôn˜Ï„Îe) ‰‰B·b ‰‚¯„Ó«¿≈»¿»¿ƒ¿«»
‰Êa ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÔÎÏÂ¿»≈¿ƒ»ƒ¿»∆

eÎ'במיוחד „w¯Óc ‰‚‰‰‰««¿»»ƒ¿«≈
עלֿפי  להלן ומבאר שממשיך כפי

עלֿפי  הריקוד עניין תוכן ביאור

חסידות.

˜eÏÈÁ‰ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«ƒ
ÎÈÏ‰Ï‰ההבדל  „e˜È¯ ÔÈaL∆≈ƒ«¬ƒ»
nL·‡¯רגילה  ÈÙk ,‡e‰¿ƒ∆¿»≈

ÈËewÏ'a Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡«¿«»≈¿ƒ≈
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ט e"hyz'd ,hay c"ei

ׁשּזהּו ּברּוחנּיּות, הּקרּבנֹות ּבענין ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָסטראֿאחרא 

ּׁשּכתּוב  ׁשעיקר 20מה הינּו, מּכם, יקריב ּכי אדם ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָ

ּפרטי  ּבכל מּכם, להיֹות צרי הּקרּבן ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָהקרבת

הּצאן 21הּמדרגֹות  ּומן הּבקר מן הּבהמה 20ּדמן ְְְִִִֵֵַַַַַָָָֹ

הענין  את ּפֹועלים אזי האדם, ּבעבֹודת ׁשהם ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָּכפי

ּבתֹוכם  .22ּדוׁשכנּתי ְְְִִַָָ

את p‰Â‰ב) (איּבערקּומען) לנּצח ּבכדי ¿ƒ≈ְְְִִֵֵֶֶֶַַ

ּגם  צריכה ּד'לעּומתֿזה', ְְְִִֶַַַָהּׁשטּות

ּוכפי  ּדקדּוׁשה, ׁשטּות ׁשל ּבאֹופן להיֹות ְְְְְֲִִִֶֶָָָהעבֹודה

ּבּמאמר  ההילּולא ּבעל מו"ח כ"ק ,23ׁשּמבאר ְֲִֵֶַַַַַָָָ

ׁשּנקראת  הּדעת מן למּטה הּטיה ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּדכׁשם

הּטיה  יׁשנּה ּכמֹוֿכן הּנה ּדקליּפה, ׁשטּות ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָּבׁשם

ּדהּנה, ּדקדּוׁשה. ׁשטּות והּוא הּדעת, מן ְְְְְְִִִֵַַַַָָלמעלה

לעיל  (ּכפירּוׁש24נתּבאר נטּיה ּפירּוׁשֹו ׁשּׁשיטה ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָ

ההּטיה 25רׁש"י  ׁשהּוא ּדׁשטּות הּפירּוׁש ּגם וזהּו ,( ְְִִֵֶֶַַַַַָָ

למעלה, הּטיה אֹו למּטה הּטיה הּדעת, ְְְְִֵַַַַַַַַָָָָָָמענין

ּד'לעּומתֿזה', ׁשטּות היא למּטה ׁשההּטיה ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָאּלא

והינּו, ּדקדּוׁשה. ׁשטּות היא למעלה ְְְְְְְִִַַַַָָָָוההּטיה

מן  למּטה ׁשהם ּדקדּוׁשה הענינים ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָׁשאפילּו

מּפני  הּוא וׁשרׁשם סיּבתם הרי ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָהּטעםֿודעת,

הּטעםֿודעת, מן למעלה זה הרי הּנפׁש ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּבעצם

מּמׁש. ראּיה ּבבחינת הּוא ְְִִִֶַַָָָׁשּׁשם

CÈLÓÓe ׁשטּות ּגם ׁשּמצינּו ּבּמאמר לבאר «¿ƒְְֲִֵֶַַַָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה 26ּדקדּוׁשה, ְְְִִֵֵַַָָ
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ב.20) א, ועוד.21)ויקרא .10 ע' שלום תורת השיחות ספר .(20 (ע' פ"ח התפילה קונטרס כאן 22)ראה עד הנאמר בכל

בארוכה. תשי"אֿתשי"ד לגני באתי ד"ה ראה זו).23)– לשנה (השייך ה ג.24)פרק פרק – יב.25)במאמר ה, נשא

א.26) יז, כתובות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰B·Ú„‰ו"המשכה" È„ÈŒÏÚL ,˙eiÁe¯a האדם של הרוחניתֿנפשית ¿»ƒ∆«¿≈»¬»

eiÁe¯a˙,באופן ˙Ba¯w‰ ÔÈÚa ‡¯Á‡Œ‡¯ËÒ ‡ÈÙk˙‡c¿ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»¿ƒ¿««»¿»¿»ƒ
·e˙kM ‰Ó e‰fL20,ÌkÓ ·È¯˜È Èk Ì„‡ אדם" נאמר שלא ומכך ∆∆«∆»»»ƒ«¿ƒƒ∆

היא  שההקרבה שהכוונה לומדים מכם" יקריב כי "אדם אלא יקריב" כי מכם

"מכם", קרבן עצמו, האדם ¿»‰eÈ,של
CÈ¯ˆ Ôa¯w‰ ˙·¯˜‰ ¯˜ÈÚL∆ƒ««¿»««»¿»»ƒ

,ÌkÓ ˙BÈ‰Ï נפש של התקרבות ƒ¿ƒ∆
לאלוקות  ÈË¯tהאדם ÏÎa¿»¿»≈

˙B‚¯„n‰21ÔÓ ‰Ó‰a‰ ÔÓc ««¿≈¿ƒ«¿≈»ƒ
Ô‡v‰ ÔÓe ¯˜a‰20Ì‰L ÈÙk «»»ƒ«…¿ƒ∆≈
,Ì„‡‰ ˙„B·Úa יש לאדם שהרי «¬«»»»

להעלות  עליו שאותה בהמית' 'נפש

בחינות  יש זה ובעניין לאלוקות ולקרב

בהתאם  "צאן", או "בקר" שונות,

של  הבהמית הנפש של ולמהות לאופי

העבודה  את עושים וכאשר אדם, כל

הקרבנות  עבודת של »¬‡ÈÊהרוחנית
ÈzÎLÂc ÔÈÚ‰ ˙‡ ÌÈÏÚBt¬ƒ∆»ƒ¿»ƒ¿»«¿ƒ

ÌÎB˙a22, וגילוי השכינה השראת ¿»
כשאי  הזה בזמן גם בעולם, ן אלוקות

מקריבים  ולא קיים ביתֿהמקדש

בפועל. קרבנות

ÁvÏ È„Îa ‰p‰Â (·¿ƒ≈ƒ¿≈¿«≈«
ÔÚÓe˜¯ÚaÈ‡) ולהכניע )להתגבר ƒ∆¿∆

,'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'c ˙eËM‰ של ‡˙ ∆«¿ƒ¿«∆
הקדושה, היפך שכנגד, «ÎÈ¯¿̂ƒ‰הצד

‰„B·Ú‰ Ìb ידי על ה' עבודת «»¬»
eËL˙האדם  ÏL ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆∆¿

,‰Le„˜c למעלה ה' מטעם עבודת ƒ¿»
והיגיון  Î"˜ודעת ¯‡·nL ÈÙÎe¿ƒ∆¿»≈

‡ÏeÏÈ‰‰ ÏÚa Á"ÂÓ«««ƒ»
¯Ó‡na23, באתי" דיבורֿהמתחיל ««¬»

שבט  ליו"ד לפרסום שמסר לגני"

שנים  באותן הסתלקותו. יום תש"י,

בכתב, חסידות מאמר לעת מעת לפרסום למסור נוהג היה הריי"צ הרבי

'באתי  דיבורֿהמתחיל המאמר את מסר תש"י שבט יו"דֿי"ג הימים ולקראת

אמוֿזקנתו  של היארצייט ליום לפרסום נועד המאמר – כלה' אחותי לגני

שטערנאֿשרה  הרבנית אמו ושל תרע"ד) שבט ביו"ד (נסתלקה רבקה הרבנית

הרבי  אלה, ימים לקראת המאמר פרסום ולאחר תש"ב) שבט בי"ג (נסתלקה

ליום  נמסר שהמאמר למפרע והתברר תש"י, שבט ביו"ד נסתלק עצמו הריי"צ

לומר  נהג הרבי תשי"א, משנת החל שנה, מידי שבט ביו"ד ומאז הסתלקותו,

זה) בדיבורֿהמתחיל חסידות ‰Èh‰מאמר LiL ÌLÎc מהדרך סטייה ƒ¿≈∆≈«»»
אל  והנכונה ‰Úc˙הישרה ÔÓ ‰hÓÏ'שטות' שהוא עבירה למעשה ¿«»ƒ«««

מהשכל  tÈÏ˜c‰,למטה ˙eËL ÌLa ˙‡¯˜pL היפך של הצד ∆ƒ¿≈¿≈¿ƒ¿ƒ»
שמכסה  הפרי,הקדושה על מכסה שהקליפה כשם הקדושה על ≈p‰ƒ‰ומעלים

‰Èh‰ dLÈ ÔÎŒBÓk הרגיל מדרך ¿≈∆¿»«»»
‡e‰Â ,˙Úc‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«««¿

‰Le„˜c ˙eËL'ה עבודת שהיא ¿ƒ¿»
שמתחייב  ממה למעלה גבוהה, בדרגה

שממשיך  כפי וההיגיון, השכל עלֿפי

ומבאר.

ÏÈÚÏ ¯‡a˙ ,‰p‰c24 בפרק ¿ƒ≈ƒ¿»≈¿≈
דיב  במאמר 'באתי קודם ורֿהמתחיל

תש"י  משנת הביטוי ËÈML‰לגני' ∆ƒ»
"שטות" הביטוי של השורש גם שהוא

Le¯ÈÙk) ‰iË BLe¯Èt≈¿ƒ»¿≈
È"L¯25 תשטה כי איש "איש «ƒ

"תט  – צניעות..."אשתו" ),מדרכי
˙eËLc Le¯Èt‰ Ìb e‰ÊÂ¿∆««≈ƒ¿

‰Èh‰‰ ‡e‰L וסטייה נטייה ∆««»»
‰hÓÏ ‰Èh‰ ,˙Úc‰ ÔÈÚÓ≈ƒ¿«««««»»¿«»

מהדעת  שלמטה ‰Èh‰לשטות B‡«»»
‰ÏÚÓÏ מהדעת,לשטות שלמעלה ¿«¿»

‰hÓÏ ‰Èh‰‰L ‡l‡ מהדעת ∆»∆««»»¿«»
'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'c ˙eËL ‡È‰ הצד ƒ¿¿¿«∆

הקדושה, היפך ««»»¿Èh‰‰Â‰של
‰Le„˜c ˙eËL ‡È‰ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿ƒ¿»

של  מהדעת ¿»¿eÈ‰Â,קדושה.למעלה
‰Le„˜c ÌÈÈÚ‰ eÏÈÙ‡L∆¬ƒ»ƒ¿»ƒƒ¿»
˙Ú„ÂŒÌÚh‰ ÔÓ ‰hÓÏ Ì‰L∆≈¿«»ƒ«««»««

הגיוניים, לא כדברים ≈¬‰¯Èונראים
ÌL¯LÂ Ì˙aÈÒ שהם לכך הסיבה ƒ»»¿»¿»

כדברים  והשורש מתגלים הגיוניים לא

ÌˆÚaLשלהם  ÈtÓ ‡e‰ƒ¿≈∆¿∆∆
LÙp‰ הנפש של והפנימיות העומק «∆∆

Ê‰האלוקית È¯‰ הקדושה‡e‰ ÌML ,˙Ú„ÂŒÌÚh‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ¬≈∆¿«¿»ƒ«««»««∆»
LnÓ ‰i‡¯ ˙ÈÁ·a שרואים כפי שכלית, מהבנה נעלית יותר ראיה והרי ƒ¿ƒ«¿ƒ»«»

מאשר  יותר הרבה בו נקלט זה הרי בעיניו דבר רואה אדם שכאשר בפועל

והארה  התגלות ה', בעבודת גם וכך בשכל, הדברים את והבין שמע רק אם

שכלית. והשגה הבנה מאשר יותר הרבה נעלית ראיה של באופן אלוקית

CÈLÓÓeההילולא בעל הריי"צ eÈˆnLהרבי ,¯Ó‡na ¯‡·Ï בדברי «¿ƒ¿»≈««¬»∆»ƒ
ז"ל של Ìbחכמינו באופן ה' עבודת של ותיאור Le„˜c‰,ביאור ˙eËL «¿ƒ¿»
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dlk izeg` ipbl iz`a

ׁשהיה  אלעאי ּברּבי יהּודא רּבי על עליו ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָאמרּו

רב  וכּו', הּכּלה לפני ּומרּקד הדס ׁשל ּבד ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָנֹוטל

נֹוטל  (ׁשהיה אּתלת מרּקד יצחק רב ּבר ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָׁשמּואל

מכסיף  קא זירא רּבי אמר ּומרּקד). ּבּדין ְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹׁשלׁש

ונֹוהג  ּתלמידיֿחכמים ּבכבֹוד (ׁשּמזלזל סבא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָלן

ׁשהיה  זירא, ׁשרּבי הינּו, ּבעצמֹו). ראׁש ְְְִֵֶֶַַַַָָָֹקּלּות

אין  זֹו ׁשהנהגה סבּור היה האמֹוראים, ְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָמראׁשי

ּומסּים  ּדקדּוׁשה. טעםֿודעת מּצד מקֹום ְְִִֵַַַַַַָָָָלּה

אפסיק  ׁשמּואל) (ּדרב נפׁשּה נח ּכי ְְְְְִִֵֵַַַַָָָּבּגמרא,

אמר  כּו', עלמא לכּוּלא ּדידּה ּבין ּדנּורא ְְְֲִֵֵַָָָָָָעמּודא

קא  אמר  ׁשּתחלה הּנ"ל זירא (רּבי זירא ְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָרּבי

לּה ואמרי ׁשֹוטיּה, ליּה אהני סבא) לן ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָמכסיף

(ּכפי  לסבא ׁשיּטתיּה לּה ואמרי לסבא, ְְְְְְְִִִֵֵָָָָָָׁשטּותיּה

הינּו, הּלׁשֹונֹות), ג' ּכל ּבפרטּיּות  ְְְְִִֵֶַַָָָׁשּמבאר

הדס  ׁשל ׁשֹוט נֹוטל ׁשהיה ּומנהגֹו ְֲִִֵֶֶֶַָָָָׁשּׁשיטתֹו

ּדקדּוׁשה, ׁשטּות ׁשל הנהגה ׁשּזֹוהי ּבֹו ְְְְִִֵֶֶַַָָָּומרּקד

ּכזֹו למדרגה הּגיע  ׁשעלֿידיֿזה ליּה, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָאהני

ׁשּזהּו אֹור, ׁשל עּמּוד העם ּובין ּבינֹו ְִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשהפסיק

לבאר  ּוממׁשי מּמׁש. ּבגילּוי אֹור ּגילּוי ְְְְִִִִֵַַַָָּבחינת

נׂשּואין, ּבׁשעת הריקּוד לענין ְְְִִִִִַַַַָָהּׁשּיכּות

את  ולהפֹו להּלחם ׁשּכדי אמת הן ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָּדלכאֹורה,

הּׁשטּות  ענין להיֹות צרי ּד'לעּומתֿזה' ְְְְְְִִִֶַַַַָהּׁשטּות

ההנהגה  ׁשּיכּות להבין צרי עדין אבל ְְְֲֲִִִִַַַַָָָָָָָּדקדּוׁשה,

ּבׁשעת  הריקּוד לענין ּדקדּוׁשה ׁשטּות ׁשל ְְְְְְִִִִֶֶַַָָּבאֹופן

ׁשל  ענין היתה לא זֹו ׁשהנהגה ּובפרט ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָֹנׂשּואין,

זמן  ׁשּבאֹותֹו ּפרטי ּומּצב מעמד מּצד ְְְֲֲִִֶַַַַַָָָעראי,

ׁשּבׁשעת  ּומנהגֹו, ׁשיטתֹו היתה ׁשּזֹו אּלא ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָּומקֹום,

ּדקדּוׁשה. ׁשטּות ׁשל ּבאֹופן מתנהג היה ְְְְִִִִֵֶֶַָָָנׂשּואין

זֹו הרי הּנׂשּואין ׁשענין ּבּמאמר, מבאר זה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָועל

כּו'. ּדמרּקד ההנהגה ּבזה להיֹות צריכה ולכן (ּוכדלקּמן), ּגבֹוהה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָמדרגה

ÔÈÚ‰Â אדמּו"ר ׁשּמבאר ּכפי הּוא, להליכה ריקּוד ׁשּבין החילּוק ּדהּנה ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּב'לּקּו ּתֹורה'הּזקן לדרּגה א טי מּדרּגה עלּיה ענינּה הליכה ׁשּגם ׁשאף ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
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e"hyz'dי ,hay c"ei

ּבסדר  היא זֹו עלּיה מּכלֿמקֹום לעֹולם, ְְֲִִִֵֵֶָָָָָּומעֹולם

העבֹודה  אֹופן על מֹורה ריקּוד אבל ְְֲֲִֶֶַַָָָָָוהדרגה,

מּמדרגתֹו, לגמרי אּפ) זי ריסט (ער ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשּמתנּתק

אחר. ּומּצב למעמד ּכלל ּבהדרגה ׁשּלא ְְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָָֹּומדּלג

כאילים  רקדּו נאמר זה הריקּוד 27ועל ׁשענין , ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָ

הּוא  ּכלל, ּבהדרגה ׁשּלא הּגדֹולה עלּיה ְְְְֲִֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא

הּוא  זֹו ּבחינה וׁשרׁש ּדעת, ּבהם ׁשאין ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹכאילים

הריקּוד  ּבענין ׁשההנהגה והינּו, מהּדעת. ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָלמעלה

ׁשּלא  עלּיה ׁשל ענין הּוא ׁשטּות ׁשל ְְְֲִִֶֶֶֶָָֹּבאֹופן

ׁשּי זה וענין מּטעםֿודעת. למעלה ,ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָּבער

הּנׂשּואין. ׁשּבענין הּמעלה ּגֹודל מּצד ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָלנּׂשּואין

ׁשּבענין  ּבּמאמר ׁשּממׁשי ּכפי ּבזה, ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָוהענין

ז"ל  חכמינּו אמרּו זכּו28הּנׂשּואין ואּׁשה איׁש ְְֲִִִִֵַַָָָָ

ואּׁשה  י' אׁש הּוא ּדאיׁש ּביניהם, ׁשרּויה ְְְְִִִֵֵֵֶָָָׁשכינה

כּו'. י"ה הם הרי אז זכּו וכאׁשר ה', אׁש ְֲֲֵֵֵֶַָָהּוא

היא  ואּׁשה איׁש ּבין הּׁשכינה ׁשהׁשראת ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָוהינּו,

החלק  הם י"ה אֹותּיֹות ׁשהרי נעלית, ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָמדרגה

י"ה  ׁשּבאֹותּיֹות זאת, ועֹוד הוי'. ׁשּבׁשם ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָֹהּנעלה

עיקר  אבל והאּׁשה, להאיׁש ההׁשּפעה ְְְֲִִִַַָָָָָָָָָּבאה

יֹותר  הרּבה נעלה מּמקֹום היא הענין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹוׁשרׁש

ּבאֹופן  הּנׂשּואין ענין נעׂשה זה ּומּצד ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָ(ּכדלקּמן),

מו"ח  כ"ק ׁשּמֹוסיף (ּכפי עד עדי ּבנין ְְֲִִִֵֶֶַָׁשל

כּו'), עד עדי ּבנין ּבגילּוי ּובא ּבּמאמר: ְְְֲֲִִֵַַַַָָָאדמּו"ר

ּומקֹום. מּזמן ׁשּלמעלה ענין נצחי, ענין ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָׁשּזהּו

האמצעי  אדמּו"ר ׁשּמבאר ּכפי ּבזה, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָוהענין

ׂשּמח ב ּבּסידּור  נׂשּואין: ּבברּכת ׁשּמברכים מה ְְְְִִִִִֶַַַַַָ

עדן  בגן יציר ּכׂשּמח האהּובים רעים ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָּתׂשּמח

קדמֹון', 'אדם ּבחינת על קאי ׁשּמּקדם ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָמּקדם,

הׁשּתלׁשלּות  לסדר קדם ּו29ׁשהּוא זה . מּצד ְְְְִִֵֶֶֶַַַָ

חתן ּדמׂשּמח ּבאֹופן רק לא הּנׂשּואין ׂשמחת טפלה dNkeנעׂשית היא ׁשהּכּלה , ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹ§©¨ְִֵֶַַָָ

חתן מׂשּמח נּׂשּואין ּברכֹות ּבסּיּום ׁשּמברכים ּכמֹו מּזה, יתרה אּלא mrלחתן, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ¦

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

ב).ב) קלו, א. (קלד, לחתונה דרושים דא"ח) (עם סידור

ד.27) קיד, א.28)תהלים יז, ואילך.29)סוטה תל ע' ח"ב חתונה דרושי האמצעי אדמו"ר מאמרי גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰iÏÚ dÈÚ ‰ÎÈÏ‰ ÌbL Û‡L '‰¯Bz והתקדמות‰b¯cÓ »∆«∆«¬ƒ»ƒ¿»»¬ƒ»ƒ«¿»

,ÌÏBÚÏ ÌÏBÚÓe ‰b¯„Ï בחסידות כאשר כמבואר היא ש'עמידה' ¿«¿»≈»¿»
עלייה  משמעה 'הליכה' ואילו מצב ובאותו מדרגה באותה הזמן כל נמצאים

Â‰„¯‚‰והתקדמות, ¯„Òa ‡È‰ BÊ ‰iÏÚ ÌB˜ÓŒÏkÓ עלייה ƒ»»¬ƒ»ƒ¿≈∆¿«¿»»
לדרגה  ביחס והתקדמות הדרגתית

ÏÚהקודמת, ‰¯BÓ „e˜È¯ Ï·‡¬»ƒ∆«
¯Ú) ˜z˙nL ‰„B·Ú‰ ÔÙB‡∆»¬»∆ƒ¿«≈∆

t‡ CÈÊ ËÒÈ¯'עצמו את )'מנתק «¿ƒ»
B˙‚¯„nÓ È¯Ó‚Ï,הנוכחית ¿«¿≈ƒ«¿≈»

ÏÏk ‰‚¯„‰a ‡lL ‚l„Óe¿«≈∆…¿«¿»»¿»
¯Á‡ ·vÓe „ÓÚÓÏ יותר שנעלה ¿«¬»«»«≈

והשוואה. יחס כל ללא הקודם, מהמצב

¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ'הלל' בפרקי ¿«∆∆¡«
ההרים ÌÈÏÈ‡Îבתהלים, e„˜¯27, »¿¿≈ƒ

של  וקפיצה לדילוג נמשל והריקוד

כיון e‰L‡אילים „e˜È¯‰ ÔÈÚL∆ƒ¿«»ƒ∆
‰‚¯„‰a ‡lL ‰ÏB„b‰ ‰iÏÚ¬ƒ»«¿»∆…¿«¿»»

,ÏÏk ביחס בערך שלא התעלות והיא ¿»
הקודמת, ÌÈÏÈ‡Îלדרגה ‡e‰¿≈ƒ

L¯LÂ ,˙Úc Ì‰a ÔÈ‡L∆≈»∆««¿…∆
BÊ ‰ÈÁa לא והתקדמות עלייה של ¿ƒ»

של  באופן אלא הליכה של באופן

Úc‰Ó˙,ריקוד, ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»≈«««
מדודים  שהם וההיגיון מהשכל למעלה

מוגבלת  לעלייה ושייכים ומוגבלים

‰‰L‰‚‰ומדודה. ,eÈ‰Â¿«¿∆««¿»»
ÏL ÔÙB‡a „e˜È¯‰ ÔÈÚa¿ƒ¿«»ƒ¿∆∆

˙eËL נוהג היה שמואל שרב כפי ¿
הכלה לרקוד  ÏLלפני ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿»∆

‰ÏÚÓÏ ,C¯Úa ‡lL ‰iÏÚ¬ƒ»∆…¿∆∆¿«¿»
‰Ê ÔÈÚÂ .˙Ú„ÂŒÌÚhÓ של ƒ««»««¿ƒ¿»∆

כלֿכך  גדולה ÔÈ‡eOÏעלייה CiL«»¿ƒƒ
ÔÈÚaL ‰ÏÚn‰ Ï„Bb „vÓƒ«∆««¬»∆¿ƒ¿«

,ÔÈ‡eNp‰.ומבאר שהולך כפי «ƒƒ
CÈLÓnL ÈÙk ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ∆«¿ƒ
ÔÈ‡eNp‰ ÔÈÚaL ¯Ó‡na««¬»∆¿ƒ¿««ƒƒ

Ï"Ê eÈÓÎÁ e¯Ó‡28LÈ‡ »¿¬»≈«ƒ
‰M‡Â אם‰Èe¯L ‰ÈÎL eÎÊ ¿ƒ»»¿ƒ»¿»

‡e‰ LÈ‡c ,Ì‰ÈÈa אותיותL‡ ≈≈∆¿ƒ≈
‡e‰ ‰M‡Â 'È אותיות,'‰ L‡ ¿ƒ»≈

¯L‡ÎÂ והאשה ‡Êהאיש eÎÊ ¿«¬∆»»
‰"È Ì‰ È¯‰ של שמו שהוא ¬≈≈

הוא  ברוך ‡LÈהקדוש ÔÈa ‰ÈÎM‰ ˙‡¯L‰L ,eÈ‰Â .'eÎ¿«¿∆«¿»««¿ƒ»≈ƒ
‡È‰ ‰M‡Âשל אלוקית והתגלות È¯‰Lהשראה ,˙ÈÏÚ ‰‚¯„Ó ¿ƒ»ƒ«¿≈»«¬≈∆¬≈

'ÈÂ‰ ÌLaL ‰ÏÚp‰ ˜ÏÁ‰ Ì‰ ‰"È ˙Bi˙B‡ באות הן ולכן ƒ≈«≈∆««¬∆∆¿≈¬»»
ו"ה. הבאות האותיות באות אחרֿכך ורק Ê‡˙,ראשונות, „BÚÂ¿…

‰‡a ‰"È ˙Bi˙B‡aL∆¿ƒ»»
,‰M‡‰Â LÈ‡‰Ï ‰ÚtL‰‰««¿»»¿»ƒ¿»ƒ»
והשפעה  גילוי שכל בחסידות כמבואר

(מלשון  'אותיות' עלֿידי בא מלמעלה

בוקר") והאיר] [בא "אתא כמו גילוי,

ÔÈÚ‰ L¯LÂ ¯˜ÈÚ Ï·‡ הגילוי ¬»ƒ»¿…∆»ƒ¿»
שהוא  כפי הנישואין בעניין שבא

ושרשו  ÌB˜nÓבמקורו ‡È‰ƒƒ»
,(Ôn˜Ï„k) ¯˙BÈ ‰a¯‰ ‰ÏÚ«¬∆«¿≈≈¿ƒ¿«»

‰Ê „vÓe והמקור השורש בגלל ƒ«∆
שלו  ‰ÔÈ‡eNpהנעלה ÔÈÚ ‰NÚ«¬∆ƒ¿««ƒƒ

„Ú È„Ú ÔÈa ÏL ÔÙB‡a בניין ¿∆∆ƒ¿»¬≈«
Á"ÂÓנצחי  ˜"Î ÛÈÒBnL ÈÙk)¿ƒ∆ƒ

ÈeÏÈ‚a ‡·e :¯Ó‡na ¯"eÓ„‡«¿««¬»»¿ƒ
מתגלה  שבנישואין הנעלה העניין

הם  שהנישואין בכך È„Úבפועל ÔÈaƒ¿»¬≈
,ÈÁˆ ÔÈÚ e‰fL ,('eÎ „Ú«∆∆ƒ¿»ƒ¿ƒ
,ÌB˜Óe ÔÓfÓ ‰ÏÚÓlL ÔÈÚƒ¿»∆¿«¿»ƒ¿«»

ומבאר. שממשיך כפי

¯‡·nL ÈÙk ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ∆¿»≈
¯e„Èqa ÈÚˆÓ‡‰ ¯"eÓ„‡«¿»∆¿»ƒ«ƒ
עם  ב'סידור שנדפסו החסידות במאמרי

היינו  חיים, אלוקים [דברי דא"ח

k¯·a˙חסידות] ÌÈÎ¯·nL ‰Ó«∆¿»¿ƒ¿ƒ¿«
ÌÈÚ¯ ÁnNz ÁnN :ÔÈ‡eNƒƒ««¿««≈ƒ
Ô‚· E¯ÈˆÈ EÁnNk ÌÈ·e‰‡‰»¬ƒ¿«≈¬¿ƒ¿¿«
ÏÚ È‡˜ Ì„wnL ,Ì„wÓ Ô„Ú≈∆ƒ∆∆∆ƒ∆∆»≈«

,'ÔBÓ„˜ Ì„‡' ˙ÈÁa בחינה ¿ƒ«»»«¿
פרטי  כל את ומקיפה הכוללת

ההשתלשלות' 'סדר של המדריגות

מדרגה  יורד האלוקי האור שבהם

נמצאים  וכולם לעולם, ומעולם לדרגה

חלוקה  ללא אחת', ב'סקירה בה

מוגדרים  "אדם e‰L‡לפרטים ∆
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dlk izeg` ipbl iz`a

ּומן  כּו' הּכּלה מן יהיה הּׂשמחה ׁשעיקר ְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָהּכּלה,

ׁשּלעתידֿלבא  עלּֿדר החתן, אל יבא ִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהּכּלה

ּגבר  ּתסֹובב נׂשּואין 30נקבה ּבׂשמחת (ודּוגמתֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָ

ּתחת  החתן את הּכּלה ׁשּמס ּבבת ְִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּבּסיּבּובין

ׁשּלמעלה 31החּוּפה) מּדרּגה נמׁש זה וענין . ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ

ּבסדר  ּכי (מּקדם), הׁשּתלׁשלּות סדר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָמּכל

והּנקבה  למעלה, הּוא הּזכר הרי ְְְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָהׁשּתלׁשלּות

ּדׂשמחת  הענין להיֹות ׁשּיּוכל ּוכדי למּטה, ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָהיא

ּבלבד  זֹו ׁשּלא ּבאֹופן והּכּלה 32נׂשּואין ׁשהחתן ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ

ּבׁשוה), ּכּלה וקֹול חתן (קֹול ּבקֹומתן ׁשוין ְְְִֵֶַָָָָָָָהם

מהחתן, למעלה היא ׁשהּכּלה מּזה, יתרה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאּלא

ׁשהּוא  לחתן הּׂשמחה נמׁשכת ׁשּמּמּנה ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָועד

ההמׁשכה  עלֿידי ּדוקא זה הרי מקּבל, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּבבחינת

סדר  מּכל ׁשּלמעלה מּבחינה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָמּקדם,

ּבגילּוי  ּובא ּבּמאמר: ׁשּמֹוסיף וזהּו ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָהׁשּתלׁשלּות.

ּבדרּגה  מקֹורֹו זה ׁשענין ּדכיון כּו', עד עדי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָּבנין

הׁשּתלׁשלּות, מּסדר למעלה מהּבריאה, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּלמעלה

ׁשהּוא  ענין הׁשּתלׁשלּות ּבסדר ּגם נמׁש ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָלכן

הׁשּתלׁשלּות, מּסדר ּולמעלה מהּבריאה ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָלמעלה

ּכּידּוע  עד, עדי ּבנין ענין ּכח 33ׁשּזהּו ׁשהתּגּלּות ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

הּפֹועל  ּכח ׁשל ּבאֹופן ּבעֹולמֹות ְֵֵֶֶַַָָָֹהאיןֿסֹוף

ענין  ּתכלית ׁשּזהּו ההֹולדה, ּבענין הּוא ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָּבּנפעל

יׁשרים  ּבדֹור עד עדי ּבנין להיֹות ְְְְֲִִִִִֵַַָָהּנׂשּואין

34יבֹור. ְָ

ÈtŒÏÚÂׁש ׁשּנמׁשהאמּור הּוא הּנׂשּואין ענין ¿«ƒְְִִִִֶֶַַָָָ

סדר  מּכל ׁשּלמעלה ענין ְְְְִִֵֶֶַַָָָָלמּטה

להיֹות  צרי זה ׁשּבׁשביל מּובן הרי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָהׁשּתלׁשלּות,

סדר  וזהּו מּטעםֿודעת. ׁשּלמעלה הנהגה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָסדר

ׁשמּואל  ורב אלעאי ּברּבי יהּודא ּדרּבי ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָההנהגה

נׂשּואין, ּבׂשמחת מרּקדין ׁשהיּו יצחק רב ְְְְְִִִִִֶַַַַָָּבר

ׁשעלֿידיֿזה  מּטעםֿודעת, ׁשּלמעלה ענין ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּזהּו
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כא.30) לא, הבאה.31)ירמי' בהערה שצויינו מקומות גם האמצעי 32)ראה אדמו"ר מאמרי ב. מח, שה"ש לקו"ת ראה

ואילך. תרלו ע' ובכ"מ.33)שם קעט). ע' תרנ"ז (סה"מ תרנ"ז תשמח שמח ד"ה ואילך. ד לט, שה"ש תהלים 34)לקו"ת

ב. קיב,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰eÏLÏzL˙קדמון" ¯„ÒÏ Ì„˜29‰Ê „vÓe שבשמחת . כיוון »«¿≈∆ƒ¿«¿¿ƒ«∆

והתגלות  הארה יש כך נישואין כל עליון ÁÓN˙ממקור ˙ÈNÚ«¬≈ƒ¿«
‡È‰ ‰lk‰L ,‰lÎÂ Ô˙Á ÁnNÓc ÔÙB‡a ˜¯ ‡Ï ÔÈ‡eNp‰«ƒƒ…«¿∆ƒ¿«≈«»»¿«»∆««»ƒ

,Ô˙ÁÏ ‰ÏÙË אליו מצטרפת והכלה החתן, של היא השמחה שעיקר כך ¿≈»∆»»
BÓkכטפל ,‰fÓ ‰¯˙È ‡l‡∆»¿≈»ƒ∆¿

˙BÎ¯a ÌeiÒa ÌÈÎ¯·nL∆¿»¿ƒ¿ƒƒ¿
ÌÚ Ô˙Á ÁnNÓ ÔÈ‡eOƒƒ¿«≈«»»ƒ
‰È‰È ‰ÁÓO‰ ¯˜ÈÚL ,‰lk‰««»∆ƒ««ƒ¿»ƒ¿∆

k‰ ÔÓ‡·È ‰lk‰ ÔÓe 'eÎ ‰l ƒ««»ƒ««»»…
Œ„È˙ÚlL C¯cŒÏÚ ,Ô˙Á‰ Ï‡∆∆»»«∆∆∆∆»ƒ

‡·Ï המשיח BÒz··בימות ‰·˜ »…¿≈»¿≈
¯·b30 תהיה הכלה, שהנקבה, היינו »∆

החתן  מהגבר, גבוהה במדרגה

ÔÈ‡eN ˙ÁÓNa B˙Ó‚e„Â)¿¿»¿ƒ¿«ƒƒ
˙‡ ‰lk‰ ˙·aÒnL ÔÈ·eaÈqa«ƒƒ∆¿«∆∆««»∆

(‰teÁ‰ ˙Áz Ô˙Á‰31 לפי ∆»»«««»
שכעת  שבעוד אומר הכתוב פשוטו

לעתיד  אשה, אחר לחזר איש של דרכו

אחר  ותחפש תסובב האשה לבוא

ישראל  שבני הוא והנמשל הגבר,

חסידות  ועלֿפי ה', אל ישובו מצידם

הוא  האיש הזה שבזמן היא הכוונה

 ֿ ולעתיד המקבל, היא והאשה המשפיע

זה  (ודבר המשפיע תהיה האשה לבוא

שהכלה  במנהג כעת ביטוי לידי בא

העושה  שהיא היינו החתן, את מסובבת

- עומד והחתן משפיע, – הפעולה את

b¯cÓ‰מקבל). CLÓ ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆ƒ¿»ƒ«¿»
¯„Ò ÏkÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ»≈∆

,Ì„wÓ) ˙eÏLÏzL‰ בחינת ƒ¿«¿¿ƒ∆∆
קדמון"), Òa„¯"אדם Èkƒ¿≈∆

˙eÏLÏzL‰ במצב שהוא כפי ƒ¿«¿¿
כעת  ‰e‡הרגיל ¯Îf‰ È¯‰¬≈«»»

,‰hÓÏ ‡È‰ ‰·˜p‰Â ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿«¿≈»ƒ¿«»
המקבל  מעל הוא ≈¿È„Îeוהמשפיע

˙ÁÓNc ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ï ÏÎeiL∆«ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿«
BÊ ‡lL ÔÙB‡a ÔÈ‡eNƒƒ¿∆∆…

„·Ïa32Ì‰ ‰lk‰Â Ô˙Á‰L ƒ¿«∆∆»»¿««»≈
ÏB˜Â Ô˙Á ÏB˜) Ô˙ÓB˜a ÔÈÂL»ƒ¿»»»»¿
,‰fÓ ‰¯˙È ‡l‡ ,(‰ÂLa ‰lk«»¿»∆∆»¿≈»ƒ∆
,Ô˙Á‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ‰lk‰L∆««»ƒ¿«¿»≈∆»»

לו  שמשפיעה זו pnnL‰והיא „ÚÂ מהכלהÔ˙ÁÏ ‰ÁÓO‰ ˙ÎLÓ ¿«∆ƒ∆»ƒ¿∆∆«ƒ¿»«»»
‰ÎLÓ‰‰ È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ‰Ê È¯‰ ,Ïa˜Ó ˙ÈÁ·a ‡e‰L∆ƒ¿ƒ«¿«≈¬≈∆«¿»«¿≈««¿»»
e‰ÊÂ .˙eÏLÏzL‰ ¯„Ò ÏkÓ ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁaÓ ,Ì„wÓƒ∆∆ƒ¿ƒ»∆¿«¿»ƒ»≈∆ƒ¿«¿¿¿∆

ÛÈÒBnL הריי"צ תש"י:Ó‡na¯הרבי שנת ÔÈaשל ÈeÏÈ‚a ‡·e ∆ƒ««¬»»¿ƒƒ¿»
‰Ê ÔÈÚL ÔÂÈÎc ,'eÎ „Ú È„Ú¬≈«¿≈»∆ƒ¿»∆
נישואין  בשמחת שנמשך הנעלה העניין

‰ÏÚÓlL ‰b¯„a B¯B˜Ó¿¿«¿»∆¿«¿»
¯„qÓ ‰ÏÚÓÏ ,‰‡È¯a‰Ó≈«¿ƒ»¿«¿»ƒ≈∆

ÎÏ ,˙eÏLÏzL‰Ìb CLÓ Ô ƒ¿«¿¿»≈ƒ¿»«
˙eÏLÏzL‰ ¯„Òa אף עצמו, ¿≈∆ƒ¿«¿¿

ומוגבל, מדוד 'סדר' «¿ÔÈÚƒשהוא
‰‡È¯a‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»≈«¿ƒ»
,˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»ƒ≈∆ƒ¿«¿¿

,„Ú È„Ú ÔÈa ÔÈÚ e‰fL עניין ∆∆ƒ¿«ƒ¿»¬≈«
מגדרי  למעלה הוא שבמהותו הנצחיות

Úe„ik33Ákהבריאה, ˙elb˙‰L «»«∆ƒ¿«…«
ÔÙB‡a ˙BÓÏBÚa ÛBÒŒÔÈ‡‰»≈»»¿∆

ÏÚÙpa ÏÚBt‰ Ák ÏL היינו ∆…««≈«ƒ¿»
בגלוי  ופועל ניכר המהווה שהמקור

e‰fL ,‰„ÏB‰‰ ÔÈÚa ‡e‰¿ƒ¿««»»∆∆
˙BÈ‰Ï ÔÈ‡eNp‰ ÔÈÚ ˙ÈÏÎz«¿ƒƒ¿««ƒƒƒ¿

מהנישואין  Ú„כתוצאה È„Ú ÔÈaƒ¿»¬≈«
נצחי  C¯B·Èבניין ÌÈ¯LÈ ¯B„a34 ¿¿»ƒ¿»

 ֿ האין לכוח ביטוי שהוא ההולדה עניין

סוף.

ÔÈÚL ¯eÓ‡‰ ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ»»∆ƒ¿«
‰hÓÏ CLÓpL ‡e‰ ÔÈ‡eNp‰«ƒƒ∆ƒ¿»¿«»
ההולדה  ובעניין נצחי עד עדי בבניין

¯„Ò ÏkÓ ‰ÏÚÓlL ÔÈÚƒ¿»∆¿«¿»ƒ»≈∆
Ô·eÓ È¯‰ ,˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿¬≈»

‰Ê ÏÈ·LaL שעניין ששורשו כדי ∆ƒ¿ƒ∆
יומשך  העולמות מגדרי למעלה ומקורו

BÈ‰Ï˙למטה  CÈ¯ˆ בעולם למטה »ƒƒ¿
ÏÚÓlL‰הזה  ‰‚‰‰ ¯„Ò≈∆«¿»»∆¿«¿»

¯„Ò e‰ÊÂ .˙Ú„ÂŒÌÚhÓƒ««»««¿∆≈∆
Èa¯a ‡„e‰È Èa¯c ‰‚‰‰‰««¿»»¿«ƒ¿»¿«ƒ
·¯ ¯a Ï‡eÓL ·¯Â È‡ÚÏ‡ƒ¿»ƒ¿«¿≈««
˙ÁÓNa ÔÈ„w¯Ó eÈ‰L ˜ÁˆÈƒ¿»∆»¿«¿ƒ¿ƒ¿«

,ÔÈ‡eN הכלה את באופן ומשמחים ƒƒ
כ'שטות' ÔÈÚשנראה e‰fL∆∆ƒ¿»

,˙Ú„ÂŒÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ««»««
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יי e"hyz'd ,hay c"ei

ּבסדר  היא זֹו עלּיה מּכלֿמקֹום לעֹולם, ְְֲִִִֵֵֶָָָָָּומעֹולם

העבֹודה  אֹופן על מֹורה ריקּוד אבל ְְֲֲִֶֶַַָָָָָוהדרגה,

מּמדרגתֹו, לגמרי אּפ) זי ריסט (ער ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשּמתנּתק

אחר. ּומּצב למעמד ּכלל ּבהדרגה ׁשּלא ְְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָָֹּומדּלג

כאילים  רקדּו נאמר זה הריקּוד 27ועל ׁשענין , ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָ

הּוא  ּכלל, ּבהדרגה ׁשּלא הּגדֹולה עלּיה ְְְְֲִֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא

הּוא  זֹו ּבחינה וׁשרׁש ּדעת, ּבהם ׁשאין ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹכאילים

הריקּוד  ּבענין ׁשההנהגה והינּו, מהּדעת. ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָלמעלה

ׁשּלא  עלּיה ׁשל ענין הּוא ׁשטּות ׁשל ְְְֲִִֶֶֶֶָָֹּבאֹופן

ׁשּי זה וענין מּטעםֿודעת. למעלה ,ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָּבער

הּנׂשּואין. ׁשּבענין הּמעלה ּגֹודל מּצד ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָלנּׂשּואין

ׁשּבענין  ּבּמאמר ׁשּממׁשי ּכפי ּבזה, ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָוהענין

ז"ל  חכמינּו אמרּו זכּו28הּנׂשּואין ואּׁשה איׁש ְְֲִִִִֵַַָָָָ

ואּׁשה  י' אׁש הּוא ּדאיׁש ּביניהם, ׁשרּויה ְְְְִִִֵֵֵֶָָָׁשכינה

כּו'. י"ה הם הרי אז זכּו וכאׁשר ה', אׁש ְֲֲֵֵֵֶַָָהּוא

היא  ואּׁשה איׁש ּבין הּׁשכינה ׁשהׁשראת ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָוהינּו,

החלק  הם י"ה אֹותּיֹות ׁשהרי נעלית, ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָמדרגה

י"ה  ׁשּבאֹותּיֹות זאת, ועֹוד הוי'. ׁשּבׁשם ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָֹהּנעלה

עיקר  אבל והאּׁשה, להאיׁש ההׁשּפעה ְְְֲִִִַַָָָָָָָָָּבאה

יֹותר  הרּבה נעלה מּמקֹום היא הענין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹוׁשרׁש

ּבאֹופן  הּנׂשּואין ענין נעׂשה זה ּומּצד ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָ(ּכדלקּמן),

מו"ח  כ"ק ׁשּמֹוסיף (ּכפי עד עדי ּבנין ְְֲִִִֵֶֶַָׁשל

כּו'), עד עדי ּבנין ּבגילּוי ּובא ּבּמאמר: ְְְֲֲִִֵַַַַָָָאדמּו"ר

ּומקֹום. מּזמן ׁשּלמעלה ענין נצחי, ענין ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָׁשּזהּו

האמצעי  אדמּו"ר ׁשּמבאר ּכפי ּבזה, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָוהענין

ׂשּמח ב ּבּסידּור  נׂשּואין: ּבברּכת ׁשּמברכים מה ְְְְִִִִִֶַַַַַָ

עדן  בגן יציר ּכׂשּמח האהּובים רעים ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָּתׂשּמח

קדמֹון', 'אדם ּבחינת על קאי ׁשּמּקדם ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָמּקדם,

הׁשּתלׁשלּות  לסדר קדם ּו29ׁשהּוא זה . מּצד ְְְְִִֵֶֶֶַַַָ

חתן ּדמׂשּמח ּבאֹופן רק לא הּנׂשּואין ׂשמחת טפלה dNkeנעׂשית היא ׁשהּכּלה , ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹ§©¨ְִֵֶַַָָ

חתן מׂשּמח נּׂשּואין ּברכֹות ּבסּיּום ׁשּמברכים ּכמֹו מּזה, יתרה אּלא mrלחתן, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ¦
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ב).ב) קלו, א. (קלד, לחתונה דרושים דא"ח) (עם סידור

ד.27) קיד, א.28)תהלים יז, ואילך.29)סוטה תל ע' ח"ב חתונה דרושי האמצעי אדמו"ר מאמרי גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰iÏÚ dÈÚ ‰ÎÈÏ‰ ÌbL Û‡L '‰¯Bz והתקדמות‰b¯cÓ »∆«∆«¬ƒ»ƒ¿»»¬ƒ»ƒ«¿»

,ÌÏBÚÏ ÌÏBÚÓe ‰b¯„Ï בחסידות כאשר כמבואר היא ש'עמידה' ¿«¿»≈»¿»
עלייה  משמעה 'הליכה' ואילו מצב ובאותו מדרגה באותה הזמן כל נמצאים

Â‰„¯‚‰והתקדמות, ¯„Òa ‡È‰ BÊ ‰iÏÚ ÌB˜ÓŒÏkÓ עלייה ƒ»»¬ƒ»ƒ¿≈∆¿«¿»»
לדרגה  ביחס והתקדמות הדרגתית

ÏÚהקודמת, ‰¯BÓ „e˜È¯ Ï·‡¬»ƒ∆«
¯Ú) ˜z˙nL ‰„B·Ú‰ ÔÙB‡∆»¬»∆ƒ¿«≈∆

t‡ CÈÊ ËÒÈ¯'עצמו את )'מנתק «¿ƒ»
B˙‚¯„nÓ È¯Ó‚Ï,הנוכחית ¿«¿≈ƒ«¿≈»

ÏÏk ‰‚¯„‰a ‡lL ‚l„Óe¿«≈∆…¿«¿»»¿»
¯Á‡ ·vÓe „ÓÚÓÏ יותר שנעלה ¿«¬»«»«≈

והשוואה. יחס כל ללא הקודם, מהמצב

¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ'הלל' בפרקי ¿«∆∆¡«
ההרים ÌÈÏÈ‡Îבתהלים, e„˜¯27, »¿¿≈ƒ

של  וקפיצה לדילוג נמשל והריקוד

כיון e‰L‡אילים „e˜È¯‰ ÔÈÚL∆ƒ¿«»ƒ∆
‰‚¯„‰a ‡lL ‰ÏB„b‰ ‰iÏÚ¬ƒ»«¿»∆…¿«¿»»

,ÏÏk ביחס בערך שלא התעלות והיא ¿»
הקודמת, ÌÈÏÈ‡Îלדרגה ‡e‰¿≈ƒ

L¯LÂ ,˙Úc Ì‰a ÔÈ‡L∆≈»∆««¿…∆
BÊ ‰ÈÁa לא והתקדמות עלייה של ¿ƒ»

של  באופן אלא הליכה של באופן

Úc‰Ó˙,ריקוד, ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»≈«««
מדודים  שהם וההיגיון מהשכל למעלה

מוגבלת  לעלייה ושייכים ומוגבלים

‰‰L‰‚‰ומדודה. ,eÈ‰Â¿«¿∆««¿»»
ÏL ÔÙB‡a „e˜È¯‰ ÔÈÚa¿ƒ¿«»ƒ¿∆∆

˙eËL נוהג היה שמואל שרב כפי ¿
הכלה לרקוד  ÏLלפני ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿»∆

‰ÏÚÓÏ ,C¯Úa ‡lL ‰iÏÚ¬ƒ»∆…¿∆∆¿«¿»
‰Ê ÔÈÚÂ .˙Ú„ÂŒÌÚhÓ של ƒ««»««¿ƒ¿»∆

כלֿכך  גדולה ÔÈ‡eOÏעלייה CiL«»¿ƒƒ
ÔÈÚaL ‰ÏÚn‰ Ï„Bb „vÓƒ«∆««¬»∆¿ƒ¿«

,ÔÈ‡eNp‰.ומבאר שהולך כפי «ƒƒ
CÈLÓnL ÈÙk ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ∆«¿ƒ
ÔÈ‡eNp‰ ÔÈÚaL ¯Ó‡na««¬»∆¿ƒ¿««ƒƒ

Ï"Ê eÈÓÎÁ e¯Ó‡28LÈ‡ »¿¬»≈«ƒ
‰M‡Â אם‰Èe¯L ‰ÈÎL eÎÊ ¿ƒ»»¿ƒ»¿»

‡e‰ LÈ‡c ,Ì‰ÈÈa אותיותL‡ ≈≈∆¿ƒ≈
‡e‰ ‰M‡Â 'È אותיות,'‰ L‡ ¿ƒ»≈

¯L‡ÎÂ והאשה ‡Êהאיש eÎÊ ¿«¬∆»»
‰"È Ì‰ È¯‰ של שמו שהוא ¬≈≈

הוא  ברוך ‡LÈהקדוש ÔÈa ‰ÈÎM‰ ˙‡¯L‰L ,eÈ‰Â .'eÎ¿«¿∆«¿»««¿ƒ»≈ƒ
‡È‰ ‰M‡Âשל אלוקית והתגלות È¯‰Lהשראה ,˙ÈÏÚ ‰‚¯„Ó ¿ƒ»ƒ«¿≈»«¬≈∆¬≈

'ÈÂ‰ ÌLaL ‰ÏÚp‰ ˜ÏÁ‰ Ì‰ ‰"È ˙Bi˙B‡ באות הן ולכן ƒ≈«≈∆««¬∆∆¿≈¬»»
ו"ה. הבאות האותיות באות אחרֿכך ורק Ê‡˙,ראשונות, „BÚÂ¿…

‰‡a ‰"È ˙Bi˙B‡aL∆¿ƒ»»
,‰M‡‰Â LÈ‡‰Ï ‰ÚtL‰‰««¿»»¿»ƒ¿»ƒ»
והשפעה  גילוי שכל בחסידות כמבואר

(מלשון  'אותיות' עלֿידי בא מלמעלה

בוקר") והאיר] [בא "אתא כמו גילוי,

ÔÈÚ‰ L¯LÂ ¯˜ÈÚ Ï·‡ הגילוי ¬»ƒ»¿…∆»ƒ¿»
שהוא  כפי הנישואין בעניין שבא

ושרשו  ÌB˜nÓבמקורו ‡È‰ƒƒ»
,(Ôn˜Ï„k) ¯˙BÈ ‰a¯‰ ‰ÏÚ«¬∆«¿≈≈¿ƒ¿«»

‰Ê „vÓe והמקור השורש בגלל ƒ«∆
שלו  ‰ÔÈ‡eNpהנעלה ÔÈÚ ‰NÚ«¬∆ƒ¿««ƒƒ

„Ú È„Ú ÔÈa ÏL ÔÙB‡a בניין ¿∆∆ƒ¿»¬≈«
Á"ÂÓנצחי  ˜"Î ÛÈÒBnL ÈÙk)¿ƒ∆ƒ

ÈeÏÈ‚a ‡·e :¯Ó‡na ¯"eÓ„‡«¿««¬»»¿ƒ
מתגלה  שבנישואין הנעלה העניין

הם  שהנישואין בכך È„Úבפועל ÔÈaƒ¿»¬≈
,ÈÁˆ ÔÈÚ e‰fL ,('eÎ „Ú«∆∆ƒ¿»ƒ¿ƒ
,ÌB˜Óe ÔÓfÓ ‰ÏÚÓlL ÔÈÚƒ¿»∆¿«¿»ƒ¿«»

ומבאר. שממשיך כפי

¯‡·nL ÈÙk ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ∆¿»≈
¯e„Èqa ÈÚˆÓ‡‰ ¯"eÓ„‡«¿»∆¿»ƒ«ƒ
עם  ב'סידור שנדפסו החסידות במאמרי

היינו  חיים, אלוקים [דברי דא"ח

k¯·a˙חסידות] ÌÈÎ¯·nL ‰Ó«∆¿»¿ƒ¿ƒ¿«
ÌÈÚ¯ ÁnNz ÁnN :ÔÈ‡eNƒƒ««¿««≈ƒ
Ô‚· E¯ÈˆÈ EÁnNk ÌÈ·e‰‡‰»¬ƒ¿«≈¬¿ƒ¿¿«
ÏÚ È‡˜ Ì„wnL ,Ì„wÓ Ô„Ú≈∆ƒ∆∆∆ƒ∆∆»≈«

,'ÔBÓ„˜ Ì„‡' ˙ÈÁa בחינה ¿ƒ«»»«¿
פרטי  כל את ומקיפה הכוללת

ההשתלשלות' 'סדר של המדריגות

מדרגה  יורד האלוקי האור שבהם

נמצאים  וכולם לעולם, ומעולם לדרגה

חלוקה  ללא אחת', ב'סקירה בה

מוגדרים  "אדם e‰L‡לפרטים ∆
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dlk izeg` ipbl iz`a

ּומן  כּו' הּכּלה מן יהיה הּׂשמחה ׁשעיקר ְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָהּכּלה,

ׁשּלעתידֿלבא  עלּֿדר החתן, אל יבא ִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהּכּלה

ּגבר  ּתסֹובב נׂשּואין 30נקבה ּבׂשמחת (ודּוגמתֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָ

ּתחת  החתן את הּכּלה ׁשּמס ּבבת ְִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּבּסיּבּובין

ׁשּלמעלה 31החּוּפה) מּדרּגה נמׁש זה וענין . ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ

ּבסדר  ּכי (מּקדם), הׁשּתלׁשלּות סדר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָמּכל

והּנקבה  למעלה, הּוא הּזכר הרי ְְְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָהׁשּתלׁשלּות

ּדׂשמחת  הענין להיֹות ׁשּיּוכל ּוכדי למּטה, ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָהיא

ּבלבד  זֹו ׁשּלא ּבאֹופן והּכּלה 32נׂשּואין ׁשהחתן ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ

ּבׁשוה), ּכּלה וקֹול חתן (קֹול ּבקֹומתן ׁשוין ְְְִֵֶַָָָָָָָהם

מהחתן, למעלה היא ׁשהּכּלה מּזה, יתרה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאּלא

ׁשהּוא  לחתן הּׂשמחה נמׁשכת ׁשּמּמּנה ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָועד

ההמׁשכה  עלֿידי ּדוקא זה הרי מקּבל, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּבבחינת

סדר  מּכל ׁשּלמעלה מּבחינה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָמּקדם,

ּבגילּוי  ּובא ּבּמאמר: ׁשּמֹוסיף וזהּו ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָהׁשּתלׁשלּות.

ּבדרּגה  מקֹורֹו זה ׁשענין ּדכיון כּו', עד עדי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָּבנין

הׁשּתלׁשלּות, מּסדר למעלה מהּבריאה, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּלמעלה

ׁשהּוא  ענין הׁשּתלׁשלּות ּבסדר ּגם נמׁש ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָלכן

הׁשּתלׁשלּות, מּסדר ּולמעלה מהּבריאה ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָלמעלה

ּכּידּוע  עד, עדי ּבנין ענין ּכח 33ׁשּזהּו ׁשהתּגּלּות ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

הּפֹועל  ּכח ׁשל ּבאֹופן ּבעֹולמֹות ְֵֵֶֶַַָָָֹהאיןֿסֹוף

ענין  ּתכלית ׁשּזהּו ההֹולדה, ּבענין הּוא ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָּבּנפעל

יׁשרים  ּבדֹור עד עדי ּבנין להיֹות ְְְְֲִִִִִֵַַָָהּנׂשּואין

34יבֹור. ְָ

ÈtŒÏÚÂׁש ׁשּנמׁשהאמּור הּוא הּנׂשּואין ענין ¿«ƒְְִִִִֶֶַַָָָ

סדר  מּכל ׁשּלמעלה ענין ְְְְִִֵֶֶַַָָָָלמּטה

להיֹות  צרי זה ׁשּבׁשביל מּובן הרי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָהׁשּתלׁשלּות,

סדר  וזהּו מּטעםֿודעת. ׁשּלמעלה הנהגה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָסדר

ׁשמּואל  ורב אלעאי ּברּבי יהּודא ּדרּבי ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָההנהגה

נׂשּואין, ּבׂשמחת מרּקדין ׁשהיּו יצחק רב ְְְְְִִִִִֶַַַַָָּבר

ׁשעלֿידיֿזה  מּטעםֿודעת, ׁשּלמעלה ענין ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּזהּו
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כא.30) לא, הבאה.31)ירמי' בהערה שצויינו מקומות גם האמצעי 32)ראה אדמו"ר מאמרי ב. מח, שה"ש לקו"ת ראה

ואילך. תרלו ע' ובכ"מ.33)שם קעט). ע' תרנ"ז (סה"מ תרנ"ז תשמח שמח ד"ה ואילך. ד לט, שה"ש תהלים 34)לקו"ת

ב. קיב,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰eÏLÏzL˙קדמון" ¯„ÒÏ Ì„˜29‰Ê „vÓe שבשמחת . כיוון »«¿≈∆ƒ¿«¿¿ƒ«∆

והתגלות  הארה יש כך נישואין כל עליון ÁÓN˙ממקור ˙ÈNÚ«¬≈ƒ¿«
‡È‰ ‰lk‰L ,‰lÎÂ Ô˙Á ÁnNÓc ÔÙB‡a ˜¯ ‡Ï ÔÈ‡eNp‰«ƒƒ…«¿∆ƒ¿«≈«»»¿«»∆««»ƒ

,Ô˙ÁÏ ‰ÏÙË אליו מצטרפת והכלה החתן, של היא השמחה שעיקר כך ¿≈»∆»»
BÓkכטפל ,‰fÓ ‰¯˙È ‡l‡∆»¿≈»ƒ∆¿

˙BÎ¯a ÌeiÒa ÌÈÎ¯·nL∆¿»¿ƒ¿ƒƒ¿
ÌÚ Ô˙Á ÁnNÓ ÔÈ‡eOƒƒ¿«≈«»»ƒ
‰È‰È ‰ÁÓO‰ ¯˜ÈÚL ,‰lk‰««»∆ƒ««ƒ¿»ƒ¿∆

k‰ ÔÓ‡·È ‰lk‰ ÔÓe 'eÎ ‰l ƒ««»ƒ««»»…
Œ„È˙ÚlL C¯cŒÏÚ ,Ô˙Á‰ Ï‡∆∆»»«∆∆∆∆»ƒ

‡·Ï המשיח BÒz··בימות ‰·˜ »…¿≈»¿≈
¯·b30 תהיה הכלה, שהנקבה, היינו »∆

החתן  מהגבר, גבוהה במדרגה

ÔÈ‡eN ˙ÁÓNa B˙Ó‚e„Â)¿¿»¿ƒ¿«ƒƒ
˙‡ ‰lk‰ ˙·aÒnL ÔÈ·eaÈqa«ƒƒ∆¿«∆∆««»∆

(‰teÁ‰ ˙Áz Ô˙Á‰31 לפי ∆»»«««»
שכעת  שבעוד אומר הכתוב פשוטו

לעתיד  אשה, אחר לחזר איש של דרכו

אחר  ותחפש תסובב האשה לבוא

ישראל  שבני הוא והנמשל הגבר,

חסידות  ועלֿפי ה', אל ישובו מצידם

הוא  האיש הזה שבזמן היא הכוונה

 ֿ ולעתיד המקבל, היא והאשה המשפיע

זה  (ודבר המשפיע תהיה האשה לבוא

שהכלה  במנהג כעת ביטוי לידי בא

העושה  שהיא היינו החתן, את מסובבת

- עומד והחתן משפיע, – הפעולה את

b¯cÓ‰מקבל). CLÓ ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆ƒ¿»ƒ«¿»
¯„Ò ÏkÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ»≈∆

,Ì„wÓ) ˙eÏLÏzL‰ בחינת ƒ¿«¿¿ƒ∆∆
קדמון"), Òa„¯"אדם Èkƒ¿≈∆

˙eÏLÏzL‰ במצב שהוא כפי ƒ¿«¿¿
כעת  ‰e‡הרגיל ¯Îf‰ È¯‰¬≈«»»

,‰hÓÏ ‡È‰ ‰·˜p‰Â ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿«¿≈»ƒ¿«»
המקבל  מעל הוא ≈¿È„Îeוהמשפיע

˙ÁÓNc ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ï ÏÎeiL∆«ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿«
BÊ ‡lL ÔÙB‡a ÔÈ‡eNƒƒ¿∆∆…

„·Ïa32Ì‰ ‰lk‰Â Ô˙Á‰L ƒ¿«∆∆»»¿««»≈
ÏB˜Â Ô˙Á ÏB˜) Ô˙ÓB˜a ÔÈÂL»ƒ¿»»»»¿
,‰fÓ ‰¯˙È ‡l‡ ,(‰ÂLa ‰lk«»¿»∆∆»¿≈»ƒ∆
,Ô˙Á‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ‰lk‰L∆««»ƒ¿«¿»≈∆»»

לו  שמשפיעה זו pnnL‰והיא „ÚÂ מהכלהÔ˙ÁÏ ‰ÁÓO‰ ˙ÎLÓ ¿«∆ƒ∆»ƒ¿∆∆«ƒ¿»«»»
‰ÎLÓ‰‰ È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ‰Ê È¯‰ ,Ïa˜Ó ˙ÈÁ·a ‡e‰L∆ƒ¿ƒ«¿«≈¬≈∆«¿»«¿≈««¿»»
e‰ÊÂ .˙eÏLÏzL‰ ¯„Ò ÏkÓ ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁaÓ ,Ì„wÓƒ∆∆ƒ¿ƒ»∆¿«¿»ƒ»≈∆ƒ¿«¿¿¿∆

ÛÈÒBnL הריי"צ תש"י:Ó‡na¯הרבי שנת ÔÈaשל ÈeÏÈ‚a ‡·e ∆ƒ««¬»»¿ƒƒ¿»
‰Ê ÔÈÚL ÔÂÈÎc ,'eÎ „Ú È„Ú¬≈«¿≈»∆ƒ¿»∆
נישואין  בשמחת שנמשך הנעלה העניין

‰ÏÚÓlL ‰b¯„a B¯B˜Ó¿¿«¿»∆¿«¿»
¯„qÓ ‰ÏÚÓÏ ,‰‡È¯a‰Ó≈«¿ƒ»¿«¿»ƒ≈∆

ÎÏ ,˙eÏLÏzL‰Ìb CLÓ Ô ƒ¿«¿¿»≈ƒ¿»«
˙eÏLÏzL‰ ¯„Òa אף עצמו, ¿≈∆ƒ¿«¿¿

ומוגבל, מדוד 'סדר' «¿ÔÈÚƒשהוא
‰‡È¯a‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»≈«¿ƒ»
,˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»ƒ≈∆ƒ¿«¿¿

,„Ú È„Ú ÔÈa ÔÈÚ e‰fL עניין ∆∆ƒ¿«ƒ¿»¬≈«
מגדרי  למעלה הוא שבמהותו הנצחיות

Úe„ik33Ákהבריאה, ˙elb˙‰L «»«∆ƒ¿«…«
ÔÙB‡a ˙BÓÏBÚa ÛBÒŒÔÈ‡‰»≈»»¿∆

ÏÚÙpa ÏÚBt‰ Ák ÏL היינו ∆…««≈«ƒ¿»
בגלוי  ופועל ניכר המהווה שהמקור

e‰fL ,‰„ÏB‰‰ ÔÈÚa ‡e‰¿ƒ¿««»»∆∆
˙BÈ‰Ï ÔÈ‡eNp‰ ÔÈÚ ˙ÈÏÎz«¿ƒƒ¿««ƒƒƒ¿

מהנישואין  Ú„כתוצאה È„Ú ÔÈaƒ¿»¬≈«
נצחי  C¯B·Èבניין ÌÈ¯LÈ ¯B„a34 ¿¿»ƒ¿»

 ֿ האין לכוח ביטוי שהוא ההולדה עניין

סוף.

ÔÈÚL ¯eÓ‡‰ ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ»»∆ƒ¿«
‰hÓÏ CLÓpL ‡e‰ ÔÈ‡eNp‰«ƒƒ∆ƒ¿»¿«»
ההולדה  ובעניין נצחי עד עדי בבניין

¯„Ò ÏkÓ ‰ÏÚÓlL ÔÈÚƒ¿»∆¿«¿»ƒ»≈∆
Ô·eÓ È¯‰ ,˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿¬≈»

‰Ê ÏÈ·LaL שעניין ששורשו כדי ∆ƒ¿ƒ∆
יומשך  העולמות מגדרי למעלה ומקורו

BÈ‰Ï˙למטה  CÈ¯ˆ בעולם למטה »ƒƒ¿
ÏÚÓlL‰הזה  ‰‚‰‰ ¯„Ò≈∆«¿»»∆¿«¿»

¯„Ò e‰ÊÂ .˙Ú„ÂŒÌÚhÓƒ««»««¿∆≈∆
Èa¯a ‡„e‰È Èa¯c ‰‚‰‰‰««¿»»¿«ƒ¿»¿«ƒ
·¯ ¯a Ï‡eÓL ·¯Â È‡ÚÏ‡ƒ¿»ƒ¿«¿≈««
˙ÁÓNa ÔÈ„w¯Ó eÈ‰L ˜ÁˆÈƒ¿»∆»¿«¿ƒ¿ƒ¿«

,ÔÈ‡eN הכלה את באופן ומשמחים ƒƒ
כ'שטות' ÔÈÚשנראה e‰fL∆∆ƒ¿»

,˙Ú„ÂŒÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ««»««
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e"hyz'dיב ,hay c"ei

מּסדר  ׁשּלמעלה ענין למּטה ׁשּיּומׁש ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָּפֹועלים

ּבאֹופן  ליּה אהני זה ׁשענין ּגם וזהּו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָהׁשּתלׁשלּות.

עלמא, לכּוּלא ּדידּה ּבין ּדנּורא עמּודא ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָׁשאפסיק 

ׁשהֹורה  ענין ּבגלּוי היה ּדלמּטה ׁשּבעֹולם ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָהינּו,

ׁשהנהגתֹו ּכיון עלמא, ּכּוּלא ּובין ּבינֹו הפסק ְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָעל

ּבעֹולם. ההנהגה מּסדר הבּדלה ׁשל ּבאֹופן ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהיתה

ּדקדּוׁשה ÔÈ·‰Ïeג) ּדׁשטּות העבֹודה ׁשּיכּות ¿»ƒְְֲִִַָָָָ

לֹו ּדירה ּדעׂשּית הענין ְְֲִִִִַַָָָָלכללּות

ׁשּצריכה  אמת הן ּדלכאֹורה, ּבתחּתֹונים, ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָיתּבר

ׁשעלֿידּה מּפני ּדקדּוׁשה ּדׁשטּות העבֹודה ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָלהיֹות

 ֿ ּד'לעּומת הּׁשטּות את ּולבּטל להּלחם ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָאפׁשר

העֹולם  ענין ׁשּכללּות ּכיון מּכלֿמקֹום ְְִִֵֶֶַָָָָָָזה',

ּד'לעּומתֿזה' הּׁשטּות הן (הינּו, ׁשּבֹו ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָוהּמלחמה

הּׁשטּות  והן האמת, על ּומסּתיר ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָׁשּמכּסה

לבא  ּכדי אּלא אינ ֹו ּומבּטלֹו) ׁשּמנּצחֹו ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹּדקדּוׁשה

ּדירה  יתּבר לֹו לעׂשֹות הּבריאה, ְְְְֲִִִִֵַַַָָָלתכלית

ּדׁשטּות 35ּבתחּתֹונים  ׁשהענין מּובן, הרי , ְְְְֲִִִֵֶַָָָ

להיֹות  צרי מּטעםֿודעת ׁשּלמעלה ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָּדקדּוׁשה

יתּבר לֹו ּדדירה הענין ּכללּות עם ְְְְִִִִֵָָָָָָקׁשּור

מו"ח  כ"ק ממׁשי זה על הּנה ְְְִִִֵֶַַַּבתחּתֹונים,

אֹור  ּדהּנה  ה ּוא, הענין ּובאּור  ּבּמאמר: ְְְֲִִֵֵַַַָָָאדמּו"ר

ּכלל  ּביּה ּתפיסא מחׁשבה לית הרי ,36איןֿסֹוף ְְֲֲִֵֵֵֵַָָָָ

איֿאפׁשר  הרי וכּו', הּׂשגה מּגדר למעלה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָוהּוא

ּכ ּבהּׂשגה להּגיע ׁשּיּותּפס ּדבכדי כּו', לל ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָ

הרצֹון  ּביטּול עלֿידי הּוא יתּבר ְְְְִִֵֵַַָָָלעצמּותֹו

ּבחינה  נקראת ולכן ודעת, מּטעם ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָׁשּלמעלה

ׁשטּות. ּבׁשם זֹו ְְְֵֵַָּומדרגה

LÈÂ לא הּוא איןֿסֹוף ׁשאֹור הּלׁשֹון ּדּיּוק לבאר ¿≈ְִֵֵֶַָָֹ

למעלה  ּגם אּלא מהּׂשגה, למעלה ְְְְֵֶַַַַַָָָָָרק

ׁשּמבין  ּפירּוׁשּה הּׂשגה ּדהּנה, הּׂשגה. ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמּגדר

ׁשאףֿעלּֿפי  אֹופן יׁשנֹו אבל הענין, את ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָּומּׂשיג

 ֿ מּכל הענין, את ּולהּׂשיג להבין יכֹול ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָׁשאינֹו
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ׁשּיֹודע  ּכזֹו ּבמּדה להענין ׁשּיכּות לֹו יׁש ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָמקֹום

ּדהּנה  ּבזה, והענין מּמּנּו. לׁשלֹול ּׁשּצרי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָמה

ּבארּוכה  הרמּב"ם מבאר הּתֹוארים ענין ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָּבכללּות

נבֹוכים' ּתֹוארים 37ּב'מֹורה סּוגים, ׁשני ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֶֶָ

חכם, הּתֹואר ּוכמֹו ׁשלילּיים. ותֹוארים ְְְִִִִִִִַַָָָחּיּובּיים

ׁשהּנקרא  ּפירּוׁשֹו חּיּובי, ּתֹואר ׁשהּוא ְְִִִִֵֶֶֶַַָׁשּכפי

הענינים  ּפרטי ּכל את לֹו יׁש זה ְְְִִֵֵֶֶַָָָָּבתֹואר

הּתֹואר  ועלּֿדרֿזה החכמה, ענין עם ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָהּקׁשּורים

לֹומר  ׁשּי לא למעלה אמנם, ּבזה. וכּיֹוצא ְְְְְֵֶַַַַַָָָָָָֹחסדן

ּובלׁשֹון  ׁשלילּיים, ּתארים אּלא חּיּובּיים, ְְְְִִִִִִִִִֶָָָּתארים

והינּו, הּׁשלילה. ידיעת ענין הּוא ְְְְְֲִִִִַַַַַָהחסידּות

חי  אֹו חסדן אֹו חכם הּתֹואר אֹומרים ְְֲִֶֶַַַַַָָָׁשּכאׁשר

הענינים  ׁשלילת רק זה הרי ּבזה, וכּיֹוצא יכֹול ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָאֹו

ּבׁשאר  ּבזה וכּיֹוצא החכמה, היפ ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהם

הּׁשלילה  ׁשּידיעת אףֿעלּֿפי והּנה, ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָהּתארים.

החּיּוב), ידיעת (ּכמֹו הּדבר ּבגּוף ידיעה ְְְְִִִֵַַַָָָָאינּה

זה  מּדבר ׁשּׁשֹוללים ּבאֹופן אּלא זה אין ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָׁשהרי

מּכלֿמקֹום  אחרים, ּבדברים ׁשּיׁשנן ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָּתכּונֹות

ׁשלילּיים, ּתארים ריּבּוי ׁשעלֿידי הרמּב"ם ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּכֹותב

ׁשּמפׁשיטים  הּׁשלילה ּבאֹופן ידיעֹות ריּבּוי ְְְְְִִִִִֶֶַַַָהינּו,

ליל יכֹולים ּתכּונֹות, וכּמה מּכּמה ְְְְִִִֵֵַַָָָָהענין

ּומבאר  עצמֹו, מּצד ׁשהּוא ּכפי לּדבר ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹּולהתקרב

אּלא 38ּבזה  ּגׁשמּיים, ּבדברים רק לא הּוא ׁשּכן ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

 ֿ ׁשאףֿעל מּובן, ּומּזה רּוחנּיים. ּבענינים ְְֲִִִִִִֶֶַַָָָאפילּו

הּׂשגה  אינּה הּׁשלילה ׁשּידיעת ּבגּוף ּפי והבנה ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָ

זה  הרי מּכלֿמקֹום החּיּוב), ידיעת (ּכמֹו ְְֲִִִֵֶַַַָָָָהּדבר

xcbA וכּמה ּכּמה לׁשלֹול יכֹול ׁשּלכן הּׂשגה, §¤¤ְְִֵֶַַַָָָָָָ

ְִִָענינים.

‰p‰Â החסידּות ּתֹורת ענין ג עלּֿפי ּגם יׁשנֹו ¿ƒ≈ְְֲִִִֶַַַַַ

אּלא  ּבאלקּות, אפילּו חּיּובּיים ְֱֲִִִִִֶֶָָֹּתארים

הינּו ממּלאּֿכלֿעלמין, ּבבחינת רק ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָׁשּזהּו
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תרס"ח].ג) קרוב [כי ואילך) רנח ס"ע ענינים (אוה"ת שיטות ג' דרוש ראה – זה בכל

פנ"ח.37) ואילך).38)ח"א רי ס"ע תרס"ח (סה"מ ג] [שבהערה תרס"ח ה' קרוב ד"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שלו, ההשגה מיכולת ונעלה עמוק שהעניין BÏמפני LÈ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈

epnÓ ÏBÏLÏ CÈ¯vM ‰Ó Ú„BiL BÊk ‰cÓa ÔÈÚ‰Ï ˙eÎiL«»¿»ƒ¿»¿ƒ»»∆≈««∆»ƒƒ¿ƒ∆
לעניין  שייכות לו יש אבל העניין, את ומשיג מבין לא אמנם הוא כלומר,

ממנו. מושללת שהשגתו הדבר מהו יודע שהוא כזו Êa‰,במידה ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆
ÌÈ¯‡z‰ ÔÈÚ ˙eÏÏÎa ‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿»ƒ¿««¿»ƒ
הוא  ברוך הקדוש את מתארים שבהם

‰Îe¯‡a Ì"aÓ¯‰ ¯‡·Ó¿»≈»«¿««¬»
'ÌÈÎB· ‰¯BÓ'a37ÈL LiL ¿∆¿ƒ∆≈¿≈

ÌÈi·eiÁ ÌÈ¯‡z ,ÌÈ‚eÒƒ¿»ƒƒƒƒ
,ÌÈiÏÈÏL ÌÈ¯‡zÂ שממשיך כפי ¿¿»ƒ¿ƒƒƒ

בכלל  הדברים משמעות את ומבאר

לקדושֿברוךֿהוא. ביחס שהוא וכפי

BÓÎe למשל,ÌÎÁ ¯‡Bz‰ ¿««»»
,È·eiÁ ¯‡Bz ‡e‰L ÈÙkL∆¿ƒ∆«ƒƒ
‰Ê ¯‡B˙a ‡¯˜p‰L BLe¯Èt≈∆«ƒ¿»¿«∆

"חכם" Ïkומכונה ˙‡ BÏ LÈ≈∆»
ÌÚ ÌÈ¯eLw‰ ÌÈÈÚ‰ ÈË¯t¿»≈»ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ
‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ,‰ÓÎÁ‰ ÔÈÚƒ¿««»¿»¿«∆∆∆

Ô„ÒÁ ¯‡Bz‰ שהמתואר שפירושו «««¿»
החסד  ענייני כל את בו יש זה בתואר

‰ÏÚÓÏ ,ÌÓ‡ .‰Êa ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆»¿»¿«¿»
לקדושֿברוךֿהוא  CiLביחס ‡Ï…«»

ÌÈi·eiÁ ÌÈ¯‡z ¯ÓBÏ שיתארו «¿»ƒƒƒƒ
כל  שהרי ותכונותיו ומהותו גדולתו את

שלנו, מההשגה למעלה הם «∆‡l‡אלה
 ֿ הקדוש את לתאר היכולת את לנו יש

עלֿידי רק ÌÈ¯‡z¿»ƒברוךֿהוא
˙e„ÈÒÁ‰ ÔBLÏ·e ,ÌÈiÏÈÏL¿ƒƒƒƒ¿«¬ƒ
‰ÏÈÏM‰ ˙ÚÈ„È ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«¿ƒ««¿ƒ»

מושלל. הוא ממה ¿»¿eÈ‰Â,ידיעה
ÌÈ¯ÓB‡ ¯L‡kL,מעלה כלפי ∆«¬∆¿ƒ

הוא  ברוך לקדוש »»‰Bz‡¯ביחס
ÏBÎÈ B‡ ÈÁ B‡ Ô„ÒÁ B‡ ÌÎÁ»»«¿»«»

,‰Êa ‡ˆBiÎÂ שמגדיר תואר זה אין ¿«≈»∆
לנו  אין כאמור שהרי מהותו את ומתאר

אלא  אמיתית, השגה Ê‰בכך È¯‰¬≈∆
Ì‰L ÌÈÈÚ‰ ˙ÏÈÏL ˜«̄¿ƒ«»ƒ¿»ƒ∆≈

Á‰ CÙÈ‰‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,‰ÓÎ ≈∆«»¿»¿«≈»∆
ÌÈ¯‡z‰ ¯‡La פירושו ש"חסדן" ƒ¿»«¿»ƒ

מהיפך  מושלל שהקדושֿברוךֿהוא

ו"יכול". "חי" לגבי וכן החסד

˙ÚÈ„iL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰p‰Â¿ƒ≈««ƒ∆¿ƒ«
¯·c‰ Ûe‚a ‰ÚÈ„È dÈ‡ ‰ÏÈÏM‰ עצמו ÚÈ„È˙בדבר BÓk) «¿ƒ»≈»¿ƒ»¿«»»¿¿ƒ«

‰Ê ¯·cÓ ÌÈÏÏBML ÔÙB‡a ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡ È¯‰L ,(·eiÁ‰«ƒ∆¬≈≈∆∆»¿∆∆¿ƒƒ»»∆
ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·„a ÔLiL ˙BeÎz ידיעה לקבל ניתן לא זה עלֿידי אבל ¿∆∆¿»ƒ¿»ƒ¬≈ƒ

ÌÈ¯‡zוהשגה, ÈeaÈ¯ È„ÈŒÏÚL Ì"aÓ¯‰ ·˙Bk ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»«¿«∆«¿≈ƒ¿»ƒ
‰ÏÈÏM‰ ÔÙB‡a ˙BÚÈ„È ÈeaÈ¯ ,eÈ‰ ,ÌÈiÏÈÏL הבנה כלומר, ¿ƒƒƒ«¿ƒ¿ƒ¿∆«¿ƒ»

מושלל  העניין ממה עמוק וידע טובה

‰nkÓ ÔÈÚ‰ ÌÈËÈLÙnL∆«¿ƒƒ»ƒ¿»ƒ«»
,˙BeÎz ‰nÎÂ שיודעים לאחר ¿«»¿

תכונות  וכמה לכמה שייך לא שהעניין

באופן  לנו ומושגות לנו מוכרות שכן

CÏÈÏחיובי  ÌÈÏBÎÈ להתקדם ¿ƒ≈≈
לרמת  בהתאם אחרת, או כזו (במידה

וההפשטה) ≈«¿Ïe¿ƒ‰˙˜¯·השלילה
,BÓˆÚ „vÓ ‡e‰L ÈÙk ¯·cÏ«»»¿ƒ∆ƒ««¿

ולא ולמרות  שלילית' 'השגה עדיין שזו

גדולה  שהשלילה ככל חיובית, השגה

להשגה  האדם את מקרבת היא יותר,

Êa‰חיובית, ¯‡·Óe38 בתורת ¿…»»∆
¯˜החסידות  ‡Ï ‡e‰ ÔkL∆≈…«

ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„a גם סוף שסוף ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ
אדם  מהבנת נעלים עניינים הם אם

להבנה  ניתנים הם במהותם מסויים,

ÌÈÈÚaאנושית, eÏÈÙ‡ ‡l‡∆»¬ƒ¿ƒ¿»ƒ
ÌÈiÁe¯ למעלה הם מהותם שמעצם »ƒƒ

בהם מהבנה  גם האדם, של והשגה

את  מקרבת בעומק, השלילה ידיעת

כלשהי. חיובית להשגה ∆fÓeƒ‰האדם
˙ÚÈ„iL ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,Ô·eÓ»∆««ƒ∆¿ƒ«
‰·‰Â ‰‚O‰ dÈ‡ ‰ÏÈÏM‰«¿ƒ»≈»«»»«¬»»

Ûe‚a ועצם˙ÚÈ„È BÓk) ¯·c‰ ¿«»»¿¿ƒ«
‰Ê È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,(·eiÁ‰«ƒƒ»»¬≈∆
ÏBÎÈ ÔÎlL ,‰‚O‰ ¯„‚a¿∆∆«»»∆»≈»

‰nk ÏBÏLÏÌÈÈÚ ‰nÎÂ ƒ¿«»¿«»ƒ¿»ƒ
 ֿ הקדוש של ומהותו עצמותו ואילו

מ"גדר  גם למעלה היא ברוךֿהוא

לעיל. כמבואר השגה",

‰p‰Â ב'מורה הרמב"ם מדעת בשונה ¿ƒ≈
‰e„ÈÒÁ˙נבוכים', ˙¯Bz ÈtŒÏÚ«ƒ««¬ƒ

ÌÈi·eiÁ ÌÈ¯‡z ÔÈÚ Ìb BLÈ∆¿«ƒ¿«¿»ƒƒƒƒ
e‰fL ‡l‡ ,˙e˜Ï‡a eÏÈÙ‡¬ƒ∆¡…∆»∆∆
ŒÏkŒ‡lÓÓ ˙ÈÁ·a ˜«̄ƒ¿ƒ«¿«≈»

,ÔÈÓÏÚ המוגבל האלוקי האור »¿ƒ
לפי  ובנבראים בעולמות המתלבש

‰ÌÈÏkערכם ˙ÈÁ·a eÈ‰ מגבילים (וה'כלים' האלוקיים האורות של «¿ƒ¿ƒ««≈ƒ
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יג e"hyz'd ,hay c"ei

מּסדר  ׁשּלמעלה ענין למּטה ׁשּיּומׁש ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָּפֹועלים

ּבאֹופן  ליּה אהני זה ׁשענין ּגם וזהּו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָהׁשּתלׁשלּות.

עלמא, לכּוּלא ּדידּה ּבין ּדנּורא עמּודא ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָׁשאפסיק 

ׁשהֹורה  ענין ּבגלּוי היה ּדלמּטה ׁשּבעֹולם ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָהינּו,

ׁשהנהגתֹו ּכיון עלמא, ּכּוּלא ּובין ּבינֹו הפסק ְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָעל

ּבעֹולם. ההנהגה מּסדר הבּדלה ׁשל ּבאֹופן ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהיתה

ּדקדּוׁשה ÔÈ·‰Ïeג) ּדׁשטּות העבֹודה ׁשּיכּות ¿»ƒְְֲִִַָָָָ

לֹו ּדירה ּדעׂשּית הענין ְְֲִִִִַַָָָָלכללּות

ׁשּצריכה  אמת הן ּדלכאֹורה, ּבתחּתֹונים, ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָיתּבר

ׁשעלֿידּה מּפני ּדקדּוׁשה ּדׁשטּות העבֹודה ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָלהיֹות

 ֿ ּד'לעּומת הּׁשטּות את ּולבּטל להּלחם ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָאפׁשר

העֹולם  ענין ׁשּכללּות ּכיון מּכלֿמקֹום ְְִִֵֶֶַָָָָָָזה',

ּד'לעּומתֿזה' הּׁשטּות הן (הינּו, ׁשּבֹו ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָוהּמלחמה

הּׁשטּות  והן האמת, על ּומסּתיר ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָׁשּמכּסה

לבא  ּכדי אּלא אינ ֹו ּומבּטלֹו) ׁשּמנּצחֹו ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹּדקדּוׁשה

ּדירה  יתּבר לֹו לעׂשֹות הּבריאה, ְְְְֲִִִִֵַַַָָָלתכלית

ּדׁשטּות 35ּבתחּתֹונים  ׁשהענין מּובן, הרי , ְְְְֲִִִֵֶַָָָ

להיֹות  צרי מּטעםֿודעת ׁשּלמעלה ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָּדקדּוׁשה

יתּבר לֹו ּדדירה הענין ּכללּות עם ְְְְִִִִֵָָָָָָקׁשּור

מו"ח  כ"ק ממׁשי זה על הּנה ְְְִִִֵֶַַַּבתחּתֹונים,

אֹור  ּדהּנה  ה ּוא, הענין ּובאּור  ּבּמאמר: ְְְֲִִֵֵַַַָָָאדמּו"ר

ּכלל  ּביּה ּתפיסא מחׁשבה לית הרי ,36איןֿסֹוף ְְֲֲִֵֵֵֵַָָָָ

איֿאפׁשר  הרי וכּו', הּׂשגה מּגדר למעלה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָוהּוא

ּכ ּבהּׂשגה להּגיע ׁשּיּותּפס ּדבכדי כּו', לל ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָ

הרצֹון  ּביטּול עלֿידי הּוא יתּבר ְְְְִִֵֵַַָָָלעצמּותֹו

ּבחינה  נקראת ולכן ודעת, מּטעם ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָׁשּלמעלה

ׁשטּות. ּבׁשם זֹו ְְְֵֵַָּומדרגה

LÈÂ לא הּוא איןֿסֹוף ׁשאֹור הּלׁשֹון ּדּיּוק לבאר ¿≈ְִֵֵֶַָָֹ

למעלה  ּגם אּלא מהּׂשגה, למעלה ְְְְֵֶַַַַַָָָָָרק

ׁשּמבין  ּפירּוׁשּה הּׂשגה ּדהּנה, הּׂשגה. ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמּגדר

ׁשאףֿעלּֿפי  אֹופן יׁשנֹו אבל הענין, את ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָּומּׂשיג

 ֿ מּכל הענין, את ּולהּׂשיג להבין יכֹול ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָׁשאינֹו
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ובכ"מ.35) רפל"ו. תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא א).36)ראה (יז, בהקדמה תקו"ז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯„qÓ ‰ÏÚÓlL ÔÈÚ ‰hÓÏ CLÓeiL ÌÈÏÚBt ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆¬ƒ∆¿«¿«»ƒ¿»∆¿«¿»ƒ≈∆

,˙eÏLÏzL‰.ודעת טעם שעלֿפי העולם מגדרי למעלה ƒ¿«¿¿
Ìb e‰ÊÂ לכך הפנימי Ê‰הטעם ÔÈÚL בשמחת באופן הריקוד נישואין ¿∆«∆ƒ¿»∆

ודעת  מטעם dÈÏשלמעלה È‰‡ שמואל הועיל לרב ÔÙB‡aלו «¬≈≈¿∆
ÔÈa ‡¯ec ‡„eÓÚ ˜ÈÒÙ‡L∆«¿ƒ¬»¿»≈

‡ÓÏÚ ‡leÎÏ d„Èc לאחר) , ƒ≈¿»»¿»
כאמור) בינו פטירתו, אש עמוד הפסיק

העולם  ÌÏBÚaLלכל ,eÈ‰ ,«¿∆»»
‰hÓÏc הזה בעולם ‰È‰כאן ƒ¿«»»»

˜ÒÙ‰ ÏÚ ‰¯B‰L ÔÈÚ ÈeÏ‚a¿»ƒ¿»∆»«∆¿≈
ÔÂÈk ,‡ÓÏÚ ‡lek ÔÈ·e BÈa≈≈»»¿»≈»
ÏL ÔÙB‡a ‰˙È‰ B˙‚‰‰L∆«¿»»»¿»¿∆∆
‰‚‰‰‰ ¯„qÓ ‰Ïc·‰«¿»»ƒ≈∆««¿»»

ÌÏBÚa.העולם מגדרי ולמעלה »»
‰„B·Ú‰ ˙eÎiL ÔÈ·‰Ïe (‚¿»ƒ«»»¬»

‰Le„˜c ˙eËLc'ה עבודת ƒ¿ƒ¿»
העולם  של והגבלות מגדרים למעלה

iNÚc˙הזה  ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎÏƒ¿»»ƒ¿»«¬ƒ«
,ÌÈBzÁ˙a C¯a˙È BÏ ‰¯Ècƒ»ƒ¿»≈¿«¿ƒ
"נתאווה  במדרש ז"ל חכמינו כדברי

דירה  לו להיות הוא ברוך הקדוש

שזו  בחסידות וכמבואר בתחתונים"

הזה  שהעולם העולם, בריאת תכלית

ראוי  מקום יהיה והנחות התחתון

כך  ועל השכינה, והשראת לגילוי

לידי  באה זו שכוונה כאן מבואר

של  באופן האדם עבודת ידי על מימוש

שהשראת  (כשם דקדושה' 'שטות

עצי  ידי על הייתה במשכן השכינה

‡Ó˙'שטים'), Ô‰ ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈¡∆
‰„B·Ú‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯vL∆¿ƒ»ƒ¿»¬»

‰Le„˜c ˙eËLc עבודה ƒ¿ƒ¿»
לעיל, כמבואר ודעת, מטעם שלמעלה

¯LÙ‡ d„ÈŒÏÚL ÈtÓƒ¿≈∆«»»∆¿»
ÌÁl‰Ï'אחרא Ïh·Ïeב'סטרא ¿ƒ»≈¿«≈

,'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'c ˙eËM‰ ˙‡∆«¿¿¿«∆
˙eÏÏkL ÔÂÈk ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»∆¿»

ÌÏBÚ‰ ÔÈÚ התחתון הזה ƒ¿«»»
Ô‰ ,eÈ‰) BaL ‰ÓÁÏn‰Â¿«ƒ¿»»∆«¿≈
'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'c ˙eËM‰«¿¿¿«∆
˙Ó‡‰ ÏÚ ¯ÈzÒÓe ‰qÎnL∆¿«∆«¿ƒ«»¡∆

Le„˜c‰האלוקית, ˙eËM‰ Ô‰Â¿≈«¿ƒ¿»
BÏh·Óe BÁvnL ה'שטות את ∆¿«¿¿«¿

זה' ‰a¯דלעומת ˙ÈÏÎ˙Ï ‡·Ï È„k ‡l‡ BÈ‡ (˙BNÚÏ ,‰‡È ≈∆»¿≈»…¿«¿ƒ«¿ƒ»«¬
ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc C¯a˙È BÏ35˙eËLc ÔÈÚ‰L ,Ô·eÓ È¯‰ , ƒ¿»≈ƒ»¿«¿ƒ¬≈»∆»ƒ¿»ƒ¿

ÌÚ ¯eL˜ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ˙Ú„ÂŒÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ‰Le„˜cƒ¿»∆¿«¿»ƒ««»««»ƒƒ¿»ƒ
,ÌÈBzÁ˙a C¯a˙È BÏ ‰¯È„c ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk בכך די לא היינו ¿»»ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿»≈¿«¿ƒ

לנצח  האמצעי היא דקדושה' ש'שטות

אלא  הקדושה, היפך של ה'שטות' את

פנימית  מהותית שייכות שיש בהכרח

'שטות  של זו בדרך ה' עבודת בין

הבריאה  כוונת למילוי דקדושה'

לאלוקות, 'דירה' העולם את לעשות

CÈLÓÓ ‰Ê ÏÚ ‰p‰˜"Î ƒ≈«∆«¿ƒ
:¯Ó‡na ¯"eÓ„‡ Á"ÂÓ«¿««¬»
¯B‡ ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ ¯e‡·e≈»ƒ¿»¿ƒ≈

ÛBÒŒÔÈ‡ הבלתי האלוקי האור ≈
LÁÓ·‰מוגבל  ˙ÈÏ È¯‰¬≈≈«¬»»

ÏÏk dÈa ‡ÒÈÙz36, אין ¿ƒ»≈¿»
תופסת  הנבראים) (של מחשבתם

כלל  בו ומשיגה) ¿e‰Â‡(מבינה
,'eÎÂ ‰‚O‰ ¯„bÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ∆∆«»»¿
Òt˙eiL ¯LÙ‡ŒÈ‡ È¯‰¬≈ƒ∆¿»∆¿«

,'eÎ ÏÏk ‰‚O‰a שום אין ¿«»»¿»
ולהתחבר) (להשיג 'לתפוס' אפשרות

השכל באמצעות ÚÈb‰Ïבו È„Î·c¿ƒ¿≈¿«ƒ«
ולהתחבר ¿»¿B˙eÓˆÚÏלהתקשר

C¯a˙È בעצמו הוא ברוך הקדוש ƒ¿»≈
כלל  והגבלה מדידה מכל ,שלמעלה
ÔBˆ¯‰ ÏeËÈa È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈ƒ»»

,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL שבכך ∆¿«¿»ƒ««»««
של  וההגבלות מההגדרות יוצא האדם

שלו ˜¯‡˙המציאות ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿≈
ÌLa BÊ ‰‚¯„Óe ‰ÈÁa¿ƒ»«¿≈»¿≈

˙eËL למעלה התעלות שעניינה ¿
ודעת. מטעם

ÔBLl‰ ˜eic ¯‡·Ï LÈÂ במאמר ¿≈¿»≈ƒ«»
˜¯ ‡Ï ‡e‰ ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡L∆≈…«
Ìb ‡l‡ ,‰‚O‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«»»∆»«

‰‚O‰ ¯„bÓ ‰ÏÚÓÏ כפי ¿«¿»ƒ∆∆«»»
בין  ההבדל את ומבאר שממשיך

השגה". ל"גדר ≈p‰c¿ƒ‰,"השגה"
‚ÈOÓe ÔÈ·nL dLe¯Èt ‰‚O‰«»»≈»∆≈ƒ«ƒ
ÔÙB‡ BLÈ Ï·‡ ,ÔÈÚ‰ ˙‡∆»ƒ¿»¬»∆¿∆
ÏBÎÈ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒ∆≈»
,ÔÈÚ‰ ˙‡ ‚ÈO‰Ïe ÔÈ·‰Ï¿»ƒ¿«ƒ∆»ƒ¿»
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dlk izeg` ipbl iz`a

ׁשּיֹודע  ּכזֹו ּבמּדה להענין ׁשּיכּות לֹו יׁש ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָמקֹום

ּדהּנה  ּבזה, והענין מּמּנּו. לׁשלֹול ּׁשּצרי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָמה

ּבארּוכה  הרמּב"ם מבאר הּתֹוארים ענין ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָּבכללּות

נבֹוכים' ּתֹוארים 37ּב'מֹורה סּוגים, ׁשני ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֶֶָ

חכם, הּתֹואר ּוכמֹו ׁשלילּיים. ותֹוארים ְְְִִִִִִִַַָָָחּיּובּיים

ׁשהּנקרא  ּפירּוׁשֹו חּיּובי, ּתֹואר ׁשהּוא ְְִִִִֵֶֶֶַַָׁשּכפי

הענינים  ּפרטי ּכל את לֹו יׁש זה ְְְִִֵֵֶֶַָָָָּבתֹואר

הּתֹואר  ועלּֿדרֿזה החכמה, ענין עם ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָהּקׁשּורים

לֹומר  ׁשּי לא למעלה אמנם, ּבזה. וכּיֹוצא ְְְְְֵֶַַַַַָָָָָָֹחסדן

ּובלׁשֹון  ׁשלילּיים, ּתארים אּלא חּיּובּיים, ְְְְִִִִִִִִִֶָָָּתארים

והינּו, הּׁשלילה. ידיעת ענין הּוא ְְְְְֲִִִִַַַַַָהחסידּות

חי  אֹו חסדן אֹו חכם הּתֹואר אֹומרים ְְֲִֶֶַַַַַָָָׁשּכאׁשר

הענינים  ׁשלילת רק זה הרי ּבזה, וכּיֹוצא יכֹול ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָאֹו

ּבׁשאר  ּבזה וכּיֹוצא החכמה, היפ ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהם

הּׁשלילה  ׁשּידיעת אףֿעלּֿפי והּנה, ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָהּתארים.

החּיּוב), ידיעת (ּכמֹו הּדבר ּבגּוף ידיעה ְְְְִִִֵַַַָָָָאינּה

זה  מּדבר ׁשּׁשֹוללים ּבאֹופן אּלא זה אין ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָׁשהרי

מּכלֿמקֹום  אחרים, ּבדברים ׁשּיׁשנן ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָּתכּונֹות

ׁשלילּיים, ּתארים ריּבּוי ׁשעלֿידי הרמּב"ם ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּכֹותב

ׁשּמפׁשיטים  הּׁשלילה ּבאֹופן ידיעֹות ריּבּוי ְְְְְִִִִִֶֶַַַָהינּו,

ליל יכֹולים ּתכּונֹות, וכּמה מּכּמה ְְְְִִִֵֵַַָָָָהענין

ּומבאר  עצמֹו, מּצד ׁשהּוא ּכפי לּדבר ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹּולהתקרב

אּלא 38ּבזה  ּגׁשמּיים, ּבדברים רק לא הּוא ׁשּכן ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

 ֿ ׁשאףֿעל מּובן, ּומּזה רּוחנּיים. ּבענינים ְְֲִִִִִִֶֶַַָָָאפילּו

הּׂשגה  אינּה הּׁשלילה ׁשּידיעת ּבגּוף ּפי והבנה ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָ

זה  הרי מּכלֿמקֹום החּיּוב), ידיעת (ּכמֹו ְְֲִִִֵֶַַַָָָָהּדבר

xcbA וכּמה ּכּמה לׁשלֹול יכֹול ׁשּלכן הּׂשגה, §¤¤ְְִֵֶַַַָָָָָָ

ְִִָענינים.

‰p‰Â החסידּות ּתֹורת ענין ג עלּֿפי ּגם יׁשנֹו ¿ƒ≈ְְֲִִִֶַַַַַ

אּלא  ּבאלקּות, אפילּו חּיּובּיים ְֱֲִִִִִֶֶָָֹּתארים

הינּו ממּלאּֿכלֿעלמין, ּבבחינת רק ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָׁשּזהּו
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תרס"ח].ג) קרוב [כי ואילך) רנח ס"ע ענינים (אוה"ת שיטות ג' דרוש ראה – זה בכל

פנ"ח.37) ואילך).38)ח"א רי ס"ע תרס"ח (סה"מ ג] [שבהערה תרס"ח ה' קרוב ד"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שלו, ההשגה מיכולת ונעלה עמוק שהעניין BÏמפני LÈ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈

epnÓ ÏBÏLÏ CÈ¯vM ‰Ó Ú„BiL BÊk ‰cÓa ÔÈÚ‰Ï ˙eÎiL«»¿»ƒ¿»¿ƒ»»∆≈««∆»ƒƒ¿ƒ∆
לעניין  שייכות לו יש אבל העניין, את ומשיג מבין לא אמנם הוא כלומר,

ממנו. מושללת שהשגתו הדבר מהו יודע שהוא כזו Êa‰,במידה ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆
ÌÈ¯‡z‰ ÔÈÚ ˙eÏÏÎa ‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿»ƒ¿««¿»ƒ
הוא  ברוך הקדוש את מתארים שבהם

‰Îe¯‡a Ì"aÓ¯‰ ¯‡·Ó¿»≈»«¿««¬»
'ÌÈÎB· ‰¯BÓ'a37ÈL LiL ¿∆¿ƒ∆≈¿≈

ÌÈi·eiÁ ÌÈ¯‡z ,ÌÈ‚eÒƒ¿»ƒƒƒƒ
,ÌÈiÏÈÏL ÌÈ¯‡zÂ שממשיך כפי ¿¿»ƒ¿ƒƒƒ

בכלל  הדברים משמעות את ומבאר

לקדושֿברוךֿהוא. ביחס שהוא וכפי

BÓÎe למשל,ÌÎÁ ¯‡Bz‰ ¿««»»
,È·eiÁ ¯‡Bz ‡e‰L ÈÙkL∆¿ƒ∆«ƒƒ
‰Ê ¯‡B˙a ‡¯˜p‰L BLe¯Èt≈∆«ƒ¿»¿«∆

"חכם" Ïkומכונה ˙‡ BÏ LÈ≈∆»
ÌÚ ÌÈ¯eLw‰ ÌÈÈÚ‰ ÈË¯t¿»≈»ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ
‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ,‰ÓÎÁ‰ ÔÈÚƒ¿««»¿»¿«∆∆∆

Ô„ÒÁ ¯‡Bz‰ שהמתואר שפירושו «««¿»
החסד  ענייני כל את בו יש זה בתואר

‰ÏÚÓÏ ,ÌÓ‡ .‰Êa ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆»¿»¿«¿»
לקדושֿברוךֿהוא  CiLביחס ‡Ï…«»

ÌÈi·eiÁ ÌÈ¯‡z ¯ÓBÏ שיתארו «¿»ƒƒƒƒ
כל  שהרי ותכונותיו ומהותו גדולתו את

שלנו, מההשגה למעלה הם «∆‡l‡אלה
 ֿ הקדוש את לתאר היכולת את לנו יש

עלֿידי רק ÌÈ¯‡z¿»ƒברוךֿהוא
˙e„ÈÒÁ‰ ÔBLÏ·e ,ÌÈiÏÈÏL¿ƒƒƒƒ¿«¬ƒ
‰ÏÈÏM‰ ˙ÚÈ„È ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«¿ƒ««¿ƒ»

מושלל. הוא ממה ¿»¿eÈ‰Â,ידיעה
ÌÈ¯ÓB‡ ¯L‡kL,מעלה כלפי ∆«¬∆¿ƒ

הוא  ברוך לקדוש »»‰Bz‡¯ביחס
ÏBÎÈ B‡ ÈÁ B‡ Ô„ÒÁ B‡ ÌÎÁ»»«¿»«»

,‰Êa ‡ˆBiÎÂ שמגדיר תואר זה אין ¿«≈»∆
לנו  אין כאמור שהרי מהותו את ומתאר

אלא  אמיתית, השגה Ê‰בכך È¯‰¬≈∆
Ì‰L ÌÈÈÚ‰ ˙ÏÈÏL ˜«̄¿ƒ«»ƒ¿»ƒ∆≈

Á‰ CÙÈ‰‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,‰ÓÎ ≈∆«»¿»¿«≈»∆
ÌÈ¯‡z‰ ¯‡La פירושו ש"חסדן" ƒ¿»«¿»ƒ

מהיפך  מושלל שהקדושֿברוךֿהוא

ו"יכול". "חי" לגבי וכן החסד

˙ÚÈ„iL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰p‰Â¿ƒ≈««ƒ∆¿ƒ«
¯·c‰ Ûe‚a ‰ÚÈ„È dÈ‡ ‰ÏÈÏM‰ עצמו ÚÈ„È˙בדבר BÓk) «¿ƒ»≈»¿ƒ»¿«»»¿¿ƒ«

‰Ê ¯·cÓ ÌÈÏÏBML ÔÙB‡a ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡ È¯‰L ,(·eiÁ‰«ƒ∆¬≈≈∆∆»¿∆∆¿ƒƒ»»∆
ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·„a ÔLiL ˙BeÎz ידיעה לקבל ניתן לא זה עלֿידי אבל ¿∆∆¿»ƒ¿»ƒ¬≈ƒ

ÌÈ¯‡zוהשגה, ÈeaÈ¯ È„ÈŒÏÚL Ì"aÓ¯‰ ·˙Bk ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»«¿«∆«¿≈ƒ¿»ƒ
‰ÏÈÏM‰ ÔÙB‡a ˙BÚÈ„È ÈeaÈ¯ ,eÈ‰ ,ÌÈiÏÈÏL הבנה כלומר, ¿ƒƒƒ«¿ƒ¿ƒ¿∆«¿ƒ»

מושלל  העניין ממה עמוק וידע טובה

‰nkÓ ÔÈÚ‰ ÌÈËÈLÙnL∆«¿ƒƒ»ƒ¿»ƒ«»
,˙BeÎz ‰nÎÂ שיודעים לאחר ¿«»¿

תכונות  וכמה לכמה שייך לא שהעניין

באופן  לנו ומושגות לנו מוכרות שכן

CÏÈÏחיובי  ÌÈÏBÎÈ להתקדם ¿ƒ≈≈
לרמת  בהתאם אחרת, או כזו (במידה

וההפשטה) ≈«¿Ïe¿ƒ‰˙˜¯·השלילה
,BÓˆÚ „vÓ ‡e‰L ÈÙk ¯·cÏ«»»¿ƒ∆ƒ««¿

ולא ולמרות  שלילית' 'השגה עדיין שזו

גדולה  שהשלילה ככל חיובית, השגה

להשגה  האדם את מקרבת היא יותר,

Êa‰חיובית, ¯‡·Óe38 בתורת ¿…»»∆
¯˜החסידות  ‡Ï ‡e‰ ÔkL∆≈…«

ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„a גם סוף שסוף ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ
אדם  מהבנת נעלים עניינים הם אם

להבנה  ניתנים הם במהותם מסויים,

ÌÈÈÚaאנושית, eÏÈÙ‡ ‡l‡∆»¬ƒ¿ƒ¿»ƒ
ÌÈiÁe¯ למעלה הם מהותם שמעצם »ƒƒ

בהם מהבנה  גם האדם, של והשגה

את  מקרבת בעומק, השלילה ידיעת

כלשהי. חיובית להשגה ∆fÓeƒ‰האדם
˙ÚÈ„iL ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,Ô·eÓ»∆««ƒ∆¿ƒ«
‰·‰Â ‰‚O‰ dÈ‡ ‰ÏÈÏM‰«¿ƒ»≈»«»»«¬»»

Ûe‚a ועצם˙ÚÈ„È BÓk) ¯·c‰ ¿«»»¿¿ƒ«
‰Ê È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,(·eiÁ‰«ƒƒ»»¬≈∆
ÏBÎÈ ÔÎlL ,‰‚O‰ ¯„‚a¿∆∆«»»∆»≈»

‰nk ÏBÏLÏÌÈÈÚ ‰nÎÂ ƒ¿«»¿«»ƒ¿»ƒ
 ֿ הקדוש של ומהותו עצמותו ואילו

מ"גדר  גם למעלה היא ברוךֿהוא

לעיל. כמבואר השגה",

‰p‰Â ב'מורה הרמב"ם מדעת בשונה ¿ƒ≈
‰e„ÈÒÁ˙נבוכים', ˙¯Bz ÈtŒÏÚ«ƒ««¬ƒ

ÌÈi·eiÁ ÌÈ¯‡z ÔÈÚ Ìb BLÈ∆¿«ƒ¿«¿»ƒƒƒƒ
e‰fL ‡l‡ ,˙e˜Ï‡a eÏÈÙ‡¬ƒ∆¡…∆»∆∆
ŒÏkŒ‡lÓÓ ˙ÈÁ·a ˜«̄ƒ¿ƒ«¿«≈»

,ÔÈÓÏÚ המוגבל האלוקי האור »¿ƒ
לפי  ובנבראים בעולמות המתלבש

‰ÌÈÏkערכם ˙ÈÁ·a eÈ‰ מגבילים (וה'כלים' האלוקיים האורות של «¿ƒ¿ƒ««≈ƒ
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e"hyz'dיד ,hay c"ei

והענין  ּבעֹולם. ׁשּמתלּבׁשים הּכלים ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָּבבחינת

הרמּב"ם  ׁשּׁשיטת ידּוע ּדהּנה ׁשהּוא 39ּבזה, היא ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

מתרץ  ּובזה הּידּוע, והּוא הּיֹודע והּוא ְְְֵֵֶַַַַַַָָָָהּמּדע

ׁשינּוי, ּבֹו ּפֹועלת אינּה הּקּב"ה ׁשל ְִִֵֶֶֶֶַָָָָׁשּידיעתֹו

אּלא  מּמּנּו, ׁשחּוץ  ּבדבר אינּה ׁשּידיעתֹו ְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָּכיון

חֹולקים  יׁש א והּמּוׂשּכל. והּמׂשּכיל הּׂשכל ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָהּוא

מּפראג  הּמהר"ל ׁשּמבאר ּוכפי הרמּב"ם, 40על ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָ

ׁשהּוא  הּקּב"ה על לֹומר  ׁשאיֿאפׁשר  ְֲִֶֶֶַַַַָָָָּבארּוכה,

ׁשהרי  אחד, הּכל והּמּוׂשּכל והּמׂשּכיל ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהּׂשכל

הענינים  ׁשאר ּככל נברא, ּגםּֿכן הּוא ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָהּׂשכל

מּגדר  למעלה הּוא הּקּב"ה ואילּו ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָׁשּבּבריאה,

צדק' ה'צמח ּומבאר לגמרי. אמת ד ׂשכל ׁשהן , ְְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ

הּמהר"ל  ּדברי ׁשּצדקּו להדיא אמר הּזקן ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשרּבנּו

יתּבר עצמּותֹו ולא נברא ּגםּֿכן הּוא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹׁשּׂשכל

לֹומר  איֿאפׁשר מּכלֿמקֹום אבל ְְֲִִֶַַָָָָָחסֿוׁשלֹום,

ׁשאר  ּכל ּכמֹו נברא הּוא ׁשהּׂשכל ְְְִֵֵֶֶַַָָָּגםּֿכן

יֹודע  יתּבר ׁשהּוא נמצא ּדאםּֿכן ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָהּנבראים,

אינֹו ׁשּנברא, ׁשּלאחר אּלא הימּנּו. ׁשחּוץ ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבדבר

איהּו חד, וחּיֹוהי ׁשאיהּו ּבאֹופן אּלא נפרד ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָּדבר

חד  ּבהּגהה 41וגרמֹוהי ּבּתניא וכּמבֹואר ,42 ְְְְְְִַַַַַַָָָָ

וענין  הּצמצּומים ענין ׁשּיׁשנֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַׁשּלאחרי

הּוא  ׁשּׁשם ודרּגה מקֹום יׁשנֹו אזי ְְְְְְֲִֶֶַַַַָָָההׁשּתלׁשלּות,

ּבנֹוגע הּמּד הּוא וכן הּידּוע. והּוא הּיֹודע והּוא ע ְְְְֵֵֵַַַַַַַָָ

המכּון  ׁשהרי  ּבּתפּלה, ׁשאֹומרים הּתארים ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֻלכל

ּבענינים  ׁשּמתלּבׁש ּכפי יתּבר לעצמּותֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָהּוא

ׁשּגם  ונמצא, נפרד. ּדבר ׁשהם ּבאֹופן ולא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹאּלּו,

הּוא  ּכמֹו חּיּובּיים, ּתארים ענין יׁשנֹו ְְְְֱִִִִִֶֶַָֹּבאלקּות

הּצמצּומים  לאחרי רק ׁשּזהּו אּלא כּו', ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָהּמּדע
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ואילך.ד) פכ"ח התפלה מצות שרש

שלו.39) פרקים שמונה סוף ה"ה. פ"ה תשובה הל' ה"י. פ"ב התורה יסודי ה'.40)הל' גבורת ספרו תקו"ז 41)בהקדמת

סע"ב). (ג, פ"ט.42)בהקדמה שעהיוה"א פ"ב.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
האורות) Úe„Èאת ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â .ÌÏBÚa ÌÈLaÏ˙nL∆ƒ¿«¿ƒ»»¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»«

Ì"aÓ¯‰ ˙ËÈML39‡e‰L ‡È‰ הוא ‰Úcnהקדושֿברוךֿהוא, ∆ƒ«»«¿«ƒ∆««»
ההבנה  כוח ‰Ú„Biהשכל, ‡e‰Â המביןÚe„i‰ ‡e‰Â אותו הדבר ¿«≈«¿«»«

דברים  משלושה המורכבות האנושיות וההשגה מההבנה בשונה מבינים,

ה"יודע", שהיא האדם נפש נפרדים,

והדבר  ה"מדע" שהוא ההבנה כוח

אצל  ה"ידוע", שהוא מבינים אותו

הדברים  שלושת כל הקדושֿברוךֿהוא

עצמו  הוא אחד, ı¯˙Óהם ‰Ê·e»∆¿»≈
ייתכן  איך ÏLהרמב"ם B˙ÚÈ„iL∆¿ƒ»∆

Ba ˙ÏÚBt dÈ‡ ‰"aw‰«»»≈»∆∆
ÈeÈL סתירה היא ואין תוספת או ƒ

‡dÈלאחדותו, B˙ÚÈ„iL ÔÂÈk≈»∆¿ƒ»≈»
‡e‰ ‡l‡ ,epnÓ ıeÁL ¯·„a¿»»∆ƒ∆∆»

ÏÈkNn‰Âהמדע ‰ÏÎOעצמו  «≈∆¿««¿ƒ
LÈהידוע.ÏkNen‰Âהיודע  C‡ ¿«¿»«≈

ÈÙÎe ,Ì"aÓ¯‰ ÏÚ ÌÈ˜ÏBÁ¿ƒ«»«¿«¿ƒ
‚‡¯tÓ Ï"¯‰n‰ ¯‡·nL40 ∆¿»≈««¬«ƒ¿»

¯ÓBÏ ¯LÙ‡ŒÈ‡L ,‰Îe¯‡a«¬»∆ƒ∆¿»«
ÏÎO‰ ‡e‰L ‰"aw‰ ÏÚ««»»∆«≈∆
Ïk‰ ÏkNen‰Â ÏÈkNn‰Â¿««¿ƒ¿«¿»«…
ŒÌb ‡e‰ ÏÎO‰ È¯‰L ,„Á‡∆»∆¬≈«≈∆«

‡L ÏÎk ,‡¯· ÔkÌÈÈÚ‰ ¯ ≈ƒ¿»¿»¿»»ƒ¿»ƒ
‰"aw‰ eÏÈ‡Â ,‰‡È¯aaL∆«¿ƒ»¿ƒ«»»
ÏÎN ¯„bÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»ƒ∆∆≈∆

È¯Ó‚Ï כפי וההבנה הידיעה ועניין ¿«¿≈
שונה  אחרת, מהות הוא למעלה שהוא

האנושי. השכל וגדר ממהות לחלוטין,

Ô‰L ,'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯‡·Óe¿»≈«∆«∆∆∆≈
¯Ó‡ Ô˜f‰ ea¯L ˙Ó‡¡∆∆«≈«»≈»«

‡È„‰Ï במפורשÈ¯·c e˜„vL ¿∆¿»∆»¿ƒ¿≈
ÔkŒÌb ‡e‰ ÏÎOL Ï"¯‰n‰««¬«∆≈∆«≈
C¯a˙È B˙eÓˆÚ ‡ÏÂ ‡¯·ƒ¿»¿…«¿ƒ¿»≈

ÌBÏLÂŒÒÁ עצמותו כלל ואכן היא «¿»
שכל, בגדר ÌB˜ÓŒÏkÓלא Ï·‡¬»ƒ»»

שני  ŒÌbמצד ¯ÓBÏ ¯LÙ‡ŒÈ‡ƒ∆¿»««
‡¯· ‡e‰ ÏÎO‰L Ôk בדיוק ≈∆«≈∆ƒ¿»

ÌÈ‡¯·p‰ ¯‡L Ïk BÓk וגם ¿»¿»«ƒ¿»ƒ
הגדרים  בכל ומוגבל מוגדר השכל

הנבראים, של a„·¯וההגבלות Ú„BÈ C¯a˙È ‡e‰L ‡ˆÓ ÔkŒÌ‡c¿ƒ≈ƒ¿»∆ƒ¿»≈≈«¿»»

epÓÈ‰ ıeÁL.משלהם גדרים עם מציאות הם הנבראים ‡l‡שהרי ∆≈∆∆»
‡¯·pL ¯Á‡lL,השכל„¯Ù ¯·c BÈ‡מהבוראÔÙB‡a ‡l‡ ∆¿««∆ƒ¿»≈»»ƒ¿»∆»¿∆

„Á È‰BÓ¯‚Â e‰È‡ ,„Á È‰BiÁÂ e‰È‡L41, עניין לגבי הזוהר כדברי ∆ƒ¿«ƒ«ƒ¿«¿ƒ«
שעיקרן  אלוקיים (כוחות בכלים באורות המאירות הספירות עשר של הביטול

(הקדוש  הוא ומידות): שכלֿמוחין

אחד, שלו והאורות בעצמו) הוא ברוך

אחד, שלו והכלים «¿»¿B·nÎÂ‡¯הוא
‰‰b‰a ‡Èza42È¯Á‡lL ««¿»¿«»»∆¿«¬≈

ÌÈÓeˆÓv‰ ÔÈÚ BLiL של ∆∆¿ƒ¿««ƒ¿ƒ
רק  שיאיר כך גבול, הבלי האלוקי האור

ומוגבל מועט »¿ÔÈÚÂ¿ƒאור
˙eÏLÏzL‰‰ יורד האור שבו «ƒ¿«¿¿

לדרגה, ÌB˜Óמדרגה BLÈ ÈÊ‡¬«∆¿»
Úcn‰ ‡e‰ ÌML ‰b¯„Â¿«¿»∆»««»

Úe„i‰ ‡e‰Â Ú„Bi‰ ‡e‰Â אלא) ¿«≈«¿«»«
צדקו  הבליֿגבול איןֿסוף אור שלגבי

המ  לומר דברי אפשר שאי מפראג הר"ל

הוא, ברוך הקדוש על אלה תארים

לעיל). Ú‚Baכמבואר ‡e‰ ÔÎÂ¿≈¿≈«
ÌÈ¯ÓB‡L ÌÈ¯‡z‰ ÏÎÏ על ¿»«¿»ƒ∆¿ƒ

הוא ברוך שאמנם lÙza‰,הקדוש «¿ƒ»
מהם  נעלה בעצמו הוא ברוך הקדוש

להשתמש  נכון זאת ובכל לגמרי,

כיון מעלה כלפי אלה ≈¬∆È¯‰Lבתארים
C¯a˙È B˙eÓˆÚÏ ‡e‰ ÔeÎÓ‰«¿À»¿«¿ƒ¿»≈
,el‡ ÌÈÈÚa LaÏ˙nL ÈÙk¿ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ≈
„¯Ù ¯·c Ì‰L ÔÙB‡a ‡ÏÂ¿…¿∆∆≈»»ƒ¿»
הקדושֿברוךֿהוא, על וכשאומרים

הכוונה  אין וכד' ורחום" "חנון למשל,

מתואר  הוא ומהותו עצמותו שמצד

והגבלה, הגדרה בהם שיש בתארים

אלו  בעניינים שהתלבש שכפי אלא

זה. מסוג תארים עליו לומר שייך

BLÈ ˙e˜Ï‡a ÌbL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆«∆¡…∆¿
BÓk ,ÌÈi·eiÁ ÌÈ¯‡z ÔÈÚƒ¿«¿»ƒƒƒƒ¿

,'eÎ Úcn‰ ‡e‰ כדברי ולא ««»
ידיעת  רק יש מעלה שכלפי הרמב"ם

הבנה  לשלול שנועדו ותארים השלילה

לא ‡l‡אחרת  התארים שאכן ∆»
אלא מכוונים  LaÏ˙‰Ïלעצמותו ÌÈÓeˆÓv‰ È¯Á‡Ï ˜¯ e‰fL∆∆«¿«¬≈«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈
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הּוא  מּזה ּולמעלה כּו'. הּכלים ּבבחינת ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָלהתלּבׁש

ּבאֹור  זה הרי ּובכללּות ׁשלילּיים, ּתארים ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָענין

ּבגּוף  מּׂשיגים ׁשאין ּדאף ְְְִִִֵֵֶַַַָָהּסֹובבּֿכלֿעלמין,

זה  הרי מּכלֿמקֹום החּיּוב), ּבידיעת (ּכמֹו ְֲִִִִֵֶַַַָָָָהּדבר

ידיעת  עלֿידי עלּֿכלּֿפנים, הּׂשגה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָּבגדר

ׁשּׁשּי אמּורים ּדברים ּבּמה אמנם, ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָהּׁשלילה.

והן  חּיּובּיים ּתארים הן הּתארים, ענין ְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָּכללּות

 ֿ ממּלאּֿכל ּבבחינת רק זה הרי ׁשלילּיים, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָּתארים

ׁשּלמעלה  ּבּדרּגה אבל  וסֹובבּֿכלֿעלמין, ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָעלמין

מּסֹובבּֿכלֿעלמין, והן מּממּלאּֿכלֿעלמין ְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָהן

אפילּו למעלה זה הרי ,יתּבר ּבעצמּותֹו ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָּדהינּו

xcBn אדמּו"ר מו"ח כ"ק (ּכלׁשֹון הּׂשגה ¦¤¤ְְִַַָָ

ידיעת  ׁשם ׁשּי ׁשּלא ּבלבד זֹו ׁשּלא ְְֲִִֶֶַַַַַָָָֹֹּבּמאמר),

הּוא  וׁשם הּׁשלילה, ידיעת לא אפילּו אּלא ְְְֲִִִִֶַַַָָָֹהחּיּוב,

היא  עצמּה הּׁשלילה ׁשאפילּו מּוחלטת, ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָׁשלילה

ּבאמת  יׁשנם הּנ"ל חילּוקים ג' והּנה, ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָמּוׁשללת.

אחר  ּבמקֹום ּכמבֹואר האֹורֹות, ּבבחינת 38אפילּו ְְְֲִִִֵַַַָָָ

יׁשנֹו הּכלים ּבבחינת הּנה ּבכללּות, אבל ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָּבארּוכה.

ּבבחינת  החּיּוב. ידיעת חּיּובּיים, ּתארים ְְְְִִִִִִִִִַַַַָענין

הּׁשלילה, ּדידיעת הענין יׁשנֹו והּגילּויים ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָהאֹורֹות

ׁשּיכּות  לזה יׁש אבל הּׂשגה, ׁשל ּבאֹופן זה ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשאין

ׁשּלמעלה  יתּבר עצמּותֹו ּובבחינת הּׂשגה. ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלגדר

ׁשלילה  ׁשל ּבאֹופן זה הרי וכלים, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָמאֹורֹות

לא  ּכלל, ּתארים ׁשל ענין ׁשם ׁשּי ׁשּלא ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹמּוחלטת,

ׁשלילּיים  ּתארים ולא חּיּובּיים .43ּתארים ְְְְִִִִִִִִָָֹ

‰ÊŒÈtŒÏÚÂּד להענין ּבנֹוגע לֹומּובן דירה ¿«ƒ∆ְְְְִִֵַָָָָ

ׁשהּכּונה  ּדכיון ּבתחּתֹונים, ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָיתּבר

מּגדר  ׁשּלמעלה יתּבר (לֹו) לעצמּותֹו היא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָּבזה

ּגםּֿכן  האדם עבֹודת להיֹות צריכה ְְֲִִֵַַַָָָָָָהּׂשגה,

ׁשטּות  ענין ׁשּזהּו הּׂשגה, מּגדר ׁשּלמעלה ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבאֹופן

הּׁשטּות  את ּומהּפכת  מבּטלת (ׁשהיא ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָּדקדּוׁשה

ואחד, אחד מּכל לתּבֹוע ׁשּיכֹולים ענין ׁשּזהּו ּגם מּובן ּומּזה ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּד'לעּומתֿזה').

והּׂשגה. הבנה ׁשל ּדרּגה זֹו ׁשאין ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָּכיון
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.'eÎ ÌÈÏk‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««≈ƒ

‰fÓ ‰ÏÚÓÏe באלוקות יותר נעלית ובחינה ÌÈ¯‡zדרגה ÔÈÚ ‡e‰ ¿«¿»ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ
,ÌÈiÏÈÏL התארים זו בחינה שהוא ולגבי הכוונה למשל, ו"חסדן", "חכם" ¿ƒƒƒ

החסד, והיפך החכמה מהיפך B‡a¯מושלל ‰Ê È¯‰ ˙eÏÏÎ·eƒ¿»¬≈∆»
,ÔÈÓÏÚŒÏkŒ··Bq‰ האלוקי האור «≈»»¿ƒ

שלמעלה  מהתלבשות הבליֿגבול

ÌÈ‚ÈOÓבעולמות, ÔÈ‡L Û‡c¿«∆≈«ƒƒ
¯·c‰ Ûe‚a חיובית השגה לנו ואין ¿«»»

עצמו ‰eiÁ·בדבר ˙ÚÈ„Èa BÓk)¿ƒƒ««ƒ
של  המהות בעצם השגה שהיא

Ê‰הדבר  È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,(ƒ»»¬≈∆
,ÌÈtŒÏkŒÏÚ ‰‚O‰ ¯„‚a¿∆∆«»»«»»ƒ

‰ÏÈÏM‰ ˙ÚÈ„È È„ÈŒÏÚ היינו «¿≈¿ƒ««¿ƒ»
שייכת  לא באלוקות זו דרגה שלגבי

חיובית  ידיעה (של היא "השגה" אבל (

מידיעת  (כתוצאה השגה" ב"גדר

ÌÈ¯·cהשלילה). ‰na ,ÌÓ‡»¿»«∆¿»ƒ
ÔÈÚ ˙eÏÏk CiML ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ∆«»¿»ƒ¿«
ÌÈi·eiÁ ÌÈ¯‡z Ô‰ ,ÌÈ¯‡z‰«¿»ƒ≈¿»ƒƒƒƒ

"השגה" ÌÈ¯‡zשל Ô‰Â¿≈¿»ƒ
ÌÈiÏÈÏL,"השגה "גדר ‰¯Èשל ¿ƒƒƒ¬≈

ŒÏkŒ‡lÓÓ ˙ÈÁ·a ˜¯ ‰Ê∆«ƒ¿ƒ«¿«≈»
,ÔÈÓÏÚŒÏkŒ··BÒÂ ÔÈÓÏÚ שתי »¿ƒ¿≈»»¿ƒ

ששייכות  האלוקי האור של הבחינות

ובנבראים בעולמות «¬‡·Ïלהארה
Ô‰ ‰ÏÚÓlL ‰b¯ca««¿»∆¿«¿»≈
Ô‰Â ÔÈÓÏÚŒÏkŒ‡lÓnÓƒ¿«≈»»¿ƒ¿≈
eÈ‰c ,ÔÈÓÏÚŒÏkŒ··BqÓƒ≈»»¿ƒ¿«¿
‰Ê È¯‰ ,C¯a˙È B˙eÓˆÚa¿«¿ƒ¿»≈¬≈∆
‰‚O‰ ¯„bÓ eÏÈÙ‡ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¬ƒƒ∆∆«»»
¯"eÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"Î ÔBLÏk)ƒ¿«¿
‡lL „·Ïa BÊ ‡lL ,(¯Ó‡na««¬»∆…ƒ¿«∆…

ÌL CiLבעצמותו˙ÚÈ„È «»»¿ƒ«
,·eiÁ‰ בו שייכת שלא מובן שהרי «ƒ

נבראים  של והשגה הבנה שום

ÚÈ„È˙מוגבלים  ‡Ï eÏÈÙ‡ ‡l‡∆»¬ƒ…¿ƒ«
,‰ÏÈÏM‰ והשגה ידיעה היא שגם «¿ƒ»

לעיל, כמבואר «¿ÌLÂמסויימת,
ÏÈÏL‰בעצמותו  ‡e‰¿ƒ»

,˙ËÏÁeÓ אלא השלילה ידיעת לא ¿∆∆
ה'תפיסה' העדר כי ומכל, מכל שלילה

מוחלט הוא eÏÈÙ‡L∆¬ƒוההשגה
‡È‰ dÓˆÚ ‰ÏÈÏM‰«¿ƒ»«¿»ƒ

.˙ÏÏLeÓ¿∆∆

ÌÈ˜eÏÈÁ '‚ ,‰p‰Â חלוקות השגה"‰Ï"pדרגות "גדר "השגה", ¿ƒ≈ƒƒ««
לגמרי מהשגה ‰‡B¯B˙,ולמעלה ˙ÈÁ·a eÏÈÙ‡ ˙Ó‡a ÌLÈ אף ∆¿»∆¡∆¬ƒƒ¿ƒ«»

שבעצמותו, לשלילה שבאורות השלילה דומה ÌB˜Óaשאינה ¯‡B·Ók«¿»¿»
,˙eÏÏÎa Ï·‡ .‰Îe¯‡a ¯Á‡ כדלהלן נחלקות הדרגות ‰p‰שלושת «≈«¬»¬»ƒ¿»ƒ≈

ÔÈÚ BLÈ ÌÈÏk‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««≈ƒ∆¿ƒ¿«
˙ÚÈ„È ,ÌÈi·eiÁ ÌÈ¯‡z¿»ƒƒƒƒ¿ƒ«

·eiÁ‰ המצומצם האלוקי באור כי «ƒ
עלמין") כל "ממלא הכלים, (בחינת

חיובית. השגה גם להיות יכולה

ÌÈÈeÏÈb‰Â ˙B¯B‡‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»¿«ƒƒ
האורות, (בחינת מהגבלה שלמעלה

עלמין") כל ‰ÔÈÚ"סובב BLÈ∆¿»ƒ¿»
‰Ê ÔÈ‡L ,‰ÏÈÏM‰ ˙ÚÈ„Ècƒƒ««¿ƒ»∆≈∆

‰‚O‰ ÏL ÔÙB‡a,חיוביתÏ·‡ ¿∆∆«»»¬»
.‰‚O‰ ¯„‚Ï ˙eÎiL ‰ÊÏ LÈ≈¿∆«»¿∆∆«»»
C¯a˙È B˙eÓˆÚ ˙ÈÁ··eƒ¿ƒ««¿ƒ¿»≈
,ÌÈÏÎÂ ˙B¯B‡Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈¿≈ƒ
‰ÏÈÏL ÏL ÔÙB‡a ‰Ê È¯‰¬≈∆¿∆∆¿ƒ»
ÔÈÚ ÌL CiL ‡lL ,˙ËÏÁeÓ¿∆∆∆…«»»ƒ¿»
ÌÈ¯‡z ‡Ï ,ÏÏk ÌÈ¯‡z ÏL∆¿»ƒ¿»…¿»ƒ
ÌÈ¯‡z ‡ÏÂ ÌÈi·eiÁƒƒƒ¿…¿»ƒ

ÌÈiÏÈÏL43. ¿ƒƒƒ
Ú‚Ba Ô·eÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»¿≈«
C¯a˙È BÏ ‰¯È„c ÔÈÚ‰Ï¿»ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿»≈
‰ek‰L ÔÂÈÎc ,ÌÈBzÁ˙a¿«¿ƒ¿≈»∆««»»

‡È‰ ‰Êa'דירה' יהיה שהעולם »∆ƒ
C¯a˙È (BÏ) B˙eÓˆÚÏ¿«¿ƒ¿»≈

,‰‚O‰ ¯„bÓ ‰ÏÚÓlL ולא ∆¿«¿»ƒ∆∆«»»
השלילה, השגת אפילו בו שייך

Ì„‡‰ ˙„B·Ú ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¬«»»»
¯„bÓ ‰ÏÚÓlL ÔÙB‡a ÔkŒÌb«≈¿∆∆¿«¿»ƒ∆∆
˙eËL ÔÈÚ e‰fL ,‰‚O‰«»»∆∆ƒ¿«¿

‰Le„˜c מטעם למעלה ה' עבודת ƒ¿»
למה  ומעבר מעל לגמרי, ודעת

ההיגיון עלֿפי È‰L)∆ƒ‡שמתחייב
˙eËM‰ ˙‡ ˙Ît‰Óe ˙Ïh·Ó¿«∆∆¿«∆∆∆«¿
Ô·eÓ ‰fÓe .('‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'cƒ¿«∆ƒ∆»
ÌÈÏBÎiL ÔÈÚ e‰fL Ìb«∆∆ƒ¿»∆¿ƒ
ÔÂÈk ,„Á‡Â „Á‡ ÏkÓ ÚBa˙Ïƒ¿«ƒ»∆»¿∆»≈»
‰·‰ ÏL ‰b¯c BÊ ÔÈ‡L∆≈«¿»∆¬»»

‰‚O‰Â וחילוקי הבדלים  יש שבה ¿«»»
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טו e"hyz'd ,hay c"ei

והענין  ּבעֹולם. ׁשּמתלּבׁשים הּכלים ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָּבבחינת

הרמּב"ם  ׁשּׁשיטת ידּוע ּדהּנה ׁשהּוא 39ּבזה, היא ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

מתרץ  ּובזה הּידּוע, והּוא הּיֹודע והּוא ְְְֵֵֶַַַַַַָָָָהּמּדע

ׁשינּוי, ּבֹו ּפֹועלת אינּה הּקּב"ה ׁשל ְִִֵֶֶֶֶַָָָָׁשּידיעתֹו

אּלא  מּמּנּו, ׁשחּוץ  ּבדבר אינּה ׁשּידיעתֹו ְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָּכיון

חֹולקים  יׁש א והּמּוׂשּכל. והּמׂשּכיל הּׂשכל ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָהּוא

מּפראג  הּמהר"ל ׁשּמבאר ּוכפי הרמּב"ם, 40על ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָ

ׁשהּוא  הּקּב"ה על לֹומר  ׁשאיֿאפׁשר  ְֲִֶֶֶַַַַָָָָּבארּוכה,

ׁשהרי  אחד, הּכל והּמּוׂשּכל והּמׂשּכיל ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהּׂשכל

הענינים  ׁשאר ּככל נברא, ּגםּֿכן הּוא ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָהּׂשכל

מּגדר  למעלה הּוא הּקּב"ה ואילּו ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָׁשּבּבריאה,

צדק' ה'צמח ּומבאר לגמרי. אמת ד ׂשכל ׁשהן , ְְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ

הּמהר"ל  ּדברי ׁשּצדקּו להדיא אמר הּזקן ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשרּבנּו

יתּבר עצמּותֹו ולא נברא ּגםּֿכן הּוא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹׁשּׂשכל

לֹומר  איֿאפׁשר מּכלֿמקֹום אבל ְְֲִִֶַַָָָָָחסֿוׁשלֹום,

ׁשאר  ּכל ּכמֹו נברא הּוא ׁשהּׂשכל ְְְִֵֵֶֶַַָָָּגםּֿכן

יֹודע  יתּבר ׁשהּוא נמצא ּדאםּֿכן ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָהּנבראים,

אינֹו ׁשּנברא, ׁשּלאחר אּלא הימּנּו. ׁשחּוץ ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבדבר

איהּו חד, וחּיֹוהי ׁשאיהּו ּבאֹופן אּלא נפרד ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָּדבר

חד  ּבהּגהה 41וגרמֹוהי ּבּתניא וכּמבֹואר ,42 ְְְְְְִַַַַַַָָָָ

וענין  הּצמצּומים ענין ׁשּיׁשנֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַׁשּלאחרי

הּוא  ׁשּׁשם ודרּגה מקֹום יׁשנֹו אזי ְְְְְְֲִֶֶַַַַָָָההׁשּתלׁשלּות,

ּבנֹוגע הּמּד הּוא וכן הּידּוע. והּוא הּיֹודע והּוא ע ְְְְֵֵֵַַַַַַַָָ

המכּון  ׁשהרי  ּבּתפּלה, ׁשאֹומרים הּתארים ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֻלכל

ּבענינים  ׁשּמתלּבׁש ּכפי יתּבר לעצמּותֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָהּוא

ׁשּגם  ונמצא, נפרד. ּדבר ׁשהם ּבאֹופן ולא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹאּלּו,

הּוא  ּכמֹו חּיּובּיים, ּתארים ענין יׁשנֹו ְְְְֱִִִִִֶֶַָֹּבאלקּות

הּצמצּומים  לאחרי רק ׁשּזהּו אּלא כּו', ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָהּמּדע
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ואילך.ד) פכ"ח התפלה מצות שרש

שלו.39) פרקים שמונה סוף ה"ה. פ"ה תשובה הל' ה"י. פ"ב התורה יסודי ה'.40)הל' גבורת ספרו תקו"ז 41)בהקדמת

סע"ב). (ג, פ"ט.42)בהקדמה שעהיוה"א פ"ב.
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הּוא  מּזה ּולמעלה כּו'. הּכלים ּבבחינת ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָלהתלּבׁש

ּבאֹור  זה הרי ּובכללּות ׁשלילּיים, ּתארים ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָענין

ּבגּוף  מּׂשיגים ׁשאין ּדאף ְְְִִִֵֵֶַַַָָהּסֹובבּֿכלֿעלמין,

זה  הרי מּכלֿמקֹום החּיּוב), ּבידיעת (ּכמֹו ְֲִִִִֵֶַַַָָָָהּדבר

ידיעת  עלֿידי עלּֿכלּֿפנים, הּׂשגה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָּבגדר

ׁשּׁשּי אמּורים ּדברים ּבּמה אמנם, ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָהּׁשלילה.

והן  חּיּובּיים ּתארים הן הּתארים, ענין ְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָּכללּות

 ֿ ממּלאּֿכל ּבבחינת רק זה הרי ׁשלילּיים, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָּתארים

ׁשּלמעלה  ּבּדרּגה אבל  וסֹובבּֿכלֿעלמין, ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָעלמין

מּסֹובבּֿכלֿעלמין, והן מּממּלאּֿכלֿעלמין ְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָהן

אפילּו למעלה זה הרי ,יתּבר ּבעצמּותֹו ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָּדהינּו

xcBn אדמּו"ר מו"ח כ"ק (ּכלׁשֹון הּׂשגה ¦¤¤ְְִַַָָ

ידיעת  ׁשם ׁשּי ׁשּלא ּבלבד זֹו ׁשּלא ְְֲִִֶֶַַַַַָָָֹֹּבּמאמר),

הּוא  וׁשם הּׁשלילה, ידיעת לא אפילּו אּלא ְְְֲִִִִֶַַַָָָֹהחּיּוב,

היא  עצמּה הּׁשלילה ׁשאפילּו מּוחלטת, ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָׁשלילה

ּבאמת  יׁשנם הּנ"ל חילּוקים ג' והּנה, ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָמּוׁשללת.

אחר  ּבמקֹום ּכמבֹואר האֹורֹות, ּבבחינת 38אפילּו ְְְֲִִִֵַַַָָָ

יׁשנֹו הּכלים ּבבחינת הּנה ּבכללּות, אבל ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָּבארּוכה.

ּבבחינת  החּיּוב. ידיעת חּיּובּיים, ּתארים ְְְְִִִִִִִִִַַַַָענין

הּׁשלילה, ּדידיעת הענין יׁשנֹו והּגילּויים ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָהאֹורֹות

ׁשּיכּות  לזה יׁש אבל הּׂשגה, ׁשל ּבאֹופן זה ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשאין

ׁשּלמעלה  יתּבר עצמּותֹו ּובבחינת הּׂשגה. ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלגדר

ׁשלילה  ׁשל ּבאֹופן זה הרי וכלים, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָמאֹורֹות

לא  ּכלל, ּתארים ׁשל ענין ׁשם ׁשּי ׁשּלא ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹמּוחלטת,

ׁשלילּיים  ּתארים ולא חּיּובּיים .43ּתארים ְְְְִִִִִִִִָָֹ

‰ÊŒÈtŒÏÚÂּד להענין ּבנֹוגע לֹומּובן דירה ¿«ƒ∆ְְְְִִֵַָָָָ

ׁשהּכּונה  ּדכיון ּבתחּתֹונים, ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָיתּבר

מּגדר  ׁשּלמעלה יתּבר (לֹו) לעצמּותֹו היא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָּבזה

ּגםּֿכן  האדם עבֹודת להיֹות צריכה ְְֲִִֵַַַָָָָָָהּׂשגה,

ׁשטּות  ענין ׁשּזהּו הּׂשגה, מּגדר ׁשּלמעלה ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבאֹופן

הּׁשטּות  את ּומהּפכת  מבּטלת (ׁשהיא ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָּדקדּוׁשה

ואחד, אחד מּכל לתּבֹוע ׁשּיכֹולים ענין ׁשּזהּו ּגם מּובן ּומּזה ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּד'לעּומתֿזה').

והּׂשגה. הבנה ׁשל ּדרּגה זֹו ׁשאין ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָּכיון
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ואילך).43) 254 ע' (לקמן בתחילתה שבט י"ג בשלח, ש"פ שיחת ראה הענין לשלימות
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.'eÎ ÌÈÏk‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««≈ƒ

‰fÓ ‰ÏÚÓÏe באלוקות יותר נעלית ובחינה ÌÈ¯‡zדרגה ÔÈÚ ‡e‰ ¿«¿»ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ
,ÌÈiÏÈÏL התארים זו בחינה שהוא ולגבי הכוונה למשל, ו"חסדן", "חכם" ¿ƒƒƒ

החסד, והיפך החכמה מהיפך B‡a¯מושלל ‰Ê È¯‰ ˙eÏÏÎ·eƒ¿»¬≈∆»
,ÔÈÓÏÚŒÏkŒ··Bq‰ האלוקי האור «≈»»¿ƒ

שלמעלה  מהתלבשות הבליֿגבול

ÌÈ‚ÈOÓבעולמות, ÔÈ‡L Û‡c¿«∆≈«ƒƒ
¯·c‰ Ûe‚a חיובית השגה לנו ואין ¿«»»

עצמו ‰eiÁ·בדבר ˙ÚÈ„Èa BÓk)¿ƒƒ««ƒ
של  המהות בעצם השגה שהיא

Ê‰הדבר  È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,(ƒ»»¬≈∆
,ÌÈtŒÏkŒÏÚ ‰‚O‰ ¯„‚a¿∆∆«»»«»»ƒ

‰ÏÈÏM‰ ˙ÚÈ„È È„ÈŒÏÚ היינו «¿≈¿ƒ««¿ƒ»
שייכת  לא באלוקות זו דרגה שלגבי

חיובית  ידיעה (של היא "השגה" אבל (

מידיעת  (כתוצאה השגה" ב"גדר

ÌÈ¯·cהשלילה). ‰na ,ÌÓ‡»¿»«∆¿»ƒ
ÔÈÚ ˙eÏÏk CiML ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ∆«»¿»ƒ¿«
ÌÈi·eiÁ ÌÈ¯‡z Ô‰ ,ÌÈ¯‡z‰«¿»ƒ≈¿»ƒƒƒƒ

"השגה" ÌÈ¯‡zשל Ô‰Â¿≈¿»ƒ
ÌÈiÏÈÏL,"השגה "גדר ‰¯Èשל ¿ƒƒƒ¬≈

ŒÏkŒ‡lÓÓ ˙ÈÁ·a ˜¯ ‰Ê∆«ƒ¿ƒ«¿«≈»
,ÔÈÓÏÚŒÏkŒ··BÒÂ ÔÈÓÏÚ שתי »¿ƒ¿≈»»¿ƒ

ששייכות  האלוקי האור של הבחינות

ובנבראים בעולמות «¬‡·Ïלהארה
Ô‰ ‰ÏÚÓlL ‰b¯ca««¿»∆¿«¿»≈
Ô‰Â ÔÈÓÏÚŒÏkŒ‡lÓnÓƒ¿«≈»»¿ƒ¿≈
eÈ‰c ,ÔÈÓÏÚŒÏkŒ··BqÓƒ≈»»¿ƒ¿«¿
‰Ê È¯‰ ,C¯a˙È B˙eÓˆÚa¿«¿ƒ¿»≈¬≈∆
‰‚O‰ ¯„bÓ eÏÈÙ‡ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¬ƒƒ∆∆«»»
¯"eÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"Î ÔBLÏk)ƒ¿«¿
‡lL „·Ïa BÊ ‡lL ,(¯Ó‡na««¬»∆…ƒ¿«∆…

ÌL CiLבעצמותו˙ÚÈ„È «»»¿ƒ«
,·eiÁ‰ בו שייכת שלא מובן שהרי «ƒ

נבראים  של והשגה הבנה שום

ÚÈ„È˙מוגבלים  ‡Ï eÏÈÙ‡ ‡l‡∆»¬ƒ…¿ƒ«
,‰ÏÈÏM‰ והשגה ידיעה היא שגם «¿ƒ»

לעיל, כמבואר «¿ÌLÂמסויימת,
ÏÈÏL‰בעצמותו  ‡e‰¿ƒ»

,˙ËÏÁeÓ אלא השלילה ידיעת לא ¿∆∆
ה'תפיסה' העדר כי ומכל, מכל שלילה

מוחלט הוא eÏÈÙ‡L∆¬ƒוההשגה
‡È‰ dÓˆÚ ‰ÏÈÏM‰«¿ƒ»«¿»ƒ

.˙ÏÏLeÓ¿∆∆

ÌÈ˜eÏÈÁ '‚ ,‰p‰Â חלוקות השגה"‰Ï"pדרגות "גדר "השגה", ¿ƒ≈ƒƒ««
לגמרי מהשגה ‰‡B¯B˙,ולמעלה ˙ÈÁ·a eÏÈÙ‡ ˙Ó‡a ÌLÈ אף ∆¿»∆¡∆¬ƒƒ¿ƒ«»

שבעצמותו, לשלילה שבאורות השלילה דומה ÌB˜Óaשאינה ¯‡B·Ók«¿»¿»
,˙eÏÏÎa Ï·‡ .‰Îe¯‡a ¯Á‡ כדלהלן נחלקות הדרגות ‰p‰שלושת «≈«¬»¬»ƒ¿»ƒ≈

ÔÈÚ BLÈ ÌÈÏk‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««≈ƒ∆¿ƒ¿«
˙ÚÈ„È ,ÌÈi·eiÁ ÌÈ¯‡z¿»ƒƒƒƒ¿ƒ«

·eiÁ‰ המצומצם האלוקי באור כי «ƒ
עלמין") כל "ממלא הכלים, (בחינת

חיובית. השגה גם להיות יכולה

ÌÈÈeÏÈb‰Â ˙B¯B‡‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»¿«ƒƒ
האורות, (בחינת מהגבלה שלמעלה

עלמין") כל ‰ÔÈÚ"סובב BLÈ∆¿»ƒ¿»
‰Ê ÔÈ‡L ,‰ÏÈÏM‰ ˙ÚÈ„Ècƒƒ««¿ƒ»∆≈∆

‰‚O‰ ÏL ÔÙB‡a,חיוביתÏ·‡ ¿∆∆«»»¬»
.‰‚O‰ ¯„‚Ï ˙eÎiL ‰ÊÏ LÈ≈¿∆«»¿∆∆«»»
C¯a˙È B˙eÓˆÚ ˙ÈÁ··eƒ¿ƒ««¿ƒ¿»≈
,ÌÈÏÎÂ ˙B¯B‡Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈¿≈ƒ
‰ÏÈÏL ÏL ÔÙB‡a ‰Ê È¯‰¬≈∆¿∆∆¿ƒ»
ÔÈÚ ÌL CiL ‡lL ,˙ËÏÁeÓ¿∆∆∆…«»»ƒ¿»
ÌÈ¯‡z ‡Ï ,ÏÏk ÌÈ¯‡z ÏL∆¿»ƒ¿»…¿»ƒ
ÌÈ¯‡z ‡ÏÂ ÌÈi·eiÁƒƒƒ¿…¿»ƒ

ÌÈiÏÈÏL43. ¿ƒƒƒ
Ú‚Ba Ô·eÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»¿≈«
C¯a˙È BÏ ‰¯È„c ÔÈÚ‰Ï¿»ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿»≈
‰ek‰L ÔÂÈÎc ,ÌÈBzÁ˙a¿«¿ƒ¿≈»∆««»»

‡È‰ ‰Êa'דירה' יהיה שהעולם »∆ƒ
C¯a˙È (BÏ) B˙eÓˆÚÏ¿«¿ƒ¿»≈

,‰‚O‰ ¯„bÓ ‰ÏÚÓlL ולא ∆¿«¿»ƒ∆∆«»»
השלילה, השגת אפילו בו שייך

Ì„‡‰ ˙„B·Ú ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¬«»»»
¯„bÓ ‰ÏÚÓlL ÔÙB‡a ÔkŒÌb«≈¿∆∆¿«¿»ƒ∆∆
˙eËL ÔÈÚ e‰fL ,‰‚O‰«»»∆∆ƒ¿«¿

‰Le„˜c מטעם למעלה ה' עבודת ƒ¿»
למה  ומעבר מעל לגמרי, ודעת

ההיגיון עלֿפי È‰L)∆ƒ‡שמתחייב
˙eËM‰ ˙‡ ˙Ît‰Óe ˙Ïh·Ó¿«∆∆¿«∆∆∆«¿
Ô·eÓ ‰fÓe .('‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'cƒ¿«∆ƒ∆»
ÌÈÏBÎiL ÔÈÚ e‰fL Ìb«∆∆ƒ¿»∆¿ƒ
ÔÂÈk ,„Á‡Â „Á‡ ÏkÓ ÚBa˙Ïƒ¿«ƒ»∆»¿∆»≈»
‰·‰ ÏL ‰b¯c BÊ ÔÈ‡L∆≈«¿»∆¬»»

‰‚O‰Â וחילוקי הבדלים  יש שבה ¿«»»
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e"hyz'dטז ,hay c"ei

הּפרּוׁשLÈÂד) ׁשּזהּו אפׁשר, ּבדר לֹומר ¿≈ְְֵֶֶֶֶֶַַָ

הּבעלֿׁשםֿטֹוב  ּבמאמר על ה הּפנימי ְְֲִִֵַַַַַַַ

לׁשֹון 44ּפסּוק  ׁשּויתי תמיד, לנגּדי הוי' ׁשּויתי ְְְֲִִִִִִִִֶָָָָ

להיֹות  צריכים הענינים ׁשּכל ְְְְִִִִִִֶַָָָהׁשּתּוּות,

וצרי תמיד. לנגּדי ׁשהוי' לפי והּוא ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָּבהׁשּתּוּות,

ּדטֹובֿורע  לענינים ּבנֹוגע ּדבׁשלמא ְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָלהבין,

לפי  ּבׁשוה אצלֹו ׁשּיהיּו מקֹום יׁש ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָּגׁשמּיים,

אֹודֹות  מדּוּבר ּכאׁשר אבל תמיד, לנגּדֹו ְְְֲֲֲִֶֶֶַָָָָָׁשהוי'

ויתרה  הּדרגֹות, ּובכל הענינים ּבכל ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָההׁשּתּוּות

ׁשינּויים, ללא תמיד, ּתהיה ׁשההׁשּתּוּות ְְְִִִִִִֶֶֶַַָֹמּזה,

לעמֹוד  מּנברא לתּבֹוע אפׁשר אי מּובן ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָאינֹו

הענינים  וׁשּכל ׁשינּויים, ּבלי ׁשהּוא ְְְְִִִִִֶֶֶָָָּבאֹופן

אצלֹו יהיּו הׁשּתלׁשלּות ּובסדר ּבּבריאה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשּיׁשנם

אין  ההׁשּתּוּות  ׁשענין הּוא, הענין א ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָּבהׁשּתּוּות.

ּבסדר  הּוא הּנברא ּכאׁשר רק מקֹום ְְֲִֵֶֶַַַָָלֹו

לעׂשֹות  היא ׁשהעבֹודה ּכיון אבל ְְְֲֲֲִִֵֶַַָָָָהׁשּתלׁשלּות,

לעצמּותֹו, ּדירה ,יתּבר לֹו ּדירה ְְְְְִִִִֵַַָָָּבתחּתֹונים

מּׁשיּנּויים, ּולמעלה הּׂשגה מּגדר למעלה ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשהּוא

ולכן  ּכזה, ּבאֹופן להיֹות צרי לזה הּכלי ּגם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָהּנה

ׁשּתהיה  לפעֹול יכֹול לנגּדי, ּדהּוי' ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָהענין

ּדתמיד, ּובאֹופן מּמׁש, הענינים ּבכל ְְְְְִִִִֶַַָָָָָהׁשּתּוּות

ּכלל. ׁשינּויים ְְִִָֹללא

‰Ê·e ׁשּׁשמע הּזקן אדמּו"ר סיּפּור ּגם יּובן »∆ְִֵֶַַַַָָָ

אֹו הּבעלֿׁשםֿטֹוב,מהּמּגיד ׁשאחד ו דֹות ִֵֵֶֶַַַַַָ

ּומּכפר  לעיר מעיר ליל הנהגתֹו היתה ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָמעניניו

כ"ק  (ּומֹוסיף יׂשראל ּבני את ׁשֹואל והיה ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָלכפר,

זקנים  הן נׁשים, והן אנׁשים הן אדמּו"ר: ְְְֲִִִֵֵֵֵַָָמו"ח

אֹודֹות  ּפׁשּוטים) אנׁשים והן ּתלמידיֿחכמים הן ועלּֿדרֿזה צעירים, ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָוהן

ּכדי  היתה וכּונתֹו ּבזה, וכּיֹוצא ּובנים ּפרנסה לבריאּות, ּבנֹוגע ּומּצבם ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָמעמדם

ׁשּכתּוב  (ּכמֹו יׂשראל ּדתהּלֹות הענין את אצלם יֹוׁשב 45לעֹורר קדֹוׁש, ואּתה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
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בתחלתו.ה) הריב"ש צוואת סר"כ. ואילך.ו)כש"ט 138 ע' אידיש המאמרים ספר

ח.44) טז, ד.45)תהלים כב, שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
דברים  להבין יכול אינו ומצומצמת מוגבלת שלו וההשגה שההבנה ומי דרגות

לא  ודעת מטעם שלמעלה העבודה אבל וכל נעלים, ההשגה ברמת תלויה

נשמתו). (מצד לזה להגיע יכול אחד

¯Ó‡Óa ÈÓÈt‰ Le¯t‰ e‰fL ,¯LÙ‡ C¯„a ¯ÓBÏ LÈÂ („¿≈«¿∆∆∆¿»∆∆«≈«¿ƒƒ¿«¬«
˜eÒt ÏÚ ·BËŒÌLŒÏÚa‰44 «««≈«»

,„ÈÓ˙ Èc‚Ï 'ÈÂ‰ È˙ÈeLƒƒƒ¬»»¿∆¿ƒ»ƒ
ÏkL ,˙eezL‰ ÔBLÏ È˙ÈeLƒƒƒ¿ƒ¿«∆»
˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿ƒƒƒ¿

,˙eezL‰a דבר לכל להתייחס ויש ¿ƒ¿«
שווה, בצורה לאדם, ¿e‰Â‡שקורה

.„ÈÓ˙ Èc‚Ï 'ÈÂ‰L ÈÙÏ¿ƒ∆¬»»¿∆¿ƒ»ƒ
‡ÓÏL·c ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ כלומר , ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»

ומתקבל הדבר  »≈¿Ú‚Baמובן
,ÌÈiÓLb Ú¯ÂŒ·BËc ÌÈÈÚÏ¿ƒ¿»ƒ¿»»«¿ƒƒ
‰ÂLa BÏˆ‡ eÈ‰iL ÌB˜Ó LÈ≈»∆ƒ¿∆¿¿»∆

באותה  מאורע לכל מידה,ויתייחס

Ï·‡ ,„ÈÓ˙ Bc‚Ï 'ÈÂ‰L ÈÙÏ¿ƒ∆¬»»¿∆¿»ƒ¬»
˙B„B‡ ¯ae„Ó ¯L‡k«¬∆¿»
ÏÎ·e ÌÈÈÚ‰ ÏÎa ˙eezL‰‰«ƒ¿«¿»»ƒ¿»ƒ¿»

˙B‚¯c‰,ברוחניות ה' בעבודת «¿»
˙eezL‰‰L ,‰fÓ ‰¯˙ÈÂƒ≈»ƒ∆∆«ƒ¿«
,ÌÈÈeÈL ‡ÏÏ ,„ÈÓ˙ ‰È‰zƒ¿∆»ƒ¿…ƒƒ
ÚBa˙Ï ¯LÙ‡ CÈ‡ Ô·eÓ BÈ‡≈»≈∆¿»ƒ¿«

‡¯·pÓ מוגבלÔÙB‡a „BÓÚÏ ƒƒ¿»«¬¿∆
ÏkLÂ ,ÌÈÈeÈL ÈÏa ‡e‰L∆¿ƒƒƒ¿∆»
‰‡È¯aa ÌLiL ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ∆∆¿»«¿ƒ»
eÈ‰È ˙eÏLÏzL‰ ¯„Ò·e¿≈∆ƒ¿«¿¿ƒ¿

˙eezL‰a BÏˆ‡ לכולם ויתייחס ∆¿¿ƒ¿«
האדם  מטבעו והרי שווה, במידה

יותר  נעלים מעניינים יותר מתפעל

כך? כל נעלים שאינם מעניינים ופחות

ÔÈÚL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆ƒ¿«
˙eezL‰‰אכןÌB˜Ó BÏ ÔÈ‡ «ƒ¿«≈»

בגדרי  ומוגדר מוגבל אדם אצל

שלו  ‰p·¯‡המציאות ¯L‡k ˜«̄«¬∆«ƒ¿»
˙eÏLÏzL‰ ¯„Òa ‡e‰ שבו ¿≈∆ƒ¿«¿¿

והגבלה, במדידה מאיר האלוקי האור

‡È‰ ‰„B·Ú‰L ÔÂÈk Ï·‡¬»≈»∆»¬»ƒ
BÏ ‰¯Èc ÌÈBzÁ˙a ˙BNÚÏ«¬¿«¿ƒƒ»
,B˙eÓˆÚÏ ‰¯Èc ,C¯a˙Èƒ¿»≈ƒ»¿«¿
‰‚O‰ ¯„bÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»ƒ∆∆«»»

,ÌÈÈepÈMÓ ‰ÏÚÓÏe עצמו המוגבל העולם והגדרות הגבלות שבתוך כך ¿«¿»ƒƒƒ
והגבלה  הגדרה בשום מוגדר שאינו לעצמותו "דירה" ‰ÈÏkתהיה Ìb ‰p‰ƒ≈««¿ƒ

‰ÊÏלעצמותו "דירה" להיות יהפוך אכן שהעולם שתפעל ˆ¯CÈהעבודה ¿∆»ƒ
,‰Êk ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ï,מהגדרים שלמעלה Èe‰c'עבודה ÔÈÚ‰ ÔÎÏÂ ƒ¿¿∆»∆¿»≈»ƒ¿»¿«»»

,Èc‚Ï האדם של ההתקשרות היינו ¿∆¿ƒ
ומהותו, עצמותו ÏBÚÙÏעם ÏBÎÈ»ƒ¿

ÏÎa ˙eezL‰ ‰È‰zL∆ƒ¿∆ƒ¿«¿»
ÔÙB‡·e ,LnÓ ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ«»¿∆
,ÏÏk ÌÈÈeÈL ‡ÏÏ ,„ÈÓ˙c¿»ƒ¿…ƒƒ¿»
לגדרים  בסתירה עומד שהדבר למרות

כי  עצמו, מצד האדם של ולהגבלות

ודעת,זוה  מטעם שלמעלה עבודה י

מגדרי  יוצא האדם שבה עבודה

לגמרי. שלו המציאות

¯"eÓ„‡ ¯etÈÒ Ìb Ô·eÈ ‰Ê·e»∆»«ƒ«¿
˙B„B‡ „Èbn‰Ó ÚÓML Ô˜f‰«»≈∆»«≈««ƒ
„Á‡L ,·BËŒÌLŒÏÚa‰«««≈∆∆»

ÂÈÈÚÓהבעלֿשםֿטוב ‰È˙‰של ≈ƒ¿»»»¿»
¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ CÏÈÏ B˙‚‰‰«¿»»≈≈≈ƒ¿ƒ
Ï‡BL ‰È‰Â ,¯ÙÎÏ ¯ÙkÓeƒ¿«ƒ¿»¿»»≈
˜"Î ÛÈÒBÓe) Ï‡¯NÈ Èa ˙‡∆¿≈ƒ¿»≈ƒ
ÌÈL‡ Ô‰ :¯"eÓ„‡ Á"ÂÓ«¿≈¬»ƒ
Ô‰Â ÌÈ˜Ê Ô‰ ,ÌÈL Ô‰Â¿≈»ƒ≈¿≈ƒ¿≈
Ô‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ,ÌÈ¯ÈÚ¿̂ƒƒ¿«∆∆∆≈
ÌÈL‡ Ô‰Â ÌÈÓÎÁŒÈ„ÈÓÏz«¿ƒ≈¬»ƒ¿≈¬»ƒ
Ì„ÓÚÓ ˙B„B‡ (ÌÈËeLt¿ƒ«¬»»
,˙e‡È¯·Ï Ú‚Ba Ì·vÓe«»»¿≈«ƒ¿ƒ
,‰Êa ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·e ‰Ò¯t«¿»»»ƒ¿«≈»∆

B˙eÎÂ בשאלות הבעלֿשםֿטוב של ¿«»»
‡ˆÌÏאלו ¯¯BÚÏ È„k ‰˙È‰»¿»¿≈¿≈∆¿»

Ï‡¯NÈ ˙Bl‰˙c ÔÈÚ‰ ˙‡∆»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿»≈
·e˙kL BÓk)45 ֿ הקדושֿברוך על ¿∆»

Bl‰z˙הוא ·LBÈ ,LB„˜ ‰z‡Â¿«»»≈¿ƒ
,(Ï‡¯NÈ ֿ הבעלֿשם שכוונת היינו ƒ¿»≈

הללו  השאלות את לשאול הייתה טוב

יהודים לאותם לגרום »≈»¿ÁaLÏכדי
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dlk izeg` ipbl iz`a

עלֿידי  הקּב"ה את לׁשּבח יׂשראל), ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָּתהּלֹות

ּדער  ּגעלֹויּבט ּברּוֿהּׁשם, ְְֲִֵֶֶַַָאמירת

וכּידּוע  ּבזה, והענין ּבזה. וכּיֹוצא ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָאֹויּבערׁשטער,

ּכל  ּבפי ׁשגּור ׁשמים ׁשם ּבזה 46ּבענין ׁשהּכּונה , ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

לעצמּותֹו אּלא וגּלּויים, אֹורֹות ׁשל לענין ְְְְְִִִֵֶֶַָָָאינּה

יכֹול  אינֹו וגּלּויים ּדאֹורֹות הענין ׁשהרי ,ְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָיתּבר

וחד  חד ּבכל הּוא זה ענין ׁשהרי ּכל, ּבפי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹלהיֹות

הּמאֹור, עצמּות מּצד ורק ּדיליּה, ׁשיעּורא ְְְִִִֵַַַַָָלפּום

וגדֹול  קטן ּומׁשוה הּׁשוה ,יתּבר הרי 47עצמּותֹו , ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ענינֹו וזהּו ּכל . ּבפי ׁשגּור  ׁשמים ׁשּׁשם ּבאֹופן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹזה

קדֹוׁש, ּדאּתה הענין לפעל הּבעלֿׁשםֿטֹוב ְְְִִֵֶַַַַָָָָֹׁשל

יׂשראל, ּתהּלֹות ׁשעלֿידי יׂשראל, ּתהּלֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָיֹוׁשב

 ֿ ּתלמידי והן ּפׁשּוטים אנׁשים הן יׂשראל, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָׁשּכל

והילּול, ׁשבח מּתֹו ׁשמים ׁשם יזּכירּו ְְֲִִִִִֵֶַַַָָחכמים,

הּפירּוׁש ּגם [ׁשּזהּו למּטה ההמׁשכה ּתהיה ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָאזי

נרֹו ּבהּלֹו מּלׁשֹון ענין 48ּדתהּלֹות, ׁשהּוא , ְְְְִִִִִֵֶַ

הּכלים, ּבחינת ׁשל רק לא למּטה] ְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹההמׁשכה

ׁשהּוא  העצמּות, המׁשכת אּלא וגילּויים, ְְְִִֶֶַַַָָָאֹורֹות

הּׂשגה. מּגדר ְְִֶֶַַָָָלמעלה

ּׁשהּנביא CÈLÓÓeה) מה ּגםּֿכן וזהּו ּבּמאמר, «¿ƒְֲִֵֶֶַַַַַָָ

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו מׁשּוגע, 49נקרא ְְְִֶָָָ

ּדהּנה  הּזה, הּמׁשּוגע ּבא התּגּלּות 50מּדּוע ּבעת ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָ

הּגׁשמּיּות  ּבהפׁשטת להיֹות צרי היה ְְְְְִִִַַַַַָָָָָהּנבּואה

ּבּזהר  עלֿידי 51(ּכמבֹואר היא הּנבּואה ׁשהׁשראת ְְְְִֵֶַַַַַַַָָָֹ

הּׂשכל  הפׁשטת והינּו הּגׁשמּיּות), ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָהתּפּׁשטּות

הּלבּוׁשים  הפׁשטת ענין ּגםּֿכן וזהּו ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָוהּמּדֹות,

ּבׁשאּול  ׁשּכתּוב ּכמֹו הּנבּואה, (ּוכמֹו52ּבעת וּיתנּבא ּבגדיו את הּוא ּגם וּיפׁשט ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

הרד"ק  הּנפׁשּיֹות),53ׁשּכתב והּכחֹות ההרּגׁשֹות ּביטּול להם ׁשּיׁש לפי ׁשּזהּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

ׁשטּות. ּבׁשם ׁשּנקרא מּטעםֿודעת, ׁשּלמעלה הּביטּול ענין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּזהּו
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וש"נ.46) .20 ע' תרפ"ט סה"מ יב. ע' ח"א תקס"ה אדה"ז מאמרי ב. יד, וירא תו"א דר"ה 47)ראה מאמינים וכל פיוט

ג.48)ויוהכ"פ. כט, יא.49)איוב ט, ואילך.50)מלכיםֿב א'תשטו ע' סוכות אוה"ת גם תניא 51)ראה ב. קטז, זח"ב ראה

א). (קנו, בפע"ח מ"ש להבין ד"ה אחרון באתי 52)קונטרס בד"ה כ"ה אבל "את". תיבת ליתא (בכתוב כד יט, שמואלֿא

ועוד). ח. שבהערה רבים מים המשך שם. אוה"ת שם). שליט"א אדמו"ר כ"ק הערת (וראה שם ועד"ז 53)לגני שם. מלכים

שם. לשמואל בפי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯Úc ËaÈBÏÚb ,ÌM‰ŒCe¯a ˙¯ÈÓ‡ È„ÈŒÏÚ ‰"a˜‰ ˙‡∆«»»«¿≈¬ƒ«»«≈∆¿¿∆

Úe„iÎÂ ,‰Êa ÔÈÚ‰Â .‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,¯ÚËL¯ÚaÈB‡ בתורת ∆¿¿∆¿«≈»∆¿»ƒ¿»»∆¿«»«
Ïkהחסידות ÈÙa ¯e‚L ÌÈÓL ÌL ÔÈÚa46, ב'תורה שמבואר וכפי ¿ƒ¿«≈»«ƒ»¿ƒ…

שיש  יודעים תינוקות אפילו ולכן בהתגלות הוא "המאור הזקן: לרבנו אור'

מצוי" אלוה Êa‰שם ‰ek‰L∆««»»»∆
˙B¯B‡ ÏL ÔÈÚÏ dÈ‡≈»¿ƒ¿»∆
B˙eÓˆÚÏ ‡l‡ ,ÌÈÈel‚Â¿ƒƒ∆»¿«¿
˙B¯B‡c ÔÈÚ‰ È¯‰L ,C¯a˙Èƒ¿»≈∆¬≈»ƒ¿»¿
ÈÙa ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ÌÈÈel‚Â¿ƒƒ≈»ƒ¿¿ƒ
ÏÎa ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚ È¯‰L ,Ïk…∆¬≈ƒ¿»∆¿»
‡¯eÚÈL ÌeÙÏ „ÁÂ „Á«¿«¿ƒ»

,dÈÏÈc השיעור לפי ואחד אחד בכל ƒ≈
בהבנה  שווים כולם ולא שלו, (המידה)

והגילויים, האורות של »¿Â¯˜והשגה
B˙eÓˆÚ ,¯B‡n‰ ˙eÓˆÚ „vÓƒ««¿«»«¿
ÔË˜ ‰ÂLÓe ‰ÂM‰ ,C¯a˙Èƒ¿»≈«»∆«¿∆»…

ÏB„‚Â47, בין הבדל כל אין ולגביו ¿»
לגדול  ÌMLקטן ÔÙB‡a ‰Ê È¯‰¬≈∆¿∆∆≈

Ïk ÈÙa ¯e‚L ÌÈÓL וגם »«ƒ»¿ƒ…
"ברוך  אומרים והשגה בהבנה הקטנים

לעצמותו. וכוונתם ∆¿e‰ÊÂהשם"
·BËŒÌLŒÏÚa‰ ÏL BÈÚƒ¿»∆«««≈
,LB„˜ ‰z‡c ÔÈÚ‰ ÏÚÙÏƒ¿…»ƒ¿»¿«»»
ŒÏÚL ,Ï‡¯NÈ ˙Bl‰z ·LBÈ≈¿ƒƒ¿»≈∆«
ÏkL ,Ï‡¯NÈ ˙Bl‰z È„È¿≈¿ƒƒ¿»≈∆»
ÌÈËeLt ÌÈL‡ Ô‰ ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈¬»ƒ¿ƒ
e¯ÈkÊÈ ,ÌÈÓÎÁŒÈ„ÈÓÏz Ô‰Â¿≈«¿ƒ≈¬»ƒ«¿ƒ
Á·L CBzÓ ÌÈÓL ÌL≈»«ƒƒ∆«

,ÏeÏÈ‰Â או ה'" "ברוך באמרם ¿ƒ
לזה, דומים È‰z‰ביטויים ÈÊ‡¬«ƒ¿∆

‰ÎLÓ‰‰ האלוקי האור של ««¿»»
Ìbמלמעלה  e‰fL] ‰hÓÏ¿«»∆∆«

ÔBLlÓ ,˙Bl‰˙c Le¯Èt‰«≈ƒ¿ƒƒ¿
B¯ Bl‰a48, אור e‰L‡לשון ¿ƒ≈∆

‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ מלמעלה ƒ¿«««¿»»
‡Ï [‰hÓÏ והתגלות ¯˜המשכה ¿«»…«

˙B¯B‡ ,ÌÈÏk‰ ˙ÈÁa ÏL∆¿ƒ««≈ƒ
˙ÎLÓ‰ ‡l‡ ,ÌÈÈeÏÈ‚Â¿ƒƒ∆»«¿»«
‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ,˙eÓˆÚ‰»«¿∆¿«¿»

.‰‚O‰ ¯„bÓƒ∆∆«»»

CÈLÓÓe הריי"צ‰) לביאור Ó‡na¯הרבי ה'שטות כהמשך עניין «¿ƒ««¬»
˜¯‡דקדושה', ‡È·p‰M ‰Ó ÔkŒÌb e‰ÊÂ בכתובBÓÎe ,Ú‚eLÓ ¿∆«≈«∆«»ƒƒ¿»¿»¿
·e˙kL49,‰f‰ Ú‚eLn‰ ‡a ÚecÓ עניין ישנו הנבואה בעניין כי ∆»««»«¿»«∆

ודעת, מטעם למעלה ה' עבודת דקדושה, ‰˙p‰c50˙elb‰השטות ˙Úa ¿ƒ≈¿≈ƒ¿«
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ ‰‡e·p‰«¿»»»»ƒƒ¿

‰eiÓLb˙הנביא ˙ËLÙ‰a¿«¿»«««¿ƒ
¯‰fa ¯‡B·Ók)51˙‡¯L‰L «¿»«…«∆«¿»«

È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ‰‡e·p‰«¿»ƒ«¿≈
˙eiÓLb‰ ˙eËMt˙‰ כלומר ƒ¿«¿««¿ƒ

ה  הנבואה שרוח תשרה שכדי אלוקית

ולהוציא  'להתפשט' הנביא על עליו,

למצב  ולעבור מהגשמיות עצמו את

נעלה  ‰ËLÙ˙רוחני eÈ‰Â ,(¿«¿«¿»«
,˙Bcn‰Â ÏÎO‰ הכוחות שהם «≈∆¿«ƒ

כלל  שבדרך הנפש של העיקריים

עליו  שתשרה וכדי באדם, פועלים

למצב  להתעלות צריך הנביא הנבואה

שלו  הטבעי והרגש מהשכל שלמעלה

מציאותו  והגבלות בגדרי שקשורים

˙ËLÙ‰ ÔÈÚ ÔkŒÌb e‰ÊÂ¿∆«≈ƒ¿««¿»«
ÌÈLe·l‰ הבגדים Úa˙הסרת «¿ƒ¿≈

·e˙kL BÓk ,‰‡e·p‰«¿»¿∆»
Ïe‡La52˙‡ ‡e‰ Ìb ËLÙiÂ ¿»«ƒ¿««∆

·˙kL BÓÎe) ‡a˙iÂ ÂÈ„‚a¿»»«ƒ¿«≈¿∆»«
שהנביא ‰53¯„"˜ הטעם בביאור »««

"משוגע" LiLנקרא ÈÙÏ e‰fL∆∆¿ƒ∆≈
Ì‰Ïהנבואה בעת ÏeËÈaלנביאים »∆ƒ

˙BiLÙp‰ ˙BÁk‰Â ˙BLb¯‰‰««¿»¿«…««¿ƒ
לא  האישית שהמציאות כזו במידה

כלל  מקום ÔÈÚתופסת e‰fL ,(∆∆ƒ¿«
ŒÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ÏeËÈa‰«ƒ∆¿«¿»ƒ««

,˙Ú„Â פי על שמתחייב למה מעבר »««
וההיגיון ÌLaהשכל ‡¯˜pL∆ƒ¿»¿≈
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יז e"hyz'd ,hay c"ei

הּפרּוׁשLÈÂד) ׁשּזהּו אפׁשר, ּבדר לֹומר ¿≈ְְֵֶֶֶֶֶַַָ

הּבעלֿׁשםֿטֹוב  ּבמאמר על ה הּפנימי ְְֲִִֵַַַַַַַ

לׁשֹון 44ּפסּוק  ׁשּויתי תמיד, לנגּדי הוי' ׁשּויתי ְְְֲִִִִִִִִֶָָָָ

להיֹות  צריכים הענינים ׁשּכל ְְְְִִִִִִֶַָָָהׁשּתּוּות,

וצרי תמיד. לנגּדי ׁשהוי' לפי והּוא ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָּבהׁשּתּוּות,

ּדטֹובֿורע  לענינים ּבנֹוגע ּדבׁשלמא ְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָלהבין,

לפי  ּבׁשוה אצלֹו ׁשּיהיּו מקֹום יׁש ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָּגׁשמּיים,

אֹודֹות  מדּוּבר ּכאׁשר אבל תמיד, לנגּדֹו ְְְֲֲֲִֶֶֶַָָָָָׁשהוי'

ויתרה  הּדרגֹות, ּובכל הענינים ּבכל ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָההׁשּתּוּות

ׁשינּויים, ללא תמיד, ּתהיה ׁשההׁשּתּוּות ְְְִִִִִִֶֶֶַַָֹמּזה,

לעמֹוד  מּנברא לתּבֹוע אפׁשר אי מּובן ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָאינֹו

הענינים  וׁשּכל ׁשינּויים, ּבלי ׁשהּוא ְְְְִִִִִֶֶֶָָָּבאֹופן

אצלֹו יהיּו הׁשּתלׁשלּות ּובסדר ּבּבריאה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשּיׁשנם

אין  ההׁשּתּוּות  ׁשענין הּוא, הענין א ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָּבהׁשּתּוּות.

ּבסדר  הּוא הּנברא ּכאׁשר רק מקֹום ְְֲִֵֶֶַַַָָלֹו

לעׂשֹות  היא ׁשהעבֹודה ּכיון אבל ְְְֲֲֲִִֵֶַַָָָָהׁשּתלׁשלּות,

לעצמּותֹו, ּדירה ,יתּבר לֹו ּדירה ְְְְְִִִִֵַַָָָּבתחּתֹונים

מּׁשיּנּויים, ּולמעלה הּׂשגה מּגדר למעלה ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשהּוא

ולכן  ּכזה, ּבאֹופן להיֹות צרי לזה הּכלי ּגם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָהּנה

ׁשּתהיה  לפעֹול יכֹול לנגּדי, ּדהּוי' ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָהענין

ּדתמיד, ּובאֹופן מּמׁש, הענינים ּבכל ְְְְְִִִִֶַַָָָָָהׁשּתּוּות

ּכלל. ׁשינּויים ְְִִָֹללא

‰Ê·e ׁשּׁשמע הּזקן אדמּו"ר סיּפּור ּגם יּובן »∆ְִֵֶַַַַָָָ

אֹו הּבעלֿׁשםֿטֹוב,מהּמּגיד ׁשאחד ו דֹות ִֵֵֶֶַַַַַָ

ּומּכפר  לעיר מעיר ליל הנהגתֹו היתה ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָמעניניו

כ"ק  (ּומֹוסיף יׂשראל ּבני את ׁשֹואל והיה ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָלכפר,

זקנים  הן נׁשים, והן אנׁשים הן אדמּו"ר: ְְְֲִִִֵֵֵֵַָָמו"ח

אֹודֹות  ּפׁשּוטים) אנׁשים והן ּתלמידיֿחכמים הן ועלּֿדרֿזה צעירים, ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָוהן

ּכדי  היתה וכּונתֹו ּבזה, וכּיֹוצא ּובנים ּפרנסה לבריאּות, ּבנֹוגע ּומּצבם ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָמעמדם

ׁשּכתּוב  (ּכמֹו יׂשראל ּדתהּלֹות הענין את אצלם יֹוׁשב 45לעֹורר קדֹוׁש, ואּתה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
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בתחלתו.ה) הריב"ש צוואת סר"כ. ואילך.ו)כש"ט 138 ע' אידיש המאמרים ספר

ח.44) טז, ד.45)תהלים כב, שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
דברים  להבין יכול אינו ומצומצמת מוגבלת שלו וההשגה שההבנה ומי דרגות

לא  ודעת מטעם שלמעלה העבודה אבל וכל נעלים, ההשגה ברמת תלויה

נשמתו). (מצד לזה להגיע יכול אחד

¯Ó‡Óa ÈÓÈt‰ Le¯t‰ e‰fL ,¯LÙ‡ C¯„a ¯ÓBÏ LÈÂ („¿≈«¿∆∆∆¿»∆∆«≈«¿ƒƒ¿«¬«
˜eÒt ÏÚ ·BËŒÌLŒÏÚa‰44 «««≈«»

,„ÈÓ˙ Èc‚Ï 'ÈÂ‰ È˙ÈeLƒƒƒ¬»»¿∆¿ƒ»ƒ
ÏkL ,˙eezL‰ ÔBLÏ È˙ÈeLƒƒƒ¿ƒ¿«∆»
˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿ƒƒƒ¿

,˙eezL‰a דבר לכל להתייחס ויש ¿ƒ¿«
שווה, בצורה לאדם, ¿e‰Â‡שקורה

.„ÈÓ˙ Èc‚Ï 'ÈÂ‰L ÈÙÏ¿ƒ∆¬»»¿∆¿ƒ»ƒ
‡ÓÏL·c ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ כלומר , ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»

ומתקבל הדבר  »≈¿Ú‚Baמובן
,ÌÈiÓLb Ú¯ÂŒ·BËc ÌÈÈÚÏ¿ƒ¿»ƒ¿»»«¿ƒƒ
‰ÂLa BÏˆ‡ eÈ‰iL ÌB˜Ó LÈ≈»∆ƒ¿∆¿¿»∆

באותה  מאורע לכל מידה,ויתייחס

Ï·‡ ,„ÈÓ˙ Bc‚Ï 'ÈÂ‰L ÈÙÏ¿ƒ∆¬»»¿∆¿»ƒ¬»
˙B„B‡ ¯ae„Ó ¯L‡k«¬∆¿»
ÏÎ·e ÌÈÈÚ‰ ÏÎa ˙eezL‰‰«ƒ¿«¿»»ƒ¿»ƒ¿»

˙B‚¯c‰,ברוחניות ה' בעבודת «¿»
˙eezL‰‰L ,‰fÓ ‰¯˙ÈÂƒ≈»ƒ∆∆«ƒ¿«
,ÌÈÈeÈL ‡ÏÏ ,„ÈÓ˙ ‰È‰zƒ¿∆»ƒ¿…ƒƒ
ÚBa˙Ï ¯LÙ‡ CÈ‡ Ô·eÓ BÈ‡≈»≈∆¿»ƒ¿«

‡¯·pÓ מוגבלÔÙB‡a „BÓÚÏ ƒƒ¿»«¬¿∆
ÏkLÂ ,ÌÈÈeÈL ÈÏa ‡e‰L∆¿ƒƒƒ¿∆»
‰‡È¯aa ÌLiL ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ∆∆¿»«¿ƒ»
eÈ‰È ˙eÏLÏzL‰ ¯„Ò·e¿≈∆ƒ¿«¿¿ƒ¿

˙eezL‰a BÏˆ‡ לכולם ויתייחס ∆¿¿ƒ¿«
האדם  מטבעו והרי שווה, במידה

יותר  נעלים מעניינים יותר מתפעל

כך? כל נעלים שאינם מעניינים ופחות

ÔÈÚL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆ƒ¿«
˙eezL‰‰אכןÌB˜Ó BÏ ÔÈ‡ «ƒ¿«≈»

בגדרי  ומוגדר מוגבל אדם אצל

שלו  ‰p·¯‡המציאות ¯L‡k ˜«̄«¬∆«ƒ¿»
˙eÏLÏzL‰ ¯„Òa ‡e‰ שבו ¿≈∆ƒ¿«¿¿

והגבלה, במדידה מאיר האלוקי האור

‡È‰ ‰„B·Ú‰L ÔÂÈk Ï·‡¬»≈»∆»¬»ƒ
BÏ ‰¯Èc ÌÈBzÁ˙a ˙BNÚÏ«¬¿«¿ƒƒ»
,B˙eÓˆÚÏ ‰¯Èc ,C¯a˙Èƒ¿»≈ƒ»¿«¿
‰‚O‰ ¯„bÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»ƒ∆∆«»»

,ÌÈÈepÈMÓ ‰ÏÚÓÏe עצמו המוגבל העולם והגדרות הגבלות שבתוך כך ¿«¿»ƒƒƒ
והגבלה  הגדרה בשום מוגדר שאינו לעצמותו "דירה" ‰ÈÏkתהיה Ìb ‰p‰ƒ≈««¿ƒ

‰ÊÏלעצמותו "דירה" להיות יהפוך אכן שהעולם שתפעל ˆ¯CÈהעבודה ¿∆»ƒ
,‰Êk ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ï,מהגדרים שלמעלה Èe‰c'עבודה ÔÈÚ‰ ÔÎÏÂ ƒ¿¿∆»∆¿»≈»ƒ¿»¿«»»

,Èc‚Ï האדם של ההתקשרות היינו ¿∆¿ƒ
ומהותו, עצמותו ÏBÚÙÏעם ÏBÎÈ»ƒ¿

ÏÎa ˙eezL‰ ‰È‰zL∆ƒ¿∆ƒ¿«¿»
ÔÙB‡·e ,LnÓ ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ«»¿∆
,ÏÏk ÌÈÈeÈL ‡ÏÏ ,„ÈÓ˙c¿»ƒ¿…ƒƒ¿»
לגדרים  בסתירה עומד שהדבר למרות

כי  עצמו, מצד האדם של ולהגבלות

ודעת,זוה  מטעם שלמעלה עבודה י

מגדרי  יוצא האדם שבה עבודה

לגמרי. שלו המציאות

¯"eÓ„‡ ¯etÈÒ Ìb Ô·eÈ ‰Ê·e»∆»«ƒ«¿
˙B„B‡ „Èbn‰Ó ÚÓML Ô˜f‰«»≈∆»«≈««ƒ
„Á‡L ,·BËŒÌLŒÏÚa‰«««≈∆∆»

ÂÈÈÚÓהבעלֿשםֿטוב ‰È˙‰של ≈ƒ¿»»»¿»
¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ CÏÈÏ B˙‚‰‰«¿»»≈≈≈ƒ¿ƒ
Ï‡BL ‰È‰Â ,¯ÙÎÏ ¯ÙkÓeƒ¿«ƒ¿»¿»»≈
˜"Î ÛÈÒBÓe) Ï‡¯NÈ Èa ˙‡∆¿≈ƒ¿»≈ƒ
ÌÈL‡ Ô‰ :¯"eÓ„‡ Á"ÂÓ«¿≈¬»ƒ
Ô‰Â ÌÈ˜Ê Ô‰ ,ÌÈL Ô‰Â¿≈»ƒ≈¿≈ƒ¿≈
Ô‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ,ÌÈ¯ÈÚ¿̂ƒƒ¿«∆∆∆≈
ÌÈL‡ Ô‰Â ÌÈÓÎÁŒÈ„ÈÓÏz«¿ƒ≈¬»ƒ¿≈¬»ƒ
Ì„ÓÚÓ ˙B„B‡ (ÌÈËeLt¿ƒ«¬»»
,˙e‡È¯·Ï Ú‚Ba Ì·vÓe«»»¿≈«ƒ¿ƒ
,‰Êa ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·e ‰Ò¯t«¿»»»ƒ¿«≈»∆

B˙eÎÂ בשאלות הבעלֿשםֿטוב של ¿«»»
‡ˆÌÏאלו ¯¯BÚÏ È„k ‰˙È‰»¿»¿≈¿≈∆¿»

Ï‡¯NÈ ˙Bl‰˙c ÔÈÚ‰ ˙‡∆»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿»≈
·e˙kL BÓk)45 ֿ הקדושֿברוך על ¿∆»

Bl‰z˙הוא ·LBÈ ,LB„˜ ‰z‡Â¿«»»≈¿ƒ
,(Ï‡¯NÈ ֿ הבעלֿשם שכוונת היינו ƒ¿»≈

הללו  השאלות את לשאול הייתה טוב

יהודים לאותם לגרום »≈»¿ÁaLÏכדי

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

dlk izeg` ipbl iz`a

עלֿידי  הקּב"ה את לׁשּבח יׂשראל), ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָּתהּלֹות

ּדער  ּגעלֹויּבט ּברּוֿהּׁשם, ְְֲִֵֶֶַַָאמירת

וכּידּוע  ּבזה, והענין ּבזה. וכּיֹוצא ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָאֹויּבערׁשטער,

ּכל  ּבפי ׁשגּור ׁשמים ׁשם ּבזה 46ּבענין ׁשהּכּונה , ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

לעצמּותֹו אּלא וגּלּויים, אֹורֹות ׁשל לענין ְְְְְִִִֵֶֶַָָָאינּה

יכֹול  אינֹו וגּלּויים ּדאֹורֹות הענין ׁשהרי ,ְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָיתּבר

וחד  חד ּבכל הּוא זה ענין ׁשהרי ּכל, ּבפי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹלהיֹות

הּמאֹור, עצמּות מּצד ורק ּדיליּה, ׁשיעּורא ְְְִִִֵַַַַָָלפּום

וגדֹול  קטן ּומׁשוה הּׁשוה ,יתּבר הרי 47עצמּותֹו , ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ענינֹו וזהּו ּכל . ּבפי ׁשגּור  ׁשמים ׁשּׁשם ּבאֹופן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹזה

קדֹוׁש, ּדאּתה הענין לפעל הּבעלֿׁשםֿטֹוב ְְְִִֵֶַַַַָָָָֹׁשל

יׂשראל, ּתהּלֹות ׁשעלֿידי יׂשראל, ּתהּלֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָיֹוׁשב

 ֿ ּתלמידי והן ּפׁשּוטים אנׁשים הן יׂשראל, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָׁשּכל

והילּול, ׁשבח מּתֹו ׁשמים ׁשם יזּכירּו ְְֲִִִִִֵֶַַַָָחכמים,

הּפירּוׁש ּגם [ׁשּזהּו למּטה ההמׁשכה ּתהיה ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָאזי

נרֹו ּבהּלֹו מּלׁשֹון ענין 48ּדתהּלֹות, ׁשהּוא , ְְְְִִִִִֵֶַ

הּכלים, ּבחינת ׁשל רק לא למּטה] ְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹההמׁשכה

ׁשהּוא  העצמּות, המׁשכת אּלא וגילּויים, ְְְִִֶֶַַַָָָאֹורֹות

הּׂשגה. מּגדר ְְִֶֶַַָָָלמעלה

ּׁשהּנביא CÈLÓÓeה) מה ּגםּֿכן וזהּו ּבּמאמר, «¿ƒְֲִֵֶֶַַַַַָָ

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו מׁשּוגע, 49נקרא ְְְִֶָָָ

ּדהּנה  הּזה, הּמׁשּוגע ּבא התּגּלּות 50מּדּוע ּבעת ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָ

הּגׁשמּיּות  ּבהפׁשטת להיֹות צרי היה ְְְְְִִִַַַַַָָָָָהּנבּואה

ּבּזהר  עלֿידי 51(ּכמבֹואר היא הּנבּואה ׁשהׁשראת ְְְְִֵֶַַַַַַַָָָֹ

הּׂשכל  הפׁשטת והינּו הּגׁשמּיּות), ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָהתּפּׁשטּות

הּלבּוׁשים  הפׁשטת ענין ּגםּֿכן וזהּו ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָוהּמּדֹות,

ּבׁשאּול  ׁשּכתּוב ּכמֹו הּנבּואה, (ּוכמֹו52ּבעת וּיתנּבא ּבגדיו את הּוא ּגם וּיפׁשט ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

הרד"ק  הּנפׁשּיֹות),53ׁשּכתב והּכחֹות ההרּגׁשֹות ּביטּול להם ׁשּיׁש לפי ׁשּזהּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

ׁשטּות. ּבׁשם ׁשּנקרא מּטעםֿודעת, ׁשּלמעלה הּביטּול ענין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּזהּו
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וש"נ.46) .20 ע' תרפ"ט סה"מ יב. ע' ח"א תקס"ה אדה"ז מאמרי ב. יד, וירא תו"א דר"ה 47)ראה מאמינים וכל פיוט

ג.48)ויוהכ"פ. כט, יא.49)איוב ט, ואילך.50)מלכיםֿב א'תשטו ע' סוכות אוה"ת גם תניא 51)ראה ב. קטז, זח"ב ראה

א). (קנו, בפע"ח מ"ש להבין ד"ה אחרון באתי 52)קונטרס בד"ה כ"ה אבל "את". תיבת ליתא (בכתוב כד יט, שמואלֿא

ועוד). ח. שבהערה רבים מים המשך שם. אוה"ת שם). שליט"א אדמו"ר כ"ק הערת (וראה שם ועד"ז 53)לגני שם. מלכים

שם. לשמואל בפי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯Úc ËaÈBÏÚb ,ÌM‰ŒCe¯a ˙¯ÈÓ‡ È„ÈŒÏÚ ‰"a˜‰ ˙‡∆«»»«¿≈¬ƒ«»«≈∆¿¿∆

Úe„iÎÂ ,‰Êa ÔÈÚ‰Â .‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,¯ÚËL¯ÚaÈB‡ בתורת ∆¿¿∆¿«≈»∆¿»ƒ¿»»∆¿«»«
Ïkהחסידות ÈÙa ¯e‚L ÌÈÓL ÌL ÔÈÚa46, ב'תורה שמבואר וכפי ¿ƒ¿«≈»«ƒ»¿ƒ…

שיש  יודעים תינוקות אפילו ולכן בהתגלות הוא "המאור הזקן: לרבנו אור'

מצוי" אלוה Êa‰שם ‰ek‰L∆««»»»∆
˙B¯B‡ ÏL ÔÈÚÏ dÈ‡≈»¿ƒ¿»∆
B˙eÓˆÚÏ ‡l‡ ,ÌÈÈel‚Â¿ƒƒ∆»¿«¿
˙B¯B‡c ÔÈÚ‰ È¯‰L ,C¯a˙Èƒ¿»≈∆¬≈»ƒ¿»¿
ÈÙa ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ÌÈÈel‚Â¿ƒƒ≈»ƒ¿¿ƒ
ÏÎa ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚ È¯‰L ,Ïk…∆¬≈ƒ¿»∆¿»
‡¯eÚÈL ÌeÙÏ „ÁÂ „Á«¿«¿ƒ»

,dÈÏÈc השיעור לפי ואחד אחד בכל ƒ≈
בהבנה  שווים כולם ולא שלו, (המידה)

והגילויים, האורות של »¿Â¯˜והשגה
B˙eÓˆÚ ,¯B‡n‰ ˙eÓˆÚ „vÓƒ««¿«»«¿
ÔË˜ ‰ÂLÓe ‰ÂM‰ ,C¯a˙Èƒ¿»≈«»∆«¿∆»…

ÏB„‚Â47, בין הבדל כל אין ולגביו ¿»
לגדול  ÌMLקטן ÔÙB‡a ‰Ê È¯‰¬≈∆¿∆∆≈

Ïk ÈÙa ¯e‚L ÌÈÓL וגם »«ƒ»¿ƒ…
"ברוך  אומרים והשגה בהבנה הקטנים

לעצמותו. וכוונתם ∆¿e‰ÊÂהשם"
·BËŒÌLŒÏÚa‰ ÏL BÈÚƒ¿»∆«««≈
,LB„˜ ‰z‡c ÔÈÚ‰ ÏÚÙÏƒ¿…»ƒ¿»¿«»»
ŒÏÚL ,Ï‡¯NÈ ˙Bl‰z ·LBÈ≈¿ƒƒ¿»≈∆«
ÏkL ,Ï‡¯NÈ ˙Bl‰z È„È¿≈¿ƒƒ¿»≈∆»
ÌÈËeLt ÌÈL‡ Ô‰ ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈¬»ƒ¿ƒ
e¯ÈkÊÈ ,ÌÈÓÎÁŒÈ„ÈÓÏz Ô‰Â¿≈«¿ƒ≈¬»ƒ«¿ƒ
Á·L CBzÓ ÌÈÓL ÌL≈»«ƒƒ∆«

,ÏeÏÈ‰Â או ה'" "ברוך באמרם ¿ƒ
לזה, דומים È‰z‰ביטויים ÈÊ‡¬«ƒ¿∆

‰ÎLÓ‰‰ האלוקי האור של ««¿»»
Ìbמלמעלה  e‰fL] ‰hÓÏ¿«»∆∆«

ÔBLlÓ ,˙Bl‰˙c Le¯Èt‰«≈ƒ¿ƒƒ¿
B¯ Bl‰a48, אור e‰L‡לשון ¿ƒ≈∆

‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ מלמעלה ƒ¿«««¿»»
‡Ï [‰hÓÏ והתגלות ¯˜המשכה ¿«»…«

˙B¯B‡ ,ÌÈÏk‰ ˙ÈÁa ÏL∆¿ƒ««≈ƒ
˙ÎLÓ‰ ‡l‡ ,ÌÈÈeÏÈ‚Â¿ƒƒ∆»«¿»«
‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ,˙eÓˆÚ‰»«¿∆¿«¿»

.‰‚O‰ ¯„bÓƒ∆∆«»»

CÈLÓÓe הריי"צ‰) לביאור Ó‡na¯הרבי ה'שטות כהמשך עניין «¿ƒ««¬»
˜¯‡דקדושה', ‡È·p‰M ‰Ó ÔkŒÌb e‰ÊÂ בכתובBÓÎe ,Ú‚eLÓ ¿∆«≈«∆«»ƒƒ¿»¿»¿
·e˙kL49,‰f‰ Ú‚eLn‰ ‡a ÚecÓ עניין ישנו הנבואה בעניין כי ∆»««»«¿»«∆

ודעת, מטעם למעלה ה' עבודת דקדושה, ‰˙p‰c50˙elb‰השטות ˙Úa ¿ƒ≈¿≈ƒ¿«
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ ‰‡e·p‰«¿»»»»ƒƒ¿

‰eiÓLb˙הנביא ˙ËLÙ‰a¿«¿»«««¿ƒ
¯‰fa ¯‡B·Ók)51˙‡¯L‰L «¿»«…«∆«¿»«

È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ‰‡e·p‰«¿»ƒ«¿≈
˙eiÓLb‰ ˙eËMt˙‰ כלומר ƒ¿«¿««¿ƒ

ה  הנבואה שרוח תשרה שכדי אלוקית

ולהוציא  'להתפשט' הנביא על עליו,

למצב  ולעבור מהגשמיות עצמו את

נעלה  ‰ËLÙ˙רוחני eÈ‰Â ,(¿«¿«¿»«
,˙Bcn‰Â ÏÎO‰ הכוחות שהם «≈∆¿«ƒ

כלל  שבדרך הנפש של העיקריים

עליו  שתשרה וכדי באדם, פועלים

למצב  להתעלות צריך הנביא הנבואה

שלו  הטבעי והרגש מהשכל שלמעלה

מציאותו  והגבלות בגדרי שקשורים

˙ËLÙ‰ ÔÈÚ ÔkŒÌb e‰ÊÂ¿∆«≈ƒ¿««¿»«
ÌÈLe·l‰ הבגדים Úa˙הסרת «¿ƒ¿≈

·e˙kL BÓk ,‰‡e·p‰«¿»¿∆»
Ïe‡La52˙‡ ‡e‰ Ìb ËLÙiÂ ¿»«ƒ¿««∆

·˙kL BÓÎe) ‡a˙iÂ ÂÈ„‚a¿»»«ƒ¿«≈¿∆»«
שהנביא ‰53¯„"˜ הטעם בביאור »««

"משוגע" LiLנקרא ÈÙÏ e‰fL∆∆¿ƒ∆≈
Ì‰Ïהנבואה בעת ÏeËÈaלנביאים »∆ƒ

˙BiLÙp‰ ˙BÁk‰Â ˙BLb¯‰‰««¿»¿«…««¿ƒ
לא  האישית שהמציאות כזו במידה

כלל  מקום ÔÈÚתופסת e‰fL ,(∆∆ƒ¿«
ŒÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ÏeËÈa‰«ƒ∆¿«¿»ƒ««

,˙Ú„Â פי על שמתחייב למה מעבר »««
וההיגיון ÌLaהשכל ‡¯˜pL∆ƒ¿»¿≈
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e"hyz'dיח ,hay c"ei

C‡ ׁשאףֿעלּֿפי הּנבּואה, ּבענין להבין צרי «ְְְְִִִִֶַַַַָָָ

והּכחֹות  ההרּגׁשֹות ּביטּול להיֹות ְְְִִִֶַַַָָֹׁשּצרי

הּלבּוׁשים  להפׁשטת ועד ּומּדֹות, ּדׂשכל ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָהּנפׁשּיים

ׁשהרי  הּדיּבּור, ענין יׁשנֹו ּומּכלֿמקֹום ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָּכפׁשּוטם,

ּבקֹול  למּטה ׁשּמתּגּלה ּבאֹופן הּוא הּנבּואה ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָענין

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּדוקא, ּגׁשמי ּדּבר 54ודּבּור הוי' רּוח ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָ

אפׁשר, ּבדר לֹומר ויׁש לׁשֹוני. על ּומּלתֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָּבי

הּמּגיד  ּתֹורת רּבֹותינּוז עלּֿפי מאמר ּבפרּוׁש ְֲִִֵֵַַַַַַַ

הלא 55ז"ל  ּכי עלמא, מיברי הוּו צּדיקים ּבעּו אי ְְֲִִִִִֵַַָָָָֹ

נעׂשּו ׁשמים הוי' ּוכתיב 56ּבדבר ּבאּפיו 57, וּיּפח ְְְֲֲִִִִַַַַַַָָָָ

והּנה  ממללא, לרּוח  ּומתרּגמינן  חּיים, ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָנׁשמת

הּוא  ּכי חלקים, לֹומר ׁשּי לא  ְְֲִִִֵֵַַַָָָֹּבהּׁשםֿיתּבר

ל ֹומר ׁשּי לא ֿ סֹוף ּובאין חלק איןֿסֹוף, רק ְֵֵֵֶַַַָֹ

הּוא  ּבדּבּור ואםּֿכן ּבאּפֹו, נפח לבד ְְְְִִִֵַַַַָהּדּבּור

הוּו צּדיקים ּבעּו אם לפיֿזה נמצא הּכל, ְְְִִִִִִֶַַָָָָֹנכלל

ונקי  ז הּוא הּצּדיק ׁשל ּדּבּורֹו ּכי עלמא, ְְְִִִִִֵֶַַַָָָמיברי

היּו עֹונֹותיכם רק (ׁשהרי  הּמבּדיל מס ׁשּום ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָּבלי

גֹו' הּוא 58מבּדילים הּצּדיק ׁשל הּדּבּור רק ,( ְִִִִֶַַַַַ

ּכמֹו מּמׁש הּוא והרי לׁשרׁשֹו, ּומקּוׁשר ְְְְְֲֵַַָָָָמדּוּבק

נעׂשּו ׁשמים מּמּנּו אׁשר הּׁשםֿיתּבר ׁשל ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּדּבּור

להיֹות  יכֹול הּצּדיק ׁשּדּבּור מּובן ּומּזה ְִִִִֶֶַַָָכּו'.

יכֹול  ׁשעלֿידֹו ּבאֹופן ּומקֹורֹו ׁשרׁשֹו עם ְְְִֶֶַָָָָקׁשּור

הּוא  זה ענין והרי עלמא, ּדמיברי הענין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָלהיֹות

ּב'אּגרת  ׁשּכתּוב ּכמֹו ּדוקא, העצמּות ְְְְְִֶֶֶַַַָָָֹּבכח

ּברּוֿהּוא 59הּקדׁש' הּמאציל ׁשל ׁשּמציאּותֹו ְֲִִֶֶֶַַַָֹ

מאיזה  עלּול ואינֹו מעצמּותֹו הּוא ְְְִֵֵֵֵֶֶַָׁשּמציאּותֹו

ויכלּתֹו ּבכחֹו לבּדֹו הּוא לֹו, ׁשּקדמה ְְְְִִֶַָָָָֹעילה

ּומתּגּלה  נמׁש זה וכח כּו', מאין יׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹלברֹוא

הּדּבּור. ענין ְְִִֵַַַעלֿידי

CÈLÓÓe הּלבּוׁשים הפׁשטת ּבענין ּבּמאמר «¿ƒְְְְֲִִַַַַַַָָ

ּבאים  הם ּדהּלבּוׁשים הּנבּואה, ְְְְִִֵֵַַָָּבעת
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ג).ז) (כא, ויחי או"ת

ב.54) כג, ב.55)שמואלֿב סה, ו.56)סנהדרין לג, ז.57)תהלים ב, תניא 58)בראשית וראה שם. סנהדרין ב. נט, ישעי'

פ"ה. ע"ב).59)אגה"ת ריש (קל, ס"כ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙BÈ‰Ï CÈ¯vL ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,‰‡e·p‰ ÔÈÚa ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ C‡«»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿««¿»∆««ƒ∆»ƒƒ¿
„ÚÂ ,˙BcÓe ÏÎNc ÌÈiLÙp‰ ˙BÁk‰Â ˙BLb¯‰‰ ÏeËÈaƒ««¿»¿«…««¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿«

,ÌËeLÙk ÌÈLe·l‰ ˙ËLÙ‰Ï,לעיל ÌB˜ÓŒÏkÓeכמבואר ¿«¿»««¿ƒƒ¿»ƒ»»
ÔÙB‡a ‡e‰ ‰‡e·p‰ ÔÈÚ È¯‰L ,¯eaÈc‰ ÔÈÚ BLÈ∆¿ƒ¿««ƒ∆¬≈ƒ¿««¿»¿∆

¯ea„Â ÏB˜a ‰hÓÏ ‰lb˙nL∆ƒ¿«∆¿«»¿¿ƒ
·e˙kL BÓk ,‡˜Âc ÈÓLb54 «¿ƒ«¿»¿∆»

ÏÚ B˙lÓe Èa ¯ac 'ÈÂ‰ Áe¯«¬»»ƒ∆ƒƒ»«
ÈBLÏ יש הנבואה בעת אם ולכאורה, ¿ƒ

איך  הנביא מציאות של מוחלט ביטול

ולהתגלות  להתבטא יכולה הנבואה

צריך  הנביא (והרי גשמי בדיבור

והמידות  מהשכל אפילו 'להתפשט'

שלו)?

ŒÏÚ ,¯LÙ‡ C¯„a ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆∆¿»«
„Èbn‰ ˙¯Bz Èt ממעזריטש ƒ«««ƒ

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó Le¯Ùa55 ¿≈«¬««≈«
‰eÂבגמרא ÌÈ˜Ècˆ eÚa È‡ƒ»«ƒƒ»

,‡ÓÏÚ È¯·ÈÓ הצדיקים רצו אילו ƒ¿≈»¿»
עולם  בוראים a„·¯היו ‡Ï‰ Èkƒ¬…ƒ¿«

eNÚ ÌÈÓL 'ÈÂ‰56, ֿ הקדוש ¬»»»«ƒ«¬
באמצעות  העולם את ברא ברוךֿהוא

È˙Îe57ÂÈt‡a·הדיבור ÁtiÂ ¿ƒ«ƒ«¿«»
ÔÈÓb¯˙Óe ,ÌÈiÁ ˙ÓLƒ¿««ƒ¿«¿¿ƒ»
של  חיים שנשמת מפרש והתרגום

נברא  שהאדם העובדה היא האדם

Ï היות,‡ÏÏÓÓ Áe¯(נפש) רוח ƒ«¿«¿»
C¯a˙ÈŒÌM‰aמדברת, ‰p‰Â¿ƒ≈¿«≈ƒ¿»≈

Èk ,ÌÈ˜ÏÁ ¯ÓBÏ CiL ‡Ï…«»«¬»ƒƒ
ÛBÒŒÔÈ‡ ‡e‰ להתגלות גבול שאין ≈

איזו  יש כאשר ולכן שלו ולהתפשטות

של  התגלות זו בעצם ממנו, התגלות

עצמותו, CiLכל ‡Ï ÛBÒŒÔÈ‡·e¿≈…«»
„·Ï ¯eac‰ ˜ÏÁ ˜¯ ¯ÓBÏ««≈∆«ƒ¿«

ÔkŒÌ‡Â ,Bt‡a ÁÙ שאי כיוון »«¿«¿ƒ≈
באדם  נשמה שבנתינת לומר אפשר

אלא  מהאיןֿסוף חלק רק התגלה

לכן  כולו, שהתגלה לומר בהכרח

‡ˆÓ ,Ïk‰ ÏÏÎ ‡e‰ ¯ea„a¿ƒƒ¿»«…ƒ¿»
‰ÊŒÈÙÏ,האלוקי שהדיבור מאחר ¿ƒ∆

עצם  את כולל העולם, נברא שבו

כן אם ˆÌÈ˜Ècהאלוקות, eÚa Ì‡ƒ»«ƒƒ

,‡ÓÏÚ È¯·ÈÓ eÂ‰ כך הכול, כולל הדיבור באלוקות שלמעלה וכשם »ƒ¿≈»¿»
הכוחות כל את יש הצדיק של הדיבור ‰e‡בכוח ˜Ècv‰ ÏL B¯eac Èkƒƒ∆««ƒ
ÏÈc·n‰ CÒÓ ÌeL ÈÏa È˜Â CÊ האלוקי ומקורו לשורשו בינו «¿»ƒ¿ƒ»»««¿ƒ

'B‚ ÌÈÏÈc·Ó eÈ‰ ÌÎÈ˙BBÚ ˜¯ È¯‰L)58 הצדיק נקי ואילו ∆¬≈«¬≈∆»«¿ƒƒ
‰Ècv˜מעוון  ÏL ¯eac‰ ˜¯ ,(««ƒ∆««ƒ

BL¯LÏ ¯Le˜Óe ˜ae„Ó ‡e‰¿»¿»¿»¿
אתו, LnÓומאוחד ‡e‰ È¯‰Â«¬≈«»

C¯a˙ÈŒÌM‰ ÏL ¯eac‰ BÓk¿«ƒ∆«≈ƒ¿»≈
Ó ¯L‡.'eÎ eNÚ ÌÈÓL epn ¬∆ƒ∆»«ƒ«¬

˜Ècv‰ ¯eacL Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆ƒ««ƒ
BL¯L ÌÚ ¯eL˜ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿»ƒ»¿
ÏBÎÈ B„ÈŒÏÚL ÔÙB‡a B¯B˜Óe¿¿∆∆«»»
,‡ÓÏÚ È¯·ÈÓc ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿≈»¿»

‰Ê ÔÈÚ È¯‰Â עולם בריאת של «¬≈ƒ¿»∆
(מציאות) 'יש' בריאת של באופן

דבר) (לא ÁÎaמ'אין' ‡e‰¿…«
‡˜Âc ˙eÓˆÚ‰ ביכולתו של רק »«¿«¿»

בעצמו, הוא ברוך ¿BÓkהקדוש
'L„w‰ ˙¯b‡'a ·e˙kL59 ∆»¿ƒ∆∆«…∆

התניא  ÏLבספר B˙e‡ÈˆnL∆¿ƒ∆
ÏÈˆ‡n‰ הבורא‡e‰ŒCe¯a ««¬ƒ»

B˙eÓˆÚÓ ‡e‰ B˙e‡ÈˆnL∆¿ƒ≈«¿
ÏeÏÚ BÈ‡Â תוצאה‰ÊÈ‡Ó ¿≈»≈≈∆

‰ÏÈÚ סיבה,BÏ ‰Ó„wL אלא ƒ»∆»¿»
שאין  קדמון והוא מעצמותו מציאותו

ושום  מציאות שום להיות יכולה ולא

למציאותו קודמת Bc·Ïסיבה ‡e‰¿«
ÔÈ‡Ó LÈ ‡B¯·Ï BzÏÎÈÂ BÁÎa¿…ƒ»¿ƒ¿≈≈«ƒ

'eÎ כזה (באופן מלאֿדבר דבר

כאילו  עצמאית למציאות נראה שה'יש'

אותו), המהווה ומקור שורש לו אין

‰Ê ÁÎÂ מאין יש להוות עצמותו של ¿…«∆
ÔÈÚ È„ÈŒÏÚ ‰lb˙Óe CLÓƒ¿»ƒ¿«∆«¿≈ƒ¿«

¯eac‰ אף הנבואה, בגילוי גם וכך «ƒ
מוחלט  בביטול הוא שהנביא

מכלֿמקום  ממציאותו, ובהתפשטות

זהו  כי הדיבור באמצעות בא הגילוי

פועל  הקדושֿברוךֿהוא שבו האופן

ומתגלה.

ÔÈÚa ¯Ó‡na CÈLÓÓe«¿ƒ««¬»¿ƒ¿«
˙Úa ÌÈLe·l‰ ˙ËLÙ‰«¿»««¿ƒ¿≈
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dlk izeg` ipbl iz`a

ּכתיב  החטא ּדלפני עץֿהּדעת, חטא 60מּצד ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַ

ועלֿידי  יתּבׁשׁשּו, ולא כּו' ערּוּמים ׁשניהם ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָֹֹוּיהיּו

וידּוע  הּלבּוׁשים, ענין נתחּדׁש עץֿהּדעת 61חטא ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָ

ּבטֹובֿורע, הּמעֹורב הרגׁש הּוא החטא ְְְְִֵֶֶַַַָָָָּדעיקר

ּבהם 62ּוכתיב  ׁשּנתחּדׁש הם, עירּומים ּכי וּידעּו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ

ענין  ּגםּֿכן ׁשּזהּו ּבטֹובֿורע, הּמעֹורב ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָההרּגׁש

אדמּו"ר  ׁשּמבאר ּכפי ּבזה, והענין ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָהּלבּוׁשים.

ּׁשּניתוּסף ח מהר"ׁש מה מּובן אינֹו ׁשּלכאֹורה ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

עץֿהּדעת, חטא עלֿידי הראׁשֹון ּבאדם ְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָחכמה

ׁשּכתּוב  ּכאלקים 63ּכמֹו והייתם עיניכם ונפקחּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָֹ

ּוכתיב  טֹובֿורע, ׁשניהם 64יֹודעי עיני וּתּפקחנה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

ג  ֿ וּידע ּו ׁשעל הּכתּוב), ּדּבר החכמה (לענין ֹו' ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָ

נׂשּכר  ׁשהחֹוטא נמצא ּבזה,65ּפיֿזה הּבאּור א . ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

היתה  ׁשּלא חכמה ּבֹו ׁשּניתוּסף הּכּונה ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשאין

ׁשּום  ּבֹו היה ׁשּלא נאמר  אם ׁשהרי  לפניֿזה, ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹּכלל

ׁשּלא  הּׁשםֿיתּבר צוהּו אי מּקֹודם, ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹחכמה

אינֹו חכמה ּבֹו ׁשאין מי הלא העץ, מן ְֲִִֵֵֵֶַָָָֹֹיאכל

ּבריאתֹו ׁשּמתחלת אּלא האזהרֹות, מקּים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּבגדר

האלקית  הּידיעה והּוא החכמה, ׁשלמּות ּבֹו ְְְְֱִִֵַַָָָָָָֹהיה

ידיעת  ואילּו אלקּות. חכמת כּו', ְְְְְֱִִַַָָֹֻּבמׂשּכלֹות

וכל  טֹובֿורע ידיעת ּדהינּו ְְְְְְִַַַָָָָהמפּורסמֹות,

ּגׁשמּיים  וחּוׁשים ּכחֹות עם הּקׁשּורים ְְְְִִִִִִִַַָָֹהענינים

ּכלל. מנהּו ׁשמץ ּבֹו היה לא ּגׁשמּיֹות, ְְְְֲִֶֶֶַַָָָֹותאוֹות

ׁשּי היה ׁשּלא יתּבׁשׁשּו, ולא ּׁשּכתּוב מה ְְְִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ[וזהּו

ּגמּורה, ּבהׁשּתּוּות אצלֹו והיּו אּלּו, לענינים ְְְְְְְְִִִֵֶַָָָָּכלל

אלקית  ּבחכמה רק היתה והּׂשגתֹו ׁשחכמתֹו ְְְְְֱִֵֶַַָָָָָָָָָֹּכיון

נפל  החטא  לאחר א האמּתית], החכמה ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָׁשהיא

לבּוׁש ׁשּזהּו כּו', טֹובֿורע ידיעת המפּורסמֹות, ידיעת אצלֹו ונעׂשה ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמּמדרגתֹו,

ענין  להיֹות הּוצר זה ּומּצד אלקית, ּבחכמה הּידיעה על ּומסּתיר ְְְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹׁשּמכּסה

וּילּביׁשם  עֹור ּכתנֹות גֹו' (וּיעׂש ֿ 66הּלבּוׁשים ׁש'לעּומת הענינים את לכּסֹות ,( ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָ
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פקי"ז.ח) תרל"ו רבים מים המשך

כה.60) ב, ואילך.61)בראשית פט ע' עזר"ת סה"מ ואילך. נה ע' לאזניא אתהלך אדה"ז מאמרי ז.62)ראה ג, בראשית

ה.63) ובפירש"י.64)שם, ז פ"ב.65)שם, ח"א מו"נ כא.66)ראה שם, בראשית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈLe·l‰c ,‰‡e·p‰לובש שהאדם הבגדים עניין ÌÈ‡aכללות Ì‰ «¿»¿«¿ƒ≈»ƒ

·È˙k ‡ËÁ‰ ÈÙÏc ,˙Úc‰ŒıÚ ‡ËÁ „vÓ60Ì‰ÈL eÈ‰iÂ ƒ«≈¿≈«««¿ƒ¿≈«≈¿¿ƒ«ƒ¿¿≈∆
,eLLa˙È ‡ÏÂ 'eÎ ÌÈne¯Ú לא דבר שום היה לא החטא קודם כי ¬ƒ¿…ƒ¿…»

הבגדים בהעדר ÔÈÚצנוע LcÁ˙ ˙Úc‰ŒıÚ ‡ËÁ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈≈¿≈«««ƒ¿«≈ƒ¿«
Úe„ÈÂ ,ÌÈLe·l‰61 בתורת «¿ƒ¿»«

‰e‡החסידות ‡ËÁ‰ ¯˜ÈÚc¿ƒ««≈¿
,Ú¯ÂŒ·BËa ·¯BÚn‰ L‚¯‰»∆∆«¿»¿»»
הרע  של בקיומו וההכרה המודעות

·È˙Îe62ÌÈÓe¯ÈÚ Èk eÚ„iÂ ¿ƒ«≈¿ƒ≈ƒ
Lb¯‰‰ Ì‰a LcÁ˙pL ,Ì‰≈∆ƒ¿«≈»∆«∆¿≈
e‰fL ,Ú¯ÂŒ·BËa ·¯BÚn‰«¿»¿»»∆∆

ÌÈLe·l‰ ÔÈÚ ÔkŒÌb הם שאף «≈ƒ¿««¿ƒ
זו  מסיבה הדעת עץ בחטא נתחדשו

ומבאר. שממשיך כפי עצמה,

¯‡·nL ÈÙk ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ∆¿»≈
‰¯B‡ÎlL L"¯‰Ó ¯"eÓ„‡«¿«¬»∆ƒ¿»
ÛqÂ˙ÈpM ‰Ó Ô·eÓ BÈ‡≈»«∆ƒ¿«≈
È„ÈŒÏÚ ÔBL‡¯‰ Ì„‡a ‰ÓÎÁ»¿»»»»»ƒ«¿≈
BÓk ,˙Úc‰ŒıÚ ‡ËÁ≈¿≈«««¿

·e˙kL63ÌÎÈÈÚ eÁ˜ÙÂ ∆»¿ƒ¿¿≈≈∆
Œ·BË ÈÚ„BÈ ÌÈ˜Ï‡k Ì˙ÈÈ‰Âƒ¿ƒ∆≈…ƒ¿≈

·È˙Îe ,Ú¯Â64ÈÈÚ ‰Á˜tzÂ »»¿ƒ«ƒ»«¿»≈≈
ÔÈÚÏ) 'B‚ eÚ„iÂ Ì‰ÈL¿≈∆«≈¿¿ƒ¿«
ŒÏÚL ,(·e˙k‰ ¯ac ‰ÓÎÁ‰«»¿»ƒ∆«»∆«
‡ËBÁ‰L ‡ˆÓ ‰ÊŒÈtƒ∆ƒ¿»∆«≈

¯kN65 שכר מביא שהחטא היינו ƒ¿»
של  מעשה שהחטא, ייתכן ואיך וריווח,

תועלת  יביא ה' רצון על עבירה

וריווח?

‰ek‰ ÔÈ‡L ,‰Êa ¯e‡a‰ C‡««≈»∆∆≈««»»
‡lL ‰ÓÎÁ Ba ÛqÂ˙ÈpL∆ƒ¿«≈»¿»∆…
È¯‰L ,‰ÊŒÈÙÏ ÏÏk ‰˙È‰»¿»¿»ƒ¿≈∆∆¬≈

Ba ‰È‰ ‡lL ¯Ó‡ Ì‡ באדם ƒ…«∆…»»
Ì„BwÓ,הראשון ‰ÓÎÁ ÌeL»¿»ƒ∆

החטא, ‰ŒÌMלפני e‰Âˆ CÈ‡≈ƒ»«≈
,ıÚ‰ ÔÓ ÏÎ‡È ‡lL C¯a˙Èƒ¿»≈∆……«ƒ»≈
BÈ‡ ‰ÓÎÁ Ba ÔÈ‡L ÈÓ ‡Ï‰¬…ƒ∆≈»¿»≈

˙B¯‰Ê‡‰ Ìi˜Ó ¯„‚a שהרי ¿∆∆¿«≈»«¿»
מותר, ומה אסור מה להבין מסוגל אינו

B˙‡È¯a ˙ÏÁ˙nL ‡l‡ של ∆»∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»
כבר  הראשון eÓÏL˙אדם Ba ‰È‰»»¿≈

˙ÓÎÁ ,'eÎ ˙BÏkNÓa ˙È˜Ï‡‰ ‰ÚÈ„i‰ ‡e‰Â ,‰ÓÎÁ‰«»¿»¿«¿ƒ»»¡…ƒ¿À¿»»¿«
˙e˜Ï‡ אלוקות בענייני ולהשיג להבין החכמה השלמה, החכמה כלומר, ¡…

על  לצוות אפשר היה ולכן מלכתחילה בו הייתה ואזהרות.אכן ציוויים יו

˙BÓÒ¯eÙÓ‰ ˙ÚÈ„È eÏÈ‡Â הזה בעולם ומפורסמים הידועים הדברים ¿ƒ¿ƒ««¿¿»
Ú¯ÂŒ·BËהגשמי, ˙ÚÈ„È eÈ‰c¿«¿¿ƒ«»»

ÌÚ ÌÈ¯eLw‰ ÌÈÈÚ‰ ÏÎÂ¿»»ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ
ÌÈiÓLb ÌÈLeÁÂ ˙BÁk…¿ƒ«¿ƒƒ
Ba ‰È‰ ‡Ï ,˙BiÓLb ˙BÂ‡˙Â¿«¬«¿ƒ…»»

e‰Óאפילו ıÓL מהם.ÏÏk ∆∆∆¿¿»
‡ÏÂ ·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ]¿∆«∆»¿…

eLLa˙È ללא שהיו מכך וחוה אדם ƒ¿…»
ÏÏkבגדים, CiL ‰È‰ ‡lL∆…»»«»¿»

el‡ ÌÈÈÚÏ במובן תאוות של ¿ƒ¿»ƒ≈
והשלילי  ‡ˆBÏהחומרי eÈ‰Â ,¿»∆¿

‰¯eÓb ˙eezL‰a הבדל כל ללא ¿ƒ¿«¿»
אין  שהרי לא או לבושים האדם בני אם

לתאוות, שייכות כל «≈ÔÂÈkלו
˜¯ ‰˙È‰ B˙‚O‰Â B˙ÓÎÁL∆»¿»¿«»»»¿»«
‡È‰L ˙È˜Ï‡ ‰ÓÎÁa¿»¿»¡…ƒ∆ƒ

˙ÈzÓ‡‰ ‰ÓÎÁ‰ לו אין וכאילו , «»¿»»¬ƒƒ
ולהתאוות  העולם בענייני להבין חכמה

ÏÙלהם  ‡ËÁ‰ ¯Á‡Ï C‡ ,[«¿«««≈¿»«
הראשון  הקודמת,B˙‚¯„nÓאדם ƒ«¿≈»

˙ÚÈ„È BÏˆ‡ ‰NÚÂ¿«¬»∆¿¿ƒ«
Ú¯ÂŒ·BË ˙ÚÈ„È ,˙BÓÒ¯eÙÓ‰«¿¿»¿ƒ«»»

,'eÎ ולרע לגשמיות מודעות

qÎnL‰ולתאוות, Le·Ï e‰fL∆∆¿∆¿«∆
‰ÓÎÁa ‰ÚÈ„i‰ ÏÚ ¯ÈzÒÓe«¿ƒ««¿ƒ»¿»¿»
C¯ˆe‰ ‰Ê „vÓe ,˙È˜Ï‡¡…ƒƒ«∆¿«

ÌÈLe·l‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï כיסוי ƒ¿ƒ¿««¿ƒ
בבגדים  ֿ (NÚiÂהגוף הקדושֿברוך «««

וחוה  לאדם BÚ¯הוא ˙B˙k 'B‚»¿
ÌLÈaÏiÂ66˙‡ ˙BqÎÏ ,( ««¿ƒ≈¿«∆

ÔÂÈk ,'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'L ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ∆¿«∆≈»
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יט e"hyz'd ,hay c"ei

C‡ ׁשאףֿעלּֿפי הּנבּואה, ּבענין להבין צרי «ְְְְִִִִֶַַַַָָָ

והּכחֹות  ההרּגׁשֹות ּביטּול להיֹות ְְְִִִֶַַַָָֹׁשּצרי

הּלבּוׁשים  להפׁשטת ועד ּומּדֹות, ּדׂשכל ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָהּנפׁשּיים

ׁשהרי  הּדיּבּור, ענין יׁשנֹו ּומּכלֿמקֹום ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָּכפׁשּוטם,

ּבקֹול  למּטה ׁשּמתּגּלה ּבאֹופן הּוא הּנבּואה ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָענין

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּדוקא, ּגׁשמי ּדּבר 54ודּבּור הוי' רּוח ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָ

אפׁשר, ּבדר לֹומר ויׁש לׁשֹוני. על ּומּלתֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָּבי

הּמּגיד  ּתֹורת רּבֹותינּוז עלּֿפי מאמר ּבפרּוׁש ְֲִִֵֵַַַַַַַ

הלא 55ז"ל  ּכי עלמא, מיברי הוּו צּדיקים ּבעּו אי ְְֲִִִִִֵַַָָָָֹ

נעׂשּו ׁשמים הוי' ּוכתיב 56ּבדבר ּבאּפיו 57, וּיּפח ְְְֲֲִִִִַַַַַַָָָָ

והּנה  ממללא, לרּוח  ּומתרּגמינן  חּיים, ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָנׁשמת

הּוא  ּכי חלקים, לֹומר ׁשּי לא  ְְֲִִִֵֵַַַָָָֹּבהּׁשםֿיתּבר

ל ֹומר ׁשּי לא ֿ סֹוף ּובאין חלק איןֿסֹוף, רק ְֵֵֵֶַַַָֹ

הּוא  ּבדּבּור ואםּֿכן ּבאּפֹו, נפח לבד ְְְְִִִֵַַַַָהּדּבּור

הוּו צּדיקים ּבעּו אם לפיֿזה נמצא הּכל, ְְְִִִִִִֶַַָָָָֹנכלל

ונקי  ז הּוא הּצּדיק ׁשל ּדּבּורֹו ּכי עלמא, ְְְִִִִִֵֶַַַָָָמיברי

היּו עֹונֹותיכם רק (ׁשהרי  הּמבּדיל מס ׁשּום ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָּבלי

גֹו' הּוא 58מבּדילים הּצּדיק ׁשל הּדּבּור רק ,( ְִִִִֶַַַַַ

ּכמֹו מּמׁש הּוא והרי לׁשרׁשֹו, ּומקּוׁשר ְְְְְֲֵַַָָָָמדּוּבק

נעׂשּו ׁשמים מּמּנּו אׁשר הּׁשםֿיתּבר ׁשל ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּדּבּור

להיֹות  יכֹול הּצּדיק ׁשּדּבּור מּובן ּומּזה ְִִִִֶֶַַָָכּו'.

יכֹול  ׁשעלֿידֹו ּבאֹופן ּומקֹורֹו ׁשרׁשֹו עם ְְְִֶֶַָָָָקׁשּור

הּוא  זה ענין והרי עלמא, ּדמיברי הענין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָלהיֹות

ּב'אּגרת  ׁשּכתּוב ּכמֹו ּדוקא, העצמּות ְְְְְִֶֶֶַַַָָָֹּבכח

ּברּוֿהּוא 59הּקדׁש' הּמאציל ׁשל ׁשּמציאּותֹו ְֲִִֶֶֶַַַָֹ

מאיזה  עלּול ואינֹו מעצמּותֹו הּוא ְְְִֵֵֵֵֶֶַָׁשּמציאּותֹו

ויכלּתֹו ּבכחֹו לבּדֹו הּוא לֹו, ׁשּקדמה ְְְְִִֶַָָָָֹעילה

ּומתּגּלה  נמׁש זה וכח כּו', מאין יׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹלברֹוא

הּדּבּור. ענין ְְִִֵַַַעלֿידי

CÈLÓÓe הּלבּוׁשים הפׁשטת ּבענין ּבּמאמר «¿ƒְְְְֲִִַַַַַַָָ

ּבאים  הם ּדהּלבּוׁשים הּנבּואה, ְְְְִִֵֵַַָָּבעת
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˙BÈ‰Ï CÈ¯vL ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,‰‡e·p‰ ÔÈÚa ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ C‡«»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿««¿»∆««ƒ∆»ƒƒ¿
„ÚÂ ,˙BcÓe ÏÎNc ÌÈiLÙp‰ ˙BÁk‰Â ˙BLb¯‰‰ ÏeËÈaƒ««¿»¿«…««¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿«

,ÌËeLÙk ÌÈLe·l‰ ˙ËLÙ‰Ï,לעיל ÌB˜ÓŒÏkÓeכמבואר ¿«¿»««¿ƒƒ¿»ƒ»»
ÔÙB‡a ‡e‰ ‰‡e·p‰ ÔÈÚ È¯‰L ,¯eaÈc‰ ÔÈÚ BLÈ∆¿ƒ¿««ƒ∆¬≈ƒ¿««¿»¿∆

¯ea„Â ÏB˜a ‰hÓÏ ‰lb˙nL∆ƒ¿«∆¿«»¿¿ƒ
·e˙kL BÓk ,‡˜Âc ÈÓLb54 «¿ƒ«¿»¿∆»

ÏÚ B˙lÓe Èa ¯ac 'ÈÂ‰ Áe¯«¬»»ƒ∆ƒƒ»«
ÈBLÏ יש הנבואה בעת אם ולכאורה, ¿ƒ

איך  הנביא מציאות של מוחלט ביטול

ולהתגלות  להתבטא יכולה הנבואה

צריך  הנביא (והרי גשמי בדיבור

והמידות  מהשכל אפילו 'להתפשט'

שלו)?

ŒÏÚ ,¯LÙ‡ C¯„a ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆∆¿»«
„Èbn‰ ˙¯Bz Èt ממעזריטש ƒ«««ƒ

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó Le¯Ùa55 ¿≈«¬««≈«
‰eÂבגמרא ÌÈ˜Ècˆ eÚa È‡ƒ»«ƒƒ»

,‡ÓÏÚ È¯·ÈÓ הצדיקים רצו אילו ƒ¿≈»¿»
עולם  בוראים a„·¯היו ‡Ï‰ Èkƒ¬…ƒ¿«

eNÚ ÌÈÓL 'ÈÂ‰56, ֿ הקדוש ¬»»»«ƒ«¬
באמצעות  העולם את ברא ברוךֿהוא

È˙Îe57ÂÈt‡a·הדיבור ÁtiÂ ¿ƒ«ƒ«¿«»
ÔÈÓb¯˙Óe ,ÌÈiÁ ˙ÓLƒ¿««ƒ¿«¿¿ƒ»
של  חיים שנשמת מפרש והתרגום

נברא  שהאדם העובדה היא האדם

Ï היות,‡ÏÏÓÓ Áe¯(נפש) רוח ƒ«¿«¿»
C¯a˙ÈŒÌM‰aמדברת, ‰p‰Â¿ƒ≈¿«≈ƒ¿»≈

Èk ,ÌÈ˜ÏÁ ¯ÓBÏ CiL ‡Ï…«»«¬»ƒƒ
ÛBÒŒÔÈ‡ ‡e‰ להתגלות גבול שאין ≈

איזו  יש כאשר ולכן שלו ולהתפשטות

של  התגלות זו בעצם ממנו, התגלות

עצמותו, CiLכל ‡Ï ÛBÒŒÔÈ‡·e¿≈…«»
„·Ï ¯eac‰ ˜ÏÁ ˜¯ ¯ÓBÏ««≈∆«ƒ¿«

ÔkŒÌ‡Â ,Bt‡a ÁÙ שאי כיוון »«¿«¿ƒ≈
באדם  נשמה שבנתינת לומר אפשר

אלא  מהאיןֿסוף חלק רק התגלה

לכן  כולו, שהתגלה לומר בהכרח

‡ˆÓ ,Ïk‰ ÏÏÎ ‡e‰ ¯ea„a¿ƒƒ¿»«…ƒ¿»
‰ÊŒÈÙÏ,האלוקי שהדיבור מאחר ¿ƒ∆

עצם  את כולל העולם, נברא שבו

כן אם ˆÌÈ˜Ècהאלוקות, eÚa Ì‡ƒ»«ƒƒ

,‡ÓÏÚ È¯·ÈÓ eÂ‰ כך הכול, כולל הדיבור באלוקות שלמעלה וכשם »ƒ¿≈»¿»
הכוחות כל את יש הצדיק של הדיבור ‰e‡בכוח ˜Ècv‰ ÏL B¯eac Èkƒƒ∆««ƒ
ÏÈc·n‰ CÒÓ ÌeL ÈÏa È˜Â CÊ האלוקי ומקורו לשורשו בינו «¿»ƒ¿ƒ»»««¿ƒ

'B‚ ÌÈÏÈc·Ó eÈ‰ ÌÎÈ˙BBÚ ˜¯ È¯‰L)58 הצדיק נקי ואילו ∆¬≈«¬≈∆»«¿ƒƒ
‰Ècv˜מעוון  ÏL ¯eac‰ ˜¯ ,(««ƒ∆««ƒ

BL¯LÏ ¯Le˜Óe ˜ae„Ó ‡e‰¿»¿»¿»¿
אתו, LnÓומאוחד ‡e‰ È¯‰Â«¬≈«»

C¯a˙ÈŒÌM‰ ÏL ¯eac‰ BÓk¿«ƒ∆«≈ƒ¿»≈
Ó ¯L‡.'eÎ eNÚ ÌÈÓL epn ¬∆ƒ∆»«ƒ«¬

˜Ècv‰ ¯eacL Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆ƒ««ƒ
BL¯L ÌÚ ¯eL˜ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿»ƒ»¿
ÏBÎÈ B„ÈŒÏÚL ÔÙB‡a B¯B˜Óe¿¿∆∆«»»
,‡ÓÏÚ È¯·ÈÓc ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿≈»¿»

‰Ê ÔÈÚ È¯‰Â עולם בריאת של «¬≈ƒ¿»∆
(מציאות) 'יש' בריאת של באופן

דבר) (לא ÁÎaמ'אין' ‡e‰¿…«
‡˜Âc ˙eÓˆÚ‰ ביכולתו של רק »«¿«¿»

בעצמו, הוא ברוך ¿BÓkהקדוש
'L„w‰ ˙¯b‡'a ·e˙kL59 ∆»¿ƒ∆∆«…∆

התניא  ÏLבספר B˙e‡ÈˆnL∆¿ƒ∆
ÏÈˆ‡n‰ הבורא‡e‰ŒCe¯a ««¬ƒ»

B˙eÓˆÚÓ ‡e‰ B˙e‡ÈˆnL∆¿ƒ≈«¿
ÏeÏÚ BÈ‡Â תוצאה‰ÊÈ‡Ó ¿≈»≈≈∆

‰ÏÈÚ סיבה,BÏ ‰Ó„wL אלא ƒ»∆»¿»
שאין  קדמון והוא מעצמותו מציאותו

ושום  מציאות שום להיות יכולה ולא

למציאותו קודמת Bc·Ïסיבה ‡e‰¿«
ÔÈ‡Ó LÈ ‡B¯·Ï BzÏÎÈÂ BÁÎa¿…ƒ»¿ƒ¿≈≈«ƒ

'eÎ כזה (באופן מלאֿדבר דבר

כאילו  עצמאית למציאות נראה שה'יש'

אותו), המהווה ומקור שורש לו אין

‰Ê ÁÎÂ מאין יש להוות עצמותו של ¿…«∆
ÔÈÚ È„ÈŒÏÚ ‰lb˙Óe CLÓƒ¿»ƒ¿«∆«¿≈ƒ¿«

¯eac‰ אף הנבואה, בגילוי גם וכך «ƒ
מוחלט  בביטול הוא שהנביא

מכלֿמקום  ממציאותו, ובהתפשטות

זהו  כי הדיבור באמצעות בא הגילוי

פועל  הקדושֿברוךֿהוא שבו האופן

ומתגלה.

ÔÈÚa ¯Ó‡na CÈLÓÓe«¿ƒ««¬»¿ƒ¿«
˙Úa ÌÈLe·l‰ ˙ËLÙ‰«¿»««¿ƒ¿≈
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ּכתיב  החטא ּדלפני עץֿהּדעת, חטא 60מּצד ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַ

ועלֿידי  יתּבׁשׁשּו, ולא כּו' ערּוּמים ׁשניהם ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָֹֹוּיהיּו

וידּוע  הּלבּוׁשים, ענין נתחּדׁש עץֿהּדעת 61חטא ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָ

ּבטֹובֿורע, הּמעֹורב הרגׁש הּוא החטא ְְְְִֵֶֶַַַָָָָּדעיקר

ּבהם 62ּוכתיב  ׁשּנתחּדׁש הם, עירּומים ּכי וּידעּו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ

ענין  ּגםּֿכן ׁשּזהּו ּבטֹובֿורע, הּמעֹורב ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָההרּגׁש

אדמּו"ר  ׁשּמבאר ּכפי ּבזה, והענין ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָהּלבּוׁשים.

ּׁשּניתוּסף ח מהר"ׁש מה מּובן אינֹו ׁשּלכאֹורה ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

עץֿהּדעת, חטא עלֿידי הראׁשֹון ּבאדם ְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָחכמה

ׁשּכתּוב  ּכאלקים 63ּכמֹו והייתם עיניכם ונפקחּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָֹ

ּוכתיב  טֹובֿורע, ׁשניהם 64יֹודעי עיני וּתּפקחנה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

ג  ֿ וּידע ּו ׁשעל הּכתּוב), ּדּבר החכמה (לענין ֹו' ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָ

נׂשּכר  ׁשהחֹוטא נמצא ּבזה,65ּפיֿזה הּבאּור א . ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

היתה  ׁשּלא חכמה ּבֹו ׁשּניתוּסף הּכּונה ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשאין

ׁשּום  ּבֹו היה ׁשּלא נאמר  אם ׁשהרי  לפניֿזה, ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹּכלל

ׁשּלא  הּׁשםֿיתּבר צוהּו אי מּקֹודם, ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹחכמה

אינֹו חכמה ּבֹו ׁשאין מי הלא העץ, מן ְֲִִֵֵֵֶַָָָֹֹיאכל

ּבריאתֹו ׁשּמתחלת אּלא האזהרֹות, מקּים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּבגדר

האלקית  הּידיעה והּוא החכמה, ׁשלמּות ּבֹו ְְְְֱִִֵַַָָָָָָֹהיה

ידיעת  ואילּו אלקּות. חכמת כּו', ְְְְְֱִִַַָָֹֻּבמׂשּכלֹות

וכל  טֹובֿורע ידיעת ּדהינּו ְְְְְְִַַַָָָָהמפּורסמֹות,

ּגׁשמּיים  וחּוׁשים ּכחֹות עם הּקׁשּורים ְְְְִִִִִִִַַָָֹהענינים

ּכלל. מנהּו ׁשמץ ּבֹו היה לא ּגׁשמּיֹות, ְְְְֲִֶֶֶַַָָָֹותאוֹות

ׁשּי היה ׁשּלא יתּבׁשׁשּו, ולא ּׁשּכתּוב מה ְְְִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ[וזהּו

ּגמּורה, ּבהׁשּתּוּות אצלֹו והיּו אּלּו, לענינים ְְְְְְְְִִִֵֶַָָָָּכלל

אלקית  ּבחכמה רק היתה והּׂשגתֹו ׁשחכמתֹו ְְְְְֱִֵֶַַָָָָָָָָָֹּכיון

נפל  החטא  לאחר א האמּתית], החכמה ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָׁשהיא

לבּוׁש ׁשּזהּו כּו', טֹובֿורע ידיעת המפּורסמֹות, ידיעת אצלֹו ונעׂשה ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמּמדרגתֹו,

ענין  להיֹות הּוצר זה ּומּצד אלקית, ּבחכמה הּידיעה על ּומסּתיר ְְְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹׁשּמכּסה

וּילּביׁשם  עֹור ּכתנֹות גֹו' (וּיעׂש ֿ 66הּלבּוׁשים ׁש'לעּומת הענינים את לכּסֹות ,( ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָ
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e"hyz'dכ ,hay c"ei

ּדוּיתּבֹוׁשׁשּו הענין יהיה זאת ׁשּלּולי ּכיון ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹזה',

ׁשּכדי  מּובן ועלּֿפיֿזה הּיׁשר. מּדר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּיסירם

ּגילּוי  ׁשל ענין ׁשּזהּו הּנבּואה, ענין להיֹות ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָׁשּיּוכל

את  ּדוּיפׁשט ּומּצב הּמעמד להיֹות צרי ְְְֱֲִִִֶַַַַַָָָֹאלקּות,

הּלבּוׁשים, ּבענין הּצֹור את לבּטל הינּו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָּבגדיו,

החטא. לפני ׁשהיה ּומּצב הּמעמד ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָּכמ ֹו

היא CÈLÓÓeו) העבֹודה ׁשּתכלית ּבּמאמר, «¿ƒְֲֲִִֶַַַָָָ

לנהֹורא, חׁשֹוכא ְְְֲִַַָָָלאהּפכא

ּד'ל  ּדמהּׁשטּות והינּו יאיר, עצמֹו ּדהח ׁש ֿ עּומת ְְְְְְְְִֵֶַַַַַָֹ

(והינּו ּדקדּוׁשה ׁשטּות ּבבחינת יהיה ְְְְְְִִִִֶֶַַָזה'

ׁשטּות  עלֿידי ּד'לעּומתֿזה' הּׁשטּות ְְְְְִֵֶֶַַַׁשּביטּול

ּבלבד, ּכפיפה ׁשל ּבאֹופן רק לא הּוא ְְְְִִִֶֶַַָָֹּדקדּוׁשה

ּכדי  עד הּוא והּביטּול ּביטּול, ׁשל ּבאֹופן ְְְִִֵֶֶֶַַָאּלא

יאיר). ּבעצמֹו ׁשהחֹוׁש ְְִֶֶַַָָּכ

ÔÈÚ‰Â עם הּמלחמה ּדבכללּות ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְִִִֶַָָָָ

אֹופּנים. ּכּמה יׁשנם ְְִֶֶַַַַָָה'לעּומתֿזה'

ׁשל  ּבאֹופן היא העבֹודה התחלת ְְְֲִִֵֶֶַַָָָּדהּנה,

הרע  נעׂשה - הּטֹוב התּגּברּות ׁשּמּצד ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָאתּכפיא,

ׁשּבֹו, הּטֹוב צד ּכרצֹון היא וההנהגה לֹו, ְְְִִֶַַַַָָָּכפּוף

לֹו ּׁשאין אּלא ּומּצבֹו, ּבמעמדֹו נׁשאר הרע ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָאבל

ּדּבּור  ּדמחׁשבה הּלבּוׁשים ׁשלׁשת על ְְְְֲִִִֶַַַָָָֹׁשליטה

ׁשל  ּומּצב מעמד זה הרי ּובכללּות ְֲֲֲִֵֶֶֶַַַָָָּומעׂשה.

ּבּתניא  ּבארּוכה ּכמבֹואר אֹופן 67ּבינֹוני, ויׁשנֹו . ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָ

ׁשּלא  ּדאתהּפכא, ענין ׁשּזהּו יֹותר, נעלה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּומדרגה

הּלבּוׁשים  ּבׁשלׁשת להרע ׁשליטה ׁשאין ּבלבד ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹזֹו

הרע  נׁשאר ּבעצם אבל ּומעׂשה, ּדּבּור ְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָּדמחׁשבה 

הּוא  ׁשהּטֹוב אּלא ּומּצבֹו, ּבמעמדֹו ְְְֲֶֶַַַָָָָּבתקּפֹו,

ּומחליׁשֹו. הרע עם שּנלחם עד ּכלּֿכ ְְֲִִִֶֶַַַַָָָּבתֹוקף

א הּוא, ּבמקֹומֹו אפילּו נתמעט ׁשהרע ְְְְֲִִִֵֶַַַַָוהינּו,

הּטֹוב  מּצד נתּבּטל ׁשהרע ּבאֹופן זה הרי ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָעדין

נעלה  אֹופן ויׁשנֹו מּמּנּו. יֹותר ּבתֹוקף ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַׁשהּוא

ריּבּוי  לגּבי ּבמעּוט היֹותֹו מּפני מתּבּטל ׁשהרע ּבלבד זֹו ׁשּלא ּבאתהּפכא, ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹיֹותר
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙‡Ê ÈÏelL המכסים הבגדים eLLBa˙iÂcללא ÔÈÚ‰ ‰È‰È ∆≈…ƒ¿∆»ƒ¿»¿«ƒ¿»

.¯Li‰ C¯cÓ Ì¯ÈÒiL∆¿ƒ≈ƒ∆∆«»»
Ô·eÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ הנבואה בעת הבגדים הסרת ÏÎeiLעניין È„kL ¿«ƒ∆»∆¿≈∆«

,˙e˜Ï‡ ÈeÏÈb ÏL ÔÈÚ e‰fL ,‰‡e·p‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï וכדי ƒ¿ƒ¿««¿»∆∆ƒ¿»∆ƒ¡…
בנביא  ויתגלה יאיר האלוקי שהגילוי

·vÓe „ÓÚn‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿««¬»«»
eÈ‰ ,ÂÈ„‚a ˙‡ ËLÙiÂc¿«ƒ¿«∆¿»»«¿
ÔÈÚa C¯Bv‰ ˙‡ Ïh·Ï¿«≈∆«∆¿ƒ¿«

,ÌÈLe·l‰ רוחני למצב להתעלות «¿ƒ
ולתאוות) לגשמיות שייכות (ללא נעלה

‰È‰L ·vÓe „ÓÚn‰ BÓk¿««¬»«»∆»»
.‡ËÁ‰ ÈÙÏƒ¿≈«≈¿

˙ÈÏÎzL ,¯Ó‡na CÈLÓÓe (Â«¿ƒ««¬»∆«¿ƒ
‡È‰ ‰„B·Ú‰ להסתפק לא »¬»ƒ

כפיית  אחרא", סטרא ב"אתכפייא

לרע  אין שאמנם (כך הרע והכנעת

נשאר  הוא אבל בפועל השפעה

ÎBLÁ‡בתקפו) ‡Ît‰‡Ï ‡Ï‡¿««¿»¬»
,‡¯B‰Ï,לאור החושך את להפוך ƒ¿»

eÈ‰Â ,¯È‡È BÓˆÚ CLÁ‰c¿«…∆«¿»ƒ¿«¿
'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'c ˙eËM‰Óc עצמו ¿≈«¿¿¿«∆

האור  על והסתר (העלם חושך שהיא

eËL˙האלוקי) ˙ÈÁ·a ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿ƒ«¿
‰Le„˜c אור (eÈ‰Âשהיא ƒ¿»¿«¿

Œ˙ÓeÚÏ'c ˙eËM‰ ÏeËÈaL∆ƒ«¿¿¿«
‰Le„˜c ˙eËL È„ÈŒÏÚ '‰Ê∆«¿≈¿ƒ¿»
ÏL ÔÙB‡a ˜¯ ‡Ï ‡e‰…«¿∆∆

‰ÙÈÙk"אתכפיא" Ïa·„,והכנעה ¿ƒ»ƒ¿«
ÏeËÈa ÏL ÔÙB‡a ‡l‡∆»¿∆∆ƒ
את  ומאבד מתבטל זה' שה'לעומת

לגמרי, Ú„תקפו ‡e‰ ÏeËÈa‰Â¿«ƒ«
BÓˆÚa CLBÁ‰L Ck È„k¿≈»∆«∆¿«¿

חושך  היותו ותמורת È‡È»ƒ¯).יתהפך,
,‰Êa ÔÈÚ‰Â מעלת ביאור ¿»ƒ¿»»∆

יותר  בפרטיות ה"אתהפכא"

ÌÚ ‰ÓÁÏn‰ ˙eÏÏÎ·c¿ƒ¿»«ƒ¿»»ƒ
‰nk ÌLÈ '‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'‰«¿«∆∆¿»«»

ÌÈpÙB‡.שונות p‰c‰,ומדרגות «ƒ¿ƒ≈
‰„B·Ú‰ ˙ÏÁ˙‰ ראשון בשלב «¿»«»¬»

,‡ÈÙk˙‡ ÏL ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆∆ƒ¿«¿»
- ·Bh‰ ˙e¯ab˙‰ „vnL∆ƒ«ƒ¿«¿«

ÛeÙk Ú¯‰ ‰NÚ וכנוע,BÏ «¬∆»«»
‰‚‰‰‰Â במחשבהֿדיבורֿומעשה ¿««¿»»

B„ÓÚÓaבפועל ¯‡L Ú¯‰ Ï·‡ ,BaL ·Bh‰ „ˆ ÔBˆ¯k ‡È‰ƒƒ¿««∆¬»»«ƒ¿»¿«¬»
B·vÓe,בפועל ההנהגה לגבי עליו ההתגברות קודם שהיה ‡l‡כפי «»∆»

Le·l‰ ˙LÏL ÏÚ ‰ËÈÏL BÏ ÔÈ‡MÌÈ הנפש של הביטוי אמצעי ∆≈¿ƒ»«¿…∆«¿ƒ
ÏL ·vÓe „ÓÚÓ ‰Ê È¯‰ ˙eÏÏÎ·e .‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁÓc¿«¬»»ƒ«¬∆ƒ¿»¬≈∆«¬»«»∆
‰Îe¯‡a ¯‡B·Ók ,ÈBÈa≈ƒ«¿»«¬»

‡Èza67,"צדיק" בין שהחלוקה ««¿»
כפי  לא היא ו"בינוני" "רשע"

רוב  לו שיש שמי בטעות שחושבים

רוב  לו שיש מי צדיק, הוא זכויות

הוא  שמצבו ומי רשע הוא עבירות

שגם  אלא בינוני הוא מחצהֿעלֿמחצה

רשע, נקרא אחת עבירה אפילו העובר

כזה  הוא הנפשי שמצבו הוא וצדיק

מי  הוא בינוני ואילו רע, בו שאין

טוב  בין מתמיד מאבק יש שבנפשו

הרע  על מתגבר הוא בפועל אבל לרע

או  במחשבה עבירה שום עובר ולא

מעשה. או ‡ÔÙBדיבור BLÈÂ¿∆¿∆
e‰fL ,¯˙BÈ ‰ÏÚ ‰‚¯„Óe«¿≈»«¬∆≈∆∆
BÊ ‡lL ,‡Ît‰˙‡c ÔÈÚƒ¿»¿ƒ¿«¿»∆…
Ú¯‰Ï ‰ËÈÏL ÔÈ‡L „·Ïaƒ¿«∆≈¿ƒ»¿»«
‰·LÁÓc ÌÈLe·l‰ ˙LÏLaƒ¿…∆«¿ƒ¿«¬»»
ÌˆÚa Ï·‡ ,‰NÚÓe ¯eacƒ«¬∆¬»¿∆∆
B„ÓÚÓa ,Bt˜˙a Ú¯‰ ¯‡Lƒ¿»»«¿»¿¿«¬»

,B·vÓe במה רק היא ההתגברות כי «»
שינוי  נפעל ולא בפועל להנהגה שנוגע

ומצבם  הנפש «∆‡l‡בכוחות
CkŒÏk Û˜B˙a ‡e‰ ·Bh‰L∆«¿∆»«
Ú¯‰ ÌÚ ÌÁÏp˘ „Ú«∆ƒ¿»ƒ»«
Ú¯‰L ,eÈ‰Â .BLÈÏÁÓe«¬ƒ¿«¿∆»«
‡e‰ BÓB˜Óa eÏÈÙ‡ ËÚÓ˙ƒ¿«≈¬ƒƒ¿
ועל  הטוב על השפעה לו שאין רק ולא

בפועל, ב"אתהפכא"‡Cההנהגה «
של  מושלמת הפיכה אין זו, במדריגה

כי  לטוב Ê‰הרע È¯‰ ÔÈ„Ú¬«ƒ¬≈∆
„vÓ Ïha˙ Ú¯‰L ÔÙB‡a¿∆∆»«ƒ¿«≈ƒ«
¯˙BÈ Û˜B˙a ‡e‰L ·Bh‰«∆¿∆≈

epnÓ זו בדרגה הרע של והביטול ƒ∆
של  לכוחו ביטוי אלא הטוב.אינו

¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙB‡ BLÈÂ¿∆¿∆«¬∆≈
,‡Ît‰˙‡a,הרע BÊהפיכת ‡lL ¿ƒ¿«¿»∆…
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טֹוב. ונעׂשה מתהּפ עצמֹו ׁשהרע אּלא ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָהּטֹוב,

ּדהּנה  ּדאתהּפכא, ּבעבֹודה האֹופּנים ּב' ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָּובאּור

מעמדֹו ׁשּמּצד מי יׁשנֹו ׁשּכאׁשר רֹואים ְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָאנּו

ּדאׁש החמימּות ּתֹוקף ּבֹו יׁש הלאֿטֹוב, ְֲִֵֵֶַַַָֹּומצבֹו

מּגיע  ּכאׁשר הּנה ּד'לעּומתֿזה', ּבתאוֹות ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָזרה

ּתאוה  ּבֹו מתעֹוררת עדין הרי  ּדאתּכפיא, ְְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָלעבֹודה

לּה ׁשאין אּלא הּתֹוקף, ּבכל זרה ּדאׁש ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָוחמימּות

ׁשּדֹוחה  ּכיון ּומעׂשה, ּדּבּור מחׁשבה על ְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשליטה

ּכאׁשר  א ּבּתניא. ּכמבאר מּיד, ּומבּטלּה ְְְְֲִֶַַַַַַַָָָָֹאֹותּה

ויגיעת  נפׁש ּביגיעת ּומתיּגע ּבעבֹודתֹו ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָמתּגּבר

ּבֹו נעׂשה הּטֹוב ּתֹוקף ׁשּמּצד ּפֹועל אזי ֲֲִֵֶֶֶַַַַָָּבׂשר,

(את  החמימּות ׁשינּוי ּכל את ׁשּמאּבד הּפכא), ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ

ּבכל  קרירּות ׁשל ּבתנּועה ועֹומד זרה, ְְְְְִִֵֵֶָָָָּדאׁש

אתהּפכא  ׁשל ענין זה אין עדין אבל ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָעניניו.

ּגּופא  ׁשּלֹו ׁשהּטבע הּטבע, הפיכת ׁשל ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַָּבאֹופן

ׁשהּטבע  ּבאֹופן אּלא זה ואין טֹוב, להיֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָיתהּפ

ּבאלף  אֹו (ּבׁשּׁשים ּבטֹוב ונתּבּטל נחלׁש ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַׁשּלֹו

ּבּתניא  ּכמבאר ׁשהּוא 68ּורבבה, הּטֹוב חלק מּצד ( ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ּבעבֹודה, יֹותר נעלה אֹופן ויׁשנֹו יֹותר. ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַָָּבתֹוקף

החמימּות  ׁשּטבע עד ּכלּֿכ ּבעבֹודת ֹו ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּמתּגּבר

ּדקדּוׁשה. ּבאׁש עּתה הּוא לכן, מּקֹודם לֹו ְִִֵֵֶֶַָָָָָָׁשהיה

ׁשּתמּורת  לעתידֿלבא, ׁשּמצינּו ְְִִֶֶֶֶֶַַָָָֹועלּֿדר

ּדאיׁש האׁש יהיה ואּׁשה, ּדאיׁש ּדתאוה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָחמימּות

ּבׁשלהיבּו ה') (אׁש ּדאּׁשה והאׁש י') ְְְְִִֵֵֵַָָ(אׁש

להיֹות 69ּדקדּוׁשה  יתהּפ עצמֹו ׁשהאׁש הינּו, , ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ

ּׁשּכתּוב  מה עלּֿדר ּדקדּוׁשה, ּכּיֹום 70אׁש לילה ְְִֵֶֶֶַַַַָָָ

אֹור. נעׂשה עצמֹו ׁשהחׁש הינּו, ְְֲִֶֶֶַַַַָֹיאיר,

e‰ÊÂ הּׁשבּוע ּבפרׁשת ּׁשּכתּוב מה 71ּגםּֿכן ¿∆ְֵֶַַַַַָָָָ

מים  לׁשּתֹות יכלּו ולא מרתה ְְְִִַַָָָָָֹֹוּיבאּו

אל  וּיׁשל עץ ה' וּיֹורהּו גֹו' הם מרים ּכי ְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָמּמרה

נׁשמתֹוֿעדן  (מהֹורׁש"ב) אדמּו"ר כ"ק ּומבאר הּמים, וּימּתקּו 73ׁשּבּזהר ט הּמים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,·Bh‰ ÈeaÈ¯ Èa‚Ï ËeÚÓa B˙BÈ‰ ÈtÓ Ïha˙Ó Ú¯‰L „·Ïaƒ¿«∆»«ƒ¿«≈ƒ¿≈¡¿ƒ¿«≈ƒ«

הטוב, כלפי רק אינו שהביטול Ct‰˙Óהיינו BÓˆÚ Ú¯‰L ‡l‡∆»∆»««¿ƒ¿«≈
.·BË ‰NÚÂ¿«¬∆

‡Ît‰˙‡c ‰„B·Úa ÌÈpÙB‡‰ 'a ¯e‡·e שבא כפי יותר, בפרטיות ≈»«ƒ«¬»¿ƒ¿«¿»
ב  בפועל,לידי האדם בעבודת יטוי

¯L‡kL ÌÈ‡B¯ e‡ ‰p‰c¿ƒ≈»ƒ∆«¬∆
B„ÓÚÓ „vnL ÈÓ BLÈ∆¿ƒ∆ƒ««¬»
Ba LÈ ,·BËŒ‡Ï‰ B·ˆÓe«»«…≈
‰¯Ê L‡c ˙eÓÈÓÁ‰ Û˜Bz∆«¬ƒ¿≈»»
רצוייה  בלתי והתלהבות להט

,'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'c ˙BÂ‡˙a תאוות ¿«¬¿¿«∆
רצויות, ÚÈbÓלא ¯L‡k ‰p‰ƒ≈«¬∆«ƒ«

,‡ÈÙk˙‡c ‰„B·ÚÏ להתגבר ובא «¬»¿ƒ¿«¿»
שליבו  הזרות והתאוות הרצונות על

בהן BÚ˙Ó¯¯˙בוער ÔÈ„Ú È¯‰¬≈¬«ƒƒ¿∆∆
˙eÓÈÓÁÂ ‰Â‡z Ba והתלהבות «¬»«¬ƒ

‡l‡ ,Û˜Bz‰ ÏÎa ‰¯Ê L‡c¿≈»»¿»«∆∆»
‰·LÁÓ ÏÚ ‰ËÈÏL dÏ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒ»««¬»»

‰NÚÓe ¯eac בפועלÔÂÈk , ƒ«¬∆≈»
d˙B‡ ‰ÁBcL התאווה את ∆∆»

iÓ„,והחמימות  dÏh·Óe¿«¿»ƒ«
¯L‡k C‡ .‡Èza ¯‡·Ók«¿…»««¿»««¬∆
ÚbÈ˙Óe B˙„B·Úa ¯ab˙Óƒ¿«≈«¬»ƒ¿«≈«
,¯Na ˙ÚÈ‚ÈÂ LÙ ˙ÚÈ‚Èaƒƒ«∆∆ƒƒ«»»
וחזקה, גדולה נפשית התגברות מתוך

להתנהג  כדי הנדרשת להתגברות מעבר

בפועל, vnL„כראוי ÏÚBt ÈÊ‡¬«≈∆ƒ«
Ba ‰NÚ ·Bh‰ Û˜Bz באדם ∆««¬∆

הרע  וביצר הבהמית בנפש גם בכלל,

(‡˙‰Ît‡),שבו  ÈeÈLƒƒ¿«¿»
˙eÓÈÓÁ‰ Ïk ˙‡ „a‡nL∆¿«≈∆»«¬ƒ
‰Úe˙a „ÓBÚÂ ,‰¯Ê L‡c¿≈»»¿≈ƒ¿»
ÂÈÈÚ ÏÎa ˙e¯È¯˜ ÏL∆¿ƒ¿»ƒ¿»»
ההתלהבות  את מאבד והוא הגשמיים

רצויות. לא בתאוות לו שהיו והלהט

ÏL ÔÈÚ ‰Ê ÔÈ‡ ÔÈ„Ú Ï·‡¬»¬«ƒ≈∆ƒ¿»∆
˙ÎÈÙ‰ ÏL ÔÙB‡a ‡Ît‰˙‡ƒ¿«¿»¿∆∆¬ƒ«
‡Ùeb BlL Ú·h‰L ,Ú·h‰«∆«∆«∆«∆»

ÔÈ‡Âעצמו  ,·BË ˙BÈ‰Ï Ct‰˙Èƒ¿«≈ƒ¿¿≈
BlL Ú·h‰L ÔÙB‡a ‡l‡ ‰Ê∆∆»¿∆∆«∆«∆

רצויות  לא תאוות »¿∆LÏÁלהתאוות
B‡ ÌÈMLa) ·BËa Ïha˙Â¿ƒ¿«≈¿¿ƒƒ

‡Èza ¯‡·Ók ,‰··¯e ÛÏ‡a68 ושונות רבות דרגות שקיימות ¿∆∆¿»»«¿…»««¿»
ביטול, של שונים אופנים בהלכה שמצינו כשם הטוב לעומת הרע של בביטול

כאשר  בשישים, ביטול שישנו והיתר איסור או וחלב בשר של תערובות בדיני

שנפל  מחלב בשר שישים פי בה שיש בקדירה התערב חלב מעט למשל

יותר, הרבה גדול ביטול ויש לתוכה,

גם  וכך ברבבה, ביטול או באלף ביטול

רבות  דרגות יש הטוב אל הרע בביטול

‰Bh·ושונות  ˜ÏÁ „vÓ (ƒ«≈∆«
¯˙BÈ Û˜B˙a ‡e‰L היפך מאשר ∆¿∆≈

הטוב.

¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙB‡ BLÈÂ¿∆¿∆«¬∆≈
‰„B·Úa,"אתהפכא" של »¬»

B˙„B·Úa ¯ab˙nL'ה ŒÏkאת ∆ƒ¿«≈«¬»»
˙eÓÈÓÁ‰ Ú·hL „Ú Ck««∆∆««¬ƒ

Ì„BwÓוההתלהבות  BÏ ‰È‰L∆»»ƒ∆
ÔÎÏ זה טבע רצויים, בלתי בדברים »≈

עצמה  זו והתלהבות ‰e‡עצמו
ŒÏÚÂ .‰Le„˜c L‡a ‰zÚ«»»≈ƒ¿»¿«
,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ eÈˆnL C¯c∆∆∆»ƒ∆»ƒ»…
‰Â‡˙c ˙eÓÈÓÁ ˙¯eÓzL∆¿«¬ƒ¿«¬»
L‡‰ ‰È‰È ,‰M‡Â LÈ‡c¿ƒ¿ƒ»ƒ¿∆»≈
‰M‡c L‡‰Â ('È L‡) LÈ‡c¿ƒ≈¿»≈¿ƒ»

e·È‰ÏLa ('‰ L‡) בשלהבת ≈¿«¿ƒ
‰Le„˜c69,eÈ‰(התלהבות) , ƒ¿»«¿

BÓˆÚ L‡‰L בתאווה הוא שכעת ∆»≈«¿
רצוייה BÈ‰Ï˙לא Ct‰˙È ֿ לעתיד ƒ¿«≈ƒ¿

C¯cŒÏÚלבוא  ,‰Le„˜c L‡≈ƒ¿»«∆∆
·e˙kM ‰Ó70 הגאולה בייעודי «∆»

,eÈ‰ ,¯È‡È ÌBik ‰ÏÈÏ«¿»«»ƒ«¿
.¯B‡ ‰NÚ BÓˆÚ CLÁ‰L∆«…∆«¿«¬∆
·e˙kM ‰Ó ÔkŒÌb e‰ÊÂ¿∆«≈«∆»

Úe·M‰ ˙L¯Ùa71 בשלח פרשת ¿»»««»«
שבט יו"ד חל שבו השבוע –e‡·iÂ«»…

ישראל  ÏÂ‡למרה Ó¯˙‰בני »»»¿…
Èk ‰¯nÓ ÌÈÓ ˙BzLÏ eÏÎÈ»¿ƒ¿«ƒƒ»»ƒ

'‰ e‰¯BiÂ 'B‚ Ì‰ ÌÈ¯Ó למשה »ƒ≈«≈
CÏLiÂרבנו  ıÚ העץ את רבנו משה ≈««¿≈

,ÌÈn‰ e˜zÓiÂ ÌÈn‰ Ï‡∆««ƒ«ƒ¿¿«»ƒ
¯‡·Óe¯"eÓ„‡ ˜"Î ¿»≈«¿

Ô„ÚŒB˙ÓL (·"L¯B‰Ó)¿»«ƒ¿»≈∆
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כי e"hyz'd ,hay c"ei

ּדוּיתּבֹוׁשׁשּו הענין יהיה זאת ׁשּלּולי ּכיון ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹזה',

ׁשּכדי  מּובן ועלּֿפיֿזה הּיׁשר. מּדר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּיסירם

ּגילּוי  ׁשל ענין ׁשּזהּו הּנבּואה, ענין להיֹות ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָׁשּיּוכל

את  ּדוּיפׁשט ּומּצב הּמעמד להיֹות צרי ְְְֱֲִִִֶַַַַַָָָֹאלקּות,

הּלבּוׁשים, ּבענין הּצֹור את לבּטל הינּו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָּבגדיו,

החטא. לפני ׁשהיה ּומּצב הּמעמד ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָּכמ ֹו

היא CÈLÓÓeו) העבֹודה ׁשּתכלית ּבּמאמר, «¿ƒְֲֲִִֶַַַָָָ

לנהֹורא, חׁשֹוכא ְְְֲִַַָָָלאהּפכא

ּד'ל  ּדמהּׁשטּות והינּו יאיר, עצמֹו ּדהח ׁש ֿ עּומת ְְְְְְְְִֵֶַַַַַָֹ

(והינּו ּדקדּוׁשה ׁשטּות ּבבחינת יהיה ְְְְְְִִִִֶֶַַָזה'

ׁשטּות  עלֿידי ּד'לעּומתֿזה' הּׁשטּות ְְְְְִֵֶֶַַַׁשּביטּול

ּבלבד, ּכפיפה ׁשל ּבאֹופן רק לא הּוא ְְְְִִִֶֶַַָָֹּדקדּוׁשה

ּכדי  עד הּוא והּביטּול ּביטּול, ׁשל ּבאֹופן ְְְִִֵֶֶֶַַָאּלא

יאיר). ּבעצמֹו ׁשהחֹוׁש ְְִֶֶַַָָּכ

ÔÈÚ‰Â עם הּמלחמה ּדבכללּות ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְִִִֶַָָָָ

אֹופּנים. ּכּמה יׁשנם ְְִֶֶַַַַָָה'לעּומתֿזה'

ׁשל  ּבאֹופן היא העבֹודה התחלת ְְְֲִִֵֶֶַַָָָּדהּנה,

הרע  נעׂשה - הּטֹוב התּגּברּות ׁשּמּצד ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָאתּכפיא,

ׁשּבֹו, הּטֹוב צד ּכרצֹון היא וההנהגה לֹו, ְְְִִֶַַַַָָָּכפּוף

לֹו ּׁשאין אּלא ּומּצבֹו, ּבמעמדֹו נׁשאר הרע ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָאבל

ּדּבּור  ּדמחׁשבה הּלבּוׁשים ׁשלׁשת על ְְְְֲִִִֶַַַָָָֹׁשליטה

ׁשל  ּומּצב מעמד זה הרי ּובכללּות ְֲֲֲִֵֶֶֶַַַָָָּומעׂשה.

ּבּתניא  ּבארּוכה ּכמבֹואר אֹופן 67ּבינֹוני, ויׁשנֹו . ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָ

ׁשּלא  ּדאתהּפכא, ענין ׁשּזהּו יֹותר, נעלה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּומדרגה

הּלבּוׁשים  ּבׁשלׁשת להרע ׁשליטה ׁשאין ּבלבד ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹזֹו

הרע  נׁשאר ּבעצם אבל ּומעׂשה, ּדּבּור ְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָּדמחׁשבה 

הּוא  ׁשהּטֹוב אּלא ּומּצבֹו, ּבמעמדֹו ְְְֲֶֶַַַָָָָּבתקּפֹו,

ּומחליׁשֹו. הרע עם שּנלחם עד ּכלּֿכ ְְֲִִִֶֶַַַַָָָּבתֹוקף

א הּוא, ּבמקֹומֹו אפילּו נתמעט ׁשהרע ְְְְֲִִִֵֶַַַַָוהינּו,

הּטֹוב  מּצד נתּבּטל ׁשהרע ּבאֹופן זה הרי ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָעדין

נעלה  אֹופן ויׁשנֹו מּמּנּו. יֹותר ּבתֹוקף ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַׁשהּוא

ריּבּוי  לגּבי ּבמעּוט היֹותֹו מּפני מתּבּטל ׁשהרע ּבלבד זֹו ׁשּלא ּבאתהּפכא, ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹיֹותר
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פי"ב.67)

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙‡Ê ÈÏelL המכסים הבגדים eLLBa˙iÂcללא ÔÈÚ‰ ‰È‰È ∆≈…ƒ¿∆»ƒ¿»¿«ƒ¿»

.¯Li‰ C¯cÓ Ì¯ÈÒiL∆¿ƒ≈ƒ∆∆«»»
Ô·eÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ הנבואה בעת הבגדים הסרת ÏÎeiLעניין È„kL ¿«ƒ∆»∆¿≈∆«

,˙e˜Ï‡ ÈeÏÈb ÏL ÔÈÚ e‰fL ,‰‡e·p‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï וכדי ƒ¿ƒ¿««¿»∆∆ƒ¿»∆ƒ¡…
בנביא  ויתגלה יאיר האלוקי שהגילוי

·vÓe „ÓÚn‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿««¬»«»
eÈ‰ ,ÂÈ„‚a ˙‡ ËLÙiÂc¿«ƒ¿«∆¿»»«¿
ÔÈÚa C¯Bv‰ ˙‡ Ïh·Ï¿«≈∆«∆¿ƒ¿«

,ÌÈLe·l‰ רוחני למצב להתעלות «¿ƒ
ולתאוות) לגשמיות שייכות (ללא נעלה

‰È‰L ·vÓe „ÓÚn‰ BÓk¿««¬»«»∆»»
.‡ËÁ‰ ÈÙÏƒ¿≈«≈¿

˙ÈÏÎzL ,¯Ó‡na CÈLÓÓe (Â«¿ƒ««¬»∆«¿ƒ
‡È‰ ‰„B·Ú‰ להסתפק לא »¬»ƒ

כפיית  אחרא", סטרא ב"אתכפייא

לרע  אין שאמנם (כך הרע והכנעת

נשאר  הוא אבל בפועל השפעה

ÎBLÁ‡בתקפו) ‡Ît‰‡Ï ‡Ï‡¿««¿»¬»
,‡¯B‰Ï,לאור החושך את להפוך ƒ¿»

eÈ‰Â ,¯È‡È BÓˆÚ CLÁ‰c¿«…∆«¿»ƒ¿«¿
'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'c ˙eËM‰Óc עצמו ¿≈«¿¿¿«∆

האור  על והסתר (העלם חושך שהיא

eËL˙האלוקי) ˙ÈÁ·a ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿ƒ«¿
‰Le„˜c אור (eÈ‰Âשהיא ƒ¿»¿«¿

Œ˙ÓeÚÏ'c ˙eËM‰ ÏeËÈaL∆ƒ«¿¿¿«
‰Le„˜c ˙eËL È„ÈŒÏÚ '‰Ê∆«¿≈¿ƒ¿»
ÏL ÔÙB‡a ˜¯ ‡Ï ‡e‰…«¿∆∆

‰ÙÈÙk"אתכפיא" Ïa·„,והכנעה ¿ƒ»ƒ¿«
ÏeËÈa ÏL ÔÙB‡a ‡l‡∆»¿∆∆ƒ
את  ומאבד מתבטל זה' שה'לעומת

לגמרי, Ú„תקפו ‡e‰ ÏeËÈa‰Â¿«ƒ«
BÓˆÚa CLBÁ‰L Ck È„k¿≈»∆«∆¿«¿

חושך  היותו ותמורת È‡È»ƒ¯).יתהפך,
,‰Êa ÔÈÚ‰Â מעלת ביאור ¿»ƒ¿»»∆

יותר  בפרטיות ה"אתהפכא"

ÌÚ ‰ÓÁÏn‰ ˙eÏÏÎ·c¿ƒ¿»«ƒ¿»»ƒ
‰nk ÌLÈ '‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'‰«¿«∆∆¿»«»

ÌÈpÙB‡.שונות p‰c‰,ומדרגות «ƒ¿ƒ≈
‰„B·Ú‰ ˙ÏÁ˙‰ ראשון בשלב «¿»«»¬»

,‡ÈÙk˙‡ ÏL ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆∆ƒ¿«¿»
- ·Bh‰ ˙e¯ab˙‰ „vnL∆ƒ«ƒ¿«¿«

ÛeÙk Ú¯‰ ‰NÚ וכנוע,BÏ «¬∆»«»
‰‚‰‰‰Â במחשבהֿדיבורֿומעשה ¿««¿»»

B„ÓÚÓaבפועל ¯‡L Ú¯‰ Ï·‡ ,BaL ·Bh‰ „ˆ ÔBˆ¯k ‡È‰ƒƒ¿««∆¬»»«ƒ¿»¿«¬»
B·vÓe,בפועל ההנהגה לגבי עליו ההתגברות קודם שהיה ‡l‡כפי «»∆»

Le·l‰ ˙LÏL ÏÚ ‰ËÈÏL BÏ ÔÈ‡MÌÈ הנפש של הביטוי אמצעי ∆≈¿ƒ»«¿…∆«¿ƒ
ÏL ·vÓe „ÓÚÓ ‰Ê È¯‰ ˙eÏÏÎ·e .‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁÓc¿«¬»»ƒ«¬∆ƒ¿»¬≈∆«¬»«»∆
‰Îe¯‡a ¯‡B·Ók ,ÈBÈa≈ƒ«¿»«¬»

‡Èza67,"צדיק" בין שהחלוקה ««¿»
כפי  לא היא ו"בינוני" "רשע"

רוב  לו שיש שמי בטעות שחושבים

רוב  לו שיש מי צדיק, הוא זכויות

הוא  שמצבו ומי רשע הוא עבירות

שגם  אלא בינוני הוא מחצהֿעלֿמחצה

רשע, נקרא אחת עבירה אפילו העובר

כזה  הוא הנפשי שמצבו הוא וצדיק

מי  הוא בינוני ואילו רע, בו שאין

טוב  בין מתמיד מאבק יש שבנפשו

הרע  על מתגבר הוא בפועל אבל לרע

או  במחשבה עבירה שום עובר ולא

מעשה. או ‡ÔÙBדיבור BLÈÂ¿∆¿∆
e‰fL ,¯˙BÈ ‰ÏÚ ‰‚¯„Óe«¿≈»«¬∆≈∆∆
BÊ ‡lL ,‡Ît‰˙‡c ÔÈÚƒ¿»¿ƒ¿«¿»∆…
Ú¯‰Ï ‰ËÈÏL ÔÈ‡L „·Ïaƒ¿«∆≈¿ƒ»¿»«
‰·LÁÓc ÌÈLe·l‰ ˙LÏLaƒ¿…∆«¿ƒ¿«¬»»
ÌˆÚa Ï·‡ ,‰NÚÓe ¯eacƒ«¬∆¬»¿∆∆
B„ÓÚÓa ,Bt˜˙a Ú¯‰ ¯‡Lƒ¿»»«¿»¿¿«¬»

,B·vÓe במה רק היא ההתגברות כי «»
שינוי  נפעל ולא בפועל להנהגה שנוגע

ומצבם  הנפש «∆‡l‡בכוחות
CkŒÏk Û˜B˙a ‡e‰ ·Bh‰L∆«¿∆»«
Ú¯‰ ÌÚ ÌÁÏp˘ „Ú«∆ƒ¿»ƒ»«
Ú¯‰L ,eÈ‰Â .BLÈÏÁÓe«¬ƒ¿«¿∆»«
‡e‰ BÓB˜Óa eÏÈÙ‡ ËÚÓ˙ƒ¿«≈¬ƒƒ¿
ועל  הטוב על השפעה לו שאין רק ולא

בפועל, ב"אתהפכא"‡Cההנהגה «
של  מושלמת הפיכה אין זו, במדריגה

כי  לטוב Ê‰הרע È¯‰ ÔÈ„Ú¬«ƒ¬≈∆
„vÓ Ïha˙ Ú¯‰L ÔÙB‡a¿∆∆»«ƒ¿«≈ƒ«
¯˙BÈ Û˜B˙a ‡e‰L ·Bh‰«∆¿∆≈

epnÓ זו בדרגה הרע של והביטול ƒ∆
של  לכוחו ביטוי אלא הטוב.אינו

¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙB‡ BLÈÂ¿∆¿∆«¬∆≈
,‡Ît‰˙‡a,הרע BÊהפיכת ‡lL ¿ƒ¿«¿»∆…
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טֹוב. ונעׂשה מתהּפ עצמֹו ׁשהרע אּלא ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָהּטֹוב,

ּדהּנה  ּדאתהּפכא, ּבעבֹודה האֹופּנים ּב' ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָּובאּור

מעמדֹו ׁשּמּצד מי יׁשנֹו ׁשּכאׁשר רֹואים ְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָאנּו

ּדאׁש החמימּות ּתֹוקף ּבֹו יׁש הלאֿטֹוב, ְֲִֵֵֶַַַָֹּומצבֹו

מּגיע  ּכאׁשר הּנה ּד'לעּומתֿזה', ּבתאוֹות ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָזרה

ּתאוה  ּבֹו מתעֹוררת עדין הרי  ּדאתּכפיא, ְְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָלעבֹודה

לּה ׁשאין אּלא הּתֹוקף, ּבכל זרה ּדאׁש ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָוחמימּות

ׁשּדֹוחה  ּכיון ּומעׂשה, ּדּבּור מחׁשבה על ְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשליטה

ּכאׁשר  א ּבּתניא. ּכמבאר מּיד, ּומבּטלּה ְְְְֲִֶַַַַַַַָָָָֹאֹותּה

ויגיעת  נפׁש ּביגיעת ּומתיּגע ּבעבֹודתֹו ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָמתּגּבר

ּבֹו נעׂשה הּטֹוב ּתֹוקף ׁשּמּצד ּפֹועל אזי ֲֲִֵֶֶֶַַַַָָּבׂשר,

(את  החמימּות ׁשינּוי ּכל את ׁשּמאּבד הּפכא), ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ

ּבכל  קרירּות ׁשל ּבתנּועה ועֹומד זרה, ְְְְְִִֵֵֶָָָָּדאׁש

אתהּפכא  ׁשל ענין זה אין עדין אבל ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָעניניו.

ּגּופא  ׁשּלֹו ׁשהּטבע הּטבע, הפיכת ׁשל ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַָּבאֹופן

ׁשהּטבע  ּבאֹופן אּלא זה ואין טֹוב, להיֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָיתהּפ

ּבאלף  אֹו (ּבׁשּׁשים ּבטֹוב ונתּבּטל נחלׁש ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַׁשּלֹו

ּבּתניא  ּכמבאר ׁשהּוא 68ּורבבה, הּטֹוב חלק מּצד ( ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ּבעבֹודה, יֹותר נעלה אֹופן ויׁשנֹו יֹותר. ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַָָּבתֹוקף

החמימּות  ׁשּטבע עד ּכלּֿכ ּבעבֹודת ֹו ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּמתּגּבר

ּדקדּוׁשה. ּבאׁש עּתה הּוא לכן, מּקֹודם לֹו ְִִֵֵֶֶַָָָָָָׁשהיה

ׁשּתמּורת  לעתידֿלבא, ׁשּמצינּו ְְִִֶֶֶֶֶַַָָָֹועלּֿדר

ּדאיׁש האׁש יהיה ואּׁשה, ּדאיׁש ּדתאוה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָחמימּות

ּבׁשלהיבּו ה') (אׁש ּדאּׁשה והאׁש י') ְְְְִִֵֵֵַָָ(אׁש

להיֹות 69ּדקדּוׁשה  יתהּפ עצמֹו ׁשהאׁש הינּו, , ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ

ּׁשּכתּוב  מה עלּֿדר ּדקדּוׁשה, ּכּיֹום 70אׁש לילה ְְִֵֶֶֶַַַַָָָ

אֹור. נעׂשה עצמֹו ׁשהחׁש הינּו, ְְֲִֶֶֶַַַַָֹיאיר,

e‰ÊÂ הּׁשבּוע ּבפרׁשת ּׁשּכתּוב מה 71ּגםּֿכן ¿∆ְֵֶַַַַַָָָָ

מים  לׁשּתֹות יכלּו ולא מרתה ְְְִִַַָָָָָֹֹוּיבאּו

אל  וּיׁשל עץ ה' וּיֹורהּו גֹו' הם מרים ּכי ְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָמּמרה

נׁשמתֹוֿעדן  (מהֹורׁש"ב) אדמּו"ר כ"ק ּומבאר הּמים, וּימּתקּו 73ׁשּבּזהר ט הּמים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
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e"hyz'dכב ,hay c"ei

ּדכתיב  ּתֹורה אּלא עץ אין גֹו',74איתא חּיים עץ ְִִִִֵֵֵֶַָָָ

ּבּמדרׁש מר.75אבל עץ זה ׁשהיה איתא ְֲִִֵֶֶַַָָָָָ

ּדעה  ׁשּיׁש ועד ּדעֹות, ּכּמה ּבזה יׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ[ּדבפרטּיּות

הּמות  סם ׁשהּוא הרּדּופני, היה זה אבל 76ׁשעץ , ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

עץ  עלֿידי ודוקא מר], עץ ׁשהיה הּוא ְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָּכללּותם

וּימּתקּו להיֹות הּמרים הּמים נתהּפכּו זה, ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָמר

סּנגֹור  נעׂשה ּדקטגֹור ענין ׁשּזהּו ,77הּמים, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

הּוא  (איזמל), מּכה ׁשהּוא  ּבמה  הּמדרׁש ְְְְִִִֵֶֶַַַָּובלׁשֹון

ְֵַמרּפא.

ÌiÒÓe ּבבאּור זה סעיף אדמּו"ר מו"ח כ"ק ¿«≈ְְְִֵֶַ

הּדעת' מן ה'למּטה ּדהפיכת ְֲֲִִַַַַַַַָָָהעבֹודה

ּכּמה  ּדיׁשנם הּדעת', מן 'למעלה מּזה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּיהיה

מּפני  (לא ּכן ועֹוׂשה נֹוהג ׁשהּוא ּבאדם ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָֹּדברים

ויילע  אּלא) והּׂשגה, והבנה ּבׂשכל מּובן ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּכן

העֹולם), הּנחֹות ענין (ׁשּזהּו ועלט טּוט ְְֲִֶֶֶַַָָָאזֹוי

הּׁשנה, ּוזמּני האכילה זמּני עלּֿדרֿמׁשל ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּוכמֹו

ּוזמּנים, ּבעּתים קבּועים הם העֹולם הרּגׁש ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשּמּצד

 ֿ מּכל ּומּתן, מּׂשא ּבעניני להתעּסק ּכׁשּצרי ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָוגם

ניזזים  ּבלּתי הרֹוב עלּֿפי האּלּו זמּנים הּנה ְְִִִִִִִֵֵַַָָָָמקֹום

ּכאׁשר  ׁשּגם (והינּו, ועיקר ּכלל נדחים ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָּובלּתי

זמּני  את מבּטלים אין המבלּבלים, ענינים ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָיׁשנם

לא  אפילּו קרֹובֹות ולפעמים וׁשנה, ְְְְֲֲִִִִֵָָָָֹהאכילה

ּתֹורה  ׁשל הּקביעּות זמּני ואילּו אֹותם). ְְְְִִִֵֶַַַָָמׁשּנים

(הינּו, קבע להם ואין נדחים הם ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָּותפּלה

הּוא  הרי אֹותֹו, ׁשּמבלּבל קל ּדבר ּכל ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָׁשּבׁשביל

ויׁש ּבהם), ּוממעט הּקביעּות זמּני את ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָמׁשּנה

אׁשר  האדם הּנה לגמרי. חסֿוׁשלֹום נדחים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשהם

הּיֹודע  הּוא ּדמי ּכזֹו, ּבהנהגה חכמה איזה יׁש האם לנפׁשֹו, חׁשּבֹון איזה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָנֹותן

רּבה' ּב'מדרׁש וכדאיתא ּוזמּנֹו, עד 78עּתֹו לי המּתינּו לֹומר ׁשּליט אדם אין ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָ

על  נפׁשֹו ּכל ׁשּיּתן יּתכן ואי כּו', לביתי ׁשאצּוה ועד חׁשּבֹונֹותי, ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשאעׂשה

אצלֹו יהיּו אּלּו ׁשענינים ּכלל, מּמׁש ּבהם ׁשאין ,מהּֿבכ ׁשל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָענינים

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
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ג. פ"ט,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯‰faL72‡˙È‡ מובא·È˙Îc ‰¯Bz ‡l‡ ıÚ ÔÈ‡73 על שכתוב ∆«…«ƒ»≈≈∆»»ƒ¿ƒ

ÌÈiÁהתורה  ıÚ למחזיקים L¯„naבה היא Ï·‡ ,'B‚74‡˙È‡ ≈«ƒ¬»«ƒ¿»ƒ»
Ê‰מובא  ‰È‰L המים העץ את להמתיק כדי למים רבנו משה שהשליך ∆»»∆

‰Êa LÈ ˙eiË¯Ù·c] .¯Ó ıÚ≈«¿ƒ¿»ƒ≈»∆
˙BÚc ‰nk,מדובר עץ ÚÂ„באיזה «»≈¿«

‰È‰ ‰Ê ıÚL ‰Úc LiL∆≈≈»∆≈∆»»
˙Ân‰ ÌÒ ‡e‰L ,ÈÙec¯‰75, «¿»ƒ∆««»∆

מרירות, סתם של עץ רק «¬‡·Ïולא
Ì˙eÏÏk כל של הכללי התוכן ¿»»

Ó¯],הדעות  ıÚ ‰È‰L ‡e‰∆»»≈«
,‰Ê ¯Ó ıÚ È„ÈŒÏÚ ‡˜Â„Â¿«¿»«¿≈≈«∆
˙BÈ‰Ï ÌÈ¯n‰ ÌÈn‰ eÎt‰˙ƒ¿«¿««ƒ«»ƒƒ¿

,ÌÈn‰ e˜zÓiÂ של עניין זה והרי «ƒ¿¿«»ƒ
שהחושך  הנעלית, בדרגה "אתהפכא"

לאור, נהפך ÔÈÚעצמו e‰fL∆∆ƒ¿»
¯B‚Ë˜c עצמו¯B‚pÒ ‰NÚ76, ¿»≈«¬∆«≈

‡e‰L ‰Óa L¯„n‰ ÔBLÏ·eƒ¿«ƒ¿»¿«∆
,(ÏÓÊÈ‡) ‰kÓ עצמו ‰e‡בזה «∆ƒ¿≈

‡t¯Ó שמשמש איזמל, כלי, אותו ¿«≈
לריפוי. משמש עצמו הוא למכה,

¯"eÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"Î ÌiÒÓe¿«≈«¿
‰„B·Ú‰ ¯e‡·a ‰Ê ÛÈÚÒ של ¿ƒ∆¿≈»¬»

היום  בחיי בהנהגתו יום האדם

'˙Úc‰ ÔÓ ‰hÓÏ'‰ ˙ÎÈÙ‰c«¬ƒ««¿«»ƒ«««
ÔÓ ‰ÏÚÓÏ' ‰fÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ∆¿«¿»ƒ
ÌÈ¯·c ‰nk ÌLÈc ,'˙Úc‰«««¿∆¿»«»¿»ƒ
Ôk ‰NBÚÂ ‚‰B ‡e‰L Ì„‡a»»»∆≈¿∆≈
ÏÎNa Ô·eÓ ÔkL ÈtÓ ‡Ï)…ƒ¿≈∆≈»¿≈∆

,‰‚O‰Â ‰·‰Â עושה שאינו היינו «¬»»¿«»»
מחשבה  לאחר הללו הדברים את

אותו  שהביאה שכלית והתבוננות

לעשות צריך שכך «∆‡l‡)להחלטה
ËÏÚÂ ËeË ÈBÊ‡ ÚÏÈÈÂ כך כי «∆«∆¿

העולם (נוהג) ÔÈÚעושה e‰fL)∆∆ƒ¿«
ÌÏBÚ‰ ˙BÁp‰ והנהגות דברים ¬»»»

בעולם  ומקובלים BÓÎeש'מונחים' ,(¿
ÏLÓŒC¯cŒÏÚעל ÈpÓÊההקפדה «∆∆»»¿«≈

„vnL ,‰M‰ ÈpÓÊe ‰ÏÈÎ‡‰»¬ƒ»¿«≈«≈»∆ƒ«
ÌÈÚe·˜ Ì‰ ÌÏBÚ‰ Lb¯‰∆¿≈»»≈¿ƒ
CÈ¯vLk Ì‚Â ,ÌÈpÓÊe ÌÈzÚa¿ƒƒ¿«ƒ¿«¿∆»ƒ
,ÔzÓe ‡OÓ ÈÈÚa ˜qÚ˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿ƒ¿¿≈«»«»
את  לשנות לאדם לו כדאי ולכאורה

לו, שצפוי הריווח למען האוכל או השינה ÌÈpÓÊזמני ‰p‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ≈¿«ƒ
·B¯‰ ÈtŒÏÚ el‡‰ כלל ÏÏkבדרך ÌÈÁ„ ÈzÏ·e ÌÈÊÊÈ ÈzÏa »≈«ƒ»ƒ¿ƒƒ»ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»

¯˜ÈÚÂמאד עליהם ולהקפיד לשמור שבעולם בנוהג ÌbLאלא ,eÈ‰Â) ¿ƒ»¿«¿∆«
ÌÈÏaÏ·Ó‰ ÌÈÈÚ ÌLÈ ¯L‡k,ומפריעים˙‡ ÌÈÏh·Ó ÔÈ‡ «¬∆∆¿»ƒ¿»ƒ«¿«¿¿ƒ≈¿«¿ƒ∆

,‰LÂ ‰ÏÈÎ‡‰ ÈpÓÊ¿«≈»¬ƒ»¿≈»
ÌÈÓÚÙÏÂ לעיתים˙B·B¯˜ ¿ƒ¿»ƒ¿

.(Ì˙B‡ ÌÈpLÓ ‡Ï eÏÈÙ‡¬ƒ…¿«ƒ»
ÏL ˙eÚÈ·w‰ ÈpÓÊ eÏÈ‡Â¿ƒ¿«≈«¿ƒ∆
ÔÈ‡Â ÌÈÁ„ Ì‰ ‰lÙ˙e ‰¯Bz»¿ƒ»≈ƒ¿ƒ¿≈
Ïk ÏÈ·LaL ,eÈ‰) Ú·˜ Ì‰Ï»∆∆««¿∆ƒ¿ƒ»

B˙B‡ ÏaÏ·nL Ï˜ ¯·c ומפריע »»«∆¿«¿≈
הקבועים  הזמנים על לשמור לאדם

ותפילה, pLÓ‰לתורה ‡e‰ È¯‰¬≈¿«∆
ËÚÓÓe ˙eÚÈ·w‰ ÈpÓÊ ˙‡∆¿«≈«¿ƒ¿«≈

Ì‰a מהזמן ומפחית גורע כלומר, »∆
בגלל  גם ותפילה לתורה הקבוע

קלות  Ì‰Lהפרעות LÈÂ ,(¿≈∆≈
ÌÈÁ„ ומתבטליםÌBÏLÂŒÒÁ ƒ¿ƒ«¿»

Ô˙B ¯L‡ Ì„‡‰ ‰p‰ .È¯Ó‚Ï¿«¿≈ƒ≈»»»¬∆≈
,BLÙÏ ÔBaLÁ ‰ÊÈ‡ את ושואל ≈∆∆¿¿«¿

בכנות  ‡ÊÈ‰עצמו LÈ Ì‡‰«ƒ≈≈∆
‡e‰ ÈÓc ,BÊk ‰‚‰‰a ‰ÓÎÁ»¿»¿«¿»»»¿ƒ

pÓÊe BzÚ Ú„Bi‰B זמנו יבוא מתי «≈«ƒ¿«
העולם, מן «È‡„ÎÂ¿ƒ¿ƒ˙‡להיפטר

'‰a¯ L¯„Ó'a77 מגיע שכאשר ¿ƒ¿««»
העולם, מן להיפטר האדם של הזמן

ÓBÏ¯אזי  ËÈlL Ì„‡ ÔÈ‡≈»»«ƒ«
‰NÚ‡L „Ú ÈÏ eÈzÓ‰«¿ƒƒ«∆∆¡∆
‰eˆ‡L „ÚÂ ,È˙BBaLÁ∆¿«¿«∆¬«∆

,'eÎ È˙È·Ï ושנותיו שימיו וכיוון ¿≈ƒ
זאת  לשנות ביכולתו ואין קצובים

נוסף, זמן ÔziLולבקש ÔÎzÈ CÈ‡Â¿≈ƒ»≈∆ƒ≈
Œ‰Ó ÏL ÌÈÈÚ ÏÚ BLÙ Ïk»«¿«ƒ¿»ƒ∆«
,ÏÏk LnÓ Ì‰a ÔÈ‡L ,CÎa¿»∆≈»∆«»¿»
ערך  חסרי פעוטים גשמיים עניינים

BÏˆ‡ eÈ‰È el‡ ÌÈÈÚL∆ƒ¿»ƒ≈ƒ¿∆¿
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dlk izeg` ipbl iz`a

עיקר  ׁשהם ּומצֹות הּתֹורה עניני ואילּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָּבקביעּות.

ּומיעּוט  וׁשינּוי ּדיחּוי ׁשל ּבאֹופן אצלֹו הם ְְְִִִֵֶֶֶַֹהּכל,

ולפעֹול  ּברּוחֹו ׁשּליט להיֹות צרי ולזה ְְְְְִִִִִֶַָָּוביטּול.

ׁשה  הּתֹוקף  את לנּצל עצמֹו ּבענינים על  אצלֹו יה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

יהיה  זה ׁשּתֹוקף הּקדּוׁשה, לצד – ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָּד'לעּומתֿזה'

הּתפּלה, ּוזמּני הּתֹורה לימּוד לזמּני ּבנֹוגע ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָאצלֹו

ּבהידּור. הּמצֹות ּדקּיּום הענינים ְְְְְִִִִִַָָָּובכל

ּבאֹופן È„ÈŒÏÚÂז) העבֹודה ׁשלמּות ¿«¿≈ְְֲֵֶָָ

ׁשהּׁשטּות  ְְְְִֶַַָּדאתהּפכא,

ׁשּתמּורת  ּדקדּוׁשה, לׁשטּות נהּפ ְְְְְְִִֶֶֶַַַָּד'לעּומתֿזה'

 ֿ הּטעם מן ׁשּלמּטה ׁשטּות ׁשל ּבאֹופן ְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָההנהגה

ּבאֹופן  ּבקדּוׁשה ההנהגה נעׂשית ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָודעת,

עצי  ענין ׁשּזהּו הּטעםֿודעת, מן ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָׁשּלמעלה

לֹו ּומקּדׁש מׁשּכן נבנה אזי ּדקדּוׁשה, ְְְְֲִִִִִִֶַָָָׁשּטים

לֹו להיֹות עבֹודתֹו עלֿידי ׁשּממׁשי ,ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָיתּבר

 ֿ סטרא אתּכפיא ּכד ּכי ּבתחּתֹונים, ּדירה ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָיתּבר

חליׁשּות  ׁשל ּבאֹופן רק לא ּגּופא (ּובזה ְֲֲִֶֶֶַַָָָֹאחרא

לקדּוׁשה) הפיכה ׁשל ּבאֹופן אּלא ְְֲִִִֶֶֶָָָּוביטּול,

אֹור  ּומתּגּלה ׁשּמאיר עלמין, ּבכּוּלהּו ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא יקרא ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאסּתּלק

הּזה  ּבעֹולם ונתּגּלה נמׁש ּומּזה ּבׁשוה. עלמין ּבכל ׁשהּוא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהּסֹובבּֿכלֿעלמין

עם  הּדֹור את מקּׁשרים ׁשהם יׂשראל, נׂשיאי יׂשראל, ראׁשי עלֿידי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּתחּתֹון

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ,יתּבר ּומהּותֹו להּגיד 79עצמּותֹו גֹו' ּוביניכם הוי' ּבין עֹומד אנכי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

הוי' ּדבר את הּמחּבר 80לכם ממּוצע ּפֹועלים 81, זֹו התקּׁשרּות עלֿידי הּנה , ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ּבתחּתֹונים. יתּבר לֹו ּדירה למּטה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָׁשּיהיה 
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ì‰ ,Ïk‰ ¯˜ÈÚ Ì‰L ˙BˆÓe ‰¯Bz‰ ÈÈÚ eÏÈ‡Â .˙eÚÈ·˜aƒ¿ƒ¿ƒƒ¿¿≈«»ƒ¿∆≈ƒ««…≈

ÔÙB‡a BÏˆ‡ באופן והם נשמרת לא עליהם וההקפדה ÏLשהקביעות ∆¿¿∆∆
ËeÚÈÓe ÈeÈLÂ ÈeÁÈc בגלל גם עלול ולעיתים הוא קלות הפרעות ƒ¿ƒƒ

אותם  לשנות אותם, לגמרי.ÏeËÈ·eלדחות אותם לבטל אפילו ÊÏÂ‰או ƒ¿»∆
BÁe¯a ËÈlL ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿«ƒ¿
˙‡ ÏvÏ BÓˆÚ ÏÚ ÏBÚÙÏÂ¿ƒ¿««¿¿«≈∆

Û˜Bz‰ וההתלהבותBÏˆ‡ ‰È‰L «∆∆»»∆¿
„ˆÏ Y '‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'c ÌÈÈÚa¿ƒ¿»ƒ¿¿«∆¿«
‰È‰È ‰Ê Û˜BzL ,‰Le„w‰«¿»∆∆∆ƒ¿∆
„eÓÈÏ ÈpÓÊÏ Ú‚Ba BÏˆ‡∆¿¿≈«ƒ¿«≈ƒ
ÏÎ·e ,‰lÙz‰ ÈpÓÊe ‰¯Bz‰«»¿«≈«¿ƒ»¿»
˙Bˆn‰ Ìei˜c ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿ƒ«ƒ¿

¯e„È‰a הם הדברים שכאשר ומובן ¿ƒ
שאינם  ובוודאי נדחים אינם בתוקף

מתבטלים.

‰„B·Ú‰ ˙eÓÏL È„ÈŒÏÚÂ (Ê¿«¿≈¿≈»¬»
,‡Ît‰˙‡c ÔÙB‡a"אתהפכא" ¿∆¿ƒ¿«¿»

שהוא, - והמושלם הנעלה באופן

לעיל, ¿»∆eËM‰L˙כמבואר
˙eËLÏ Ct‰ '‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'c¿¿«∆∆¿«ƒ¿

zL ,‰Le„˜c‰‚‰‰‰ ˙¯eÓ ƒ¿»∆¿«««¿»»
ÔÓ ‰hÓlL ˙eËL ÏL ÔÙB‡a¿∆∆¿∆¿«»ƒ

,˙Ú„ÂŒÌÚh‰ רצון על לעבירה עד «««¿««
Le„˜a‰ה', ‰‚‰‰‰ ˙ÈNÚ«¬≈««¿»»ƒ¿»

ŒÌÚh‰ ÔÓ ‰ÏÚÓlL ÔÙB‡a¿∆∆¿«¿»ƒ«««
ÌÈhL ÈˆÚ ÔÈÚ e‰fL ,˙Ú„Â¿««∆∆ƒ¿«¬≈ƒƒ

'שטות' ·‰לשון ÈÊ‡ ,‰Le„˜cƒ¿»¬«ƒ¿∆
,C¯a˙È BÏ Lc˜Óe ÔkLÓƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»≈
השכינה, להשראת וראוי מתאים מקום

B˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ CÈLÓnL∆«¿ƒ«¿≈¬»
‰¯Èc C¯a˙È BÏ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿»≈ƒ»

,ÌÈBzÁ˙a את ומהפך ומשנה ¿«¿ƒ
השראת  בו שתהיה כך העולם מציאות

k„השכינה  Èk כאשר‡Ùeb ‰Ê·e) ‡¯Á‡Œ‡¯ËÒ ‡ÈÙk˙‡ בעניין ƒ«ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»»∆»
ל"אתכפייא" רק לא הכוונה עצמו", eLÈÏÁ˙ה"אתכפיא" ÏL ÔÙB‡a ַֹ¿∆∆¬ƒ

ÏeËÈ·e,'אחרא Le„˜Ï‰)ה'סטרא ‰ÎÈÙ‰ ÏL ÔÙB‡a ‡l‡ ƒ∆»¿∆∆¬ƒ»ƒ¿»
,ÔÈÓÏÚ e‰leÎa ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜c ‡¯˜È ˜lzÒ‡ מסתלק ∆¿«≈¿»»¿¿»¿ƒ¿¿»¿ƒ

הוא  ברוך הקדוש של כבודו (ועולה)

העולמות  lb˙Óe‰בכל ¯È‡nL∆≈ƒƒ¿«∆
‡e‰L ÔÈÓÏÚŒÏkŒ··Bq‰ ¯B‡«≈»»¿ƒ∆

,‰ÂLa ÔÈÓÏÚ ÏÎa שנתבאר וכפי ¿»»¿ƒ¿»∆
באריכות. לעיל

‰fÓe הבליֿגבול האור מהמשכת ƒ∆
העולם  גדרי «¿CLÓƒהזה בתוך

ÔBzÁz‰ ‰f‰ ÌÏBÚa ‰lb˙Â¿ƒ¿«∆»»«∆««¿
È‡ÈN ,Ï‡¯NÈ ÈL‡¯ È„ÈŒÏÚ«¿≈»≈ƒ¿»≈¿ƒ≈
˙‡ ÌÈ¯M˜Ó Ì‰L ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆≈¿«¿ƒ∆

אנשי  B˙eÓˆÚכל ÌÚ ¯Bc‰«ƒ«¿
BÓk ,C¯a˙È B˙e‰Óe«ƒ¿»≈¿

·e˙kL78רבנו במשה ‡ÈÎבתורה ∆»»…ƒ
'B‚ ÌÎÈÈ·e 'ÈÂ‰ ÔÈa „ÓBÚ≈≈¬»»≈≈∆

'ÈÂ‰ ¯·c ˙‡ ÌÎÏ „Èb‰Ï79, ¿«ƒ»∆∆¿«¬»»
¯aÁn‰ ÚˆeÓÓ80, בני בין ¿»«¿«≈

בעצמו  הוא ברוך והקדוש ישראל

BÊ ˙e¯M˜˙‰ È„ÈŒÏÚ ‰p‰ של ƒ≈«¿≈ƒ¿«¿
הזה  בעולם ה' את העובדים ישראל בני

¯Èc ‰hÓÏ ‰È‰iL ÌÈÏÚBt‰ ¬ƒ∆ƒ¿∆¿«»ƒ»
.ÌÈBzÁ˙a C¯a˙È BÏƒ¿»≈¿«¿ƒ
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כג e"hyz'd ,hay c"ei

ּדכתיב  ּתֹורה אּלא עץ אין גֹו',74איתא חּיים עץ ְִִִִֵֵֵֶַָָָ

ּבּמדרׁש מר.75אבל עץ זה ׁשהיה איתא ְֲִִֵֶֶַַָָָָָ

ּדעה  ׁשּיׁש ועד ּדעֹות, ּכּמה ּבזה יׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ[ּדבפרטּיּות

הּמות  סם ׁשהּוא הרּדּופני, היה זה אבל 76ׁשעץ , ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

עץ  עלֿידי ודוקא מר], עץ ׁשהיה הּוא ְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָּכללּותם

וּימּתקּו להיֹות הּמרים הּמים נתהּפכּו זה, ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָמר

סּנגֹור  נעׂשה ּדקטגֹור ענין ׁשּזהּו ,77הּמים, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

הּוא  (איזמל), מּכה ׁשהּוא  ּבמה  הּמדרׁש ְְְְִִִֵֶֶַַַָּובלׁשֹון

ְֵַמרּפא.

ÌiÒÓe ּבבאּור זה סעיף אדמּו"ר מו"ח כ"ק ¿«≈ְְְִֵֶַ

הּדעת' מן ה'למּטה ּדהפיכת ְֲֲִִַַַַַַַָָָהעבֹודה

ּכּמה  ּדיׁשנם הּדעת', מן 'למעלה מּזה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּיהיה

מּפני  (לא ּכן ועֹוׂשה נֹוהג ׁשהּוא ּבאדם ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָֹּדברים

ויילע  אּלא) והּׂשגה, והבנה ּבׂשכל מּובן ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּכן

העֹולם), הּנחֹות ענין (ׁשּזהּו ועלט טּוט ְְֲִֶֶֶַַָָָאזֹוי

הּׁשנה, ּוזמּני האכילה זמּני עלּֿדרֿמׁשל ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּוכמֹו

ּוזמּנים, ּבעּתים קבּועים הם העֹולם הרּגׁש ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשּמּצד

 ֿ מּכל ּומּתן, מּׂשא ּבעניני להתעּסק ּכׁשּצרי ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָוגם

ניזזים  ּבלּתי הרֹוב עלּֿפי האּלּו זמּנים הּנה ְְִִִִִִִֵֵַַָָָָמקֹום

ּכאׁשר  ׁשּגם (והינּו, ועיקר ּכלל נדחים ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָּובלּתי

זמּני  את מבּטלים אין המבלּבלים, ענינים ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָיׁשנם

לא  אפילּו קרֹובֹות ולפעמים וׁשנה, ְְְְֲֲִִִִֵָָָָֹהאכילה

ּתֹורה  ׁשל הּקביעּות זמּני ואילּו אֹותם). ְְְְִִִֵֶַַַָָמׁשּנים

(הינּו, קבע להם ואין נדחים הם ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָּותפּלה

הּוא  הרי אֹותֹו, ׁשּמבלּבל קל ּדבר ּכל ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָׁשּבׁשביל

ויׁש ּבהם), ּוממעט הּקביעּות זמּני את ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָמׁשּנה

אׁשר  האדם הּנה לגמרי. חסֿוׁשלֹום נדחים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשהם

הּיֹודע  הּוא ּדמי ּכזֹו, ּבהנהגה חכמה איזה יׁש האם לנפׁשֹו, חׁשּבֹון איזה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָנֹותן

רּבה' ּב'מדרׁש וכדאיתא ּוזמּנֹו, עד 78עּתֹו לי המּתינּו לֹומר ׁשּליט אדם אין ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָ

על  נפׁשֹו ּכל ׁשּיּתן יּתכן ואי כּו', לביתי ׁשאצּוה ועד חׁשּבֹונֹותי, ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשאעׂשה

אצלֹו יהיּו אּלּו ׁשענינים ּכלל, מּמׁש ּבהם ׁשאין ,מהּֿבכ ׁשל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָענינים
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יח.74) ג, ג.75)משלי פ"נ, ג. פכ"ג, שם.76)שמו"ר פ"נ לשמו"ר כהונה מתנות ע"ב.77)ראה ריש שם, דב"ר 78)זהר

ג. פ"ט,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯‰faL72‡˙È‡ מובא·È˙Îc ‰¯Bz ‡l‡ ıÚ ÔÈ‡73 על שכתוב ∆«…«ƒ»≈≈∆»»ƒ¿ƒ

ÌÈiÁהתורה  ıÚ למחזיקים L¯„naבה היא Ï·‡ ,'B‚74‡˙È‡ ≈«ƒ¬»«ƒ¿»ƒ»
Ê‰מובא  ‰È‰L המים העץ את להמתיק כדי למים רבנו משה שהשליך ∆»»∆

‰Êa LÈ ˙eiË¯Ù·c] .¯Ó ıÚ≈«¿ƒ¿»ƒ≈»∆
˙BÚc ‰nk,מדובר עץ ÚÂ„באיזה «»≈¿«

‰È‰ ‰Ê ıÚL ‰Úc LiL∆≈≈»∆≈∆»»
˙Ân‰ ÌÒ ‡e‰L ,ÈÙec¯‰75, «¿»ƒ∆««»∆

מרירות, סתם של עץ רק «¬‡·Ïולא
Ì˙eÏÏk כל של הכללי התוכן ¿»»

Ó¯],הדעות  ıÚ ‰È‰L ‡e‰∆»»≈«
,‰Ê ¯Ó ıÚ È„ÈŒÏÚ ‡˜Â„Â¿«¿»«¿≈≈«∆
˙BÈ‰Ï ÌÈ¯n‰ ÌÈn‰ eÎt‰˙ƒ¿«¿««ƒ«»ƒƒ¿

,ÌÈn‰ e˜zÓiÂ של עניין זה והרי «ƒ¿¿«»ƒ
שהחושך  הנעלית, בדרגה "אתהפכא"

לאור, נהפך ÔÈÚעצמו e‰fL∆∆ƒ¿»
¯B‚Ë˜c עצמו¯B‚pÒ ‰NÚ76, ¿»≈«¬∆«≈

‡e‰L ‰Óa L¯„n‰ ÔBLÏ·eƒ¿«ƒ¿»¿«∆
,(ÏÓÊÈ‡) ‰kÓ עצמו ‰e‡בזה «∆ƒ¿≈

‡t¯Ó שמשמש איזמל, כלי, אותו ¿«≈
לריפוי. משמש עצמו הוא למכה,

¯"eÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"Î ÌiÒÓe¿«≈«¿
‰„B·Ú‰ ¯e‡·a ‰Ê ÛÈÚÒ של ¿ƒ∆¿≈»¬»

היום  בחיי בהנהגתו יום האדם

'˙Úc‰ ÔÓ ‰hÓÏ'‰ ˙ÎÈÙ‰c«¬ƒ««¿«»ƒ«««
ÔÓ ‰ÏÚÓÏ' ‰fÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ∆¿«¿»ƒ
ÌÈ¯·c ‰nk ÌLÈc ,'˙Úc‰«««¿∆¿»«»¿»ƒ
Ôk ‰NBÚÂ ‚‰B ‡e‰L Ì„‡a»»»∆≈¿∆≈
ÏÎNa Ô·eÓ ÔkL ÈtÓ ‡Ï)…ƒ¿≈∆≈»¿≈∆

,‰‚O‰Â ‰·‰Â עושה שאינו היינו «¬»»¿«»»
מחשבה  לאחר הללו הדברים את

אותו  שהביאה שכלית והתבוננות

לעשות צריך שכך «∆‡l‡)להחלטה
ËÏÚÂ ËeË ÈBÊ‡ ÚÏÈÈÂ כך כי «∆«∆¿

העולם (נוהג) ÔÈÚעושה e‰fL)∆∆ƒ¿«
ÌÏBÚ‰ ˙BÁp‰ והנהגות דברים ¬»»»

בעולם  ומקובלים BÓÎeש'מונחים' ,(¿
ÏLÓŒC¯cŒÏÚעל ÈpÓÊההקפדה «∆∆»»¿«≈

„vnL ,‰M‰ ÈpÓÊe ‰ÏÈÎ‡‰»¬ƒ»¿«≈«≈»∆ƒ«
ÌÈÚe·˜ Ì‰ ÌÏBÚ‰ Lb¯‰∆¿≈»»≈¿ƒ
CÈ¯vLk Ì‚Â ,ÌÈpÓÊe ÌÈzÚa¿ƒƒ¿«ƒ¿«¿∆»ƒ
,ÔzÓe ‡OÓ ÈÈÚa ˜qÚ˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿ƒ¿¿≈«»«»
את  לשנות לאדם לו כדאי ולכאורה

לו, שצפוי הריווח למען האוכל או השינה ÌÈpÓÊזמני ‰p‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ≈¿«ƒ
·B¯‰ ÈtŒÏÚ el‡‰ כלל ÏÏkבדרך ÌÈÁ„ ÈzÏ·e ÌÈÊÊÈ ÈzÏa »≈«ƒ»ƒ¿ƒƒ»ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»

¯˜ÈÚÂמאד עליהם ולהקפיד לשמור שבעולם בנוהג ÌbLאלא ,eÈ‰Â) ¿ƒ»¿«¿∆«
ÌÈÏaÏ·Ó‰ ÌÈÈÚ ÌLÈ ¯L‡k,ומפריעים˙‡ ÌÈÏh·Ó ÔÈ‡ «¬∆∆¿»ƒ¿»ƒ«¿«¿¿ƒ≈¿«¿ƒ∆

,‰LÂ ‰ÏÈÎ‡‰ ÈpÓÊ¿«≈»¬ƒ»¿≈»
ÌÈÓÚÙÏÂ לעיתים˙B·B¯˜ ¿ƒ¿»ƒ¿

.(Ì˙B‡ ÌÈpLÓ ‡Ï eÏÈÙ‡¬ƒ…¿«ƒ»
ÏL ˙eÚÈ·w‰ ÈpÓÊ eÏÈ‡Â¿ƒ¿«≈«¿ƒ∆
ÔÈ‡Â ÌÈÁ„ Ì‰ ‰lÙ˙e ‰¯Bz»¿ƒ»≈ƒ¿ƒ¿≈
Ïk ÏÈ·LaL ,eÈ‰) Ú·˜ Ì‰Ï»∆∆««¿∆ƒ¿ƒ»

B˙B‡ ÏaÏ·nL Ï˜ ¯·c ומפריע »»«∆¿«¿≈
הקבועים  הזמנים על לשמור לאדם

ותפילה, pLÓ‰לתורה ‡e‰ È¯‰¬≈¿«∆
ËÚÓÓe ˙eÚÈ·w‰ ÈpÓÊ ˙‡∆¿«≈«¿ƒ¿«≈

Ì‰a מהזמן ומפחית גורע כלומר, »∆
בגלל  גם ותפילה לתורה הקבוע

קלות  Ì‰Lהפרעות LÈÂ ,(¿≈∆≈
ÌÈÁ„ ומתבטליםÌBÏLÂŒÒÁ ƒ¿ƒ«¿»

Ô˙B ¯L‡ Ì„‡‰ ‰p‰ .È¯Ó‚Ï¿«¿≈ƒ≈»»»¬∆≈
,BLÙÏ ÔBaLÁ ‰ÊÈ‡ את ושואל ≈∆∆¿¿«¿

בכנות  ‡ÊÈ‰עצמו LÈ Ì‡‰«ƒ≈≈∆
‡e‰ ÈÓc ,BÊk ‰‚‰‰a ‰ÓÎÁ»¿»¿«¿»»»¿ƒ

pÓÊe BzÚ Ú„Bi‰B זמנו יבוא מתי «≈«ƒ¿«
העולם, מן «È‡„ÎÂ¿ƒ¿ƒ˙‡להיפטר

'‰a¯ L¯„Ó'a77 מגיע שכאשר ¿ƒ¿««»
העולם, מן להיפטר האדם של הזמן

ÓBÏ¯אזי  ËÈlL Ì„‡ ÔÈ‡≈»»«ƒ«
‰NÚ‡L „Ú ÈÏ eÈzÓ‰«¿ƒƒ«∆∆¡∆
‰eˆ‡L „ÚÂ ,È˙BBaLÁ∆¿«¿«∆¬«∆

,'eÎ È˙È·Ï ושנותיו שימיו וכיוון ¿≈ƒ
זאת  לשנות ביכולתו ואין קצובים

נוסף, זמן ÔziLולבקש ÔÎzÈ CÈ‡Â¿≈ƒ»≈∆ƒ≈
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,ÏÏk LnÓ Ì‰a ÔÈ‡L ,CÎa¿»∆≈»∆«»¿»
ערך  חסרי פעוטים גשמיים עניינים
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dlk izeg` ipbl iz`a

עיקר  ׁשהם ּומצֹות הּתֹורה עניני ואילּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָּבקביעּות.

ּומיעּוט  וׁשינּוי ּדיחּוי ׁשל ּבאֹופן אצלֹו הם ְְְִִִֵֶֶֶַֹהּכל,

ולפעֹול  ּברּוחֹו ׁשּליט להיֹות צרי ולזה ְְְְְִִִִִֶַָָּוביטּול.

ׁשה  הּתֹוקף  את לנּצל עצמֹו ּבענינים על  אצלֹו יה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

יהיה  זה ׁשּתֹוקף הּקדּוׁשה, לצד – ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָּד'לעּומתֿזה'

הּתפּלה, ּוזמּני הּתֹורה לימּוד לזמּני ּבנֹוגע ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָאצלֹו

ּבהידּור. הּמצֹות ּדקּיּום הענינים ְְְְְִִִִִַָָָּובכל

ּבאֹופן È„ÈŒÏÚÂז) העבֹודה ׁשלמּות ¿«¿≈ְְֲֵֶָָ

ׁשהּׁשטּות  ְְְְִֶַַָּדאתהּפכא,

ׁשּתמּורת  ּדקדּוׁשה, לׁשטּות נהּפ ְְְְְְִִֶֶֶַַַָּד'לעּומתֿזה'

 ֿ הּטעם מן ׁשּלמּטה ׁשטּות ׁשל ּבאֹופן ְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָההנהגה

ּבאֹופן  ּבקדּוׁשה ההנהגה נעׂשית ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָודעת,

עצי  ענין ׁשּזהּו הּטעםֿודעת, מן ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָׁשּלמעלה

לֹו ּומקּדׁש מׁשּכן נבנה אזי ּדקדּוׁשה, ְְְְֲִִִִִִֶַָָָׁשּטים

לֹו להיֹות עבֹודתֹו עלֿידי ׁשּממׁשי ,ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָיתּבר

 ֿ סטרא אתּכפיא ּכד ּכי ּבתחּתֹונים, ּדירה ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָיתּבר

חליׁשּות  ׁשל ּבאֹופן רק לא ּגּופא (ּובזה ְֲֲִֶֶֶַַָָָֹאחרא

לקדּוׁשה) הפיכה ׁשל ּבאֹופן אּלא ְְֲִִִֶֶֶָָָּוביטּול,

אֹור  ּומתּגּלה ׁשּמאיר עלמין, ּבכּוּלהּו ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא יקרא ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאסּתּלק

הּזה  ּבעֹולם ונתּגּלה נמׁש ּומּזה ּבׁשוה. עלמין ּבכל ׁשהּוא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהּסֹובבּֿכלֿעלמין

עם  הּדֹור את מקּׁשרים ׁשהם יׂשראל, נׂשיאי יׂשראל, ראׁשי עלֿידי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּתחּתֹון

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ,יתּבר ּומהּותֹו להּגיד 79עצמּותֹו גֹו' ּוביניכם הוי' ּבין עֹומד אנכי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

הוי' ּדבר את הּמחּבר 80לכם ממּוצע ּפֹועלים 81, זֹו התקּׁשרּות עלֿידי הּנה , ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ּבתחּתֹונים. יתּבר לֹו ּדירה למּטה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָׁשּיהיה 
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ÔÙB‡a BÏˆ‡ באופן והם נשמרת לא עליהם וההקפדה ÏLשהקביעות ∆¿¿∆∆
ËeÚÈÓe ÈeÈLÂ ÈeÁÈc בגלל גם עלול ולעיתים הוא קלות הפרעות ƒ¿ƒƒ

אותם  לשנות אותם, לגמרי.ÏeËÈ·eלדחות אותם לבטל אפילו ÊÏÂ‰או ƒ¿»∆
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e"hyz'dכד ,hay b"i ,glya t"y zgiyn

miilily mix`ez mdy dlrnly mix`ezd oipra
e"hyz'd,hayb"i,glyat"yzgiyn

מוגה  בלתי

בהמאמר ‡. לעיל להמדובר להוסיף:1בהמשך יש - שליליים תוארים בענין
ולא  המשיג, קוצר מצד רק היא שהשלילה באופן זה הרי כלל, בדרך כשמדברים הנה - השלילה בענין

עצמו. מצד מושלל שהענין באופן
ולהשיג  לתפוס ביכלתו שאין בשכל ענינים ויש בשכלו, ומשיג תופס שהאדם ענינים ישנם כלומר:
והאדם  שבשכל, ענינים הם אלו ענינים שגם כיון אףֿעלֿפיֿכן, אבל מהשגתו. למעלה להיותם אותם,
גם  שייכות לו יש במילא - אותם) ומשיג שתופס בשכל ענינים יש (שהרי השכל לענין שייכות לו יש

מהם. לשלול צריך מה עלֿכלֿפנים שיודע מהשגתו, שלמעלה שבשכל להענינים

מצד היינו, עצמו, הענין מצד אינה זו ששלילה מובן byendומזה wner אלא שכלי, ענין זה שהרי  ,
מצד רק היא biyndהשלילה xvew.

השגת של באופן הם חכמים כמה שאצל ענינים שיש מצינו גדולים dlilydולכן חכמים אצל ואילו ,
באים - `elמהם mipiprהשגת של .aeigdבאופן

השלילה ענין גם יש - למעלה אבל נבראים; אצל שהם כפי שליליים לתוארים בנוגע זה mvraוכל
שלילה - במאמר שדובר השלילה בענין הכוונה וזוהי המשיג). קוצר  מצד רק .hlgda(לא

(לא  היא השלילה אזי פשוטים, הם שהאורות השיטה שלפי - האורות בענין בשיטות תלוי זה וענין
כדלקמן. בהחלט, שלילה אלא) המשיג, קוצר מצד רק

ה'צמח 2ידוע ·. אדמו"ר לכ"ק שיטות ג' בדרוש בארוכה כמבואר הספירות, בענין שיטות ג' שישנן
למעלה,3צדק' מצד היא הא' ששיטה - בזה הביאור בדרךֿאפשר לומר ויש אמת. הן השיטות ג' כל והרי .

המכריע  כדברי והלכה המכרעת, השיטה היא הג' ושיטה למטה, מצד היא הב' ששיטה 4שיטה והיינו, ,
עולה  האמצעי שקו - הקבלה ובלשון השיטות, ב' גם שכוללת הפנימיות, מצד הוא שהענין כפי היא הג'

הכתר  .5עד
לזה: זה הם סותרים שכל שעלֿפי ענינים ב' - מוקשה ענין לתרץ באות השיטות שג' - ובהקדמה

ועונש, דשכר הענינים ובפרט הכל, פועל שהוא מהקב"ה, בא בעולם שישנו מה שכל - הא' ענין
הפשוטה. אחדות יתברך הוא והרי בעצמו. מהקב"ה בוודאי שהם והשגחה, ידיעה ומכלֿשכן

רבו" "מה התחלקות, ריבוי ישנו שבנבראים - הב' גדלו"6וענין היפך 7ו"מה גמור, שינוי שזהו -
הפשיטות.

הקושיא  נשאלת מפשיטות?8ובמילא הריבוי בא כיצד :

באה  לנבראים מהקב"ה ההשפעה שהרי הספירות, עלֿידי נעשה ההתחלקות שריבוי - לזה והתשובה
הספירות  שמצד אלא פשוט, אמנם הוא עצמו הקב"ה כי - הנ"ל קושיא סרה ובמילא הספירות. עלֿידי

התחלקות. ריבוי נעשה

ביאורים, כמה ישנם - גופא הספירות) עלֿידי היא לנבראים (שההשפעה זה דתירוץ שבביאור אלא
השיטות. ג' והם
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ואילך).1) קנז ע' (לעיל פ"ג
(כרך 2) חב"ד הערכים ספר בארוכה ראה - לקמן הבא בכל

פא  (ע' ו"ציורם" "פשיטותם" - דספירות אורות מערכת ד)
זו). משיחה פרטים כמה (ועיי"ש וש"נ ואילך).

וש"נ.3) ואילך. רנח ס"ע ענינים אוה"ת
סע"ב.4) לט, שבת

ע'5) תרע"ח סה"מ ואילך. רכ ע' ח"א תער"ב המשך ראה
ועוד. .152 ע' תש"ז כה.

כד.6) קד, תהלים
ו.7) צב, שם
מח,8) (דרמ"צ פ"ד אלקות האמנת מצות להצ"צ סהמ"צ ראה

ואילך). ב

e"hyz'd ,hay b"i ,glya t"y zgiyn

בו"‚. החוצב ביד "כגרזן הוא הספירות עלֿידי פועל שהקב"ה הפעולה שאופן ביאור כלומר:9ישנו .
וההתחלקות  התחלקות, בהם אין בעצמו הקב"ה מצד שבאות כפי אבל מהקב"ה, אמנם באות הפעולות כל

בהשפעה. וציור התחלקות פועלות שהן הספירות, עלֿידי נפעלת
לספירה. אלא עצמו, להקב"ה מתייחס אינו פעולה כל של הפרטי שהציור לכאורה נמצא זה ולפי

אףֿעלֿפ  אלא כלומר: בכחו, פועל אינו הגרזן שהרי מהקב"ה, באה הפעולה, עצם עצמה, שהפעולה י
אלא  עצמו, להקב"ה לייחס  איֿאפשר הפעולה וציור הפרט מכלֿמקום הגרזן, עלֿידי פועל שהחוצב

לספירות.

סתירה: זה על יש בשכל, ֿ כך כל מובן שאינו לכך נוסף - זה ביאור אמנם,

כפי  להתוארים כוונתם אין הרי שונים, בתוארים אותו וקורין להקב"ה מתפללים ישראל בני כאשר
היא כוונתם אלא יתברך, ממנו חסֿושלום נפרדים envraשהם d"awdl אלו בתוארים ומתגלה שבא .10כפי

הקודש' ב'אגרת הזקן רבינו שכתב מה שכתוב 11ועלֿדרך אני 12שמה הארץ ואת השמים את "הלא
מיניה" פנוי אתר ("לית "מאמינים 13מלא" (שהם ישראל כללות בסתם פשוטה "אמונה של באופן הוא ,(

מאמינים" זו 14בני בחקירה לחקור באו מקרוב שחדשים רק האלקות.. ענין אנושי בשכל לחקור בלי ..(
וידוע  יתברך.15כו'", בעצמותו הוא מאמינים" בני ד"מאמינים שהענין

בעצמו?! להקב"ה יחס להם אין התוארים שכל נמצא הנ"ל ביאור לפי והרי

הקב"ה „. פועל שעלֿידן כלים רק לא הן שהספירות הרמון', 'פלח בספר המובא ביאור ישנו והנה,
וכפי  כו', מ"ה בלי ספירות עשר שהן אלא בהאור), (היינו גופא באלקות גם הן הספירות אלא בנבראים,

לעומק 16שמבאר  ירד ההעדר.. לבין מוחלטת שלילה בין מה שיודע ומי בהעדר, אלא בהם המספר ש"אין ,
לשונו. עדֿכאן בפשיטות", הזה המכוון

נשמתוֿעדן  (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק דשלילה 17ומבאר השלילה, ידיעת ענין דהוא הכוונה לי "ונראה :
השלילה  ידיעת הוא וההעדר שלילה, בדרך אף ידיעה שום בו שאין הוא ש"ההעדר מוחלטת והיינו, ."

שלמעלה  בהחלט, שלילה בעצם, שלילה אלא המשיג, קוצר שמצד שלילה אינו השלילה" ידיעת (ש)הוא
שלילה. בדרך אף ידיעה שום בו שאין היינו, מוחלטת", "שלילה רק יש ממנה

פשוטים: הם האורות ה'פרדס' שלשיטת מוכחת ראיה ומזה

לשיטת  שגם לומר בהכרח מכלֿמקום פשוטים, אינם שהאורות ב'פרדס' משמע שלכאורה אףֿעלֿפי
גופא. ב'פרדס' מקומות בכמה שמשמע כפי פשוטים, הם האורות ה'פרדס'

להדיא  מפורש ושם עליו, וביאור ה'פרדס' מספר קיצור הוא הרמון' 'פלח הספר שהרי - לזה וההכרח
פשוטים. הם שהאורות היינו, בהחלט. שלילה העדר, של באופן הם שבהאור שהספירות

להדיא  הזקן רבינו שכתב וכלי 18וכמו החכמה אור שיש אחרונים מקובלים בקצת שמשמע כפי שלא
רק  הם והספירות פשוטים, הם עצמם האורות אלא ספירות, יש עצמם בהאורות שגם היינו, החכמה,
הוא  כשהאור אז, וגם בהאור, ספירות נעשים בהכלים האור התלבשות שמצד והיינו, הכלים. מצד

הכלים. גוון כפי נראים שרק המים כמשל פשוט, הוא עצמו האור בהכלים, בהתלבשות

כמובן  - בפשיטותם הם נשארים בכלים בהתלבשותם ואפילו פשוטים, הם עצמם האורות כלומר:
המים  את מוציאים כאשר שלכן, פשוטים. הם הרי הכלי גוון כפי  שנראים בשעה שאפילו המים, ממשל
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טו.9) יו"ד, ישעי' - הכתוב לשון ע"ד
פ"ב 10) התפילה מצות שרש להצ"צ סהמ"צ בארוכה ראה

ואילך). ב קטו, (דרמ"צ ואילך
ב).11) (קמא, סכ"ה
כד.12) כג, ירמי'
ב).13) (קכב, ת"ע סע"ב). (צא, תנ"ז תקו"ז
א.14) צז, שבת

וש"נ.15) ואילך. תרכז ע' ח"ב לקמן ראה
ד.16) פרק ד שער
רה.17) ע' תרס"ח סה"מ
אדה"ז 18) (מאמרי תקס"ט" תמיד עולת ע"פ "ביאור ראה

רנט). (ע' שם באוה"ת הובא - ואילך). רלה) (ע' ריז ס"ע תקס"ט
ועוד. רד). (ע' שם תרס"ח ובסה"מ



ככ e"hyz'd ,hay b"i ,glya t"y zgiyn

miilily mix`ez mdy dlrnly mix`ezd oipra
e"hyz'd,hayb"i,glyat"yzgiyn

מוגה  בלתי

בהמאמר ‡. לעיל להמדובר להוסיף:1בהמשך יש - שליליים תוארים בענין
ולא  המשיג, קוצר מצד רק היא שהשלילה באופן זה הרי כלל, בדרך כשמדברים הנה - השלילה בענין

עצמו. מצד מושלל שהענין באופן
ולהשיג  לתפוס ביכלתו שאין בשכל ענינים ויש בשכלו, ומשיג תופס שהאדם ענינים ישנם כלומר:
והאדם  שבשכל, ענינים הם אלו ענינים שגם כיון אףֿעלֿפיֿכן, אבל מהשגתו. למעלה להיותם אותם,
גם  שייכות לו יש במילא - אותם) ומשיג שתופס בשכל ענינים יש (שהרי השכל לענין שייכות לו יש

מהם. לשלול צריך מה עלֿכלֿפנים שיודע מהשגתו, שלמעלה שבשכל להענינים

מצד היינו, עצמו, הענין מצד אינה זו ששלילה מובן byendומזה wner אלא שכלי, ענין זה שהרי  ,
מצד רק היא biyndהשלילה xvew.

השגת של באופן הם חכמים כמה שאצל ענינים שיש מצינו גדולים dlilydולכן חכמים אצל ואילו ,
באים - `elמהם mipiprהשגת של .aeigdבאופן

השלילה ענין גם יש - למעלה אבל נבראים; אצל שהם כפי שליליים לתוארים בנוגע זה mvraוכל
שלילה - במאמר שדובר השלילה בענין הכוונה וזוהי המשיג). קוצר  מצד רק .hlgda(לא

(לא  היא השלילה אזי פשוטים, הם שהאורות השיטה שלפי - האורות בענין בשיטות תלוי זה וענין
כדלקמן. בהחלט, שלילה אלא) המשיג, קוצר מצד רק

ה'צמח 2ידוע ·. אדמו"ר לכ"ק שיטות ג' בדרוש בארוכה כמבואר הספירות, בענין שיטות ג' שישנן
למעלה,3צדק' מצד היא הא' ששיטה - בזה הביאור בדרךֿאפשר לומר ויש אמת. הן השיטות ג' כל והרי .

המכריע  כדברי והלכה המכרעת, השיטה היא הג' ושיטה למטה, מצד היא הב' ששיטה 4שיטה והיינו, ,
עולה  האמצעי שקו - הקבלה ובלשון השיטות, ב' גם שכוללת הפנימיות, מצד הוא שהענין כפי היא הג'

הכתר  .5עד
לזה: זה הם סותרים שכל שעלֿפי ענינים ב' - מוקשה ענין לתרץ באות השיטות שג' - ובהקדמה

ועונש, דשכר הענינים ובפרט הכל, פועל שהוא מהקב"ה, בא בעולם שישנו מה שכל - הא' ענין
הפשוטה. אחדות יתברך הוא והרי בעצמו. מהקב"ה בוודאי שהם והשגחה, ידיעה ומכלֿשכן

רבו" "מה התחלקות, ריבוי ישנו שבנבראים - הב' גדלו"6וענין היפך 7ו"מה גמור, שינוי שזהו -
הפשיטות.

הקושיא  נשאלת מפשיטות?8ובמילא הריבוי בא כיצד :

באה  לנבראים מהקב"ה ההשפעה שהרי הספירות, עלֿידי נעשה ההתחלקות שריבוי - לזה והתשובה
הספירות  שמצד אלא פשוט, אמנם הוא עצמו הקב"ה כי - הנ"ל קושיא סרה ובמילא הספירות. עלֿידי

התחלקות. ריבוי נעשה

ביאורים, כמה ישנם - גופא הספירות) עלֿידי היא לנבראים (שההשפעה זה דתירוץ שבביאור אלא
השיטות. ג' והם
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ואילך).1) קנז ע' (לעיל פ"ג
(כרך 2) חב"ד הערכים ספר בארוכה ראה - לקמן הבא בכל

פא  (ע' ו"ציורם" "פשיטותם" - דספירות אורות מערכת ד)
זו). משיחה פרטים כמה (ועיי"ש וש"נ ואילך).

וש"נ.3) ואילך. רנח ס"ע ענינים אוה"ת
סע"ב.4) לט, שבת

ע'5) תרע"ח סה"מ ואילך. רכ ע' ח"א תער"ב המשך ראה
ועוד. .152 ע' תש"ז כה.

כד.6) קד, תהלים
ו.7) צב, שם
מח,8) (דרמ"צ פ"ד אלקות האמנת מצות להצ"צ סהמ"צ ראה

ואילך). ב

e"hyz'd ,hay b"i ,glya t"y zgiyn

בו"‚. החוצב ביד "כגרזן הוא הספירות עלֿידי פועל שהקב"ה הפעולה שאופן ביאור כלומר:9ישנו .
וההתחלקות  התחלקות, בהם אין בעצמו הקב"ה מצד שבאות כפי אבל מהקב"ה, אמנם באות הפעולות כל

בהשפעה. וציור התחלקות פועלות שהן הספירות, עלֿידי נפעלת
לספירה. אלא עצמו, להקב"ה מתייחס אינו פעולה כל של הפרטי שהציור לכאורה נמצא זה ולפי

אףֿעלֿפ  אלא כלומר: בכחו, פועל אינו הגרזן שהרי מהקב"ה, באה הפעולה, עצם עצמה, שהפעולה י
אלא  עצמו, להקב"ה לייחס  איֿאפשר הפעולה וציור הפרט מכלֿמקום הגרזן, עלֿידי פועל שהחוצב

לספירות.

סתירה: זה על יש בשכל, ֿ כך כל מובן שאינו לכך נוסף - זה ביאור אמנם,

כפי  להתוארים כוונתם אין הרי שונים, בתוארים אותו וקורין להקב"ה מתפללים ישראל בני כאשר
היא כוונתם אלא יתברך, ממנו חסֿושלום נפרדים envraשהם d"awdl אלו בתוארים ומתגלה שבא .10כפי

הקודש' ב'אגרת הזקן רבינו שכתב מה שכתוב 11ועלֿדרך אני 12שמה הארץ ואת השמים את "הלא
מיניה" פנוי אתר ("לית "מאמינים 13מלא" (שהם ישראל כללות בסתם פשוטה "אמונה של באופן הוא ,(

מאמינים" זו 14בני בחקירה לחקור באו מקרוב שחדשים רק האלקות.. ענין אנושי בשכל לחקור בלי ..(
וידוע  יתברך.15כו'", בעצמותו הוא מאמינים" בני ד"מאמינים שהענין

בעצמו?! להקב"ה יחס להם אין התוארים שכל נמצא הנ"ל ביאור לפי והרי

הקב"ה „. פועל שעלֿידן כלים רק לא הן שהספירות הרמון', 'פלח בספר המובא ביאור ישנו והנה,
וכפי  כו', מ"ה בלי ספירות עשר שהן אלא בהאור), (היינו גופא באלקות גם הן הספירות אלא בנבראים,

לעומק 16שמבאר  ירד ההעדר.. לבין מוחלטת שלילה בין מה שיודע ומי בהעדר, אלא בהם המספר ש"אין ,
לשונו. עדֿכאן בפשיטות", הזה המכוון

נשמתוֿעדן  (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק דשלילה 17ומבאר השלילה, ידיעת ענין דהוא הכוונה לי "ונראה :
השלילה  ידיעת הוא וההעדר שלילה, בדרך אף ידיעה שום בו שאין הוא ש"ההעדר מוחלטת והיינו, ."

שלמעלה  בהחלט, שלילה בעצם, שלילה אלא המשיג, קוצר שמצד שלילה אינו השלילה" ידיעת (ש)הוא
שלילה. בדרך אף ידיעה שום בו שאין היינו, מוחלטת", "שלילה רק יש ממנה

פשוטים: הם האורות ה'פרדס' שלשיטת מוכחת ראיה ומזה

לשיטת  שגם לומר בהכרח מכלֿמקום פשוטים, אינם שהאורות ב'פרדס' משמע שלכאורה אףֿעלֿפי
גופא. ב'פרדס' מקומות בכמה שמשמע כפי פשוטים, הם האורות ה'פרדס'

להדיא  מפורש ושם עליו, וביאור ה'פרדס' מספר קיצור הוא הרמון' 'פלח הספר שהרי - לזה וההכרח
פשוטים. הם שהאורות היינו, בהחלט. שלילה העדר, של באופן הם שבהאור שהספירות

להדיא  הזקן רבינו שכתב וכלי 18וכמו החכמה אור שיש אחרונים מקובלים בקצת שמשמע כפי שלא
רק  הם והספירות פשוטים, הם עצמם האורות אלא ספירות, יש עצמם בהאורות שגם היינו, החכמה,
הוא  כשהאור אז, וגם בהאור, ספירות נעשים בהכלים האור התלבשות שמצד והיינו, הכלים. מצד

הכלים. גוון כפי נראים שרק המים כמשל פשוט, הוא עצמו האור בהכלים, בהתלבשות

כמובן  - בפשיטותם הם נשארים בכלים בהתלבשותם ואפילו פשוטים, הם עצמם האורות כלומר:
המים  את מוציאים כאשר שלכן, פשוטים. הם הרי הכלי גוון כפי  שנראים בשעה שאפילו המים, ממשל
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טו.9) יו"ד, ישעי' - הכתוב לשון ע"ד
פ"ב 10) התפילה מצות שרש להצ"צ סהמ"צ בארוכה ראה

ואילך). ב קטו, (דרמ"צ ואילך
ב).11) (קמא, סכ"ה
כד.12) כג, ירמי'
ב).13) (קכב, ת"ע סע"ב). (צא, תנ"ז תקו"ז
א.14) צז, שבת

וש"נ.15) ואילך. תרכז ע' ח"ב לקמן ראה
ד.16) פרק ד שער
רה.17) ע' תרס"ח סה"מ
אדה"ז 18) (מאמרי תקס"ט" תמיד עולת ע"פ "ביאור ראה

רנט). (ע' שם באוה"ת הובא - ואילך). רלה) (ע' ריז ס"ע תקס"ט
ועוד. רד). (ע' שם תרס"ח ובסה"מ



e"hyz'dכו ,hay b"i ,glya t"y zgiyn

הכלים, גוון כפי ונראים בהכלים שנמצאים בשעה גם הרי באמת כי בפשיטותם, להראות יחזרו מהכלי
עצמם  האורות אבל הכלים, מצד רק הוא הספירות  שענין בהאורות, יובן וכמוֿכן בפשיטותם. הם הרי

בפשיטות. הם

לעיל ‰. נתבאר והרי הכלים, מצד רק הם התוארים עניני שכל נמצא לפיֿזה שהרי - מובן אינו ועדיין
יתברך? לעצמותו היא הכוונה תוארים, בתפילה מזכירים שכאשר

במוח  השכל מהתלבשות - יותר נעלה ומשל בגוף, הנפש מהתלבשות משל  ישנו - זה :19ולבאר

עצמו  מצד שהוא כפי השכל במוח. שמתלבש וכפי עצמו, מצד שהוא כפי מדריגות: ב' ישנן - בשכל
שהשכל  עלֿידיֿזה ורק גשמי. דבר להבין יכול אינו רוחני, שהוא דכיון גשמי, דבר להבין שייך אינו -

אמנם, גשמיות. להבין השכל יכול אזי פנימי, באופן בו ומתלבש הגשמי, במוח אףֿעלֿפי מתלבש
מכלֿמקום  מזה, למעלה הוא הרי עצמו ומצד במוח, השכל התלבשות מצד רק היא בגשמיות שההבנה

הרי במוח התלבשותו envrלאחרי lkyd מגשמיות למעלה הוא הרי שמצדֿעצמו אףֿעלֿפי גשמיות, מבין
ההתלבשות  לאחרי ).20(גם

וכיוצא  ורגל יד של הציורים פרטי שכל בפשטות מובן שהרי - בגוף הנפש התלבשות בכללות הוא וכן
הוא  הרי בגוף, הנפש  התלבשות לאחרי ומכלֿמקום הגוף, מצד אלא עצמה, בנפש שייכים אינם בזה,
כו', ומהלך עומד הנפש, גם האדם, כללות אלא כו', ומהלך עומד הגוף רק לא היינו, וכו', ומהלך עומד

בגוף  התלבשותו לאחרי (גם שמצדֿעצמו הציורים.20)אףֿעלֿפי מכל פשוט הוא הרי

גם  פשוט הוא שהאור שאףֿעלֿפי – בכלים האורות התלבשות בענין למעלה יובן וכמוֿכן
בהאור, גם אלא עצמם, בכלים רק לא הם התוארים כל הרי הכלים, מצד מכלֿמקום בכלים, בהתלבשותו 

בכלים. בהתלבשותם גם פשוטים, הם האורות ומכלֿמקום

.Â:עצמה ה'פרדס' מדעת מוכרח זה הרי - פשוטים הם האורות ה'פרדס' שלדעת שנתבאר מה והנה,
הצמצום,19ידוע  מענין ידעו שלא המקובלים ולדעת הצמצום. מענין ידע לא קורדובירו משה שרבי

שהאורות  דכיון פשוטים, הם שהאורות - לדעתם - לומר בהכרח הספירות, בענין שדיברו בשעה הנה
ציור, של ענין איזה בהאורות שיהיה יתכן לא הרי  באמצע , צמצום של ענין ואין במקורם, בדביקות הם

הכלים. מצד רק הוא הספירות וציור פשוטים, הם שהאורות לומר צריך כן ועל

ה'פרדס' שכתב מה (העצמות),21וזהו האורות שרשי ולא הכלים שרשי הן הגנוזות ספירות שעשר
הצמצום, מענין ידע שלא דכיון - למקור" ולא לשורש לא צריך ואין אחד הכל (האורות) העצמות "כי
שהרי  מקורם, עם אחת מציאות והם בדביקות הם האורות אזי באמצע, צמצום אין כאשר לשיטתו, הרי

הפסק. עלֿידי הם והכלים בדביקות הם שהאורות לכלים, אורות בין החילוק  זהו

הכל  אור בענין גם שהוא בזה וכמו שמבואר לזה, זה באיןֿערוך שהם המתפשט ואור שלדעת 22ול
שהוא  כמו האור בו שיש נאמר כאילו זה הרי גופא הכלול באור כי - כלֿכך באיןֿערוך אינם ה'פרדס'
שמצד  היינו, הוא, מצדו הם המתפשט) אור (גם ושניהם ממנו, חוץ להתפשט ששייך כמו והאור לעצמו
בהכרח  הרי עצמו, האור מצד גם שזהו וכיון ממנו. חוץ להתפשט כבר שייך הוא הרי עצמו האור

בהחלט. שלילה של באופן דהיינו, פשוטים, הם שהאורות

.Ê:לעניננו ובנוגע
במאמר  מבאר אדמו"ר מו"ח להיות 23כ"ק צריכה ולכן השגה", מגדר למעלה הוא איןֿסוף.. ש"אור

באופן  דקדושה לשטות ד'לעומתֿזה' השטות את להפוך היינו, דוקא. דקדושה שטות של באופן העבודה
שלמעלה  איןֿסוף לאור כלי זה הרי ולכן מהשגה, למעלה היא דקדושה שטות כי יאיר, עצמו שהחושך

השגה. מגדר
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שם.19) סה"מ ראה
(20) בבירור אינו זה שפרט - ההנחה ).l"endברשימת
רג.21) ע' שם בסה"מ הובא פ"ו. הצחצחות שער

שם.22) סה"מ
ה.23) פרק - זו לשנה השייך בפרק
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(במאמר  לעיל גם 1ונתבאר למעלה אלא מהשגה, למעלה רק (לא השגה" מגדר "למעלה שהפירוש (
מוחלטת. שלילה של באופן אלא שליליים, מתוארים גם למעלה שזהו היינו השגה) מגדר

"שלילה": של הפירוש מהו כאן נוגע ובמילא

השגה" מגדר ש"למעלה הענין גם להיות יכול אזי המשיג, קוצר מצד רק הוא דשלילה הפירוש אם
ועלֿדרך  כזה. באופן דקדושה דשטות העבודה גם מספיקה ובמילא, כזה, באופן מוחלטת) (שלילה

מאדך"24הידוע  "בכל מאד25בענין ,jlyמהכלים למעלה שזהו ,ely.הגבלה בזה יש שבאמת אף ,

הרי  - המשיג) קוצר מצד רק (לא בהחלט שלילה הוא דשלילה שהפירוש מבארים כאשר אמנם,
מזה  שלמעלה מוחלטת ממש 26שלילה מוחלטת שלילה אלא המשיג, קוצר מצד לא בודאי .27היא

לגמרי. מהגבלה לצאת צריכים אלא שלך, מאד מאדך", ד"בכל הענין מספיק שלא - בעבודה וענינו

מאד" ל"מאד אחת) (פעם "מאד" שבין החילוק גם לו וזהו יש אחת) (פעם ש"מאד" - פעמים) (ב'
תורה' ב'לקוטי וכמבואר פעמים). (ב' מאד" "מאד מהֿשאיןֿכן להגבלה, שייכות איזו ב'28עדיין בענין

שבכתר. הבחינות ב' שהן מאד, פעמים

כל  - האמיתית. השיטה שהיא דוקא, האריז"ל לשיטת הוא בחינות ב' יש שבכתר הענין כללות והרי
חיים" אלקים דברי ואלו "אלו שהרי  אמיתיות, הן לאמיתו.29השיטות אמת היא האריז"ל שיטת אבל ,

בשכל. זאת שהסבירו הזקן, ואדמו"ר הבעלֿשםֿטוב עלֿידי נתגלה זה וענין

אחד" ושמו אחד "הוי' יהיה שאז דלעתיד, הגילוי יהיה ואפילו 30ועלֿידיֿזה פשוטים האורות שיהיו ,
פשוטים. הכלים
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ובכ"מ.24) ואילך. סע"ג לט, מקץ תו"א ראה
ה.25) ו, ואתחנן
מענין 26) ידע שלא הרמ"ק לדעת כי דוקא, האריז"ל דעת לפי

השלילה  לתואר ג"כ שייך מזה שלמעלה האור גם הנה הצמצום,
האור  הנה האריז"ל, לדעת אך באמצע. צמצום שאין כיון בהחלט,
אחדים). בזכרון (כ"ה מוחלטת שלילה הוא מהצמצום שלמעלה

מוחלטת 27) דשלילה בהענין הדברים אריכות עוד חסר
)l"end.(

ואילך.28) א לז, שלח לקו"ת ראה
וש"נ.29) ב. יג, עירובין
וש"נ.30) א. נ, פסחים וראה ט. יד, זכרי'

e"hyz'd ,hay b"i ,glya t"y zgiyn

(במאמר  לעיל גם 1ונתבאר למעלה אלא מהשגה, למעלה רק (לא השגה" מגדר "למעלה שהפירוש (
מוחלטת. שלילה של באופן אלא שליליים, מתוארים גם למעלה שזהו היינו השגה) מגדר

"שלילה": של הפירוש מהו כאן נוגע ובמילא

השגה" מגדר ש"למעלה הענין גם להיות יכול אזי המשיג, קוצר מצד רק הוא דשלילה הפירוש אם
ועלֿדרך  כזה. באופן דקדושה דשטות העבודה גם מספיקה ובמילא, כזה, באופן מוחלטת) (שלילה

מאדך"24הידוע  "בכל מאד25בענין ,jlyמהכלים למעלה שזהו ,ely.הגבלה בזה יש שבאמת אף ,

הרי  - המשיג) קוצר מצד רק (לא בהחלט שלילה הוא דשלילה שהפירוש מבארים כאשר אמנם,
מזה  שלמעלה מוחלטת ממש 26שלילה מוחלטת שלילה אלא המשיג, קוצר מצד לא בודאי .27היא

לגמרי. מהגבלה לצאת צריכים אלא שלך, מאד מאדך", ד"בכל הענין מספיק שלא - בעבודה וענינו

מאד" ל"מאד אחת) (פעם "מאד" שבין החילוק גם לו וזהו יש אחת) (פעם ש"מאד" - פעמים) (ב'
תורה' ב'לקוטי וכמבואר פעמים). (ב' מאד" "מאד מהֿשאיןֿכן להגבלה, שייכות איזו ב'28עדיין בענין

שבכתר. הבחינות ב' שהן מאד, פעמים

כל  - האמיתית. השיטה שהיא דוקא, האריז"ל לשיטת הוא בחינות ב' יש שבכתר הענין כללות והרי
חיים" אלקים דברי ואלו "אלו שהרי  אמיתיות, הן לאמיתו.29השיטות אמת היא האריז"ל שיטת אבל ,

בשכל. זאת שהסבירו הזקן, ואדמו"ר הבעלֿשםֿטוב עלֿידי נתגלה זה וענין

אחד" ושמו אחד "הוי' יהיה שאז דלעתיד, הגילוי יהיה ואפילו 30ועלֿידיֿזה פשוטים האורות שיהיו ,
פשוטים. הכלים
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ובכ"מ.24) ואילך. סע"ג לט, מקץ תו"א ראה
ה.25) ו, ואתחנן
מענין 26) ידע שלא הרמ"ק לדעת כי דוקא, האריז"ל דעת לפי

השלילה  לתואר ג"כ שייך מזה שלמעלה האור גם הנה הצמצום,
האור  הנה האריז"ל, לדעת אך באמצע. צמצום שאין כיון בהחלט,
אחדים). בזכרון (כ"ה מוחלטת שלילה הוא מהצמצום שלמעלה

מוחלטת 27) דשלילה בהענין הדברים אריכות עוד חסר
)l"end.(

ואילך.28) א לז, שלח לקו"ת ראה
וש"נ.29) ב. יג, עירובין
וש"נ.30) א. נ, פסחים וראה ט. יד, זכרי'
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הכלים, גוון כפי ונראים בהכלים שנמצאים בשעה גם הרי באמת כי בפשיטותם, להראות יחזרו מהכלי
עצמם  האורות אבל הכלים, מצד רק הוא הספירות  שענין בהאורות, יובן וכמוֿכן בפשיטותם. הם הרי

בפשיטות. הם

לעיל ‰. נתבאר והרי הכלים, מצד רק הם התוארים עניני שכל נמצא לפיֿזה שהרי - מובן אינו ועדיין
יתברך? לעצמותו היא הכוונה תוארים, בתפילה מזכירים שכאשר

במוח  השכל מהתלבשות - יותר נעלה ומשל בגוף, הנפש מהתלבשות משל  ישנו - זה :19ולבאר

עצמו  מצד שהוא כפי השכל במוח. שמתלבש וכפי עצמו, מצד שהוא כפי מדריגות: ב' ישנן - בשכל
שהשכל  עלֿידיֿזה ורק גשמי. דבר להבין יכול אינו רוחני, שהוא דכיון גשמי, דבר להבין שייך אינו -

אמנם, גשמיות. להבין השכל יכול אזי פנימי, באופן בו ומתלבש הגשמי, במוח אףֿעלֿפי מתלבש
מכלֿמקום  מזה, למעלה הוא הרי עצמו ומצד במוח, השכל התלבשות מצד רק היא בגשמיות שההבנה

הרי במוח התלבשותו envrלאחרי lkyd מגשמיות למעלה הוא הרי שמצדֿעצמו אףֿעלֿפי גשמיות, מבין
ההתלבשות  לאחרי ).20(גם

וכיוצא  ורגל יד של הציורים פרטי שכל בפשטות מובן שהרי - בגוף הנפש התלבשות בכללות הוא וכן
הוא  הרי בגוף, הנפש  התלבשות לאחרי ומכלֿמקום הגוף, מצד אלא עצמה, בנפש שייכים אינם בזה,
כו', ומהלך עומד הנפש, גם האדם, כללות אלא כו', ומהלך עומד הגוף רק לא היינו, וכו', ומהלך עומד

בגוף  התלבשותו לאחרי (גם שמצדֿעצמו הציורים.20)אףֿעלֿפי מכל פשוט הוא הרי

גם  פשוט הוא שהאור שאףֿעלֿפי – בכלים האורות התלבשות בענין למעלה יובן וכמוֿכן
בהאור, גם אלא עצמם, בכלים רק לא הם התוארים כל הרי הכלים, מצד מכלֿמקום בכלים, בהתלבשותו 

בכלים. בהתלבשותם גם פשוטים, הם האורות ומכלֿמקום

.Â:עצמה ה'פרדס' מדעת מוכרח זה הרי - פשוטים הם האורות ה'פרדס' שלדעת שנתבאר מה והנה,
הצמצום,19ידוע  מענין ידעו שלא המקובלים ולדעת הצמצום. מענין ידע לא קורדובירו משה שרבי

שהאורות  דכיון פשוטים, הם שהאורות - לדעתם - לומר בהכרח הספירות, בענין שדיברו בשעה הנה
ציור, של ענין איזה בהאורות שיהיה יתכן לא הרי  באמצע , צמצום של ענין ואין במקורם, בדביקות הם

הכלים. מצד רק הוא הספירות וציור פשוטים, הם שהאורות לומר צריך כן ועל

ה'פרדס' שכתב מה (העצמות),21וזהו האורות שרשי ולא הכלים שרשי הן הגנוזות ספירות שעשר
הצמצום, מענין ידע שלא דכיון - למקור" ולא לשורש לא צריך ואין אחד הכל (האורות) העצמות "כי
שהרי  מקורם, עם אחת מציאות והם בדביקות הם האורות אזי באמצע, צמצום אין כאשר לשיטתו, הרי

הפסק. עלֿידי הם והכלים בדביקות הם שהאורות לכלים, אורות בין החילוק  זהו

הכל  אור בענין גם שהוא בזה וכמו שמבואר לזה, זה באיןֿערוך שהם המתפשט ואור שלדעת 22ול
שהוא  כמו האור בו שיש נאמר כאילו זה הרי גופא הכלול באור כי - כלֿכך באיןֿערוך אינם ה'פרדס'
שמצד  היינו, הוא, מצדו הם המתפשט) אור (גם ושניהם ממנו, חוץ להתפשט ששייך כמו והאור לעצמו
בהכרח  הרי עצמו, האור מצד גם שזהו וכיון ממנו. חוץ להתפשט כבר שייך הוא הרי עצמו האור

בהחלט. שלילה של באופן דהיינו, פשוטים, הם שהאורות

.Ê:לעניננו ובנוגע
במאמר  מבאר אדמו"ר מו"ח להיות 23כ"ק צריכה ולכן השגה", מגדר למעלה הוא איןֿסוף.. ש"אור

באופן  דקדושה לשטות ד'לעומתֿזה' השטות את להפוך היינו, דוקא. דקדושה שטות של באופן העבודה
שלמעלה  איןֿסוף לאור כלי זה הרי ולכן מהשגה, למעלה היא דקדושה שטות כי יאיר, עצמו שהחושך

השגה. מגדר
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שם.19) סה"מ ראה
(20) בבירור אינו זה שפרט - ההנחה ).l"endברשימת
רג.21) ע' שם בסה"מ הובא פ"ו. הצחצחות שער

שם.22) סה"מ
ה.23) פרק - זו לשנה השייך בפרק

e"hyz'd ,hay b"i ,glya t"y zgiyn

(במאמר  לעיל גם 1ונתבאר למעלה אלא מהשגה, למעלה רק (לא השגה" מגדר "למעלה שהפירוש (
מוחלטת. שלילה של באופן אלא שליליים, מתוארים גם למעלה שזהו היינו השגה) מגדר

"שלילה": של הפירוש מהו כאן נוגע ובמילא

השגה" מגדר ש"למעלה הענין גם להיות יכול אזי המשיג, קוצר מצד רק הוא דשלילה הפירוש אם
ועלֿדרך  כזה. באופן דקדושה דשטות העבודה גם מספיקה ובמילא, כזה, באופן מוחלטת) (שלילה

מאדך"24הידוע  "בכל מאד25בענין ,jlyמהכלים למעלה שזהו ,ely.הגבלה בזה יש שבאמת אף ,

הרי  - המשיג) קוצר מצד רק (לא בהחלט שלילה הוא דשלילה שהפירוש מבארים כאשר אמנם,
מזה  שלמעלה מוחלטת ממש 26שלילה מוחלטת שלילה אלא המשיג, קוצר מצד לא בודאי .27היא

לגמרי. מהגבלה לצאת צריכים אלא שלך, מאד מאדך", ד"בכל הענין מספיק שלא - בעבודה וענינו

מאד" ל"מאד אחת) (פעם "מאד" שבין החילוק גם לו וזהו יש אחת) (פעם ש"מאד" - פעמים) (ב'
תורה' ב'לקוטי וכמבואר פעמים). (ב' מאד" "מאד מהֿשאיןֿכן להגבלה, שייכות איזו ב'28עדיין בענין

שבכתר. הבחינות ב' שהן מאד, פעמים

כל  - האמיתית. השיטה שהיא דוקא, האריז"ל לשיטת הוא בחינות ב' יש שבכתר הענין כללות והרי
חיים" אלקים דברי ואלו "אלו שהרי  אמיתיות, הן לאמיתו.29השיטות אמת היא האריז"ל שיטת אבל ,

בשכל. זאת שהסבירו הזקן, ואדמו"ר הבעלֿשםֿטוב עלֿידי נתגלה זה וענין

אחד" ושמו אחד "הוי' יהיה שאז דלעתיד, הגילוי יהיה ואפילו 30ועלֿידיֿזה פשוטים האורות שיהיו ,
פשוטים. הכלים
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ובכ"מ.24) ואילך. סע"ג לט, מקץ תו"א ראה
ה.25) ו, ואתחנן
מענין 26) ידע שלא הרמ"ק לדעת כי דוקא, האריז"ל דעת לפי

השלילה  לתואר ג"כ שייך מזה שלמעלה האור גם הנה הצמצום,
האור  הנה האריז"ל, לדעת אך באמצע. צמצום שאין כיון בהחלט,
אחדים). בזכרון (כ"ה מוחלטת שלילה הוא מהצמצום שלמעלה

מוחלטת 27) דשלילה בהענין הדברים אריכות עוד חסר
)l"end.(

ואילך.28) א לז, שלח לקו"ת ראה
וש"נ.29) ב. יג, עירובין
וש"נ.30) א. נ, פסחים וראה ט. יד, זכרי'

e"hyz'd ,hay b"i ,glya t"y zgiyn

(במאמר  לעיל גם 1ונתבאר למעלה אלא מהשגה, למעלה רק (לא השגה" מגדר "למעלה שהפירוש (
מוחלטת. שלילה של באופן אלא שליליים, מתוארים גם למעלה שזהו היינו השגה) מגדר

"שלילה": של הפירוש מהו כאן נוגע ובמילא

השגה" מגדר ש"למעלה הענין גם להיות יכול אזי המשיג, קוצר מצד רק הוא דשלילה הפירוש אם
ועלֿדרך  כזה. באופן דקדושה דשטות העבודה גם מספיקה ובמילא, כזה, באופן מוחלטת) (שלילה

מאדך"24הידוע  "בכל מאד25בענין ,jlyמהכלים למעלה שזהו ,ely.הגבלה בזה יש שבאמת אף ,

הרי  - המשיג) קוצר מצד רק (לא בהחלט שלילה הוא דשלילה שהפירוש מבארים כאשר אמנם,
מזה  שלמעלה מוחלטת ממש 26שלילה מוחלטת שלילה אלא המשיג, קוצר מצד לא בודאי .27היא

לגמרי. מהגבלה לצאת צריכים אלא שלך, מאד מאדך", ד"בכל הענין מספיק שלא - בעבודה וענינו

מאד" ל"מאד אחת) (פעם "מאד" שבין החילוק גם לו וזהו יש אחת) (פעם ש"מאד" - פעמים) (ב'
תורה' ב'לקוטי וכמבואר פעמים). (ב' מאד" "מאד מהֿשאיןֿכן להגבלה, שייכות איזו ב'28עדיין בענין

שבכתר. הבחינות ב' שהן מאד, פעמים

כל  - האמיתית. השיטה שהיא דוקא, האריז"ל לשיטת הוא בחינות ב' יש שבכתר הענין כללות והרי
חיים" אלקים דברי ואלו "אלו שהרי  אמיתיות, הן לאמיתו.29השיטות אמת היא האריז"ל שיטת אבל ,

בשכל. זאת שהסבירו הזקן, ואדמו"ר הבעלֿשםֿטוב עלֿידי נתגלה זה וענין

אחד" ושמו אחד "הוי' יהיה שאז דלעתיד, הגילוי יהיה ואפילו 30ועלֿידיֿזה פשוטים האורות שיהיו ,
פשוטים. הכלים
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ובכ"מ.24) ואילך. סע"ג לט, מקץ תו"א ראה
ה.25) ו, ואתחנן
מענין 26) ידע שלא הרמ"ק לדעת כי דוקא, האריז"ל דעת לפי

השלילה  לתואר ג"כ שייך מזה שלמעלה האור גם הנה הצמצום,
האור  הנה האריז"ל, לדעת אך באמצע. צמצום שאין כיון בהחלט,
אחדים). בזכרון (כ"ה מוחלטת שלילה הוא מהצמצום שלמעלה

מוחלטת 27) דשלילה בהענין הדברים אריכות עוד חסר
)l"end.(

ואילך.28) א לז, שלח לקו"ת ראה
וש"נ.29) ב. יג, עירובין
וש"נ.30) א. נ, פסחים וראה ט. יד, זכרי'
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המשך ביאור למסכת יבמות ליום חמישי עמ' ב



כח

d"lyz'd ,hay c"ei .c"qa
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

È˙‡a1 ּכּלה אחֹותי ּבעל 2לגּני ּומביא , »ƒְֲִִִֵַַַַָ

ההילּולא  יֹום ּבהמׁש מה 3ההילּולא ְְִִֵֶַַַָָ

ּבמקֹומֹו רּבה' ּב'מדרׁש לגנּוני,4ּׁשּכתּוב לגּני , ְְְְְִִִִִֶַַָָָ

ׁשכינה  ּדעיקר ּבתחּלה, עיקרי ׁשהיה ְְְְִִִִִִֶַָָָָָָלמקֹום

החטא  קֹודם ׁשהיה ּכפי היתה, ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָּבתחּתֹונים

ּבגןֿעדן. ּובפרט למּטה, היתה ׁשכינה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשעיקר

מחטא  החל הּדֹורֹות, ּדׁשבעת החטאים ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָועלֿידי

למעלה  מּלמּטה הּׁשכינה את סילקּו ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָעץֿהּדעת,

ׁשבעה  ּבאּו ּכ ֿ ואחר הּׁשביעי, לרקיע ְְְִִִִַַַַַָָָָָעד

וכל  הּׁשביעי, ׁשהּוא רּבנּו מׁשה עד ְְִִִִֵֶֶַַַַָֹצּדיקים,

חביבין  מרקיע 5הּׁשביעין הּׁשכינה את והֹורידּו , ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָ

ּולמּטה  ּבארץ. למּטה  עד הּׁשּׁשי, לרקיע ְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָהּׁשביעי 

עליו  ּבּמׁשּכן, ּבמיּוחד זה הרי ּגּופא ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָּבארץ

והינּו,6נאמר  ּבתֹוכם. וׁשכנּתי מקּדׁש לי ועׂשּו ְְְְְְְֱִִִֶַַַָָָָ

יתּבר לֹו ּדירה להיֹות ׁשענינֹו ּגּופא ְְְִִִִֵֶֶָָָָָָׁשּבעֹולם

זֹו7ּבתחּתֹונים  ּדירה ּבתֹו ּדירה ׁשל ענין יׁשנֹו , ְְְְְִִִִֶֶַָָָ

וׁשכנּתי  מקּדׁש לי ועׂשּו ענין ׁשּזהּו ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָּגּופא,

ׁשּטים  מעצי נעׂשה הּמׁשּכן והּנה, ,8ּבתֹוכם. ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָ

הּמׁשּכן  את ׁשהּקיפּו הּמׁשּכן ּכתלי נעׂשּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּמהם

העיקרי  ענינֹו ׁשּזהּו מּובן, ׁשּמּזה צדדיו, ְְִִִִִֶֶֶֶָָָָָָָמּכל

עצים  רק (לא מדיק ׁשהּכתּוב וכיון הּמׁשּכן, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשל

הּוא  זה ּפרט ׁשּגם מּובן ׁשּטים, עצי אּלא) ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָסתם,

ּבזה, והענין ּבתֹוכם. וׁשכנּתי ּבענין ּדכיון עיקרי ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָ

ׁשבעת  לאחרי ׁשהיה מקּדׁש לי ועׂשּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשענין

זה  הרי  והּתיקּון, הּתׁשּובה ענין הּוא ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָהחטאים

מּדה  ּכנגד מּדה ּבדר להיֹות וכיון 9צרי . ְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָ
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ה'שי"ת.1) לגני באתי מד"ה החמישי* פרק על בעיקרו מיוסד זה א.2)מאמר ה, ה'שי"ת.3)שה"ש לגני באתי רד"ה

עה"פ.4) יא.5)שהש"ר פכ"ט, ח.6)ויק"ר כה, פי"ג,7)תרומה במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

רפל"ו. תניא טו.8)ו. כו, א.9)תרומה צ, סנהדרין

ע' לעיל ראה - זו לשנה השייך הפרק (*VI..וש"נ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ישראל: לבני אומר הוא ברוך הקדוש

È˙‡a1‰lk È˙BÁ‡ Èp‚Ï2‡ÏeÏÈ‰‰ ÏÚa ‡È·Óe הריי"צ , הרבי »ƒ¿«ƒ¬ƒ«»≈ƒ«««ƒ»
תש"י  שבט ביו"ד שיצא CLÓ‰aשנסתלק אחד בנושא מאמרים קבוצת ¿∆¿≈

לקראת  ‰‰ÏeÏÈ‡לאור ÌBÈ3 למסור נוהג היה הריי"צ הרבי שנים באותן «ƒ»
חסידות  מאמר לעת מעת לפרסום

שבט  יו"דֿי"ג הימים ולקראת בכתב,

דיבורֿהמתחיל  המאמר את מסר תש"י

נועד  המאמר – כלה אחותי לגני באתי

אמוֿזקנתו  של היארצייט ליום לפרסום

שבט  ביו"ד (נסתלקה רבקה הרבנית

 ֿ שטערנא הרבנית אמו ושל תרע"ד)

תש"ב) שבט בי"ג (נסתלקה שרה

ימים  לקראת המאמר פרסום ולאחר

ביו"ד  נסתלק עצמו הריי"צ הרבי אלה,

שהמאמר  למפרע והתברר תש"י, שבט

ביו"ד  ומאז הסתלקותו, ליום נמסר

תשי"א, משנת החל שנה, מידי שבט

 ֿ בדיבור חסידות מאמר לומר נהג הרבי

זה) e˙kM·המתחיל ‰Ó«∆»
BÓB˜Óa '‰a¯ L¯„Ó'a4, ¿ƒ¿»«»ƒ¿

,Èe‚Ï Èp‚Ï שלי הייחוד מקום ¿«ƒƒ¿ƒ
הקדושֿברוךֿהוא  שבו המקום (היינו

כשם  ישראל, בני עם כביכול, מתייחד,

האדם) עם התייחד הבריאה שבתחילת

,‰lÁ˙a È¯˜ÈÚ ‰È‰L ÌB˜ÓÏ¿»∆»»ƒ»ƒƒ¿ƒ»
הבריאה  ÈÎL‰בתחילת ¯˜ÈÚc¿ƒ«¿ƒ»

,‰˙È‰ ÌÈBzÁ˙a השראת עיקר ¿«¿ƒ»¿»
הזה  בעולם למטה, היה השכינה

˜Ì„Bהתחתון, ‰È‰L ÈÙk¿ƒ∆»»∆
‰˙È‰ ‰ÈÎL ¯˜ÈÚL ‡ËÁ‰«≈¿∆ƒ«¿ƒ»»¿»

,‰hÓÏ דברי בהמשך כמבואר ¿«»
עץ  חטא הראשון, שהחטא המדרש

השכינה  ועליית לסילוק גרם הדעת,

עיקר  החטא קודם אבל לרקיע, מהארץ

למטה  היה השכינה «¿Ë¯Ù·eƒהשראת
ŒÔ‚aÔ„Ú.הזה בעולם שהיה כפי ¿«≈∆

˙Ú·Lc ÌÈ‡ËÁ‰ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«¬»ƒ¿ƒ¿«
ŒıÚ ‡ËÁÓ ÏÁ‰ ,˙B¯Bc‰«»≈≈≈¿≈
‰ÈÎM‰ ˙‡ e˜ÏÈÒ ,˙Úc‰«««ƒ¿∆«¿ƒ»

‰hÓlÓ התחתונה Œ¯Á‡Âמהארץ ,ÈÚÈ·M‰ ÚÈ˜¯Ï „Ú ‰ÏÚÓÏ ƒ¿«»¿«¿»«»»ƒ««¿ƒƒ¿««
,ÌÈ˜Ècˆ ‰Ú·L e‡a Ck אבינו מאברהם ¯eaהחל ‰LÓ „Ú »»ƒ¿»«ƒƒ«…∆«≈

ÈÚÈ·M‰ ‡e‰L בן לאברהם לוי בן קהת בן עמרם בן הוא משה (שהרי ∆«¿ƒƒ
אברהם), בן יצחק בן ÔÈ·È·Áיעקב ÔÈÚÈ·M‰ ÏÎÂ5˙‡ e„È¯B‰Â , ¿»«¿ƒƒ¬ƒƒ¿ƒ∆

ı¯‡a ‰hÓÏ „Ú ,ÈMM‰ ÚÈ˜¯Ï ÈÚÈ·M‰ ÚÈ˜¯Ó ‰ÈÎM‰«¿ƒ»≈»ƒ««¿ƒƒ»»ƒ««ƒƒ«¿«»»»∆
מחדש. בארץ השכינה השראת את השלים והחביב, השביעי שהוא ומשה

‡Ùeb ı¯‡a ‰hÓÏe עצמהÈ¯‰ ¿«»»»∆»¬≈
‰Êהשכינה ÁeÈÓa„השראת ∆ƒ¿»

¯Ó‡ ÂÈÏÚ ,ÔkLna6 בתורה «ƒ¿»»»∆¡«
המשכן  מלאכת על ÈÏבציווי eNÚÂ¿»ƒ

ÌÎB˙a ÈzÎLÂ Lc˜Ó הרי ƒ¿»¿»«¿ƒ¿»
שורה  שהשכינה בתורה מפורש

Ùeb‡במשכן. ÌÏBÚaL ,eÈ‰Â¿«¿∆»»»
כולו,BÈÚLעצמו  העולם כל של ∆ƒ¿»

תכלית  BÏבריאתו וזו ‰¯Èc ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ»
ÌÈBzÁ˙a C¯a˙È7, היינו ƒ¿»≈¿«¿ƒ

לגילוי  ראוי מקום יהיה שהעולם

השכינה, והשראת ¿∆BLÈאלוקות
BÊ ‰¯Èc CB˙a ‰¯Èc ÏL ÔÈÚƒ¿»∆ƒ»¿ƒ»
ÈÏ eNÚÂ ÔÈÚ e‰fL ,‡Ùeb»∆∆ƒ¿«¿»ƒ

ÌÎB˙a ÈzÎLÂ Lc˜Ó המקום ƒ¿»¿»«¿ƒ¿»
השראת  עצמו, הזה בעולם שבו,

מיוחד. באופן היא השכינה

ÔkLn‰ ,‰p‰Â שורה השכינה שבו ¿ƒ≈«ƒ¿»
שאת  ביתר הזה «¬»NÚ‰בעולם

ÌÈhL ÈˆÚÓ8eNÚ Ì‰nL , ≈¬≈ƒƒ∆≈∆«¬
ÈÏ˙k קירותeÙÈw‰L ÔkLn‰ »¿≈«ƒ¿»∆ƒƒ

,ÂÈ„„ˆ ÏkÓ ÔkLn‰ ˙‡∆«ƒ¿»ƒ»¿»»
‰fnL את הקיפו שהקירות מהעובדה ∆ƒ∆

כולו  BÈÚהמשכן e‰fL ,Ô·eÓ»∆∆ƒ¿»
ÔÂÈÎÂ ,ÔkLn‰ ÏL È¯˜ÈÚ‰»ƒ»ƒ∆«ƒ¿»¿≈»

˜È„Ó ·e˙k‰L ולפרש לפרט ∆«»¿«≈
(‡l‡ ,Ì˙Ò ÌÈˆÚ ˜¯ ‡Ï)…«≈ƒ¿»∆»
Ë¯t ÌbL Ô·eÓ ,ÌÈhL ÈˆÚ¬≈ƒƒ»∆«¿»
ÈzÎLÂ ÔÈÚa È¯˜ÈÚ ‡e‰ ‰Ê∆ƒ»ƒ¿ƒ¿«¿»«¿ƒ

,ÌÎB˙a.ומבאר שממשיך כפי ¿»
ÔÈÚL ÔÂÈÎc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿≈»∆ƒ¿«

Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ עיקר את שפעל ¿»ƒƒ¿»
הזה  בעולם השכינה ««∆È‰L‰השראת
ÌÈ‡ËÁ‰ ˙Ú·L È¯Á‡Ï שגרמו ¿«¬≈ƒ¿««¬»ƒ

לרקיע  מהארץ השכינה סילוק את

למטה  השכינה השראת השבת של הסיום והוא ÔÈÚבארץ השביעי, ‡e‰ƒ¿«
Ôe˜Èz‰Â ‰·eLz‰,הללו החטאים C¯„aשל ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ «¿»¿«ƒ¬≈∆»ƒƒ¿¿∆∆
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ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו החטא עֹובר 10ׁשּבענין אדם אין ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

ּגם  הּנה ׁשט ּות, רּוח  ּבֹו נכנס  ֿ ּכן אּלאֿאם ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָעבירה

ּדקדּוׁשה  ׁשטּות עלֿידי להיֹות צרי זה על ְְְְִִִִֵֶַַַָָהּתיקּון

ׁשעלֿידֹו ׁשטּות), מּלׁשֹון ׁשּטים, עצי ענין ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָ(ׁשּזהּו

(עד  ּד'לעּומתֿזה ' הּׁשטּות את ּומנּצחים ְְְְְְְִִֶֶַַַַַמבּטלים

חמיׁשי  ּפרק ׁשּלפני הּפרקים ּכללּות ּתֹוכן ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָּכאן

.(ההמׁש ׁשל הראׁשֹון ְֲִֵֶֶַַַָָּבּמאמר

ׁשטּות Óe·‡¯ב) ענין החמיׁשי ּבּפרק ¿»≈ְְֲִִִֶֶַַַ

למעלה  "הּטיה ׁשהיא ְְְִִֶַַָָָָּדקדּוׁשה,

ההּטיה  הּוא ׁשּׁשטּות והינּו, הּדעת". ְְְִֶַַַַַַָָמן

והחכמה  ֿ 11מהּידיעה טעם עלּֿפי זה ׁשאין , ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

 ֿ מּטעם למעלה היא ּדקדּוׁשה ּוׁשטּות ְְְְִִִַַַַַָָָודעת,

ּבהמׁש ּומביא והגּבלה. מּמדידה למעלה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָודעת,

מה  ׁשּזהּו האדם, הנהגת לכללּות ּבנֹוגע ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּמאמר

עג  מזמֹור ּבתהּלים ולא 12ּׁשּכתּוב ּבער "ואני , ְְְֲִִִִִֶַַַָֹ

וגֹו', עּמ ּתמיד ואני עּמ הייתי ּבהמֹות ְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָאדע

ּתמיד 13ּכלֹומר  אני ּובהמֹות, ּבער ׁשאני ׁשּבזה , ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָ

 ֿ על הּוא יתּבר לעצמּותֹו להּגיע ּדבכדי ,ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָעּמ

ולכן  מּטעםֿודעת, ׁשּלמעלה הרצֹון ּבּטּול ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָידי

והענין  ׁשטּות". ּבׁשם זֹו ּומדרגה ּבחינה ְְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָנקראת

להיֹות  היא האדם עבֹודת ּתכלית ּדהּנה ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָּבזה,

מה  ועלּֿדר אֹורֿאיןֿסֹוף, על ּדקאי ,ְְִֵֶֶַַַָָעּמ

לעיל  ׁשרזא 14ׁשּנתּבאר הּקרּבנֹות לענין ּבנֹוגע ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

רזא  עד והּקרּוב העלּיה ענין הּוא ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָּדקּורּבנא

מּכל 15ּדאיןֿסֹוף  למעלה הּוא ׁשאיןֿסֹוף וכיון . ְְְְִֵֵֵֶַָָָ

ואני  להיֹות יכֹול אי אםּֿכן והגּבלה, ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָמדידה

ּבער  ואני ּבּכתּוב מקּדים זה על הּנה .עּמ ְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָּתמיד

זה  הרי ,עּמ ּתמיד להיֹות ׁשּכדי גֹו', אדע ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָֹולא

ענין  היפ ׁשּזהּו ּבער , ּבבחינת ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַעלֿידי

ענין  ׁשּזהּו מּטעםֿודעת, למעלה ְְְִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָהּטעםֿודעת,

ּדקדּוׁשה. ְְִָׁשטּות
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א.10) ג, ג.11)סוטה ואילך.12)פרק 1 ע' ח"א ניסן י"א סה"מ ראה - זו דשנה תהלים הקאּפיטל כב. תניא 13)פסוק ַ

א). (כד, שם.14)פי"ח ובהערות (27 ע' תש"ט (סה"מ תש"ט טעמה ד"ה גם וראה ב. א.15)פרק רלט, ח"ב זהר ראה

יח. פרק בההמשך הובא - ב. כו, ח"ג

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰cÓ „‚k ‰cÓ9 של מדותיו "שכל בגמרא: ז"ל חכמינו (כמאמר ƒ»¿∆∆ƒ»

באותו  להיות צריך החטא שתיקון היינו מדה"), כנגד מדה הקדושֿברוךֿהוא

החטא.עניין  היה שבו אופן ‡e¯Óובאותו ‡ËÁ‰ ÔÈÚaL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¿ƒ¿««≈¿»¿
Ï"Ê eÈ˙Ba¯10Ba ÒÎ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ‰¯È·Ú ¯·BÚ Ì„‡ ÔÈ‡ «≈«≈»»≈¬≈»∆»ƒ≈ƒ¿»

Ôe˜Èz‰ Ìb ‰p‰ ,˙eËL Áe¯«¿ƒ≈««ƒ
È„ÈŒÏÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰Ê ÏÚ«∆»ƒƒ¿«¿≈
ÔÈÚ e‰fL) ‰Le„˜c ˙eËL¿ƒ¿»∆∆ƒ¿«
(˙eËL ÔBLlÓ ,ÌÈhL ÈˆÚ¬≈ƒƒƒ¿¿
של  מדה" כנגד ה"מדה הניגוד, שהיא

של  השטות רצוייה, הבלתי השטות

עניין B„ÈŒÏÚLהעבירה, ידי על ∆«»
ה' עבודת דקדושה", למעלה ה'שטות

על  שמתחייב למה מעבר ודעת, מטעם

ו  השכל ÌÈÏh·Ó¿«¿ƒההיגיון,פי
˙eËM‰ ˙‡ ÌÈÁvÓe¿«¿ƒ∆«¿
ÔÎBz Ô‡k „Ú) '‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'c¿¿«∆«»∆
˜¯t ÈÙlL ÌÈ˜¯t‰ ˙eÏÏk¿»«¿»ƒ∆ƒ¿≈∆∆
ÔBL‡¯‰ ¯Ó‡na ÈLÈÓÁ¬ƒƒ««¬»»ƒ

לגני' 'באתי ∆ÏLדיבורֿהמתחיל
CLÓ‰‰ המאמרים ).קבוצת «∆¿≈

ÈLÈÓÁ‰ ˜¯ta ¯‡·Óe (·¿»≈«∆∆«¬ƒƒ
‡È‰L ,‰Le„˜c ˙eËL ÔÈÚƒ¿«¿ƒ¿»∆ƒ

‰Èh‰" הפשוטה מהדרך נטייה «»»
אל  ‰Úc˙".והרגילה ÔÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«««

˙eËML ,eÈ‰Â סתם‡e‰ ¿«¿∆¿
‰ÓÎÁ‰Â ‰ÚÈ„i‰Ó ‰Èh‰‰11, ««»»≈«¿ƒ»¿«»¿»

החכמה  ÈtŒÏÚהיפך ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆«ƒ
‰Le„˜c ˙eËLe ,˙Ú„ÂŒÌÚË««»««¿ƒ¿»

‡È‰'ה ŒÌÚhÓעבודת ‰ÏÚÓÏ ƒ¿«¿»ƒ««
‰„È„nÓ ‰ÏÚÓÏ ,˙Ú„Â»««¿«¿»ƒ¿ƒ»

‰Ïa‚‰Â מגדרי יציאה מתוך ¿«¿»»
האדם. של וההגבלות המציאות

‡È·Óe ההילולא בעל הריי"צ הרבי ≈ƒ
¯Ó‡n‰ CLÓ‰a של זה בהקשר ¿∆¿≈««¬»

דקדושה" ו"שטות »≈¿Ú‚Ba"שטות"
e‰fL ,Ì„‡‰ ˙‚‰‰ ˙eÏÏÎÏƒ¿»«¿»«»»»∆∆
¯BÓÊÓ ÌÈl‰˙a ·e˙kM ‰Ó«∆»ƒ¿ƒƒƒ¿

‚Ú12Ú„‡ ‡ÏÂ ¯Úa È‡Â" ,«¬ƒ««¿…≈»
„ÈÓz È‡Â CnÚ È˙ÈÈ‰ ˙BÓ‰a¿≈»ƒƒƒ»«¬ƒ»ƒ

¯ÓBÏk ,'B‚Â CnÚ13‰ÊaL , ƒ»¿¿«∆»∆
,˙BÓ‰·e ¯Úa È‡L ידי על ∆¬ƒ««¿≈

למעלה  להתנהג מתעלה ודעת שהאדם 'בער'מטעם היה ÈÓz„כאילו È‡¬ƒ»ƒ
CnÚ,לאלוקות קרוב להיות זוכה הוא ÚÈb‰Ïהרי È„Î·c להתקשר ƒ»¿ƒ¿≈¿«ƒ«

‰¯ˆÔBולהתחבר  Ïeha È„ÈŒÏÚ ‡e‰ C¯a˙È B˙eÓˆÚÏ¿«¿ƒ¿»≈«¿≈ƒ»»
˙Ú„ÂŒÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL,וההיגיון השכל נגד גם ˜¯‡˙ביטול ÔÎÏÂ ∆¿«¿»ƒ««»««¿»≈ƒ¿≈

ÌLa BÊ ‰‚¯„Óe ‰ÈÁa¿ƒ»«¿≈»¿≈
,"˙eËL מטעם למעלה היא כי ¿

ודעת.

‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â˙ÈÏÎz ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«¿ƒ
˙„B·Ú של ‰È‡ה' Ì„‡‰ ¬«»»»ƒ

È‡˜c ,CnÚ ˙BÈ‰Ï שהכוונה ƒ¿ƒ»¿»
ŒÏÚÂהיא  ,ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ÏÚ«≈¿«

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL ‰Ó C¯c14 ∆∆«∆ƒ¿»≈¿≈
תש"י במאמר  לגני' »≈¿Ú‚Ba'באתי

‡Ê¯L ˙Ba¯w‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿««»¿»∆»»
‡a¯e˜c הקרבן ÔÈÚסוד ‡e‰ ¿¿¿»ƒ¿«

·e¯w‰Â ‰iÏÚ‰ של לאלוקות »¬ƒ»¿«≈
הקרבן  את המביא ¯Ê‡האדם „Ú«»»

(ועבודת ÛBÒŒÔÈ‡c15הסוד  ¿≈
להתקרב  הוא שעניינה הקרבנות

האדם). עבודת כללות היא לאלוקות

‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÛBÒŒÔÈ‡L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆≈¿«¿»
,‰Ïa‚‰Â ‰„È„Ó ÏkÓ וכיוון ƒ»¿ƒ»¿«¿»»

בכלי  'נתפס' אינו הגדרה כל שאין

האדם, של המוגבלים ŒÌ‡ƒההשגה
È‡Â ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ CÈ‡ Ôk≈≈»ƒ¿«¬ƒ

CnÚ „ÈÓz האדם יכול ואיך »ƒƒ»
 ֿ האין עד ולהגיע ולהתקרב להתעלות

Ê‰סוף? ÏÚ ‰p‰ להסביר כדי ƒ≈«∆
המוגבל  האדם יכול להיות כיצד

עד  לאלוקות להתקרב "עמך",

איןֿסוף, e˙ka·לעצמות ÌÈc˜Ó«¿ƒ«»
,'B‚ Ú„‡ ‡ÏÂ ¯Úa È‡Â«¬ƒ««¿…≈»
È¯‰ ,CnÚ „ÈÓz ˙BÈ‰Ï È„kL∆¿≈ƒ¿»ƒƒ»¬≈
˙ÈÁ·a ‡e‰L È„ÈŒÏÚ ‰Ê∆«¿≈∆ƒ¿ƒ«

¯Úa לחסר הכוונה פשוטו שלפי ««
הכוונה  הפנימית המשמעות ולפי שכל,

מהשכל, למעלה ∆∆e‰fLלהתעלות
,˙Ú„ÂŒÌÚh‰ ÔÈÚ CÙÈ‰≈∆ƒ¿««««»««
e‰fL ,˙Ú„ÂŒÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ««»««∆∆

,‰Le„˜c ˙eËL ÔÈÚ'ה עבודת ƒ¿«¿ƒ¿»
מהשכל. למעלה נעלית, בדרגה
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כט

d"lyz'd ,hay c"ei .c"qa
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

È˙‡a1 ּכּלה אחֹותי ּבעל 2לגּני ּומביא , »ƒְֲִִִֵַַַַָ

ההילּולא  יֹום ּבהמׁש מה 3ההילּולא ְְִִֵֶַַַָָ

ּבמקֹומֹו רּבה' ּב'מדרׁש לגנּוני,4ּׁשּכתּוב לגּני , ְְְְְִִִִִֶַַָָָ

ׁשכינה  ּדעיקר ּבתחּלה, עיקרי ׁשהיה ְְְְִִִִִִֶַָָָָָָלמקֹום

החטא  קֹודם ׁשהיה ּכפי היתה, ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָּבתחּתֹונים

ּבגןֿעדן. ּובפרט למּטה, היתה ׁשכינה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשעיקר

מחטא  החל הּדֹורֹות, ּדׁשבעת החטאים ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָועלֿידי

למעלה  מּלמּטה הּׁשכינה את סילקּו ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָעץֿהּדעת,

ׁשבעה  ּבאּו ּכ ֿ ואחר הּׁשביעי, לרקיע ְְְִִִִַַַַַָָָָָעד

וכל  הּׁשביעי, ׁשהּוא רּבנּו מׁשה עד ְְִִִִֵֶֶַַַַָֹצּדיקים,

חביבין  מרקיע 5הּׁשביעין הּׁשכינה את והֹורידּו , ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָ

ּולמּטה  ּבארץ. למּטה  עד הּׁשּׁשי, לרקיע ְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָהּׁשביעי 

עליו  ּבּמׁשּכן, ּבמיּוחד זה הרי ּגּופא ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָּבארץ

והינּו,6נאמר  ּבתֹוכם. וׁשכנּתי מקּדׁש לי ועׂשּו ְְְְְְְֱִִִֶַַַָָָָ

יתּבר לֹו ּדירה להיֹות ׁשענינֹו ּגּופא ְְְִִִִֵֶֶָָָָָָׁשּבעֹולם

זֹו7ּבתחּתֹונים  ּדירה ּבתֹו ּדירה ׁשל ענין יׁשנֹו , ְְְְְִִִִֶֶַָָָ

וׁשכנּתי  מקּדׁש לי ועׂשּו ענין ׁשּזהּו ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָּגּופא,

ׁשּטים  מעצי נעׂשה הּמׁשּכן והּנה, ,8ּבתֹוכם. ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָ

הּמׁשּכן  את ׁשהּקיפּו הּמׁשּכן ּכתלי נעׂשּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּמהם

העיקרי  ענינֹו ׁשּזהּו מּובן, ׁשּמּזה צדדיו, ְְִִִִִֶֶֶֶָָָָָָָמּכל

עצים  רק (לא מדיק ׁשהּכתּוב וכיון הּמׁשּכן, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשל

הּוא  זה ּפרט ׁשּגם מּובן ׁשּטים, עצי אּלא) ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָסתם,

ּבזה, והענין ּבתֹוכם. וׁשכנּתי ּבענין ּדכיון עיקרי ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָ

ׁשבעת  לאחרי ׁשהיה מקּדׁש לי ועׂשּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשענין

זה  הרי  והּתיקּון, הּתׁשּובה ענין הּוא ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָהחטאים

מּדה  ּכנגד מּדה ּבדר להיֹות וכיון 9צרי . ְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָ
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ה'שי"ת.1) לגני באתי מד"ה החמישי* פרק על בעיקרו מיוסד זה א.2)מאמר ה, ה'שי"ת.3)שה"ש לגני באתי רד"ה

עה"פ.4) יא.5)שהש"ר פכ"ט, ח.6)ויק"ר כה, פי"ג,7)תרומה במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

רפל"ו. תניא טו.8)ו. כו, א.9)תרומה צ, סנהדרין

ע' לעיל ראה - זו לשנה השייך הפרק (*VI..וש"נ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ישראל: לבני אומר הוא ברוך הקדוש

È˙‡a1‰lk È˙BÁ‡ Èp‚Ï2‡ÏeÏÈ‰‰ ÏÚa ‡È·Óe הריי"צ , הרבי »ƒ¿«ƒ¬ƒ«»≈ƒ«««ƒ»
תש"י  שבט ביו"ד שיצא CLÓ‰aשנסתלק אחד בנושא מאמרים קבוצת ¿∆¿≈

לקראת  ‰‰ÏeÏÈ‡לאור ÌBÈ3 למסור נוהג היה הריי"צ הרבי שנים באותן «ƒ»
חסידות  מאמר לעת מעת לפרסום

שבט  יו"דֿי"ג הימים ולקראת בכתב,

דיבורֿהמתחיל  המאמר את מסר תש"י

נועד  המאמר – כלה אחותי לגני באתי

אמוֿזקנתו  של היארצייט ליום לפרסום

שבט  ביו"ד (נסתלקה רבקה הרבנית

 ֿ שטערנא הרבנית אמו ושל תרע"ד)

תש"ב) שבט בי"ג (נסתלקה שרה

ימים  לקראת המאמר פרסום ולאחר

ביו"ד  נסתלק עצמו הריי"צ הרבי אלה,

שהמאמר  למפרע והתברר תש"י, שבט

ביו"ד  ומאז הסתלקותו, ליום נמסר

תשי"א, משנת החל שנה, מידי שבט

 ֿ בדיבור חסידות מאמר לומר נהג הרבי

זה) e˙kM·המתחיל ‰Ó«∆»
BÓB˜Óa '‰a¯ L¯„Ó'a4, ¿ƒ¿»«»ƒ¿

,Èe‚Ï Èp‚Ï שלי הייחוד מקום ¿«ƒƒ¿ƒ
הקדושֿברוךֿהוא  שבו המקום (היינו

כשם  ישראל, בני עם כביכול, מתייחד,

האדם) עם התייחד הבריאה שבתחילת

,‰lÁ˙a È¯˜ÈÚ ‰È‰L ÌB˜ÓÏ¿»∆»»ƒ»ƒƒ¿ƒ»
הבריאה  ÈÎL‰בתחילת ¯˜ÈÚc¿ƒ«¿ƒ»

,‰˙È‰ ÌÈBzÁ˙a השראת עיקר ¿«¿ƒ»¿»
הזה  בעולם למטה, היה השכינה

˜Ì„Bהתחתון, ‰È‰L ÈÙk¿ƒ∆»»∆
‰˙È‰ ‰ÈÎL ¯˜ÈÚL ‡ËÁ‰«≈¿∆ƒ«¿ƒ»»¿»

,‰hÓÏ דברי בהמשך כמבואר ¿«»
עץ  חטא הראשון, שהחטא המדרש

השכינה  ועליית לסילוק גרם הדעת,

עיקר  החטא קודם אבל לרקיע, מהארץ

למטה  היה השכינה «¿Ë¯Ù·eƒהשראת
ŒÔ‚aÔ„Ú.הזה בעולם שהיה כפי ¿«≈∆

˙Ú·Lc ÌÈ‡ËÁ‰ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«¬»ƒ¿ƒ¿«
ŒıÚ ‡ËÁÓ ÏÁ‰ ,˙B¯Bc‰«»≈≈≈¿≈
‰ÈÎM‰ ˙‡ e˜ÏÈÒ ,˙Úc‰«««ƒ¿∆«¿ƒ»

‰hÓlÓ התחתונה Œ¯Á‡Âמהארץ ,ÈÚÈ·M‰ ÚÈ˜¯Ï „Ú ‰ÏÚÓÏ ƒ¿«»¿«¿»«»»ƒ««¿ƒƒ¿««
,ÌÈ˜Ècˆ ‰Ú·L e‡a Ck אבינו מאברהם ¯eaהחל ‰LÓ „Ú »»ƒ¿»«ƒƒ«…∆«≈

ÈÚÈ·M‰ ‡e‰L בן לאברהם לוי בן קהת בן עמרם בן הוא משה (שהרי ∆«¿ƒƒ
אברהם), בן יצחק בן ÔÈ·È·Áיעקב ÔÈÚÈ·M‰ ÏÎÂ5˙‡ e„È¯B‰Â , ¿»«¿ƒƒ¬ƒƒ¿ƒ∆

ı¯‡a ‰hÓÏ „Ú ,ÈMM‰ ÚÈ˜¯Ï ÈÚÈ·M‰ ÚÈ˜¯Ó ‰ÈÎM‰«¿ƒ»≈»ƒ««¿ƒƒ»»ƒ««ƒƒ«¿«»»»∆
מחדש. בארץ השכינה השראת את השלים והחביב, השביעי שהוא ומשה

‡Ùeb ı¯‡a ‰hÓÏe עצמהÈ¯‰ ¿«»»»∆»¬≈
‰Êהשכינה ÁeÈÓa„השראת ∆ƒ¿»

¯Ó‡ ÂÈÏÚ ,ÔkLna6 בתורה «ƒ¿»»»∆¡«
המשכן  מלאכת על ÈÏבציווי eNÚÂ¿»ƒ

ÌÎB˙a ÈzÎLÂ Lc˜Ó הרי ƒ¿»¿»«¿ƒ¿»
שורה  שהשכינה בתורה מפורש

Ùeb‡במשכן. ÌÏBÚaL ,eÈ‰Â¿«¿∆»»»
כולו,BÈÚLעצמו  העולם כל של ∆ƒ¿»

תכלית  BÏבריאתו וזו ‰¯Èc ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ»
ÌÈBzÁ˙a C¯a˙È7, היינו ƒ¿»≈¿«¿ƒ

לגילוי  ראוי מקום יהיה שהעולם

השכינה, והשראת ¿∆BLÈאלוקות
BÊ ‰¯Èc CB˙a ‰¯Èc ÏL ÔÈÚƒ¿»∆ƒ»¿ƒ»
ÈÏ eNÚÂ ÔÈÚ e‰fL ,‡Ùeb»∆∆ƒ¿«¿»ƒ

ÌÎB˙a ÈzÎLÂ Lc˜Ó המקום ƒ¿»¿»«¿ƒ¿»
השראת  עצמו, הזה בעולם שבו,

מיוחד. באופן היא השכינה

ÔkLn‰ ,‰p‰Â שורה השכינה שבו ¿ƒ≈«ƒ¿»
שאת  ביתר הזה «¬»NÚ‰בעולם

ÌÈhL ÈˆÚÓ8eNÚ Ì‰nL , ≈¬≈ƒƒ∆≈∆«¬
ÈÏ˙k קירותeÙÈw‰L ÔkLn‰ »¿≈«ƒ¿»∆ƒƒ

,ÂÈ„„ˆ ÏkÓ ÔkLn‰ ˙‡∆«ƒ¿»ƒ»¿»»
‰fnL את הקיפו שהקירות מהעובדה ∆ƒ∆

כולו  BÈÚהמשכן e‰fL ,Ô·eÓ»∆∆ƒ¿»
ÔÂÈÎÂ ,ÔkLn‰ ÏL È¯˜ÈÚ‰»ƒ»ƒ∆«ƒ¿»¿≈»

˜È„Ó ·e˙k‰L ולפרש לפרט ∆«»¿«≈
(‡l‡ ,Ì˙Ò ÌÈˆÚ ˜¯ ‡Ï)…«≈ƒ¿»∆»
Ë¯t ÌbL Ô·eÓ ,ÌÈhL ÈˆÚ¬≈ƒƒ»∆«¿»
ÈzÎLÂ ÔÈÚa È¯˜ÈÚ ‡e‰ ‰Ê∆ƒ»ƒ¿ƒ¿«¿»«¿ƒ

,ÌÎB˙a.ומבאר שממשיך כפי ¿»
ÔÈÚL ÔÂÈÎc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿≈»∆ƒ¿«

Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ עיקר את שפעל ¿»ƒƒ¿»
הזה  בעולם השכינה ««∆È‰L‰השראת
ÌÈ‡ËÁ‰ ˙Ú·L È¯Á‡Ï שגרמו ¿«¬≈ƒ¿««¬»ƒ

לרקיע  מהארץ השכינה סילוק את

למטה  השכינה השראת השבת של הסיום והוא ÔÈÚבארץ השביעי, ‡e‰ƒ¿«
Ôe˜Èz‰Â ‰·eLz‰,הללו החטאים C¯„aשל ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ «¿»¿«ƒ¬≈∆»ƒƒ¿¿∆∆
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dlk izeg` ipbl iz`a

ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו החטא עֹובר 10ׁשּבענין אדם אין ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

ּגם  הּנה ׁשט ּות, רּוח  ּבֹו נכנס  ֿ ּכן אּלאֿאם ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָעבירה

ּדקדּוׁשה  ׁשטּות עלֿידי להיֹות צרי זה על ְְְְִִִִֵֶַַַָָהּתיקּון

ׁשעלֿידֹו ׁשטּות), מּלׁשֹון ׁשּטים, עצי ענין ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָ(ׁשּזהּו

(עד  ּד'לעּומתֿזה ' הּׁשטּות את ּומנּצחים ְְְְְְְִִֶֶַַַַַמבּטלים

חמיׁשי  ּפרק ׁשּלפני הּפרקים ּכללּות ּתֹוכן ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָּכאן

.(ההמׁש ׁשל הראׁשֹון ְֲִֵֶֶַַַָָּבּמאמר

ׁשטּות Óe·‡¯ב) ענין החמיׁשי ּבּפרק ¿»≈ְְֲִִִֶֶַַַ

למעלה  "הּטיה ׁשהיא ְְְִִֶַַָָָָּדקדּוׁשה,

ההּטיה  הּוא ׁשּׁשטּות והינּו, הּדעת". ְְְִֶַַַַַַָָמן

והחכמה  ֿ 11מהּידיעה טעם עלּֿפי זה ׁשאין , ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

 ֿ מּטעם למעלה היא ּדקדּוׁשה ּוׁשטּות ְְְְִִִַַַַַָָָודעת,

ּבהמׁש ּומביא והגּבלה. מּמדידה למעלה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָודעת,

מה  ׁשּזהּו האדם, הנהגת לכללּות ּבנֹוגע ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּמאמר

עג  מזמֹור ּבתהּלים ולא 12ּׁשּכתּוב ּבער "ואני , ְְְֲִִִִִֶַַַָֹ

וגֹו', עּמ ּתמיד ואני עּמ הייתי ּבהמֹות ְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָאדע

ּתמיד 13ּכלֹומר  אני ּובהמֹות, ּבער ׁשאני ׁשּבזה , ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָ

 ֿ על הּוא יתּבר לעצמּותֹו להּגיע ּדבכדי ,ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָעּמ

ולכן  מּטעםֿודעת, ׁשּלמעלה הרצֹון ּבּטּול ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָידי

והענין  ׁשטּות". ּבׁשם זֹו ּומדרגה ּבחינה ְְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָנקראת

להיֹות  היא האדם עבֹודת ּתכלית ּדהּנה ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָּבזה,

מה  ועלּֿדר אֹורֿאיןֿסֹוף, על ּדקאי ,ְְִֵֶֶַַַָָעּמ

לעיל  ׁשרזא 14ׁשּנתּבאר הּקרּבנֹות לענין ּבנֹוגע ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

רזא  עד והּקרּוב העלּיה ענין הּוא ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָּדקּורּבנא

מּכל 15ּדאיןֿסֹוף  למעלה הּוא ׁשאיןֿסֹוף וכיון . ְְְְִֵֵֵֶַָָָ

ואני  להיֹות יכֹול אי אםּֿכן והגּבלה, ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָמדידה

ּבער  ואני ּבּכתּוב מקּדים זה על הּנה .עּמ ְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָּתמיד

זה  הרי ,עּמ ּתמיד להיֹות ׁשּכדי גֹו', אדע ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָֹולא

ענין  היפ ׁשּזהּו ּבער , ּבבחינת ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַעלֿידי

ענין  ׁשּזהּו מּטעםֿודעת, למעלה ְְְִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָהּטעםֿודעת,

ּדקדּוׁשה. ְְִָׁשטּות
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d"lyz'dל ,hay c"ei

‰p‰Â ֿ ׁשעלֿידי גֹו' אדע ולא ּבער ּדאני הענין ¿ƒ≈ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹ

לכללּות  ּבנֹוגע הּוא ,עּמ ּתמיד אני ְְֲִִִִֵֶַָָָזה

זה  ׁשענין מּובן ּומּזה (ּכּנ"ל). האדם ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָהנהגת

ּבאים  ׁשעלֿידּה ּבעבֹודה ּבעיקר להתּבּטא ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָצרי

ענין  ׁשּזהּו ׁשלמּותם, לתכלית האדם מעׂשי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכל

וראׁשֹו ארצה מּוצב סּולם ׁשהיא הּתפלה, ְְְֲִִֶַַַָָָָֹעבֹודת

הּׁשמימה  ּכל 16מּגיע עֹולים ׁשעלֿידּה , ְִִֶַַַַָָָָָָ

האדם  ׁשל והּמעׂשים והּדּבּורים ְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָהּמחׁשבֹות

והינּו, הּׁשמימה . ׁשּמּגיע עד למעלה ְְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָמּלמּטה

ׁשּזהּו ,עּמ ּתמיד ואני ענינּה הּתפלה ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשעבֹודת

'ערּו ה'ׁשּולחן לנגּדי 17ציּוּוי הוי' ׁשּויתי ְְְֲִִִִִֶַָָָָ

ּתמיד 18תמיד  אני להיֹות ׁשּכדי נאמר זה ועל . ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָ

ולא  ּבער ּדאני ההקּדמה להיֹות צריכה ,ְְְְֲִִִִַַַַַָָָָֹעּמ

הּׁשּיכּות  ּגם ּתּומּתק ועלּֿפיֿזה גֹו'. ְְִֵֶַַַַַָָאדע

הּמזמֹור  לא 19להמׁש ועּמ ּבּׁשמים לי מי , ְְְְְִִִִִֵֶַַָָֹ

ה'צמח  אדמּו"ר ּׁשּכתב מה ּכּידּוע ּבארץ, ְְִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָחפצּתי

הּתפלה' מצות ּב'ׁשרׁש נׁשמע 20צדק' היה ׁשּכ ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ּבּׁשמים  לי מי ּבדבקּותֹו, הּזקן מרּבנּו ְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָהּלׁשֹון

ניסט, ּגאר זע וויל אי ּבארץ, חפצּתי לא ְְְְִִִִִֶֶַָָָָֹועּמ

דאיי  ניט וויל איך ּגןֿעדן, דאיין ניט וויל ן אי ְְִִִִִִֵֶַַַ

אליין, ּדי אז ניט  מער  וויל אי כּו', ִִִִֵֶַַַָָעֹולםֿהּבא

ּבעת  היה זה ׁשענין מדיק צדק' ׁשה'צמח ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָּומּזה

ּגם  ּומה הּזקן, רּבנּו ׁשל (ואהבתֹו) ְְֲֵֵֵֶַַַַַָָּדבקּותֹו

הּדרגֹות  ּבפרטי לּביאּורים ּבהמׁש זאת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹׁשּמביא

הּוא  חפצּתי לא ּדעּמ ׁשהענין מּובן ה', ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹּבאהבת

הּתפלה  עבֹודת ׁשל ענינּה ׁשּזהּו האהבה, ּבענין הּׁשלמּות ּכמאמר 21ּתכלית , ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

ּדרחימּותא  ּכפּולחנא ּפּולחנא .22לית ְְְְִִֵָָָָָ

אמרּוCÈLÓÓeג) א) עמוד יז (כתובות ז"ל רּבֹותינּו אמרּו "ּדהּנה ּבּמאמר: «¿ƒְְְֲִֵֵַַַַָָָ

הדס  ׁשל ּבד נֹוטל ׁשהיה אילעאי ּברּבי יהּודא רּבי על ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָעליו

נח  ּכי כּו', אּתלת מרּקד יצחק רב ּבר ׁשמּואל רב וכּו', הּכּלה לפני ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָּומרּקד
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א).16) (פג, מה תיקון תקו"ז ב. שו, ח"ג ב. רסו, ח"א זהר יב. כח, בתחילתו.17)ויצא חאו"ח ח.18)רמ"א טז, תהלים

כה.19) כסלו.20)פסוק יח יום" ב"היום נעתק סע"א). קלח, (דרמ"צ פ"ד.21)פ"מ פ"א. העבודה קונטרס ראה 22)ראה

ובכ"מ. ג. מב, שלח לקו"ת א. רסז, ח"ג ב. נה, ח"ב זהר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ú„‡ ‡ÏÂ ¯Úa È‡c ÔÈÚ‰ ‰p‰Â'B‚ למעלה המוחלט, הביטול ¿ƒ≈»ƒ¿»«¬ƒ««¿…≈»

ודעת, CnÚמטעם „ÈÓz È‡ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL להתעלות מסוגל האדם ∆«¿≈∆¬ƒ»ƒƒ»
איןֿסוף, לעצמות עד לאלוקות ‰‰‚˙ולהתקרב ˙eÏÏÎÏ Ú‚Ba ‡e‰¿≈«ƒ¿»«¿»«

¯˜ÈÚa ‡ha˙‰Ï CÈ¯ˆ ‰Ê ÔÈÚL Ô·eÓ ‰fÓe .(Ï"pk) Ì„‡‰»»»««ƒ∆»∆ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ»
‰„B·Úa'ה d„ÈŒÏÚLעבודת »¬»∆«»»

Ì„‡‰ ÈNÚÓ Ïk ÌÈ‡a»ƒ»«¬≈»»»
ÔÈÚ e‰fL ,Ì˙eÓÏL ˙ÈÏÎ˙Ï¿«¿ƒ¿≈»∆∆ƒ¿«

‡È‰L ,‰ÏÙz‰ ˙„B·Ú כמו ¬««¿ƒ»∆ƒ
BL‡¯Â ‰ˆ¯‡ ·ˆeÓ ÌÏeÒ»»«¿»¿…

‰ÓÈÓM‰ ÚÈbÓ16, ניתן ודרכו «ƒ««»»¿»
השמים  עד התחתונה מהארץ לעלות

התפילה  עבודת עניין וזהו העליונים,

Ïk ÌÈÏBÚ d„ÈŒÏÚL∆«»»ƒ»
ÌÈ¯eac‰Â ˙B·LÁn‰««¬»¿«ƒƒ
‰hÓlÓ Ì„‡‰ ÏL ÌÈNÚn‰Â¿««¬ƒ∆»»»ƒ¿«»

הזה  העולם «¿»¿ÏÚÓÏ‰מענייני
‰ÓÈÓM‰.לאלוקות  ÚÈbnL „Ú«∆«ƒ««»»¿»

‰ÏÙz‰ ˙„B·ÚL ,eÈ‰Â¿«¿∆¬««¿ƒ»
dÈÚ של התוכן È‡Âהפנימי ƒ¿»»«¬ƒ

CnÚ „ÈÓz,לעיל e‰fLכמבואר »ƒƒ»∆∆
'Ce¯Ú ÔÁÏeL'‰ ÈeeÈˆ17 שעל ƒ«¿»»
הכתוב  לפי להתנהג È˙ÈeLƒƒƒהאדם

את  ˙ÈÓ„שמתי  Èc‚Ï 'ÈÂ‰18 ¬»»¿∆¿ƒ»ƒ
והנהגתו ולזכור  לידו נמצא שה' תמיד

לכך. בהתאם להיות Ê‰צריכה ÏÚÂ¿«∆
„ÈÓz È‡ ˙BÈ‰Ï È„kL ¯Ó‡∆¡«∆¿≈ƒ¿¬ƒ»ƒ

CnÚ של והתכלית הכוונה שזו ƒ»
התפילה, BÈ‰Ï˙עבודת ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿

Ú„‡ ‡ÏÂ ¯Úa È‡c ‰Óc˜‰‰««¿»»«¬ƒ««¿…≈»
Ìb ˜zÓez ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ .'B‚¿«ƒ∆¿««

˙eÎiM‰,"בער "אני זה, פסוק של ««»
¯BÓÊn‰ CLÓ‰Ï19ÈÏ ÈÓ , ¿∆¿≈«ƒ¿ƒƒ

ÈzˆÙÁ ‡Ï EnÚÂ ÌÈÓMa«»»ƒ¿ƒ¿…»«¿ƒ
kM ‰Ó Úe„ik ,ı¯‡a·˙ »»∆«»««∆»«

'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯"eÓ„‡«¿«∆«∆∆
'‰ÏÙz‰ ˙ÂˆÓ L¯L'a20 ¿…∆ƒ¿««¿ƒ»

בענייני  העוסק מיוחד חסידות מאמר

ÚÓLהתפילה  ‰È‰ CkL∆»»»ƒ¿»
,B˙e˜·„a Ô˜f‰ ea¯Ó ÔBLl‰«»≈«≈«»≈ƒ¿≈
‡Ï EnÚÂ ÌÈÓMa ÈÏ ÈÓƒƒ«»»ƒ¿ƒ¿…
ÚÊ ÏÈÂÂ CÈ‡ ,ı¯‡a ÈzˆÙÁ»«¿ƒ»»∆ƒƒ∆

ÔÈÈ‡„ ËÈ ÏÈÂÂ ÍÈ‡ ,Ô„ÚŒÔb ÔÈÈ‡„ ËÈ ÏÈÂÂ CÈ‡ ,ËÒÈ ¯‡b»ƒ¿ƒƒƒ«¿«≈∆ƒƒƒ«¿
,ÔÈÈÏ‡ CÈc Ê‡ ËÈ ¯ÚÓ ÏÈÂÂ CÈ‡ ,'eÎ ‡a‰ŒÌÏBÚ רוצה אינני »«»ƒƒ∆ƒ«ƒ«≈

אינני  שלך, הבא העולם את רוצה אינני שלך, הגןֿעדן את רוצה אינני מאומה,

בעצמך, אותך אלא È„Ó˜רוצה '˜„ˆ ÁÓˆ'‰L ‰fÓe וכותבÔÈÚL ƒ∆∆«∆«∆∆¿«≈∆ƒ¿»
B˙e˜·c ˙Úa ‰È‰ ‰Ê∆»»¿≈¿≈
,Ô˜f‰ ea¯ ÏL (B˙·‰‡Â)¿«¬»∆«≈«»≈
CLÓ‰a ˙‡Ê ‡È·nL Ìb ‰Óe««∆≈ƒ…¿∆¿≈
˙B‚¯c‰ ÈË¯Ùa ÌÈ¯e‡ÈaÏ«≈ƒƒ¿»≈«¿»
ÔÈÚ‰L Ô·eÓ ,'‰ ˙·‰‡a¿«¬«»∆»ƒ¿»

ÈzˆÙÁ ‡Ï EnÚc של כזה באופן ¿ƒ¿…»«¿ƒ
הקדושֿברוךֿהוא  אל ורק אך רצון

‰eÓÏM˙בעצמו  ˙ÈÏÎz ‡e‰«¿ƒ«¿≈
נעלית והדרגה  »¿ÔÈÚa¿ƒהכי

e‰fL האהבה עניין ‰‡‰·‰, »«¬»∆∆
השלימות  תוכנה dÈÚבתכלית ƒ¿»»

‰ÏÙz‰הפנימי  ˙„B·Ú ÏL21, ∆¬««¿ƒ»
‡ÁÏet ˙ÈÏ ¯Ó‡Ók¿«¬«≈¿»»

‡˙eÓÈÁ¯c ‡ÁÏeÙk22 אין ¿¿»»ƒ¿ƒ»
כעבודת  וחשובה) (נעלית עבודה

האהבה.

CÈLÓÓe בעל ‚) הריי"צ הרבי «¿ƒ
הביאור Ó‡na¯,ההילולא בהמשך ««¬»

דקדושה': 'שטות ≈p‰c"¿ƒ‰בעניין
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ יז (כתובות »¿«≈«

א) ¯Èaעמוד ÏÚ ÂÈÏÚ e¯Ó‡»¿»»««ƒ
‰È‰L È‡ÚÏÈ‡ Èa¯a ‡„e‰È¿»¿«ƒƒ»ƒ∆»»

„a ÏËB ענף„w¯Óe Ò„‰ ÏL ≈«∆¬«¿«≈
k‰ ÈÙÏ'eÎÂ ‰l לשמח כדי ƒ¿≈««»¿

ÁˆÈ˜אותה, ·¯ ¯a Ï‡eÓL ·«̄¿≈««ƒ¿»
'eÎ ˙Ïz‡ „w¯Ó לפני רוקד היה ¿«≈«¿«

הדסים, שלושה עם Áהכלה Èkƒ»
‡¯ec ‡„eÓÚ ˜ÈÒÙ‡ dÈLÙ«¿≈«¿ƒ¬»¿»
,'eÎÂ ‡ÓÏÚ ÈleÎÏ dÈ„Èc ÔÈa≈ƒ≈¿≈»¿»¿
שמואל  רב של נפשו נחה כאשר
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dlk izeg` ipbl iz`a

לכּוּלי  ּדידיּה ּבין ּדנּורא עמּודא אפסיק ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָנפׁשיּה

כּו' ליּה אהני זירא רּבי אמר וכּו', ְְֲִֵֵֵַַַָָָָעלמא

ׁשּמביא  הּביאּור ּוכללּות וכּו'". לסּבא ְְְְִֵֵֵֶַַָָׁשטּותיּה

לחּזק  ּכדי הּוא, ּב'כתּוּבֹות' הּׁש"ס סיּפּור ְְְֲִִֵֵַַַַַָּבּמאמר

ּגם  ׁשטּות ׁשל הּלׁשֹון ּבּׁש"ס ׁשּמצינּו ְְִִֶֶַַַַָָָָהענין,

ׁשּב'לעּומתֿזה' [ּכׁשם האדם לעבֹודת ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָּבנֹוגע

ׁשטּות, רּוח ּבֹו ׁשּנכנס הּלׁשֹון ז"ל חכמינּו ְְְֲִֵֶַַַַָָָאמרּו

ׁשּטים  ּדוקא, ׁשּטים מעצי הּמׁשּכן נעׂשה ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשּלכן

מביא  זה ועל א)], סעיף (כנ"ל ׁשטּות ְְְְִִִֵֶַמּלׁשֹון

ּגם  יּובן (ׁשּמּמּנּו ּב'כתּוּבֹות' הּׁש"ס סיּפּור ְִִִֶֶֶַַַָאת

ּדקדּוׁשה, ּדׁשטּות העבֹודה ּבאֹופן הּדברים ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָּפרטי

ּבד  ּדנֹוטל ההנהגה אֹודֹות לקּמן), ׁשּיתּבאר ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּכפי

זה  ׁשאין אּתלת, מרּקד כּו', ּומרּקד הדס ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַׁשל

טעםֿודעת, עלּֿפי חכם ּתלמיד ׁשל הנהגה ְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָאֹופן

אהני  ׁשטּות ׁשל ּבאֹופן זֹו ׁשהנהגה אמרּו זה ְְְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָועל

עמּודא  אפסיק נפׁשיּה נח ּדכי ,ּכ ּכדי עד ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָליּה,

עלמא. לכּוּלי ּדידיּה ּבין ְְְִֵֵֵָָָּדנּורא

C‡ רק נֹוגע עלּֿפיֿזה ׁשהרי להבין, צרי «ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

ּומהּו לסּבא, ׁשטּותא ליּה דאהני ְְְְֲִֵֵַַַָָָָהענין

ׁשּמביא הּדברים הּטעם אריכּות ּכל ּבּמאמר ְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָ

החל  הענין , לביאּור ׁשּיכים אינם ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָׁשּלכאֹורה

נֹוטל  היה אלעאי ּברּבי יהּודא ׁשרּבי ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָמההקּדמה

יצחק  רב ּבר ׁשמּואל ורב ּומרּקד, הדס ׁשל ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָּבד

הדס) ׁשל ּבּדין (ׁשלׁש אּתלת ּוכמֹוֿכן א מרּקד . ְְְֲִֵֵֶַַַַַָֹ

זירא  רּבי ּבּמאמר הּפירּוׁשים ג' ּכל את ֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָמביא

ׁשל  (ׁשֹוט לסּבא ׁשֹוטיּה ליּה אהני כּו', ליּה ְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַָאהני

לסּבא  ׁשטּותיּה לּה ואמרי ּבֹו), מרּקד ׁשהיה ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָהדס

ׁשיטתיּה לּה ואמרי ּכׁשֹוטה), מתנהג ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָ(ׁשהיה

ּומנהגֹו) (ׁשיטתֹו ּכאן ב לסּבא נֹוגע ׁשּלכאֹורה אף , ְְְִִִֵֶַַַָָָָָ

הּנ"ל  ּד'כתּוּבֹות' רז"ל מאמר ּדהּנה יּוקׁשה, ּוביֹותר ּדׁשטּותיּה. הּפירּוׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַרק
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היינו א) אתלת" ש"מרקד רש"י פירוש מקור דמזה הדס", של בד נוטל הי' אילעי בר' יהודה ש"ר' שמביא לומר אפשר ואי

לבאר  המאמר ענין זה דאין - הדס של בדין שלש היינו אתלת" ש"מרקד רש"י פירוש מקור דמזה הדס", של בדין שלש

מרקד. במה בנדו"ד נפק"מ מאי וגם: רש"י. לפירוש המקור

-ב) שוט סותרים: שהפירושים ושטות.dhiyלאדם,uegnyועוד,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
העולם לכל בינו אש של עמוד הפסיק מהעולם) ÈÊ¯‡(ונפטר Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ≈»

'eÎÂ ‡aÒÏ dÈ˙eËL 'eÎ dÈÏ È‰‡."ל"זקן שלו השטות לו הועילה «¬≈≈¿≈¿«»¿
Ò"M‰ ¯etÈÒ ¯Ó‡na ‡È·nL ¯e‡Èa‰ ˙eÏÏÎe האמור ¿»«≈∆≈ƒ««¬»ƒ««

ÔÈÚ‰ ˜fÁÏ È„k ,‡e‰ '˙Bae˙Î'a באופן ה' עבודת לגבי לעיל האמור ƒ¿¿≈¿«≈»ƒ¿»
דקדושה', 'שטות eÈˆnL∆»ƒשל

Ìb ˙eËL ÏL ÔBLl‰ Ò"Ma«««»∆¿«
˙„B·ÚÏ Ú‚Baשל ‰‡„Ìה' ¿≈««¬«»»»

'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'aL ÌLk] היפך ¿≈∆ƒ¿«∆
עבירה  העובר לגבי ‡e¯Óהקדושה, [»¿

Ba ÒÎpL ÔBLl‰ Ï"Ê eÈÓÎÁ¬»≈««»∆ƒ¿«
‰NÚ ÔÎlL ,˙eËL Áe¯«¿∆»≈«¬»
,‡˜Âc ÌÈhL ÈˆÚÓ ÔkLn‰«ƒ¿»≈¬≈ƒƒ«¿»
Ï"Î) ˙eËL ÔBLlÓ ÌÈhLƒƒƒ¿¿

[(‡ ÛÈÚÒ'דקדושה 'שטות ידי על כי ¿ƒ
ה'שטות  את ומהפכים מתקנים

È·Ó‡דלעומתֿזה', ‰Ê ÏÚÂ הרבי ¿«∆≈ƒ
במאמר ‰Ò"Mהריי"צ ¯etÈÒ ˙‡∆ƒ««

Ìb Ô·eÈ epnnL) '˙Bae˙Î'aƒ¿∆ƒ∆»«
‰„B·Ú‰ ÔÙB‡a ÌÈ¯·c‰ ÈË¯t¿»≈«¿»ƒ¿∆»¬»
ÈÙk ,‰Le„˜c ˙eËLcƒ¿ƒ¿»¿ƒ
˙B„B‡ ,(Ôn˜Ï ¯‡a˙iL∆ƒ¿»≈¿«»
Ò„‰ ÏL „a ÏËBc ‰‚‰‰‰««¿»»¿≈«∆¬«

,'eÎ „w¯Óe של ההנהגה אודות וכן ¿«≈
,˙Ïz‡ „w¯Ó,לעיל שהובא כפי ¿«≈«¿«

ÏL ‰‚‰‰ ÔÙB‡ ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆∆«¿»»∆
ŒÌÚË ÈtŒÏÚ ÌÎÁ „ÈÓÏz«¿ƒ»»«ƒ««

,˙Ú„Â היה וההיגיון השכל ועלֿפי »««
באופן  הכלה לפני שריקוד לומר מקום

לתלמידי  המתאימה הנהגה איננו כזה

ורב  עילאי בר יהודה רבי כמו חכמים

יצחק בר ‡e¯Óשמואל ‰Ê ÏÚÂ¿«∆»¿
‰LÏLשאדרבה  ÔÙB‡a BÊ ‰‚‰ ∆«¿»»¿∆∆
˙eËL שאיננה רק לא דקדושה, ¿

אדרבה  אלא ראוייה בלתי הנהגה

,dÈÏ È‰‡,לו È„kהועילה „Ú «¬≈≈«¿≈
˜ÈÒÙ‡ dÈLÙ Á ÈÎc ,Ck»¿ƒ»«¿≈«¿ƒ
dÈ„Èc ÔÈa ‡¯ec ‡„eÓÚ¬»¿»≈ƒ≈

‡ÓÏÚ ÈleÎÏ הפסיק נפטר שכאשר ¿≈»¿»
להורות  העולם, לכל בינו אש של עמוד

מעלתו. גודל על

‰ÊŒÈtŒÏÚ È¯‰L ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ C‡ שטות' בעניין לעיל המבואר לפי «»ƒ¿»ƒ∆¬≈«ƒ∆
העניין Ú‚Bדקדושה' ביאור לצורך dÈÏחשוב È‰‡„ ÔÈÚ‰ ˜¯ ≈««»ƒ¿»¿«¬≈≈

,‡aÒÏ ‡˙eËL בהנהגתו דקדושה' שה'שטות התברר דבר של שבסופו ¿»¿«»
לו  הועילה שמואל רב Ïkשל ¯Ó‡na ‡È·nL ÌÚh‰ e‰Óe««««∆≈ƒ««¬»»

ÌÈ¯·c‰ ˙eÎÈ¯‡ הגמרא בסיפור ¬ƒ«¿»ƒ
ÌÈÎiL ÌÈ‡ ‰¯B‡ÎlL∆ƒ¿»≈»«»ƒ

ÔÈÚ‰ ¯e‡È·Ï באופן הנהגה של ¿≈»ƒ¿»
דקדושה', 'שטות ≈«‰ÏÁשל

Èa¯a ‡„e‰È Èa¯L ‰Óc˜‰‰Ó≈««¿»»∆«ƒ¿»¿«ƒ
ÏL „a ÏËB ‰È‰ È‡ÚÏ‡ƒ»ƒ»»≈«∆
¯a Ï‡eÓL ·¯Â ,„w¯Óe Ò„‰¬«¿«≈¿«¿≈«
LÏL) ˙Ïz‡ „w¯Ó ˜ÁˆÈ ·«̄ƒ¿»¿«≈«¿«»…

(Ò„‰ ÏL ÔÈcaהם א אלה שכל «ƒ∆¬«
בהבנת  מוסיפים לא שלכאורה פרטים

המאמר. של העיקרי ≈¿ÔÎŒBÓÎeהנושא
‡È·Óהריי"צ ‚'הרבי Ïk ˙‡ ≈ƒ∆»

‡¯ÈÊ Èa¯ ¯Ó‡na ÌÈLe¯Èt‰«≈ƒ««¬»«ƒ≈»
,'eÎ dÈÏ È‰‡ שלושת את ומפרט «¬≈≈

dÈËBLהפירושים dÈÏ È‰‡«¬≈≈≈
‡aÒÏ שלו ה'שוט' לזקן הועיל ¿«»
ËBL) ענף‰È‰L Ò„‰ ÏL∆¬«∆»»

dÏ È¯Ó‡Â ,(Ba „w¯Ó ויש ¿«≈¿»¿ƒ»
לו שהועילה ≈¿dÈ˙eËLאומרים

שלו (È‰L‰השטות ‡aÒÏ¿«»∆»»
‚‰˙Ó נראה היה חוץ שכלפי כך ƒ¿«≈

dÏ È¯Ó‡Â ,(‰ËBLk אומרים ויש ¿∆¿»¿ƒ»
לו שיטתו dÈ˙ËÈLשהועילה ƒ»≈

(B‚‰Óe B˙ËÈL) ‡aÒÏ ב, ¿«»ƒ»ƒ¿»
הרבי  מפרט מדוע מובן לא ולכאורה

שלושת  כל את במאמר הריי"צ

הללו  B‡ÎlL¯‰הפירושים Û‡«∆ƒ¿»
Ô‡k Ú‚B הנידון הענין ביאור לצורך ≈«»

dÈ˙eËLc Le¯Èt‰ השטות ¯˜ ««≈ƒ¿≈
שלו?

,‰L˜eÈ ¯˙BÈ·e נוספת שאלה ¿≈¿∆
יותר, ¯Ï"Êקשה ¯Ó‡Ó ‰p‰c¿ƒ≈«¬«««

'˙Bae˙Î'c כתובות במסכת המופיע ƒ¿
Ìbבתלמוד  ‡·e‰ Ï"p‰««»«

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



לי d"lyz'd ,hay c"ei

‰p‰Â ֿ ׁשעלֿידי גֹו' אדע ולא ּבער ּדאני הענין ¿ƒ≈ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹ

לכללּות  ּבנֹוגע הּוא ,עּמ ּתמיד אני ְְֲִִִִֵֶַָָָזה

זה  ׁשענין מּובן ּומּזה (ּכּנ"ל). האדם ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָהנהגת

ּבאים  ׁשעלֿידּה ּבעבֹודה ּבעיקר להתּבּטא ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָצרי

ענין  ׁשּזהּו ׁשלמּותם, לתכלית האדם מעׂשי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכל

וראׁשֹו ארצה מּוצב סּולם ׁשהיא הּתפלה, ְְְֲִִֶַַַָָָָֹעבֹודת

הּׁשמימה  ּכל 16מּגיע עֹולים ׁשעלֿידּה , ְִִֶַַַַָָָָָָ

האדם  ׁשל והּמעׂשים והּדּבּורים ְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָהּמחׁשבֹות

והינּו, הּׁשמימה . ׁשּמּגיע עד למעלה ְְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָמּלמּטה

ׁשּזהּו ,עּמ ּתמיד ואני ענינּה הּתפלה ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשעבֹודת

'ערּו ה'ׁשּולחן לנגּדי 17ציּוּוי הוי' ׁשּויתי ְְְֲִִִִִֶַָָָָ

ּתמיד 18תמיד  אני להיֹות ׁשּכדי נאמר זה ועל . ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָ

ולא  ּבער ּדאני ההקּדמה להיֹות צריכה ,ְְְְֲִִִִַַַַַָָָָֹעּמ

הּׁשּיכּות  ּגם ּתּומּתק ועלּֿפיֿזה גֹו'. ְְִֵֶַַַַַָָאדע

הּמזמֹור  לא 19להמׁש ועּמ ּבּׁשמים לי מי , ְְְְְִִִִִֵֶַַָָֹ

ה'צמח  אדמּו"ר ּׁשּכתב מה ּכּידּוע ּבארץ, ְְִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָחפצּתי

הּתפלה' מצות ּב'ׁשרׁש נׁשמע 20צדק' היה ׁשּכ ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ּבּׁשמים  לי מי ּבדבקּותֹו, הּזקן מרּבנּו ְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָהּלׁשֹון

ניסט, ּגאר זע וויל אי ּבארץ, חפצּתי לא ְְְְִִִִִֶֶַָָָָֹועּמ

דאיי  ניט וויל איך ּגןֿעדן, דאיין ניט וויל ן אי ְְִִִִִִֵֶַַַ

אליין, ּדי אז ניט  מער  וויל אי כּו', ִִִִֵֶַַַָָעֹולםֿהּבא

ּבעת  היה זה ׁשענין מדיק צדק' ׁשה'צמח ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָּומּזה

ּגם  ּומה הּזקן, רּבנּו ׁשל (ואהבתֹו) ְְֲֵֵֵֶַַַַַָָּדבקּותֹו

הּדרגֹות  ּבפרטי לּביאּורים ּבהמׁש זאת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹׁשּמביא

הּוא  חפצּתי לא ּדעּמ ׁשהענין מּובן ה', ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹּבאהבת

הּתפלה  עבֹודת ׁשל ענינּה ׁשּזהּו האהבה, ּבענין הּׁשלמּות ּכמאמר 21ּתכלית , ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

ּדרחימּותא  ּכפּולחנא ּפּולחנא .22לית ְְְְִִֵָָָָָ

אמרּוCÈLÓÓeג) א) עמוד יז (כתובות ז"ל רּבֹותינּו אמרּו "ּדהּנה ּבּמאמר: «¿ƒְְְֲִֵֵַַַַָָָ

הדס  ׁשל ּבד נֹוטל ׁשהיה אילעאי ּברּבי יהּודא רּבי על ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָעליו

נח  ּכי כּו', אּתלת מרּקד יצחק רב ּבר ׁשמּואל רב וכּו', הּכּלה לפני ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָּומרּקד
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א).16) (פג, מה תיקון תקו"ז ב. שו, ח"ג ב. רסו, ח"א זהר יב. כח, בתחילתו.17)ויצא חאו"ח ח.18)רמ"א טז, תהלים

כה.19) כסלו.20)פסוק יח יום" ב"היום נעתק סע"א). קלח, (דרמ"צ פ"ד.21)פ"מ פ"א. העבודה קונטרס ראה 22)ראה

ובכ"מ. ג. מב, שלח לקו"ת א. רסז, ח"ג ב. נה, ח"ב זהר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ú„‡ ‡ÏÂ ¯Úa È‡c ÔÈÚ‰ ‰p‰Â'B‚ למעלה המוחלט, הביטול ¿ƒ≈»ƒ¿»«¬ƒ««¿…≈»

ודעת, CnÚמטעם „ÈÓz È‡ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL להתעלות מסוגל האדם ∆«¿≈∆¬ƒ»ƒƒ»
איןֿסוף, לעצמות עד לאלוקות ‰‰‚˙ולהתקרב ˙eÏÏÎÏ Ú‚Ba ‡e‰¿≈«ƒ¿»«¿»«

¯˜ÈÚa ‡ha˙‰Ï CÈ¯ˆ ‰Ê ÔÈÚL Ô·eÓ ‰fÓe .(Ï"pk) Ì„‡‰»»»««ƒ∆»∆ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ»
‰„B·Úa'ה d„ÈŒÏÚLעבודת »¬»∆«»»

Ì„‡‰ ÈNÚÓ Ïk ÌÈ‡a»ƒ»«¬≈»»»
ÔÈÚ e‰fL ,Ì˙eÓÏL ˙ÈÏÎ˙Ï¿«¿ƒ¿≈»∆∆ƒ¿«

‡È‰L ,‰ÏÙz‰ ˙„B·Ú כמו ¬««¿ƒ»∆ƒ
BL‡¯Â ‰ˆ¯‡ ·ˆeÓ ÌÏeÒ»»«¿»¿…

‰ÓÈÓM‰ ÚÈbÓ16, ניתן ודרכו «ƒ««»»¿»
השמים  עד התחתונה מהארץ לעלות

התפילה  עבודת עניין וזהו העליונים,

Ïk ÌÈÏBÚ d„ÈŒÏÚL∆«»»ƒ»
ÌÈ¯eac‰Â ˙B·LÁn‰««¬»¿«ƒƒ
‰hÓlÓ Ì„‡‰ ÏL ÌÈNÚn‰Â¿««¬ƒ∆»»»ƒ¿«»

הזה  העולם «¿»¿ÏÚÓÏ‰מענייני
‰ÓÈÓM‰.לאלוקות  ÚÈbnL „Ú«∆«ƒ««»»¿»

‰ÏÙz‰ ˙„B·ÚL ,eÈ‰Â¿«¿∆¬««¿ƒ»
dÈÚ של התוכן È‡Âהפנימי ƒ¿»»«¬ƒ

CnÚ „ÈÓz,לעיל e‰fLכמבואר »ƒƒ»∆∆
'Ce¯Ú ÔÁÏeL'‰ ÈeeÈˆ17 שעל ƒ«¿»»
הכתוב  לפי להתנהג È˙ÈeLƒƒƒהאדם

את  ˙ÈÓ„שמתי  Èc‚Ï 'ÈÂ‰18 ¬»»¿∆¿ƒ»ƒ
והנהגתו ולזכור  לידו נמצא שה' תמיד

לכך. בהתאם להיות Ê‰צריכה ÏÚÂ¿«∆
„ÈÓz È‡ ˙BÈ‰Ï È„kL ¯Ó‡∆¡«∆¿≈ƒ¿¬ƒ»ƒ

CnÚ של והתכלית הכוונה שזו ƒ»
התפילה, BÈ‰Ï˙עבודת ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿

Ú„‡ ‡ÏÂ ¯Úa È‡c ‰Óc˜‰‰««¿»»«¬ƒ««¿…≈»
Ìb ˜zÓez ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ .'B‚¿«ƒ∆¿««

˙eÎiM‰,"בער "אני זה, פסוק של ««»
¯BÓÊn‰ CLÓ‰Ï19ÈÏ ÈÓ , ¿∆¿≈«ƒ¿ƒƒ

ÈzˆÙÁ ‡Ï EnÚÂ ÌÈÓMa«»»ƒ¿ƒ¿…»«¿ƒ
kM ‰Ó Úe„ik ,ı¯‡a·˙ »»∆«»««∆»«

'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯"eÓ„‡«¿«∆«∆∆
'‰ÏÙz‰ ˙ÂˆÓ L¯L'a20 ¿…∆ƒ¿««¿ƒ»

בענייני  העוסק מיוחד חסידות מאמר

ÚÓLהתפילה  ‰È‰ CkL∆»»»ƒ¿»
,B˙e˜·„a Ô˜f‰ ea¯Ó ÔBLl‰«»≈«≈«»≈ƒ¿≈
‡Ï EnÚÂ ÌÈÓMa ÈÏ ÈÓƒƒ«»»ƒ¿ƒ¿…
ÚÊ ÏÈÂÂ CÈ‡ ,ı¯‡a ÈzˆÙÁ»«¿ƒ»»∆ƒƒ∆

ÔÈÈ‡„ ËÈ ÏÈÂÂ ÍÈ‡ ,Ô„ÚŒÔb ÔÈÈ‡„ ËÈ ÏÈÂÂ CÈ‡ ,ËÒÈ ¯‡b»ƒ¿ƒƒƒ«¿«≈∆ƒƒƒ«¿
,ÔÈÈÏ‡ CÈc Ê‡ ËÈ ¯ÚÓ ÏÈÂÂ CÈ‡ ,'eÎ ‡a‰ŒÌÏBÚ רוצה אינני »«»ƒƒ∆ƒ«ƒ«≈

אינני  שלך, הבא העולם את רוצה אינני שלך, הגןֿעדן את רוצה אינני מאומה,

בעצמך, אותך אלא È„Ó˜רוצה '˜„ˆ ÁÓˆ'‰L ‰fÓe וכותבÔÈÚL ƒ∆∆«∆«∆∆¿«≈∆ƒ¿»
B˙e˜·c ˙Úa ‰È‰ ‰Ê∆»»¿≈¿≈
,Ô˜f‰ ea¯ ÏL (B˙·‰‡Â)¿«¬»∆«≈«»≈
CLÓ‰a ˙‡Ê ‡È·nL Ìb ‰Óe««∆≈ƒ…¿∆¿≈
˙B‚¯c‰ ÈË¯Ùa ÌÈ¯e‡ÈaÏ«≈ƒƒ¿»≈«¿»
ÔÈÚ‰L Ô·eÓ ,'‰ ˙·‰‡a¿«¬«»∆»ƒ¿»

ÈzˆÙÁ ‡Ï EnÚc של כזה באופן ¿ƒ¿…»«¿ƒ
הקדושֿברוךֿהוא  אל ורק אך רצון

‰eÓÏM˙בעצמו  ˙ÈÏÎz ‡e‰«¿ƒ«¿≈
נעלית והדרגה  »¿ÔÈÚa¿ƒהכי

e‰fL האהבה עניין ‰‡‰·‰, »«¬»∆∆
השלימות  תוכנה dÈÚבתכלית ƒ¿»»

‰ÏÙz‰הפנימי  ˙„B·Ú ÏL21, ∆¬««¿ƒ»
‡ÁÏet ˙ÈÏ ¯Ó‡Ók¿«¬«≈¿»»

‡˙eÓÈÁ¯c ‡ÁÏeÙk22 אין ¿¿»»ƒ¿ƒ»
כעבודת  וחשובה) (נעלית עבודה

האהבה.

CÈLÓÓe בעל ‚) הריי"צ הרבי «¿ƒ
הביאור Ó‡na¯,ההילולא בהמשך ««¬»

דקדושה': 'שטות ≈p‰c"¿ƒ‰בעניין
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ יז (כתובות »¿«≈«

א) ¯Èaעמוד ÏÚ ÂÈÏÚ e¯Ó‡»¿»»««ƒ
‰È‰L È‡ÚÏÈ‡ Èa¯a ‡„e‰È¿»¿«ƒƒ»ƒ∆»»

„a ÏËB ענף„w¯Óe Ò„‰ ÏL ≈«∆¬«¿«≈
k‰ ÈÙÏ'eÎÂ ‰l לשמח כדי ƒ¿≈««»¿

ÁˆÈ˜אותה, ·¯ ¯a Ï‡eÓL ·«̄¿≈««ƒ¿»
'eÎ ˙Ïz‡ „w¯Ó לפני רוקד היה ¿«≈«¿«

הדסים, שלושה עם Áהכלה Èkƒ»
‡¯ec ‡„eÓÚ ˜ÈÒÙ‡ dÈLÙ«¿≈«¿ƒ¬»¿»
,'eÎÂ ‡ÓÏÚ ÈleÎÏ dÈ„Èc ÔÈa≈ƒ≈¿≈»¿»¿
שמואל  רב של נפשו נחה כאשר
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dlk izeg` ipbl iz`a

לכּוּלי  ּדידיּה ּבין ּדנּורא עמּודא אפסיק ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָנפׁשיּה

כּו' ליּה אהני זירא רּבי אמר וכּו', ְְֲִֵֵֵַַַָָָָעלמא

ׁשּמביא  הּביאּור ּוכללּות וכּו'". לסּבא ְְְְִֵֵֵֶַַָָׁשטּותיּה

לחּזק  ּכדי הּוא, ּב'כתּוּבֹות' הּׁש"ס סיּפּור ְְְֲִִֵֵַַַַַָּבּמאמר

ּגם  ׁשטּות ׁשל הּלׁשֹון ּבּׁש"ס ׁשּמצינּו ְְִִֶֶַַַַָָָָהענין,

ׁשּב'לעּומתֿזה' [ּכׁשם האדם לעבֹודת ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָּבנֹוגע

ׁשטּות, רּוח ּבֹו ׁשּנכנס הּלׁשֹון ז"ל חכמינּו ְְְֲִֵֶַַַַָָָאמרּו

ׁשּטים  ּדוקא, ׁשּטים מעצי הּמׁשּכן נעׂשה ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשּלכן

מביא  זה ועל א)], סעיף (כנ"ל ׁשטּות ְְְְִִִֵֶַמּלׁשֹון

ּגם  יּובן (ׁשּמּמּנּו ּב'כתּוּבֹות' הּׁש"ס סיּפּור ְִִִֶֶֶַַַָאת

ּדקדּוׁשה, ּדׁשטּות העבֹודה ּבאֹופן הּדברים ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָּפרטי

ּבד  ּדנֹוטל ההנהגה אֹודֹות לקּמן), ׁשּיתּבאר ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּכפי

זה  ׁשאין אּתלת, מרּקד כּו', ּומרּקד הדס ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַׁשל

טעםֿודעת, עלּֿפי חכם ּתלמיד ׁשל הנהגה ְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָאֹופן

אהני  ׁשטּות ׁשל ּבאֹופן זֹו ׁשהנהגה אמרּו זה ְְְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָועל

עמּודא  אפסיק נפׁשיּה נח ּדכי ,ּכ ּכדי עד ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָליּה,

עלמא. לכּוּלי ּדידיּה ּבין ְְְִֵֵֵָָָּדנּורא

C‡ רק נֹוגע עלּֿפיֿזה ׁשהרי להבין, צרי «ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

ּומהּו לסּבא, ׁשטּותא ליּה דאהני ְְְְֲִֵֵַַַָָָָהענין

ׁשּמביא הּדברים הּטעם אריכּות ּכל ּבּמאמר ְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָ

החל  הענין , לביאּור ׁשּיכים אינם ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָׁשּלכאֹורה

נֹוטל  היה אלעאי ּברּבי יהּודא ׁשרּבי ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָמההקּדמה

יצחק  רב ּבר ׁשמּואל ורב ּומרּקד, הדס ׁשל ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָּבד

הדס) ׁשל ּבּדין (ׁשלׁש אּתלת ּוכמֹוֿכן א מרּקד . ְְְֲִֵֵֶַַַַַָֹ

זירא  רּבי ּבּמאמר הּפירּוׁשים ג' ּכל את ֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָמביא

ׁשל  (ׁשֹוט לסּבא ׁשֹוטיּה ליּה אהני כּו', ליּה ְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַָאהני

לסּבא  ׁשטּותיּה לּה ואמרי ּבֹו), מרּקד ׁשהיה ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָהדס

ׁשיטתיּה לּה ואמרי ּכׁשֹוטה), מתנהג ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָ(ׁשהיה

ּומנהגֹו) (ׁשיטתֹו ּכאן ב לסּבא נֹוגע ׁשּלכאֹורה אף , ְְְִִִֵֶַַַָָָָָ

הּנ"ל  ּד'כתּוּבֹות' רז"ל מאמר ּדהּנה יּוקׁשה, ּוביֹותר ּדׁשטּותיּה. הּפירּוׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַרק
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היינו א) אתלת" ש"מרקד רש"י פירוש מקור דמזה הדס", של בד נוטל הי' אילעי בר' יהודה ש"ר' שמביא לומר אפשר ואי

לבאר  המאמר ענין זה דאין - הדס של בדין שלש היינו אתלת" ש"מרקד רש"י פירוש מקור דמזה הדס", של בדין שלש

מרקד. במה בנדו"ד נפק"מ מאי וגם: רש"י. לפירוש המקור

-ב) שוט סותרים: שהפירושים ושטות.dhiyלאדם,uegnyועוד,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
העולם לכל בינו אש של עמוד הפסיק מהעולם) ÈÊ¯‡(ונפטר Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ≈»

'eÎÂ ‡aÒÏ dÈ˙eËL 'eÎ dÈÏ È‰‡."ל"זקן שלו השטות לו הועילה «¬≈≈¿≈¿«»¿
Ò"M‰ ¯etÈÒ ¯Ó‡na ‡È·nL ¯e‡Èa‰ ˙eÏÏÎe האמור ¿»«≈∆≈ƒ««¬»ƒ««

ÔÈÚ‰ ˜fÁÏ È„k ,‡e‰ '˙Bae˙Î'a באופן ה' עבודת לגבי לעיל האמור ƒ¿¿≈¿«≈»ƒ¿»
דקדושה', 'שטות eÈˆnL∆»ƒשל

Ìb ˙eËL ÏL ÔBLl‰ Ò"Ma«««»∆¿«
˙„B·ÚÏ Ú‚Baשל ‰‡„Ìה' ¿≈««¬«»»»

'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'aL ÌLk] היפך ¿≈∆ƒ¿«∆
עבירה  העובר לגבי ‡e¯Óהקדושה, [»¿

Ba ÒÎpL ÔBLl‰ Ï"Ê eÈÓÎÁ¬»≈««»∆ƒ¿«
‰NÚ ÔÎlL ,˙eËL Áe¯«¿∆»≈«¬»
,‡˜Âc ÌÈhL ÈˆÚÓ ÔkLn‰«ƒ¿»≈¬≈ƒƒ«¿»
Ï"Î) ˙eËL ÔBLlÓ ÌÈhLƒƒƒ¿¿

[(‡ ÛÈÚÒ'דקדושה 'שטות ידי על כי ¿ƒ
ה'שטות  את ומהפכים מתקנים

È·Ó‡דלעומתֿזה', ‰Ê ÏÚÂ הרבי ¿«∆≈ƒ
במאמר ‰Ò"Mהריי"צ ¯etÈÒ ˙‡∆ƒ««

Ìb Ô·eÈ epnnL) '˙Bae˙Î'aƒ¿∆ƒ∆»«
‰„B·Ú‰ ÔÙB‡a ÌÈ¯·c‰ ÈË¯t¿»≈«¿»ƒ¿∆»¬»
ÈÙk ,‰Le„˜c ˙eËLcƒ¿ƒ¿»¿ƒ
˙B„B‡ ,(Ôn˜Ï ¯‡a˙iL∆ƒ¿»≈¿«»
Ò„‰ ÏL „a ÏËBc ‰‚‰‰‰««¿»»¿≈«∆¬«

,'eÎ „w¯Óe של ההנהגה אודות וכן ¿«≈
,˙Ïz‡ „w¯Ó,לעיל שהובא כפי ¿«≈«¿«

ÏL ‰‚‰‰ ÔÙB‡ ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆∆«¿»»∆
ŒÌÚË ÈtŒÏÚ ÌÎÁ „ÈÓÏz«¿ƒ»»«ƒ««

,˙Ú„Â היה וההיגיון השכל ועלֿפי »««
באופן  הכלה לפני שריקוד לומר מקום

לתלמידי  המתאימה הנהגה איננו כזה

ורב  עילאי בר יהודה רבי כמו חכמים

יצחק בר ‡e¯Óשמואל ‰Ê ÏÚÂ¿«∆»¿
‰LÏLשאדרבה  ÔÙB‡a BÊ ‰‚‰ ∆«¿»»¿∆∆
˙eËL שאיננה רק לא דקדושה, ¿

אדרבה  אלא ראוייה בלתי הנהגה

,dÈÏ È‰‡,לו È„kהועילה „Ú «¬≈≈«¿≈
˜ÈÒÙ‡ dÈLÙ Á ÈÎc ,Ck»¿ƒ»«¿≈«¿ƒ
dÈ„Èc ÔÈa ‡¯ec ‡„eÓÚ¬»¿»≈ƒ≈

‡ÓÏÚ ÈleÎÏ הפסיק נפטר שכאשר ¿≈»¿»
להורות  העולם, לכל בינו אש של עמוד

מעלתו. גודל על

‰ÊŒÈtŒÏÚ È¯‰L ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ C‡ שטות' בעניין לעיל המבואר לפי «»ƒ¿»ƒ∆¬≈«ƒ∆
העניין Ú‚Bדקדושה' ביאור לצורך dÈÏחשוב È‰‡„ ÔÈÚ‰ ˜¯ ≈««»ƒ¿»¿«¬≈≈

,‡aÒÏ ‡˙eËL בהנהגתו דקדושה' שה'שטות התברר דבר של שבסופו ¿»¿«»
לו  הועילה שמואל רב Ïkשל ¯Ó‡na ‡È·nL ÌÚh‰ e‰Óe««««∆≈ƒ««¬»»

ÌÈ¯·c‰ ˙eÎÈ¯‡ הגמרא בסיפור ¬ƒ«¿»ƒ
ÌÈÎiL ÌÈ‡ ‰¯B‡ÎlL∆ƒ¿»≈»«»ƒ

ÔÈÚ‰ ¯e‡È·Ï באופן הנהגה של ¿≈»ƒ¿»
דקדושה', 'שטות ≈«‰ÏÁשל

Èa¯a ‡„e‰È Èa¯L ‰Óc˜‰‰Ó≈««¿»»∆«ƒ¿»¿«ƒ
ÏL „a ÏËB ‰È‰ È‡ÚÏ‡ƒ»ƒ»»≈«∆
¯a Ï‡eÓL ·¯Â ,„w¯Óe Ò„‰¬«¿«≈¿«¿≈«
LÏL) ˙Ïz‡ „w¯Ó ˜ÁˆÈ ·«̄ƒ¿»¿«≈«¿«»…

(Ò„‰ ÏL ÔÈcaהם א אלה שכל «ƒ∆¬«
בהבנת  מוסיפים לא שלכאורה פרטים

המאמר. של העיקרי ≈¿ÔÎŒBÓÎeהנושא
‡È·Óהריי"צ ‚'הרבי Ïk ˙‡ ≈ƒ∆»

‡¯ÈÊ Èa¯ ¯Ó‡na ÌÈLe¯Èt‰«≈ƒ««¬»«ƒ≈»
,'eÎ dÈÏ È‰‡ שלושת את ומפרט «¬≈≈

dÈËBLהפירושים dÈÏ È‰‡«¬≈≈≈
‡aÒÏ שלו ה'שוט' לזקן הועיל ¿«»
ËBL) ענף‰È‰L Ò„‰ ÏL∆¬«∆»»

dÏ È¯Ó‡Â ,(Ba „w¯Ó ויש ¿«≈¿»¿ƒ»
לו שהועילה ≈¿dÈ˙eËLאומרים

שלו (È‰L‰השטות ‡aÒÏ¿«»∆»»
‚‰˙Ó נראה היה חוץ שכלפי כך ƒ¿«≈

dÏ È¯Ó‡Â ,(‰ËBLk אומרים ויש ¿∆¿»¿ƒ»
לו שיטתו dÈ˙ËÈLשהועילה ƒ»≈

(B‚‰Óe B˙ËÈL) ‡aÒÏ ב, ¿«»ƒ»ƒ¿»
הרבי  מפרט מדוע מובן לא ולכאורה

שלושת  כל את במאמר הריי"צ

הללו  B‡ÎlL¯‰הפירושים Û‡«∆ƒ¿»
Ô‡k Ú‚B הנידון הענין ביאור לצורך ≈«»

dÈ˙eËLc Le¯Èt‰ השטות ¯˜ ««≈ƒ¿≈
שלו?

,‰L˜eÈ ¯˙BÈ·e נוספת שאלה ¿≈¿∆
יותר, ¯Ï"Êקשה ¯Ó‡Ó ‰p‰c¿ƒ≈«¬«««

'˙Bae˙Î'c כתובות במסכת המופיע ƒ¿
Ìbבתלמוד  ‡·e‰ Ï"p‰««»«
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d"lyz'dלב ,hay c"ei

ּגם ּב'ּסידּור'הּובא האמצעי אדמּו"ר ,23ּבדרּוׁשי ְְְִִִֵֶַַַָָָ

נׁשמתֹוֿעדן  (מהֹורׁש"ב) אדמּו"ר ׁשל ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָּובמאמר

תרנ"ח  לגּני ּבאתי (ׁשּבֹו24ּדּבּורֿהּמתחיל ְְִִִִֶַַַָ

ׁשּבהמׁש ענינים ּכּמה ּבכללּות ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹמבארים

ּומעין' ּוב'קֹונטרס רק 25ההילּולא), מּובא וׁשם , ְְְְְִֶַַַָָָָ

הענין  לביאּור ּׁשּנֹוגע זה 26מה ּבמאמר ואילּו , ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשּלכאֹורה  האמּורים, הּפרטים ּכל ּגם ְְְֲִִִִֶַַָָָָָמבֹוארים

לֹומר  ויׁש הענין. לביאּור ׁשּיכּות להם ְְְִֵֵֵֶַַָָָָאין

ּפרטי  מבאר זה ׁשּבמאמר ּדכיון ּבזה, ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּביאּור

 ֿ אּלאֿאם עבירה עֹובר אדם אין ּבענין ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָהּדברים

לפניֿזה, ׁשּנתּבאר ּכמֹו ׁשטּות, רּוח ּבֹו נכנס ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָּכן

הּמאמר  ּבהמׁש מבאר ּפרטי 27ּוכמֹוֿכן ּבענין ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָ

ור' ק' האֹותּיֹות ׁשּבין החילּוק שק"ר, ְִִִֵֶַָָהאֹותּיֹות

ּבפרטּיּות  לבאר רצֹונֹו לכן וכּו', וה' ד' ְְְְְִִִֵֵָָָלאֹותּיֹות

ׁשהם  ּכפי אּלּו ענינים ּבקיצּור) ְְְִִִִִֵֵֶַָָָ(עלּֿכלּֿפנים 

 ֿ ּד'לעּמת הּׁשטּות לבּטל ּכדי ּדקדּוׁשה, ְְְְְְִִִֵֵַַַָֻּבׁשטּות

(ּכדלקּמן). ְְִֶַָזה'

הּמׁשּכן „) עׂשּית ּדהּנה ּבזה, הּביאּור ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָּונקּודת

הּוא  ׁשּטים ׁשעצי ּבאֹופן היתה ׁשּטים ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָמעצי

ּכל  את ׁשהּקיפּו הּקירֹות ּדהינּו מּקיף, ׁשל ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָענין

ּכל  נעׂשּו הּמׁשּכן ּבתֹו ואילּו הּמׁשּכן. ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָעניני

עבֹודת  ענין הּוא ׁשּכללּותם העבֹודה ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָעניני

הּמּוספין, ועבֹודת הּתמידין עבֹודת ְְֲֲִִִַַַַַַָָָהּקרּבנֹות,

ּבּטעםֿודעת  להיֹות צריכה היתה זֹו ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָׁשעבֹודה

ׁשּכל  אּלא ּפרטים. ּופרטי ּפרטים ּבכּמה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָּדוקא,

ׁשּטים  ׁשּטים, ּבעצי מּקפים היּו אּלּו ְֲִִִִִִִֵֵַָָָֻענינים

ּדקדּוׁשה  ׁשטּות ענין ׁשהּוא ׁשטּות, ְְְְְִִִֶַָמּלׁשֹון

ּופעל  הׁשּפיע זה ּומּקיף מּטעםֿודעת, ְְְִִִִֶֶַַַַַַַַָָָׁשּלמעלה

ּגם  הּוא וכן ׁשּבּמׁשּכן. העבֹודה עניני ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּבכל

ענין  מתּבּטא (ׁשּבזה הּתפּלה ּבענין ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָּבּנמׁשל,

ּבער  ואני ּׁשּכתּוב מה ׁשּזהּו ּדקדּוׁשה, ְְֲִִֶֶֶַַַַַָָהּׁשטּות

כנ"ל  ,עּמ ּתמיד אני ׁשעלֿידיֿזה גֹו' אדע ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹולא
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ואילך.23) א קכח, - דא"ח רי.24)עם ע' תרנ"ח פ"א.25)סה"מ כו אתלת"26)מאמר מרקד יצחק רב בר שמואל רב "ענין

ומעין'. וב'קונטרס תרנ"ח לגני באתי בד"ה - לסבא" שטותא לי' ו"אהני בסידור, ואילך.27)- ו פרק

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈLe¯„a החסידות e„Èq'a¯'של מאמרי ÈÚˆÓ‡‰ ¯"eÓ„‡23 בספר ƒ¿≈«¿»∆¿»ƒ«ƒ

אלוקים  (דברי דא"ח' עם חסידות),'סידור מאמרי היינו «¬»¿Ó‡Ó·e¯חיים,
È˙‡a ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac Ô„ÚŒB˙ÓL (·"L¯B‰Ó) ¯"eÓ„‡ ÏL∆«¿¿»«ƒ¿»≈∆ƒ««¿ƒ»ƒ

Èp‚Ï שנת Á"¯˙24ÌÈÈÚשל ‰nk ˙eÏÏÎa ÌÈ¯‡·Ó BaL) ¿«ƒ∆¿…»ƒƒ¿»«»ƒ¿»ƒ
‡ÏeÏÈ‰‰ CLÓ‰aL שנת של ∆¿∆¿≈«ƒ»

בפרטיות  הדברים באו בו תש"י,

ÔÈÚÓe'יותר  Ò¯ËB˜'·e ,(25, ¿¿¿∆«¿»
על  הרש"ב הרבי של חסידות מאמר

את  והשקה יצא ה' מבית 'ומעין הכתוב

(בשייכות  מדובר בו שגם השטים' נחל

בעניין  השטים') 'נחל הכתוב ללשון

ודעת, מטעם למטה שטות, הרוח

וה'שטות  עבירה, עובר אדם שבגללה

ודעת מטעם שלמעלה «¿ÌLÂדקדושה'
הללו  המקומות Ó‰בכל ˜¯ ‡·eÓ»««

Ú‚BpM ישירות¯e‡È·Ï ∆≈«¿≈
ÔÈÚ‰26‰Ê ¯Ó‡Óa eÏÈ‡Â , »ƒ¿»¿ƒ¿«¬»∆

תש"י  לגני' 'באתי דיבורֿהמתחיל

ÌÈË¯t‰ Ïk Ìb ÌÈ¯‡B·Ó¿»ƒ«»«¿»ƒ
ÎlL ,ÌÈ¯eÓ‡‰ÔÈ‡ ‰¯B‡ »¬ƒ∆ƒ¿»≈

ÔÈÚ‰ ¯e‡È·Ï ˙eÎiL Ì‰Ï»∆«»¿≈»ƒ¿»
כל  לתוספת הטעם מהו להבין וצריך

הללו? הפרטים

ÔÂÈÎc ,‰Êa ¯e‡Èa‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆¿≈»
‰Ê ¯Ó‡ÓaL דיבורֿהמתחיל ∆¿«¬»∆
תש"י  לגני' ÈË¯t'באתי ¯‡·Ó¿…»¿»≈

¯·BÚ Ì„‡ ÔÈ‡ ÔÈÚa ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ¿ƒ¿«≈»»≈
Ba ÒÎ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ‰¯È·Ú¬≈»∆»ƒ≈ƒ¿«
¯‡a˙pL BÓk ,˙eËL Áe¯«¿¿∆ƒ¿»≈

,‰ÊŒÈÙÏ שטות' שענייני היינו ƒ¿≈∆
לפרטיהם, מבוארים זה' דלעומת

CLÓ‰a ¯‡·Ó ÔÎŒBÓÎe¿≈¿»≈¿∆¿≈
¯Ó‡n‰27 המשכן קרשי לעניין ««¬»

,¯"˜˘ ˙Bi˙B‡‰ ÈË¯t ÔÈÚa¿ƒ¿«¿»≈»ƒ
˜eÏÈÁ‰ ההבדל˙Bi˙B‡‰ ÔÈaL «ƒ∆≈»ƒ

'eÎÂ '‰Â '„ ˙Bi˙B‡Ï '¯Â '˜¿¿ƒ¿
ז', ו' בפרקים באריכות שמבואר (כפי

ה'המשך'), של ¯ˆBBח' ÔÎÏ»≈¿
ÌÈtŒÏkŒÏÚ) ˙eiË¯Ùa ¯‡·Ï¿»≈ƒ¿»ƒ«»»ƒ
ÈÙk el‡ ÌÈÈÚ (¯eˆÈ˜a¿ƒƒ¿»ƒ≈¿ƒ
È„k ,‰Le„˜c ˙eËLa Ì‰L∆≈ƒ¿ƒ¿»¿≈
'‰ÊŒ˙nÚÏ'c ˙eËM‰ Ïh·Ï¿«≈«¿ƒ¿À«∆

דקדושה' 'שטות עלֿידי הוא זה' דלעומת ה'שטות ביטול «»¿ƒ¿(Ôn˜Ï„k).שהרי
ÌÈhL ÈˆÚÓ ÔkLn‰ ˙iNÚ ‰p‰c ,‰Êa ¯e‡Èa‰ ˙„e˜e („¿««≈»∆¿ƒ≈¬ƒ««ƒ¿»≈¬≈ƒƒ

ÛÈwÓ ÏL ÔÈÚ ‡e‰ ÌÈhL ÈˆÚL ÔÙB‡a ‰˙È‰ שאינו) מבחוץ »¿»¿∆∆¬≈ƒƒƒ¿»∆«ƒ
מופשט  ויותר נעלה יותר הוא ה'מקיף' כלל ובדרך בפנימיות, וחודר מתלבש

‰B¯Èw˙מה'פנימי'), eÈ‰c¿«¿«ƒ
ÔkLn‰ ÈÈÚ Ïk ˙‡ eÙÈw‰L∆ƒƒ∆»ƒ¿¿≈«ƒ¿»

‰ÔkLnמבחוץ. CB˙a eÏÈ‡Â¿ƒ¿«ƒ¿»
‰B·Ú„‰בפנים  ÈÈÚ Ïk eNÚ«¬»ƒ¿¿≈»¬»

המשכן  ÔÈÚשל ‡e‰ Ì˙eÏÏkL∆¿»»ƒ¿«
˙Ba¯w‰ ˙„B·Ú העניין שהוא ¬««»¿»

המשכן, עבודת של והעיקרי הכללי

˙„B·Ú הקרבנותÔÈ„ÈÓz‰ ¬««¿ƒƒ
ויום  יום בכל »¬»B·ÚÂ„˙שהקריבו

בימים ‰ÔÈÙÒenהקרבנות  שהקריבו «»ƒ
ומועדים), חודש ראש (שבת, מיוחדים

BÊ ‰„B·ÚL הקרבנות עבודת ∆¬»
ŒÌÚha ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰˙È‰»¿»¿ƒ»ƒ¿¿««
ÌÈË¯t ‰nÎa ,‡˜Âc ˙Ú„Â»«««¿»¿«»¿»ƒ

ÌÈË¯t ÈË¯Ùe לה כללים ויש ¿»≈¿»ƒ
טעם  יש מהם אחד שלכל מוגדרים

‡elוסיבה. ÌÈÈÚ ÏkL ‡l‡∆»∆»ƒ¿»ƒ≈
ודעת  טעם פי על ÌÈÙwÓשהם eÈ‰»À»ƒ

,ÌÈhL ÈˆÚa מסביב כאמור שהרי «¬≈ƒƒ
קירות  היו בו, שנעשה מה וכל למשכן,

שטים, עצי ÔBLlÓעשויים ÌÈhLƒƒƒ¿
‡e‰L ,˙eËL של ÔÈÚביטוי ¿∆ƒ¿«

‰ÏÚÓlL ‰Le„˜c ˙eËL¿ƒ¿»∆¿«¿»
‰Ê ÛÈwÓe ,˙Ú„ÂŒÌÚhÓƒ««»«««ƒ∆
ÈÈÚ ÏÎa ÏÚÙe ÚÈtL‰ƒ¿ƒ«»«¿»ƒ¿¿≈

ÔkLnaL ‰„B·Ú‰ היותם שעם »¬»∆«ƒ¿»
זאת  בכל ודעת, טעם פי שעל עניינים

של  והשפעה הארה בהם הייתה

ודעת. מטעם שלמעלה ≈¿ÔÎÂה'מקיף'
ÔÈÚa ,ÏLÓpa Ìb ‡e‰««ƒ¿»¿ƒ¿«
ÔÈÚ ‡ha˙Ó ‰ÊaL) ‰lÙz‰«¿ƒ»∆»∆ƒ¿«≈ƒ¿«

‰Le„˜c ˙eËM‰'ה ,בעבודת «¿ƒ¿»
¯Úa È‡Â ·e˙kM ‰Ó e‰fL∆∆«∆»«¬ƒ««

'B‚ Ú„‡ ‡ÏÂ למעלה ה' את עובד ¿…≈»
'בער' כמו ∆≈¿»∆ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰מהשכל

האישית, המציאות מביטול כתוצאה

ודעת, מטעם ÈÓz„למעלה È‡¬ƒ»ƒ
BLiL ,(· ÛÈÚÒ Ï"Î ,CnÚƒ»¿ƒ∆∆¿
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מּקיף  ׁשהּוא והּנקּודה הּכלל ׁשּיׁשנֹו ב), ְְְְְִִֶֶֶַַַָָסעיף

הּתפּלה.ג ּומשּפיע  ׁשּבענין הּפרטים ּכל על ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָ

ÔÈÚ‰Â ענין ׁשעיקר לעיל נתּבאר ּדהּנה ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

נׁשמע  ׁשהיה ּכהּלׁשֹון הּוא ְְְִִֶַַָָָָָהּתפלה

ועּמ ּבּׁשמים לי מי ּדבקּותֹו, ּבעת הּזקן ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָמרּבנּו

נעים  ,הּמל ּדוד ׁשאֹומר  ּכפי ּבארץ, חפצּתי ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹלא

יׂשראל  ולפניֿזה 28זמירֹות יׂשראל, ּכל ּבׁשם , ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָ

ּבּכתּוב  ׁשּמקּדים ּוכפי ,עּמ ּתמיד ואני ְְְֲִִִִִִֶַַַָָָּכתיב

ׁשאני  עלֿידיֿזה הּוא לזה לבא והּדר ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשהּתנאי

ּדוקא  הרי ּומּכלֿמקֹום גֹו'. אדע ולא ְְֲִֵֵַַַָָָָֹּבער

ּפרטי  ּדהינּו צרכיו, ּבּקׁשת להיֹות צריכה ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָּבּתפלה

הּפֹוסקים  מחלֹוקת ידּועה ּדהּנה ּדוקא. ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָהּדברים

ּכמבאר  הּתֹורה, מן מצותֿעׂשה היא ּתפלה ְְְֲִִִִִֵַַַָָָֹאם

הלכֹות  ּברי ׁש הרמּב"ם ּבנֹוׂשאיּֿכלי ְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָּבארּוכה

יֹום.29ּתפלה  ּבכל להתּפּלל מצותֿעׂשה ׁשּכתב , ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ

ל'ירּוׁשלמי', ה'ּבבלי' ּבין מחלֹוקת ּבזה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָּומצינּו

ּבן ׁשמעֹון לרּבי ּבנֹוגע איתא יֹוחאי ׁשּב'ּבבלי' ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ

לקריאת  ׁשּמפסיקין אּומנתן, ׁשּתֹורתן ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻוחבריו

לתפלה  מפסיקין ואין לפי 30ׁשמע והינּו , ְְְְְְְִִִִִֵַַַָ

אמנם  ּדרּבנן. ּותפלה ּדאֹוריתא, ׁשמע ְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָׁשּקריאת

רּבי 31ּב'ירּוׁשלמי' ּדעת ּדעֹות, ּב' ּבזה הּובאּו ְְְִִֵֶַַַַַָ

אינּה ּותפלה ּתֹורה, ּדבר ׁשמע ׁשּקריאת ְְְְִִֵֶַַַָָָָָאחא,

זמּנּה ׁשמע ׁשּקריאת ּבּוא, רּבי ודעת ּתֹורה. ְְְְְִִֶַַַַַַַָָּדבר

מּוכח  ּומּזה קבּוע. זמּנּה אין ּותפלה ְְִִֵֶַַַָָָָָקבּוע,

ויׁש הּתֹורה. מן היא עצמּה הּתפלה זֹו, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּלדעה

היא  ׁשּתפלה הרמּב"ם לדברי הּיסֹוד ׁשּזהּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָלֹומר

ׁש'ּבבלי' ואףֿעלּֿפי הּתֹורה. מן ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָמצותֿעׂשה

ּכ'ּבבלי' הלכה יׁשנן 32ו'ירּוׁשלמי' מּכלֿמקֹום , ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָ

ׁשּתפלה  ּב'ּבבלי' מקֹומֹות מּכּמה ּגם ְְְְִִִֶַַַַָָָראיֹות

הם 33ּדאֹוריתא  הּתפלה ּוזמּני הּתפלה נּוסח ורק , ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָ
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דיחידה.ג) המקיף ועאכו"כ כו', משנה דחי' המקיף שאפילו (פ"ה) העבודה קונטרס ראה

א.28) כג, הרקיע 29)שמואלֿב זהר ספר יב. מצוה סמ"ק שם. ובנ"כ ה מ"ע להרמב"ם המצוות לספר בהשגות רמב"ן ראה

יב. אות שם.30)להרשב"ץ ובפירש"י א יא, ה"ב.31)שבת פ"א שבת ה"ב. פ"א וראה 32)ברכות עירובין. סוף רי"ף

וש"נ. ואילך. רנ ע' הלכה ערך ט) (כרך תלמודית ואילך.33)אנציקלופדי' ג שמ, הרמב"ם על חידושים להצ"צ פס"ד ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰„e˜p‰Â ÏÏk‰'דקדושה 'שטות ÚÈt˘Óeשל ÛÈwÓ ‡e‰L גÏÚ «¿»¿«¿»∆«ƒ«¿ƒ««

‰lÙz‰ ÔÈÚaL ÌÈË¯t‰ Ïk תהיה ודעת, טעם עלֿפי היותם שעם »«¿»ƒ∆¿ƒ¿««¿ƒ»
ודעת. מטעם שלמעלה הכללית הנקודה של והשפעה הארה בהם

ÏÈÚÏ ¯‡a˙ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â ב ÔÈÚבסעיף ¯˜ÈÚL התוכן ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ¿»≈¿≈∆ƒ«ƒ¿«
של  ‰e‡הפנימי ‰ÏÙz‰«¿ƒ»

ea¯Ó ÚÓL ‰È‰L ÔBLl‰k¿«»∆»»ƒ¿»≈«≈
ÈÏ ÈÓ ,B˙e˜·c ˙Úa Ô˜f‰«»≈¿≈¿≈ƒƒ

Â ÌÈÓMaÈzˆÙÁ ‡Ï EnÚ «»»ƒ¿ƒ¿…»«¿ƒ
,ı¯‡a בשמים דבר שום לו שאין »»∆

 ֿ הקדוש את אלא רוצה ואינו ובארץ

בעצמו  ÓB‡L¯ברוךֿהוא ÈÙk¿ƒ∆≈
˙B¯ÈÓÊ ÌÈÚ ,CÏn‰ „Âc»ƒ«∆∆¿ƒ¿ƒ

Ï‡¯NÈ28,Ï‡¯NÈ Ïk ÌLa , ƒ¿»≈¿≈»ƒ¿»≈
·È˙k ‰ÊŒÈÙÏÂ שם בתהלים ¿ƒ¿≈∆¿ƒ

ÈÙÎe ,CnÚ „ÈÓz È‡Â«¬ƒ»ƒƒ»¿ƒ
È‡z‰L ·e˙ka ÌÈc˜nL∆«¿ƒ«»∆«¿«

‰ÊÏ ‡·Ï C¯c‰Â,"עמך" להיות ¿«∆∆»…¿∆
הקירוב  בתכלית לאלוקות להתקרב

איןֿסוף  עצמות עד ולהגיע והדבקות

¯Úa È‡L ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈∆∆¬ƒ««
'B‚ Ú„‡ ‡ÏÂ שלמעלה העבודה ¿…≈»

ודעת. למרות ÌB˜ÓŒÏkÓeמטעם ƒ»»
שלמעלה  לעבודה ההתעלות שעיקר

שלא  כך כדי עד ודעת יהיו מטעם

בתפילה  היא רצונות, שום ≈¬‰¯Èלאדם
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÏÙza ‡˜Âc«¿»«¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿

ÂÈÎ¯ˆ ˙Lwa צרכים גם כולל «»«¿»»
‰ÌÈ¯·cגשמיים, ÈË¯t eÈ‰c¿«¿¿»≈«¿»ƒ
‡˜Âc פירוט לבקש תוך צרכיו את «¿»

הבקשות. של Úe„È‰מלא ‰p‰c¿ƒ≈¿»
‰ÏÙz Ì‡ ÌÈ˜ÒBt‰ ˙˜BÏÁÓ«¬∆«¿ƒƒ¿ƒ»
‰¯Bz‰ ÔÓ ‰NÚŒ˙ÂˆÓ ‡È‰ƒƒ¿«¬≈ƒ«»
מתקנת  מדרבנן, היא שהתפילה או

Îe¯‡a‰חכמים, ¯‡·Ók«¿…»«¬»
ÈÏkŒÈ‡NBa של המפרשים ¿¿≈¿≈

LÈ¯a Ì"aÓ¯‰ בהתחלת »«¿«¿≈
‰ÏÙz ˙BÎÏ‰29, מה kL˙·על ƒ¿¿ƒ»∆»«

Ïlt˙‰Ïהרמב"ם  ‰NÚŒ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿ƒ¿«≈
‰Êa eÈˆÓe .ÌBÈ ÏÎa¿»»ƒ»∆

'ÈÏ·a'‰ ÔÈa ˙˜BÏÁÓ התלמוד «¬∆≈««¿ƒ
התלמוד ÈÓÏLe¯È'Ï'הבבלי  «¿«¿ƒ

‡È˙‡הירושלמי, 'ÈÏ·a'aL מובאÈ‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯Ï Ú‚Ba ∆¿«¿ƒƒ»¿≈«¿«ƒƒ¿∆»ƒ
Ô˙Óe‡ Ô˙¯BzL ÂÈ¯·ÁÂ מבלי תמיד, התורה בלימוד עוסקים והם «¬≈»∆»»»À»

וכד', למלאכה ÔÈ‡Âמלימודם ÔÈ˜ÈÒÙnLלהפסיק ÚÓL ˙‡È¯˜Ï ∆«¿ƒƒƒ¿ƒ«¿«¿≈
ÔÈ˜ÈÒÙÓ מלימודם‰ÏÙ˙Ï30ÚÓL ˙‡È¯wL ÈÙÏ eÈ‰Â היא , «¿ƒƒƒ¿ƒ»¿«¿¿ƒ∆¿ƒ«¿«

התורה,È¯B‡c˙‡מצוה  מן ¿«¿»
‰ÏÙ˙e מצוה ומי Ôa¯cהיא ¿ƒ»¿«»»

מלימודו  מפסיק אומנתו שתורתו

מדרבנן. למצוה ולא התורה מן למצוה

'ÈÓÏLe¯È'a ÌÓ‡31e‡·e‰ »¿»«¿«¿ƒ¿
,‡Á‡ Èa¯ ˙Úc ,˙BÚc 'a ‰Êa»∆≈«««ƒ»»

ÚÓL ˙‡È¯wL מצוה c·¯היא ∆¿ƒ«¿«¿«
dÈ‡ ‰ÏÙ˙e ,‰¯Bz מצוה¯·c »¿ƒ»≈»¿«

,‡ea Èa¯ ˙Ú„Â .‰¯Bz שהסיבה »¿«««ƒ
מפסיק  אומנתו שתורתו שמי לכך

לתפילה  מפסיק ולא שמע לקריאת

מן  היא שמע שקריאת משום אינה

אלא  מדרבנן היא והתפילה התורה

dpÓÊמשום  ÚÓL ˙‡È¯wL∆¿ƒ«¿«¿«»
Úe·˜("ובקומך ("בשכבך בתורה »«

יעבור  ויקרא מלימודו יפסיק לא ואם

˜·Úeהזמן, dpÓÊ ÔÈ‡ ‰ÏÙ˙e¿ƒ»≈¿«»»«
גם  להתפלל ויוכל שמע קריאת כמו

הלימוד. ÁÎeÓלאחר ‰fÓeƒ∆»
dÓˆÚ ‰ÏÙz‰ ,BÊ ‰Ú„lL∆¿≈»«¿ƒ»«¿»

‰¯Bz‰ ÔÓ ‡È‰ התפילה זמן ורק ƒƒ«»
התורה. מן e‰fLאינו ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆∆

ירושלמי  בתלמוד זו ¿»‰BÒi„דעה
‡È‰ ‰ÏÙzL Ì"aÓ¯‰ È¯·„Ï¿ƒ¿≈»«¿«∆¿ƒ»ƒ
ŒÛ‡Â .‰¯Bz‰ ÔÓ ‰NÚŒ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ«»¿«
'ÈÓÏLe¯È'Â 'ÈÏ·a'L ÈtŒÏÚ«ƒ∆«¿ƒƒ¿«¿ƒ
הבבלי  התלמוד בין מחלוקת יש כאשר

הירושלמי  ««¬‰ÎÏ‰לתלמוד
'ÈÏ·a'k32 לפי שרק מאחר כן ואם ¿«¿ƒ

דעה  (לפי הירושלמי אחת)התלמוד

התורה, מן מצותֿעשה היא תפילה

היא  הבבלי התלמוד לדעת ואילו

כבבלי, היא ההלכה מדרבנן, מצווה

Ìb ˙BÈ‡¯ ÔLÈ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»∆¿»¿»«
'ÈÏ·a'a ˙BÓB˜Ó ‰nkÓƒ«»¿««¿ƒ

‰ÏÙzL היא התפילה מצוות עצם ∆¿ƒ»
È¯B‡c33ÁÒe˙‡מצוה  ˜¯Â , ¿«¿»¿««
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לג d"lyz'd ,hay c"ei

ּגם ּב'ּסידּור'הּובא האמצעי אדמּו"ר ,23ּבדרּוׁשי ְְְִִִֵֶַַַָָָ

נׁשמתֹוֿעדן  (מהֹורׁש"ב) אדמּו"ר ׁשל ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָּובמאמר

תרנ"ח  לגּני ּבאתי (ׁשּבֹו24ּדּבּורֿהּמתחיל ְְִִִִֶַַַָ

ׁשּבהמׁש ענינים ּכּמה ּבכללּות ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹמבארים

ּומעין' ּוב'קֹונטרס רק 25ההילּולא), מּובא וׁשם , ְְְְְִֶַַַָָָָ

הענין  לביאּור ּׁשּנֹוגע זה 26מה ּבמאמר ואילּו , ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשּלכאֹורה  האמּורים, הּפרטים ּכל ּגם ְְְֲִִִִֶַַָָָָָמבֹוארים

לֹומר  ויׁש הענין. לביאּור ׁשּיכּות להם ְְְִֵֵֵֶַַָָָָאין

ּפרטי  מבאר זה ׁשּבמאמר ּדכיון ּבזה, ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּביאּור

 ֿ אּלאֿאם עבירה עֹובר אדם אין ּבענין ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָהּדברים

לפניֿזה, ׁשּנתּבאר ּכמֹו ׁשטּות, רּוח ּבֹו נכנס ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָּכן

הּמאמר  ּבהמׁש מבאר ּפרטי 27ּוכמֹוֿכן ּבענין ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָ

ור' ק' האֹותּיֹות ׁשּבין החילּוק שק"ר, ְִִִֵֶַָָהאֹותּיֹות

ּבפרטּיּות  לבאר רצֹונֹו לכן וכּו', וה' ד' ְְְְְִִִֵֵָָָלאֹותּיֹות

ׁשהם  ּכפי אּלּו ענינים ּבקיצּור) ְְְִִִִִֵֵֶַָָָ(עלּֿכלּֿפנים 

 ֿ ּד'לעּמת הּׁשטּות לבּטל ּכדי ּדקדּוׁשה, ְְְְְְִִִֵֵַַַָֻּבׁשטּות

(ּכדלקּמן). ְְִֶַָזה'

הּמׁשּכן „) עׂשּית ּדהּנה ּבזה, הּביאּור ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָּונקּודת

הּוא  ׁשּטים ׁשעצי ּבאֹופן היתה ׁשּטים ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָמעצי

ּכל  את ׁשהּקיפּו הּקירֹות ּדהינּו מּקיף, ׁשל ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָענין

ּכל  נעׂשּו הּמׁשּכן ּבתֹו ואילּו הּמׁשּכן. ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָעניני

עבֹודת  ענין הּוא ׁשּכללּותם העבֹודה ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָעניני

הּמּוספין, ועבֹודת הּתמידין עבֹודת ְְֲֲִִִַַַַַַָָָהּקרּבנֹות,

ּבּטעםֿודעת  להיֹות צריכה היתה זֹו ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָׁשעבֹודה

ׁשּכל  אּלא ּפרטים. ּופרטי ּפרטים ּבכּמה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָּדוקא,

ׁשּטים  ׁשּטים, ּבעצי מּקפים היּו אּלּו ְֲִִִִִִִֵֵַָָָֻענינים

ּדקדּוׁשה  ׁשטּות ענין ׁשהּוא ׁשטּות, ְְְְְִִִֶַָמּלׁשֹון

ּופעל  הׁשּפיע זה ּומּקיף מּטעםֿודעת, ְְְִִִִֶֶַַַַַַַַָָָׁשּלמעלה

ּגם  הּוא וכן ׁשּבּמׁשּכן. העבֹודה עניני ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּבכל

ענין  מתּבּטא (ׁשּבזה הּתפּלה ּבענין ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָּבּנמׁשל,

ּבער  ואני ּׁשּכתּוב מה ׁשּזהּו ּדקדּוׁשה, ְְֲִִֶֶֶַַַַַָָהּׁשטּות

כנ"ל  ,עּמ ּתמיד אני ׁשעלֿידיֿזה גֹו' אדע ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹולא

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

ואילך.23) א קכח, - דא"ח רי.24)עם ע' תרנ"ח פ"א.25)סה"מ כו אתלת"26)מאמר מרקד יצחק רב בר שמואל רב "ענין

ומעין'. וב'קונטרס תרנ"ח לגני באתי בד"ה - לסבא" שטותא לי' ו"אהני בסידור, ואילך.27)- ו פרק

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈLe¯„a החסידות e„Èq'a¯'של מאמרי ÈÚˆÓ‡‰ ¯"eÓ„‡23 בספר ƒ¿≈«¿»∆¿»ƒ«ƒ

אלוקים  (דברי דא"ח' עם חסידות),'סידור מאמרי היינו «¬»¿Ó‡Ó·e¯חיים,
È˙‡a ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac Ô„ÚŒB˙ÓL (·"L¯B‰Ó) ¯"eÓ„‡ ÏL∆«¿¿»«ƒ¿»≈∆ƒ««¿ƒ»ƒ

Èp‚Ï שנת Á"¯˙24ÌÈÈÚשל ‰nk ˙eÏÏÎa ÌÈ¯‡·Ó BaL) ¿«ƒ∆¿…»ƒƒ¿»«»ƒ¿»ƒ
‡ÏeÏÈ‰‰ CLÓ‰aL שנת של ∆¿∆¿≈«ƒ»

בפרטיות  הדברים באו בו תש"י,

ÔÈÚÓe'יותר  Ò¯ËB˜'·e ,(25, ¿¿¿∆«¿»
על  הרש"ב הרבי של חסידות מאמר

את  והשקה יצא ה' מבית 'ומעין הכתוב

(בשייכות  מדובר בו שגם השטים' נחל

בעניין  השטים') 'נחל הכתוב ללשון

ודעת, מטעם למטה שטות, הרוח

וה'שטות  עבירה, עובר אדם שבגללה

ודעת מטעם שלמעלה «¿ÌLÂדקדושה'
הללו  המקומות Ó‰בכל ˜¯ ‡·eÓ»««

Ú‚BpM ישירות¯e‡È·Ï ∆≈«¿≈
ÔÈÚ‰26‰Ê ¯Ó‡Óa eÏÈ‡Â , »ƒ¿»¿ƒ¿«¬»∆

תש"י  לגני' 'באתי דיבורֿהמתחיל

ÌÈË¯t‰ Ïk Ìb ÌÈ¯‡B·Ó¿»ƒ«»«¿»ƒ
ÎlL ,ÌÈ¯eÓ‡‰ÔÈ‡ ‰¯B‡ »¬ƒ∆ƒ¿»≈

ÔÈÚ‰ ¯e‡È·Ï ˙eÎiL Ì‰Ï»∆«»¿≈»ƒ¿»
כל  לתוספת הטעם מהו להבין וצריך

הללו? הפרטים

ÔÂÈÎc ,‰Êa ¯e‡Èa‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆¿≈»
‰Ê ¯Ó‡ÓaL דיבורֿהמתחיל ∆¿«¬»∆
תש"י  לגני' ÈË¯t'באתי ¯‡·Ó¿…»¿»≈

¯·BÚ Ì„‡ ÔÈ‡ ÔÈÚa ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ¿ƒ¿«≈»»≈
Ba ÒÎ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ‰¯È·Ú¬≈»∆»ƒ≈ƒ¿«
¯‡a˙pL BÓk ,˙eËL Áe¯«¿¿∆ƒ¿»≈

,‰ÊŒÈÙÏ שטות' שענייני היינו ƒ¿≈∆
לפרטיהם, מבוארים זה' דלעומת

CLÓ‰a ¯‡·Ó ÔÎŒBÓÎe¿≈¿»≈¿∆¿≈
¯Ó‡n‰27 המשכן קרשי לעניין ««¬»

,¯"˜˘ ˙Bi˙B‡‰ ÈË¯t ÔÈÚa¿ƒ¿«¿»≈»ƒ
˜eÏÈÁ‰ ההבדל˙Bi˙B‡‰ ÔÈaL «ƒ∆≈»ƒ

'eÎÂ '‰Â '„ ˙Bi˙B‡Ï '¯Â '˜¿¿ƒ¿
ז', ו' בפרקים באריכות שמבואר (כפי

ה'המשך'), של ¯ˆBBח' ÔÎÏ»≈¿
ÌÈtŒÏkŒÏÚ) ˙eiË¯Ùa ¯‡·Ï¿»≈ƒ¿»ƒ«»»ƒ
ÈÙk el‡ ÌÈÈÚ (¯eˆÈ˜a¿ƒƒ¿»ƒ≈¿ƒ
È„k ,‰Le„˜c ˙eËLa Ì‰L∆≈ƒ¿ƒ¿»¿≈
'‰ÊŒ˙nÚÏ'c ˙eËM‰ Ïh·Ï¿«≈«¿ƒ¿À«∆

דקדושה' 'שטות עלֿידי הוא זה' דלעומת ה'שטות ביטול «»¿ƒ¿(Ôn˜Ï„k).שהרי
ÌÈhL ÈˆÚÓ ÔkLn‰ ˙iNÚ ‰p‰c ,‰Êa ¯e‡Èa‰ ˙„e˜e („¿««≈»∆¿ƒ≈¬ƒ««ƒ¿»≈¬≈ƒƒ

ÛÈwÓ ÏL ÔÈÚ ‡e‰ ÌÈhL ÈˆÚL ÔÙB‡a ‰˙È‰ שאינו) מבחוץ »¿»¿∆∆¬≈ƒƒƒ¿»∆«ƒ
מופשט  ויותר נעלה יותר הוא ה'מקיף' כלל ובדרך בפנימיות, וחודר מתלבש

‰B¯Èw˙מה'פנימי'), eÈ‰c¿«¿«ƒ
ÔkLn‰ ÈÈÚ Ïk ˙‡ eÙÈw‰L∆ƒƒ∆»ƒ¿¿≈«ƒ¿»

‰ÔkLnמבחוץ. CB˙a eÏÈ‡Â¿ƒ¿«ƒ¿»
‰B·Ú„‰בפנים  ÈÈÚ Ïk eNÚ«¬»ƒ¿¿≈»¬»

המשכן  ÔÈÚשל ‡e‰ Ì˙eÏÏkL∆¿»»ƒ¿«
˙Ba¯w‰ ˙„B·Ú העניין שהוא ¬««»¿»

המשכן, עבודת של והעיקרי הכללי

˙„B·Ú הקרבנותÔÈ„ÈÓz‰ ¬««¿ƒƒ
ויום  יום בכל »¬»B·ÚÂ„˙שהקריבו

בימים ‰ÔÈÙÒenהקרבנות  שהקריבו «»ƒ
ומועדים), חודש ראש (שבת, מיוחדים

BÊ ‰„B·ÚL הקרבנות עבודת ∆¬»
ŒÌÚha ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰˙È‰»¿»¿ƒ»ƒ¿¿««
ÌÈË¯t ‰nÎa ,‡˜Âc ˙Ú„Â»«««¿»¿«»¿»ƒ

ÌÈË¯t ÈË¯Ùe לה כללים ויש ¿»≈¿»ƒ
טעם  יש מהם אחד שלכל מוגדרים

‡elוסיבה. ÌÈÈÚ ÏkL ‡l‡∆»∆»ƒ¿»ƒ≈
ודעת  טעם פי על ÌÈÙwÓשהם eÈ‰»À»ƒ

,ÌÈhL ÈˆÚa מסביב כאמור שהרי «¬≈ƒƒ
קירות  היו בו, שנעשה מה וכל למשכן,

שטים, עצי ÔBLlÓעשויים ÌÈhLƒƒƒ¿
‡e‰L ,˙eËL של ÔÈÚביטוי ¿∆ƒ¿«

‰ÏÚÓlL ‰Le„˜c ˙eËL¿ƒ¿»∆¿«¿»
‰Ê ÛÈwÓe ,˙Ú„ÂŒÌÚhÓƒ««»«««ƒ∆
ÈÈÚ ÏÎa ÏÚÙe ÚÈtL‰ƒ¿ƒ«»«¿»ƒ¿¿≈

ÔkLnaL ‰„B·Ú‰ היותם שעם »¬»∆«ƒ¿»
זאת  בכל ודעת, טעם פי שעל עניינים

של  והשפעה הארה בהם הייתה

ודעת. מטעם שלמעלה ≈¿ÔÎÂה'מקיף'
ÔÈÚa ,ÏLÓpa Ìb ‡e‰««ƒ¿»¿ƒ¿«
ÔÈÚ ‡ha˙Ó ‰ÊaL) ‰lÙz‰«¿ƒ»∆»∆ƒ¿«≈ƒ¿«

‰Le„˜c ˙eËM‰'ה ,בעבודת «¿ƒ¿»
¯Úa È‡Â ·e˙kM ‰Ó e‰fL∆∆«∆»«¬ƒ««

'B‚ Ú„‡ ‡ÏÂ למעלה ה' את עובד ¿…≈»
'בער' כמו ∆≈¿»∆ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰מהשכל

האישית, המציאות מביטול כתוצאה

ודעת, מטעם ÈÓz„למעלה È‡¬ƒ»ƒ
BLiL ,(· ÛÈÚÒ Ï"Î ,CnÚƒ»¿ƒ∆∆¿
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מּקיף  ׁשהּוא והּנקּודה הּכלל ׁשּיׁשנֹו ב), ְְְְְִִֶֶֶַַַָָסעיף

הּתפּלה.ג ּומשּפיע  ׁשּבענין הּפרטים ּכל על ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָ

ÔÈÚ‰Â ענין ׁשעיקר לעיל נתּבאר ּדהּנה ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

נׁשמע  ׁשהיה ּכהּלׁשֹון הּוא ְְְִִֶַַָָָָָהּתפלה

ועּמ ּבּׁשמים לי מי ּדבקּותֹו, ּבעת הּזקן ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָמרּבנּו

נעים  ,הּמל ּדוד ׁשאֹומר  ּכפי ּבארץ, חפצּתי ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹלא

יׂשראל  ולפניֿזה 28זמירֹות יׂשראל, ּכל ּבׁשם , ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָ

ּבּכתּוב  ׁשּמקּדים ּוכפי ,עּמ ּתמיד ואני ְְְֲִִִִִִֶַַַָָָּכתיב

ׁשאני  עלֿידיֿזה הּוא לזה לבא והּדר ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשהּתנאי

ּדוקא  הרי ּומּכלֿמקֹום גֹו'. אדע ולא ְְֲִֵֵַַַָָָָֹּבער

ּפרטי  ּדהינּו צרכיו, ּבּקׁשת להיֹות צריכה ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָּבּתפלה

הּפֹוסקים  מחלֹוקת ידּועה ּדהּנה ּדוקא. ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָהּדברים

ּכמבאר  הּתֹורה, מן מצותֿעׂשה היא ּתפלה ְְְֲִִִִִֵַַַָָָֹאם

הלכֹות  ּברי ׁש הרמּב"ם ּבנֹוׂשאיּֿכלי ְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָּבארּוכה

יֹום.29ּתפלה  ּבכל להתּפּלל מצותֿעׂשה ׁשּכתב , ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ

ל'ירּוׁשלמי', ה'ּבבלי' ּבין מחלֹוקת ּבזה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָּומצינּו

ּבן ׁשמעֹון לרּבי ּבנֹוגע איתא יֹוחאי ׁשּב'ּבבלי' ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ

לקריאת  ׁשּמפסיקין אּומנתן, ׁשּתֹורתן ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻוחבריו

לתפלה  מפסיקין ואין לפי 30ׁשמע והינּו , ְְְְְְְִִִִִֵַַַָ

אמנם  ּדרּבנן. ּותפלה ּדאֹוריתא, ׁשמע ְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָׁשּקריאת

רּבי 31ּב'ירּוׁשלמי' ּדעת ּדעֹות, ּב' ּבזה הּובאּו ְְְִִֵֶַַַַַָ

אינּה ּותפלה ּתֹורה, ּדבר ׁשמע ׁשּקריאת ְְְְִִֵֶַַַָָָָָאחא,

זמּנּה ׁשמע ׁשּקריאת ּבּוא, רּבי ודעת ּתֹורה. ְְְְְִִֶַַַַַַַָָּדבר

מּוכח  ּומּזה קבּוע. זמּנּה אין ּותפלה ְְִִֵֶַַַָָָָָקבּוע,

ויׁש הּתֹורה. מן היא עצמּה הּתפלה זֹו, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּלדעה

היא  ׁשּתפלה הרמּב"ם לדברי הּיסֹוד ׁשּזהּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָלֹומר

ׁש'ּבבלי' ואףֿעלּֿפי הּתֹורה. מן ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָמצותֿעׂשה

ּכ'ּבבלי' הלכה יׁשנן 32ו'ירּוׁשלמי' מּכלֿמקֹום , ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָ

ׁשּתפלה  ּב'ּבבלי' מקֹומֹות מּכּמה ּגם ְְְְִִִֶַַַַָָָראיֹות

הם 33ּדאֹוריתא  הּתפלה ּוזמּני הּתפלה נּוסח ורק , ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָ
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דיחידה.ג) המקיף ועאכו"כ כו', משנה דחי' המקיף שאפילו (פ"ה) העבודה קונטרס ראה

א.28) כג, הרקיע 29)שמואלֿב זהר ספר יב. מצוה סמ"ק שם. ובנ"כ ה מ"ע להרמב"ם המצוות לספר בהשגות רמב"ן ראה

יב. אות שם.30)להרשב"ץ ובפירש"י א יא, ה"ב.31)שבת פ"א שבת ה"ב. פ"א וראה 32)ברכות עירובין. סוף רי"ף

וש"נ. ואילך. רנ ע' הלכה ערך ט) (כרך תלמודית ואילך.33)אנציקלופדי' ג שמ, הרמב"ם על חידושים להצ"צ פס"ד ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰„e˜p‰Â ÏÏk‰'דקדושה 'שטות ÚÈt˘Óeשל ÛÈwÓ ‡e‰L גÏÚ «¿»¿«¿»∆«ƒ«¿ƒ««

‰lÙz‰ ÔÈÚaL ÌÈË¯t‰ Ïk תהיה ודעת, טעם עלֿפי היותם שעם »«¿»ƒ∆¿ƒ¿««¿ƒ»
ודעת. מטעם שלמעלה הכללית הנקודה של והשפעה הארה בהם

ÏÈÚÏ ¯‡a˙ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â ב ÔÈÚבסעיף ¯˜ÈÚL התוכן ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ¿»≈¿≈∆ƒ«ƒ¿«
של  ‰e‡הפנימי ‰ÏÙz‰«¿ƒ»

ea¯Ó ÚÓL ‰È‰L ÔBLl‰k¿«»∆»»ƒ¿»≈«≈
ÈÏ ÈÓ ,B˙e˜·c ˙Úa Ô˜f‰«»≈¿≈¿≈ƒƒ

Â ÌÈÓMaÈzˆÙÁ ‡Ï EnÚ «»»ƒ¿ƒ¿…»«¿ƒ
,ı¯‡a בשמים דבר שום לו שאין »»∆

 ֿ הקדוש את אלא רוצה ואינו ובארץ

בעצמו  ÓB‡L¯ברוךֿהוא ÈÙk¿ƒ∆≈
˙B¯ÈÓÊ ÌÈÚ ,CÏn‰ „Âc»ƒ«∆∆¿ƒ¿ƒ

Ï‡¯NÈ28,Ï‡¯NÈ Ïk ÌLa , ƒ¿»≈¿≈»ƒ¿»≈
·È˙k ‰ÊŒÈÙÏÂ שם בתהלים ¿ƒ¿≈∆¿ƒ

ÈÙÎe ,CnÚ „ÈÓz È‡Â«¬ƒ»ƒƒ»¿ƒ
È‡z‰L ·e˙ka ÌÈc˜nL∆«¿ƒ«»∆«¿«

‰ÊÏ ‡·Ï C¯c‰Â,"עמך" להיות ¿«∆∆»…¿∆
הקירוב  בתכלית לאלוקות להתקרב

איןֿסוף  עצמות עד ולהגיע והדבקות

¯Úa È‡L ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈∆∆¬ƒ««
'B‚ Ú„‡ ‡ÏÂ שלמעלה העבודה ¿…≈»

ודעת. למרות ÌB˜ÓŒÏkÓeמטעם ƒ»»
שלמעלה  לעבודה ההתעלות שעיקר

שלא  כך כדי עד ודעת יהיו מטעם

בתפילה  היא רצונות, שום ≈¬‰¯Èלאדם
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÏÙza ‡˜Âc«¿»«¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿

ÂÈÎ¯ˆ ˙Lwa צרכים גם כולל «»«¿»»
‰ÌÈ¯·cגשמיים, ÈË¯t eÈ‰c¿«¿¿»≈«¿»ƒ
‡˜Âc פירוט לבקש תוך צרכיו את «¿»

הבקשות. של Úe„È‰מלא ‰p‰c¿ƒ≈¿»
‰ÏÙz Ì‡ ÌÈ˜ÒBt‰ ˙˜BÏÁÓ«¬∆«¿ƒƒ¿ƒ»
‰¯Bz‰ ÔÓ ‰NÚŒ˙ÂˆÓ ‡È‰ƒƒ¿«¬≈ƒ«»
מתקנת  מדרבנן, היא שהתפילה או

Îe¯‡a‰חכמים, ¯‡·Ók«¿…»«¬»
ÈÏkŒÈ‡NBa של המפרשים ¿¿≈¿≈

LÈ¯a Ì"aÓ¯‰ בהתחלת »«¿«¿≈
‰ÏÙz ˙BÎÏ‰29, מה kL˙·על ƒ¿¿ƒ»∆»«

Ïlt˙‰Ïהרמב"ם  ‰NÚŒ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿ƒ¿«≈
‰Êa eÈˆÓe .ÌBÈ ÏÎa¿»»ƒ»∆

'ÈÏ·a'‰ ÔÈa ˙˜BÏÁÓ התלמוד «¬∆≈««¿ƒ
התלמוד ÈÓÏLe¯È'Ï'הבבלי  «¿«¿ƒ

‡È˙‡הירושלמי, 'ÈÏ·a'aL מובאÈ‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯Ï Ú‚Ba ∆¿«¿ƒƒ»¿≈«¿«ƒƒ¿∆»ƒ
Ô˙Óe‡ Ô˙¯BzL ÂÈ¯·ÁÂ מבלי תמיד, התורה בלימוד עוסקים והם «¬≈»∆»»»À»

וכד', למלאכה ÔÈ‡Âמלימודם ÔÈ˜ÈÒÙnLלהפסיק ÚÓL ˙‡È¯˜Ï ∆«¿ƒƒƒ¿ƒ«¿«¿≈
ÔÈ˜ÈÒÙÓ מלימודם‰ÏÙ˙Ï30ÚÓL ˙‡È¯wL ÈÙÏ eÈ‰Â היא , «¿ƒƒƒ¿ƒ»¿«¿¿ƒ∆¿ƒ«¿«

התורה,È¯B‡c˙‡מצוה  מן ¿«¿»
‰ÏÙ˙e מצוה ומי Ôa¯cהיא ¿ƒ»¿«»»

מלימודו  מפסיק אומנתו שתורתו

מדרבנן. למצוה ולא התורה מן למצוה

'ÈÓÏLe¯È'a ÌÓ‡31e‡·e‰ »¿»«¿«¿ƒ¿
,‡Á‡ Èa¯ ˙Úc ,˙BÚc 'a ‰Êa»∆≈«««ƒ»»

ÚÓL ˙‡È¯wL מצוה c·¯היא ∆¿ƒ«¿«¿«
dÈ‡ ‰ÏÙ˙e ,‰¯Bz מצוה¯·c »¿ƒ»≈»¿«

,‡ea Èa¯ ˙Ú„Â .‰¯Bz שהסיבה »¿«««ƒ
מפסיק  אומנתו שתורתו שמי לכך

לתפילה  מפסיק ולא שמע לקריאת

מן  היא שמע שקריאת משום אינה

אלא  מדרבנן היא והתפילה התורה

dpÓÊמשום  ÚÓL ˙‡È¯wL∆¿ƒ«¿«¿«»
Úe·˜("ובקומך ("בשכבך בתורה »«

יעבור  ויקרא מלימודו יפסיק לא ואם

˜·Úeהזמן, dpÓÊ ÔÈ‡ ‰ÏÙ˙e¿ƒ»≈¿«»»«
גם  להתפלל ויוכל שמע קריאת כמו

הלימוד. ÁÎeÓלאחר ‰fÓeƒ∆»
dÓˆÚ ‰ÏÙz‰ ,BÊ ‰Ú„lL∆¿≈»«¿ƒ»«¿»

‰¯Bz‰ ÔÓ ‡È‰ התפילה זמן ורק ƒƒ«»
התורה. מן e‰fLאינו ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆∆

ירושלמי  בתלמוד זו ¿»‰BÒi„דעה
‡È‰ ‰ÏÙzL Ì"aÓ¯‰ È¯·„Ï¿ƒ¿≈»«¿«∆¿ƒ»ƒ
ŒÛ‡Â .‰¯Bz‰ ÔÓ ‰NÚŒ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ«»¿«
'ÈÓÏLe¯È'Â 'ÈÏ·a'L ÈtŒÏÚ«ƒ∆«¿ƒƒ¿«¿ƒ
הבבלי  התלמוד בין מחלוקת יש כאשר

הירושלמי  ««¬‰ÎÏ‰לתלמוד
'ÈÏ·a'k32 לפי שרק מאחר כן ואם ¿«¿ƒ

דעה  (לפי הירושלמי אחת)התלמוד

התורה, מן מצותֿעשה היא תפילה

היא  הבבלי התלמוד לדעת ואילו

כבבלי, היא ההלכה מדרבנן, מצווה

Ìb ˙BÈ‡¯ ÔLÈ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»∆¿»¿»«
'ÈÏ·a'a ˙BÓB˜Ó ‰nkÓƒ«»¿««¿ƒ

‰ÏÙzL היא התפילה מצוות עצם ∆¿ƒ»
È¯B‡c33ÁÒe˙‡מצוה  ˜¯Â , ¿«¿»¿««
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d"lyz'dלד ,hay c"ei

מהימנא'34מּדרּבנן  ּב'רעיא מצינּו מּזֹו ּוגדֹולה . ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָ

ּפנחס  ּפרׁשת ׁשּבּזהר) הּמצֹות ספר ,35(ׁשהּוא ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ּדׁשחרית  צלֹותא איתקריאת חדֿסר, ְְְְְֲִִִַַַָָָּפקּודא

לא  הּזהר ׁשּלׁשיטת מׁשמע, ׁשּמּזה ערבית. ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָֹֹמנחה

מן  הם הּתפלה זמּני  ּגם אּלא עצמ ּה הּתפּלה ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָרק

ּב'ירּוׁשלמי' ׁשּמצינּו מה ּגם וזהּו ְְְִִִֶֶַַַַָָהּתֹורה.

ּתפלֹות 36ּברכֹות  ׁשלׁש מתּפּלל היה ׁשאחיתֹופל ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹ

ׁשּזמּני  הּדעֹות לפי ּגם הרי אֹופן, ּובכל יֹום. ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָּבכל

הרי  הּתֹורה, מן אינם הּתפלה ונּוסח ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָהּתפלה

הּוא  ועיקרּה הּתֹורה, מן חּיּובּה עצמּה ְְְִִִִַַַָָָָָָהּתפלה

ׁשהּוא  צרכיו ׁשֹואל אדם ׁשּיהא הרמּב"ם ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָּכלׁשֹון

ּביאּור  עלּֿפי ּובפרט ּותחּנה. ּבבּקׁשה להם ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָצרי

הּת מצות 'ׁשרׁש ּבתחילת צדק' 37פלה'ה'צמח ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָֹ

אם  הּפֹוסקים מחלֹוקת ׁשּיׁש ׁשּמביא ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַ(לאחרי

ורֹוב  מּדרּבנן, אֹו מּדאֹוריתא מצותֿעׂשה ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָּתפּלה

מּדאֹוריתא  הּתפלה ׁשּמצות העלּו הּמצֹות ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָמֹוני

לפי  האמּונה מּׁשרׁשי ׁשּזהּו צרכיו), ּבּקׁשת ְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָהיא

לבּדֹו הּוא ׁשהּׁשםֿיתּבר ויבין ידע ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשעלֿידיֿזה

וכי  ּברּיֹותיו, ּפרטי ּבכל ּומׁשּגיח  עֹולמֹו ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָהּמנהיג

מּתפלת  ּגם מּוכח וכן להֹוׁשיע. הּיכֹולת לבּדֹו ְְְְְִִִֵֶַַַַַָלֹו

ּכל  ּתפלה ּכל לביתֿהּמקּדׁש, ּבנֹוגע ְְְְְִִֵֵַַָָָָֹֹׁשלמה

אצלֹו יהיה (ּכאׁשר האדם לכל ּתהיה אׁשר ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָּתחנה

ּכּמה  ֿ זה לפני ׁשּמפרט ּכפי רצּוי, ּבלּתי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָענין

ואּתה  הּזה, הּבית אל ּכּפיו ּופרׂש ּפרטים), ְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָוכּמה

וגֹו' לאיׁש ונתּת גֹו' גֹו'38ּתׁשמע הּנכרי אל וגם , ְְְְְִִִֶַַַַָָָָ

אלי יקרא אׁשר ּככל ועׂשית גֹו' ּתׁשמע ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָאּתה

לאיׁש39הּנכרי  ּבנֹוגע ועלֿאחתּֿכמהֿוכמה , ְְְְְִִֵַַַַַַַָָָ

יקרא  אׁשר ּככל ּכתיב נכרי ׁשּגּבי (אּלא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָיׂשראל

קֹורא  יהא ׁשּלא הּׁשם, קידּוׁש מּצד הּנכרי, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹאלי

לאיׁש ונתּת ּכתיב יׂשראל מהּֿׁשאיןּֿכן כּו', ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּתּגר

גֹו' ּדרכיו ֿ 40ּככל ּבית ׁשל ׁשענינֹו ונמצא, .( ְְְְְִִֵֶֶָָָָָ

ּדוקא. ּפרטּיים צרכים ּדהינּו צרכיו, ּבּקׁשת להיֹות צריכה ׁשּבֹו הּוא ְְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָהּמקּדׁש
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ôa¯cÓ Ì‰ ‰ÏÙz‰ ÈpÓÊe ‰ÏÙz‰34BfÓ ‰ÏB„‚e כן . על יתר «¿ƒ»¿«≈«¿ƒ»≈ƒ¿«»»¿»ƒ

(¯‰faL ˙Bˆn‰ ¯ÙÒ ‡e‰L) '‡ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯'a eÈˆÓ»ƒ¿«¿»¿≈¿»∆≈∆«ƒ¿∆«…«
ÒÁt ˙L¯t35,¯ÒŒ„Á ‡„e˜t האחתֿעשרה , המצווה »»«ƒ¿»¿»«»

‡˙BÏˆ ˙‡È¯˜˙È‡ תפילה È·¯Ú˙.נקראת ‰ÁÓ ˙È¯ÁLc ƒ¿¿ƒ«¿»¿«¬ƒƒ¿»«¿ƒ
˙ËÈLlL ,ÚÓLÓ ‰fnL∆ƒ∆«¿«∆¿ƒ«
dÓˆÚ ‰lÙz‰ ˜¯ ‡Ï ¯‰f‰«…«…««¿ƒ»«¿»

Ìb ‡l‡ אפילו‰ÏÙz‰ ÈpÓÊ ∆»«¿«≈«¿ƒ»
‰¯Bz‰ ÔÓ Ì‰ כדברי (שלא ≈ƒ«»

שהמצווה  התורה התלמוד מן עצמה

מדרבנן). הם והזמן הנוסח ∆¿e‰ÊÂורק
'ÈÓÏLe¯È'a eÈˆnL ‰Ó Ìb««∆»ƒƒ¿«¿ƒ

מסכת  ירושלמי BÎ¯a36˙תלמוד ¿»
Ïlt˙Ó ‰È‰ ÏÙB˙ÈÁ‡L∆¬ƒ∆»»ƒ¿«≈

ÌBÈ ÏÎa ˙BÏÙz LÏL היינו »…¿ƒ¿»
לכך  מקור יש בירושלמי גם שלמעשה

להתפלל  והחיוב התפילה לזמני שגם

חזק. יסוד יש וערבית מנחה שחרית,

ÈÙÏ Ìb È¯‰ ,ÔÙB‡ ÏÎ·e¿»∆¬≈«¿ƒ
ÁÒeÂ ‰ÏÙz‰ ÈpÓfL ˙BÚc‰«≈∆¿«≈«¿ƒ»¿«
È¯‰ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈ‡ ‰ÏÙz‰«¿ƒ»≈»ƒ«»¬≈

dÓˆÚהדעות לכל  ‰ÏÙz‰«¿ƒ»«¿»
d¯˜ÈÚÂ ,‰¯Bz‰ ÔÓ d·eiÁƒ»ƒ«»¿ƒ»»

העיקר  והמרכזי העניין התפילה י של

‡‰iL Ì"aÓ¯‰ ÔBLÏk ‡e‰ƒ¿»«¿«∆¿≈
‡e‰L ÂÈÎ¯ˆ Ï‡BL Ì„‡»»≈¿»»∆
‰pÁ˙e ‰Lw·a Ì‰Ï CÈ¯»̂ƒ»∆¿«»»¿ƒ»
הגשמיים  הצרכים על שהתפילה ונמצא

בעבודת  ועיקרי יסודי עניין היא

איך  השאלה מתחזקת ובכך התפילה,

שעניין  לעיל האמור עם מתאים זה

להתעלות  הוא התפילה עבודת

שלא  כך כדי עד לאלוקות ולהתקרב

לעניינים  אפילו רצונות שום לאדם יהיו

גשמיים, לעניינים וכלֿשכן רוחניים,

הוא  ברוך בקדוש לדבוק הרצון מלבד

בעצמו?

ÁÓˆ'‰ ¯e‡Èa ÈtŒÏÚ Ë¯Ù·eƒ¿»«ƒ≈«∆«
˙ÏÈÁ˙a על ˆ„˜' המיוחד מאמרו ∆∆ƒ¿ƒ«

התפילה ÂˆÓ˙עניין L¯L'…∆ƒ¿«
'‰ÏÙz‰37‡È·nL È¯Á‡Ï) «¿ƒ»¿«¬≈∆≈ƒ

Ì‡ ÌÈ˜ÒBt‰ ˙˜BÏÁÓ LiL∆≈«¬∆«¿ƒƒ
‡˙È¯B‡cÓ ‰NÚŒ˙ÂˆÓ ‰lÙz¿ƒ»ƒ¿«¬≈ƒ¿«¿»

eÏÚ‰ ˙Bˆn‰ ÈBÓ ·B¯Â ,Ôa¯cÓ B‡ למסקנה‰ÏÙz‰ ˙ÂˆnL ƒ¿«»»¿≈«ƒ¿∆¡∆ƒ¿««¿ƒ»
ÈÙÏ ‰eÓ‡‰ ÈL¯MÓ e‰fL ,(ÂÈÎ¯ˆ ˙Lwa ‡È‰ ‡˙È¯B‡cÓƒ¿«¿»ƒ«»«¿»»∆∆ƒ»¿≈»¡»¿ƒ

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL הוא שה' אמונה מתוך דווקא, ה' מאת צרכיו את שיבקש ∆«¿≈∆
והנבראים  העולמות כל של החיות C¯a˙ÈŒÌM‰Lמקור ÔÈ·ÈÂ Ú„È≈«¿»ƒ∆«≈ƒ¿»≈

BÓÏBÚ ‚È‰n‰ Bc·Ï ‡e‰¿«««¿ƒ»
,ÂÈ˙Bi¯a ÈË¯t ÏÎa ÁÈbLÓe«¿ƒ«¿»¿»≈¿ƒ»
˙ÏBÎi‰ Bc·Ï BÏ ÈÎÂ¿ƒ¿««¿∆
Ìb ÁÎeÓ ÔÎÂ .ÚÈLB‰Ï¿ƒ«¿≈»«
Œ˙È·Ï Ú‚Ba ‰ÓÏL ˙ÏÙzÓƒ¿ƒ«¿……¿≈«¿≈

,Lc˜n‰ בית חנוכת בעת שנאמרה «ƒ¿»
המלך  שלמה ובה הראשון, המקדש

התפילות  את לשמוע ה' מאת מבקש

ואומר  בעתיד, המקדש בבית שיתפללו

¯L‡ ‰Áz Ïk ‰ÏÙz Ïk»¿ƒ»»¿ƒ»¬∆
¯L‡k) Ì„‡‰ ÏÎÏ ‰È‰zƒ¿∆¿»»»»«¬∆
,Èeˆ¯ ÈzÏa ÔÈÚ BÏˆ‡ ‰È‰Èƒ¿∆∆¿ƒ¿«ƒ¿ƒ»
‰nk ‰ÊŒÈÙÏ Ë¯ÙnL ÈÙk¿ƒ∆¿»≈ƒ¿≈∆«»

ÌÈË¯t ‰nÎÂ בלתי מצבים של ¿«»¿»ƒ
להינצל  לה' להתפלל שיבואו רצויים

וכד' רעב או בצורת כמו ),מהם,
,‰f‰ ˙Èa‰ Ï‡ ÂÈtk N¯Ùe»««»∆««ƒ«∆
LÈ‡Ï z˙Â 'B‚ ÚÓLz ‰z‡Â¿«»ƒ¿«¿»«»»ƒ

שאלתו  את B‚Â38Ì‚Â'המתפלל , ¿¿«
'B‚ ÚÓLz ‰z‡ 'B‚ È¯Îp‰ Ï‡∆«»¿ƒ«»ƒ¿«
EÈÏ‡ ‡¯˜È ¯L‡ ÏÎk ˙ÈNÚÂ¿»ƒ»¿»¬∆ƒ¿»≈∆

È¯Îp‰39Œ‰ÓkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ , «»¿ƒ¿««««»
Ï‡¯NÈ LÈ‡Ï Ú‚Ba ‰ÓÎÂ¿«»¿≈«¿ƒƒ¿»≈
ÏÎk ·È˙k È¯Î ÈabL ‡l‡)∆»∆«≈»¿ƒ¿ƒ¿»
„vÓ ,È¯Îp‰ EÈÏ‡ ‡¯˜È ¯L‡¬∆ƒ¿»≈∆«»¿ƒƒ«
‡¯B˜ ‡‰È ‡lL ,ÌM‰ Le„Èƒ̃«≈∆…¿≈≈

¯bz'ה נגד בטרוניות eÎ',ויבוא ƒ»
·È˙k Ï‡¯NÈ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿»≈¿ƒ
ÂÈÎ¯c ÏÎk LÈ‡Ï z˙Â¿»«»»ƒ¿»¿»»

'B‚40ÏL BÈÚL ,‡ˆÓÂ .(¿ƒ¿»∆ƒ¿»∆
BaL ‡e‰ Lc˜n‰Œ˙Èa≈«ƒ¿»∆
,ÂÈÎ¯ˆ ˙Lwa ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿«»«¿»»
‡˜Âc ÌÈiË¯t ÌÈÎ¯ˆ eÈ‰c¿«¿¿»ƒ¿»ƒƒ«¿»
שלמה  בתפילת המפורטים אלה כמו

המזון  אודות המדברים המלך,

הגשמית. Ê‰,והפרנסה ÌÚ „ÁÈ·e¿««ƒ∆
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dlk izeg` ipbl iz`a

ּבאֹופן  הּוא הּתפלה ענין הּנה זה, עם ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָּוביחד

ׁשּי לא ּכזה ׁשּבמּצב ּבארץ, חפצּתי לא ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּדעּמ

צרכים  לא ואפילּו ּגׁשמּיים, צרכים ְְְְֲִִִִִֶַַָָֹאצלֹו

ּכיֿאם  עליֹונה, הכי ּדרּגא לא ואפילּו ְְֲֲִִִִִִֶַַָָָֹרּוחנּיים,

אליין. ּדי אז ניט מער וויל ִִִִֵֶַַאי

¯e‡È·e הּוא הּתפלה ענין ׁשּכללּות הענין, ≈ְְְְִִִֶַַָָָָ

וראׁשֹו ארצה מּוצב ּדסּולם ְְְְֶַָָָֹּבאֹופן

מתעּלה  הּתפלה ׁשעלֿידי הינּו, הּׁשמימה. ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָמּגיע

לא  ועּמ לבחינת עד הּׁשמימה, יׂשראל ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹאיׁש

עני  ּכל ּגם ּבזה ׁשּיׁש ּבאֹופן אבל גֹו', ניו חפצּתי ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

הּוא  ּבּתפלה הּכּמּות ריּבּוי ואדרּבה, ְְְְִִִִַַַַַַָָָהּפרטּיים,

ּופֹועל  נמׁש זה וענין הּפרטּיים. לענינים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָּבנֹוגע

(ּכדּיּוק  הּתפלה ׁשּבעבֹודת הּדבקּות לאחרי ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָּגם

נׁשמע  היה ׁשּכ הּזקן לרּבנּו ּבנֹוגע ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּלׁשֹון

ואֹופן  העבֹודה ּפרטי ּבכל ּבדבקּותֹו), ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָהּלׁשֹון

ׁשאמרּו ּדאף ּכּולֹו, הּיֹום ּכל ּבמׁש ְְְְֶֶֶַַַַָָָָההנהגה

ז"ל  הּיֹום 41רּבֹותינּו ּכל אדם ׁשּיתּפּלל הלואי ְְִֵֵֶַַַַַַָָָ

לפי  והינּו כּו', הלואי אֹומרים זה על הרי ְְְְְֲִִֵֶַַַַּכּולֹו,

ּדכל  ּבאֹופן הּיֹום ּכל עבֹודת ּגם להיֹות ְְְֲִִֶֶַַַָָָׁשּצרי

עבידּתיּה עביד ויֹומא זה 42יֹומא ׁשּכל אּלא , ְְֲִִֵֶֶֶָָָָָ

 ֿ והס וההקּדמה ההכנה עם חדּור להיֹות ְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָצרי

לא  ּדעּמ ענין ׁשּזהּו הּתפּלה, ּדעבֹודת ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָֹֹהּכל

גֹו'. ְִַָחפצּתי

ּבצּואת e‰ÊÂה) הּבעלֿׁשםֿטֹוב ּׁשּכתב מה ּגם ¿∆ְֵֶַַַַַַַַָָ

ׁשּזהּו43הריב"ׁש מקֹומֹות, ּובכּמה ְְִֶֶַַָָ

אחר  חי ׁשאדם מהּׁשםֿיתּבר ּגדֹול ְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָחסד

ּכי  כּו', למּות לֹו היה הּטבע ּדר ׁשּלפי ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָהּתפלה,

הּגדֹולֹות  הּכּונֹות מּכח ּכלּֿכ ּבּתפלה ּכחֹו ְְִִַַַַַַָָָָָֹֹנתן

אֹודֹות  ׁשּמדּוּבר ׁשאף והינּו, מכּון. ְְְְֵֶֶֶַַַָׁשהּוא

ּבּה ׁשּיׁש ׁשּלנּו ּבּנסח ׁשּנקּבעה ּכפי ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹהּתפלה

מּכלֿמקֹום  ּפרטּיֹות, ּברכֹות ְְְְִִֵֶֶָָָָׁשמֹונהֿעׂשרה

הענינים  ׁשּבכל ּבאֹופן הּתפלה להיֹות ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָצריכה

ענין  (זי הערט (עס  ונרּגׁש ניּכר ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָהּפרטּיים
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
גשמית, פרנסה על היא שהתפילה באריכות לעיל המבואר עם בבד ≈p‰ƒ‰בד

,ı¯‡a ÈzˆÙÁ ‡Ï EnÚc ÔÙB‡a ‡e‰ ‰ÏÙz‰ ÔÈÚ לאדם שאין ƒ¿««¿ƒ»¿∆¿ƒ¿…»«¿ƒ»»∆
כיוון גשמיים, עניינים היינו 'ארץ', בענייני רצונות Êk‰שום ·vÓaL∆¿«»»∆

באלוקות דבוק להיות היא שלו והשאיפה והתשוקה הרצון כל …Ï‡כאשר
,ÌÈiÓLb ÌÈÎ¯ˆ BÏˆ‡ CiL«»∆¿¿»ƒ«¿ƒƒ
,ÌÈiÁe¯ ÌÈÎ¯ˆ ‡Ï eÏÈÙ‡Â«¬ƒ…¿»ƒ»ƒƒ
‰BÈÏÚ ÈÎ‰ ‡b¯c ‡Ï eÏÈÙ‡Â«¬ƒ…«¿»¬ƒ∆¿»

שאיפה Ì‡ŒÈkברוחניות, ורק אך ƒƒ
בעצמו, בקדושֿברוךֿהוא דבוק להיות

ממנו  נשמע שהיה הזקן רבנו כלשון

דבקותו ËÈבעת ¯ÚÓ ÏÈÂÂ CÈ‡ƒƒ∆ƒ
ÔÈÈÏ‡ CÈc Ê‡ אלא רוצה אינני «ƒ«≈

בעצמך. אותך

ÔÈÚ ˙eÏÏkL ,ÔÈÚ‰ ¯e‡È·e≈»ƒ¿»∆¿»ƒ¿«
מתחבר ‰ÏÙz‰עבודת  האדם שבה «¿ƒ»

ÌÏeÒcלאלוקות  ÔÙB‡a ‡e‰¿∆¿»
ÚÈbÓ BL‡¯Â ‰ˆ¯‡ ·ˆeÓ»«¿»¿…«ƒ«
È„ÈŒÏÚL ,eÈ‰ .‰ÓÈÓM‰«»»¿»«¿∆«¿≈
Ï‡¯NÈ LÈ‡ ‰lÚ˙Ó ‰ÏÙz‰«¿ƒ»ƒ¿«∆ƒƒ¿»≈

,‰ÓÈÓM‰ של גבוהה לדרגה «»«¿»
באלוקות  ÈÁ·Ï˙דביקות „Ú«ƒ¿ƒ«

,'B‚ ÈzˆÙÁ ‡Ï EnÚÂ למצב עד ¿ƒ¿…»«¿ƒ
או  (גשמיים רצונות שום לו שאין

אחרים  LiLרוחניים) ÔÙB‡a Ï·‡¬»¿∆∆≈
‰Êa עצמה ההתעלות Ïkבתוך Ìb »∆«»

,‰a¯„‡Â ,ÌÈiË¯t‰ ÂÈÈÚƒ¿»»«¿»ƒƒ¿«¿«»
‡e‰ ‰ÏÙza ˙enk‰ ÈeaÈƒ̄«««¿ƒ»
ÌÈiË¯t‰ ÌÈÈÚÏ Ú‚Ba¿≈«»ƒ¿»ƒ«¿»ƒƒ
בהם  ופועלת עליהם משפיעה והתפילה

פרטיהם. Ê‰לכל ÔÈÚÂ השפעת של ¿ƒ¿»∆
וצרכי  חיי של הפרטים כל על התפילה

È¯Á‡Ïהאדם  Ìb ÏÚBÙe CLÓƒ¿»≈«¿«¬≈
‰ÏÙz‰ ˙„B·ÚaL ˙e˜·c‰«¿≈∆«¬««¿ƒ»
ea¯Ï Ú‚Ba ÔBLl‰ ˜ei„k)¿ƒ«»¿≈«¿«≈
ÔBLl‰ ÚÓL ‰È‰ CkL Ô˜f‰«»≈∆»»»ƒ¿»«»

,(B˙e˜·„a גם השפעה לו ויש ƒ¿≈
האדם  כאשר התפילה, סיום לאחר

דבקות  של דרגה באותה נמצא איננו

ומשפיע  פועל והוא התפלה, בעת כמו

ÔÙB‡Â ‰„B·Ú‰ ÈË¯t ÏÎa¿»¿»≈»¬»¿∆
ÌBi‰ Ïk CLÓa ‰‚‰‰‰««¿»»¿∆∆»«
eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L Û‡c ,BÏek¿«∆»¿«≈

Ï"Ê41Ì„‡ Ïlt˙iL È‡ÂÏ‰ ««¿«∆ƒ¿«≈»»
,BÏek ÌBi‰ Ïk ראוי שהיה היינו »«

לאלוקות, ודבקות בהתחברות תפילה, של במצב כולו היום כל יהיה שאדם

'eÎ È‡ÂÏ‰ ÌÈ¯ÓB‡ ‰Ê ÏÚ È¯‰ ובסיום כך הדבר אין למעשה אבל ¬≈«∆¿ƒ«¿«
ונפסקת, נחלשת הדבקות ÈÙÏהתפילה eÈ‰Â העת כל להישאר אפשר שאי ¿«¿¿ƒ

כיוון  התפילה, בעת נמצאים שבו מצב Ìbבאותו ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL∆»ƒƒ¿«
ÏÎc ÔÙB‡a ÌBi‰ Ïk ˙„B·Ú¬«»«¿∆¿»
„È·Ú ‡ÓBÈÂ ‡ÓBÈ»¿»»ƒ

dÈz„È·Ú42, עובד ויום יום כל ¬ƒ¿≈
היום  ועבודת עבודתו, את (האדם)

שבמהלך  נוספים דברים גם כוללת

באותה  להיות אפשר אי בהם העיסוק

התפילה  בעת כמו דביקות «∆‡l‡דרגת
‰Ê ÏkL של כל האחרים הפרטים ∆»∆

היום  e„Á¯עבודת ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿»
ŒCÒ‰Â ‰Óc˜‰‰Â ‰Î‰‰ ÌÚƒ«¬»»¿««¿»»¿««

‰lÙz‰ ˙„B·Úc Ïk‰ שכל ה יינו «…«¬««¿ƒ»
כל  במשך האדם של העבודה ענייני

ניכר  שיהיה כך להיות צריכים היום

ההכנה  לאחר שבאו וההקדמה בהם

ניכר  יהיה וכן התפילה, עבודת של

התפילה, של והתוצאה הסיכום בהם

נעלית  הכי בדרגה באלוקות הדבקות

ÈzˆÙÁ ‡Ï EnÚc ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«¿ƒ¿…»«¿ƒ
.'B‚

ŒÏÚa‰ ·˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ (‰¿∆««∆»««««
L"·È¯‰ ˙‡eˆa ·BËŒÌL43 ≈¿«»««ƒ»

רבי  'הריב"ש', מדברי ליקוט של ספר

בעלֿשםֿטוב «»¿nÎ·e‰ישראל
ÏB„b „ÒÁ e‰fL ,˙BÓB˜Ó¿∆∆∆∆»

ÈÁ Ì„‡L C¯a˙ÈŒÌM‰Ó נשאר ≈«≈ƒ¿»≈∆»»«
ÈÙlLבחיים ,‰ÏÙz‰ ¯Á‡«««¿ƒ»∆¿ƒ

,'eÎ ˙eÓÏ BÏ ‰È‰ Ú·h‰ C¯c∆∆«∆«»»»
CkŒÏk ‰ÏÙza BÁk Ô˙ Èkƒ»«…«¿ƒ»»»
‡e‰L ˙BÏB„b‰ ˙Bek‰ ÁkÓƒ…«««»«¿∆

ÔeÎÓ הכוח ואיבוד המאמץ ומרוב ¿«≈
בחיים. להישאר אמור היה לא הוא

˙B„B‡ ¯ae„nL Û‡L ,eÈ‰Â¿«¿∆«∆¿»
ÁÒpa ‰Úa˜pL ÈÙk ‰ÏÙz‰«¿ƒ»¿ƒ∆ƒ¿¿»«…«
‰¯NÚŒ‰BÓL da LiL elL∆»∆≈»¿∆∆¿≈

˙BÎ¯aבקשות עם BiË¯t˙של ¿»¿»ƒ
ומוגדרים, ברורים דברים של פירוט

לדברים  והתייחסות ירידה היינו

ˆ¯ÎÈ‰גשמיים, ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¿ƒ»
ÏÎaL ÔÙB‡a ‰ÏÙz‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿ƒ»¿∆∆¿»
¯kÈ ÌÈiË¯t‰ ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ«¿»ƒƒƒ»
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לכ d"lyz'd ,hay c"ei

מהימנא'34מּדרּבנן  ּב'רעיא מצינּו מּזֹו ּוגדֹולה . ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָ

ּפנחס  ּפרׁשת ׁשּבּזהר) הּמצֹות ספר ,35(ׁשהּוא ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ּדׁשחרית  צלֹותא איתקריאת חדֿסר, ְְְְְֲִִִַַַָָָּפקּודא

לא  הּזהר ׁשּלׁשיטת מׁשמע, ׁשּמּזה ערבית. ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָֹֹמנחה

מן  הם הּתפלה זמּני  ּגם אּלא עצמ ּה הּתפּלה ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָרק

ּב'ירּוׁשלמי' ׁשּמצינּו מה ּגם וזהּו ְְְִִִֶֶַַַַָָהּתֹורה.

ּתפלֹות 36ּברכֹות  ׁשלׁש מתּפּלל היה ׁשאחיתֹופל ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹ

ׁשּזמּני  הּדעֹות לפי ּגם הרי אֹופן, ּובכל יֹום. ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָּבכל

הרי  הּתֹורה, מן אינם הּתפלה ונּוסח ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָהּתפלה

הּוא  ועיקרּה הּתֹורה, מן חּיּובּה עצמּה ְְְִִִִַַַָָָָָָהּתפלה

ׁשהּוא  צרכיו ׁשֹואל אדם ׁשּיהא הרמּב"ם ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָּכלׁשֹון

ּביאּור  עלּֿפי ּובפרט ּותחּנה. ּבבּקׁשה להם ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָצרי

הּת מצות 'ׁשרׁש ּבתחילת צדק' 37פלה'ה'צמח ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָֹ

אם  הּפֹוסקים מחלֹוקת ׁשּיׁש ׁשּמביא ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַ(לאחרי

ורֹוב  מּדרּבנן, אֹו מּדאֹוריתא מצותֿעׂשה ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָּתפּלה

מּדאֹוריתא  הּתפלה ׁשּמצות העלּו הּמצֹות ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָמֹוני

לפי  האמּונה מּׁשרׁשי ׁשּזהּו צרכיו), ּבּקׁשת ְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָהיא

לבּדֹו הּוא ׁשהּׁשםֿיתּבר ויבין ידע ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשעלֿידיֿזה

וכי  ּברּיֹותיו, ּפרטי ּבכל ּומׁשּגיח  עֹולמֹו ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָהּמנהיג

מּתפלת  ּגם מּוכח וכן להֹוׁשיע. הּיכֹולת לבּדֹו ְְְְְִִִֵֶַַַַַָלֹו

ּכל  ּתפלה ּכל לביתֿהּמקּדׁש, ּבנֹוגע ְְְְְִִֵֵַַָָָָֹֹׁשלמה

אצלֹו יהיה (ּכאׁשר האדם לכל ּתהיה אׁשר ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָּתחנה

ּכּמה  ֿ זה לפני ׁשּמפרט ּכפי רצּוי, ּבלּתי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָענין

ואּתה  הּזה, הּבית אל ּכּפיו ּופרׂש ּפרטים), ְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָוכּמה

וגֹו' לאיׁש ונתּת גֹו' גֹו'38ּתׁשמע הּנכרי אל וגם , ְְְְְִִִֶַַַַָָָָ

אלי יקרא אׁשר ּככל ועׂשית גֹו' ּתׁשמע ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָאּתה

לאיׁש39הּנכרי  ּבנֹוגע ועלֿאחתּֿכמהֿוכמה , ְְְְְִִֵַַַַַַַָָָ

יקרא  אׁשר ּככל ּכתיב נכרי ׁשּגּבי (אּלא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָיׂשראל

קֹורא  יהא ׁשּלא הּׁשם, קידּוׁש מּצד הּנכרי, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹאלי

לאיׁש ונתּת ּכתיב יׂשראל מהּֿׁשאיןּֿכן כּו', ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּתּגר

גֹו' ּדרכיו ֿ 40ּככל ּבית ׁשל ׁשענינֹו ונמצא, .( ְְְְְִִֵֶֶָָָָָ

ּדוקא. ּפרטּיים צרכים ּדהינּו צרכיו, ּבּקׁשת להיֹות צריכה ׁשּבֹו הּוא ְְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָהּמקּדׁש
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ּבאֹופן  הּוא הּתפלה ענין הּנה זה, עם ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָּוביחד

ׁשּי לא ּכזה ׁשּבמּצב ּבארץ, חפצּתי לא ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּדעּמ

צרכים  לא ואפילּו ּגׁשמּיים, צרכים ְְְְֲִִִִִֶַַָָֹאצלֹו

ּכיֿאם  עליֹונה, הכי ּדרּגא לא ואפילּו ְְֲֲִִִִִִֶַַָָָֹרּוחנּיים,

אליין. ּדי אז ניט מער וויל ִִִִֵֶַַאי

¯e‡È·e הּוא הּתפלה ענין ׁשּכללּות הענין, ≈ְְְְִִִֶַַָָָָ

וראׁשֹו ארצה מּוצב ּדסּולם ְְְְֶַָָָֹּבאֹופן

מתעּלה  הּתפלה ׁשעלֿידי הינּו, הּׁשמימה. ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָמּגיע

לא  ועּמ לבחינת עד הּׁשמימה, יׂשראל ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹאיׁש

עני  ּכל ּגם ּבזה ׁשּיׁש ּבאֹופן אבל גֹו', ניו חפצּתי ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

הּוא  ּבּתפלה הּכּמּות ריּבּוי ואדרּבה, ְְְְִִִִַַַַַַָָָהּפרטּיים,

ּופֹועל  נמׁש זה וענין הּפרטּיים. לענינים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָּבנֹוגע

(ּכדּיּוק  הּתפלה ׁשּבעבֹודת הּדבקּות לאחרי ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָּגם

נׁשמע  היה ׁשּכ הּזקן לרּבנּו ּבנֹוגע ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּלׁשֹון

ואֹופן  העבֹודה ּפרטי ּבכל ּבדבקּותֹו), ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָהּלׁשֹון

ׁשאמרּו ּדאף ּכּולֹו, הּיֹום ּכל ּבמׁש ְְְְֶֶֶַַַַָָָָההנהגה

ז"ל  הּיֹום 41רּבֹותינּו ּכל אדם ׁשּיתּפּלל הלואי ְְִֵֵֶַַַַַַָָָ

לפי  והינּו כּו', הלואי אֹומרים זה על הרי ְְְְְֲִִֵֶַַַַּכּולֹו,

ּדכל  ּבאֹופן הּיֹום ּכל עבֹודת ּגם להיֹות ְְְֲִִֶֶַַַָָָׁשּצרי

עבידּתיּה עביד ויֹומא זה 42יֹומא ׁשּכל אּלא , ְְֲִִֵֶֶֶָָָָָ

 ֿ והס וההקּדמה ההכנה עם חדּור להיֹות ְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָצרי

לא  ּדעּמ ענין ׁשּזהּו הּתפּלה, ּדעבֹודת ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָֹֹהּכל

גֹו'. ְִַָחפצּתי

ּבצּואת e‰ÊÂה) הּבעלֿׁשםֿטֹוב ּׁשּכתב מה ּגם ¿∆ְֵֶַַַַַַַַָָ

ׁשּזהּו43הריב"ׁש מקֹומֹות, ּובכּמה ְְִֶֶַַָָ

אחר  חי ׁשאדם מהּׁשםֿיתּבר ּגדֹול ְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָחסד

ּכי  כּו', למּות לֹו היה הּטבע ּדר ׁשּלפי ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָהּתפלה,

הּגדֹולֹות  הּכּונֹות מּכח ּכלּֿכ ּבּתפלה ּכחֹו ְְִִַַַַַַָָָָָֹֹנתן

אֹודֹות  ׁשּמדּוּבר ׁשאף והינּו, מכּון. ְְְְֵֶֶֶַַַָׁשהּוא

ּבּה ׁשּיׁש ׁשּלנּו ּבּנסח ׁשּנקּבעה ּכפי ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹהּתפלה

מּכלֿמקֹום  ּפרטּיֹות, ּברכֹות ְְְְִִֵֶֶָָָָׁשמֹונהֿעׂשרה

הענינים  ׁשּבכל ּבאֹופן הּתפלה להיֹות ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָצריכה

ענין  (זי הערט (עס  ונרּגׁש ניּכר ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָהּפרטּיים
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ה"ב.41) פ"א שם ירושלמי א. כא, ב.42)ברכות צד, ח"ג זהר סמ"ב.43)ראה סל"ה.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
גשמית, פרנסה על היא שהתפילה באריכות לעיל המבואר עם בבד ≈p‰ƒ‰בד

,ı¯‡a ÈzˆÙÁ ‡Ï EnÚc ÔÙB‡a ‡e‰ ‰ÏÙz‰ ÔÈÚ לאדם שאין ƒ¿««¿ƒ»¿∆¿ƒ¿…»«¿ƒ»»∆
כיוון גשמיים, עניינים היינו 'ארץ', בענייני רצונות Êk‰שום ·vÓaL∆¿«»»∆

באלוקות דבוק להיות היא שלו והשאיפה והתשוקה הרצון כל …Ï‡כאשר
,ÌÈiÓLb ÌÈÎ¯ˆ BÏˆ‡ CiL«»∆¿¿»ƒ«¿ƒƒ
,ÌÈiÁe¯ ÌÈÎ¯ˆ ‡Ï eÏÈÙ‡Â«¬ƒ…¿»ƒ»ƒƒ
‰BÈÏÚ ÈÎ‰ ‡b¯c ‡Ï eÏÈÙ‡Â«¬ƒ…«¿»¬ƒ∆¿»

שאיפה Ì‡ŒÈkברוחניות, ורק אך ƒƒ
בעצמו, בקדושֿברוךֿהוא דבוק להיות

ממנו  נשמע שהיה הזקן רבנו כלשון

דבקותו ËÈבעת ¯ÚÓ ÏÈÂÂ CÈ‡ƒƒ∆ƒ
ÔÈÈÏ‡ CÈc Ê‡ אלא רוצה אינני «ƒ«≈

בעצמך. אותך

ÔÈÚ ˙eÏÏkL ,ÔÈÚ‰ ¯e‡È·e≈»ƒ¿»∆¿»ƒ¿«
מתחבר ‰ÏÙz‰עבודת  האדם שבה «¿ƒ»

ÌÏeÒcלאלוקות  ÔÙB‡a ‡e‰¿∆¿»
ÚÈbÓ BL‡¯Â ‰ˆ¯‡ ·ˆeÓ»«¿»¿…«ƒ«
È„ÈŒÏÚL ,eÈ‰ .‰ÓÈÓM‰«»»¿»«¿∆«¿≈
Ï‡¯NÈ LÈ‡ ‰lÚ˙Ó ‰ÏÙz‰«¿ƒ»ƒ¿«∆ƒƒ¿»≈

,‰ÓÈÓM‰ של גבוהה לדרגה «»«¿»
באלוקות  ÈÁ·Ï˙דביקות „Ú«ƒ¿ƒ«

,'B‚ ÈzˆÙÁ ‡Ï EnÚÂ למצב עד ¿ƒ¿…»«¿ƒ
או  (גשמיים רצונות שום לו שאין

אחרים  LiLרוחניים) ÔÙB‡a Ï·‡¬»¿∆∆≈
‰Êa עצמה ההתעלות Ïkבתוך Ìb »∆«»

,‰a¯„‡Â ,ÌÈiË¯t‰ ÂÈÈÚƒ¿»»«¿»ƒƒ¿«¿«»
‡e‰ ‰ÏÙza ˙enk‰ ÈeaÈƒ̄«««¿ƒ»
ÌÈiË¯t‰ ÌÈÈÚÏ Ú‚Ba¿≈«»ƒ¿»ƒ«¿»ƒƒ
בהם  ופועלת עליהם משפיעה והתפילה

פרטיהם. Ê‰לכל ÔÈÚÂ השפעת של ¿ƒ¿»∆
וצרכי  חיי של הפרטים כל על התפילה

È¯Á‡Ïהאדם  Ìb ÏÚBÙe CLÓƒ¿»≈«¿«¬≈
‰ÏÙz‰ ˙„B·ÚaL ˙e˜·c‰«¿≈∆«¬««¿ƒ»
ea¯Ï Ú‚Ba ÔBLl‰ ˜ei„k)¿ƒ«»¿≈«¿«≈
ÔBLl‰ ÚÓL ‰È‰ CkL Ô˜f‰«»≈∆»»»ƒ¿»«»

,(B˙e˜·„a גם השפעה לו ויש ƒ¿≈
האדם  כאשר התפילה, סיום לאחר

דבקות  של דרגה באותה נמצא איננו

ומשפיע  פועל והוא התפלה, בעת כמו

ÔÙB‡Â ‰„B·Ú‰ ÈË¯t ÏÎa¿»¿»≈»¬»¿∆
ÌBi‰ Ïk CLÓa ‰‚‰‰‰««¿»»¿∆∆»«
eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L Û‡c ,BÏek¿«∆»¿«≈

Ï"Ê41Ì„‡ Ïlt˙iL È‡ÂÏ‰ ««¿«∆ƒ¿«≈»»
,BÏek ÌBi‰ Ïk ראוי שהיה היינו »«

לאלוקות, ודבקות בהתחברות תפילה, של במצב כולו היום כל יהיה שאדם

'eÎ È‡ÂÏ‰ ÌÈ¯ÓB‡ ‰Ê ÏÚ È¯‰ ובסיום כך הדבר אין למעשה אבל ¬≈«∆¿ƒ«¿«
ונפסקת, נחלשת הדבקות ÈÙÏהתפילה eÈ‰Â העת כל להישאר אפשר שאי ¿«¿¿ƒ

כיוון  התפילה, בעת נמצאים שבו מצב Ìbבאותו ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL∆»ƒƒ¿«
ÏÎc ÔÙB‡a ÌBi‰ Ïk ˙„B·Ú¬«»«¿∆¿»
„È·Ú ‡ÓBÈÂ ‡ÓBÈ»¿»»ƒ

dÈz„È·Ú42, עובד ויום יום כל ¬ƒ¿≈
היום  ועבודת עבודתו, את (האדם)

שבמהלך  נוספים דברים גם כוללת

באותה  להיות אפשר אי בהם העיסוק

התפילה  בעת כמו דביקות «∆‡l‡דרגת
‰Ê ÏkL של כל האחרים הפרטים ∆»∆

היום  e„Á¯עבודת ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿»
ŒCÒ‰Â ‰Óc˜‰‰Â ‰Î‰‰ ÌÚƒ«¬»»¿««¿»»¿««

‰lÙz‰ ˙„B·Úc Ïk‰ שכל ה יינו «…«¬««¿ƒ»
כל  במשך האדם של העבודה ענייני

ניכר  שיהיה כך להיות צריכים היום

ההכנה  לאחר שבאו וההקדמה בהם

ניכר  יהיה וכן התפילה, עבודת של

התפילה, של והתוצאה הסיכום בהם

נעלית  הכי בדרגה באלוקות הדבקות

ÈzˆÙÁ ‡Ï EnÚc ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«¿ƒ¿…»«¿ƒ
.'B‚

ŒÏÚa‰ ·˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ (‰¿∆««∆»««««
L"·È¯‰ ˙‡eˆa ·BËŒÌL43 ≈¿«»««ƒ»

רבי  'הריב"ש', מדברי ליקוט של ספר

בעלֿשםֿטוב «»¿nÎ·e‰ישראל
ÏB„b „ÒÁ e‰fL ,˙BÓB˜Ó¿∆∆∆∆»

ÈÁ Ì„‡L C¯a˙ÈŒÌM‰Ó נשאר ≈«≈ƒ¿»≈∆»»«
ÈÙlLבחיים ,‰ÏÙz‰ ¯Á‡«««¿ƒ»∆¿ƒ

,'eÎ ˙eÓÏ BÏ ‰È‰ Ú·h‰ C¯c∆∆«∆«»»»
CkŒÏk ‰ÏÙza BÁk Ô˙ Èkƒ»«…«¿ƒ»»»
‡e‰L ˙BÏB„b‰ ˙Bek‰ ÁkÓƒ…«««»«¿∆

ÔeÎÓ הכוח ואיבוד המאמץ ומרוב ¿«≈
בחיים. להישאר אמור היה לא הוא

˙B„B‡ ¯ae„nL Û‡L ,eÈ‰Â¿«¿∆«∆¿»
ÁÒpa ‰Úa˜pL ÈÙk ‰ÏÙz‰«¿ƒ»¿ƒ∆ƒ¿¿»«…«
‰¯NÚŒ‰BÓL da LiL elL∆»∆≈»¿∆∆¿≈

˙BÎ¯aבקשות עם BiË¯t˙של ¿»¿»ƒ
ומוגדרים, ברורים דברים של פירוט

לדברים  והתייחסות ירידה היינו

ˆ¯ÎÈ‰גשמיים, ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¿ƒ»
ÏÎaL ÔÙB‡a ‰ÏÙz‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿ƒ»¿∆∆¿»
¯kÈ ÌÈiË¯t‰ ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ«¿»ƒƒƒ»
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d"lyz'dלו ,hay c"ei

מהּׁשםֿיתּבר ּגדֹול חסד ׁשּזהּו ועד כּו', ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּכּליֹון

ּכפׁשּוטֹו. הּכּליֹון ענין נעׂשה ְְֲִִִֶֶַַַָֹׁשּלא

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ הּמּגיד הרב ּבתֹורת 44מבֹואר ¿«∆∆∆ְְִַַַַָָ

הּגמרא  ּדברי העֹוׂשה 45ּבפירּוׁש ְְְִֵֵֶַָָָ

ּתפלתֹו,ּתפ  מצוה. ּבּה ואין סּכנה עגּולה, לתֹו ְְְְֲִִִֵַָָָָָָָ

ׁשּמפרׁש (הינּו ּבהקּב"ה התּדּבקּות ְְְְִֵֵֶַַַָָָּפירּוׁש

התּדּבקּות  ׁשענינּה ּתפלה, מּלׁשֹון ְְְְְְִִִִִֶַָָָָּתפלתֹו

ּדבּוק  ׁשהּוא ּפעמים - עגּולה ְֲִֶַָָָָָּבהקּב"ה).

למעלה  הּוא ּפעמים אינֹו, ּופעמים ְְְְִִֵַַָָָָָּבהקּב"ה

ואינֹו העגֹול, ּכדבר למּטה, הּוא ְְְְְִִֵֶַָָָָָולפעמים

לׁשֹון  הּוא מצוה מצוה, אינּה אזי ְְְְֲִִִֵַָָָּתמידּות,

הּתפלה  ׁשּכאׁשר והינּו, צותא. ּכמֹו ְְְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָהתחּברּות

מֹורה  זה הרי  ׁשינּויים, ּבּה ׁשּיׁש ּבאֹופן ְֲִִִֵֵֶֶֶֶָהיא

ׁשאז  והתחּברּות, צותא ׁשל ּומּצב ּבמעמד ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשאינֹו

ויתירה  ׁשינּויים. ׁשל ענין ּבזה ׁשּי היה ְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹלא

ׁשּלא  רׁש"י ּכפירּוׁש סּכנה, ׁשל ענין ׁשּזהּו ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹמּזה,

אמירת  ּבעת נֹופל ׁשּכאׁשר והינּו ּבראׁשֹו, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹּתּכנס

והענין 46ּתחנּון  מֹוחֹו. ירצץ ׁשּלא סּכנה זה הרי , ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

למּטה  הּירידה ענין הּוא אּפים ׁשּנפילת ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָּבזה,

ּבארּוכה  (ּכמבֹואר כּו' ּברּורים לברר ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָמהּקדּוׁשה

האריז"ל  ּבאֹופן 47ּבכתבי היא ּתפלתֹו אם ולכן ,( ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָ

למעלה, והתחּברּות צותא חסֿוׁשלֹום ּבּה ְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָׁשאין

כּו'. הּברּורים ּבעבֹודת ּבהתעּסקּותֹו סּכנה ְְְֲִִֵֵַַַַַָָיׁש

ׁשהּתפלה  הינּו, ׁשּבּתפלה, הּקצֹות ּב' מּובן ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָּומּזה

והתחּברּות  ּדבקּות ׁשל ּבאֹופן להיֹות ְְְְְְְִִִֵֶֶַָצריכה

עגּולה  ׁשאינּה הינּו, הּכּליֹון), ענין ּגם ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ(ׁשּזהּו

עצמֹו ׁשהּקּב"ה ּכׁשם מּׁשיּנּויים, למעלה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָאּלא

ׁשינּויים, מּכל למעלה הּוא חפצּתי) לא ׁשעּמ)ְְְְִִִִִֶַַָָָֹ

ּבׁשינּויים  נמׁש זה הרי זה, עם ְְְֲִִִִֵֶֶַַָּוביחד

ולכן  הּיֹום, ׁשּבמׁש ּבעבֹודה להיֹות ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָׁשּמּוכרחים

ּגם  ּבּה ׁשּיׁש להם, הּׁשֹורׁש מתחיל ּבּתפלה ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָּגם
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תעט.44) תז. סימן תורה ב.45)אור כד, שם.46)מגילה הר"ח לקו"ת 47)פירוש וראה אפים. נפילת שער חיים עץ פרי

ואילך. עה ע' ח"א תקס"ה אדה"ז מאמרי ג. לב, ראה פ'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
CÈÊ Ë¯Ú‰ ÒÚ) Lb¯Â נרגש ‰ÔBÈlk'נשמע', ÔÈÚ דבקות ) ¿ƒ¿»∆∆¿ƒƒ¿««ƒ»

הנפש כלות של ברמה ÏB„bבאלוקות „ÒÁ e‰fL „ÚÂ ,'eÎ¿«∆∆∆∆»
BËeLÙk ÔBÈlk‰ ÔÈÚ ‰NÚ ‡lL C¯a˙ÈŒÌM‰Ó האדם אלא ≈«≈ƒ¿»≈∆…«¬∆ƒ¿««ƒ»ƒ¿

בחיים. נשאר המתפלל

˙¯B˙a ¯‡B·Ó ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿»¿«
„Èbn‰ ·¯‰44È¯·c Le¯ÈÙa »«««ƒ¿≈ƒ¿≈

‡¯Ób‰45B˙ÏÙz ‰NBÚ‰ את «¿»»»∆¿ƒ»
שלו  התפילין של ולא Ïe‚Ú‰ה'בית' ¬»

הדין, כפי (ופירש kÒ‰בריבוע «»»
וראה  בראשו", תכנס "שלא רש"י:

ופירשו  המאמר, בהמשך להלן

יכול  הסכנה "בשעת בתוספות:

המצוה  עליו תגין ולא בהן, להסתכן

בעל  לאלישע כמו נס לו יעשה ולא

) ÂˆÓ‰הכנפיים" da ÔÈ‡Â'וב'בית ¿≈»ƒ¿»
התפילין  כי תפילין מצוות אין כזה

כך  ועל דווקא. מרובעות להיות צריכות

המגיד הרב Le¯Ètאומר ,B˙ÏÙz¿ƒ»≈
˙e˜ac˙‰האדם a˜‰a"‰של ƒ¿«¿«»»

ÔBLlÓ B˙ÏÙz L¯ÙnL eÈ‰)«¿∆¿»≈¿ƒ»ƒ¿
˙e˜ac˙‰ dÈÚL ,‰ÏÙz¿ƒ»∆ƒ¿»»ƒ¿«¿

‰"a˜‰a מלשון היא תפילה שהרי «»»
נפתלתי" אלוקים "נפתולי כמו חיבור

בלשון  חרס" כלי "התופל וכמו

Yהמשנה  ‰Ïe‚Ú שיש ). עיגול כמו ¬»
ולמטה  למעלה שונים, חלקים בו

באופן  היא שתפילתו מי וכך ובצדדים,

שינויים  בה e‰L‡שיש ÌÈÓÚt¿»ƒ∆
BÈ‡ ÌÈÓÚÙe ‰"a˜‰a ˜e·c»«»»¿»ƒ≈

ÏÚÓÏ‰דבוק, ‡e‰ ÌÈÓÚt¿»ƒ¿«¿»
נעלית  בדרגה היא שלו הדביקות כאשר

‰hÓÏ ‡e‰ ÌÈÓÚÙÏÂ כאשר ¿ƒ¿»ƒ¿«»
פחותה, בדרגה היא שלו הדביקות

˙e„ÈÓz BÈ‡Â ,ÏB‚Ú‰ ¯·„k¿»»∆»¿≈¿ƒ
לשינויים, נתונה ‡dÈאלא ÈÊ‡¬«≈»

ÔBLÏ ‡e‰ ‰ÂˆÓ ,‰ÂˆÓƒ¿»ƒ¿»¿
,eÈ‰Â .‡˙Âˆ BÓk ˙e¯aÁ˙‰ƒ¿«¿¿«¿»¿«¿
ÔÙB‡a ‡È‰ ‰ÏÙz‰ ¯L‡kL∆«¬∆«¿ƒ»ƒ¿∆

ÌÈÈeÈL da LiL את בה וחסר ∆≈»ƒƒ
הראויה, והרצינות Ê‰הקביעות È¯‰¬≈∆

·vÓe „ÓÚÓa BÈ‡L ‰¯BÓ∆∆≈¿«¬»«»
Ê‡L ,˙e¯aÁ˙‰Â ‡˙Âˆ ÏL∆«¿»¿ƒ¿«¿∆»

ÌÈÈeÈL ÏL ÔÈÚ ‰Êa CiL ‰È‰ ‡Ï ברמה מתפלל היה אילו כי …»»«»»∆ƒ¿»∆ƒƒ

שינוי. בכך להיות יכול היה לא באמת, באלוקות דבוק שנעשה «≈È˙ÈÂƒ¯‰כזו
Òkz ‡lL È"L¯ Le¯ÈÙk ,‰kÒ ÏL ÔÈÚ e‰fL ,‰fÓƒ∆∆∆ƒ¿»∆«»»¿≈«ƒ∆…ƒ»≈

ÏÙB ¯L‡kL eÈ‰Â ,BL‡¯aפניו ÔeÁzעל ˙¯ÈÓ‡ ˙Úa46, ¿…¿«¿∆«¬∆≈¿≈¬ƒ««¬
Â .BÁBÓ ıˆ¯È ‡lL ‰kÒ ‰Ê È¯‰ÌÈt‡ ˙ÏÈÙpL ,‰Êa ÔÈÚ‰ ¬≈∆«»»∆…≈»≈¿»ƒ¿»»∆∆¿ƒ«««ƒ

‰hÓÏ ‰„È¯i‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««¿ƒ»¿«»
'eÎ ÌÈ¯e¯a ¯¯·Ï ‰Le„w‰Ó≈«¿»¿»≈≈ƒ
הרע  בתוך שנפל הטוב את להפריד

לקדושה ולהעלותו «¿»(B·Ók‡¯ולחזור
Ï"ÊÈ¯‡‰ È·˙Îa ‰Îe¯‡a47,( «¬»¿ƒ¿≈»¬ƒ«

ÔÙB‡a ‡È‰ B˙ÏÙz Ì‡ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿ƒ»ƒ¿∆
‡˙Âˆ ÌBÏLÂŒÒÁ da ÔÈ‡L∆≈»«¿»«¿»
‰kÒ LÈ ,‰ÏÚÓÏ ˙e¯aÁ˙‰Â¿ƒ¿«¿¿«¿»≈«»»
˙„B·Úa B˙e˜qÚ˙‰a¿ƒ¿«¿«¬«

'eÎ ÌÈ¯e¯a‰ למעלה המחובר כי «≈ƒ
עם  במגע כשיבוא שגם לו מובטח

את  מהם להוציא כדי נחותים, עניינים

ולא  מכך ייפגע לא לתוכם, שנפל הטוב

קשור  אינו אם אבל ממדרגתו, יפול

לו. מסוכן הדבר למעלה ומחובר

˙Bˆw‰ 'a Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»«¿»
‰ÏÙzaL באריכות לעיל המבוארים ∆«¿ƒ»

בהם  אין דבר של לאמיתו וכיצד

ˆ¯ÎÈ‰סתירה, ‰ÏÙz‰L ,eÈ‰«¿∆«¿ƒ»¿ƒ»
˙BÈ‰Ï אחד ÏLמצד ÔÙB‡a ƒ¿¿∆∆

Ìb e‰fL) ˙e¯aÁ˙‰Â ˙e˜·c¿≈¿ƒ¿«¿∆∆«
ÔBÈlk‰ ÔÈÚ הבעלֿשםֿטוב כתורת ƒ¿««ƒ»

להביא  אמורה הייתה אמיתית שתפילה

האדם  הנפש את ‰eÈ,לכלות ,(«¿
‰Ïe‚Ú dÈ‡L נתונה ואינה ∆≈»¬»

שהיא  כך כך לשינויים לפעמים

כך  וקבוע ‡l‡ולפעמים תמידי דבר ∆»
ÌLk ,ÌÈÈepÈMÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒƒƒ¿≈
‡Ï EnÚL) BÓˆÚ ‰"aw‰L∆«»»«¿∆ƒ¿…

ÈzˆÙÁ ורוצה שואף האדם ואליו »«¿ƒ
דבוק  ÏkÓלהיות ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ (¿«¿»ƒ»

È¯‰ ,‰Ê ÌÚ „ÁÈ·e ,ÌÈÈeÈLƒƒ¿««ƒ∆¬≈
שני  הזו Ê‰מצד CLÓהדבקות ∆ƒ¿»

˙BÈ‰Ï ÌÈÁ¯ÎenL ÌÈÈeÈLa¿ƒƒ∆¿»ƒƒ¿
ÌBi‰ CLÓaL ‰„B·Úa כי »¬»∆¿∆∆«

אי  במצב בפועל היום כל להיות אפשר

תפילה, ÏÙza‰של Ìb ÔÎÏÂ¿»≈««¿ƒ»
LiL ,Ì‰Ï L¯BM‰ ÏÈÁ˙Ó«¿ƒ«∆»∆∆≈

da עצמה התפילה Úבמהלך ‡e‰L ,ÔeÁz ˙¯ÈÓ‡ Ìb˙„B·Ú ÔÈ »«¬ƒ««¬∆ƒ¿«¬«
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dlk izeg` ipbl iz`a

עד  הּברּורים, עבֹודת ענין ׁשהּוא ּתחנּון, ְֲֲֲִִִֵֶַַַַַַאמירת

ּומקֹום  מענין למּטה ׁשּנמצא הּתחּתֹון ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָלּברּור

ְַָהּקדּוׁשה.

הּתפלה p‰Â‰ו) ּבעבֹודת לעיל ׁשּנתּבאר ּכׁשם ¿ƒ≈ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָ

וכּמה  ּברכֹות וכּמה ּכּמה ּבּה ְְְֵֶַַַָָָָָׁשּיׁש

הם  אּלּו ענינים ׁשּכל אּלא צרכיו, ּבּקׁשֹות ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָוכּמה

ּבכללּות ּבאֹופ  ּגם הּוא ּכן חפצּתי, לא ּדעּמ ן ְְְְְִִִֵֶַַָָֹ

הּׁש"ס  סיּפּור ּבּמאמר, מביא זה ועל ְֲֲִִֵֶַַַַַָָָהעבֹודה.

הדס. ׁשל ּבבד הריקּוד ענין אֹודֹות ְְְֲִִִֶַַַָּד'כתּוּבֹות'

ÔÈÚ‰Â האמצעי אדמּו"ר ׁשּמבאר ּכפי ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָ

ׁשג'23ּב'ּסידּור' אּתלת, מרּקד ּבענין ְְְְִִֵֶַַַַַ

על  מֹורה זה ׁשענין והינּו, קּוין, ג' הן ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָהדּסים

העּמּודים  ּבׁשלׁשה האדם עבֹודת ְְֲִִַַָָָָָָֹּכללּות

עֹומד  העֹולם ּכמבאר 48ׁשעליהם מּזה, ויתירה . ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ

ה'צמח  לאדמּו"ר לכם' 'ּולקחּתם ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָּבדרּוׁשי

מהר"ׁש49צדק' לאדמּו"ר 'וככה' ּבהמׁש וגם ,50 ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָ

האריז"ל  ּכתבי על ד'51(מיּוסד ענין ּבביאּור ,( ְְְְֲִִִֵֵַַַָָ

הדס  ׁשל ׁשענינֹו האחדּות, על ׁשרֹומזים ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָהּמינים

קינא  ּבחד עלים) (ג' ּדתלתא ּבאֹופן ,52הּוא ְְְִִִֶַָָָָ

(ּכמֹו הדּסים ג' יׁשנם ׁשּכאׁשר מּובן, ְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָּומּזה

הדּסים  ג' להיֹות ׁשּצריכים ּומיניו ׁשּכל 53ּבלּולב ( ְְְֲִִִִִֶֶַָָָ

הרי  קינא, ּבחד ּדתלתא ּבאֹופן הּוא מהם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָאחד

ההתּכּללּות, ּבענין הּׁשלמּות ּתכלית על מֹורה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַזה

ׁשל  ּבאֹופן הם אבל ּפרטים, ריּבּוי ְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָׁשּיׁשנם

ְְִַהתּכּללּות.

LÈÂ אאמו"ר ּׁשּכתב מה עלּֿפי ּבזה להֹוסיף ¿≈ְִִֶֶַַַָָ

הּקדׁש'54ּבהּגהֹותיו  ליֹום 55ל'אּגרת ּבקׁשר ְְְְִֶֶֶֶֶַַָָֹ

לכל  חּיים ּדׁשבק הענין ּתחלה ׁשּמבאר ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָהילּולא,

זרּוע  ּדאֹור הענין ּגם ׁשּיׁשנֹו מֹוסיף ואחרּֿכ ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָחי,

ׁשבק 56לּצּדיק  מענין יֹותר נעלה ענין ׁשזהּו , ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
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מ"ב.48) פ"א ב'צח.49)אבות ע' ויקהל אוה"ת פז.50)ראה פ"ג.51)פרק הלולב שער חיים עץ פרי לב,52)ראה סוכה

ב).53)ב. (נו, תכ"א תקו"ז גם כב.54)ראה ע' שם גם וראה נ. ע' לתניא הערות יצחק לוי ז"ך.55)לקוטי תהלים 56)סי'

יא. צז,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯e¯aÏ „Ú ,ÌÈ¯e¯a‰ של לקדושה ÓpLˆ‡וההעלאה ÔBzÁz‰ «≈ƒ«¿≈««¿∆ƒ¿»

‰Le„w‰ ÌB˜Óe ÔÈÚÓ ‰hÓÏ נפרד בלתי חלק נעשה זה וגם ¿«»≈ƒ¿«¿«¿»
גם  לפעול אפשר שבתפילה והדבקות ההתחברות בכוח דווקא כי מהתפילה,

הזה. הבירור את

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL ÌLk ‰p‰Â (Â¿ƒ≈¿≈∆ƒ¿»≈¿≈
da LiL ‰ÏÙz‰ ˙„B·Úa«¬««¿ƒ»∆≈»

שמונהֿעשרה  nÎÂ‰בתפילת ‰nk«»¿«»
˙BLwa ‰nÎÂ ‰nÎÂ ˙BÎ¯a¿»¿«»¿«»«»

ÂÈÎ¯ˆ מבקש אכן המתפלל והאדם ¿»»
הזה, העולם בענייני גשמיים צרכים על

Ì‰ el‡ ÌÈÈÚ ÏkL ‡l‡∆»∆»ƒ¿»ƒ≈≈
,ÈzˆÙÁ ‡Ï EnÚc ÔÙB‡a¿∆¿ƒ¿…»«¿ƒ
שבו  הנעלה שהמצב לעיל כמבואר

פועל  התפילה בעת האדם נמצא

שלו  והעיסוקים המעשים על ומשפיע

כולו, היום כל Ìbבמשך ‡e‰ Ôk≈«
‰„B·Ú‰ ˙eÏÏÎa שהעבודה ƒ¿»»¬»

'שטות  של באופן ודעת, מטעם למעלה

כל  על ומשפיעה פועלת דקדושה',

העבודה. È·Ó‡ענייני ‰Ê ÏÚÂ¿«∆≈ƒ
הריי"צ etÈÒ¯הרבי ,¯Ó‡na««¬»ƒ

'˙Bae˙Î'c Ò"M‰ הגמרא סיפור ««ƒ¿
את  רק לא בשלימותו, כתובות במסכת

שמואל  רב הנהגת על המדבר הקטע

גם  אלא דקדושה' 'שטות של באופן

לכן קודם המסופר ÔÈÚאת ˙B„B‡ƒ¿«
.Ò„‰ ÏL „·a „e˜È¯‰»ƒ¿«∆¬«

¯‡·nL ÈÙk ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ∆¿»≈
'¯e„Èq'a ÈÚˆÓ‡‰ ¯"eÓ„‡23 «¿»∆¿»ƒ«ƒ

,˙Ïz‡ „w¯Ó ÔÈÚa שהמשמעות ¿ƒ¿«¿«≈«¿«
בדי  שלושה עם הריקוד של הפנימית

היא  ‰Ôהדס ÌÈq„‰ '‚L כנגד'‚ ∆¬«ƒ≈
‰Ê ÔÈÚL ,eÈ‰Â ,ÔÈe˜ הריקוד «ƒ¿«¿∆ƒ¿»∆

הדסים שלושה ÏÚעם ‰¯BÓ∆«
Ì„‡‰ ˙„B·Ú ˙eÏÏk שהיא ¿»¬«»»»

Ì‰ÈÏÚL ÌÈ„enÚ‰ ‰LÏLaƒ¿…»»«ƒ∆¬≈∆
„ÓBÚ ÌÏBÚ‰48 עבודה תורה, »»≈

חסדים  וגמילות התפילה) (עבודת

שעניין  היינו המצוות), ושאר (צדקה

משפיע  דקדושה' וה'שטות הריקוד

שיש וחודר  ה' בעבודת הפרטים לכל

להלן). יותר בפרטיות שמבאר (וכפי לשלושה כללית חלוקה «≈È˙ÈÂƒ¯‰בה
ÈLe¯„a ¯‡·Ók ,‰fÓ דיבורֿהמתחיל החסידות 'ÌzÁ˜Ïeמאמרי ƒ∆«¿…»ƒ¿≈¿«¿∆

'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯"eÓ„‡Ï 'ÌÎÏ49CLÓ‰a Ì‚Â המאמרים , »∆¿«¿«∆«∆∆¿««∆¿≈
בפסוק  חגורים..."'ÎÎÂ‰'המתחיל מתניכם אותו תאכלו ("וככה ¿»»

L"¯‰Ó ¯"eÓ„‡Ï50„ÒeÈÓ) ¿«¿«¬»¿»
Ï"ÊÈ¯‡‰ È·˙k ÏÚ51,( «ƒ¿≈»¬ƒ«
ÌÈÈn‰ '„ ÔÈÚ ¯e‡È·a,לולב ¿≈ƒ¿««ƒƒ

ערבה  הדס, כל ÌÈÊÓB¯Lאתרוג, ∆¿ƒ
ביחד  וכולם מהם »ÏÚאחד

Ò„‰ ÏL BÈÚL ,˙e„Á‡‰»«¿∆ƒ¿»∆¬«
'‚) ‡˙Ï˙c ÔÙB‡a ‡e‰¿∆ƒ¿»»

‡È˜ „Áa (ÌÈÏÚ52, אחד בקן »ƒ¿«ƒ»
ההדס), בענף 'קו' מאותו יחד (צומחים

'‚ ÌLÈ ¯L‡kL ,Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆«¬∆∆¿»
ÂÈÈÓe ·ÏeÏa BÓk) ÌÈq„‰¬«ƒ¿¿»ƒ»

ÌÈq„‰ '‚ ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯vL53( ∆¿ƒƒƒ¿¬«ƒ
ÔÙB‡a ‡e‰ Ì‰Ó „Á‡ ÏkL∆»∆»≈∆¿∆

,‡È˜ „Áa ‡˙Ï˙c אחד שכל ƒ¿»»¿«ƒ»
של  באופן הוא ההדסים משלושת

אחד  בקן BÓ¯‰שלושה ‰Ê È¯‰¬≈∆∆
ÔÈÚa ˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎz ÏÚ««¿ƒ«¿≈¿ƒ¿«

˙eÏlk˙‰‰ השונים הענינים של «ƒ¿«¿
היינו  ביחד, ההדס «¿∆∆ÌLiLשל

ÌÈË¯t ÈeaÈ¯,מזה זה השונים ƒ¿»ƒ
˙eÏlk˙‰ ÏL ÔÙB‡a Ì‰ Ï·‡¬»≈¿∆∆ƒ¿«¿
ההתכללות  בענין שמצינו (כמו בזה זה

שבגבורה, חסד – העליונות בספירות

וכד'). שבחסד גבורה

‰Ó ÈtŒÏÚ ‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ»∆«ƒ«
¯"ÂÓ‡‡ ·˙kM,יצחק לוי רבי ∆»«

הרבי של ÂÈ˙B‰b‰a54אביו ¿«»»
¯b‡'Ï'L„w‰ התניא 55˙ שבספר ¿ƒ∆∆«…∆

‡ÏeÏÈ‰ ÌBÈÏ ¯L˜a,צדיק של ¿∆∆¿ƒ»
ÔÈÚ‰ ‰ÏÁz ¯‡·nL לשון של ∆¿»≈¿ƒ»»ƒ¿»

הקודש' ב'אגרת ונתבאר שהובא הזוהר

התניא  ÏÎÏשבספר ÌÈiÁ ˜·Lc¿»««ƒ¿»
,ÈÁ חיים משאיר הצדיק בהסתלקותו, «

לאחרים  חיות משפיע היינו חי, לכל

Ìb BLiL ÛÈÒBÓ CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ∆∆¿«
˜ÈcvÏ Úe¯Ê ¯B‡c ÔÈÚ‰56, »ƒ¿»¿»«««ƒ

מהצדיק נוספת ÔÈÚהשפעה e‰ÊL∆∆ƒ¿»
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לז d"lyz'd ,hay c"ei

מהּׁשםֿיתּבר ּגדֹול חסד ׁשּזהּו ועד כּו', ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּכּליֹון

ּכפׁשּוטֹו. הּכּליֹון ענין נעׂשה ְְֲִִִֶֶַַַָֹׁשּלא

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ הּמּגיד הרב ּבתֹורת 44מבֹואר ¿«∆∆∆ְְִַַַַָָ

הּגמרא  ּדברי העֹוׂשה 45ּבפירּוׁש ְְְִֵֵֶַָָָ

ּתפלתֹו,ּתפ  מצוה. ּבּה ואין סּכנה עגּולה, לתֹו ְְְְֲִִִֵַָָָָָָָ

ׁשּמפרׁש (הינּו ּבהקּב"ה התּדּבקּות ְְְְִֵֵֶַַַָָָּפירּוׁש

התּדּבקּות  ׁשענינּה ּתפלה, מּלׁשֹון ְְְְְְִִִִִֶַָָָָּתפלתֹו

ּדבּוק  ׁשהּוא ּפעמים - עגּולה ְֲִֶַָָָָָּבהקּב"ה).

למעלה  הּוא ּפעמים אינֹו, ּופעמים ְְְְִִֵַַָָָָָּבהקּב"ה

ואינֹו העגֹול, ּכדבר למּטה, הּוא ְְְְְִִֵֶַָָָָָולפעמים

לׁשֹון  הּוא מצוה מצוה, אינּה אזי ְְְְֲִִִֵַָָָּתמידּות,

הּתפלה  ׁשּכאׁשר והינּו, צותא. ּכמֹו ְְְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָהתחּברּות

מֹורה  זה הרי  ׁשינּויים, ּבּה ׁשּיׁש ּבאֹופן ְֲִִִֵֵֶֶֶֶָהיא

ׁשאז  והתחּברּות, צותא ׁשל ּומּצב ּבמעמד ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשאינֹו

ויתירה  ׁשינּויים. ׁשל ענין ּבזה ׁשּי היה ְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹלא

ׁשּלא  רׁש"י ּכפירּוׁש סּכנה, ׁשל ענין ׁשּזהּו ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹמּזה,

אמירת  ּבעת נֹופל ׁשּכאׁשר והינּו ּבראׁשֹו, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹּתּכנס

והענין 46ּתחנּון  מֹוחֹו. ירצץ ׁשּלא סּכנה זה הרי , ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

למּטה  הּירידה ענין הּוא אּפים ׁשּנפילת ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָּבזה,

ּבארּוכה  (ּכמבֹואר כּו' ּברּורים לברר ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָמהּקדּוׁשה

האריז"ל  ּבאֹופן 47ּבכתבי היא ּתפלתֹו אם ולכן ,( ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָ

למעלה, והתחּברּות צותא חסֿוׁשלֹום ּבּה ְְְְְְְִֵֶַַַַָָָָׁשאין

כּו'. הּברּורים ּבעבֹודת ּבהתעּסקּותֹו סּכנה ְְְֲִִֵֵַַַַַָָיׁש

ׁשהּתפלה  הינּו, ׁשּבּתפלה, הּקצֹות ּב' מּובן ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָּומּזה

והתחּברּות  ּדבקּות ׁשל ּבאֹופן להיֹות ְְְְְְְִִִֵֶֶַָצריכה

עגּולה  ׁשאינּה הינּו, הּכּליֹון), ענין ּגם ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ(ׁשּזהּו

עצמֹו ׁשהּקּב"ה ּכׁשם מּׁשיּנּויים, למעלה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָאּלא

ׁשינּויים, מּכל למעלה הּוא חפצּתי) לא ׁשעּמ)ְְְְִִִִִֶַַָָָֹ

ּבׁשינּויים  נמׁש זה הרי זה, עם ְְְֲִִִִֵֶֶַַָּוביחד

ולכן  הּיֹום, ׁשּבמׁש ּבעבֹודה להיֹות ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָׁשּמּוכרחים

ּגם  ּבּה ׁשּיׁש להם, הּׁשֹורׁש מתחיל ּבּתפלה ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָּגם
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תעט.44) תז. סימן תורה ב.45)אור כד, שם.46)מגילה הר"ח לקו"ת 47)פירוש וראה אפים. נפילת שער חיים עץ פרי

ואילך. עה ע' ח"א תקס"ה אדה"ז מאמרי ג. לב, ראה פ'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
CÈÊ Ë¯Ú‰ ÒÚ) Lb¯Â נרגש ‰ÔBÈlk'נשמע', ÔÈÚ דבקות ) ¿ƒ¿»∆∆¿ƒƒ¿««ƒ»

הנפש כלות של ברמה ÏB„bבאלוקות „ÒÁ e‰fL „ÚÂ ,'eÎ¿«∆∆∆∆»
BËeLÙk ÔBÈlk‰ ÔÈÚ ‰NÚ ‡lL C¯a˙ÈŒÌM‰Ó האדם אלא ≈«≈ƒ¿»≈∆…«¬∆ƒ¿««ƒ»ƒ¿

בחיים. נשאר המתפלל

˙¯B˙a ¯‡B·Ó ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿»¿«
„Èbn‰ ·¯‰44È¯·c Le¯ÈÙa »«««ƒ¿≈ƒ¿≈

‡¯Ób‰45B˙ÏÙz ‰NBÚ‰ את «¿»»»∆¿ƒ»
שלו  התפילין של ולא Ïe‚Ú‰ה'בית' ¬»

הדין, כפי (ופירש kÒ‰בריבוע «»»
וראה  בראשו", תכנס "שלא רש"י:

ופירשו  המאמר, בהמשך להלן

יכול  הסכנה "בשעת בתוספות:

המצוה  עליו תגין ולא בהן, להסתכן

בעל  לאלישע כמו נס לו יעשה ולא

) ÂˆÓ‰הכנפיים" da ÔÈ‡Â'וב'בית ¿≈»ƒ¿»
התפילין  כי תפילין מצוות אין כזה

כך  ועל דווקא. מרובעות להיות צריכות

המגיד הרב Le¯Ètאומר ,B˙ÏÙz¿ƒ»≈
˙e˜ac˙‰האדם a˜‰a"‰של ƒ¿«¿«»»

ÔBLlÓ B˙ÏÙz L¯ÙnL eÈ‰)«¿∆¿»≈¿ƒ»ƒ¿
˙e˜ac˙‰ dÈÚL ,‰ÏÙz¿ƒ»∆ƒ¿»»ƒ¿«¿

‰"a˜‰a מלשון היא תפילה שהרי «»»
נפתלתי" אלוקים "נפתולי כמו חיבור

בלשון  חרס" כלי "התופל וכמו

Yהמשנה  ‰Ïe‚Ú שיש ). עיגול כמו ¬»
ולמטה  למעלה שונים, חלקים בו

באופן  היא שתפילתו מי וכך ובצדדים,

שינויים  בה e‰L‡שיש ÌÈÓÚt¿»ƒ∆
BÈ‡ ÌÈÓÚÙe ‰"a˜‰a ˜e·c»«»»¿»ƒ≈

ÏÚÓÏ‰דבוק, ‡e‰ ÌÈÓÚt¿»ƒ¿«¿»
נעלית  בדרגה היא שלו הדביקות כאשר

‰hÓÏ ‡e‰ ÌÈÓÚÙÏÂ כאשר ¿ƒ¿»ƒ¿«»
פחותה, בדרגה היא שלו הדביקות

˙e„ÈÓz BÈ‡Â ,ÏB‚Ú‰ ¯·„k¿»»∆»¿≈¿ƒ
לשינויים, נתונה ‡dÈאלא ÈÊ‡¬«≈»

ÔBLÏ ‡e‰ ‰ÂˆÓ ,‰ÂˆÓƒ¿»ƒ¿»¿
,eÈ‰Â .‡˙Âˆ BÓk ˙e¯aÁ˙‰ƒ¿«¿¿«¿»¿«¿
ÔÙB‡a ‡È‰ ‰ÏÙz‰ ¯L‡kL∆«¬∆«¿ƒ»ƒ¿∆

ÌÈÈeÈL da LiL את בה וחסר ∆≈»ƒƒ
הראויה, והרצינות Ê‰הקביעות È¯‰¬≈∆

·vÓe „ÓÚÓa BÈ‡L ‰¯BÓ∆∆≈¿«¬»«»
Ê‡L ,˙e¯aÁ˙‰Â ‡˙Âˆ ÏL∆«¿»¿ƒ¿«¿∆»

ÌÈÈeÈL ÏL ÔÈÚ ‰Êa CiL ‰È‰ ‡Ï ברמה מתפלל היה אילו כי …»»«»»∆ƒ¿»∆ƒƒ

שינוי. בכך להיות יכול היה לא באמת, באלוקות דבוק שנעשה «≈È˙ÈÂƒ¯‰כזו
Òkz ‡lL È"L¯ Le¯ÈÙk ,‰kÒ ÏL ÔÈÚ e‰fL ,‰fÓƒ∆∆∆ƒ¿»∆«»»¿≈«ƒ∆…ƒ»≈

ÏÙB ¯L‡kL eÈ‰Â ,BL‡¯aפניו ÔeÁzעל ˙¯ÈÓ‡ ˙Úa46, ¿…¿«¿∆«¬∆≈¿≈¬ƒ««¬
Â .BÁBÓ ıˆ¯È ‡lL ‰kÒ ‰Ê È¯‰ÌÈt‡ ˙ÏÈÙpL ,‰Êa ÔÈÚ‰ ¬≈∆«»»∆…≈»≈¿»ƒ¿»»∆∆¿ƒ«««ƒ

‰hÓÏ ‰„È¯i‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««¿ƒ»¿«»
'eÎ ÌÈ¯e¯a ¯¯·Ï ‰Le„w‰Ó≈«¿»¿»≈≈ƒ
הרע  בתוך שנפל הטוב את להפריד

לקדושה ולהעלותו «¿»(B·Ók‡¯ולחזור
Ï"ÊÈ¯‡‰ È·˙Îa ‰Îe¯‡a47,( «¬»¿ƒ¿≈»¬ƒ«

ÔÙB‡a ‡È‰ B˙ÏÙz Ì‡ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿ƒ»ƒ¿∆
‡˙Âˆ ÌBÏLÂŒÒÁ da ÔÈ‡L∆≈»«¿»«¿»
‰kÒ LÈ ,‰ÏÚÓÏ ˙e¯aÁ˙‰Â¿ƒ¿«¿¿«¿»≈«»»
˙„B·Úa B˙e˜qÚ˙‰a¿ƒ¿«¿«¬«

'eÎ ÌÈ¯e¯a‰ למעלה המחובר כי «≈ƒ
עם  במגע כשיבוא שגם לו מובטח

את  מהם להוציא כדי נחותים, עניינים

ולא  מכך ייפגע לא לתוכם, שנפל הטוב

קשור  אינו אם אבל ממדרגתו, יפול

לו. מסוכן הדבר למעלה ומחובר

˙Bˆw‰ 'a Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»«¿»
‰ÏÙzaL באריכות לעיל המבוארים ∆«¿ƒ»

בהם  אין דבר של לאמיתו וכיצד

ˆ¯ÎÈ‰סתירה, ‰ÏÙz‰L ,eÈ‰«¿∆«¿ƒ»¿ƒ»
˙BÈ‰Ï אחד ÏLמצד ÔÙB‡a ƒ¿¿∆∆

Ìb e‰fL) ˙e¯aÁ˙‰Â ˙e˜·c¿≈¿ƒ¿«¿∆∆«
ÔBÈlk‰ ÔÈÚ הבעלֿשםֿטוב כתורת ƒ¿««ƒ»

להביא  אמורה הייתה אמיתית שתפילה

האדם  הנפש את ‰eÈ,לכלות ,(«¿
‰Ïe‚Ú dÈ‡L נתונה ואינה ∆≈»¬»

שהיא  כך כך לשינויים לפעמים

כך  וקבוע ‡l‡ולפעמים תמידי דבר ∆»
ÌLk ,ÌÈÈepÈMÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒƒƒ¿≈
‡Ï EnÚL) BÓˆÚ ‰"aw‰L∆«»»«¿∆ƒ¿…

ÈzˆÙÁ ורוצה שואף האדם ואליו »«¿ƒ
דבוק  ÏkÓלהיות ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ (¿«¿»ƒ»

È¯‰ ,‰Ê ÌÚ „ÁÈ·e ,ÌÈÈeÈLƒƒ¿««ƒ∆¬≈
שני  הזו Ê‰מצד CLÓהדבקות ∆ƒ¿»

˙BÈ‰Ï ÌÈÁ¯ÎenL ÌÈÈeÈLa¿ƒƒ∆¿»ƒƒ¿
ÌBi‰ CLÓaL ‰„B·Úa כי »¬»∆¿∆∆«

אי  במצב בפועל היום כל להיות אפשר

תפילה, ÏÙza‰של Ìb ÔÎÏÂ¿»≈««¿ƒ»
LiL ,Ì‰Ï L¯BM‰ ÏÈÁ˙Ó«¿ƒ«∆»∆∆≈

da עצמה התפילה Úבמהלך ‡e‰L ,ÔeÁz ˙¯ÈÓ‡ Ìb˙„B·Ú ÔÈ »«¬ƒ««¬∆ƒ¿«¬«
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dlk izeg` ipbl iz`a

עד  הּברּורים, עבֹודת ענין ׁשהּוא ּתחנּון, ְֲֲֲִִִֵֶַַַַַַאמירת

ּומקֹום  מענין למּטה ׁשּנמצא הּתחּתֹון ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָלּברּור

ְַָהּקדּוׁשה.

הּתפלה p‰Â‰ו) ּבעבֹודת לעיל ׁשּנתּבאר ּכׁשם ¿ƒ≈ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָ

וכּמה  ּברכֹות וכּמה ּכּמה ּבּה ְְְֵֶַַַָָָָָׁשּיׁש

הם  אּלּו ענינים ׁשּכל אּלא צרכיו, ּבּקׁשֹות ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָוכּמה

ּבכללּות ּבאֹופ  ּגם הּוא ּכן חפצּתי, לא ּדעּמ ן ְְְְְִִִֵֶַַָָֹ

הּׁש"ס  סיּפּור ּבּמאמר, מביא זה ועל ְֲֲִִֵֶַַַַַָָָהעבֹודה.

הדס. ׁשל ּבבד הריקּוד ענין אֹודֹות ְְְֲִִִֶַַַָּד'כתּוּבֹות'

ÔÈÚ‰Â האמצעי אדמּו"ר ׁשּמבאר ּכפי ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָ

ׁשג'23ּב'ּסידּור' אּתלת, מרּקד ּבענין ְְְְִִֵֶַַַַַ

על  מֹורה זה ׁשענין והינּו, קּוין, ג' הן ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָהדּסים

העּמּודים  ּבׁשלׁשה האדם עבֹודת ְְֲִִַַָָָָָָֹּכללּות

עֹומד  העֹולם ּכמבאר 48ׁשעליהם מּזה, ויתירה . ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ

ה'צמח  לאדמּו"ר לכם' 'ּולקחּתם ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָּבדרּוׁשי

מהר"ׁש49צדק' לאדמּו"ר 'וככה' ּבהמׁש וגם ,50 ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָ

האריז"ל  ּכתבי על ד'51(מיּוסד ענין ּבביאּור ,( ְְְְֲִִִֵֵַַַָָ

הדס  ׁשל ׁשענינֹו האחדּות, על ׁשרֹומזים ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָהּמינים

קינא  ּבחד עלים) (ג' ּדתלתא ּבאֹופן ,52הּוא ְְְִִִֶַָָָָ

(ּכמֹו הדּסים ג' יׁשנם ׁשּכאׁשר מּובן, ְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָּומּזה

הדּסים  ג' להיֹות ׁשּצריכים ּומיניו ׁשּכל 53ּבלּולב ( ְְְֲִִִִִֶֶַָָָ

הרי  קינא, ּבחד ּדתלתא ּבאֹופן הּוא מהם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָאחד

ההתּכּללּות, ּבענין הּׁשלמּות ּתכלית על מֹורה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַזה

ׁשל  ּבאֹופן הם אבל ּפרטים, ריּבּוי ְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָׁשּיׁשנם

ְְִַהתּכּללּות.

LÈÂ אאמו"ר ּׁשּכתב מה עלּֿפי ּבזה להֹוסיף ¿≈ְִִֶֶַַַָָ

הּקדׁש'54ּבהּגהֹותיו  ליֹום 55ל'אּגרת ּבקׁשר ְְְְִֶֶֶֶֶַַָָֹ

לכל  חּיים ּדׁשבק הענין ּתחלה ׁשּמבאר ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָהילּולא,

זרּוע  ּדאֹור הענין ּגם ׁשּיׁשנֹו מֹוסיף ואחרּֿכ ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָחי,

ׁשבק 56לּצּדיק  מענין יֹותר נעלה ענין ׁשזהּו , ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
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מ"ב.48) פ"א ב'צח.49)אבות ע' ויקהל אוה"ת פז.50)ראה פ"ג.51)פרק הלולב שער חיים עץ פרי לב,52)ראה סוכה

ב).53)ב. (נו, תכ"א תקו"ז גם כב.54)ראה ע' שם גם וראה נ. ע' לתניא הערות יצחק לוי ז"ך.55)לקוטי תהלים 56)סי'

יא. צז,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯e¯aÏ „Ú ,ÌÈ¯e¯a‰ של לקדושה ÓpLˆ‡וההעלאה ÔBzÁz‰ «≈ƒ«¿≈««¿∆ƒ¿»

‰Le„w‰ ÌB˜Óe ÔÈÚÓ ‰hÓÏ נפרד בלתי חלק נעשה זה וגם ¿«»≈ƒ¿«¿«¿»
גם  לפעול אפשר שבתפילה והדבקות ההתחברות בכוח דווקא כי מהתפילה,

הזה. הבירור את

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL ÌLk ‰p‰Â (Â¿ƒ≈¿≈∆ƒ¿»≈¿≈
da LiL ‰ÏÙz‰ ˙„B·Úa«¬««¿ƒ»∆≈»

שמונהֿעשרה  nÎÂ‰בתפילת ‰nk«»¿«»
˙BLwa ‰nÎÂ ‰nÎÂ ˙BÎ¯a¿»¿«»¿«»«»

ÂÈÎ¯ˆ מבקש אכן המתפלל והאדם ¿»»
הזה, העולם בענייני גשמיים צרכים על

Ì‰ el‡ ÌÈÈÚ ÏkL ‡l‡∆»∆»ƒ¿»ƒ≈≈
,ÈzˆÙÁ ‡Ï EnÚc ÔÙB‡a¿∆¿ƒ¿…»«¿ƒ
שבו  הנעלה שהמצב לעיל כמבואר

פועל  התפילה בעת האדם נמצא

שלו  והעיסוקים המעשים על ומשפיע

כולו, היום כל Ìbבמשך ‡e‰ Ôk≈«
‰„B·Ú‰ ˙eÏÏÎa שהעבודה ƒ¿»»¬»

'שטות  של באופן ודעת, מטעם למעלה

כל  על ומשפיעה פועלת דקדושה',

העבודה. È·Ó‡ענייני ‰Ê ÏÚÂ¿«∆≈ƒ
הריי"צ etÈÒ¯הרבי ,¯Ó‡na««¬»ƒ

'˙Bae˙Î'c Ò"M‰ הגמרא סיפור ««ƒ¿
את  רק לא בשלימותו, כתובות במסכת

שמואל  רב הנהגת על המדבר הקטע

גם  אלא דקדושה' 'שטות של באופן

לכן קודם המסופר ÔÈÚאת ˙B„B‡ƒ¿«
.Ò„‰ ÏL „·a „e˜È¯‰»ƒ¿«∆¬«

¯‡·nL ÈÙk ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ∆¿»≈
'¯e„Èq'a ÈÚˆÓ‡‰ ¯"eÓ„‡23 «¿»∆¿»ƒ«ƒ

,˙Ïz‡ „w¯Ó ÔÈÚa שהמשמעות ¿ƒ¿«¿«≈«¿«
בדי  שלושה עם הריקוד של הפנימית

היא  ‰Ôהדס ÌÈq„‰ '‚L כנגד'‚ ∆¬«ƒ≈
‰Ê ÔÈÚL ,eÈ‰Â ,ÔÈe˜ הריקוד «ƒ¿«¿∆ƒ¿»∆

הדסים שלושה ÏÚעם ‰¯BÓ∆«
Ì„‡‰ ˙„B·Ú ˙eÏÏk שהיא ¿»¬«»»»

Ì‰ÈÏÚL ÌÈ„enÚ‰ ‰LÏLaƒ¿…»»«ƒ∆¬≈∆
„ÓBÚ ÌÏBÚ‰48 עבודה תורה, »»≈

חסדים  וגמילות התפילה) (עבודת

שעניין  היינו המצוות), ושאר (צדקה

משפיע  דקדושה' וה'שטות הריקוד

שיש וחודר  ה' בעבודת הפרטים לכל

להלן). יותר בפרטיות שמבאר (וכפי לשלושה כללית חלוקה «≈È˙ÈÂƒ¯‰בה
ÈLe¯„a ¯‡·Ók ,‰fÓ דיבורֿהמתחיל החסידות 'ÌzÁ˜Ïeמאמרי ƒ∆«¿…»ƒ¿≈¿«¿∆

'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯"eÓ„‡Ï 'ÌÎÏ49CLÓ‰a Ì‚Â המאמרים , »∆¿«¿«∆«∆∆¿««∆¿≈
בפסוק  חגורים..."'ÎÎÂ‰'המתחיל מתניכם אותו תאכלו ("וככה ¿»»

L"¯‰Ó ¯"eÓ„‡Ï50„ÒeÈÓ) ¿«¿«¬»¿»
Ï"ÊÈ¯‡‰ È·˙k ÏÚ51,( «ƒ¿≈»¬ƒ«
ÌÈÈn‰ '„ ÔÈÚ ¯e‡È·a,לולב ¿≈ƒ¿««ƒƒ

ערבה  הדס, כל ÌÈÊÓB¯Lאתרוג, ∆¿ƒ
ביחד  וכולם מהם »ÏÚאחד

Ò„‰ ÏL BÈÚL ,˙e„Á‡‰»«¿∆ƒ¿»∆¬«
'‚) ‡˙Ï˙c ÔÙB‡a ‡e‰¿∆ƒ¿»»

‡È˜ „Áa (ÌÈÏÚ52, אחד בקן »ƒ¿«ƒ»
ההדס), בענף 'קו' מאותו יחד (צומחים

'‚ ÌLÈ ¯L‡kL ,Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆«¬∆∆¿»
ÂÈÈÓe ·ÏeÏa BÓk) ÌÈq„‰¬«ƒ¿¿»ƒ»

ÌÈq„‰ '‚ ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯vL53( ∆¿ƒƒƒ¿¬«ƒ
ÔÙB‡a ‡e‰ Ì‰Ó „Á‡ ÏkL∆»∆»≈∆¿∆

,‡È˜ „Áa ‡˙Ï˙c אחד שכל ƒ¿»»¿«ƒ»
של  באופן הוא ההדסים משלושת

אחד  בקן BÓ¯‰שלושה ‰Ê È¯‰¬≈∆∆
ÔÈÚa ˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎz ÏÚ««¿ƒ«¿≈¿ƒ¿«

˙eÏlk˙‰‰ השונים הענינים של «ƒ¿«¿
היינו  ביחד, ההדס «¿∆∆ÌLiLשל

ÌÈË¯t ÈeaÈ¯,מזה זה השונים ƒ¿»ƒ
˙eÏlk˙‰ ÏL ÔÙB‡a Ì‰ Ï·‡¬»≈¿∆∆ƒ¿«¿
ההתכללות  בענין שמצינו (כמו בזה זה

שבגבורה, חסד – העליונות בספירות

וכד'). שבחסד גבורה

‰Ó ÈtŒÏÚ ‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ»∆«ƒ«
¯"ÂÓ‡‡ ·˙kM,יצחק לוי רבי ∆»«

הרבי של ÂÈ˙B‰b‰a54אביו ¿«»»
¯b‡'Ï'L„w‰ התניא 55˙ שבספר ¿ƒ∆∆«…∆

‡ÏeÏÈ‰ ÌBÈÏ ¯L˜a,צדיק של ¿∆∆¿ƒ»
ÔÈÚ‰ ‰ÏÁz ¯‡·nL לשון של ∆¿»≈¿ƒ»»ƒ¿»

הקודש' ב'אגרת ונתבאר שהובא הזוהר

התניא  ÏÎÏשבספר ÌÈiÁ ˜·Lc¿»««ƒ¿»
,ÈÁ חיים משאיר הצדיק בהסתלקותו, «

לאחרים  חיות משפיע היינו חי, לכל

Ìb BLiL ÛÈÒBÓ CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ∆∆¿«
˜ÈcvÏ Úe¯Ê ¯B‡c ÔÈÚ‰56, »ƒ¿»¿»«««ƒ

מהצדיק נוספת ÔÈÚהשפעה e‰ÊL∆∆ƒ¿»
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d"lyz'dלח ,hay c"ei

ּבכתבי  ּׁשּכתּוב מה ּומביא חי, לכל ְְְִִִֵֵֶַַַָָחּיים

והדס 57האריז"ל  חּיים, ּבגימטרּיא ׁשּלּולב ְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָ

ואֹור  הּכֹולל), (עם יֹותר  ואחד חּיים ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָּבגימטרּיא 

אֹור  ׁשענין ונמצא , הדס. ּפעמים ג' ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָּבגימטרּיא

לכל  חּיים ׁשבק מענין למעלה הּוא לּצּדיק ְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָזרּוע

יֹותר  ואחד חּיים, ּפעמים ג' מסּפרֹו אֹור ּכי ְְְִִִִֵֶַַָָָחי,

ג' ּוכמֹו חּיים, ּפעמים מהג' ואחד אחד ְְְְִִֵֶֶַַָָָָּבכל

ּומבאר  יֹותר. ואחד חּיים מסּפרֹו ׁשהדס ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָהדּסים

חּיים, ּפעמים ג' ּומסּפרֹו יסֹוד, הּוא ׁשּצּדיק ְְְִִִִֶַַָָָׁשם,

ואהבה  יראה ּדאמּונה חּיים, ּבחינֹות הג' ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָׁשהם

ּבחינת  ׁשהּוא ׁשּביֹוסף ּוכמֹו ּב'ּיסֹוד', ְְְְְִִִֵֶֶַַַהּמאירים

ׁשּיֹוסף  מה ׁשּזהּו האבֹות, מג' נמׁש ְְִִֵֶֶֶַָָָיסֹוד

ג' לכל ּבן ׁשהּוא הינּו ּבן, ּפעמים ג' ְְְְִִֵֵֶַָָָמסּפרֹו

ההמׁשכה  ׁשּבענין מּובן, ועלּֿפיֿזה ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָהאבֹות.

הארץ  עם לכל ּבר הּמׁשּביר (ׁשהּוא )58מּיֹוסף ְְִִֵֶֶַַַָָָָ

ּבחינת  אֹופּנים, ּב' יׁשנם ההסּתּלקּות, ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָלאחרי

לֹומר, ויׁש אֹור. ּבחינת מּזה, ּולמעלה ְְְְִִִֵֶַַַַָחּיים,

ׁשּכתּוב  מה ּגם הּׁשמׁש59ׁשּזהּו ּובא הּׁשמׁש וזרח ֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ׁשּכאׁשר  הינּו, ׁשם. הּוא זֹורח ׁשֹואף, מקֹומֹו ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָואל

ההסּתּלקּות  ענין על ׁשּמֹורה הּׁשמׁש אזי 60ּבא , ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָ

ּבדרּוׁשי  ּבזה הּדּיּוק (ּכמבאר ׁשם הּוא ְְִִֵֵֶַַַָָָֹזֹורח

מהר"ׁש נעׂשה 61אדמּו"ר ׁשם ׁשּדוקא הינּו, ,( ְְְֲֲֶֶַַַַַָָָ

וההֹוספה  הריּבּוי ׁשּזהּו לּצּדיק, זרּוע ּדאֹור ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָהענין

אחר  ּבן לי הוי' ׁשּיֹוסף עד יֹוסף, ׁשל ,62ּבענינֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ּב'אֹור  (ּכמבֹואר 'ּבן' עֹוׂשים 'אחר' ְְְִִִֵֵֶַַַָׁשּמּבחינת

צדק' ה'צמח לאדמּו"ר ).63הּתֹורה' ְְֶֶֶַַַַָ

ÈtŒÏÚÂּו הדס ׁשל ּבד ׁשענין בפרט האמּור ¿«ƒְְֲִִֶֶַַַָָָ

ּכללּות  על מֹורה הדּסים, ְְֲִֶַַָָֹׁשלׁשה

כּו', ּפרטים ריּבּוי ׁשל ּבאֹופן הּקּוין ּבג' ְְְֲִִִֶֶַַָָָהעבֹודה

ּומרּקד  הדס, ׁשל ּבבד הריקּוד ענין ּגם ְְְֲִִֵֶַַַַַָָמּובן

הם  העבֹודה, עניני ּפרטי ׁשּכל הינּו, ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָאּתלת.

האמּור  עלּֿדר מּטעםֿודעת, ׁשּלמעלה הּׁשטּות ענין ׁשּזהּו ריקּוד, ׁשל ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָּבאֹופן
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שם.57) הלולב שער חיים עץ ו.58)פרי מב, ה.59)מקץ א, ב.60)קהלת עב, קידושין ואילך.61)ראה מד ע' תר"ל סה"מ

כד.62) ל, אֿב.63)ויצא שפו, ויחי ואילך. א רכ, ויצא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡È·Óe ,ÈÁ ÏÎÏ ÌÈiÁ ˜·L ÔÈÚÓ ¯˙BÈ ‰ÏÚ יצחק לוי רבי «¬∆≈≈ƒ¿«»««ƒ¿»«≈ƒ

לתניא שלו ‰‡¯Ï"ÊÈבהגהות È·˙Îa ·e˙kM ‰Ó57·ÏelL «∆»¿ƒ¿≈»¬ƒ«∆»
ÌÚ) ¯˙BÈ „Á‡Â ÌÈiÁ ‡i¯ËÓÈ‚a Ò„‰Â ,ÌÈiÁ ‡i¯ËÓÈ‚a¿ƒ«¿ƒ»«ƒ«¬«¿ƒ«¿ƒ»«ƒ¿∆»≈ƒ

ÏÏBk‰ עצמה המילה את גם שמונים ‚'היינו ‡i¯ËÓÈ‚a ¯B‡Â ,( «≈¿¿ƒ«¿ƒ»
ÔÈÚL ,‡ˆÓÂ .Ò„‰ ÌÈÓÚt¿»ƒ¬«¿ƒ¿»∆ƒ¿«

‡e‰ ˜ÈcvÏ Úe¯Ê ¯B‡ השפעה »«««ƒ
גבוהה, בדרגה «¿»¿ÏÚÓÏ‰מהצדיק

Èk ,ÈÁ ÏÎÏ ÌÈiÁ ˜·L ÔÈÚÓ≈ƒ¿«»««ƒ¿»«ƒ
B¯tÒÓ ¯B‡ בגימטריא'‚ ƒ¿»

¯˙BÈ „Á‡Â ,ÌÈiÁ ÌÈÓÚt¿»ƒ«ƒ¿∆»≈
ÌÈÓÚt '‚‰Ó „Á‡Â „Á‡ ÏÎa¿»∆»¿∆»≈«¿»ƒ
Ò„‰L ÌÈq„‰ '‚ BÓÎe ,ÌÈiÁ«ƒ¿¬«ƒ∆¬«
¯˙BÈ „Á‡Â ÌÈiÁ B¯tÒÓƒ¿»«ƒ¿∆»≈
רומזת  יותר" ה"אחד של והתוספת

יותר. נעלית בדרגא שמדובר

‡e‰ ˜ÈcvL ,ÌL ¯‡·Óe כנגד ¿»≈»∆«ƒ
העליונות  בספירות העליונה המידה

B¯tÒÓeהנקראת  ,„BÒÈ הגימטריא ¿ƒ¿»
של  לגימטריא שווה (204) "צדיק" של

ÌÈiÁ ÌÈÓÚt '‚68 פעמים 3) ¿»ƒ«ƒ
,(204 BÈÁa˙שהם '‚‰ Ì‰L∆≈«¿ƒ

,ÌÈiÁ חניים הרו החיים‰eÓ‡c «ƒ∆¡»
‰·‰‡Â ‰‡¯È של התוכן שהם ƒ¿»¿«¬»
הצדיק  של בשריים החיים חיים שאינם

שם) הקודש' ב'אגרת (כמבואר

BÓÎe ,'„BÒi'a ÌÈ¯È‡n‰«¿ƒƒ«¿¿
ÛÒBÈaL הצדיק˙ÈÁa ‡e‰L ∆¿≈∆¿ƒ«

,˙B·‡‰ '‚Ó CLÓ „BÒÈ¿ƒ¿»ƒ»»
B¯tÒÓ ÛÒBiL ‰Ó e‰fL∆∆«∆≈ƒ¿»

(156) יוסף של ‚'הגימטריא
Ôa ‡e‰L eÈ‰ ,Ôa ÌÈÓÚt¿»ƒ≈«¿∆≈
‰ÊŒÈtŒÏÚÂ .˙B·‡‰ '‚ ÏÎÏ¿»»»¿«ƒ∆
‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚaL ,Ô·eÓ»∆¿ƒ¿«««¿»»
¯a ¯ÈaLn‰ ‡e‰L) ÛÒBiÓƒ≈∆««¿ƒ»

ı¯‡‰ ÌÚ ÏÎÏ58 שמשפיע היינו ¿»«»»∆
ההשפעה  לעניין רמז כאן ויש לכולם,

שבט  יו"ד של ההילולא בעל הרבי של

'יוסף') ≈¬»¿È¯Á‡Ïששמו
'a ÌLÈ ,˙e˜lzÒ‰‰«ƒ¿«¿∆¿»

ÌÈiÁ ˙ÈÁa ,ÌÈpÙB‡ כלשון «ƒ¿ƒ««ƒ
חי", לכל חיים "שבק הזוהר

¯B‡ ˙ÈÁa ,‰fÓ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»ƒ∆¿ƒ«
לצדיק". זרוע "אור הכתוב כלשון

Ìb e‰fL ,¯ÓBÏ LÈÂ של הפנימי e˙kL·התוכן ‰Ó59Á¯ÊÂ ¿≈«∆∆««∆»»»«
.ÌL ‡e‰ Á¯BÊ ,Û‡BL BÓB˜Ó Ï‡Â LÓM‰ ‡·e LÓM‰«∆∆»«∆∆¿∆¿≈≈«»

LÓM‰ ‡a ¯L‡kL ,eÈ‰ שוקעת כאשר ÔÈÚהשמש ÏÚ ‰¯BnL «¿∆«¬∆»«∆∆∆∆«ƒ¿«
˙e˜lzÒ‰‰60‰Êa ˜eic‰ ¯‡·Ók) ÌL ‡e‰ Á¯BÊ ÈÊ‡ , «ƒ¿«¿¬«≈«»«¿…»«ƒ»∆

L"¯‰Ó ¯"eÓ„‡ ÈLe¯„a61,( ƒ¿≈«¿«¬»
ÌL ‡˜ÂcL ,eÈ‰ דווקא «¿∆«¿»»

הארה  תוספת יש הצדיק בהסתלקות

דווקא  כי בעולם נשמתו של והשפעה

Úe¯Êאז ¯B‡c ÔÈÚ‰ ‰NÚ«¬∆»ƒ¿»¿»«
ÈeaÈ¯‰ e‰fL ,˜ÈcvÏ««ƒ∆∆»ƒ
,ÛÒBÈ ÏL BÈÚa ‰ÙÒB‰‰Â¿«»»¿ƒ¿»∆≈
והוספה  ריבוי הצדיק, יוסף המכונה

כך  כדי עד יוסף של ַבהשפעתו

Â‰ ÛÒBiL¯Á‡ Ôa ÈÏ 'È62, ∆≈¬»»ƒ≈«≈
השם  ניתן זה שם שעל בתורה כמפורש

ומשמעות  אמו, רחל ידי על "יוסף"

היא  חסידות עלֿפי »ÈÁanL∆ƒ¿ƒ˙הענין
'¯Á‡' וענייני שרחוק ומצוות מתורה «≈

'Ôa'אלקות  ÌÈNBÚ לאלקות קרוב ƒ≈
'‰¯Bz‰ ¯B‡'a ¯‡B·Ók)«¿»¿«»

'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯"eÓ„‡Ï63.( ¿«¿«∆«∆∆
ÏL „a ÔÈÚL ¯eÓ‡‰ ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ»»∆ƒ¿««∆

Ò„‰ של שורותֿשורות בו שיש ¬«
עלים  LÏL‰שלושה Ë¯Ù·eƒ¿»¿…»

˙eÏÏk ÏÚ ‰¯BÓ ,ÌÈq„‰¬«ƒ∆«¿»
ÔÙB‡a ÔÈew‰ '‚a ‰„B·Ú‰»¬»¿««ƒ¿∆

,'eÎ ÌÈË¯t ÈeaÈ¯ ÏL העניין ∆ƒ¿»ƒ
בשלושת  שהיא ה' עבודת של הכללי

חסדים  וגמילות עבודה תורה, ה'קוים':

עבודת  של הפרטים ריבוי את הכוללים

‰¯e˜È„ה' ÔÈÚ Ìb Ô·eÓ ,(»«ƒ¿«»ƒ
,Ò„‰ ÏL „·a לגבי הגמרא כלשון ¿«∆¬«

שמואל רב של הריקוד ≈»¿w¯Óe„אופן
ÈÈÚ ÈË¯t ÏkL ,eÈ‰ .˙Ïz‡«¿««¿∆»¿»≈ƒ¿¿≈

,‰„B·Ú‰ מיוחדות עבודות רק ולא »¬»
בתפילה  (כמו הכלל מן ויוצאות

ביותר) גבוהה ÔÙB‡aבמדרגה Ì‰≈¿∆
,„e˜È¯ ÏL וקפיצה דילוג ∆ƒ

המציאות  מגדרי יציאה של במשמעות

˙eËM‰ ÔÈÚ e‰fL,דקדושה ∆∆ƒ¿««¿
ה' ŒÌÚhÓעבודת ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ««
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dlk izeg` ipbl iz`a

הּברכֹות  ּפרטי ׁשּכל הּתפלה, ּבעבֹודת ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָלעיל

ּדעּמ הענין ּבהם ׁשּניּכר ּבאֹופן הם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָוהּבּקׁשֹות

חפצּתי. ְִַָֹלא

ּבּמאמר ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ז) מבאר ׁשּכאׁשר יּובן ¿«ƒ∆ְֲֲֵֶֶַַַָָָ

מביא  ּבפרטּיּות, הּנ"ל ְְִִִִֵַַָָענין

הּׁש"ס  ּבסיּפּור הּדברים אריכּות ּכל ְְֲִִִֶַַַָָאת

ּברּבי  יהּודה רּבי מהנהגת החל ְְְְִִִֵֵַַַַָָָּד'כתּוּבֹות',

כּו', ּומרּקד הדס ׁשל ּבד נֹוטל ׁשהיה ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָאילעאי

רׁש"י  (ׁשּמביא הּכלל ידּוע היכא 64ּדהּנה, ּכל ( ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ּבן  יהּודה רּבי אֹו אחד, ּבחסיד מעׂשה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָּדאמרינן

ּומּצד  אילעאי, ּברּבי יהּודה רּבי אֹו ְְִִִִִַַַָָָָּבבא

נֹוטל  ׁשהיה ּבאֹופן עבֹודתֹו היתה ׁשּלֹו ְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָָהחסידּות

ּדעם  ּדוקא, אחד הדס הינּו ּומרּקד, הדס ׁשל ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָּבד

זה  הרי קינא), ּבחד (ּתלתא ּבעּלין מרּוּבה ְְְְֱֲִִֵֶֶַָָָָהיֹותֹו

ּפרטי  ׁשּכל עלּֿדר והינּו אחד, ּבד ׁשל ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבאֹופן

חפצּתי, לא ּדעּמ ּבאֹופן הם ׁשּבּתפּלה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹהענינים

ּבּתניא  ּכּמּובא החסידּות, ענין ּגם מאמר 65ׁשּזהּו ְְֲֲִִֶֶַַַַַַַַָָ

זהר' קֹונֹו,66ה'ּתּקּוני עם הּמתחּסד חסיד איזהּו ְִִִִֵֵֵֶַַַַָֹ

אבֹוי  ּבתר ּדאׁשּתּדל ּכברא כּו', ּדיליּה קן ְְְֲִִִֵֵַַַָָָעם

ּומסר  כּו' מּגרמיּה יּתיר לֹון ּדרחים ְְְִִִִֵֵַַַָָואּמיּה

כּו' אֹודֹות 67ּגרמיּה ּכלל חֹוׁשב ׁשאינֹו הינּו , ְְְֵֵֵֶַַָ

 ֿ מּטעם ׁשּלמעלה העבֹודה אֹופן ׁשּזהּו ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָעצמֹו,

אצל  ׁשהיה ּכפי ההנהגה מאֹופן והּנה, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָודעת.

ראׁשֹונים רּבי  ּבדֹורֹו, אילעאי ּברּבי יהּודה ְְְִִִִִִַַָָ

רב 68ּכמלאכים  ׁשל ּבדֹורֹו ּגם נמׁש זה הרי , ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָ

האמֹוראים, ּבדֹורֹות ׁשהיה יצחק, רב ּבר ְְְֲִִֵֶַַָָָָָׁשמּואל

הינּו, אּתלת. ּדמרּקד ּבאֹופן זה ענין היה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשאצלֹו

מׁשּולׁש הּוא ּבפניֿעצמֹו הדס ׁשּכל לכ ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָׁשּנֹוסף

הדּסים, ּבׁשלׁשה ּבגלּוי נמׁש זה הרי ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָֹּבעליו,

ריקּוד  ׁשל ּבתנּועה ּכּולם עֹומדים מּכלֿמקֹום הדּסים, ׁשלׁשה ׁשּיׁשנם ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹואף

ּברּבי  יהּודה רּבי מהנהגת ההׁשּפעה עלֿידי נעׂשה זה ׁשענין ׁשטּות, ׁשל ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָּבאֹופן

ּכההמׁש ׁשּלאחריֿזה, ּבּדֹור ּגם נמׁש ּומּזה אחד. ּבהדס מרּקד ׁשהיה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָאילעאי
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ב.64) קג, מב"ק - ב קכז, פ"י.65)שבת סע"ב).66)סוף (א, (ברע"מ).67)בהקדמה א רפא, חז"ל 68)זח"ג לשון ע"פ

ב. ה, חולין צדיקים תוד"ה כגירסת - ב קיב, שבת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈË¯t ÏkL ,‰ÏÙz‰ ˙„B·Úa ÏÈÚÏ ¯eÓ‡‰ C¯cŒÏÚ ,˙Ú„Â»«««∆∆»»¿≈«¬««¿ƒ»∆»¿»≈

˙BLwa‰Â ˙BÎ¯a‰ הצרכים על בקשות של פירוט בהם שיש אף «¿»¿««»
האדם, של Ï‡הגשמיים EnÚc ÔÈÚ‰ Ì‰a ¯kÈpL ÔÙB‡a Ì‰≈¿∆∆ƒ»»∆»ƒ¿»¿ƒ¿…

ÈzˆÙÁ דבוק להיות הרצון מלבד ושאיפות רצונות שום לאדם אין ובעצם »«¿ƒ
באלוקות.

¯L‡kL Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (Ê¿«ƒ∆»∆«¬∆
Ï"p‰ ÔÈÚ ¯Ó‡na ¯‡·Ó של ¿»≈««¬»ƒ¿»««

דקדושה' 'שטות של באופן ה' עבודת

Ïk ˙‡ ‡È·Ó ,˙eiË¯Ùaƒ¿»ƒ≈ƒ∆»
¯etÈÒa ÌÈ¯·c‰ ˙eÎÈ¯‡¬ƒ«¿»ƒ¿ƒ
ÏÁ‰ ,'˙Bae˙Î'c Ò"M‰««ƒ¿»≈
Èa¯a ‰„e‰È Èa¯ ˙‚‰‰Ó≈«¿»««ƒ¿»¿«ƒ
ÏL „a ÏËB ‰È‰L È‡ÚÏÈ‡ƒ»ƒ∆»»≈«∆

„w¯Óe Ò„‰ הכלה כפי eÎ',לפני ¬«¿«≈
לעיל, ‰ÏÏkשהובא Úe„È ,‰p‰c¿ƒ≈»««¿»

È"L¯ ‡È·nL)64‡ÎÈ‰ Ïk ( ∆≈ƒ«ƒ»≈»
ÔÈ¯Ó‡c אומרים שאנו מקום בכל ¿»¿ƒ«

ז"ל) חכמינו ∆¬»NÚÓ‰(בדברי
,„Á‡ „ÈÒÁa זה ¯Èaהרי B‡ ¿»ƒ∆»«ƒ

‰„e‰È Èa¯ B‡ ‡·a Ôa ‰„e‰È¿»∆»»«ƒ¿»
„vÓe ,È‡ÚÏÈ‡ Èa¯a¿«ƒƒ»ƒƒ«
B˙„B·Ú ‰˙È‰ BlL ˙e„ÈÒÁ‰«¬ƒ∆»¿»¬»
ÏL „a ÏËB ‰È‰L ÔÙB‡a¿∆∆»»≈«∆
„Á‡ Ò„‰ eÈ‰ ,„w¯Óe Ò„‰¬«¿«≈«¿¬«∆»
‰ae¯Ó B˙BÈ‰ ÌÚc ,‡˜Âc«¿»¿ƒ¡¿∆

ÔÈlÚa יש אחד בהדס שגם למרות ¿»ƒ
רבים ˜È‡עלים „Áa ‡˙Ïz)¿»»¿«ƒ»

ריבוי  הכול ובסך אחד, ב'קן' שלושה

a„עלים  ÏL ÔÙB‡a ‰Ê È¯‰ ,(¬≈∆¿∆∆«
„Á‡ להיות הופכים כולם העלים וכל ∆»

אחת, C¯cŒÏÚמציאות eÈ‰Â¿«¿«∆∆
לעיל ‰ÌÈÈÚהאמור ÈË¯t ÏkL∆»¿»≈»ƒ¿»ƒ
‰lÙzaL צרכיו בקשת אפילו ∆«¿ƒ»

האדם  של ÔÙB‡aהגשמיים Ì‰≈¿∆
ÈzˆÙÁ ‡Ï EnÚc לו אין ובעצם ¿ƒ¿…»«¿ƒ

הוא  רצונו וכל אישיים רצונות שום

באלקות, הדביקות e‰fLלדבוק ∆∆
הפנימית Ìbבאלוקות  והנקודה התוכן «

enk·‡של ,˙e„ÈÒÁ‰ ÔÈÚƒ¿««¬ƒ«»
‡Èza65Èewz'‰ ¯Ó‡Ó ««¿»«¬««ƒ≈
'¯‰Ê66„qÁ˙n‰ „ÈÒÁ e‰ÊÈ‡ …«≈∆»ƒ«ƒ¿«≈

'eÎ dÈÏÈc Ô˜ ÌÚ ,BB˜ ÌÚƒƒ«ƒ≈
החסיד  כלומר "קן", מלשון "קונו"

הקדושֿברוךֿהוא, הוא מקורו, שלו, ה"קן" עם בחסד ««¿k·¯‡מתנהג
dÈn‡Â ÈB·‡ ¯˙a ÏczL‡c לטוב המשתדל בן ואמו כמו אביו ת ¿ƒ¿«≈»«¬¿ƒ≈

'eÎ dÈÓ¯b ¯ÒÓe 'eÎ dÈÓ¯bÓ ¯ÈzÈ ÔBÏ ÌÈÁ¯c67, שאוהב ¿»ƒ«ƒƒ«¿≈»««¿≈
לפדות  כדי [למות, (נפשו) עצמו את  ומוסר כו' עצמו את מאשר יותר אותם

מהשבי] ואמו אביו BÈ‡Lאת eÈ‰«¿∆≈
,BÓˆÚ ˙B„B‡ ÏÏk ·LBÁ≈¿»«¿
‰„B·Ú‰ ÔÙB‡ e‰fL∆∆∆»¬»

˙Ú„ÂŒÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ובניגוד ∆¿«¿»ƒ««»««
האדם  של וההגיונית הטבעית לנטייה

מציאותו. גדרי בתוך לחיות

ÈÙk ‰‚‰‰‰ ÔÙB‡Ó ,‰p‰Â¿ƒ≈≈∆««¿»»¿ƒ
Èa¯a ‰„e‰È Èa¯ Ïˆ‡ ‰È‰L∆»»≈∆«ƒ¿»¿«ƒ
ÌÈBL‡¯ ,B¯B„a È‡ÚÏÈ‡ƒ»ƒ¿ƒƒ

ÌÈÎ‡ÏÓk68, שטות' של עבודה ¿«¿»ƒ
ודעת, מטעם למעלה ≈¬‰¯Èדקדושה'

·¯ ÏL B¯B„a Ìb CLÓ ‰Ê∆ƒ¿»«¿∆«
‰È‰L ,˜ÁˆÈ ·¯ ¯a Ï‡eÓL¿≈««ƒ¿»∆»»
BÏˆ‡L ,ÌÈ‡¯BÓ‡‰ ˙B¯B„a¿»¬»ƒ∆∆¿
„w¯Óc ÔÙB‡a ‰Ê ÔÈÚ ‰È‰»»ƒ¿»∆¿∆ƒ¿«≈
CÎÏ ÛÒBpL ,eÈ‰ .˙Ïz‡«¿««¿∆»¿«
‡e‰ BÓˆÚŒÈÙa Ò„‰ ÏkL∆»¬«ƒ¿≈«¿

,ÂÈÏÚa LÏeLÓ ריקוד גם ובעצם ¿»¿»»
אחד  עניין בהדס את היטב מבטא

ודעת, מטעם למעלה ≈¬‰¯Èהעבודה
‰LÏLa ÈeÏ‚a CLÓ ‰Ê∆ƒ¿»¿»ƒ¿…»

,ÌÈq„‰ עוד השפעה לכך שיש היינו ¬«ƒ
ורחבה, גדולה ÌLiLיותר Û‡Â¿«∆∆¿»
ÌÈq„‰ ‰LÏL ומחולקים שונים ¿…»¬«ƒ

מזה, ÌÈ„ÓBÚזה ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¿ƒ
ÌÏek ריבוי כל עם יחד, שלושתם כל »

שעליהם, ÏLהעלים ‰Úe˙aƒ¿»∆
˙eËL ÏL ÔÙB‡a „e˜Èƒ̄¿∆∆¿

ŒÏÚדקדושה, ‰NÚ ‰Ê ÔÈÚL∆ƒ¿»∆«¬∆«
Èa¯ ˙‚‰‰Ó ‰ÚtL‰‰ È„È¿≈««¿»»≈«¿»««ƒ
‰È‰L È‡ÚÏÈ‡ Èa¯a ‰„e‰È¿»¿«ƒƒ»ƒ∆»»
‰fÓe .„Á‡ Ò„‰a „w¯Ó¿«≈«¬«∆»ƒ∆
,‰ÊŒÈ¯Á‡lL ¯Bca Ìb CLÓƒ¿»««∆¿«¬≈∆
ודעת  מטעם שלמעלה שהעבודה כך
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לט d"lyz'd ,hay c"ei

ּבכתבי  ּׁשּכתּוב מה ּומביא חי, לכל ְְְִִִֵֵֶַַַָָחּיים

והדס 57האריז"ל  חּיים, ּבגימטרּיא ׁשּלּולב ְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָ

ואֹור  הּכֹולל), (עם יֹותר  ואחד חּיים ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָּבגימטרּיא 

אֹור  ׁשענין ונמצא , הדס. ּפעמים ג' ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָּבגימטרּיא

לכל  חּיים ׁשבק מענין למעלה הּוא לּצּדיק ְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָזרּוע

יֹותר  ואחד חּיים, ּפעמים ג' מסּפרֹו אֹור ּכי ְְְִִִִֵֶַַָָָחי,

ג' ּוכמֹו חּיים, ּפעמים מהג' ואחד אחד ְְְְִִֵֶֶַַָָָָּבכל

ּומבאר  יֹותר. ואחד חּיים מסּפרֹו ׁשהדס ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָהדּסים

חּיים, ּפעמים ג' ּומסּפרֹו יסֹוד, הּוא ׁשּצּדיק ְְְִִִִֶַַָָָׁשם,

ואהבה  יראה ּדאמּונה חּיים, ּבחינֹות הג' ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָׁשהם

ּבחינת  ׁשהּוא ׁשּביֹוסף ּוכמֹו ּב'ּיסֹוד', ְְְְְִִִֵֶֶַַַהּמאירים

ׁשּיֹוסף  מה ׁשּזהּו האבֹות, מג' נמׁש ְְִִֵֶֶֶַָָָיסֹוד

ג' לכל ּבן ׁשהּוא הינּו ּבן, ּפעמים ג' ְְְְִִֵֵֶַָָָמסּפרֹו

ההמׁשכה  ׁשּבענין מּובן, ועלּֿפיֿזה ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָהאבֹות.

הארץ  עם לכל ּבר הּמׁשּביר (ׁשהּוא )58מּיֹוסף ְְִִֵֶֶַַַָָָָ

ּבחינת  אֹופּנים, ּב' יׁשנם ההסּתּלקּות, ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָלאחרי

לֹומר, ויׁש אֹור. ּבחינת מּזה, ּולמעלה ְְְְִִִֵֶַַַַָחּיים,

ׁשּכתּוב  מה ּגם הּׁשמׁש59ׁשּזהּו ּובא הּׁשמׁש וזרח ֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ׁשּכאׁשר  הינּו, ׁשם. הּוא זֹורח ׁשֹואף, מקֹומֹו ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָואל

ההסּתּלקּות  ענין על ׁשּמֹורה הּׁשמׁש אזי 60ּבא , ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָ

ּבדרּוׁשי  ּבזה הּדּיּוק (ּכמבאר ׁשם הּוא ְְִִֵֵֶַַַָָָֹזֹורח

מהר"ׁש נעׂשה 61אדמּו"ר ׁשם ׁשּדוקא הינּו, ,( ְְְֲֲֶֶַַַַַָָָ

וההֹוספה  הריּבּוי ׁשּזהּו לּצּדיק, זרּוע ּדאֹור ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָהענין

אחר  ּבן לי הוי' ׁשּיֹוסף עד יֹוסף, ׁשל ,62ּבענינֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ּב'אֹור  (ּכמבֹואר 'ּבן' עֹוׂשים 'אחר' ְְְִִִֵֵֶַַַָׁשּמּבחינת

צדק' ה'צמח לאדמּו"ר ).63הּתֹורה' ְְֶֶֶַַַַָ

ÈtŒÏÚÂּו הדס ׁשל ּבד ׁשענין בפרט האמּור ¿«ƒְְֲִִֶֶַַַָָָ

ּכללּות  על מֹורה הדּסים, ְְֲִֶַַָָֹׁשלׁשה

כּו', ּפרטים ריּבּוי ׁשל ּבאֹופן הּקּוין ּבג' ְְְֲִִִֶֶַַָָָהעבֹודה

ּומרּקד  הדס, ׁשל ּבבד הריקּוד ענין ּגם ְְְֲִִֵֶַַַַַָָמּובן

הם  העבֹודה, עניני ּפרטי ׁשּכל הינּו, ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָאּתלת.

האמּור  עלּֿדר מּטעםֿודעת, ׁשּלמעלה הּׁשטּות ענין ׁשּזהּו ריקּוד, ׁשל ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָּבאֹופן
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שם.57) הלולב שער חיים עץ ו.58)פרי מב, ה.59)מקץ א, ב.60)קהלת עב, קידושין ואילך.61)ראה מד ע' תר"ל סה"מ

כד.62) ל, אֿב.63)ויצא שפו, ויחי ואילך. א רכ, ויצא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡È·Óe ,ÈÁ ÏÎÏ ÌÈiÁ ˜·L ÔÈÚÓ ¯˙BÈ ‰ÏÚ יצחק לוי רבי «¬∆≈≈ƒ¿«»««ƒ¿»«≈ƒ

לתניא שלו ‰‡¯Ï"ÊÈבהגהות È·˙Îa ·e˙kM ‰Ó57·ÏelL «∆»¿ƒ¿≈»¬ƒ«∆»
ÌÚ) ¯˙BÈ „Á‡Â ÌÈiÁ ‡i¯ËÓÈ‚a Ò„‰Â ,ÌÈiÁ ‡i¯ËÓÈ‚a¿ƒ«¿ƒ»«ƒ«¬«¿ƒ«¿ƒ»«ƒ¿∆»≈ƒ

ÏÏBk‰ עצמה המילה את גם שמונים ‚'היינו ‡i¯ËÓÈ‚a ¯B‡Â ,( «≈¿¿ƒ«¿ƒ»
ÔÈÚL ,‡ˆÓÂ .Ò„‰ ÌÈÓÚt¿»ƒ¬«¿ƒ¿»∆ƒ¿«

‡e‰ ˜ÈcvÏ Úe¯Ê ¯B‡ השפעה »«««ƒ
גבוהה, בדרגה «¿»¿ÏÚÓÏ‰מהצדיק

Èk ,ÈÁ ÏÎÏ ÌÈiÁ ˜·L ÔÈÚÓ≈ƒ¿«»««ƒ¿»«ƒ
B¯tÒÓ ¯B‡ בגימטריא'‚ ƒ¿»

¯˙BÈ „Á‡Â ,ÌÈiÁ ÌÈÓÚt¿»ƒ«ƒ¿∆»≈
ÌÈÓÚt '‚‰Ó „Á‡Â „Á‡ ÏÎa¿»∆»¿∆»≈«¿»ƒ
Ò„‰L ÌÈq„‰ '‚ BÓÎe ,ÌÈiÁ«ƒ¿¬«ƒ∆¬«
¯˙BÈ „Á‡Â ÌÈiÁ B¯tÒÓƒ¿»«ƒ¿∆»≈
רומזת  יותר" ה"אחד של והתוספת

יותר. נעלית בדרגא שמדובר

‡e‰ ˜ÈcvL ,ÌL ¯‡·Óe כנגד ¿»≈»∆«ƒ
העליונות  בספירות העליונה המידה

B¯tÒÓeהנקראת  ,„BÒÈ הגימטריא ¿ƒ¿»
של  לגימטריא שווה (204) "צדיק" של

ÌÈiÁ ÌÈÓÚt '‚68 פעמים 3) ¿»ƒ«ƒ
,(204 BÈÁa˙שהם '‚‰ Ì‰L∆≈«¿ƒ

,ÌÈiÁ חניים הרו החיים‰eÓ‡c «ƒ∆¡»
‰·‰‡Â ‰‡¯È של התוכן שהם ƒ¿»¿«¬»
הצדיק  של בשריים החיים חיים שאינם

שם) הקודש' ב'אגרת (כמבואר

BÓÎe ,'„BÒi'a ÌÈ¯È‡n‰«¿ƒƒ«¿¿
ÛÒBÈaL הצדיק˙ÈÁa ‡e‰L ∆¿≈∆¿ƒ«

,˙B·‡‰ '‚Ó CLÓ „BÒÈ¿ƒ¿»ƒ»»
B¯tÒÓ ÛÒBiL ‰Ó e‰fL∆∆«∆≈ƒ¿»

(156) יוסף של ‚'הגימטריא
Ôa ‡e‰L eÈ‰ ,Ôa ÌÈÓÚt¿»ƒ≈«¿∆≈
‰ÊŒÈtŒÏÚÂ .˙B·‡‰ '‚ ÏÎÏ¿»»»¿«ƒ∆
‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚaL ,Ô·eÓ»∆¿ƒ¿«««¿»»
¯a ¯ÈaLn‰ ‡e‰L) ÛÒBiÓƒ≈∆««¿ƒ»

ı¯‡‰ ÌÚ ÏÎÏ58 שמשפיע היינו ¿»«»»∆
ההשפעה  לעניין רמז כאן ויש לכולם,

שבט  יו"ד של ההילולא בעל הרבי של

'יוסף') ≈¬»¿È¯Á‡Ïששמו
'a ÌLÈ ,˙e˜lzÒ‰‰«ƒ¿«¿∆¿»

ÌÈiÁ ˙ÈÁa ,ÌÈpÙB‡ כלשון «ƒ¿ƒ««ƒ
חי", לכל חיים "שבק הזוהר

¯B‡ ˙ÈÁa ,‰fÓ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»ƒ∆¿ƒ«
לצדיק". זרוע "אור הכתוב כלשון

Ìb e‰fL ,¯ÓBÏ LÈÂ של הפנימי e˙kL·התוכן ‰Ó59Á¯ÊÂ ¿≈«∆∆««∆»»»«
.ÌL ‡e‰ Á¯BÊ ,Û‡BL BÓB˜Ó Ï‡Â LÓM‰ ‡·e LÓM‰«∆∆»«∆∆¿∆¿≈≈«»

LÓM‰ ‡a ¯L‡kL ,eÈ‰ שוקעת כאשר ÔÈÚהשמש ÏÚ ‰¯BnL «¿∆«¬∆»«∆∆∆∆«ƒ¿«
˙e˜lzÒ‰‰60‰Êa ˜eic‰ ¯‡·Ók) ÌL ‡e‰ Á¯BÊ ÈÊ‡ , «ƒ¿«¿¬«≈«»«¿…»«ƒ»∆

L"¯‰Ó ¯"eÓ„‡ ÈLe¯„a61,( ƒ¿≈«¿«¬»
ÌL ‡˜ÂcL ,eÈ‰ דווקא «¿∆«¿»»

הארה  תוספת יש הצדיק בהסתלקות

דווקא  כי בעולם נשמתו של והשפעה

Úe¯Êאז ¯B‡c ÔÈÚ‰ ‰NÚ«¬∆»ƒ¿»¿»«
ÈeaÈ¯‰ e‰fL ,˜ÈcvÏ««ƒ∆∆»ƒ
,ÛÒBÈ ÏL BÈÚa ‰ÙÒB‰‰Â¿«»»¿ƒ¿»∆≈
והוספה  ריבוי הצדיק, יוסף המכונה

כך  כדי עד יוסף של ַבהשפעתו

Â‰ ÛÒBiL¯Á‡ Ôa ÈÏ 'È62, ∆≈¬»»ƒ≈«≈
השם  ניתן זה שם שעל בתורה כמפורש

ומשמעות  אמו, רחל ידי על "יוסף"

היא  חסידות עלֿפי »ÈÁanL∆ƒ¿ƒ˙הענין
'¯Á‡' וענייני שרחוק ומצוות מתורה «≈

'Ôa'אלקות  ÌÈNBÚ לאלקות קרוב ƒ≈
'‰¯Bz‰ ¯B‡'a ¯‡B·Ók)«¿»¿«»

'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯"eÓ„‡Ï63.( ¿«¿«∆«∆∆
ÏL „a ÔÈÚL ¯eÓ‡‰ ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ»»∆ƒ¿««∆

Ò„‰ של שורותֿשורות בו שיש ¬«
עלים  LÏL‰שלושה Ë¯Ù·eƒ¿»¿…»

˙eÏÏk ÏÚ ‰¯BÓ ,ÌÈq„‰¬«ƒ∆«¿»
ÔÙB‡a ÔÈew‰ '‚a ‰„B·Ú‰»¬»¿««ƒ¿∆

,'eÎ ÌÈË¯t ÈeaÈ¯ ÏL העניין ∆ƒ¿»ƒ
בשלושת  שהיא ה' עבודת של הכללי

חסדים  וגמילות עבודה תורה, ה'קוים':

עבודת  של הפרטים ריבוי את הכוללים

‰¯e˜È„ה' ÔÈÚ Ìb Ô·eÓ ,(»«ƒ¿«»ƒ
,Ò„‰ ÏL „·a לגבי הגמרא כלשון ¿«∆¬«

שמואל רב של הריקוד ≈»¿w¯Óe„אופן
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dlk izeg` ipbl iz`a

הּברכֹות  ּפרטי ׁשּכל הּתפלה, ּבעבֹודת ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָלעיל

ּדעּמ הענין ּבהם ׁשּניּכר ּבאֹופן הם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָוהּבּקׁשֹות

חפצּתי. ְִַָֹלא

ּבּמאמר ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ז) מבאר ׁשּכאׁשר יּובן ¿«ƒ∆ְֲֲֵֶֶַַַָָָ

מביא  ּבפרטּיּות, הּנ"ל ְְִִִִֵַַָָענין

הּׁש"ס  ּבסיּפּור הּדברים אריכּות ּכל ְְֲִִִֶַַַָָאת

ּברּבי  יהּודה רּבי מהנהגת החל ְְְְִִִֵֵַַַַָָָּד'כתּוּבֹות',

כּו', ּומרּקד הדס ׁשל ּבד נֹוטל ׁשהיה ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָאילעאי

רׁש"י  (ׁשּמביא הּכלל ידּוע היכא 64ּדהּנה, ּכל ( ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ּבן  יהּודה רּבי אֹו אחד, ּבחסיד מעׂשה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָּדאמרינן

ּומּצד  אילעאי, ּברּבי יהּודה רּבי אֹו ְְִִִִִַַַָָָָּבבא

נֹוטל  ׁשהיה ּבאֹופן עבֹודתֹו היתה ׁשּלֹו ְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָָהחסידּות

ּדעם  ּדוקא, אחד הדס הינּו ּומרּקד, הדס ׁשל ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָּבד

זה  הרי קינא), ּבחד (ּתלתא ּבעּלין מרּוּבה ְְְְֱֲִִֵֶֶַָָָָהיֹותֹו

ּפרטי  ׁשּכל עלּֿדר והינּו אחד, ּבד ׁשל ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבאֹופן

חפצּתי, לא ּדעּמ ּבאֹופן הם ׁשּבּתפּלה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹהענינים

ּבּתניא  ּכּמּובא החסידּות, ענין ּגם מאמר 65ׁשּזהּו ְְֲֲִִֶֶַַַַַַַַָָ

זהר' קֹונֹו,66ה'ּתּקּוני עם הּמתחּסד חסיד איזהּו ְִִִִֵֵֵֶַַַַָֹ

אבֹוי  ּבתר ּדאׁשּתּדל ּכברא כּו', ּדיליּה קן ְְְֲִִִֵֵַַַָָָעם

ּומסר  כּו' מּגרמיּה יּתיר לֹון ּדרחים ְְְִִִִֵֵַַַָָואּמיּה

כּו' אֹודֹות 67ּגרמיּה ּכלל חֹוׁשב ׁשאינֹו הינּו , ְְְֵֵֵֶַַָ

 ֿ מּטעם ׁשּלמעלה העבֹודה אֹופן ׁשּזהּו ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָעצמֹו,

אצל  ׁשהיה ּכפי ההנהגה מאֹופן והּנה, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָודעת.

ראׁשֹונים רּבי  ּבדֹורֹו, אילעאי ּברּבי יהּודה ְְְִִִִִִַַָָ

רב 68ּכמלאכים  ׁשל ּבדֹורֹו ּגם נמׁש זה הרי , ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָ

האמֹוראים, ּבדֹורֹות ׁשהיה יצחק, רב ּבר ְְְֲִִֵֶַַָָָָָׁשמּואל

הינּו, אּתלת. ּדמרּקד ּבאֹופן זה ענין היה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשאצלֹו

מׁשּולׁש הּוא ּבפניֿעצמֹו הדס ׁשּכל לכ ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָׁשּנֹוסף

הדּסים, ּבׁשלׁשה ּבגלּוי נמׁש זה הרי ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָֹּבעליו,

ריקּוד  ׁשל ּבתנּועה ּכּולם עֹומדים מּכלֿמקֹום הדּסים, ׁשלׁשה ׁשּיׁשנם ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹואף

ּברּבי  יהּודה רּבי מהנהגת ההׁשּפעה עלֿידי נעׂשה זה ׁשענין ׁשטּות, ׁשל ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָּבאֹופן

ּכההמׁש ׁשּלאחריֿזה, ּבּדֹור ּגם נמׁש ּומּזה אחד. ּבהדס מרּקד ׁשהיה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָאילעאי
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ב. ה, חולין צדיקים תוד"ה כגירסת - ב קיב, שבת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
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באלוקות.
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‰„B·Ú‰ ÔÙB‡ e‰fL∆∆∆»¬»
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מציאותו. גדרי בתוך לחיות

ÈÙk ‰‚‰‰‰ ÔÙB‡Ó ,‰p‰Â¿ƒ≈≈∆««¿»»¿ƒ
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BÏˆ‡L ,ÌÈ‡¯BÓ‡‰ ˙B¯B„a¿»¬»ƒ∆∆¿
„w¯Óc ÔÙB‡a ‰Ê ÔÈÚ ‰È‰»»ƒ¿»∆¿∆ƒ¿«≈
CÎÏ ÛÒBpL ,eÈ‰ .˙Ïz‡«¿««¿∆»¿«
‡e‰ BÓˆÚŒÈÙa Ò„‰ ÏkL∆»¬«ƒ¿≈«¿

,ÂÈÏÚa LÏeLÓ ריקוד גם ובעצם ¿»¿»»
אחד  עניין בהדס את היטב מבטא

ודעת, מטעם למעלה ≈¬‰¯Èהעבודה
‰LÏLa ÈeÏ‚a CLÓ ‰Ê∆ƒ¿»¿»ƒ¿…»

,ÌÈq„‰ עוד השפעה לכך שיש היינו ¬«ƒ
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מזה, ÌÈ„ÓBÚזה ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¿ƒ
ÌÏek ריבוי כל עם יחד, שלושתם כל »

שעליהם, ÏLהעלים ‰Úe˙aƒ¿»∆
˙eËL ÏL ÔÙB‡a „e˜Èƒ̄¿∆∆¿
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‰È‰L È‡ÚÏÈ‡ Èa¯a ‰„e‰È¿»¿«ƒƒ»ƒ∆»»
‰fÓe .„Á‡ Ò„‰a „w¯Ó¿«≈«¬«∆»ƒ∆
,‰ÊŒÈ¯Á‡lL ¯Bca Ìb CLÓƒ¿»««∆¿«¬≈∆
ודעת  מטעם שלמעלה שהעבודה כך
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d"lyz'dמ ,hay c"ei

סּבא  לן מכסיף קא זירא רּבי אמר ְְִִִֵַַַַָָָָָָָּבגמרא:

 ֿ ׁשּלאחרי ּבּדֹור ׁשהיה ּכיון סּבא, ּבׁשם ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ(ׁשּקֹוראֹו

ׁשל  מהנהגתֹו ּפעּולה היתה אז ׁשּגם הינּו, ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָזה).

אּתלת  מרּקד ׁשהיה יצחק רב ּבר ׁשמּואל ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָרב

ּברּבי  יהּודה רּבי ׁשל מהנהגתֹו ּכתֹוצאה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָ(ׁשּבאה

לא  הּפעּולה אבל ּבחד), מרּקד ׁשהיה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹאילעאי

רק  אּלא הּיֹום, ּבאמצע ריקּוד ׁשל ּבאֹופן ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָהיתה

הּבּוׁשה  ענין ׁשּזהּו לן, מכסיף ּדקא ְְְְִִֶֶֶַַַָָָּבאֹופן

הּיראה  ענין עם הּפעּולה 69ׁשּקׁשּור ענין והּוא , ְְְְְִִִִֶַַַַָָָ

אחד  ּכל (אצל ּכּולֹו הּיֹום ּדכל הּמעׂשה ְֲֵֶֶֶַַַַָָָעל

ניּכר  ׁשּיהיה ּבאֹופן להיֹות ענינֹו), לפי ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶָָָמּיׂשראל

נפׁשיּה נח ּכי ּומסּים, ּדקדּוׁשה. ּדׁשטּות הענין ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָּבֹו

עלמא. לכּוּלא ּדידיּה ּבין ּדנּורא עמּודא ְְְְֲִִֵֵַָָָָָאפסיק

ׁשהרי  ּכּולֹו, העֹולם ּבכל ּגם ּפעל זה ׁשענין ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָהינּו,

ׁשעלֿידֹו אּלא ּבעֹולם, נראה היה ּדנּורא ְְֲִֶֶֶַָָָָָָָָעמּודא

ׁשּזהּו ,ּבער ׁשּלא ענין היא זֹו ׁשהנהגה ְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹראּו

ׁשההפסק  ּדנּורא, עמּודא אפסיק הּלׁשֹון ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָּדּיּוק

למעלה  ,ּבער ׁשּלא ענין ׁשּזהּו ְְְְִֶֶֶֶֶֶַָָֹמֹורה

הּנ"ל  הנהגה עלֿידי א העֹולם, ְְְְִֵֵַַַַַַָָָָמהתחּלקּות

ּבעֹולם. ּגם זה ענין ונתּגּלה ְְְְִִִֶַַָָָָָנמׁש

‰p‰Â לדֹורֹות ראׁשֹונים ּדֹורֹות ּבין הּנ"ל חילּוק ¿ƒ≈ְִִִֵַַ

ׁשל  ּבעבֹודתֹו ּגם ּדּוגמתֹו יׁש ְֲֲִֵֶַַַָָאחרֹונים,

א  ּומקֹור ּכל ׁשרׁש ּבין החילּוק ׁשּזהּו ואחד, חד ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

הּיֹום, עבֹודת ּבתחילת ׁשהּוא ּכפי ְְְֲִִִִֶַַַַָהּדברים

ּבארץ, חפצּתי לא ּדעּמ ּבאֹופן הּתפלה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹּבעבֹודת

ּוכפי  מּטעםֿודעת, ׁשּלמעלה העבֹודה ענין ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּזהּו

מּביתֿהּכנסת  ּכׁשהֹול הּתפלה, אחרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּנמׁש

לביתֿהּמדרׁש הּתפילה) מקֹום לעסֹוק 70(ׁשהּוא , ְְְְֲִִֵֶַַַָָ

ּובפרט  ּדוקא, והּׂשגה ּבהבנה הּתֹורה ְְְְֲִִַַַַָָָָָָָּבלימּוד

הּוא  הּלימּוד ּכאׁשר ׁשרק ׁשּבעלּֿפה, ְֲִֶֶֶֶַַַַַָּבּתֹורה

(ּכמֹו הּתֹורה ּברּכת לבר יכֹול והּׂשגה ְְְְֲִֵַַַַָָָָָָָּבהבנה
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ובכ"מ.69) ד. נא, נצבים לקו"ת סוסט"ו. אגה"ק א). (ח, פ"ד תניא סקנ"ה 70)ראה או"ח אדה"ז שו"ע בסופה. ברכות

ס"א.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
כמה  עד מובן ומזה שמואל, רב לאחר הבא בדור גם ונרגשת וניכרת נראית

גדולה  היא לכת,ההשפעה ¯LÓ‰‰kÈaומרחיקת ¯Ó‡ :‡¯Ó‚a C ¿«∆¿≈ƒ¿»»»««ƒ
‡¯ÈÊ רב של הנהגתו aÒ‡שמואל על ÔÏ ÛÈÒÎÓ אותנו ˜‡ מבייש ≈»»«¿ƒ»«»

כמותו  חכם לתלמיד מתאים לא שלכאורה באופן שנוהג בכך כלומר, הזקן,

בושה  (לתלמידיו) לנו גורם הוא

B‡¯BwL) לרב קורא זירא רבי ∆¿
aÒ‡,שמואל  ÌLa,זקןÔÂÈk ¿≈«»≈»
‰È‰L זירא ŒÈ¯Á‡lLרבי ¯Bca ∆»»«∆¿«¬≈

‰Ê צעיר הוא ‰eÈ,ולעומתו .( ∆«¿
Ê‡ ÌbL הבא ‰È˙‰בדור ∆«»»¿»

‰ÏeÚt נמשכת והשפעה ¿»
¯a Ï‡eÓL ·¯ ÏL B˙‚‰‰Ó≈«¿»»∆«¿≈«
˙Ïz‡ „w¯Ó ‰È‰L ˜ÁˆÈ ·«̄ƒ¿»∆»»¿«≈«¿«
B˙‚‰‰Ó ‰‡ˆB˙k ‰‡aL)∆»»¿»»≈«¿»»
È‡ÚÏÈ‡ Èa¯a ‰„e‰È Èa¯ ÏL∆«ƒ¿»¿«ƒƒ»ƒ
Ï·‡ ,(„Áa „w¯Ó ‰È‰L∆»»¿«≈¿«¬»
ÏL ÔÙB‡a ‰˙È‰ ‡Ï ‰ÏeÚt‰«¿»…»¿»¿∆∆

,ÌBi‰ ÚˆÓ‡a „e˜È¯ גלוי ריקוד ƒ¿∆¿««
כל, הייתה ‡l‡לעין ¯˜ההשפעה ∆»«

,ÔÏ ÛÈÒÎÓ ‡˜c ÔÙB‡a¿∆¿»«¿ƒ»
אותנו  זירא (שמבייש רבי כדברי

באופן  שמואל רב של שהנהגתו

חכם  לתלמיד מתאים לא שלכאורה

אותנו  ומביישת ÔÈÚכמותו e‰fL∆∆ƒ¿«
ÔÈÚ ÌÚ ¯eLwL ‰Lea‰«»∆»ƒƒ¿«

‰‡¯i‰69‰ÏeÚt‰ ÔÈÚ ‡e‰Â , «ƒ¿»¿ƒ¿««¿»
‰NÚn‰וההשפעה  ÏÚ וההתנהגות «««¬∆

Ïk Ïˆ‡) BÏek ÌBi‰ ÏÎc¿»«≈∆»
,(BÈÚ ÈÙÏ Ï‡¯NiÓ „Á‡∆»ƒƒ¿»≈¿ƒƒ¿»
Ba ¯kÈ ‰È‰iL ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆∆ƒ¿∆ƒ»

‰Le„˜c ˙eËLc ÔÈÚ‰ שהיה »ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»
התפילה. בזמן Èk(בעיקר) ,ÌiÒÓe¿«≈ƒ

dÈLÙ Á כאשר) נפשו נחה כאשר »«¿≈
נפטר) שמואל eÓÚ„‡רב ˜ÈÒÙ‡«¿ƒ¬»

‡leÎÏ dÈ„Èc ÔÈa ‡¯ec¿»≈ƒ≈¿»
‡ÓÏÚ לכל בינו אש עמוד הפסיק »¿»
Ê‰העולם. ÔÈÚL ,eÈ‰ של «¿∆ƒ¿»∆

שמואל רב לו ÏÚtהנהגת והייתה »«
BÏek,השפעה ÌÏBÚ‰ ÏÎa Ìb«¿»»»

‡¯ec ‡„eÓÚ È¯‰L האש עמוד ∆¬≈¬»¿»
ÌÏBÚa ‰‡¯ ‰È‰,כל לעין »»ƒ¿∆»»

B„ÈŒÏÚL ‡l‡ האש עמוד ידי על ∆»∆«»
לכולם שמואל רב בין lL‡שהפסיק ÔÈÚ ‡È‰ BÊ ‰‚‰‰L e‡»̄∆«¿»»ƒƒ¿»∆…

C¯Úa,העם שאר כל של ההנהגה ‡ÈÒÙ˜לגבי ÔBLl‰ ˜eic e‰fL ¿∆∆∆∆ƒ«»«¿ƒ
,‡¯ec ‡„eÓÚהאש עמוד ÔÈÚהפסיק e‰fL ‰¯BÓ ˜ÒÙ‰‰L ¬»¿»∆«∆¿≈∆∆∆ƒ¿»

,ÌÏBÚ‰ ˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓÏ ,C¯Úa ‡lL שבה מהדרגה למעלה ∆…¿∆∆¿«¿»≈ƒ¿«¿»»
אין  שבהם בדרגות אלא בולט ביטוי לידי באים הדרגות בין ההבדלים

משמעות הללו ŒÏÚלהבדלים C‡««
Ï"p‰ ‰‚‰‰ È„È שמואל רב של ¿≈«¿»»««

Ê‰עצמו ÔÈÚ ‰lb˙Â CLÓƒ¿»¿ƒ¿«»ƒ¿»∆
ÌÏBÚa Ìb מצד שהעולם למרות «»»

כלל. זו בדרגה אינו עצמו

˜eÏÈÁ ‰p‰ÂההבדלÔÈa Ï"p‰ ¿ƒ≈ƒ««≈
˙B¯B„Ï ÌÈBL‡¯ ˙B¯Bcƒƒ¿

,ÌÈB¯Á‡ הראשונים שבדורות «¬ƒ
היא  דקדושה' 'שטות של העבודה

ובדורות  ביותר, ונעלית גבוהה בדרגה

אך  והמשך השפעה לה יש האחרונים

דרגה, באותה Ìbלא B˙Ó‚ec LÈ≈¿»«
„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏL B˙„B·Úa«¬»∆»∆»¿∆»

‰eÏÈÁ˜בפרט, e‰fL ההבדלÔÈa ∆∆«ƒ≈
ÌÈ¯·c‰ ¯B˜Óe L¯L היסודות …∆¿«¿»ƒ

ה' עבודת של e‰L‡והבסיס ÈÙk¿ƒ∆
,ÌBi‰ ˙„B·Ú ˙ÏÈÁ˙aƒ¿ƒ«¬««
EnÚc ÔÙB‡a ‰ÏÙz‰ ˙„B·Úa«¬««¿ƒ»¿∆¿ƒ¿

,ı¯‡a ÈzˆÙÁ ‡Ï עבודת …»«¿ƒ»»∆
לדביקות  שמביאה באופן התפילה

לאדם  שאין כך כדי עד והתעוררות

מלבד  רוחניים או גשמיים רצונות שום

לעיל  (כמבואר באלוקות לדבוק הרצון

‰B·Ú„‰באריכות) ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«»¬»
lL˙Ú„ÂŒÌÚhÓ ‰ÏÚÓ בדרגה ∆¿«¿»ƒ««»««

של  דקדושה' ל'שטות בדומה גבוהה,

הראשונים, CLÓpLהדורות ÈÙÎe¿ƒ∆ƒ¿»
‰ÏÙz‰ È¯Á‡ שעות שאר במשך «¬≈«¿ƒ»

באותה  איננה ההתעוררות כאשר היום,

עצמה, התפילה בעת שהייתה רמה

CÏB‰Lk ויוצא˙Òk‰Œ˙ÈaÓ ¿∆≈ƒ≈«¿∆∆
(‰ÏÈÙz‰ ÌB˜Ó ‡e‰L)∆¿«¿ƒ»

L¯„n‰Œ˙È·Ï70˜BÒÚÏ , ¿≈«ƒ¿»«¬
‰·‰a ‰¯Bz‰ „eÓÈÏa¿ƒ«»«¬»»

Ë¯Ù·e ,‡˜Âc ‰‚O‰Â לעסוק ¿«»»«¿»ƒ¿»
בלימוד ŒÏÚaLבמיוחד ‰¯Bza«»∆¿«

‡e‰ „eÓÈl‰ ¯L‡k ˜¯L ,‰t∆∆««¬∆«ƒ
C¯·Ï ÏBÎÈ ‰‚O‰Â ‰·‰a«¬»»¿«»»»¿»≈

'Ì‰¯·‡ Ô‚n'‰ ·˙kL BÓk) ‰¯Bz‰ ˙k¯a71B‡È·‰Â ƒ¿««»¿∆»««»≈«¿»»∆¡ƒ
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אברהם' ה'ּמגן הּזקן 71ׁשּכתב אדמּו"ר והביאֹו ְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ׁשּלֹו 'ערּו ּבכל 72ּב'ׁשּולחן ׁשּנמׁש ּכפי ועד .( ְְְְְְִִֶֶַָָָָ

הרמּב"ם  ׁשּכתב ּכמֹו הּיֹום, עבֹודת 73ּפרטי ְְְֲֵֶַַַַַָָָ

והינּו, וכּו'. ּובמׁשקהּו ּבמאכלֹו ניּכר ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָׁשהחכם

חכם  חכם, ׁשהּוא ניּכר ּובמׁשקהּו ּבמאכלֹו ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָׁשּגם

ּבכּמה  ּכמבאר ויֹודע, מּמבין ׁשּלמעלה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּדיקא,

ודעת. ּבינה חכמה, ׁשּבין החילּוק ְְִִֵֶַַַָָָָמקֹומֹות 

˙eÏÏÎe כ"ק ׁשּמבאר ּכפי ּבזה, הּנקּודה ¿»ְְְִֵֶֶַָָָ

נׁשמתֹוֿעדן  (מהֹורׁש"ב) ְְִֵֶַַָָאדמּו"ר

הּיֹום  נּצבים אּתם ׁשּבתחלת 74ּבדּבּורֿהּמתחיל , ְְְִִִִִִֶֶַַַַַָ

ׁשּמבאר 75הּכתּוב  ּכפי ּכּולכם, גֹו' נּצבים נאמר ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָ

הּזקן  ּכאחד 76אדמּו"ר ּדלאחדים ּבאֹופן ׁשּזהּו ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ראׁשיכם  הּכתּוב מפרט ואחרּֿכ ְְֵֵֶַַַַָָָָָמּמׁש,

ּומבאר  .מימי וׁשֹואב עצי חֹוטב עד ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָׁשבטיכם

עֹול' ה'קּבלת ׁשּבין החילּוק עלּֿדר ׁשּזהּו ִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּבזה,

ּבׁשֹופר  הּיֹום ׁשּמצות ּובין 77ּדראׁשֿהּׁשנה, , ְְְִֵֶַַַָָָֹ

 ֿ ׁשּבראׁש והינּו, ּכּולּה. הּׁשנה ּדכל עֹול' ְְְְֶַַַַַָָָָָֹה'קּבלת

ּדכּולכם, ּבענין היא העבֹודה עיקר ְְְְֲִִִֶַַָָָָָהּׁשנה

ּבהתחּלקּות  היא העבֹודה עיקר הּׁשנה ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָּובמׁש

ׁשהם  ּכפי מימי ׁשֹואב עד ּדראׁשיכם ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָהּמדרגֹות

ּבעבֹודה  ראׁשיכם ּבחינת ואחד, אחד ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָּבכל

ּבעבֹודה  מימי ׁשֹואב ּובחינת לֹו, ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָהּׁשּיכת

ּבהעלם. הּוא ּדכּולכם הענין ואילּו לֹו, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָהּׁשּיכת

ׁשּבין  החילּוק הּוא יֹום ּדכל ּבעבֹודה ְְְֲִֵֶַָָָָודּוגמתֹו

ּבתפילת  ׁשהּוא ּכפי עֹול' ּד'קּבלת הענין ְְְְְִִִִֶַַַָָָָּכללּות

ּבּתניא  (ּכמבֹואר ענין 78ׁשמֹונהֿעׂשרה ּובין ,( ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָ

הּתפלה  לאחרי  ׁשּנמׁש ּכפי ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָה'קּבלתֿעֹול'
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ב.71) ס"ק ס"נ ספ"ב.72)או"ח תורה תלמוד ה"א.73)הל' פ"ה דעות (המשך 74)הל' תער"ב נצבים אתם סד"ה ראה

ואילך). א'קלט ס"ע ח"ב (שם תרע"ה קכו). ע' ח"א טֿי.75)תער"ב כט, נצבים.76)נצבים ר"פ ר"ה 77)לקו"ת משנה

ב. פל"ט.78)כו,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
BlL 'Ce¯Ú ÔÁÏeL'a Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡72 לימוד גם שבכתב שבתורה «¿«»≈¿¿»»∆

נחשב  אומר) הוא מה ומבין יודע (איננו קאמר" מאי ידע "לא של באופן

שבעלֿפה  בתורה אבל התורה, ברכות לברך עליו הלימוד ולפני תורה ללומד

תורה  לומד האדם וכאשר לימוד), נחשבת איננה הבנה ללא המילים אמירת

בוודאי  הוא הרי והשגה, הבנה עם

דביקות  באותה נתון ולא בלימוד שקוע

אבל  התורה, לימוד בעת היה שבה

ההתעוררות  של וההמשכה ההשפעה

אז. גם נמשכת התפילה בעת והדביקות

ÈË¯t ÏÎa CLÓpL ÈÙk „ÚÂ¿«¿ƒ∆ƒ¿»¿»¿»≈
·˙kL BÓk ,ÌBi‰ ˙„B·Ú¬««¿∆»«

Ì"aÓ¯‰73¯kÈ ÌÎÁ‰L לא »«¿«∆∆»»ƒ»
אלא  חכמה בדברי עוסק כשהוא רק

eÎÂ'אפילו e‰˜LÓ·e BÏÎ‡Óa¿«¬»¿«¿≈¿
שלא  פשוטים דברים הם שלכאורה

חכמה. ÌbLמצריכים ,eÈ‰Â¿«¿∆«
¯kÈ e‰˜LÓ·e BÏÎ‡Óa¿«¬»¿«¿≈ƒ»
,‡˜Èc ÌÎÁ ,ÌÎÁ ‡e‰L∆»»»»»¿»

"חכם" לומר ÚÓlL‰Ïומדייקים ∆¿«¿»
‰nÎa ¯‡·Ók ,Ú„BÈÂ ÔÈ·nÓƒ≈ƒ¿≈««¿…»¿«»

˜eÏÈÁ‰ ˙BÓB˜Ó ההבדלÔÈaL ¿«ƒ∆≈
˙Ú„Â ‰Èa ,‰ÓÎÁ חלקי שלושת »¿»ƒ»»««

הנעלית  היא שהחכמה המוחין

גם  ניכר שהחכם וכשם מביניהם,

של  ההשפעה גם כך ושותה, כשאוכל

התפילה  בעת והדביקות ההתעוררות

כאשר  היום חלקי בשאר גם ניכרת

הן  אחרים, בדברים עסוק האדם

והן  התורה כלימוד רוחניים בעניינים

גשמיים. בעניינים

ÈÙk ,‰Êa ‰„e˜p‰ ˙eÏÏÎe¿»«¿»»∆¿ƒ
¯"eÓ„‡ ˜"Î ¯‡·nL∆¿»≈«¿
Ô„ÚŒB˙ÓL (·"L¯B‰Ó)»«ƒ¿»≈∆

ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„a חסידות במאמר ¿ƒ««¿ƒ
בפסוק  ÌÈ·vהפותח Ìz‡«∆ƒ»ƒ

ÌBi‰74·e˙k‰ ˙ÏÁ˙aL ,75 «∆ƒ¿ƒ««»
ÈÙk ,ÌÎÏek 'B‚ ÌÈ·v ¯Ó‡∆¡«ƒ»ƒ¿∆¿ƒ
Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡ ¯‡·nL76 ∆¿»≈«¿«»≈

e‰fL יחד מתאספים ישראל שבני הוא ניצבים..." "אתם הפסוק תוכן ∆∆
מוחלטת  CkŒ¯Á‡Âבאחדות ,LnÓ „Á‡k ÌÈ„Á‡Ïc ÔÙB‡a¿∆¿««»ƒ¿∆»«»¿««»

·‡BLÂ EÈˆÚ ·ËBÁ „Ú ÌÎÈË·L ÌÎÈL‡¯ ·e˙k‰ Ë¯ÙÓ¿»≈«»»≈∆ƒ¿≈∆«≈≈∆¿≈
‰Êa ¯‡·Óe .EÈÓÈÓ הרש"ב הנזכר,הרבי C¯cŒÏÚבמאמרו e‰fL ≈∆¿»≈»∆∆∆«∆∆

˜eÏÈÁ‰ ההבדל'ÏBÚ ˙Ïa˜'‰ ÔÈaL שמים ŒL‡¯cמלכות «ƒ∆≈««»«¿…
¯ÙBLa ÌBi‰ ˙ÂˆnL ,‰M‰77 ֿ הקדושֿברוך של מלכותו וקבלת «»»∆ƒ¿««¿»

והמרכזית  העיקרית והנקודה שופר מצות של הפנימי התוכן היא מחדש הוא

השנה, ראש עבודת dÏekשל ‰M‰ ÏÎc 'ÏBÚ ˙Ïa˜'‰ ÔÈ·e שהרי ≈««»«¿»«»»»
מלכות  עול קבלת להיות צריכה תמיד

M‰ŒL‡¯aL‰שמים. ,eÈ‰Â¿«¿∆¿…«»»
ÔÈÚa ‡È‰ ‰„B·Ú‰ ¯˜ÈÚƒ«»¬»ƒ¿ƒ¿»

,ÌÎÏeÎc בני כל שבהם העניינים ¿¿∆
שווים  ‰M‰ישראל CLÓ·e¿∆∆«»»

‡È‰ ‰„B·Ú‰ ¯˜ÈÚ עול קבלת ƒ«»¬»ƒ
שמים  ¿»¿e˜lÁ˙‰a¿ƒ˙מלכות

„Ú ÌÎÈL‡¯c ˙B‚¯„n‰««¿≈¿»≈∆«
EÈÓÈÓ ·‡BL:הפסוק (כלשון ≈≈∆

ה' לפני כולכם היום נצבים "אתם

זקניכם  שבטיכם ראשיכם אלקיכם,

טפכם  ישראל, איש כל ושוטריכם

מחוטב  מחניך בקרב אשר וגרך נשיכם

מימך"), שואב עד Ì‰Lעציך ÈÙk¿ƒ∆≈
,„Á‡Â „Á‡ ÏÎa לכך בנוסף שכן ¿»∆»¿∆»

הסוגים  לכל מתחלק ישראל שעם

בכל  גם קיימות הן הללו, והדרגות

בפרט, מישראל »ÈÁa¿ƒ˙אחד
,BÏ ˙ÎiM‰ ‰„B·Úa ÌÎÈL‡»̄≈∆»¬»««∆∆
‰„B·Úa EÈÓÈÓ ·‡BL ˙ÈÁ·e¿ƒ«≈≈∆«¬»

,BÏ ˙ÎiM‰ הבדלי יש שבה עבודה ««∆∆
אחרת  עבודה היא בחינה וכל דרגות

ÌÎÏeÎc ÔÈÚ‰ eÏÈ‡Â העבודה ¿ƒ»ƒ¿»¿¿∆
שבה  העבודה ודעת, מטעם שלמעלה

הדרגות, חילוקי ניכרים ‰e‡לא
‰„B·Úa B˙Ó‚e„Â .ÌÏÚ‰a של ¿∆¿≈¿¿»»¬»

ואחד  אחד ‰e‡כל ÌBÈ ÏÎc¿»
˜eÏÈÁ‰ ההבדל˙eÏÏk ÔÈaL «ƒ∆≈¿»

ÈÙk 'ÏBÚ ˙Ïa˜'c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿«»«¿ƒ
‰¯NÚŒ‰BÓL ˙ÏÈÙ˙a ‡e‰L∆ƒ¿ƒ«¿∆∆¿≈

‡Èza ¯‡B·Ók)78 מי שיש «¿»««¿»
ובטל  גבוהה בדרגה ה' את שעובד

באלוקות  ודבוק ומאוחד לאלוקות

בדרגה  נמצא שלא מי ויש בקביעות,

רצון  עת שהם ועתים לפרקים "רק מוחלט בביטול לאלוקות בטל והוא כזו

עשרה..." שמונה בתפלת וכמו ‰'˜ÏBÚŒ˙Ïa'למעלה ÔÈÚ ÔÈ·e ,(≈ƒ¿«««»«
ÈË¯Ùa ,ÌBi‰ Ïk CLÓa ‰ÏÙz‰ È¯Á‡Ï CLÓpL ÈÙk¿ƒ∆ƒ¿»¿«¬≈«¿ƒ»¿∆∆»«ƒ¿»≈
,„Á‡Â „Á‡ ÏÎaL EÈÓÈÓ ·‡BL „Ú ÌÎÈL‡¯c ‰„B·Ú‰»¬»¿»≈∆«≈≈∆∆¿»∆»¿∆»
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מי d"lyz'd ,hay c"ei

סּבא  לן מכסיף קא זירא רּבי אמר ְְִִִֵַַַַָָָָָָָּבגמרא:

 ֿ ׁשּלאחרי ּבּדֹור ׁשהיה ּכיון סּבא, ּבׁשם ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ(ׁשּקֹוראֹו

ׁשל  מהנהגתֹו ּפעּולה היתה אז ׁשּגם הינּו, ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָזה).

אּתלת  מרּקד ׁשהיה יצחק רב ּבר ׁשמּואל ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָרב

ּברּבי  יהּודה רּבי ׁשל מהנהגתֹו ּכתֹוצאה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָ(ׁשּבאה

לא  הּפעּולה אבל ּבחד), מרּקד ׁשהיה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹאילעאי

רק  אּלא הּיֹום, ּבאמצע ריקּוד ׁשל ּבאֹופן ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָהיתה

הּבּוׁשה  ענין ׁשּזהּו לן, מכסיף ּדקא ְְְְִִֶֶֶַַַָָָּבאֹופן

הּיראה  ענין עם הּפעּולה 69ׁשּקׁשּור ענין והּוא , ְְְְְִִִִֶַַַַָָָ

אחד  ּכל (אצל ּכּולֹו הּיֹום ּדכל הּמעׂשה ְֲֵֶֶֶַַַַָָָעל

ניּכר  ׁשּיהיה ּבאֹופן להיֹות ענינֹו), לפי ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶָָָמּיׂשראל

נפׁשיּה נח ּכי ּומסּים, ּדקדּוׁשה. ּדׁשטּות הענין ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָּבֹו

עלמא. לכּוּלא ּדידיּה ּבין ּדנּורא עמּודא ְְְְֲִִֵֵַָָָָָאפסיק

ׁשהרי  ּכּולֹו, העֹולם ּבכל ּגם ּפעל זה ׁשענין ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָהינּו,

ׁשעלֿידֹו אּלא ּבעֹולם, נראה היה ּדנּורא ְְֲִֶֶֶַָָָָָָָָעמּודא

ׁשּזהּו ,ּבער ׁשּלא ענין היא זֹו ׁשהנהגה ְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹראּו

ׁשההפסק  ּדנּורא, עמּודא אפסיק הּלׁשֹון ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָּדּיּוק

למעלה  ,ּבער ׁשּלא ענין ׁשּזהּו ְְְְִֶֶֶֶֶֶַָָֹמֹורה

הּנ"ל  הנהגה עלֿידי א העֹולם, ְְְְִֵֵַַַַַַָָָָמהתחּלקּות

ּבעֹולם. ּגם זה ענין ונתּגּלה ְְְְִִִֶַַָָָָָנמׁש

‰p‰Â לדֹורֹות ראׁשֹונים ּדֹורֹות ּבין הּנ"ל חילּוק ¿ƒ≈ְִִִֵַַ

ׁשל  ּבעבֹודתֹו ּגם ּדּוגמתֹו יׁש ְֲֲִֵֶַַַָָאחרֹונים,

א  ּומקֹור ּכל ׁשרׁש ּבין החילּוק ׁשּזהּו ואחד, חד ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

הּיֹום, עבֹודת ּבתחילת ׁשהּוא ּכפי ְְְֲִִִִֶַַַַָהּדברים

ּבארץ, חפצּתי לא ּדעּמ ּבאֹופן הּתפלה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹּבעבֹודת

ּוכפי  מּטעםֿודעת, ׁשּלמעלה העבֹודה ענין ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּזהּו

מּביתֿהּכנסת  ּכׁשהֹול הּתפלה, אחרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּנמׁש

לביתֿהּמדרׁש הּתפילה) מקֹום לעסֹוק 70(ׁשהּוא , ְְְְֲִִֵֶַַַָָ

ּובפרט  ּדוקא, והּׂשגה ּבהבנה הּתֹורה ְְְְֲִִַַַַָָָָָָָּבלימּוד

הּוא  הּלימּוד ּכאׁשר ׁשרק ׁשּבעלּֿפה, ְֲִֶֶֶֶַַַַַָּבּתֹורה

(ּכמֹו הּתֹורה ּברּכת לבר יכֹול והּׂשגה ְְְְֲִֵַַַַָָָָָָָּבהבנה
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ובכ"מ.69) ד. נא, נצבים לקו"ת סוסט"ו. אגה"ק א). (ח, פ"ד תניא סקנ"ה 70)ראה או"ח אדה"ז שו"ע בסופה. ברכות

ס"א.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
כמה  עד מובן ומזה שמואל, רב לאחר הבא בדור גם ונרגשת וניכרת נראית

גדולה  היא לכת,ההשפעה ¯LÓ‰‰kÈaומרחיקת ¯Ó‡ :‡¯Ó‚a C ¿«∆¿≈ƒ¿»»»««ƒ
‡¯ÈÊ רב של הנהגתו aÒ‡שמואל על ÔÏ ÛÈÒÎÓ אותנו ˜‡ מבייש ≈»»«¿ƒ»«»

כמותו  חכם לתלמיד מתאים לא שלכאורה באופן שנוהג בכך כלומר, הזקן,

בושה  (לתלמידיו) לנו גורם הוא

B‡¯BwL) לרב קורא זירא רבי ∆¿
aÒ‡,שמואל  ÌLa,זקןÔÂÈk ¿≈«»≈»
‰È‰L זירא ŒÈ¯Á‡lLרבי ¯Bca ∆»»«∆¿«¬≈

‰Ê צעיר הוא ‰eÈ,ולעומתו .( ∆«¿
Ê‡ ÌbL הבא ‰È˙‰בדור ∆«»»¿»

‰ÏeÚt נמשכת והשפעה ¿»
¯a Ï‡eÓL ·¯ ÏL B˙‚‰‰Ó≈«¿»»∆«¿≈«
˙Ïz‡ „w¯Ó ‰È‰L ˜ÁˆÈ ·«̄ƒ¿»∆»»¿«≈«¿«
B˙‚‰‰Ó ‰‡ˆB˙k ‰‡aL)∆»»¿»»≈«¿»»
È‡ÚÏÈ‡ Èa¯a ‰„e‰È Èa¯ ÏL∆«ƒ¿»¿«ƒƒ»ƒ
Ï·‡ ,(„Áa „w¯Ó ‰È‰L∆»»¿«≈¿«¬»
ÏL ÔÙB‡a ‰˙È‰ ‡Ï ‰ÏeÚt‰«¿»…»¿»¿∆∆

,ÌBi‰ ÚˆÓ‡a „e˜È¯ גלוי ריקוד ƒ¿∆¿««
כל, הייתה ‡l‡לעין ¯˜ההשפעה ∆»«

,ÔÏ ÛÈÒÎÓ ‡˜c ÔÙB‡a¿∆¿»«¿ƒ»
אותנו  זירא (שמבייש רבי כדברי

באופן  שמואל רב של שהנהגתו

חכם  לתלמיד מתאים לא שלכאורה

אותנו  ומביישת ÔÈÚכמותו e‰fL∆∆ƒ¿«
ÔÈÚ ÌÚ ¯eLwL ‰Lea‰«»∆»ƒƒ¿«

‰‡¯i‰69‰ÏeÚt‰ ÔÈÚ ‡e‰Â , «ƒ¿»¿ƒ¿««¿»
‰NÚn‰וההשפעה  ÏÚ וההתנהגות «««¬∆

Ïk Ïˆ‡) BÏek ÌBi‰ ÏÎc¿»«≈∆»
,(BÈÚ ÈÙÏ Ï‡¯NiÓ „Á‡∆»ƒƒ¿»≈¿ƒƒ¿»
Ba ¯kÈ ‰È‰iL ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆∆ƒ¿∆ƒ»

‰Le„˜c ˙eËLc ÔÈÚ‰ שהיה »ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»
התפילה. בזמן Èk(בעיקר) ,ÌiÒÓe¿«≈ƒ

dÈLÙ Á כאשר) נפשו נחה כאשר »«¿≈
נפטר) שמואל eÓÚ„‡רב ˜ÈÒÙ‡«¿ƒ¬»

‡leÎÏ dÈ„Èc ÔÈa ‡¯ec¿»≈ƒ≈¿»
‡ÓÏÚ לכל בינו אש עמוד הפסיק »¿»
Ê‰העולם. ÔÈÚL ,eÈ‰ של «¿∆ƒ¿»∆

שמואל רב לו ÏÚtהנהגת והייתה »«
BÏek,השפעה ÌÏBÚ‰ ÏÎa Ìb«¿»»»

‡¯ec ‡„eÓÚ È¯‰L האש עמוד ∆¬≈¬»¿»
ÌÏBÚa ‰‡¯ ‰È‰,כל לעין »»ƒ¿∆»»

B„ÈŒÏÚL ‡l‡ האש עמוד ידי על ∆»∆«»
לכולם שמואל רב בין lL‡שהפסיק ÔÈÚ ‡È‰ BÊ ‰‚‰‰L e‡»̄∆«¿»»ƒƒ¿»∆…

C¯Úa,העם שאר כל של ההנהגה ‡ÈÒÙ˜לגבי ÔBLl‰ ˜eic e‰fL ¿∆∆∆∆ƒ«»«¿ƒ
,‡¯ec ‡„eÓÚהאש עמוד ÔÈÚהפסיק e‰fL ‰¯BÓ ˜ÒÙ‰‰L ¬»¿»∆«∆¿≈∆∆∆ƒ¿»

,ÌÏBÚ‰ ˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓÏ ,C¯Úa ‡lL שבה מהדרגה למעלה ∆…¿∆∆¿«¿»≈ƒ¿«¿»»
אין  שבהם בדרגות אלא בולט ביטוי לידי באים הדרגות בין ההבדלים

משמעות הללו ŒÏÚלהבדלים C‡««
Ï"p‰ ‰‚‰‰ È„È שמואל רב של ¿≈«¿»»««

Ê‰עצמו ÔÈÚ ‰lb˙Â CLÓƒ¿»¿ƒ¿«»ƒ¿»∆
ÌÏBÚa Ìb מצד שהעולם למרות «»»

כלל. זו בדרגה אינו עצמו

˜eÏÈÁ ‰p‰ÂההבדלÔÈa Ï"p‰ ¿ƒ≈ƒ««≈
˙B¯B„Ï ÌÈBL‡¯ ˙B¯Bcƒƒ¿

,ÌÈB¯Á‡ הראשונים שבדורות «¬ƒ
היא  דקדושה' 'שטות של העבודה

ובדורות  ביותר, ונעלית גבוהה בדרגה

אך  והמשך השפעה לה יש האחרונים

דרגה, באותה Ìbלא B˙Ó‚ec LÈ≈¿»«
„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏL B˙„B·Úa«¬»∆»∆»¿∆»

‰eÏÈÁ˜בפרט, e‰fL ההבדלÔÈa ∆∆«ƒ≈
ÌÈ¯·c‰ ¯B˜Óe L¯L היסודות …∆¿«¿»ƒ

ה' עבודת של e‰L‡והבסיס ÈÙk¿ƒ∆
,ÌBi‰ ˙„B·Ú ˙ÏÈÁ˙aƒ¿ƒ«¬««
EnÚc ÔÙB‡a ‰ÏÙz‰ ˙„B·Úa«¬««¿ƒ»¿∆¿ƒ¿

,ı¯‡a ÈzˆÙÁ ‡Ï עבודת …»«¿ƒ»»∆
לדביקות  שמביאה באופן התפילה

לאדם  שאין כך כדי עד והתעוררות

מלבד  רוחניים או גשמיים רצונות שום

לעיל  (כמבואר באלוקות לדבוק הרצון

‰B·Ú„‰באריכות) ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«»¬»
lL˙Ú„ÂŒÌÚhÓ ‰ÏÚÓ בדרגה ∆¿«¿»ƒ««»««

של  דקדושה' ל'שטות בדומה גבוהה,

הראשונים, CLÓpLהדורות ÈÙÎe¿ƒ∆ƒ¿»
‰ÏÙz‰ È¯Á‡ שעות שאר במשך «¬≈«¿ƒ»

באותה  איננה ההתעוררות כאשר היום,

עצמה, התפילה בעת שהייתה רמה

CÏB‰Lk ויוצא˙Òk‰Œ˙ÈaÓ ¿∆≈ƒ≈«¿∆∆
(‰ÏÈÙz‰ ÌB˜Ó ‡e‰L)∆¿«¿ƒ»

L¯„n‰Œ˙È·Ï70˜BÒÚÏ , ¿≈«ƒ¿»«¬
‰·‰a ‰¯Bz‰ „eÓÈÏa¿ƒ«»«¬»»

Ë¯Ù·e ,‡˜Âc ‰‚O‰Â לעסוק ¿«»»«¿»ƒ¿»
בלימוד ŒÏÚaLבמיוחד ‰¯Bza«»∆¿«

‡e‰ „eÓÈl‰ ¯L‡k ˜¯L ,‰t∆∆««¬∆«ƒ
C¯·Ï ÏBÎÈ ‰‚O‰Â ‰·‰a«¬»»¿«»»»¿»≈

'Ì‰¯·‡ Ô‚n'‰ ·˙kL BÓk) ‰¯Bz‰ ˙k¯a71B‡È·‰Â ƒ¿««»¿∆»««»≈«¿»»∆¡ƒ
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אברהם' ה'ּמגן הּזקן 71ׁשּכתב אדמּו"ר והביאֹו ְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ׁשּלֹו 'ערּו ּבכל 72ּב'ׁשּולחן ׁשּנמׁש ּכפי ועד .( ְְְְְְִִֶֶַָָָָ

הרמּב"ם  ׁשּכתב ּכמֹו הּיֹום, עבֹודת 73ּפרטי ְְְֲֵֶַַַַַָָָ

והינּו, וכּו'. ּובמׁשקהּו ּבמאכלֹו ניּכר ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָׁשהחכם

חכם  חכם, ׁשהּוא ניּכר ּובמׁשקהּו ּבמאכלֹו ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָׁשּגם

ּבכּמה  ּכמבאר ויֹודע, מּמבין ׁשּלמעלה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּדיקא,

ודעת. ּבינה חכמה, ׁשּבין החילּוק ְְִִֵֶַַַָָָָמקֹומֹות 

˙eÏÏÎe כ"ק ׁשּמבאר ּכפי ּבזה, הּנקּודה ¿»ְְְִֵֶֶַָָָ

נׁשמתֹוֿעדן  (מהֹורׁש"ב) ְְִֵֶַַָָאדמּו"ר

הּיֹום  נּצבים אּתם ׁשּבתחלת 74ּבדּבּורֿהּמתחיל , ְְְִִִִִִֶֶַַַַַָ

ׁשּמבאר 75הּכתּוב  ּכפי ּכּולכם, גֹו' נּצבים נאמר ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָ

הּזקן  ּכאחד 76אדמּו"ר ּדלאחדים ּבאֹופן ׁשּזהּו ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ראׁשיכם  הּכתּוב מפרט ואחרּֿכ ְְֵֵֶַַַַָָָָָמּמׁש,

ּומבאר  .מימי וׁשֹואב עצי חֹוטב עד ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָׁשבטיכם

עֹול' ה'קּבלת ׁשּבין החילּוק עלּֿדר ׁשּזהּו ִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּבזה,

ּבׁשֹופר  הּיֹום ׁשּמצות ּובין 77ּדראׁשֿהּׁשנה, , ְְְִֵֶַַַָָָֹ

 ֿ ׁשּבראׁש והינּו, ּכּולּה. הּׁשנה ּדכל עֹול' ְְְְֶַַַַַָָָָָֹה'קּבלת

ּדכּולכם, ּבענין היא העבֹודה עיקר ְְְְֲִִִֶַַָָָָָהּׁשנה

ּבהתחּלקּות  היא העבֹודה עיקר הּׁשנה ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָּובמׁש

ׁשהם  ּכפי מימי ׁשֹואב עד ּדראׁשיכם ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָהּמדרגֹות

ּבעבֹודה  ראׁשיכם ּבחינת ואחד, אחד ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָּבכל

ּבעבֹודה  מימי ׁשֹואב ּובחינת לֹו, ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָהּׁשּיכת

ּבהעלם. הּוא ּדכּולכם הענין ואילּו לֹו, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָהּׁשּיכת

ׁשּבין  החילּוק הּוא יֹום ּדכל ּבעבֹודה ְְְֲִֵֶַָָָָודּוגמתֹו

ּבתפילת  ׁשהּוא ּכפי עֹול' ּד'קּבלת הענין ְְְְְִִִִֶַַַָָָָּכללּות

ּבּתניא  (ּכמבֹואר ענין 78ׁשמֹונהֿעׂשרה ּובין ,( ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָ

הּתפלה  לאחרי  ׁשּנמׁש ּכפי ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָה'קּבלתֿעֹול'
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ב.71) ס"ק ס"נ ספ"ב.72)או"ח תורה תלמוד ה"א.73)הל' פ"ה דעות (המשך 74)הל' תער"ב נצבים אתם סד"ה ראה

ואילך). א'קלט ס"ע ח"ב (שם תרע"ה קכו). ע' ח"א טֿי.75)תער"ב כט, נצבים.76)נצבים ר"פ ר"ה 77)לקו"ת משנה

ב. פל"ט.78)כו,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
BlL 'Ce¯Ú ÔÁÏeL'a Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡72 לימוד גם שבכתב שבתורה «¿«»≈¿¿»»∆

נחשב  אומר) הוא מה ומבין יודע (איננו קאמר" מאי ידע "לא של באופן

שבעלֿפה  בתורה אבל התורה, ברכות לברך עליו הלימוד ולפני תורה ללומד

תורה  לומד האדם וכאשר לימוד), נחשבת איננה הבנה ללא המילים אמירת

בוודאי  הוא הרי והשגה, הבנה עם

דביקות  באותה נתון ולא בלימוד שקוע

אבל  התורה, לימוד בעת היה שבה

ההתעוררות  של וההמשכה ההשפעה

אז. גם נמשכת התפילה בעת והדביקות

ÈË¯t ÏÎa CLÓpL ÈÙk „ÚÂ¿«¿ƒ∆ƒ¿»¿»¿»≈
·˙kL BÓk ,ÌBi‰ ˙„B·Ú¬««¿∆»«

Ì"aÓ¯‰73¯kÈ ÌÎÁ‰L לא »«¿«∆∆»»ƒ»
אלא  חכמה בדברי עוסק כשהוא רק

eÎÂ'אפילו e‰˜LÓ·e BÏÎ‡Óa¿«¬»¿«¿≈¿
שלא  פשוטים דברים הם שלכאורה

חכמה. ÌbLמצריכים ,eÈ‰Â¿«¿∆«
¯kÈ e‰˜LÓ·e BÏÎ‡Óa¿«¬»¿«¿≈ƒ»
,‡˜Èc ÌÎÁ ,ÌÎÁ ‡e‰L∆»»»»»¿»

"חכם" לומר ÚÓlL‰Ïומדייקים ∆¿«¿»
‰nÎa ¯‡·Ók ,Ú„BÈÂ ÔÈ·nÓƒ≈ƒ¿≈««¿…»¿«»

˜eÏÈÁ‰ ˙BÓB˜Ó ההבדלÔÈaL ¿«ƒ∆≈
˙Ú„Â ‰Èa ,‰ÓÎÁ חלקי שלושת »¿»ƒ»»««

הנעלית  היא שהחכמה המוחין

גם  ניכר שהחכם וכשם מביניהם,

של  ההשפעה גם כך ושותה, כשאוכל

התפילה  בעת והדביקות ההתעוררות

כאשר  היום חלקי בשאר גם ניכרת

הן  אחרים, בדברים עסוק האדם

והן  התורה כלימוד רוחניים בעניינים

גשמיים. בעניינים

ÈÙk ,‰Êa ‰„e˜p‰ ˙eÏÏÎe¿»«¿»»∆¿ƒ
¯"eÓ„‡ ˜"Î ¯‡·nL∆¿»≈«¿
Ô„ÚŒB˙ÓL (·"L¯B‰Ó)»«ƒ¿»≈∆

ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„a חסידות במאמר ¿ƒ««¿ƒ
בפסוק  ÌÈ·vהפותח Ìz‡«∆ƒ»ƒ

ÌBi‰74·e˙k‰ ˙ÏÁ˙aL ,75 «∆ƒ¿ƒ««»
ÈÙk ,ÌÎÏek 'B‚ ÌÈ·v ¯Ó‡∆¡«ƒ»ƒ¿∆¿ƒ
Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡ ¯‡·nL76 ∆¿»≈«¿«»≈

e‰fL יחד מתאספים ישראל שבני הוא ניצבים..." "אתם הפסוק תוכן ∆∆
מוחלטת  CkŒ¯Á‡Âבאחדות ,LnÓ „Á‡k ÌÈ„Á‡Ïc ÔÙB‡a¿∆¿««»ƒ¿∆»«»¿««»

·‡BLÂ EÈˆÚ ·ËBÁ „Ú ÌÎÈË·L ÌÎÈL‡¯ ·e˙k‰ Ë¯ÙÓ¿»≈«»»≈∆ƒ¿≈∆«≈≈∆¿≈
‰Êa ¯‡·Óe .EÈÓÈÓ הרש"ב הנזכר,הרבי C¯cŒÏÚבמאמרו e‰fL ≈∆¿»≈»∆∆∆«∆∆

˜eÏÈÁ‰ ההבדל'ÏBÚ ˙Ïa˜'‰ ÔÈaL שמים ŒL‡¯cמלכות «ƒ∆≈««»«¿…
¯ÙBLa ÌBi‰ ˙ÂˆnL ,‰M‰77 ֿ הקדושֿברוך של מלכותו וקבלת «»»∆ƒ¿««¿»

והמרכזית  העיקרית והנקודה שופר מצות של הפנימי התוכן היא מחדש הוא

השנה, ראש עבודת dÏekשל ‰M‰ ÏÎc 'ÏBÚ ˙Ïa˜'‰ ÔÈ·e שהרי ≈««»«¿»«»»»
מלכות  עול קבלת להיות צריכה תמיד

M‰ŒL‡¯aL‰שמים. ,eÈ‰Â¿«¿∆¿…«»»
ÔÈÚa ‡È‰ ‰„B·Ú‰ ¯˜ÈÚƒ«»¬»ƒ¿ƒ¿»

,ÌÎÏeÎc בני כל שבהם העניינים ¿¿∆
שווים  ‰M‰ישראל CLÓ·e¿∆∆«»»

‡È‰ ‰„B·Ú‰ ¯˜ÈÚ עול קבלת ƒ«»¬»ƒ
שמים  ¿»¿e˜lÁ˙‰a¿ƒ˙מלכות

„Ú ÌÎÈL‡¯c ˙B‚¯„n‰««¿≈¿»≈∆«
EÈÓÈÓ ·‡BL:הפסוק (כלשון ≈≈∆

ה' לפני כולכם היום נצבים "אתם

זקניכם  שבטיכם ראשיכם אלקיכם,

טפכם  ישראל, איש כל ושוטריכם

מחוטב  מחניך בקרב אשר וגרך נשיכם

מימך"), שואב עד Ì‰Lעציך ÈÙk¿ƒ∆≈
,„Á‡Â „Á‡ ÏÎa לכך בנוסף שכן ¿»∆»¿∆»

הסוגים  לכל מתחלק ישראל שעם

בכל  גם קיימות הן הללו, והדרגות

בפרט, מישראל »ÈÁa¿ƒ˙אחד
,BÏ ˙ÎiM‰ ‰„B·Úa ÌÎÈL‡»̄≈∆»¬»««∆∆
‰„B·Úa EÈÓÈÓ ·‡BL ˙ÈÁ·e¿ƒ«≈≈∆«¬»

,BÏ ˙ÎiM‰ הבדלי יש שבה עבודה ««∆∆
אחרת  עבודה היא בחינה וכל דרגות

ÌÎÏeÎc ÔÈÚ‰ eÏÈ‡Â העבודה ¿ƒ»ƒ¿»¿¿∆
שבה  העבודה ודעת, מטעם שלמעלה

הדרגות, חילוקי ניכרים ‰e‡לא
‰„B·Úa B˙Ó‚e„Â .ÌÏÚ‰a של ¿∆¿≈¿¿»»¬»

ואחד  אחד ‰e‡כל ÌBÈ ÏÎc¿»
˜eÏÈÁ‰ ההבדל˙eÏÏk ÔÈaL «ƒ∆≈¿»

ÈÙk 'ÏBÚ ˙Ïa˜'c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿«»«¿ƒ
‰¯NÚŒ‰BÓL ˙ÏÈÙ˙a ‡e‰L∆ƒ¿ƒ«¿∆∆¿≈

‡Èza ¯‡B·Ók)78 מי שיש «¿»««¿»
ובטל  גבוהה בדרגה ה' את שעובד

באלוקות  ודבוק ומאוחד לאלוקות

בדרגה  נמצא שלא מי ויש בקביעות,

רצון  עת שהם ועתים לפרקים "רק מוחלט בביטול לאלוקות בטל והוא כזו

עשרה..." שמונה בתפלת וכמו ‰'˜ÏBÚŒ˙Ïa'למעלה ÔÈÚ ÔÈ·e ,(≈ƒ¿«««»«
ÈË¯Ùa ,ÌBi‰ Ïk CLÓa ‰ÏÙz‰ È¯Á‡Ï CLÓpL ÈÙk¿ƒ∆ƒ¿»¿«¬≈«¿ƒ»¿∆∆»«ƒ¿»≈
,„Á‡Â „Á‡ ÏÎaL EÈÓÈÓ ·‡BL „Ú ÌÎÈL‡¯c ‰„B·Ú‰»¬»¿»≈∆«≈≈∆∆¿»∆»¿∆»
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d"lyz'dמב ,hay c"ei

עד  ּדראׁשיכם העבֹודה ּבפרטי הּיֹום, ּכל ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבמׁש

ואחד. אחד ׁשּבכל מימי ְְֵֵֶֶֶֶָָָׁשֹואב

ׁשּמביא ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ח) מה ּגם לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְִֵֵֵֶַַָ

אהני  הּפירּוׁשים, ג' ֲֲִֵֵַַַַָּבּמאמר

מרּקד  ׁשהיה הדס ׁשל (ׁשֹוט לסּבא ׁשֹוטיּה ְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָליּה

מתנהג  (ׁשהיה לסּבא ׁשטּותיּה לּה ואמרי ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָּבֹו),

(ׁשיטתֹו לסּבא ׁשיטתיּה לּה ואמרי ְְְְִִִֵֶַָָָָָּכׁשֹוטה),

הּׁשטּות  ענין מּודגׁש ׁשּבתחלה והינּו, ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָּומנהגֹו).

למעׂשה  ּבנֹוגע רק מּטעםֿודעת  ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָׁשּלמעלה

(ּפירּוׁש ּבֹו ׁשּמרּקד הדס ׁשל ׁשֹוט ׁשּזהּו ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַּבפֹועל,

ּבלימּוד  ּכמֹו והּׂשגה, ההבנה ׁשענין והינּו, ְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָהא').

 ֿ ועל והגּבלה, ּבמדידה הּוא הּמצוה, ְְְְְְִִִִַַַָָָָהלכֹות

הּכּונה  ׁשמכּון הּמצֹות, לכונת ּבנֹוגע ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָּדרֿזה

הּמצוה  קּיּום אבל ּומצוה, מצוה ׁשּבכל ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָהּפרטית 

 ֿ מּטעם ׁשּלמעלה ּבאֹופן הּוא ּבפֹועל ְְְְְֲִֶֶֶַַַַַָּבמעׂשה

מּצד  הּוא הּמצוה קּיּום ׁשעיקר ׁשּזהּו ְִִִִֶֶֶַַַַַָָודעת,

הקּב"ה  ׁשל רצֹונֹו למּלא הּכללית ְְְִֵֶַַַַַָָָָָהּכּונה

ּבסֹופֹו ראׁש' ּב'עטרת ֿ 79(ּכמבאר נפקא ללא ,( ְְְְְֲֶֶַָָָֹֹֹ

רּבנּו ּובלׁשֹון הּמצוה, ׁשל ענינּה מהּו ְְְִִִִֵֶַַַָָָָמינּה

ּב'מֹורה 80הּזקן  ּגם מצינּו (ועלּֿדרֿזה ְְִֵֶֶֶֶַַַָָ

ֿ 81נבּוכים' על עצים לחטֹוב נצטּוה איּלּו ּכמֹו ( ְְְְִִִִֵַַַָ

ּבפניֿעצמֹו). ּביאּור ּדֹורׁש זה (ׁשּלׁשֹון ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּדרֿמׁשל

ׁשהּׂשכל  ּבׂשכלֹו, ּגם זה ענין חֹודר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָואחרּֿכ

ׁשטּות, ׁשל ּבאֹופן נעׂשים וההּׂשגה ְְְְֲֲִֶֶַַַַָָָָוההבנה

הּב', ּפירּוׁש ׁשּמביא וזהּו מּטעםֿודעת. ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָלמעלה

הּוא  ׁשהריקּוד מּודגׁש ׁשּבזה לסּבא, ְְְִֵֶֶֶַָָָָׁשטּותיּה

הריקּוד  ׁשענין והינּו, ׁשטּות. ׁשל ְְְְְִִֶֶֶַַָּבאֹופן

אּלא  הליכה, ׁשל ענין ׁשאינֹו אף ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָּכׁשּלעצמֹו,
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
העבודה  של והפעולה ההשפעה לגבי הנזכר במאמר הרש"ב הרבי וכלשון

השונות  בדרגות העבודה על כולכם" היום ניצבים "אתם של באופן

הוא  השנה בראש ..." מימיך": ושואב עציך חוטב עד שבטיכם" מ"ראשיכם

דראשֿהשנה  העבודה בין ההפרש שזהו ודעת, מטעם שלמעלה העבודה

עיקר  השנה דכל השנה, דכל להעבודה

אבל  כו' ולב במוח הוא העבודה

היא  העבודה עיקר בראשֿהשנה

וכמו  כו', שבנשמה מקיפים בבחינת

שמי  מלכות עול דראשֿהשנה בקבלת ם

כן  וכמו הנשמה, עצם בהתגלות שהוא

ימי  ועשרת דראשֿהשנה בתשובה

עצם  בהתגלות הוא דהכול תשובה

כולם  כולכם ניצבים וזהו כו'. הנשמה

יש  לא זו דבמדריגה בשווה

אתם  עניין כן גם וזהו התחלקות...

כו', ועומדים נצבים היום נצבים

תרומה, פרשת רבה במדרש וכדאיתא

עצי  למטה עומדים, שרפים למעלה

לשון שטים  הוא שטים כו', עומדים

כי  כמו דלעומתֿזה שטות ויש שטות

וכמו  דקדושה שטות ויש כו', תשטה

העבודה  והוא לסבא שטותא לי' אהני

ועלֿידיֿזה  כו', ודעת מטעם שלמעלה

וכמו  דלעומתֿזה, השטות את מהפכים

והשקה  יצא ה' מבית ומעיין שכתוב

פרטי  שמפרט וזהו השטים... נחל את

שהן  כו' שבטיכם ראשיכם המדריגות

קומה  ציור שבכללות מדריגות עשר

אחד  בכל וכן כו', ישראל דנשמות

והיינו  כו', הנפש כוחות עשר הן בפרט

יש  שבזה ודעת טעם פי שעל בעבודה

שלהם  והקיום כו', מדריגות חילוקי

מטעם  שלמעלה העבודה עלֿידי הוא

ודעת...".

Ìb ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (Á¿«ƒ∆≈¿»≈«
‡È·nL ‰Ó הריי"צ הרבי «∆≈ƒ

¯Ó‡na לגני'דיבור 'באתי המתחיל ««¬»
תש"י  שנת ‰ÌÈLe¯Ètשל '‚«≈ƒ

לו, הועילה לי, "אהני הגמרא בלשון

לסבא", (ËBLשטותיה ‡aÒÏ dÈËBL dÈÏ È‰‡ ענף ‰„Òבד, ÏL «¬≈≈≈¿«»∆¬«
‚‰˙Ó ‰È‰L) ‡aÒÏ dÈ˙eËL dÏ È¯Ó‡Â ,(Ba „w¯Ó ‰È‰L∆»»¿«≈¿»¿ƒ»¿≈¿«»∆»»ƒ¿«≈

נראה  שהיה (B˙ËÈLבאופן ‡aÒÏ dÈ˙ËÈL dÏ È¯Ó‡Â ,(‰ËBLk¿∆¿»¿ƒ»ƒ»≈¿«»ƒ»

‰ÏÁ˙aL ,eÈ‰Â .(B‚‰Óe העבודה של וההתחלתי הראשון בשלב ƒ¿»¿«¿∆ƒ¿ƒ»
ודעת  מטעם ŒÌÚhÓלמעלה ‰ÏÚÓlL ˙eËM‰ ÔÈÚ L‚„eÓ¿»ƒ¿««¿∆¿«¿»ƒ««

Ò„‰ ÏL ËBL e‰fL ,ÏÚBÙa ‰NÚÓÏ Ú‚Ba ˜¯ ˙Ú„Â»«««¿≈«¿«¬∆¿«∆∆∆¬«
,‰‚O‰Â ‰·‰‰ ÔÈÚL ,eÈ‰Â .('‡‰ Le¯Èt) Ba „w¯nL∆¿«≈≈»¿«¿∆ƒ¿««¬»»¿«»»

„eÓÈÏa BÓk של ‰BÎÏ˙עיוני ¿¿ƒƒ¿
‰„È„Óa ‡e‰ ,‰Âˆn‰«ƒ¿»ƒ¿ƒ»

,‰Ïa‚‰Â והדעת השכל מידת לפי ¿«¿»»
˙ÂÎÏ Ú‚Ba ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«¿«»«
‰ek‰ ÔeÎÓL ,˙Bˆn‰«ƒ¿∆¿«≈««»»
‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ ÏÎaL ˙ÈË¯t‰«¿»ƒ∆¿»ƒ¿»ƒ¿»

מזה, יותר לא ˜eiאבל Ï·‡Ì ¬»ƒ
‡e‰ ÏÚBÙa ‰NÚÓa ‰Âˆn‰«ƒ¿»¿«¬∆¿«
ŒÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ÔÙB‡a¿∆∆¿«¿»ƒ««

,˙Ú„Â כוונה שאינה כוונה מתוך »««
והבנתה  זו למצוה המיוחדת פרטית

בקיום  ועיקרי כללי ענין אלא מוגבלת

˜Ìeiהמצוות  ¯˜ÈÚL e‰fL∆∆∆ƒ«ƒ
‰ek‰ „vÓ ‡e‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»ƒ«««»»
ÏL BBˆ¯ ‡lÓÏ ˙ÈÏÏk‰«¿»ƒ¿«≈¿∆
˙¯ËÚ'a ¯‡·Ók) ‰"a˜‰«»»«¿…»¿¬∆∆

'L‡¯ האמצעי לאדמו"ר …
BÙBÒa79dÈÓŒ‡˜Ù ‡ÏÏ ,( ¿¿…»¿»ƒ»

הבדל  ÏLללא dÈÚ e‰Ó«ƒ¿»»∆
Ô˜f‰ ea¯ ÔBLÏ·e ,‰Âˆn‰80 «ƒ¿»ƒ¿«≈«»≈

Ìb eÈˆÓ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ)¿«∆∆∆»ƒ«
'ÌÈÎe· ‰¯BÓ'a81elÈ‡ BÓk ( ¿∆¿ƒ¿ƒ

ŒÏÚ ÌÈˆÚ ·BËÁÏ ‰eËˆƒ¿«»«¿≈ƒ«
ÏLÓŒC¯c זאת עושים היו אז שגם ∆∆»»

הכללית  הכוונה ומתוך בשלימות

המצוות  לכל Ê‰השווה ÔBLlL)∆»∆
עצים, לחטוב דווקא, הזה הדימוי

.(BÓˆÚŒÈÙa ¯e‡Èa L¯Bc≈≈ƒ¿≈«¿
CkŒ¯Á‡Â והמתקדם הבא בשלב ¿««»

ה', בעבודת Ê‰יותר ÔÈÚ ¯„BÁ≈ƒ¿»∆
ודעת,של  מטעם למעלה ה' עבודת

‰·‰‰Â ÏÎO‰L ,BÏÎNa Ìb«¿ƒ¿∆«≈∆¿«¬»»
‰‚O‰‰Â,עצמם ודעת' ה'טעם ¿««»»

,˙eËL ÏL ÔÙB‡a ÌÈNÚ«¬ƒ¿∆∆¿
.˙Ú„ÂŒÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ««»««

‡È·nL e‰ÊÂ במאמר הריי"צ aÒÏ‡,הרבי dÈ˙eËL ,'a‰ Le¯Èt ¿∆∆≈ƒ≈«¿≈¿«»
,eÈ‰Â .˙eËL ÏL ÔÙB‡a ‡e‰ „e˜È¯‰L L‚„eÓ ‰ÊaL∆»∆¿»∆»ƒ¿∆∆¿¿«¿
‡l‡ ,‰ÎÈÏ‰ ÏL ÔÈÚ BÈ‡L Û‡ ,BÓˆÚlLk „e˜È¯‰ ÔÈÚL∆ƒ¿«»ƒ¿∆¿«¿«∆≈ƒ¿»∆¬ƒ»∆»
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dlk izeg` ipbl iz`a

מּכלֿמקֹום  מהגּבלה, יציאה על ׁשּמֹורה ְְִִִֵֶֶַַָָָָָריקּוד

ׁשטּות  ׁשל ּבאֹופן עבֹודה ׁשּזֹוהי הכרח ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָאין

לכּון  ׁשּיכֹול ּבאֹופן ריקּוד ׁשּיׁש ּגם ּומה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָּדוקא,

לתנּועֹות 82הטאק  מכּונֹות יהיּו רגליו ׁשּתנּועֹות , ְְְְְִִֶַַַָָֻ

ׁשטּותיּה הּב' ּבּפירּוׁש מדּגיׁש ולכן כּו', ְְְִִֵֵֵַַַַָהּניגּון

 ֿ ואחר ׁשטּות. ׁשל ּבאֹופן הּוא ׁשהריקּוד  ְְְְִֶֶֶַַַָָלסּבא,

ּכפירּוׁש לסּבא, ׁשיטתיּה מּזה, יתרה מֹוסיף ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָּכ

הּׁשטּות  ׁשענין הינּו, ּומנהגֹו, ׁשיטתֹו ְְְְִִִִֶַַַַָָרׁש"י

והנהגתֹו ׁשיטתֹו נעׂשה מּטעםֿודעת ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּלמעלה

הּתפלה  ּבׁשעת ׁשּלא ּכּולֹו, הּיֹום ּכל ְְְִִֶֶֶַַַָָֹּבמׁש

ענין  ּבגלּוי ניּכר ּפרט ׁשּבכל הּתֹורה, ְְְְְִִִֶַַָָָָָולימּוד

הענין  עלּֿדר) מּטעםֿודעת ׁשּלמעלה ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָָהּׁשטּות

ׁשאּומנתֹו83ּדאּומנתֹו ניּכר ׁשעֹוסק, ּדבר ׁשּבכל , ְְִֵֶֶֶָָָָָָֻֻ

הּתֹורה). ִַָהיא

ׁשטּות e‰ÊÂט) ּבענין הּפרק ּתֹוכן ּכללּות ¿∆ְְְְִֶֶֶַַָ

לפניֿזה  למבאר ּבהמׁש ְְְְְִִֵֵֶֶַָָֹּדקדּוׁשה,

ׁשטּות  ׁשל ׁשהּלׁשֹון ׁשּמביא ׁשּטים, ּדעצי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָהענין

ּומביא  ּדתֹורה, נגלה ּבּגמרא , ּגם מצינּו ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָּבקדּוׁשה

להֹורֹות  ׁשּבזה, הּדברים ּופרטי אריכּות ּכל ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָאת

אּלא  ּכללי, ּבאֹופן יהיה זה ׁשענין מסּפיק ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּלא

(ּכּנ"ל  ּפרטּיים ּבענינים אחרּֿכ ׁשּיּומׁש ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָצרי

לנּצח  יכֹולים ֿ זה עלֿידי ׁשּדוקא ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָּבארּוכה),

העניני  ּפרטי את ֿ ּולבּטל ּד'לעּומת ׁשּבׁשטּות ם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ

לה'צמח  הּמצֹות ּבספר המבאר ועלּֿדר ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹזה'.

ּותׁשּובה  וידּוי ּבמצות להיֹות 84צדק' ׁשּצריכה , ְְְְְִִִִֶֶֶַָָ

ּכדי  הא"ב, אֹותּיֹות ּבכל ּבגדנּו אׁשמנּו ְְְְֲִִֵַַַָָָָאמירת

ואחרּֿכ ּד'לעּומתֿזה', הּיניקה את ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָלסּלק

ועד  מחדׁש. האֹור המׁשכת ּגם להיֹות ְְְְִִֵַַַַָָָָָצריכה

ּבין  ּדאפסיק ּדנּורא עמּודא ׁשּממׁשיכים ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָלאֹופן

ּבינֹו הפסק ׁשּנעׂשה הינּו עלמא, לכּוּלא ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָּדידיּה
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ב.82) קעז, להצ"צ סהמ"צ א.83)ראה יא, ב).84)שבת (לח, ספ"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„e˜È¯ קפיצה דילוג ŒÏkÓבדרך ,‰Ïa‚‰Ó ‰‡ÈˆÈ ÏÚ ‰¯BnL ƒ∆∆«¿ƒ»≈«¿»»ƒ»

a ‰„B·Ú È‰BfL Á¯Î‰ ÔÈ‡ ÌB˜Ó,‡˜Âc ˙eËL ÏL ÔÙB‡ כי »≈∆¿≈«∆ƒ¬»¿∆∆¿«¿»
כך  כל גדולה לא במידה מההגבלה יציאה להיות LiLיכולה Ìb ‰Óe««∆≈

˜‡Ë‰ ÔeÎÏ ÏBÎiL ÔÙB‡a „e˜È¯82eÈ‰È ÂÈÏ‚¯ ˙BÚezL , ƒ¿∆∆»¿«≈««∆¿«¿»ƒ¿
'eÎ Ôe‚Èp‰ ˙BÚe˙Ï ˙BeÎÓ¿À»ƒ¿«ƒ
וזהו  ..." הצמחֿצדק: אדמו"ר (ודברי

כל  הנה כי פעמי' בהילוך היופי עניין

דברים  כמה מהתכללות דוקא הוא יופי

או  לבן אחד שגוון בגוונין כמו יחד

כל  יפה לקרותו ייתכן לא ירוק או אדום

הבגד  על הרבה גוונים כשיש אבל כך

מזיגת  מחמת יופי נקרא יחד כלולים

נכונה  במידה כשהם כלֿשכן הגוונים

זמר  בכלי גם ועלֿדרךֿזה הנאות כפי

קולות  ממזיגת כשיהי' הניגון יופי עיקר

חדוה  כמו מזה זה משונים הרבה

יהי' אחד בניגון יחד וכשיהיו ומרירות

קול  מהֿשאיןֿכן השומע לקול נערב

כך... כל עריבות בו אין פשוט אחד

 ֿ על פעמייך... יפו מה הכתוב משבח

ביופי  לאחד שמשבחים כמו דרךֿמשל

רצוני  (הטאק) לכווין שיוכל הרקידה

מכוונות  יהיו רגליו שתנועות לומר

כלול  הניגון שהרי הניגון לתנועת

יהיו  ככה כנ"ל ויורדות עולות מתנועות

מהכאת  היוצא וקול תנועות נוטות

למרירות  או לשמחה אם רגליו

והעובדה  יופי), נקרא היטב וכשמכוין

מוכיחה  מדוייקות הריקוד שתנועות

מההגבלות  יציאה זו לגמרי,שאין

'a‰ Le¯Èta LÈb„Ó ÔÎÏÂ¿»≈«¿ƒ«≈«
„e˜È¯‰L ,‡aÒÏ dÈ˙eËL¿≈¿«»∆»ƒ

˙eËL ÏL ÔÙB‡a ‡e‰ מתוך ¿∆∆¿
מההגבלות. מוחלטת יציאה

ÛÈÒBÓ CkŒ¯Á‡Â השלישי בפירוש ¿««»ƒ
,‡aÒÏ dÈ˙ËÈL ,‰fÓ ‰¯˙È¿≈»ƒ∆ƒ»≈¿«»
B˙ËÈL È"L¯ Le¯ÈÙk¿≈«ƒƒ»
˙eËM‰ ÔÈÚL ,eÈ‰ ,B‚‰Óeƒ¿»«¿∆ƒ¿««¿
‰NÚ ˙Ú„ÂŒÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ««»«««¬∆
Ïk CLÓa B˙‚‰‰Â B˙ËÈLƒ»¿«¿»»¿∆∆»

,BÏek ÌBi‰ אפילו˙ÚLa ‡lL «∆…ƒ¿«
Ë¯t ÏÎaL ,‰¯Bz‰ „eÓÈÏÂ ‰ÏÙz‰ שקשורים בעניינים רק ולא «¿ƒ»¿ƒ«»∆¿»¿»

ישירה  בצורה ה' ÏÚÓlL‰בעבודת ˙eËM‰ ÔÈÚ ÈeÏ‚a ¯kÈƒ»¿»ƒ¿««¿∆¿«¿»

B˙Óe‡c ÔÈÚ‰ C¯cŒÏÚ) ˙Ú„ÂŒÌÚhÓ83,"אומנתו "תורתו ƒ««»«««∆∆»ƒ¿»¿»À
.(‰¯Bz‰ ‡È‰ B˙Óe‡L ¯kÈ ,˜ÒBÚL ¯·c ÏÎaL∆¿»»»∆≈ƒ»∆»Àƒ«»

(ËCLÓ‰a ,‰Le„˜c ˙eËL ÔÈÚa ˜¯t‰ ÔÎBz ˙eÏÏk e‰ÊÂ¿∆¿»∆«∆∆¿ƒ¿«¿ƒ¿»¿∆¿≈
‰ÊŒÈÙÏ ¯‡·ÓÏ הקודמים È·nL‡בפרקים ,ÌÈhL ÈˆÚc ÔÈÚ‰ «¿…»ƒ¿≈∆»ƒ¿»«¬≈ƒƒ∆≈ƒ

‰Le„˜a ˙eËL ÏL ÔBLl‰L∆«»∆¿ƒ¿»
‰Ï‚ ,‡¯Óba Ìb eÈˆÓ»ƒ««¿»»ƒ¿∆

,‰¯B˙c שהובאו הדברים פרטי ככל ¿»
כתובות, במסכת הגמרא מדברי לעיל

ÈË¯Ùe ˙eÎÈ¯‡ Ïk ˙‡ ‡È·Óe≈ƒ∆»¬ƒ¿»≈
‡lL ˙B¯B‰Ï ,‰ÊaL ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ∆»∆¿∆…

‰Ê ÔÈÚL ˜ÈtÒÓ העבודה של «¿ƒ∆ƒ¿»∆
ודעת  מטעם ÔÙB‡aלמעלה ‰È‰Èƒ¿∆¿∆

CLÓeiL CÈ¯ˆ ‡l‡ ,ÈÏÏk¿»ƒ∆»»ƒ∆¿«
ÌÈiË¯t ÌÈÈÚa CkŒ¯Á‡ בכל «««¿ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ

במשך פרטי  העיסוקים ובכל ה' עבודת

כולו  היום Îe¯‡a‰),כל Ï"pk)«««¬»
ÌÈÏBÎÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL∆«¿»«¿≈∆¿ƒ
ÈË¯t ˙‡ Ïh·Ïe ÁvÏ¿«≈«¿«≈∆¿»≈
Œ˙ÓeÚÏ'c ˙eËLaL ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿¿¿«
¯ÙÒa ¯‡·Ó‰ C¯cŒÏÚÂ .'‰Ê∆¿«∆∆«¿…»¿≈∆
'˜„ˆ ÁÓˆ'‰Ï ˙Bˆn‰«ƒ¿¿«∆«∆∆

‰·eL˙e Èe„ÈÂ ˙ÂˆÓa84, ¿ƒ¿«ƒ¿»
˙¯ÈÓ‡ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯vL∆¿ƒ»ƒ¿¬ƒ«
˙Bi˙B‡ ÏÎa e„‚a eÓL‡»«¿»«¿¿»ƒ
‰˜Èi‰ ˙‡ ˜lÒÏ È„k ,·"‡‰»¿≈¿«≈∆«¿ƒ»

,'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'c וזה" לשונו: וזה ¿¿«∆
ז"ל  חכמינו שתיקנו אפיים נפילת סוד

בי"ת. באל"ף כו' בגדנו אשמנו לומר

זרות  מחשבות עלֿידי הנה כי

מהם  ניצול אדם שאין רעים והרהורים

נאבד, מהם אחד שום ואין יום, בכל

שהמחשבות  הקלע, כף לאדם יש ומזה

להיות  הגוף, מן בצאתו נפשו מקיפים

גשמיים  מענייני כעושה לו נדמה

עלֿידי  ולכן, בהם... ומתחכם וחושב

דאשמנו  הנ"ל אותיות כ"ב אמירת

אותיות  כ"ב גוף מוחה הוא כו', בגדנו

רעים", ההרהורים »»»¿CkŒ¯Á‡Âשבכל
˙ÎLÓ‰ Ìb ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿««¿»«

¯B‡‰ העבירות ידי על שנסתלק »
ÔÙB‡Ï „ÚÂ .L„ÁÓ≈»»¿«¿∆

ÌÈÎÈLÓnL ידי על ביטוי לידי שבא אלוקי אור eÓÚ„‡מלמעלה ∆«¿ƒƒ¬»
,‡ÓÏÚ ‡leÎÏ dÈ„Èc ÔÈa ˜ÈÒÙ‡c ‡¯ec שמפסיק עמוד אש ¿»¿«¿ƒ≈ƒ≈¿»»¿»
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מג d"lyz'd ,hay c"ei

עד  ּדראׁשיכם העבֹודה ּבפרטי הּיֹום, ּכל ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבמׁש

ואחד. אחד ׁשּבכל מימי ְְֵֵֶֶֶֶָָָׁשֹואב

ׁשּמביא ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ח) מה ּגם לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְִֵֵֵֶַַָ

אהני  הּפירּוׁשים, ג' ֲֲִֵֵַַַַָּבּמאמר

מרּקד  ׁשהיה הדס ׁשל (ׁשֹוט לסּבא ׁשֹוטיּה ְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָליּה

מתנהג  (ׁשהיה לסּבא ׁשטּותיּה לּה ואמרי ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָּבֹו),

(ׁשיטתֹו לסּבא ׁשיטתיּה לּה ואמרי ְְְְִִִֵֶַָָָָָּכׁשֹוטה),

הּׁשטּות  ענין מּודגׁש ׁשּבתחלה והינּו, ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָּומנהגֹו).

למעׂשה  ּבנֹוגע רק מּטעםֿודעת  ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָׁשּלמעלה

(ּפירּוׁש ּבֹו ׁשּמרּקד הדס ׁשל ׁשֹוט ׁשּזהּו ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַּבפֹועל,

ּבלימּוד  ּכמֹו והּׂשגה, ההבנה ׁשענין והינּו, ְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָהא').

 ֿ ועל והגּבלה, ּבמדידה הּוא הּמצוה, ְְְְְְִִִִַַַָָָָהלכֹות

הּכּונה  ׁשמכּון הּמצֹות, לכונת ּבנֹוגע ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָּדרֿזה

הּמצוה  קּיּום אבל ּומצוה, מצוה ׁשּבכל ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָהּפרטית 

 ֿ מּטעם ׁשּלמעלה ּבאֹופן הּוא ּבפֹועל ְְְְְֲִֶֶֶַַַַַָּבמעׂשה

מּצד  הּוא הּמצוה קּיּום ׁשעיקר ׁשּזהּו ְִִִִֶֶֶַַַַַָָודעת,

הקּב"ה  ׁשל רצֹונֹו למּלא הּכללית ְְְִֵֶַַַַַָָָָָהּכּונה

ּבסֹופֹו ראׁש' ּב'עטרת ֿ 79(ּכמבאר נפקא ללא ,( ְְְְְֲֶֶַָָָֹֹֹ

רּבנּו ּובלׁשֹון הּמצוה, ׁשל ענינּה מהּו ְְְִִִִֵֶַַַָָָָמינּה

ּב'מֹורה 80הּזקן  ּגם מצינּו (ועלּֿדרֿזה ְְִֵֶֶֶֶַַַָָ

ֿ 81נבּוכים' על עצים לחטֹוב נצטּוה איּלּו ּכמֹו ( ְְְְִִִִֵַַַָ

ּבפניֿעצמֹו). ּביאּור ּדֹורׁש זה (ׁשּלׁשֹון ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּדרֿמׁשל

ׁשהּׂשכל  ּבׂשכלֹו, ּגם זה ענין חֹודר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָואחרּֿכ

ׁשטּות, ׁשל ּבאֹופן נעׂשים וההּׂשגה ְְְְֲֲִֶֶַַַַָָָָוההבנה

הּב', ּפירּוׁש ׁשּמביא וזהּו מּטעםֿודעת. ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָלמעלה

הּוא  ׁשהריקּוד מּודגׁש ׁשּבזה לסּבא, ְְְִֵֶֶֶַָָָָׁשטּותיּה

הריקּוד  ׁשענין והינּו, ׁשטּות. ׁשל ְְְְְִִֶֶֶַַָּבאֹופן

אּלא  הליכה, ׁשל ענין ׁשאינֹו אף ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָּכׁשּלעצמֹו,
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א.79) נט, א. נג, לעשי"ת נד.80)דרוש ע' תרס"ו המשך גם וראה א. מ, שלח וראה 81)לקו"ת בהערה. נא פרק ח"ג

.51 הערה 17 ע' חכ"א לקו"ש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
העבודה  של והפעולה ההשפעה לגבי הנזכר במאמר הרש"ב הרבי וכלשון

השונות  בדרגות העבודה על כולכם" היום ניצבים "אתם של באופן

הוא  השנה בראש ..." מימיך": ושואב עציך חוטב עד שבטיכם" מ"ראשיכם

דראשֿהשנה  העבודה בין ההפרש שזהו ודעת, מטעם שלמעלה העבודה

עיקר  השנה דכל השנה, דכל להעבודה

אבל  כו' ולב במוח הוא העבודה

היא  העבודה עיקר בראשֿהשנה

וכמו  כו', שבנשמה מקיפים בבחינת

שמי  מלכות עול דראשֿהשנה בקבלת ם

כן  וכמו הנשמה, עצם בהתגלות שהוא

ימי  ועשרת דראשֿהשנה בתשובה

עצם  בהתגלות הוא דהכול תשובה

כולם  כולכם ניצבים וזהו כו'. הנשמה

יש  לא זו דבמדריגה בשווה

אתם  עניין כן גם וזהו התחלקות...

כו', ועומדים נצבים היום נצבים

תרומה, פרשת רבה במדרש וכדאיתא

עצי  למטה עומדים, שרפים למעלה

לשון שטים  הוא שטים כו', עומדים

כי  כמו דלעומתֿזה שטות ויש שטות

וכמו  דקדושה שטות ויש כו', תשטה

העבודה  והוא לסבא שטותא לי' אהני

ועלֿידיֿזה  כו', ודעת מטעם שלמעלה

וכמו  דלעומתֿזה, השטות את מהפכים

והשקה  יצא ה' מבית ומעיין שכתוב

פרטי  שמפרט וזהו השטים... נחל את

שהן  כו' שבטיכם ראשיכם המדריגות

קומה  ציור שבכללות מדריגות עשר

אחד  בכל וכן כו', ישראל דנשמות

והיינו  כו', הנפש כוחות עשר הן בפרט

יש  שבזה ודעת טעם פי שעל בעבודה

שלהם  והקיום כו', מדריגות חילוקי

מטעם  שלמעלה העבודה עלֿידי הוא

ודעת...".

Ìb ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (Á¿«ƒ∆≈¿»≈«
‡È·nL ‰Ó הריי"צ הרבי «∆≈ƒ

¯Ó‡na לגני'דיבור 'באתי המתחיל ««¬»
תש"י  שנת ‰ÌÈLe¯Ètשל '‚«≈ƒ

לו, הועילה לי, "אהני הגמרא בלשון

לסבא", (ËBLשטותיה ‡aÒÏ dÈËBL dÈÏ È‰‡ ענף ‰„Òבד, ÏL «¬≈≈≈¿«»∆¬«
‚‰˙Ó ‰È‰L) ‡aÒÏ dÈ˙eËL dÏ È¯Ó‡Â ,(Ba „w¯Ó ‰È‰L∆»»¿«≈¿»¿ƒ»¿≈¿«»∆»»ƒ¿«≈

נראה  שהיה (B˙ËÈLבאופן ‡aÒÏ dÈ˙ËÈL dÏ È¯Ó‡Â ,(‰ËBLk¿∆¿»¿ƒ»ƒ»≈¿«»ƒ»

‰ÏÁ˙aL ,eÈ‰Â .(B‚‰Óe העבודה של וההתחלתי הראשון בשלב ƒ¿»¿«¿∆ƒ¿ƒ»
ודעת  מטעם ŒÌÚhÓלמעלה ‰ÏÚÓlL ˙eËM‰ ÔÈÚ L‚„eÓ¿»ƒ¿««¿∆¿«¿»ƒ««

Ò„‰ ÏL ËBL e‰fL ,ÏÚBÙa ‰NÚÓÏ Ú‚Ba ˜¯ ˙Ú„Â»«««¿≈«¿«¬∆¿«∆∆∆¬«
,‰‚O‰Â ‰·‰‰ ÔÈÚL ,eÈ‰Â .('‡‰ Le¯Èt) Ba „w¯nL∆¿«≈≈»¿«¿∆ƒ¿««¬»»¿«»»

„eÓÈÏa BÓk של ‰BÎÏ˙עיוני ¿¿ƒƒ¿
‰„È„Óa ‡e‰ ,‰Âˆn‰«ƒ¿»ƒ¿ƒ»

,‰Ïa‚‰Â והדעת השכל מידת לפי ¿«¿»»
˙ÂÎÏ Ú‚Ba ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«¿«»«
‰ek‰ ÔeÎÓL ,˙Bˆn‰«ƒ¿∆¿«≈««»»
‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ ÏÎaL ˙ÈË¯t‰«¿»ƒ∆¿»ƒ¿»ƒ¿»

מזה, יותר לא ˜eiאבל Ï·‡Ì ¬»ƒ
‡e‰ ÏÚBÙa ‰NÚÓa ‰Âˆn‰«ƒ¿»¿«¬∆¿«
ŒÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ÔÙB‡a¿∆∆¿«¿»ƒ««

,˙Ú„Â כוונה שאינה כוונה מתוך »««
והבנתה  זו למצוה המיוחדת פרטית

בקיום  ועיקרי כללי ענין אלא מוגבלת

˜Ìeiהמצוות  ¯˜ÈÚL e‰fL∆∆∆ƒ«ƒ
‰ek‰ „vÓ ‡e‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»ƒ«««»»
ÏL BBˆ¯ ‡lÓÏ ˙ÈÏÏk‰«¿»ƒ¿«≈¿∆
˙¯ËÚ'a ¯‡·Ók) ‰"a˜‰«»»«¿…»¿¬∆∆

'L‡¯ האמצעי לאדמו"ר …
BÙBÒa79dÈÓŒ‡˜Ù ‡ÏÏ ,( ¿¿…»¿»ƒ»

הבדל  ÏLללא dÈÚ e‰Ó«ƒ¿»»∆
Ô˜f‰ ea¯ ÔBLÏ·e ,‰Âˆn‰80 «ƒ¿»ƒ¿«≈«»≈

Ìb eÈˆÓ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ)¿«∆∆∆»ƒ«
'ÌÈÎe· ‰¯BÓ'a81elÈ‡ BÓk ( ¿∆¿ƒ¿ƒ

ŒÏÚ ÌÈˆÚ ·BËÁÏ ‰eËˆƒ¿«»«¿≈ƒ«
ÏLÓŒC¯c זאת עושים היו אז שגם ∆∆»»

הכללית  הכוונה ומתוך בשלימות

המצוות  לכל Ê‰השווה ÔBLlL)∆»∆
עצים, לחטוב דווקא, הזה הדימוי

.(BÓˆÚŒÈÙa ¯e‡Èa L¯Bc≈≈ƒ¿≈«¿
CkŒ¯Á‡Â והמתקדם הבא בשלב ¿««»

ה', בעבודת Ê‰יותר ÔÈÚ ¯„BÁ≈ƒ¿»∆
ודעת,של  מטעם למעלה ה' עבודת

‰·‰‰Â ÏÎO‰L ,BÏÎNa Ìb«¿ƒ¿∆«≈∆¿«¬»»
‰‚O‰‰Â,עצמם ודעת' ה'טעם ¿««»»

,˙eËL ÏL ÔÙB‡a ÌÈNÚ«¬ƒ¿∆∆¿
.˙Ú„ÂŒÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ««»««

‡È·nL e‰ÊÂ במאמר הריי"צ aÒÏ‡,הרבי dÈ˙eËL ,'a‰ Le¯Èt ¿∆∆≈ƒ≈«¿≈¿«»
,eÈ‰Â .˙eËL ÏL ÔÙB‡a ‡e‰ „e˜È¯‰L L‚„eÓ ‰ÊaL∆»∆¿»∆»ƒ¿∆∆¿¿«¿
‡l‡ ,‰ÎÈÏ‰ ÏL ÔÈÚ BÈ‡L Û‡ ,BÓˆÚlLk „e˜È¯‰ ÔÈÚL∆ƒ¿«»ƒ¿∆¿«¿«∆≈ƒ¿»∆¬ƒ»∆»
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מּכלֿמקֹום  מהגּבלה, יציאה על ׁשּמֹורה ְְִִִֵֶֶַַָָָָָריקּוד

ׁשטּות  ׁשל ּבאֹופן עבֹודה ׁשּזֹוהי הכרח ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָאין

לכּון  ׁשּיכֹול ּבאֹופן ריקּוד ׁשּיׁש ּגם ּומה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָּדוקא,

לתנּועֹות 82הטאק  מכּונֹות יהיּו רגליו ׁשּתנּועֹות , ְְְְְִִֶַַַָָֻ

ׁשטּותיּה הּב' ּבּפירּוׁש מדּגיׁש ולכן כּו', ְְְִִֵֵֵַַַַָהּניגּון

 ֿ ואחר ׁשטּות. ׁשל ּבאֹופן הּוא ׁשהריקּוד  ְְְְִֶֶֶַַַָָלסּבא,

ּכפירּוׁש לסּבא, ׁשיטתיּה מּזה, יתרה מֹוסיף ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָּכ

הּׁשטּות  ׁשענין הינּו, ּומנהגֹו, ׁשיטתֹו ְְְְִִִִֶַַַַָָרׁש"י

והנהגתֹו ׁשיטתֹו נעׂשה מּטעםֿודעת ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּלמעלה

הּתפלה  ּבׁשעת ׁשּלא ּכּולֹו, הּיֹום ּכל ְְְִִֶֶֶַַַָָֹּבמׁש

ענין  ּבגלּוי ניּכר ּפרט ׁשּבכל הּתֹורה, ְְְְְִִִֶַַָָָָָולימּוד

הענין  עלּֿדר) מּטעםֿודעת ׁשּלמעלה ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָָהּׁשטּות

ׁשאּומנתֹו83ּדאּומנתֹו ניּכר ׁשעֹוסק, ּדבר ׁשּבכל , ְְִֵֶֶֶָָָָָָֻֻ

הּתֹורה). ִַָהיא

ׁשטּות e‰ÊÂט) ּבענין הּפרק ּתֹוכן ּכללּות ¿∆ְְְְִֶֶֶַַָ

לפניֿזה  למבאר ּבהמׁש ְְְְְִִֵֵֶֶַָָֹּדקדּוׁשה,

ׁשטּות  ׁשל ׁשהּלׁשֹון ׁשּמביא ׁשּטים, ּדעצי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָהענין

ּומביא  ּדתֹורה, נגלה ּבּגמרא , ּגם מצינּו ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָּבקדּוׁשה

להֹורֹות  ׁשּבזה, הּדברים ּופרטי אריכּות ּכל ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָאת

אּלא  ּכללי, ּבאֹופן יהיה זה ׁשענין מסּפיק ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּלא

(ּכּנ"ל  ּפרטּיים ּבענינים אחרּֿכ ׁשּיּומׁש ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָצרי

לנּצח  יכֹולים ֿ זה עלֿידי ׁשּדוקא ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָּבארּוכה),

העניני  ּפרטי את ֿ ּולבּטל ּד'לעּומת ׁשּבׁשטּות ם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ

לה'צמח  הּמצֹות ּבספר המבאר ועלּֿדר ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹזה'.

ּותׁשּובה  וידּוי ּבמצות להיֹות 84צדק' ׁשּצריכה , ְְְְְִִִִֶֶֶַָָ

ּכדי  הא"ב, אֹותּיֹות ּבכל ּבגדנּו אׁשמנּו ְְְְֲִִֵַַַָָָָאמירת

ואחרּֿכ ּד'לעּומתֿזה', הּיניקה את ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָלסּלק

ועד  מחדׁש. האֹור המׁשכת ּגם להיֹות ְְְְִִֵַַַַָָָָָצריכה

ּבין  ּדאפסיק ּדנּורא עמּודא ׁשּממׁשיכים ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָלאֹופן

ּבינֹו הפסק ׁשּנעׂשה הינּו עלמא, לכּוּלא ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָּדידיּה
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„e˜È¯ קפיצה דילוג ŒÏkÓבדרך ,‰Ïa‚‰Ó ‰‡ÈˆÈ ÏÚ ‰¯BnL ƒ∆∆«¿ƒ»≈«¿»»ƒ»

a ‰„B·Ú È‰BfL Á¯Î‰ ÔÈ‡ ÌB˜Ó,‡˜Âc ˙eËL ÏL ÔÙB‡ כי »≈∆¿≈«∆ƒ¬»¿∆∆¿«¿»
כך  כל גדולה לא במידה מההגבלה יציאה להיות LiLיכולה Ìb ‰Óe««∆≈

˜‡Ë‰ ÔeÎÏ ÏBÎiL ÔÙB‡a „e˜È¯82eÈ‰È ÂÈÏ‚¯ ˙BÚezL , ƒ¿∆∆»¿«≈««∆¿«¿»ƒ¿
'eÎ Ôe‚Èp‰ ˙BÚe˙Ï ˙BeÎÓ¿À»ƒ¿«ƒ
וזהו  ..." הצמחֿצדק: אדמו"ר (ודברי

כל  הנה כי פעמי' בהילוך היופי עניין

דברים  כמה מהתכללות דוקא הוא יופי

או  לבן אחד שגוון בגוונין כמו יחד

כל  יפה לקרותו ייתכן לא ירוק או אדום

הבגד  על הרבה גוונים כשיש אבל כך

מזיגת  מחמת יופי נקרא יחד כלולים

נכונה  במידה כשהם כלֿשכן הגוונים

זמר  בכלי גם ועלֿדרךֿזה הנאות כפי

קולות  ממזיגת כשיהי' הניגון יופי עיקר

חדוה  כמו מזה זה משונים הרבה

יהי' אחד בניגון יחד וכשיהיו ומרירות

קול  מהֿשאיןֿכן השומע לקול נערב

כך... כל עריבות בו אין פשוט אחד

 ֿ על פעמייך... יפו מה הכתוב משבח

ביופי  לאחד שמשבחים כמו דרךֿמשל

רצוני  (הטאק) לכווין שיוכל הרקידה

מכוונות  יהיו רגליו שתנועות לומר

כלול  הניגון שהרי הניגון לתנועת

יהיו  ככה כנ"ל ויורדות עולות מתנועות

מהכאת  היוצא וקול תנועות נוטות

למרירות  או לשמחה אם רגליו

והעובדה  יופי), נקרא היטב וכשמכוין

מוכיחה  מדוייקות הריקוד שתנועות

מההגבלות  יציאה זו לגמרי,שאין

'a‰ Le¯Èta LÈb„Ó ÔÎÏÂ¿»≈«¿ƒ«≈«
„e˜È¯‰L ,‡aÒÏ dÈ˙eËL¿≈¿«»∆»ƒ

˙eËL ÏL ÔÙB‡a ‡e‰ מתוך ¿∆∆¿
מההגבלות. מוחלטת יציאה

ÛÈÒBÓ CkŒ¯Á‡Â השלישי בפירוש ¿««»ƒ
,‡aÒÏ dÈ˙ËÈL ,‰fÓ ‰¯˙È¿≈»ƒ∆ƒ»≈¿«»
B˙ËÈL È"L¯ Le¯ÈÙk¿≈«ƒƒ»
˙eËM‰ ÔÈÚL ,eÈ‰ ,B‚‰Óeƒ¿»«¿∆ƒ¿««¿
‰NÚ ˙Ú„ÂŒÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ««»«««¬∆
Ïk CLÓa B˙‚‰‰Â B˙ËÈLƒ»¿«¿»»¿∆∆»

,BÏek ÌBi‰ אפילו˙ÚLa ‡lL «∆…ƒ¿«
Ë¯t ÏÎaL ,‰¯Bz‰ „eÓÈÏÂ ‰ÏÙz‰ שקשורים בעניינים רק ולא «¿ƒ»¿ƒ«»∆¿»¿»

ישירה  בצורה ה' ÏÚÓlL‰בעבודת ˙eËM‰ ÔÈÚ ÈeÏ‚a ¯kÈƒ»¿»ƒ¿««¿∆¿«¿»

B˙Óe‡c ÔÈÚ‰ C¯cŒÏÚ) ˙Ú„ÂŒÌÚhÓ83,"אומנתו "תורתו ƒ««»«««∆∆»ƒ¿»¿»À
.(‰¯Bz‰ ‡È‰ B˙Óe‡L ¯kÈ ,˜ÒBÚL ¯·c ÏÎaL∆¿»»»∆≈ƒ»∆»Àƒ«»

(ËCLÓ‰a ,‰Le„˜c ˙eËL ÔÈÚa ˜¯t‰ ÔÎBz ˙eÏÏk e‰ÊÂ¿∆¿»∆«∆∆¿ƒ¿«¿ƒ¿»¿∆¿≈
‰ÊŒÈÙÏ ¯‡·ÓÏ הקודמים È·nL‡בפרקים ,ÌÈhL ÈˆÚc ÔÈÚ‰ «¿…»ƒ¿≈∆»ƒ¿»«¬≈ƒƒ∆≈ƒ

‰Le„˜a ˙eËL ÏL ÔBLl‰L∆«»∆¿ƒ¿»
‰Ï‚ ,‡¯Óba Ìb eÈˆÓ»ƒ««¿»»ƒ¿∆

,‰¯B˙c שהובאו הדברים פרטי ככל ¿»
כתובות, במסכת הגמרא מדברי לעיל

ÈË¯Ùe ˙eÎÈ¯‡ Ïk ˙‡ ‡È·Óe≈ƒ∆»¬ƒ¿»≈
‡lL ˙B¯B‰Ï ,‰ÊaL ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ∆»∆¿∆…

‰Ê ÔÈÚL ˜ÈtÒÓ העבודה של «¿ƒ∆ƒ¿»∆
ודעת  מטעם ÔÙB‡aלמעלה ‰È‰Èƒ¿∆¿∆

CLÓeiL CÈ¯ˆ ‡l‡ ,ÈÏÏk¿»ƒ∆»»ƒ∆¿«
ÌÈiË¯t ÌÈÈÚa CkŒ¯Á‡ בכל «««¿ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ

במשך פרטי  העיסוקים ובכל ה' עבודת

כולו  היום Îe¯‡a‰),כל Ï"pk)«««¬»
ÌÈÏBÎÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL∆«¿»«¿≈∆¿ƒ
ÈË¯t ˙‡ Ïh·Ïe ÁvÏ¿«≈«¿«≈∆¿»≈
Œ˙ÓeÚÏ'c ˙eËLaL ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿¿¿«
¯ÙÒa ¯‡·Ó‰ C¯cŒÏÚÂ .'‰Ê∆¿«∆∆«¿…»¿≈∆
'˜„ˆ ÁÓˆ'‰Ï ˙Bˆn‰«ƒ¿¿«∆«∆∆

‰·eL˙e Èe„ÈÂ ˙ÂˆÓa84, ¿ƒ¿«ƒ¿»
˙¯ÈÓ‡ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯vL∆¿ƒ»ƒ¿¬ƒ«
˙Bi˙B‡ ÏÎa e„‚a eÓL‡»«¿»«¿¿»ƒ
‰˜Èi‰ ˙‡ ˜lÒÏ È„k ,·"‡‰»¿≈¿«≈∆«¿ƒ»

,'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'c וזה" לשונו: וזה ¿¿«∆
ז"ל  חכמינו שתיקנו אפיים נפילת סוד

בי"ת. באל"ף כו' בגדנו אשמנו לומר

זרות  מחשבות עלֿידי הנה כי

מהם  ניצול אדם שאין רעים והרהורים

נאבד, מהם אחד שום ואין יום, בכל

שהמחשבות  הקלע, כף לאדם יש ומזה

להיות  הגוף, מן בצאתו נפשו מקיפים

גשמיים  מענייני כעושה לו נדמה

עלֿידי  ולכן, בהם... ומתחכם וחושב

דאשמנו  הנ"ל אותיות כ"ב אמירת

אותיות  כ"ב גוף מוחה הוא כו', בגדנו

רעים", ההרהורים »»»¿CkŒ¯Á‡Âשבכל
˙ÎLÓ‰ Ìb ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿««¿»«

¯B‡‰ העבירות ידי על שנסתלק »
ÔÙB‡Ï „ÚÂ .L„ÁÓ≈»»¿«¿∆

ÌÈÎÈLÓnL ידי על ביטוי לידי שבא אלוקי אור eÓÚ„‡מלמעלה ∆«¿ƒƒ¬»
,‡ÓÏÚ ‡leÎÏ dÈ„Èc ÔÈa ˜ÈÒÙ‡c ‡¯ec שמפסיק עמוד אש ¿»¿«¿ƒ≈ƒ≈¿»»¿»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86



מד

[*d"lyz'd ,hay c"ei .c"qa]
דקדושה  במאמר 1שטות וכההמשך ההנהגה 2, כללות גו'3בנוגע בער ואני אני 4, עלֿידיֿזה ודוקא ,4

עמך  .5תמיד

לההמשך  השייכות תומתק דמחשבה 6ועלֿפיֿזה ההנהגה דכל חפצתי, לא ועמך גו' בשמים לי מי
התפילה  עלֿידי עולים ומעשה פולחנא 7דיבור לית התפילה, ענין שזהו - (ואהבתו דביקותו דבעת וידוע ,

(שרש 8כו' מי.. הנ"ל כתוב עלֿפי הזקן דאדמו"ר מ).9) פרק

שייך  זה שיטים 10ומחזק עצי (בדוגמת כתובות 11שטות מהש"ס (12.

האריכות  כל שמביא להבין לומר 13וצריך ואיֿאפשר ברבי 14. יהודה לרבי בנוגע (עלֿכלֿפנים
מאי 15אלעאי  וגם, רש"י. לפירוש המקור המאמר ענין זה דאין – בהדס דמרקד רש"י פירוש מקור דמזה (

בסידור  האמצעי דאדמו"ר יקשה, וביותר מרקד. במה בנידוןֿדידן הנ"ל,16נפקאֿמינה כן גם מפרש
תרנ"ח. לגני בבאתי גם הוא וכן אתלת, במרקד ומסתפק

- שוט סותרים: שהפירושים .17ושטות dhiyלאדם,uegnyועוד

לפרש  שיטים18ויש עצי דכמו :siwnd19 המקיף אלא קרבנות, בתוכם, הנעשים פרטים להיות וצריכים ,
בהנמשל. גם הוא כן כו', משפיע

דיחידה  עלֿאחתֿכמהֿוכמה משנה, דחיה המקיף שאפילו - העבודה .20ובקונטרס

הבעלֿשםֿטוב  שינויים. אין במילא ועלֿפיֿזה בשמים, לי מי בפירוש כנ"ל - הפליאה 21ובתפילה -
כלתה  (צוואת 22שלא המגיד 23בתפילה הרב ועלֿדרךֿזה פעמים). כמה קיב,24– ב. (קא, עגולה תפילתו

).25א 

נמשך  להיות צריך אחרֿכך הרמב"ן 26miiepiydaאבל להשגת ובפרט שמוכרחים, היום ,27דעבודת
תפילה הלכות ריש היד פסקֿדין עיקר זהו תפילתedfc28ואדרבא, התורה, צדק'dnly29מן וה'צמח ,30

ולכן  השרש. [31בהתחלת להם שורש מתחיל בהתפילה צרכיו].g"iגם מבקש ,
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- שליט"א אדמו"ר מגוכתי"ק נעתקה - שלפנינו הרשימה (*
ה'תשל"ה. שבט דיו"ד לגני באתי ד"ה למאמר פרקים ראשי

(התחלת 1) דקדושה" שטות ענין החמישי בפרק "ומבאר
פ"ב).
פ"ה.2) השי"ת לגני באתי המשך
דקדושה.3) שטות של באופן להיות שצריכה
כב.4) עג, תהלים
בבחי'5) שהוא ע"י זה הרי עמך", "תמיד להיות שכדי והיינו,

דקדושה. שטות שזהו"ע "בער",
כה.6) שם, בתהלים
צריך 7) עמך", תמיד "אני שעי"ז גו'" בער ד"אני הענין ולכן,

התפילה. בעבודת בעיקר להתבטא
דרחימותא.8) כפולחנא
להצ"צ.9) - התפילה מצות

התחלת 10) - דקדושה) (שטות האדם בעבודת שטות ששייך
פ"ג.

שטות.11) מלשון שטים
יהודא 12) ר' על עליו אמרו ע"א) יז (כתובות ארז"ל "דהנה

הנהגה  שזוהי - כו'" ומרקד הדס של בד נוטל שהי' אילעאי בר'
שטות. של באופן

כו',13) ומרקד הדס של בד נוטל שהי' - כתובות דהש"ס
כו'". לי "אהני' זירא ר' בדברי הפירושים ג' וכל אתלת, מרקד

א'.14) הערה
אילעאי 15) ברבי יהודה לרבי =

בסידור.16) האמצעי דאדמו"ר =
ב'.17) הערה
פ"ד.18) התחלת
המשכן.19) עניני כל את שהקיפו הקירות
דהמאמר.20) בפ"ד ג' הערה
פ"ה.21) התחלת - הבעש"ט בתורת וכמבואר
גו'").22) בשמים לי ד"מי הענין (מצד נפשו
וסמ"ב).23) (סל"ה כמ"פ - הריב"ש צוואת בספר
תפילתו 24) "העושה מארז"ל בפירוש המגיד הרב בתורת

משינויים. שלמעלה באופן להיות צריכה שהתפלה - עגולה"
תעט).25) תז. סימן - החדשה (בהוצאה תורה אור בספרו
באופן 26) - גו') בשמים לי (מי משינויים שלמעלה המקיף

פ"ד). (סוף כו' בהשינויים וישפיע שיפעל
התפילה 27) ענין ש"כל - ה' מ"ע להרמב"ם המצוות בספר

ששומע  עלינו ית' הבורא חסד ממדת הוא אבל כלל, חובה אינו
אליו". קראנו בכל ועונה

דוקא.28) צרכיו בקשת
הבית 29) אל כפיו ופרש האדם לכל תהי' אשר תחינה "כל

גו'". ונתת גו' תשמע ואתה הזה
שזהו 30) התפילה, מצות שרש בהתחלת הצ"צ וכמ"ש

המנהיג  לבדו הוא שהשי"ת ויבין ידע שעי"ז לפי האמונה משרשי
להושיע. היכולת לבדו לו וכי כו' עולמו

נמשך 31) להיות צריך משינויים שלמעלה המקיף שגם כיון
בעב  להיות שמוכרחים בהשינויים ומשפיע הנה ופועל היום, ודת

d"lyz'd ,hay c"ei

מּמּנּו. למעלה להיֹותֹו ההׁשּתלׁשלּות, סדר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָּובין

הּמׁשיח, לימֹות קרֹובה הכנה נעׂשה זה ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָוענין

ּבּפרקים  ּבארּוכה ּבּמאמר ׁשּמבאר ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָּוכפי

את 85ׁשּלאחריֿזה  מבזּבזים הּמלחמה ׁשּבׁשעת ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

למעלה  ּדאֹורֿאיןֿסֹוף ענין ׁשּזהּו ְְְְִֵֶֶַָָָָהאֹוצרֹות,

ּתכלית  אין עד מּטה ּולמּטה קץ אין עד ,86מעלה ְְְִֵֵֵַַַַַַָָָ

ועד  ּבׂשר, ּבעיני ּבגלּוי ׁשרֹואים ּבאֹופן טפחים, מעׂשרה למּטה נמׁש זה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָוכל

הּבריאה, ּבתחילת ׁשהיה ּכפי ּבתחּתֹונים, ׁשכינה עיקר ּפעם עֹוד ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּנעׂשה

ׂשאת  ּביתר נעׂשה זה הרי הּגלּות, זמן ּבמׁש ועבֹודתנּו מעׂשינּו ְְְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָועלֿידי

לתּוׁשּיה  וכפלים עֹוז, הּתׁשּובה 87ּוביתר עבֹודת עלֿידי ׁשּנפעל ּכיון ּבביאת 88, , ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּבתיּובּתא  צּדיקּיא לאתבא ּדאתא הן 89מׁשיח, ּומּיד ּתׁשּובה עֹוׂשין ויׂשראל , ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָ

מּמׁש.90נגאלין  ּובקרֹוב , ְְִִַָָָ
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פי"ט.85) פי"ז. יט.86)פי"א. תיקון תקו"ז גם וראה סע"ג. לד, יתרו חדש זהר נז. תיקון סוף תקו"ז הכתוב 87)ראה לשון

ו. יא, איוב א.88)- פמ"ו, שמו"ר נ,89)ראה שם א. מה, שה"ש ב. צב, שמע"צ סע"ב. עה, האזינו ד. נח, ר"ה לקו"ת

ב. קנג, ח"ג זהר וראה ואילך). א קמו, ח"א (לקו"ד תרצ"ד אחש"פ בשיחת נתבאר פ"ז 90)סע"ב. תשובה הל' רמב"ם

ה"ה.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
העולם  לכל Ò„¯בינו ÔÈ·e BÈa ˜ÒÙ‰ ‰NÚpL eÈ‰«¿∆«¬∆∆¿≈≈≈≈∆

.epnÓ ‰ÏÚÓÏ B˙BÈ‰Ï ,˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿ƒ¿¿«¿»ƒ∆
‰Ê ÔÈÚÂ מההגבלות יציאה מתוך ה' עבודת ˜¯B·‰של ‰Î‰ ‰NÚ ¿ƒ¿»∆«¬∆¬»»¿»

ÌÈ˜¯ta ‰Îe¯‡a ¯Ó‡na ¯‡·nL ÈÙÎe ,ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏƒ«»ƒ«¿ƒ∆¿»≈««¬»«¬»«¿»ƒ
‰ÊŒÈ¯Á‡lL85˙ÚLaL ∆¿«¬≈∆∆ƒ¿«

˙‡ ÌÈÊaÊ·Ó ‰ÓÁÏn‰«ƒ¿»»¿«¿¿ƒ∆
˙B¯ˆB‡‰,המלך של הגנוזים »»

ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡c ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»¿≈
‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ ועולה Ú„מסתלק ¿«¿»«¿»«

‰hÓ ‰hÓÏe ,ı˜ ÔÈ‡ יורד ≈≈¿«»«»
ÈÏÎz˙ונמשך  ÔÈ‡ „Ú86, כפי «≈«¿ƒ

גילוי  יהיה שאז המשיח בימות שיהיה

גבול  בלי CLÓאלוקות ‰Ê ÏÎÂ¿»∆ƒ¿»
,ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ ‰hÓÏ¿«»≈¬»»¿»ƒ
ÈÈÚa ÈeÏ‚a ÌÈ‡B¯L ÔÙB‡a¿∆∆ƒ¿»¿≈≈
ÌÚt „BÚ ‰NÚpL „ÚÂ ,¯Na»»¿«∆«¬»««
ÈÙk ,ÌÈBzÁ˙a ‰ÈÎL ¯˜ÈÚƒ«¿ƒ»¿«¿ƒ¿ƒ

,‰‡È¯a‰ ˙ÏÈÁ˙a ‰È‰L לפני ∆»»ƒ¿ƒ««¿ƒ»

הדעת, עץ ‰eÏb˙,חטא ÔÓÊ CLÓa e˙„B·ÚÂ eÈNÚÓ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«¬≈«¬»≈¿∆∆¿««»
‰Ê È¯‰ לבוא לעתיד האלוקות ÊBÚ,גילוי ¯˙È·e ˙‡N ¯˙Èa ‰NÚ ¬≈∆«¬∆¿∆∆¿≈¿∆∆

‰iLe˙Ï ÌÈÏÙÎÂ87˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ÏÚÙpL ÔÂÈk , ¿ƒ¿«ƒ¿ƒ»≈»∆ƒ¿»«¿≈¬«
‰·eLz‰88, אור הממשיכה ובכפליים שהיא שאת ביתר È·a‡˙אלוקי «¿»¿ƒ«

,ÁÈLÓ הזוהר c‡˙‡כדברי »ƒ«¿»»
ˆi˜Èc‡בא שהמשיח  ‡·˙‡Ï¿«»»«ƒ«»

‡z·eÈ˙a89 הצדיקים את להשיב ƒ¿¿»
קשור  התשובה שעניין הרי בתשובה,

המשיח, לימות NÈÂÏ¯‡במיוחד ¿ƒ¿»≈
Ô‰ „iÓe ‰·eLz ÔÈNBÚƒ¿»ƒ«≈

ÔÈÏ‡‚90.LnÓ ·B¯˜·e , ƒ¿»ƒ¿»«»
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ּתכלית  אין עד מּטה ּולמּטה קץ אין עד ,86מעלה ְְְִֵֵֵַַַַַַָָָ

ועד  ּבׂשר, ּבעיני ּבגלּוי ׁשרֹואים ּבאֹופן טפחים, מעׂשרה למּטה נמׁש זה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָוכל

הּבריאה, ּבתחילת ׁשהיה ּכפי ּבתחּתֹונים, ׁשכינה עיקר ּפעם עֹוד ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּנעׂשה

ׂשאת  ּביתר נעׂשה זה הרי הּגלּות, זמן ּבמׁש ועבֹודתנּו מעׂשינּו ְְְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָועלֿידי

לתּוׁשּיה  וכפלים עֹוז, הּתׁשּובה 87ּוביתר עבֹודת עלֿידי ׁשּנפעל ּכיון ּבביאת 88, , ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּבתיּובּתא  צּדיקּיא לאתבא ּדאתא הן 89מׁשיח, ּומּיד ּתׁשּובה עֹוׂשין ויׂשראל , ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָ

מּמׁש.90נגאלין  ּובקרֹוב , ְְִִַָָָ
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פי"ט.85) פי"ז. יט.86)פי"א. תיקון תקו"ז גם וראה סע"ג. לד, יתרו חדש זהר נז. תיקון סוף תקו"ז הכתוב 87)ראה לשון

ו. יא, איוב א.88)- פמ"ו, שמו"ר נ,89)ראה שם א. מה, שה"ש ב. צב, שמע"צ סע"ב. עה, האזינו ד. נח, ר"ה לקו"ת

ב. קנג, ח"ג זהר וראה ואילך). א קמו, ח"א (לקו"ד תרצ"ד אחש"פ בשיחת נתבאר פ"ז 90)סע"ב. תשובה הל' רמב"ם

ה"ה.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
העולם  לכל Ò„¯בינו ÔÈ·e BÈa ˜ÒÙ‰ ‰NÚpL eÈ‰«¿∆«¬∆∆¿≈≈≈≈∆

.epnÓ ‰ÏÚÓÏ B˙BÈ‰Ï ,˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿ƒ¿¿«¿»ƒ∆
‰Ê ÔÈÚÂ מההגבלות יציאה מתוך ה' עבודת ˜¯B·‰של ‰Î‰ ‰NÚ ¿ƒ¿»∆«¬∆¬»»¿»

ÌÈ˜¯ta ‰Îe¯‡a ¯Ó‡na ¯‡·nL ÈÙÎe ,ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏƒ«»ƒ«¿ƒ∆¿»≈««¬»«¬»«¿»ƒ
‰ÊŒÈ¯Á‡lL85˙ÚLaL ∆¿«¬≈∆∆ƒ¿«

˙‡ ÌÈÊaÊ·Ó ‰ÓÁÏn‰«ƒ¿»»¿«¿¿ƒ∆
˙B¯ˆB‡‰,המלך של הגנוזים »»

ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡c ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»¿≈
‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ ועולה Ú„מסתלק ¿«¿»«¿»«

‰hÓ ‰hÓÏe ,ı˜ ÔÈ‡ יורד ≈≈¿«»«»
ÈÏÎz˙ונמשך  ÔÈ‡ „Ú86, כפי «≈«¿ƒ

גילוי  יהיה שאז המשיח בימות שיהיה

גבול  בלי CLÓאלוקות ‰Ê ÏÎÂ¿»∆ƒ¿»
,ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ ‰hÓÏ¿«»≈¬»»¿»ƒ
ÈÈÚa ÈeÏ‚a ÌÈ‡B¯L ÔÙB‡a¿∆∆ƒ¿»¿≈≈
ÌÚt „BÚ ‰NÚpL „ÚÂ ,¯Na»»¿«∆«¬»««
ÈÙk ,ÌÈBzÁ˙a ‰ÈÎL ¯˜ÈÚƒ«¿ƒ»¿«¿ƒ¿ƒ

,‰‡È¯a‰ ˙ÏÈÁ˙a ‰È‰L לפני ∆»»ƒ¿ƒ««¿ƒ»

הדעת, עץ ‰eÏb˙,חטא ÔÓÊ CLÓa e˙„B·ÚÂ eÈNÚÓ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«¬≈«¬»≈¿∆∆¿««»
‰Ê È¯‰ לבוא לעתיד האלוקות ÊBÚ,גילוי ¯˙È·e ˙‡N ¯˙Èa ‰NÚ ¬≈∆«¬∆¿∆∆¿≈¿∆∆

‰iLe˙Ï ÌÈÏÙÎÂ87˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ÏÚÙpL ÔÂÈk , ¿ƒ¿«ƒ¿ƒ»≈»∆ƒ¿»«¿≈¬«
‰·eLz‰88, אור הממשיכה ובכפליים שהיא שאת ביתר È·a‡˙אלוקי «¿»¿ƒ«

,ÁÈLÓ הזוהר c‡˙‡כדברי »ƒ«¿»»
ˆi˜Èc‡בא שהמשיח  ‡·˙‡Ï¿«»»«ƒ«»

‡z·eÈ˙a89 הצדיקים את להשיב ƒ¿¿»
קשור  התשובה שעניין הרי בתשובה,

המשיח, לימות NÈÂÏ¯‡במיוחד ¿ƒ¿»≈
Ô‰ „iÓe ‰·eLz ÔÈNBÚƒ¿»ƒ«≈

ÔÈÏ‡‚90.LnÓ ·B¯˜·e , ƒ¿»ƒ¿»«»
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אגרות קודש

 ב"ה,  ד' שבט, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

... מ"ש שתמהו עליו בהנוסח של רבותינו הק' בהנוגע לי"ט כסלו לכתוב כוח"ט, הרי פלא על 

בני תורה שיקשו כזה, לאחרי המבואר במשנה תחלת ר"ה אשר ארבעה ראשי שנים הם, ובש"ס שם 

ובמשנה סוף פ"ח גיטין אשר מונים למלכים אפילו למלכי או"ה, ועאכו"כ למלכי ישראל, ובכל שנה 

ושנה חוגגים את יום ההכתרה, וכיון שגם זה נקרא בתורתינו, אשר כל עניני' מדויקים בתכלית הדיוק, 

בשם ראש השנה, הרי מובן שגם ע"ז קאי הביאור בזה, וכמו שהראש כולל כל האיברים כך יום זה 

כולל, בענין זה כל הימים שאחריו עד תקופת השנה.

וכיון שכל דבר ישנו מתחילה רק בכתיבה ואח"כ נחתם, וכמובא בש"ס בכמה מקומות, במילא 

מובן מזה אפילו ע"פ נגלה הענין דיום י"ט כסלו שהוא ר"ה לחסידים המתנהגים ע"פ תורת החסידות 

שיצאו אז בנצחון.

מובן אשר כ"ז הוא רק ע"פ נגלה )משא"כ פנימיות תוכן הענינים - שמבוארים ע"פ פנימיות 

אמונה  להאמין  כ"ה(  סי'  סוף  )באגה"ק  ולבנינו  לנו  מהנגלות  הזקן,  רבנו  של  לשונו  וע"ד  התורה(, 

שלימה - שנשיאנו הק' זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר קשרו ואחדו נגלה דתורה ונסתר דתורה להיות 

תורה אחת, ועל פיהם נהגו את עדתם את בניהם ובני בניהם. בודאי שהנהגותיהם מדויקות הן ע"פ 

נסתר דתורה והן ע"פ נגלה דתורה...

בברכת הצ' בכהנ"ל.



מכ

[*d"lyz'd ,hay c"ei .c"qa]
דקדושה  במאמר 1שטות וכההמשך ההנהגה 2, כללות גו'3בנוגע בער ואני אני 4, עלֿידיֿזה ודוקא ,4

עמך  .5תמיד

לההמשך  השייכות תומתק דמחשבה 6ועלֿפיֿזה ההנהגה דכל חפצתי, לא ועמך גו' בשמים לי מי
התפילה  עלֿידי עולים ומעשה פולחנא 7דיבור לית התפילה, ענין שזהו - (ואהבתו דביקותו דבעת וידוע ,

(שרש 8כו' מי.. הנ"ל כתוב עלֿפי הזקן דאדמו"ר מ).9) פרק

שייך  זה שיטים 10ומחזק עצי (בדוגמת כתובות 11שטות מהש"ס (12.

האריכות  כל שמביא להבין לומר 13וצריך ואיֿאפשר ברבי 14. יהודה לרבי בנוגע (עלֿכלֿפנים
מאי 15אלעאי  וגם, רש"י. לפירוש המקור המאמר ענין זה דאין – בהדס דמרקד רש"י פירוש מקור דמזה (

בסידור  האמצעי דאדמו"ר יקשה, וביותר מרקד. במה בנידוןֿדידן הנ"ל,16נפקאֿמינה כן גם מפרש
תרנ"ח. לגני בבאתי גם הוא וכן אתלת, במרקד ומסתפק

- שוט סותרים: שהפירושים .17ושטות dhiyלאדם,uegnyועוד

לפרש  שיטים18ויש עצי דכמו :siwnd19 המקיף אלא קרבנות, בתוכם, הנעשים פרטים להיות וצריכים ,
בהנמשל. גם הוא כן כו', משפיע

דיחידה  עלֿאחתֿכמהֿוכמה משנה, דחיה המקיף שאפילו - העבודה .20ובקונטרס

הבעלֿשםֿטוב  שינויים. אין במילא ועלֿפיֿזה בשמים, לי מי בפירוש כנ"ל - הפליאה 21ובתפילה -
כלתה  (צוואת 22שלא המגיד 23בתפילה הרב ועלֿדרךֿזה פעמים). כמה קיב,24– ב. (קא, עגולה תפילתו

).25א 

נמשך  להיות צריך אחרֿכך הרמב"ן 26miiepiydaאבל להשגת ובפרט שמוכרחים, היום ,27דעבודת
תפילה הלכות ריש היד פסקֿדין עיקר זהו תפילתedfc28ואדרבא, התורה, צדק'dnly29מן וה'צמח ,30

ולכן  השרש. [31בהתחלת להם שורש מתחיל בהתפילה צרכיו].g"iגם מבקש ,
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- שליט"א אדמו"ר מגוכתי"ק נעתקה - שלפנינו הרשימה (*
ה'תשל"ה. שבט דיו"ד לגני באתי ד"ה למאמר פרקים ראשי

(התחלת 1) דקדושה" שטות ענין החמישי בפרק "ומבאר
פ"ב).
פ"ה.2) השי"ת לגני באתי המשך
דקדושה.3) שטות של באופן להיות שצריכה
כב.4) עג, תהלים
בבחי'5) שהוא ע"י זה הרי עמך", "תמיד להיות שכדי והיינו,

דקדושה. שטות שזהו"ע "בער",
כה.6) שם, בתהלים
צריך 7) עמך", תמיד "אני שעי"ז גו'" בער ד"אני הענין ולכן,

התפילה. בעבודת בעיקר להתבטא
דרחימותא.8) כפולחנא
להצ"צ.9) - התפילה מצות

התחלת 10) - דקדושה) (שטות האדם בעבודת שטות ששייך
פ"ג.

שטות.11) מלשון שטים
יהודא 12) ר' על עליו אמרו ע"א) יז (כתובות ארז"ל "דהנה

הנהגה  שזוהי - כו'" ומרקד הדס של בד נוטל שהי' אילעאי בר'
שטות. של באופן

כו',13) ומרקד הדס של בד נוטל שהי' - כתובות דהש"ס
כו'". לי "אהני' זירא ר' בדברי הפירושים ג' וכל אתלת, מרקד

א'.14) הערה
אילעאי 15) ברבי יהודה לרבי =

בסידור.16) האמצעי דאדמו"ר =
ב'.17) הערה
פ"ד.18) התחלת
המשכן.19) עניני כל את שהקיפו הקירות
דהמאמר.20) בפ"ד ג' הערה
פ"ה.21) התחלת - הבעש"ט בתורת וכמבואר
גו'").22) בשמים לי ד"מי הענין (מצד נפשו
וסמ"ב).23) (סל"ה כמ"פ - הריב"ש צוואת בספר
תפילתו 24) "העושה מארז"ל בפירוש המגיד הרב בתורת

משינויים. שלמעלה באופן להיות צריכה שהתפלה - עגולה"
תעט).25) תז. סימן - החדשה (בהוצאה תורה אור בספרו
באופן 26) - גו') בשמים לי (מי משינויים שלמעלה המקיף

פ"ד). (סוף כו' בהשינויים וישפיע שיפעל
התפילה 27) ענין ש"כל - ה' מ"ע להרמב"ם המצוות בספר

ששומע  עלינו ית' הבורא חסד ממדת הוא אבל כלל, חובה אינו
אליו". קראנו בכל ועונה

דוקא.28) צרכיו בקשת
הבית 29) אל כפיו ופרש האדם לכל תהי' אשר תחינה "כל

גו'". ונתת גו' תשמע ואתה הזה
שזהו 30) התפילה, מצות שרש בהתחלת הצ"צ וכמ"ש

המנהיג  לבדו הוא שהשי"ת ויבין ידע שעי"ז לפי האמונה משרשי
להושיע. היכולת לבדו לו וכי כו' עולמו

נמשך 31) להיות צריך משינויים שלמעלה המקיף שגם כיון
בעב  להיות שמוכרחים בהשינויים ומשפיע הנה ופועל היום, ודת

d"lyz'd ,hay c"ei

מּמּנּו. למעלה להיֹותֹו ההׁשּתלׁשלּות, סדר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָּובין

הּמׁשיח, לימֹות קרֹובה הכנה נעׂשה זה ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָוענין

ּבּפרקים  ּבארּוכה ּבּמאמר ׁשּמבאר ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָּוכפי

את 85ׁשּלאחריֿזה  מבזּבזים הּמלחמה ׁשּבׁשעת ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

למעלה  ּדאֹורֿאיןֿסֹוף ענין ׁשּזהּו ְְְְִֵֶֶַָָָָהאֹוצרֹות,

ּתכלית  אין עד מּטה ּולמּטה קץ אין עד ,86מעלה ְְְִֵֵֵַַַַַַָָָ

ועד  ּבׂשר, ּבעיני ּבגלּוי ׁשרֹואים ּבאֹופן טפחים, מעׂשרה למּטה נמׁש זה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָוכל

הּבריאה, ּבתחילת ׁשהיה ּכפי ּבתחּתֹונים, ׁשכינה עיקר ּפעם עֹוד ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּנעׂשה

ׂשאת  ּביתר נעׂשה זה הרי הּגלּות, זמן ּבמׁש ועבֹודתנּו מעׂשינּו ְְְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָועלֿידי

לתּוׁשּיה  וכפלים עֹוז, הּתׁשּובה 87ּוביתר עבֹודת עלֿידי ׁשּנפעל ּכיון ּבביאת 88, , ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּבתיּובּתא  צּדיקּיא לאתבא ּדאתא הן 89מׁשיח, ּומּיד ּתׁשּובה עֹוׂשין ויׂשראל , ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָ

מּמׁש.90נגאלין  ּובקרֹוב , ְְִִַָָָ
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פי"ט.85) פי"ז. יט.86)פי"א. תיקון תקו"ז גם וראה סע"ג. לד, יתרו חדש זהר נז. תיקון סוף תקו"ז הכתוב 87)ראה לשון

ו. יא, איוב א.88)- פמ"ו, שמו"ר נ,89)ראה שם א. מה, שה"ש ב. צב, שמע"צ סע"ב. עה, האזינו ד. נח, ר"ה לקו"ת
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d"lyz'd ,hay c"ei

מּמּנּו. למעלה להיֹותֹו ההׁשּתלׁשלּות, סדר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָּובין

הּמׁשיח, לימֹות קרֹובה הכנה נעׂשה זה ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָוענין

ּבּפרקים  ּבארּוכה ּבּמאמר ׁשּמבאר ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָּוכפי

את 85ׁשּלאחריֿזה  מבזּבזים הּמלחמה ׁשּבׁשעת ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

למעלה  ּדאֹורֿאיןֿסֹוף ענין ׁשּזהּו ְְְְִֵֶֶַָָָָהאֹוצרֹות,

ּתכלית  אין עד מּטה ּולמּטה קץ אין עד ,86מעלה ְְְִֵֵֵַַַַַַָָָ

ועד  ּבׂשר, ּבעיני ּבגלּוי ׁשרֹואים ּבאֹופן טפחים, מעׂשרה למּטה נמׁש זה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָוכל

הּבריאה, ּבתחילת ׁשהיה ּכפי ּבתחּתֹונים, ׁשכינה עיקר ּפעם עֹוד ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּנעׂשה

ׂשאת  ּביתר נעׂשה זה הרי הּגלּות, זמן ּבמׁש ועבֹודתנּו מעׂשינּו ְְְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָועלֿידי

לתּוׁשּיה  וכפלים עֹוז, הּתׁשּובה 87ּוביתר עבֹודת עלֿידי ׁשּנפעל ּכיון ּבביאת 88, , ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּבתיּובּתא  צּדיקּיא לאתבא ּדאתא הן 89מׁשיח, ּומּיד ּתׁשּובה עֹוׂשין ויׂשראל , ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָ

מּמׁש.90נגאלין  ּובקרֹוב , ְְִִַָָָ
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פי"ט.85) פי"ז. יט.86)פי"א. תיקון תקו"ז גם וראה סע"ג. לד, יתרו חדש זהר נז. תיקון סוף תקו"ז הכתוב 87)ראה לשון
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מו

.`"ypz'd hay 'c ,`a zyxt zay zegiyn .c"qa
לשאר ‡ ביחס בא פרשת של המיוחד ענינה .

וארא  (שמות מצרים ליציאת השייכות הפרשיות
אודות מדובר הפרשיות שבשאר – dpkddובשלח)

הענינים  ואודות וארא) (שמות מצרים ליציאת
mixvnשהיו z`ivi(l jyndae) xg`l ואילו (בשלח),

היא בא dnvrבפרשת mixvnn d`ivid.

יותר: ובפרטיות

) הפרשה בתחילת ממצרים,iptlגם היציאה
שפרעה  עד נוספות מכות בשלש צורך שהיה
היציאה  מודגשת ישראל) בני את לשלח הסכים

ש"xzeiממצרים – שלפניֿזה icarמבפרשיות
drxt שלח" כבר אמרו את 1" ויעבדו האנשים את

אלקיהם" .2ה'

מדובר  שבה הפרשה, בהמשך יותר ומודגש
z`ivilאודות zekiiya l`xyi ipa ly mdizelert
mixvn3 דבר" מאת 4– איש וישאלו העם באזני נא

ויתן  זהב וכלי כסף כלי רעותה מאת ואשה רעהו
מצרים" בעיני העם חן את הענינים 5ה' פרטי וכן ,

לאכילתו  עד בפועל) והעשיה (הציווי פסח דקרבן
מצרים" מארץ להוציאם שימורים.. )6(ב"ליל

וגו'" חגורים ד"מתניכם "מזומנים 7באופן ,
.8לדרך"

מדובר  שבהם בפסוקים ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
mixvnnאודות d`ivid ישראל בני "ויסעו –

סוכותה" יצאו 9מרעמסס הזה היום בעצם "ויהי ,
בני  את ה' הוציא וגו' מצרים מארץ ה' צבאות כל

צבאותם" על מצרים מארץ .10ישראל

אודות  מדובר שבה הפרשה, בסיום ועלֿדרךֿזה
עם הקשורה תפילין mixvnמצות z`ivic oexkfd–

וגו'" ממצרים יצאתם אשר הזה היום את ,11"זכור
כי  וגו' עיניך בין ולזכרון ידך על לאות לך "והיה

ממצרים" ה' הוציאנו יד מצרים 12בחוזק "יציאת ,
ותקשרם  הללו פרשיות שתכתוב לאות.. לך תהיה

ובזרוע" .13בראש

לשם · הפרשה דתוכן השייכות לבאר ויש .
(כידוע  תוכן 14הפרשה על מורה הפרשה ששם

" – כולה) drxtהפרשה l` `a"15:

ה  מדגיש פרעה" אל drxtc"בא swez,שלכן –
משה `eilצריך `eal16 בו מתי 17ולהתרות "עד

את  לשלח אתה מאן אם כי גו' מפני לענת מאנת
וגו'" מחר מביא הנני .18עמי

"עד  בפירוש רש"י שכתב מה עלֿפי ובפרט
"כתרגומו מפני", לענות מאנת והוא rpkz`l`מתי ,

שבזה  – מפני" ושפל עני להיות מאנת עני, מגזרת
ההכנעה) (היפך דפרעה התוקף d"awdמודגש itlk,

ושפל  עני להיות מאנת ה'.. אמר "כה כביכול,
iptn."

שתוכנה  שהפרשה הטעם מהו להבין: וצריך
ה d`iviה  עלֿידי (התוכן dxiayממצרים דמצרים
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ז.1) יו"ד,
שאמרו 2) שאף כנים, מכת גם כולל שלפנ"ז, במכות משא"כ

שצריכים  לפרעה אמרו לא טו), ח, (וארא היא" אלקים "אצבע
ממצרים. בנ"י את לשלח

היציאה 3) באופן פרטים שהוסיף משה דברי גם כולל
בצאננו  ובבנותינו בבנינו נלך ובזקנינו "בנערינו – ממצרים
(יו"ד, פרסה" תשאר לא עמנו ילך מקננו וגם וגו' נלך ובבקרנו

טֿכו).
בֿג.4) יא,
כדבר 5) עשו ישראל "ובני לה) (יב, לאח"ז מ"ש על נוסף

מצרים  בעיני העם חן את נתן וה' גו' ממצרים וישאלו משה
מצרים". את וינצלו וישאלום*

מב.6) יב,
יא.7) שם,
עה"פ.8) פירש"י

(*dz` ,mdl mipzep eid mdn mil`ey eid `ly dn s`" :i"yxitae
dfn `ed i"yx ly egxkdy xnel yic ± "jle mipy leh cg` xne`
xak xn`p "mixvnn el`yie mrd ipf`a `p xac" ieeivdl jynday
cin ieeivd eniiwy rnyn dfny ,"mixvn ipira mrd og z` 'd ozie"
f`e ,mixvnn le`yl etiqed mixvnn mz`vae ,(zexeka zkn iptl)

"mdn mil`ey eid `ly dn s`" mdl epzp.

לז.9) שם,
מאֿנא.10) שם,
ג.11) יג,
טֿטז.12) שם,
ט.13) שם, פירש"י
ועוד.14) ואילך. 57 ע' ח"ה לקו"ש ראה
ברמב"ם 15) – סתם) "בא" (ולא פרעה" אל "בא – שמה כן

בסדר  ובאבודרהם אהבה). ספר (בסוף השנה כל תפלות סדר
וההפטרות. הפרשיות

בכורות16) מכת לאחרי dynמשא"כ l` drxt jld ויקם" –
היכן  וצועק העיר פתחי על מחזר "שהי' למשה", ויקרא גו' פרעה

ס"ד. לקמן וראה ובפירש"י). לֿלא (יב, שרוי" משה
פרעה",17) אל בא משה אל ה' "ויאמר רש"י: כפירוש

.(39 הערה לקמן (וראה בו" "והתרה
גֿד.18) יו"ד,
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בהנ"ל 32ובמאמר  מהֿשאיןֿכן – בפרטיות מתחיל 33שמבאר בד34- אלעאי ברבי יהודה  ,`cgרבי
- הדס של הכל b'אבל כללות -35עלים, אלעאי ברבע יהודה רבי ודוקא ,ciqg,מקומות בכמה האמור

חסיד  ובתניא).36ואיזהו ואחרֿכך jkÎxg`e37(בתקוניֿזהר בתלת. נמשך אמורא) - כפשוטו (גם 38(גם
ליה קרי שהרי ובסיום iaqכפשוטו, דמכסיף. אבל פעולה, יש - למעלה 39) - עלמא לכולי כו' אפסיק

העולם. מהתחלקות

כאחדים  כולכם (תרע"ג?)40ועלֿדרך נצבים אתם - נשמתוֿעדן אדמו"ר ופירש וכולל 41, ראשיכם,42-
בהעלם. וכולכם התחלקות השנה ובמשך

qcd43הדס פ"ז. פרק וככה -'bn כא תקוניֿזהר לקוטי 44– ג'. של ג' - ג פרק לולב פריֿעץֿחיים .
כב).45לויֿיצחק  (וגם נ תניא

כן  מרקד 46q"drגם בטאקט 47: ריקוד ויש שטות, מודגש אין אבל מהגבלה, יציאה כבר זה שגם –
בשטות 48כו' ריקוד - יתרה זה49. שנעשה - יתרה .ezhiy50 הרמב"ם עלֿדרך באכילתו, ניכר.51mkgdגם

התורה  מן פנחס 52תפלה ברעיאֿמהימנא קבוע. זמנה דאין בא רבי לדעת ה: א, ברכות ירושלמי -
התפלל  דאחיתופל ג) (ד, ובירושלמי תפלות, ג' ב) .53(רנו,
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מתחיל  - משינויים שלמעלה גו', בשמים לי מי - בהתפילה גם
י"ח  ישנם העמידה שבתפילת שזהו השינויים, לענין שורש

מבקש שבהם .xveikברכות,
כו'.32) בפרטיות שמבאר ההילולא במאמר - פ"ז. התחלת
לגני 33) באתי ובד"ה בסידור, האמצעי אדמו"ר בדרוש
תרנ"ח.
שטות 34) של באופן להנהגה בנוגע דכתובות הש"ס בביאור

בד  נוטל שהי' אילעאי בר' יהודא ר' מהנהגת מתחיל - דקדושה
כו'). אבל אחד, (בד ומרקד הדס של

לא 35) דעמך באופן הם שבתפילה הענינים פרטי שכל ע"ד
גו'. חפצתי

עצמו,36) אודות כלל חושב שאינו והיינו, קונו, עם המתחסד
מטו"ד. שלמעלה העבודה אופן שזהו

(37- אילעאי בר' יהודא ר' הנהגת אודות ההתחלה לאחרי
בר  שמואל רב הנהגת אודות דכתובות) (מהש"ס במאמר מביא
- כפשוטו גם "אח"כ" הוא זה וענין אתלת". "מרקד שהי' יצחק
יהודא  ר' לאחרי אמורא, הי' יצחק בר שמואל שרב כיון - בזמן

תנא. שהי' אילעאי בר'
שמזה 38) סבא", לן מכסיף "קא זירא: ר' דברי גם מביא

יש אז שגם שלאח"ז, בדור שהי' הנ"ל dlertמוכח מההנהגה
לן". מכסיף ד"קא באופן רק אבל דקדושה, שטות של באופן

לכולא 39) דידי' בין דנורא עמודא ד"אפסיק הא מביא הענין,

מהתחלקות  למעלה בערך, שלא שזהו"ע מורה שההפסק עלמא",
בעולם. ומתגלה נמשך ומכלֿמקום העולם,

כאחד".40) "לאחדים כולכם", גו' נצבים "אתם
תרע"ה.41) תער"ב; נצבים אתם סד"ה ראה
שכולל 42) אלא ד"כולכם", הענין הוא העיקר שבר"ה, והיינו,

השנה, במשך ואילו גו'". ד"ראשיכם המדריגות התחלקות גם
הוא  ד"כולכם" והענין המדריגות, בהתחלקות היא העבודה עיקר

בהעלם.
דהדס.43) המדריגות פרטי בביאור דהמאמר, פ"ו תוכן
הדסין".44) תלת לי' אית "הדס ושם:
כב.45) ע' וגם נ, ע' לתניא לוי"צ לקוטי
זירא 46) ר' בדברי הפירושים ג' בביאור דהמאמר פ"ח תוכן

הסדר. על הם שגם - לסבא" לי'.. "אהני'
בו.47) מרקד שהי' הדס של שוט - "שוטי'" הא': פי'
הניגון.48) לתנועת בהתאם תהי' רגליו שתנועת שמכוין
כשוטה.49) מתנהג שהי' - "שטותי'" הב': פי'
ומנהגו.50) שיטתו - "שיטתי'" הג': פי'
ובדעותיו..51) בחכמתו ניכר שהחכם "כשם רפ"ה: דעות הל'

וכו'". במאכלו במעשיו ניכר שיהי' צריך כך
דהמאמר.52) לפ"ד שייך
יום.53) בכל תפלות שלש

d"lyz'd ,hay c"ei

בהנ"ל 32ובמאמר  מהֿשאיןֿכן – בפרטיות מתחיל 33שמבאר בד34- אלעאי ברבי יהודה  ,`cgרבי
- הדס של הכל b'אבל כללות -35עלים, אלעאי ברבע יהודה רבי ודוקא ,ciqg,מקומות בכמה האמור

חסיד  ובתניא).36ואיזהו ואחרֿכך jkÎxg`e37(בתקוניֿזהר בתלת. נמשך אמורא) - כפשוטו (גם 38(גם
ליה קרי שהרי ובסיום iaqכפשוטו, דמכסיף. אבל פעולה, יש - למעלה 39) - עלמא לכולי כו' אפסיק

העולם. מהתחלקות

כאחדים  כולכם (תרע"ג?)40ועלֿדרך נצבים אתם - נשמתוֿעדן אדמו"ר ופירש וכולל 41, ראשיכם,42-
בהעלם. וכולכם התחלקות השנה ובמשך

qcd43הדס פ"ז. פרק וככה -'bn כא תקוניֿזהר לקוטי 44– ג'. של ג' - ג פרק לולב פריֿעץֿחיים .
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לא 35) דעמך באופן הם שבתפילה הענינים פרטי שכל ע"ד
גו'. חפצתי
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תרע"ה.41) תער"ב; נצבים אתם סד"ה ראה
שכולל 42) אלא ד"כולכם", הענין הוא העיקר שבר"ה, והיינו,

השנה, במשך ואילו גו'". ד"ראשיכם המדריגות התחלקות גם
הוא  ד"כולכם" והענין המדריגות, בהתחלקות היא העבודה עיקר

בהעלם.
דהדס.43) המדריגות פרטי בביאור דהמאמר, פ"ו תוכן
הדסין".44) תלת לי' אית "הדס ושם:
כב.45) ע' וגם נ, ע' לתניא לוי"צ לקוטי
זירא 46) ר' בדברי הפירושים ג' בביאור דהמאמר פ"ח תוכן

הסדר. על הם שגם - לסבא" לי'.. "אהני'
בו.47) מרקד שהי' הדס של שוט - "שוטי'" הא': פי'
הניגון.48) לתנועת בהתאם תהי' רגליו שתנועת שמכוין
כשוטה.49) מתנהג שהי' - "שטותי'" הב': פי'
ומנהגו.50) שיטתו - "שיטתי'" הג': פי'
ובדעותיו..51) בחכמתו ניכר שהחכם "כשם רפ"ה: דעות הל'

וכו'". במאכלו במעשיו ניכר שיהי' צריך כך
דהמאמר.52) לפ"ד שייך
יום.53) בכל תפלות שלש

ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
לשלוח לאנ"ש שיחיו בכל מרחבי תבל

לקראת יום ההילולא יו"ד שבט, ה'תשכ"ח

התוועדויות פעילות וכן בשבת וכפרשתנו ביד רמה ובשירה ובשיר לא־ל חי וקיים.

בברכה 

מנחם שניאורסאהן



מז

.`"ypz'd hay 'c ,`a zyxt zay zegiyn .c"qa
לשאר ‡ ביחס בא פרשת של המיוחד ענינה .

וארא  (שמות מצרים ליציאת השייכות הפרשיות
אודות מדובר הפרשיות שבשאר – dpkddובשלח)

הענינים  ואודות וארא) (שמות מצרים ליציאת
mixvnשהיו z`ivi(l jyndae) xg`l ואילו (בשלח),

היא בא dnvrבפרשת mixvnn d`ivid.

יותר: ובפרטיות

) הפרשה בתחילת ממצרים,iptlגם היציאה
שפרעה  עד נוספות מכות בשלש צורך שהיה
היציאה  מודגשת ישראל) בני את לשלח הסכים

ש"xzeiממצרים – שלפניֿזה icarמבפרשיות
drxt שלח" כבר אמרו את 1" ויעבדו האנשים את

אלקיהם" .2ה'

מדובר  שבה הפרשה, בהמשך יותר ומודגש
z`ivilאודות zekiiya l`xyi ipa ly mdizelert
mixvn3 דבר" מאת 4– איש וישאלו העם באזני נא

ויתן  זהב וכלי כסף כלי רעותה מאת ואשה רעהו
מצרים" בעיני העם חן את הענינים 5ה' פרטי וכן ,

לאכילתו  עד בפועל) והעשיה (הציווי פסח דקרבן
מצרים" מארץ להוציאם שימורים.. )6(ב"ליל

וגו'" חגורים ד"מתניכם "מזומנים 7באופן ,
.8לדרך"

מדובר  שבהם בפסוקים ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
mixvnnאודות d`ivid ישראל בני "ויסעו –

סוכותה" יצאו 9מרעמסס הזה היום בעצם "ויהי ,
בני  את ה' הוציא וגו' מצרים מארץ ה' צבאות כל

צבאותם" על מצרים מארץ .10ישראל

אודות  מדובר שבה הפרשה, בסיום ועלֿדרךֿזה
עם הקשורה תפילין mixvnמצות z`ivic oexkfd–

וגו'" ממצרים יצאתם אשר הזה היום את ,11"זכור
כי  וגו' עיניך בין ולזכרון ידך על לאות לך "והיה

ממצרים" ה' הוציאנו יד מצרים 12בחוזק "יציאת ,
ותקשרם  הללו פרשיות שתכתוב לאות.. לך תהיה

ובזרוע" .13בראש

לשם · הפרשה דתוכן השייכות לבאר ויש .
(כידוע  תוכן 14הפרשה על מורה הפרשה ששם

" – כולה) drxtהפרשה l` `a"15:

ה  מדגיש פרעה" אל drxtc"בא swez,שלכן –
משה `eilצריך `eal16 בו מתי 17ולהתרות "עד

את  לשלח אתה מאן אם כי גו' מפני לענת מאנת
וגו'" מחר מביא הנני .18עמי

"עד  בפירוש רש"י שכתב מה עלֿפי ובפרט
"כתרגומו מפני", לענות מאנת והוא rpkz`l`מתי ,

שבזה  – מפני" ושפל עני להיות מאנת עני, מגזרת
ההכנעה) (היפך דפרעה התוקף d"awdמודגש itlk,

ושפל  עני להיות מאנת ה'.. אמר "כה כביכול,
iptn."

שתוכנה  שהפרשה הטעם מהו להבין: וצריך
ה d`iviה  עלֿידי (התוכן dxiayממצרים דמצרים
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ז.1) יו"ד,
שאמרו 2) שאף כנים, מכת גם כולל שלפנ"ז, במכות משא"כ

שצריכים  לפרעה אמרו לא טו), ח, (וארא היא" אלקים "אצבע
ממצרים. בנ"י את לשלח

היציאה 3) באופן פרטים שהוסיף משה דברי גם כולל
בצאננו  ובבנותינו בבנינו נלך ובזקנינו "בנערינו – ממצרים
(יו"ד, פרסה" תשאר לא עמנו ילך מקננו וגם וגו' נלך ובבקרנו

טֿכו).
בֿג.4) יא,
כדבר 5) עשו ישראל "ובני לה) (יב, לאח"ז מ"ש על נוסף

מצרים  בעיני העם חן את נתן וה' גו' ממצרים וישאלו משה
מצרים". את וינצלו וישאלום*

מב.6) יב,
יא.7) שם,
עה"פ.8) פירש"י

(*dz` ,mdl mipzep eid mdn mil`ey eid `ly dn s`" :i"yxitae
dfn `ed i"yx ly egxkdy xnel yic ± "jle mipy leh cg` xne`
xak xn`p "mixvnn el`yie mrd ipf`a `p xac" ieeivdl jynday
cin ieeivd eniiwy rnyn dfny ,"mixvn ipira mrd og z` 'd ozie"
f`e ,mixvnn le`yl etiqed mixvnn mz`vae ,(zexeka zkn iptl)

"mdn mil`ey eid `ly dn s`" mdl epzp.

לז.9) שם,
מאֿנא.10) שם,
ג.11) יג,
טֿטז.12) שם,
ט.13) שם, פירש"י
ועוד.14) ואילך. 57 ע' ח"ה לקו"ש ראה
ברמב"ם 15) – סתם) "בא" (ולא פרעה" אל "בא – שמה כן

בסדר  ובאבודרהם אהבה). ספר (בסוף השנה כל תפלות סדר
וההפטרות. הפרשיות

בכורות16) מכת לאחרי dynמשא"כ l` drxt jld ויקם" –
היכן  וצועק העיר פתחי על מחזר "שהי' למשה", ויקרא גו' פרעה

ס"ד. לקמן וראה ובפירש"י). לֿלא (יב, שרוי" משה
פרעה",17) אל בא משה אל ה' "ויאמר רש"י: כפירוש

.(39 הערה לקמן (וראה בו" "והתרה
גֿד.18) יו"ד,

d"lyz'd ,hay c"ei

בהנ"ל 32ובמאמר  מהֿשאיןֿכן – בפרטיות מתחיל 33שמבאר בד34- אלעאי ברבי יהודה  ,`cgרבי
- הדס של הכל b'אבל כללות -35עלים, אלעאי ברבע יהודה רבי ודוקא ,ciqg,מקומות בכמה האמור

חסיד  ובתניא).36ואיזהו ואחרֿכך jkÎxg`e37(בתקוניֿזהר בתלת. נמשך אמורא) - כפשוטו (גם 38(גם
ליה קרי שהרי ובסיום iaqכפשוטו, דמכסיף. אבל פעולה, יש - למעלה 39) - עלמא לכולי כו' אפסיק

העולם. מהתחלקות

כאחדים  כולכם (תרע"ג?)40ועלֿדרך נצבים אתם - נשמתוֿעדן אדמו"ר ופירש וכולל 41, ראשיכם,42-
בהעלם. וכולכם התחלקות השנה ובמשך

qcd43הדס פ"ז. פרק וככה -'bn כא תקוניֿזהר לקוטי 44– ג'. של ג' - ג פרק לולב פריֿעץֿחיים .
כב).45לויֿיצחק  (וגם נ תניא

כן  מרקד 46q"drגם בטאקט 47: ריקוד ויש שטות, מודגש אין אבל מהגבלה, יציאה כבר זה שגם –
בשטות 48כו' ריקוד - יתרה זה49. שנעשה - יתרה .ezhiy50 הרמב"ם עלֿדרך באכילתו, ניכר.51mkgdגם

התורה  מן פנחס 52תפלה ברעיאֿמהימנא קבוע. זמנה דאין בא רבי לדעת ה: א, ברכות ירושלמי -
התפלל  דאחיתופל ג) (ד, ובירושלמי תפלות, ג' ב) .53(רנו,
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מתחיל  - משינויים שלמעלה גו', בשמים לי מי - בהתפילה גם
י"ח  ישנם העמידה שבתפילת שזהו השינויים, לענין שורש

מבקש שבהם .xveikברכות,
כו'.32) בפרטיות שמבאר ההילולא במאמר - פ"ז. התחלת
לגני 33) באתי ובד"ה בסידור, האמצעי אדמו"ר בדרוש
תרנ"ח.
שטות 34) של באופן להנהגה בנוגע דכתובות הש"ס בביאור

בד  נוטל שהי' אילעאי בר' יהודא ר' מהנהגת מתחיל - דקדושה
כו'). אבל אחד, (בד ומרקד הדס של

לא 35) דעמך באופן הם שבתפילה הענינים פרטי שכל ע"ד
גו'. חפצתי

עצמו,36) אודות כלל חושב שאינו והיינו, קונו, עם המתחסד
מטו"ד. שלמעלה העבודה אופן שזהו

(37- אילעאי בר' יהודא ר' הנהגת אודות ההתחלה לאחרי
בר  שמואל רב הנהגת אודות דכתובות) (מהש"ס במאמר מביא
- כפשוטו גם "אח"כ" הוא זה וענין אתלת". "מרקד שהי' יצחק
יהודא  ר' לאחרי אמורא, הי' יצחק בר שמואל שרב כיון - בזמן

תנא. שהי' אילעאי בר'
שמזה 38) סבא", לן מכסיף "קא זירא: ר' דברי גם מביא

יש אז שגם שלאח"ז, בדור שהי' הנ"ל dlertמוכח מההנהגה
לן". מכסיף ד"קא באופן רק אבל דקדושה, שטות של באופן

לכולא 39) דידי' בין דנורא עמודא ד"אפסיק הא מביא הענין,

מהתחלקות  למעלה בערך, שלא שזהו"ע מורה שההפסק עלמא",
בעולם. ומתגלה נמשך ומכלֿמקום העולם,

כאחד".40) "לאחדים כולכם", גו' נצבים "אתם
תרע"ה.41) תער"ב; נצבים אתם סד"ה ראה
שכולל 42) אלא ד"כולכם", הענין הוא העיקר שבר"ה, והיינו,

השנה, במשך ואילו גו'". ד"ראשיכם המדריגות התחלקות גם
הוא  ד"כולכם" והענין המדריגות, בהתחלקות היא העבודה עיקר

בהעלם.
דהדס.43) המדריגות פרטי בביאור דהמאמר, פ"ו תוכן
הדסין".44) תלת לי' אית "הדס ושם:
כב.45) ע' וגם נ, ע' לתניא לוי"צ לקוטי
זירא 46) ר' בדברי הפירושים ג' בביאור דהמאמר פ"ח תוכן

הסדר. על הם שגם - לסבא" לי'.. "אהני'
בו.47) מרקד שהי' הדס של שוט - "שוטי'" הא': פי'
הניגון.48) לתנועת בהתאם תהי' רגליו שתנועת שמכוין
כשוטה.49) מתנהג שהי' - "שטותי'" הב': פי'
ומנהגו.50) שיטתו - "שיטתי'" הג': פי'
ובדעותיו..51) בחכמתו ניכר שהחכם "כשם רפ"ה: דעות הל'

וכו'". במאכלו במעשיו ניכר שיהי' צריך כך
דהמאמר.52) לפ"ד שייך
יום.53) בכל תפלות שלש

d"lyz'd ,hay c"ei
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ypz'd"`מח hay 'c ,`a t"y zgiyn

" בשם נקראת – המכות) פרעה"a`דעשר 19אל

ה  דמצרים?swezשמדגיש

חלוקת  היתה לכאורה קצת: אחר ובסגנון
ממצרים  שהיציאה באופן להיות צריכה הפרשיות

dnvrÎiptaתהיה dyxta המכות שג' כלומר, ,
שאר  עם (ביחד שלפניֿזה בפרשה יהיו האחרונות
דבני  בהכנות תתחיל שלאחריֿזה והפרשה המכות),
בפועל. ממצרים ויציאתם ממצרים, ליציאה ישראל
בפרשה  שגם באופן הפרשיות דחלוקת הטעם ומהו

mixvn z`ivic צורך שיש (מצב אודות מדובר
drxtcלבטל) swezd והתרה" פרעה" אל "בא –

שכל  אלא עוד ולא המכות), וסיום (המשך בו"
המצב  שם (על נקראת מצרים דיציאת הפרשה

פרעה"? אל ד)"בא

הפרשה ‚ לסיום בנוגע – יתירה ובהדגשה .
תפילין: מצות עלֿדבר

כתיב  תפילין אל 20בפרשת ה' יביאך כי "והיה
רש"י  ומפרש וגו'", הכנעני מרבותינו 21ארץ 22"יש

במדבר, הנולדים בכורות קדשו שלא מכאן שלמדו
תקיימוהו  אם לומר זו ביאה מפרש שקדשו והאומר

ֿ ב  ועל שם". ותקיימוהו לארץ ליכנס תזכו מדבר
דעות  שלכמה – דתפילין לחיוב בנוגע 23דרךֿזה

לאחר  כיֿאם במדבר, נוהגת תפילין מצות היתה לא
היתה  תפילין שמצות להדעות וגם לארץ, הכניסה
לאחר  היא ושלימותה עיקרה – במדבר גם נוהגת

לארץ  במדבר 24הכניסה שקיומה אלא עוד ולא ,
כדרשת  לארץ, הכניסה לאחר קיומה בשביל הוא

ז"ל  תפילין 25חכמינו גבי רחמנא דכתב "ביאה
ישמעאל, רבי דבי לכדתנא ליה מיבעי חמור.. ופטר
יהיה  שאז לארץ", תכנס שבשבילה זו מצוה עשה

בשלימות  תפילין דמצות .26הקיום

הוא  מצרים דיציאת הפרשה וגמר סיום כלומר:

כיון  – לארץ הכניסה עם הקשורה תפילין במצות
הכניסה  היא מצרים דיציאת והתכלית שהכוונה

אל 27לארץ  מצרים מעני אתכם "אעלה שכתוב כמו ,
ודבש" חלב זבת ארץ וגו' הכנעני ,28ארץ

והבאתי  וגו' מצרים סבלות מתחת אתכם "והוצאתי
וגו'" הארץ אל .29אתכם

להבין: וצריך

היותה  על (נוסף בא בפרשת ממצרים היציאה
רק  היא דפרעה) התוקף מודגש שבשמה בפרשה

oey`xd alyd מרעמסס הנסיעה – מצרים ביציאת
מצרים  יציאת סיפור בהמשך וכמודגש לסוכות.
העם  את פרעה בשלח "ויהי שלאחריֿזה: בפרשה
ינחם  פן גו' פלשתים ארץ דרך אלקים נחם ולא

מלחמה בראותם dnixvnהעם eaye"30 שגם היינו, .
שישובו  אפשרות היתה מצרים, יצאו שכבר לאחרי
בקריעת  היה ממצרים היציאה וגמר למצרים;
שפת  על מת מצרים את ישראל כש"וירא יםֿסוף,

ישראל 31הים" מבני מצרים אימת בטלה שאז –32.

תפילין  שמצות הטעם מהו ביאור: וצריך
) והתכלית הכוונה עם zenilydהקשורה zilkz(

מצרים ux`lדיציאת dqipka לאחר מיד (א) נכתבה ,
oey`xd alyd,מצרים וגמר iptlדיציאת המשך

בסיומה  ועיקר: (ב) בשלח, בפרשת מצרים יציאת
מודגש שבשמה פרשה drxtcשל swezd היפך)

פרעה"? אל "בא – מצרים) דיציאת

הזהר „ דברי בהקדם זה לבאר ויש בפירוש 33.
פרשתנו  שבתחילת פרעה" אל "בא :34הכתוב

כתיב פרעה,a`"מה מיבעי jlאל פרעה אל
קודשאֿבריךֿהוא  ליה דעייל אלא בא, מאי ליה.
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ש"19) הואa`ובפרט פרעה" d`ividאל jtid.ממצרים
הֿיא.20) יג,
יא.21) שם,
ואילך.22) ב ד, בכורות
חי"ב 23) פרשתנו תו"ש ראה – בזה והשקו"ט הדעות פרטי

רמט. .p"yeע'
רק 24) בהם היו – במדבר תפילין שהניחו להדעות גם שהרי

והי' שמע הפרשיות כי בלבד, יביאך) כי והי' (קדש פרשיות ב'
ועצ"ע. הארבעים. שנת בסוף נאמרו שמוע אם

סע"ב.25) לז, קידושין
שם".26) "ותקיימוהו בכורות: לקדושת בנוגע רש"י כלשון

"אלה27) מ"ש ע"פ יותר יצאו irqnויומתק אשר ישראל בני
שהיציאה  אף רבים, לשון "מסעי" מסעי), (ר"פ מצרים" מארץ
לסוכות  מרעמסס שנסעו ראשונה בנסיעה רק הוא מצרים מארץ
נחשבים  לארץ, הכניסה היא מצרים דיציאת שהתכלית דכיון –
(ראה  מצרים מיציאת כחלק לארץ הכניסה עד המסעות שאר

ואילך). ג פח, מסעי לקו"ת
יז.28) ג, שמות
וֿח.29) ו, וארא
בשלח.30) ר"פ
ובפירש"י.31) ל יד, שם
(32.34 ע' חכ"ב .270 ע' ח"ז .878 ע' ח"ג לקו"ש ראה
יותר33) מודגש כמ"ש xe`dשבו אור, מלשון – (זהר

הגילוי. בתכלית אור" ד"תורה הרקיע) כזהר יזהירו והמשכילים
א.34) לד, זח"ב

`"ypz'd hay 'c ,`a t"y zgiyn

תקיפא  עילאה חדא תנינא לגבי אדרין בתר אדרין
רזא  איהו ומאן מיניה, משתלשלין דרגין דכמה
אלא  קריב לא מיניה דחיל ומשה הגדול, דתנין
דחמא  כיון דיליה.. דרגין ואינון יאורין אינון לגבי
 ֿ קודשא אמר משה.. דדחיל קודשאֿבריךֿהוא
התנין  מצרים מלך פרעה עליך הנני בריךֿהוא

יאוריו  בתוך הרובץ וקודשאֿבריךֿהוא 35הגדול ,
דאת  כמה אחרא, ולא קרבא ביה לאגחא אצטריך

ה'". אני אמרת

הקליפות, ומקור שרש הוא פרעה כלומר:
כך  כדי עד הוא שלו התוקף אשר הגדול", "התנין

ממנו  ירא היה משה לו 36שאפילו אמר לא ולכן ,
" "jlהקב"ה אלא לבדו), (שילך פרעה" אל a`אל

פרעה, אל הקב"ה) (עם עמו יחד שיבוא פרעה",
עמו  להלחם בשביל פרעה אל עמו מכניסו והקב"ה

וכל  מכל ולבטלו קרבא") ביה .37("לאגחא

על  זה פירוש מפרש שהזוהר הטעם לבאר ויש
על  ולא פרשתנו, שבתחילת פרעה" אל "בא הפסוק
בפרשת  לפניֿזה שנאמר פרעה" אל "בא הפסוק

:38וארא 

פרעה" אל "בא נאמר וארא dncwdkבפרשת
drxtl xeaicdl בא" אליו", ודברת פרעה אל ("בא

בתחילת  מהֿשאיןֿכן אליו"), ואמרת פרעה אל
הקדמה  בתור [לא פרעה" אל "בא נאמר פרשתנו
הכתוב  בהמשך נאמר לא שהרי לפרעה, להדיבור

אלא] בזה, וכיוצא אליו" envrÎipta"ודברת oiprk:
פרעה", אל בא משה אל ה' l`"ויאמר eze39.

פרעה" אל ד"בא הפירוש  בזהר מבאר זה ועל
 ֿ קודשא ליה "דעייל – בפניֿעצמו כענין (כאן)
לאגחא  תנינא.. לגבי אדרין בתר אדרין בריךֿהוא
בו  לפעול בשביל פרעה" אל "בא – קרבא" ביה

lehiae dxiay אותותי שתי "למען הכתוב: ובלשון .
ואת  במצרים התעללתי אשר את בקרבו.. אלה

בם" שמתי אשר .40אותותי

ליה  ד"עייל הדיוק לבאר יש ועלֿפיֿזה
(חדרים  אדרין" בתר אדרין קודשאֿבריךֿהוא

מחדרים  דפרעה 41לפנים והביטול השבירה כי – (
הוא שבו במקום להיות zeriawdצריכים xwir

ely swezde42 ולפגשו אליו לילך מספיק לא ולכן ,
המימה" לבוא 43כש"יוצא צריך אלא בזה), (וכיוצא

ezial44 גופא המלך ובארמון המלך, לארמון ,
miiniptd mixcga שבארמון מחדרים) לפנים (חדרים
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ג.35) כט, יחזקאל
גֿד.36) ח, צו לקו"ת גם ראה
אל37) ה' ש"ויאמר כיון dynוהטעם – פרעה" אל בא

ויסורין" במכות לרדותו ורודה "שופט לפרעה", אלקים ש"נתתיך
הקליפה, ולבטל לשבור שהכח היינו, ובפירש"י), א ז, (וארא

ניתן – אחר") ולא ("אני הקב"ה ביכולת אלא זה dynlשאין
ואילך. 74 ע' חט"ז לקו"ש ).p"ye(ראה

אל 38) דבר "בא – לפרעה הדיבור ע"ד הציווי בהתחלת
מלך יא);פרעה (ו, מארצו" ישראל בני את וישלח מצרים

הנני  גו' אליו ואמרת פרעה אל "בא – צפרדע מכת על בהתראה
מכת  על ובהתראה כוֿכז); (ז, בצפרדעים" גבולך כל את נוגף
ה' יד הנה גו' ה' אמר כה אליו ודברת פרעה אל "בא – ערוב
המכות  בשאר משא"כ אֿג). (ט, מאד" כבד דבר גו' במקנך הוי'
יג). ט, טז. (ח, פרעה" לפני "התייצב טו), (ז, פרעה" אל "לך –

.(44 להערה שבשוה"ג בחיי (וראה דוקא ע"ז הטעם וצ"ע
מקרא 39) של בפשוטו ביאור להוסיף רש"י הוצרך זה ומטעם

פרעה אל "בא –ea dxzde אל "בא רק נאמר שבפסוק כיון ,"
ואילך. 57 ע' ח"ו לקו"ש בארוכה (ראה לא ותו ).p"yeפרעה",

"וידעו 40) ה) ז, (וארא שלפנ"ז בפסוקים ממ"ש גם ולהעיר
כמו  שבירה, מלשון גם הוא ש"וידעו" – ה'" אני כי מצרים*
ובפירש"י) טז ח, (שופטים סוכות" אנשי את בהם (ותבר) "וידע

ובכ"מ. א. נז, וארא תו"א –
אמת.41) דרך פי'
א).42) טו, כתובות (ראה בטל" לא "קבוע ההלכה: ובסגנון

שייך קביעות דין שעיקר שאף ולהעיר, –l`xyia מצד) דוקא
היא  האמיתית שהקביעות כיון ותורתו), להקב"ה שייכותם

dyecwaגם נשתלשל ה"ז חילוקי r"de`aדוקא, אצלם שמצינו ,
לבוא  דמצרי להיתר בנוגע ולדוגמא: הקביעות, לענין ביחס דינים
זב"ז, ועירבם האומות כל ובלבל סנחריב שעלה לאחר בקהל

דבוודאי mdizenewnaד"אע"ג ex`yp mherin'לי והוי ,reaw וכל
ה"ה  שמתגייר אותו מכלֿמקום, דמי, מחצה על כמחצה קבוע
(לבוש  מיד" ומותרים קפריש מרובא דפריש וכל מהם, פורש

ס"י). ס"ד אה"ע לשו"ע
וראה 43) טז). (ח, ערוב ומכת טו) (ז, דם מכת על כבהתראה

הבאה. להערה שוה"ג
לביתו,44) לבוא לו אומר "כשהי' פרשתנו: ריש בעה"ט ראה

לו אומר אומר a`הי' הי' המימה אליו לילך לו אומר וכשהי' ,
(ביתו)jlלו בהיכלו שיכנס .. פרעה אל בא "ענין שם: ובחיי ."

והוא  בהיכלו, .. מתגאה הי' כי וגאונו וגאוותו ענשו על להורות ..
בו  ונתגאה להיכלו שנכנס מצד כי יאמר, ביתו, אל ויבוא שכתוב
באו  (מביתו) משם .. לזאת גם לבו שת ולא משה לדברי בז הי'

ההם"**. המכות כל אליו

(*ercie" `le) "'d ip` ik mzrcie" xn`p epzyxtay mrhde
d`ividl jiiy drxtc lehiade dxiaydy yibcdl ick ± ("mixvn

mipta onwlck ,i"pac mixvnn.
(**y"cr j"vc ,zekn yly lk lr ze`xzdd xcq x`an f"tre

ze`xzdd izyy ,(d`xzda `ly ziyilyde d`xzda mizy) a"g`a
'ipyde ("dnind `vei dpd") xe`id lr dzid dpey`xd ,dwelg lkay
lr aexr ,elkida rcxtve xe`id lr mc ,("drxt l` `a") elkida
'idy oeikc ± elkida dax`e xe`id lr cxa ,elkida xace xe`id
jezn olek ze`xzdd eid ok lr" ,elkidae exe`ia ,mdipya d`bzn

"'ek ehtyn mdne elkide exe`i.



מט `"ypz'd hay 'c ,`a t"y zgiyn

" בשם נקראת – המכות) פרעה"a`דעשר 19אל

ה  דמצרים?swezשמדגיש

חלוקת  היתה לכאורה קצת: אחר ובסגנון
ממצרים  שהיציאה באופן להיות צריכה הפרשיות

dnvrÎiptaתהיה dyxta המכות שג' כלומר, ,
שאר  עם (ביחד שלפניֿזה בפרשה יהיו האחרונות
דבני  בהכנות תתחיל שלאחריֿזה והפרשה המכות),
בפועל. ממצרים ויציאתם ממצרים, ליציאה ישראל
בפרשה  שגם באופן הפרשיות דחלוקת הטעם ומהו

mixvn z`ivic צורך שיש (מצב אודות מדובר
drxtcלבטל) swezd והתרה" פרעה" אל "בא –

שכל  אלא עוד ולא המכות), וסיום (המשך בו"
המצב  שם (על נקראת מצרים דיציאת הפרשה

פרעה"? אל ד)"בא

הפרשה ‚ לסיום בנוגע – יתירה ובהדגשה .
תפילין: מצות עלֿדבר

כתיב  תפילין אל 20בפרשת ה' יביאך כי "והיה
רש"י  ומפרש וגו'", הכנעני מרבותינו 21ארץ 22"יש

במדבר, הנולדים בכורות קדשו שלא מכאן שלמדו
תקיימוהו  אם לומר זו ביאה מפרש שקדשו והאומר

ֿ ב  ועל שם". ותקיימוהו לארץ ליכנס תזכו מדבר
דעות  שלכמה – דתפילין לחיוב בנוגע 23דרךֿזה

לאחר  כיֿאם במדבר, נוהגת תפילין מצות היתה לא
היתה  תפילין שמצות להדעות וגם לארץ, הכניסה
לאחר  היא ושלימותה עיקרה – במדבר גם נוהגת

לארץ  במדבר 24הכניסה שקיומה אלא עוד ולא ,
כדרשת  לארץ, הכניסה לאחר קיומה בשביל הוא

ז"ל  תפילין 25חכמינו גבי רחמנא דכתב "ביאה
ישמעאל, רבי דבי לכדתנא ליה מיבעי חמור.. ופטר
יהיה  שאז לארץ", תכנס שבשבילה זו מצוה עשה

בשלימות  תפילין דמצות .26הקיום

הוא  מצרים דיציאת הפרשה וגמר סיום כלומר:

כיון  – לארץ הכניסה עם הקשורה תפילין במצות
הכניסה  היא מצרים דיציאת והתכלית שהכוונה

אל 27לארץ  מצרים מעני אתכם "אעלה שכתוב כמו ,
ודבש" חלב זבת ארץ וגו' הכנעני ,28ארץ

והבאתי  וגו' מצרים סבלות מתחת אתכם "והוצאתי
וגו'" הארץ אל .29אתכם

להבין: וצריך

היותה  על (נוסף בא בפרשת ממצרים היציאה
רק  היא דפרעה) התוקף מודגש שבשמה בפרשה

oey`xd alyd מרעמסס הנסיעה – מצרים ביציאת
מצרים  יציאת סיפור בהמשך וכמודגש לסוכות.
העם  את פרעה בשלח "ויהי שלאחריֿזה: בפרשה
ינחם  פן גו' פלשתים ארץ דרך אלקים נחם ולא

מלחמה בראותם dnixvnהעם eaye"30 שגם היינו, .
שישובו  אפשרות היתה מצרים, יצאו שכבר לאחרי
בקריעת  היה ממצרים היציאה וגמר למצרים;
שפת  על מת מצרים את ישראל כש"וירא יםֿסוף,

ישראל 31הים" מבני מצרים אימת בטלה שאז –32.

תפילין  שמצות הטעם מהו ביאור: וצריך
) והתכלית הכוונה עם zenilydהקשורה zilkz(

מצרים ux`lדיציאת dqipka לאחר מיד (א) נכתבה ,
oey`xd alyd,מצרים וגמר iptlדיציאת המשך

בסיומה  ועיקר: (ב) בשלח, בפרשת מצרים יציאת
מודגש שבשמה פרשה drxtcשל swezd היפך)

פרעה"? אל "בא – מצרים) דיציאת

הזהר „ דברי בהקדם זה לבאר ויש בפירוש 33.
פרשתנו  שבתחילת פרעה" אל "בא :34הכתוב

כתיב פרעה,a`"מה מיבעי jlאל פרעה אל
קודשאֿבריךֿהוא  ליה דעייל אלא בא, מאי ליה.
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ש"19) הואa`ובפרט פרעה" d`ividאל jtid.ממצרים
הֿיא.20) יג,
יא.21) שם,
ואילך.22) ב ד, בכורות
חי"ב 23) פרשתנו תו"ש ראה – בזה והשקו"ט הדעות פרטי

רמט. .p"yeע'
רק 24) בהם היו – במדבר תפילין שהניחו להדעות גם שהרי

והי' שמע הפרשיות כי בלבד, יביאך) כי והי' (קדש פרשיות ב'
ועצ"ע. הארבעים. שנת בסוף נאמרו שמוע אם

סע"ב.25) לז, קידושין
שם".26) "ותקיימוהו בכורות: לקדושת בנוגע רש"י כלשון

"אלה27) מ"ש ע"פ יותר יצאו irqnויומתק אשר ישראל בני
שהיציאה  אף רבים, לשון "מסעי" מסעי), (ר"פ מצרים" מארץ
לסוכות  מרעמסס שנסעו ראשונה בנסיעה רק הוא מצרים מארץ
נחשבים  לארץ, הכניסה היא מצרים דיציאת שהתכלית דכיון –
(ראה  מצרים מיציאת כחלק לארץ הכניסה עד המסעות שאר

ואילך). ג פח, מסעי לקו"ת
יז.28) ג, שמות
וֿח.29) ו, וארא
בשלח.30) ר"פ
ובפירש"י.31) ל יד, שם
(32.34 ע' חכ"ב .270 ע' ח"ז .878 ע' ח"ג לקו"ש ראה
יותר33) מודגש כמ"ש xe`dשבו אור, מלשון – (זהר

הגילוי. בתכלית אור" ד"תורה הרקיע) כזהר יזהירו והמשכילים
א.34) לד, זח"ב

`"ypz'd hay 'c ,`a t"y zgiyn

תקיפא  עילאה חדא תנינא לגבי אדרין בתר אדרין
רזא  איהו ומאן מיניה, משתלשלין דרגין דכמה
אלא  קריב לא מיניה דחיל ומשה הגדול, דתנין
דחמא  כיון דיליה.. דרגין ואינון יאורין אינון לגבי
 ֿ קודשא אמר משה.. דדחיל קודשאֿבריךֿהוא
התנין  מצרים מלך פרעה עליך הנני בריךֿהוא

יאוריו  בתוך הרובץ וקודשאֿבריךֿהוא 35הגדול ,
דאת  כמה אחרא, ולא קרבא ביה לאגחא אצטריך

ה'". אני אמרת

הקליפות, ומקור שרש הוא פרעה כלומר:
כך  כדי עד הוא שלו התוקף אשר הגדול", "התנין

ממנו  ירא היה משה לו 36שאפילו אמר לא ולכן ,
" "jlהקב"ה אלא לבדו), (שילך פרעה" אל a`אל

פרעה, אל הקב"ה) (עם עמו יחד שיבוא פרעה",
עמו  להלחם בשביל פרעה אל עמו מכניסו והקב"ה

וכל  מכל ולבטלו קרבא") ביה .37("לאגחא

על  זה פירוש מפרש שהזוהר הטעם לבאר ויש
על  ולא פרשתנו, שבתחילת פרעה" אל "בא הפסוק
בפרשת  לפניֿזה שנאמר פרעה" אל "בא הפסוק

:38וארא 

פרעה" אל "בא נאמר וארא dncwdkבפרשת
drxtl xeaicdl בא" אליו", ודברת פרעה אל ("בא

בתחילת  מהֿשאיןֿכן אליו"), ואמרת פרעה אל
הקדמה  בתור [לא פרעה" אל "בא נאמר פרשתנו
הכתוב  בהמשך נאמר לא שהרי לפרעה, להדיבור

אלא] בזה, וכיוצא אליו" envrÎipta"ודברת oiprk:
פרעה", אל בא משה אל ה' l`"ויאמר eze39.

פרעה" אל ד"בא הפירוש  בזהר מבאר זה ועל
 ֿ קודשא ליה "דעייל – בפניֿעצמו כענין (כאן)
לאגחא  תנינא.. לגבי אדרין בתר אדרין בריךֿהוא
בו  לפעול בשביל פרעה" אל "בא – קרבא" ביה

lehiae dxiay אותותי שתי "למען הכתוב: ובלשון .
ואת  במצרים התעללתי אשר את בקרבו.. אלה

בם" שמתי אשר .40אותותי

ליה  ד"עייל הדיוק לבאר יש ועלֿפיֿזה
(חדרים  אדרין" בתר אדרין קודשאֿבריךֿהוא

מחדרים  דפרעה 41לפנים והביטול השבירה כי – (
הוא שבו במקום להיות zeriawdצריכים xwir

ely swezde42 ולפגשו אליו לילך מספיק לא ולכן ,
המימה" לבוא 43כש"יוצא צריך אלא בזה), (וכיוצא

ezial44 גופא המלך ובארמון המלך, לארמון ,
miiniptd mixcga שבארמון מחדרים) לפנים (חדרים
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ג.35) כט, יחזקאל
גֿד.36) ח, צו לקו"ת גם ראה
אל37) ה' ש"ויאמר כיון dynוהטעם – פרעה" אל בא

ויסורין" במכות לרדותו ורודה "שופט לפרעה", אלקים ש"נתתיך
הקליפה, ולבטל לשבור שהכח היינו, ובפירש"י), א ז, (וארא

ניתן – אחר") ולא ("אני הקב"ה ביכולת אלא זה dynlשאין
ואילך. 74 ע' חט"ז לקו"ש ).p"ye(ראה

אל 38) דבר "בא – לפרעה הדיבור ע"ד הציווי בהתחלת
מלך יא);פרעה (ו, מארצו" ישראל בני את וישלח מצרים

הנני  גו' אליו ואמרת פרעה אל "בא – צפרדע מכת על בהתראה
מכת  על ובהתראה כוֿכז); (ז, בצפרדעים" גבולך כל את נוגף
ה' יד הנה גו' ה' אמר כה אליו ודברת פרעה אל "בא – ערוב
המכות  בשאר משא"כ אֿג). (ט, מאד" כבד דבר גו' במקנך הוי'
יג). ט, טז. (ח, פרעה" לפני "התייצב טו), (ז, פרעה" אל "לך –

.(44 להערה שבשוה"ג בחיי (וראה דוקא ע"ז הטעם וצ"ע
מקרא 39) של בפשוטו ביאור להוסיף רש"י הוצרך זה ומטעם

פרעה אל "בא –ea dxzde אל "בא רק נאמר שבפסוק כיון ,"
ואילך. 57 ע' ח"ו לקו"ש בארוכה (ראה לא ותו ).p"yeפרעה",

"וידעו 40) ה) ז, (וארא שלפנ"ז בפסוקים ממ"ש גם ולהעיר
כמו  שבירה, מלשון גם הוא ש"וידעו" – ה'" אני כי מצרים*
ובפירש"י) טז ח, (שופטים סוכות" אנשי את בהם (ותבר) "וידע

ובכ"מ. א. נז, וארא תו"א –
אמת.41) דרך פי'
א).42) טו, כתובות (ראה בטל" לא "קבוע ההלכה: ובסגנון

שייך קביעות דין שעיקר שאף ולהעיר, –l`xyia מצד) דוקא
היא  האמיתית שהקביעות כיון ותורתו), להקב"ה שייכותם

dyecwaגם נשתלשל ה"ז חילוקי r"de`aדוקא, אצלם שמצינו ,
לבוא  דמצרי להיתר בנוגע ולדוגמא: הקביעות, לענין ביחס דינים
זב"ז, ועירבם האומות כל ובלבל סנחריב שעלה לאחר בקהל

דבוודאי mdizenewnaד"אע"ג ex`yp mherin'לי והוי ,reaw וכל
ה"ה  שמתגייר אותו מכלֿמקום, דמי, מחצה על כמחצה קבוע
(לבוש  מיד" ומותרים קפריש מרובא דפריש וכל מהם, פורש

ס"י). ס"ד אה"ע לשו"ע
וראה 43) טז). (ח, ערוב ומכת טו) (ז, דם מכת על כבהתראה

הבאה. להערה שוה"ג
לביתו,44) לבוא לו אומר "כשהי' פרשתנו: ריש בעה"ט ראה

לו אומר אומר a`הי' הי' המימה אליו לילך לו אומר וכשהי' ,
(ביתו)jlלו בהיכלו שיכנס .. פרעה אל בא "ענין שם: ובחיי ."

והוא  בהיכלו, .. מתגאה הי' כי וגאונו וגאוותו ענשו על להורות ..
בו  ונתגאה להיכלו שנכנס מצד כי יאמר, ביתו, אל ויבוא שכתוב
באו  (מביתו) משם .. לזאת גם לבו שת ולא משה לדברי בז הי'

ההם"**. המכות כל אליו

(*ercie" `le) "'d ip` ik mzrcie" xn`p epzyxtay mrhde
d`ividl jiiy drxtc lehiade dxiaydy yibcdl ick ± ("mixvn

mipta onwlck ,i"pac mixvnn.
(**y"cr j"vc ,zekn yly lk lr ze`xzdd xcq x`an f"tre

ze`xzdd izyy ,(d`xzda `ly ziyilyde d`xzda mizy) a"g`a
'ipyde ("dnind `vei dpd") xe`id lr dzid dpey`xd ,dwelg lkay
lr aexr ,elkida rcxtve xe`id lr mc ,("drxt l` `a") elkida
'idy oeikc ± elkida dax`e xe`id lr cxa ,elkida xace xe`id
jezn olek ze`xzdd eid ok lr" ,elkidae exe`ia ,mdipya d`bzn

"'ek ehtyn mdne elkide exe`i.
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ששם ezxicהמלך, xwir ו שלו),(הקביעות התוקף
בארמון  והביטול השבירה שנעשה ועלֿידיֿזה
הקביעות  מתבטל שבו, הפנימיים ובחדרים המלך
ממילא  ובדרך מציאותו, עיקר שלו, והתוקף

הטפלים  הענינים שאר .45מתבטלים

בפועל  והביטול בהשבירה גם מודגש זה [וענין
כדרך  (ולא לילה פרעה "ויקם – בכורות) (במכת
(הוא  עבדיו וכל הוא ביום) שעות בשלש המלכים
על  מחזר הוא שהיה מלמד עבדיו, ואחרֿכך תחילה
ולאהרן  למשה ויקרא וגו' ומעמידן) עבדיו בתי
היכן  וצועק העיר פתחי על מחזר שהיה (מגיד
צאו  קומו ויאמר שרוי) אהרן היכן שרוי, משה

וגו'" עמי שתמורת46מתוך –swezde zeriawd
שבארמון  הפנימיים בחדרים בהיותו דפרעה

ד  מצב נעשה והתוקף,jtidמלכותו, הקביעות
envrשהוכרח z` lhlhl על "מחזר למקום, ממקום

וצועק  העיר פתחי על "מחזר ומעמידן", עבדיו בתי
למקום  ממקום שבטלטול בידעו שרוי", משה היכן

)swezde zeriawd lehia קיום המשך תלוי (
גם 47מציאותו  "וברכתם הענין: וסיום כהמשך ,

כו'" אמות שלא עלי "התפללו ].48אותי ",

הדגשת שגם מובן דפרעה swezdועלֿפיֿזה
הוא ב) סעיף (כנ"ל פרעה" אל dxiaydnב"בא wlg

lehiade היא והביטול השבירה עיקר כי דפרעה,
דפרעה. והתוקף הקביעות הוא שבו ומצב במקום

פרעה"‰ אל "בא שבפרשת – הענין ונקודת .
דפרעה: והביטול השבירה ה)ענין (עיקר מתחיל

לא  הוא פרשתנו שבתחילת פרעה" אל "בא
בשביל eilr(רק) lertl ישראל בני את להוציא

פרעה  אל "בא שלפניֿזה, (כבפסוקים ממצרים
עמי  את שלח ה' אמר כה אליו ואמרת

בשביל49ויעבדוני" ובעיקר) (גם אלא ,(dxiayd

drxtc lehiade..אדרין בתר אדרין ליה ("דעייל
בפניֿעצמו. כענין קרבא") ביה לאגחא

בפניֿעצמו  כענין דפרעה והביטול השבירה וגם
ישראל  בני את להוציא עליו לפעול בשביל (לא

הוא mixvnממצרים) z`ivin wlg בא" נאמר שלכן ,
ולא  מצרים, דיציאת ה)פרשה ב(התחלת פרעה" אל
"בא  נקראת מצרים דיציאת הפרשה שכל אלא עוד
הוא  פרעה" אל ש"בא מובן שמזה פרעה", אל

כדלקמן. מצרים, דיציאת הענין ועיקר תוכן

Â הענין בכללות הביאור בהקדם זה לבאר ויש  .
– הארץ לירושת כהקדמה מצרים ויציאת דגלות
הבתרים  בין בברית אבינו לאברהם שנאמר כמו

להם 50"ידע  לא בארץ זרעך יהיה גר כי תדע
הגוי  את וגם שנה, מאות ארבע אותם וענו ועבדום
גדול  ברכוש יצאו כן ואחרי אנכי, דן יעבודו אשר
את  נתתי לזרעך גו' הנה ישובו רביעי ודור גו'

וגו'": הזאת הארץ

עלֿידי  תהיה הארץ שירושת הקב"ה של רצונו
ישראל של mnvrעבודתם gka51 של באופן (ולא
דכיסופא" יעשו 52"נהמא שישראל היינו, ,(

מלשון "`zeivxמ"ארץ" l`xyiשתהיה ux`,"
קונה" רצון לעשות "שרצתה – ו"(ארץ)53"ארץ" ,

תהיו  "כי לישראל, שייכותה בה שניכר – ישראל"
חפץ" ארץ (לי) הקב"ה 54אתם של עינו" "בבת ,55,

ועד  השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני "תמיד שלכן
שנה" דראיית 56אחרית הענין גם נכלל שבזה ,

בעניני "ux`d57אלקות אחזה ixyan(עלֿדרך
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הענינים 45) ביטול יותר מודגש בניֿנח שאצל לומר, ויש
אין  שאצלם כיון ברוב*, ביטול כמו העיקרי, להענין הטפלים
ניתנו  (שלא שהוא ב)כל (רוב מספיק אלא מסויים, בשיעור צורך

ה"י)). פ"ט מלכים הל' (רמב"ם בלבד לישראל אלא השיעורין
ובפירש"י.46) לֿלא יב,
סתם,47) מציאות בתור אלא מצרים, מלך בתור דוקא לאו

חי. (אדם)
ובפירש"י.48) לב שם,
כו.49) ז, וארא

(*'g jxk g"cy d`x) gpÎipaa aexa lehia oica h"ewydn xirdl
(p"ye .jli`e 3216 'r.

ואילך.50) יג טו, לךֿלך
"נעשה51) – חז"ל בראשית"szeyובלשון במעשה להקב"ה

(רק) ש"הקב"ה מזה, ויתירה וש"נ), א. יו"ד, (סוכה exfer(שבת "
נעשה שהעיקר היינו, וש"נ), רע"ב. .eciÎlrנב,

ובכ"מ.52) רע"ד. ז צו, לקו"ת ה"ג. פ"א ערלה ירושלמי ראה
ח.53) פ"ה, ב"ר
יב.54) ג, מלאכי
וראה 55) עינו". בבבת כנוגע בכם "הנוגע יב) ב, (זכרי' כמ"ש

סי"ב. לקמן
יב.56) יא, עקב
ארץ 57) ש"אין – גשמיים בענינים בהשפעה גם ומודגש

במסכנות  לא אשר ארץ ט) ח, (שם שנאמר כלום חסרה ישראל
עוד  ולא וש"נ), ב. לו, (ברכות בה" כל תחסר לא לחם בה תאכל
תשתה  השמים "למטר – מלמעלה היא שההשפעה שניכר אלא
(ב"ר  מעלה" כלפי עיניהם תולין הכל "שיהיו יא), יא, (שם מים"
(בחיי  שבידו" גשמים למפתח (להקב"ה) אליו "נשואות ט), פי"ג,
אלא  דורש ש"אינו לכך שנוסף הארצות, שאר משא"כ יז), שם,
עמה" הארצות כל את דורש הוא דרישה אותה וע"י אותה,

`"ypz'd hay 'c ,`a t"y zgiyn

דארץ 58אלקה" הענין ופועלים שממשיכים ועד ,(
ז"ל  חכמינו ובלשון כולו, העולם בכל 59ישראל

הארצות", בכל שתתפשט ישראל ארץ "עתידה
האלקי  הפועל כח בגילוי יראו כולו העולם שבכל

שכתוב 60בנפעל  כמו כל 61, וראו ה' כבוד "ונגלה
הנברא' ש'יש שרואים ועד גו'", 'חד'62בשר הוא

האמיתי' 'יש .63עם

– מצרים גלות הקדמת עלֿידי נעשה זה וענין
להם": לא בארץ זרעך יהיה גר "כי

שייכת  שאינה ארץ היא להם" לא "ארץ
ש  ארץ מזה, ויתירה –zcbpnלישראל, לישראל
" שהיא שם על מצרים, ,64לישראל"dxivnארץ

הארץ" "ערות מכל 65להיותה "מקולקלים ,
ממנו.66האומות" למטה תחתון שאין תחתון ,

נעשה  מצרים לארץ בירידתם גם ואףֿעלֿפיֿכן
יעקב" ד"ויחי ומצב מעמד אמיתיים 67אצלם חיים ,

דיעקב.

גםויתירה  שפועלים mixvncמזה, xexiad'בב –
כמו  הקדושה, ניצוצות בירור (א) כלליים: אופנים

רב 68שכתוב  ערב של 69"וגם אומות (תערובות
שבדברים 70גרים  ניצוצות בירור וכן אתם", עלה (

שכתוב  כמו כלי 71הגשמיים, ממצרים "וישאלו
מצרים", את וינצלו גו' ושמלות זהב וכלי כסף
בה  שאין וכמצולה דגן בה שאין "כמצודה

ֿ 72דגים" הבלתי דהענינים ו)ביטול (שבירה (ב) ,
לקדושה  ולהעלותם לבררם שאיֿאפשר ,73רצויים

טהרתן" זוהי ֿ 74ו"שבירתן שעלֿידי אלא עוד ולא ,
מאמר  עלֿדרך בקדושה, שלימות ניתוסף זה
זו  מלאה "אם וירושלים לצור בנוגע ז"ל רבותינו

זו" של 75חריבה מחורבנה אלא צור נתמלאה "לא ,
שעלֿידי 76ירושלים" להיפך, ועלֿדרךֿזה ,

(שלימות) במילוי ניתוסף צור" של "חורבנה
תוקף 77דירושלים  מתגלה שעלֿידיֿזה כיון ,

מנגד, של למציאות מקום שאין באופן הקדושה
לגמרי  ממציאותו .78שנתבטל

ש  לומר znbece[ויש oirn ישנו הבירור, אופני ב'
אליו zeknaגם ואמרת פרעה אל "בא (א) עצמם:

אתה  מאן ואם ויעבדוני, עמי את שלח ה' אמר כה
היא  המכות שכוונת – וגו'" נוגף אנכי הנה לשלח

ש  פרעה על לפעול ישראל ed`כדי בני את ישלח
ניצוצות  בירור ובדוגמת עלֿדרך – ממצרים
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משקה  "א"י הרי העולם", כל שותה "מתמציתה יב), שם, (פירש"י
אומות  (שרי שליח" ע"י כולו העולם וכל בעצמו הקב"ה אותה

מהרש"א)). ובחדא"ג א יו"ד, (תענית שלהם ומזלות שלמעלה
כו.58) יט, איוב
תקג.59) רמז ישעי' יל"ש ור"ח. שבת פ' רבתי פסיקתא ראה

ובכ"מ. ואילך. ב פט, מסעי לקו"ת
ועוד.60) ספכ"ז. האמונה שער א. תפב, שמות תו"ח ראה
ה.61) מ, ישעי'
ב"ה 62) המאציל של ועצמותו מ"מהותו שהתהוותו

לו  שקדמה עילה מאיזה עלול ואינו מעצמותו הוא שמציאותו
המוחלט  ואפס מאין יש לברוא ויכלתו בכחו לבדו הוא ולכן ח"ו,

ס"כ). (אגה"ק כו'" ממש
ג.63) מג, בשלח ביאוה"ז ראה
ד.64) פט"ז, ב"ר ראה
(בסופו).65) ד פ"א, קה"ר וראה יב. שם, ט. מב, מקץ
פ"ה 66) מלכים הל' רמב"ם וראה ג. יח, אחרי ופירש"י ספרי

ה"ח.
ויחי.67) ר"פ
ח.68) יב, פרשתנו
ונתבררו 69) למטה שנפלו ניצוצות (מרפ"ח) ר"ב – "רב"

ובכ"מ). ג. ס, פרשתנו (תו"א מצרים בגלות
את 70) הקב"ה  הגלה "לא ב) פז, (פסחים ממארז"ל להעיר

שהו"ע  גרים", עליהם שיתוספו כדי אלא האומות לבין ישראל
ובכ"מ). לךֿלך. ר"פ רע"א. ו, בראשית (תו"א הניצוצות בירור

להֿלו.71) שם,
ב.72) ט, ברכות

הקליפה 73) וביטול שבירת (א) אופנים: ב' גופא שבזה וי"ל
ixg`l להעלותם שיכולים הקדושה ניצוצות בירור שנשלם

הקליפה  וביטול שבירת (ב) הרגיל, ע"ד העבודה סדר – לקדושה
iptl,מיוחד כח צריך שלזה – הקדושה ניצוצות בירור (גמר)

רק  .. זה אין עדיין נתבררו שלא בשלימותם בעודם "להאבידם
בעודם  גם לגמרי הרשעים את להאביד יכול כל .. ה' ביכולת

כח וניתן .. ובשלימותו dynlבשלימותם בתקפו בעודו לשוברו
(ראה  הטוב"* את ממנו וליקח נתברר כשלא גם במכות לרדותו ..

קלג). ע' עזר"ת סה"מ
רפ"ב.74) כלים
סע"א.75) ו, מגילה
כג.76) כה, תולדות פירש"י
זו 77) "והנצח סע"א) נח, (ברכות במארז"ל מהביאור להעיר

להכניע  הנצחון מדת ע"י הוא ירושלים שבנין – ירושלים" בנין**
ושם  סע"ב). (שלב, שמות תו"ח (ראה המנגד את ולבטל לשבור

במצרים. שהיו והמופתים האומות שזהו"ע סע"א), (שלז,
שבירת 78) שע"י שהעילוי ,77 הערה 67 ע' ח"ה לקו"ש ראה

הקדושה  ניצוצות בירור שע"י מהעילוי יותר גדול הוא הקליפות
שבהם.

(*(zexeka zkna) drxtc lehiade dxiayd ixg`ly wznei f"tre
dn s`" meli`ydy ± dyecwd zevevip xexiaa xzei cer sqezip
l"pk) "jle mipy leh cg` xne` dz` .. mdn mil`ey eid `ly

(5 dxrdl b"deya.
(**ef gvpde" :my zekxaa la` ,cere g"eza (milyexi oipa) d"k

f"ptl y"n t"r `id "milyexi oipa ef" dtqeddy l"i ile`e ."milyexi
i"r ± inex ly (dzltn) dpaxegny oeik ,"inex ly dzltn ef gvpde"

milyexi zipap ± oegvpd zcn.



ני `"ypz'd hay 'c ,`a t"y zgiyn

ששם ezxicהמלך, xwir ו שלו),(הקביעות התוקף
בארמון  והביטול השבירה שנעשה ועלֿידיֿזה
הקביעות  מתבטל שבו, הפנימיים ובחדרים המלך
ממילא  ובדרך מציאותו, עיקר שלו, והתוקף

הטפלים  הענינים שאר .45מתבטלים

בפועל  והביטול בהשבירה גם מודגש זה [וענין
כדרך  (ולא לילה פרעה "ויקם – בכורות) (במכת
(הוא  עבדיו וכל הוא ביום) שעות בשלש המלכים
על  מחזר הוא שהיה מלמד עבדיו, ואחרֿכך תחילה
ולאהרן  למשה ויקרא וגו' ומעמידן) עבדיו בתי
היכן  וצועק העיר פתחי על מחזר שהיה (מגיד
צאו  קומו ויאמר שרוי) אהרן היכן שרוי, משה

וגו'" עמי שתמורת46מתוך –swezde zeriawd
שבארמון  הפנימיים בחדרים בהיותו דפרעה

ד  מצב נעשה והתוקף,jtidמלכותו, הקביעות
envrשהוכרח z` lhlhl על "מחזר למקום, ממקום

וצועק  העיר פתחי על "מחזר ומעמידן", עבדיו בתי
למקום  ממקום שבטלטול בידעו שרוי", משה היכן

)swezde zeriawd lehia קיום המשך תלוי (
גם 47מציאותו  "וברכתם הענין: וסיום כהמשך ,

כו'" אמות שלא עלי "התפללו ].48אותי ",

הדגשת שגם מובן דפרעה swezdועלֿפיֿזה
הוא ב) סעיף (כנ"ל פרעה" אל dxiaydnב"בא wlg

lehiade היא והביטול השבירה עיקר כי דפרעה,
דפרעה. והתוקף הקביעות הוא שבו ומצב במקום

פרעה"‰ אל "בא שבפרשת – הענין ונקודת .
דפרעה: והביטול השבירה ה)ענין (עיקר מתחיל

לא  הוא פרשתנו שבתחילת פרעה" אל "בא
בשביל eilr(רק) lertl ישראל בני את להוציא

פרעה  אל "בא שלפניֿזה, (כבפסוקים ממצרים
עמי  את שלח ה' אמר כה אליו ואמרת

בשביל49ויעבדוני" ובעיקר) (גם אלא ,(dxiayd

drxtc lehiade..אדרין בתר אדרין ליה ("דעייל
בפניֿעצמו. כענין קרבא") ביה לאגחא

בפניֿעצמו  כענין דפרעה והביטול השבירה וגם
ישראל  בני את להוציא עליו לפעול בשביל (לא

הוא mixvnממצרים) z`ivin wlg בא" נאמר שלכן ,
ולא  מצרים, דיציאת ה)פרשה ב(התחלת פרעה" אל
"בא  נקראת מצרים דיציאת הפרשה שכל אלא עוד
הוא  פרעה" אל ש"בא מובן שמזה פרעה", אל

כדלקמן. מצרים, דיציאת הענין ועיקר תוכן

Â הענין בכללות הביאור בהקדם זה לבאר ויש  .
– הארץ לירושת כהקדמה מצרים ויציאת דגלות
הבתרים  בין בברית אבינו לאברהם שנאמר כמו

להם 50"ידע  לא בארץ זרעך יהיה גר כי תדע
הגוי  את וגם שנה, מאות ארבע אותם וענו ועבדום
גדול  ברכוש יצאו כן ואחרי אנכי, דן יעבודו אשר
את  נתתי לזרעך גו' הנה ישובו רביעי ודור גו'

וגו'": הזאת הארץ

עלֿידי  תהיה הארץ שירושת הקב"ה של רצונו
ישראל של mnvrעבודתם gka51 של באופן (ולא
דכיסופא" יעשו 52"נהמא שישראל היינו, ,(

מלשון "`zeivxמ"ארץ" l`xyiשתהיה ux`,"
קונה" רצון לעשות "שרצתה – ו"(ארץ)53"ארץ" ,

תהיו  "כי לישראל, שייכותה בה שניכר – ישראל"
חפץ" ארץ (לי) הקב"ה 54אתם של עינו" "בבת ,55,

ועד  השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני "תמיד שלכן
שנה" דראיית 56אחרית הענין גם נכלל שבזה ,

בעניני "ux`d57אלקות אחזה ixyan(עלֿדרך
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הענינים 45) ביטול יותר מודגש בניֿנח שאצל לומר, ויש
אין  שאצלם כיון ברוב*, ביטול כמו העיקרי, להענין הטפלים
ניתנו  (שלא שהוא ב)כל (רוב מספיק אלא מסויים, בשיעור צורך

ה"י)). פ"ט מלכים הל' (רמב"ם בלבד לישראל אלא השיעורין
ובפירש"י.46) לֿלא יב,
סתם,47) מציאות בתור אלא מצרים, מלך בתור דוקא לאו

חי. (אדם)
ובפירש"י.48) לב שם,
כו.49) ז, וארא

(*'g jxk g"cy d`x) gpÎipaa aexa lehia oica h"ewydn xirdl
(p"ye .jli`e 3216 'r.

ואילך.50) יג טו, לךֿלך
"נעשה51) – חז"ל בראשית"szeyובלשון במעשה להקב"ה

(רק) ש"הקב"ה מזה, ויתירה וש"נ), א. יו"ד, (סוכה exfer(שבת "
נעשה שהעיקר היינו, וש"נ), רע"ב. .eciÎlrנב,

ובכ"מ.52) רע"ד. ז צו, לקו"ת ה"ג. פ"א ערלה ירושלמי ראה
ח.53) פ"ה, ב"ר
יב.54) ג, מלאכי
וראה 55) עינו". בבבת כנוגע בכם "הנוגע יב) ב, (זכרי' כמ"ש

סי"ב. לקמן
יב.56) יא, עקב
ארץ 57) ש"אין – גשמיים בענינים בהשפעה גם ומודגש

במסכנות  לא אשר ארץ ט) ח, (שם שנאמר כלום חסרה ישראל
עוד  ולא וש"נ), ב. לו, (ברכות בה" כל תחסר לא לחם בה תאכל
תשתה  השמים "למטר – מלמעלה היא שההשפעה שניכר אלא
(ב"ר  מעלה" כלפי עיניהם תולין הכל "שיהיו יא), יא, (שם מים"
(בחיי  שבידו" גשמים למפתח (להקב"ה) אליו "נשואות ט), פי"ג,
אלא  דורש ש"אינו לכך שנוסף הארצות, שאר משא"כ יז), שם,
עמה" הארצות כל את דורש הוא דרישה אותה וע"י אותה,

`"ypz'd hay 'c ,`a t"y zgiyn

דארץ 58אלקה" הענין ופועלים שממשיכים ועד ,(
ז"ל  חכמינו ובלשון כולו, העולם בכל 59ישראל

הארצות", בכל שתתפשט ישראל ארץ "עתידה
האלקי  הפועל כח בגילוי יראו כולו העולם שבכל

שכתוב 60בנפעל  כמו כל 61, וראו ה' כבוד "ונגלה
הנברא' ש'יש שרואים ועד גו'", 'חד'62בשר הוא

האמיתי' 'יש .63עם

– מצרים גלות הקדמת עלֿידי נעשה זה וענין
להם": לא בארץ זרעך יהיה גר "כי

שייכת  שאינה ארץ היא להם" לא "ארץ
ש  ארץ מזה, ויתירה –zcbpnלישראל, לישראל
" שהיא שם על מצרים, ,64לישראל"dxivnארץ

הארץ" "ערות מכל 65להיותה "מקולקלים ,
ממנו.66האומות" למטה תחתון שאין תחתון ,

נעשה  מצרים לארץ בירידתם גם ואףֿעלֿפיֿכן
יעקב" ד"ויחי ומצב מעמד אמיתיים 67אצלם חיים ,

דיעקב.

גםויתירה  שפועלים mixvncמזה, xexiad'בב –
כמו  הקדושה, ניצוצות בירור (א) כלליים: אופנים

רב 68שכתוב  ערב של 69"וגם אומות (תערובות
שבדברים 70גרים  ניצוצות בירור וכן אתם", עלה (

שכתוב  כמו כלי 71הגשמיים, ממצרים "וישאלו
מצרים", את וינצלו גו' ושמלות זהב וכלי כסף
בה  שאין וכמצולה דגן בה שאין "כמצודה

ֿ 72דגים" הבלתי דהענינים ו)ביטול (שבירה (ב) ,
לקדושה  ולהעלותם לבררם שאיֿאפשר ,73רצויים

טהרתן" זוהי ֿ 74ו"שבירתן שעלֿידי אלא עוד ולא ,
מאמר  עלֿדרך בקדושה, שלימות ניתוסף זה
זו  מלאה "אם וירושלים לצור בנוגע ז"ל רבותינו

זו" של 75חריבה מחורבנה אלא צור נתמלאה "לא ,
שעלֿידי 76ירושלים" להיפך, ועלֿדרךֿזה ,

(שלימות) במילוי ניתוסף צור" של "חורבנה
תוקף 77דירושלים  מתגלה שעלֿידיֿזה כיון ,

מנגד, של למציאות מקום שאין באופן הקדושה
לגמרי  ממציאותו .78שנתבטל

ש  לומר znbece[ויש oirn ישנו הבירור, אופני ב'
אליו zeknaגם ואמרת פרעה אל "בא (א) עצמם:

אתה  מאן ואם ויעבדוני, עמי את שלח ה' אמר כה
היא  המכות שכוונת – וגו'" נוגף אנכי הנה לשלח

ש  פרעה על לפעול ישראל ed`כדי בני את ישלח
ניצוצות  בירור ובדוגמת עלֿדרך – ממצרים
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משקה  "א"י הרי העולם", כל שותה "מתמציתה יב), שם, (פירש"י
אומות  (שרי שליח" ע"י כולו העולם וכל בעצמו הקב"ה אותה

מהרש"א)). ובחדא"ג א יו"ד, (תענית שלהם ומזלות שלמעלה
כו.58) יט, איוב
תקג.59) רמז ישעי' יל"ש ור"ח. שבת פ' רבתי פסיקתא ראה

ובכ"מ. ואילך. ב פט, מסעי לקו"ת
ועוד.60) ספכ"ז. האמונה שער א. תפב, שמות תו"ח ראה
ה.61) מ, ישעי'
ב"ה 62) המאציל של ועצמותו מ"מהותו שהתהוותו

לו  שקדמה עילה מאיזה עלול ואינו מעצמותו הוא שמציאותו
המוחלט  ואפס מאין יש לברוא ויכלתו בכחו לבדו הוא ולכן ח"ו,

ס"כ). (אגה"ק כו'" ממש
ג.63) מג, בשלח ביאוה"ז ראה
ד.64) פט"ז, ב"ר ראה
(בסופו).65) ד פ"א, קה"ר וראה יב. שם, ט. מב, מקץ
פ"ה 66) מלכים הל' רמב"ם וראה ג. יח, אחרי ופירש"י ספרי

ה"ח.
ויחי.67) ר"פ
ח.68) יב, פרשתנו
ונתבררו 69) למטה שנפלו ניצוצות (מרפ"ח) ר"ב – "רב"

ובכ"מ). ג. ס, פרשתנו (תו"א מצרים בגלות
את 70) הקב"ה  הגלה "לא ב) פז, (פסחים ממארז"ל להעיר

שהו"ע  גרים", עליהם שיתוספו כדי אלא האומות לבין ישראל
ובכ"מ). לךֿלך. ר"פ רע"א. ו, בראשית (תו"א הניצוצות בירור

להֿלו.71) שם,
ב.72) ט, ברכות

הקליפה 73) וביטול שבירת (א) אופנים: ב' גופא שבזה וי"ל
ixg`l להעלותם שיכולים הקדושה ניצוצות בירור שנשלם

הקליפה  וביטול שבירת (ב) הרגיל, ע"ד העבודה סדר – לקדושה
iptl,מיוחד כח צריך שלזה – הקדושה ניצוצות בירור (גמר)

רק  .. זה אין עדיין נתבררו שלא בשלימותם בעודם "להאבידם
בעודם  גם לגמרי הרשעים את להאביד יכול כל .. ה' ביכולת

כח וניתן .. ובשלימותו dynlבשלימותם בתקפו בעודו לשוברו
(ראה  הטוב"* את ממנו וליקח נתברר כשלא גם במכות לרדותו ..

קלג). ע' עזר"ת סה"מ
רפ"ב.74) כלים
סע"א.75) ו, מגילה
כג.76) כה, תולדות פירש"י
זו 77) "והנצח סע"א) נח, (ברכות במארז"ל מהביאור להעיר

להכניע  הנצחון מדת ע"י הוא ירושלים שבנין – ירושלים" בנין**
ושם  סע"ב). (שלב, שמות תו"ח (ראה המנגד את ולבטל לשבור

במצרים. שהיו והמופתים האומות שזהו"ע סע"א), (שלז,
שבירת 78) שע"י שהעילוי ,77 הערה 67 ע' ח"ה לקו"ש ראה

הקדושה  ניצוצות בירור שע"י מהעילוי יותר גדול הוא הקליפות
שבהם.

(*(zexeka zkna) drxtc lehiade dxiayd ixg`ly wznei f"tre
dn s`" meli`ydy ± dyecwd zevevip xexiaa xzei cer sqezip
l"pk) "jle mipy leh cg` xne` dz` .. mdn mil`ey eid `ly

(5 dxrdl b"deya.
(**ef gvpde" :my zekxaa la` ,cere g"eza (milyexi oipa) d"k

f"ptl y"n t"r `id "milyexi oipa ef" dtqeddy l"i ile`e ."milyexi
i"r ± inex ly (dzltn) dpaxegny oeik ,"inex ly dzltn ef gvpde"

milyexi zipap ± oegvpd zcn.



ypz'd"`נב hay 'c ,`a t"y zgiyn

"בא  (ב) מצרים", את "וינצלו שבמצרים, הקדושה
עבדיו  לב ואת לבו את הכבדתי אני כי פרעה אל
את  גו' תספר ולמען בקרבו אלה אותותי שתי למען
שמתי  אשר אותותי ואת במצרים התעללתי אשר

בשב  היא המכות כוונת – והביטול בם" השבירה יל
בקדושה,79דמצרים  שלימות ניתוסף שעלֿידיֿזה ,

ה'"]. אני כי "וידעתם

("ואחרי  ממצרים היציאה נעשית ולאחריֿזה
ניגוד 81יצאו"80כן  של ממצב לגמרי שיוצאים – (

שהיה  לאחרי כי לישראל", "מצירים לקדושה,
אפשרות  עוד שייך לא מציאותו, ונתבטלה מנגד
שלימות  נעשית ובמילא, למנגד, ונתינתֿמקום

טובה "ארץ ישראל, לארץ (היפך dagxe"82הכניסה
התחתונה  הלזו שארץ מצרים), דארץ ה"מיצר"

בתחתונים  יתברך לו דירה ישראל", "ארץ .83נעשית

Ê"פרעה אל ש"בא הטעם לבאר יש עלֿפיֿזה .
לסיומה  עד כולה, מצרים יציאת דפרשת השם הוא

לארץ: בכניסה שעיקרה תפילין במצות וחותמה

ניגוד  של ממצב יציאה – מצרים יציאת
בשבירת  עיקרה ובשלימותה לאמיתתה – לקדושה
ניצוצות  בבירור (כלֿכך) ולא המנגד, וביטול
הקדושה  ניצוצות דבירור הפעולה כי הקדושה,
אבל  במצרים, ונתעלם שנפל הטוב גילוי עיקרה
של  במצב נשארת כשלעצמה דמצרים המציאות
שתהיה  וכדי לישראל", "מצירים לקדושה, ניגוד
ניגוד  של מצב יהיה שלא ממצרים, היציאה
והביטול  השבירה להיות צריכה לקדושה,

.84דמצרים 

מצרים  דיציאת הפרשה בקריאת מרומז זה וענין
הענין  שעיקר להורות – פרעה" אל "בא בשם
דמצרים, והביטול השבירה הוא מצרים דיציאת
 ֿ קודשא ליה "דעייל פרעה", אל "בא ענין שזהו
חדא  תנינא לגבי אדרין בתר אדרין בריךֿהוא
הכתוב  ובלשון קרבא", ביה לאגחא תקיפא.. עלאה

אלה אותותי התעללתיeaxwa"שיתי mixvnaגו'
וגו'".

ד"בא  שבהענין – מזה פרעה"ויתירה אל
(הנתינתֿכח  נכללת שלו, והביטול השבירה לצורך
דיציאת  והתכלית) (הכוונה השלימות ל)תכלית
הכניסה  – וההגבלות המיצרים מכל יציאה מצרים,
אל  "בא פרשת בסיום כמרומז ורחבה, טובה לארץ

לארץ  בכניסה שעיקרה תפילין במצות .85פרעה"

מצרים  דיציאת השלימות שתכלית להוסיף, ויש
שבסיום  תפילין מצות עם הקשורה לארץ בכניסה
פרעה" אל "בא בתיבות גם נרמזת הפרשה,

הפרשה  השבירה 86שבתחילת עלֿידי כי –
דפרעה פרעה..dfÎznerlcוהביטול אל ("בא

פרעה" אל "בא נעשה קרבא") ביה לאגחא
dyecwc בזהר שכתוב כמו "בית 87, בפירוש
כל 88פרעה" מיניה ואתגליין דאתפרעו "ביתא ,

דקדושה  פרעה לבחינת שבאים 89נהורין",

ענין שזהו והגבלה, מדידה מכל z`iviשלמעלה
zenilyd zilkza mixvn המצרים מכל שיוצאים ,

טובה  ל"ארץ ובאים דקדושה, (גם) וההגבלות
יֿה" "מרחב העצמי 90ורחבה", למרחב ועד ,

יתברך. ועצמותו דמהותו

Á לכל שורש היא מצרים שגלות הידוע ועלֿפי .
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פרעה79) על לפעול כדי ממצרים mikqiyולא בנ"י את לשלח
שהקב"ה  אלא בנ"י, את לשלח מסכים כבר הי' פרעה שהרי –

לבו את mglylהכביד mikqi `ly,מכות עוד לו להוסיף כדי
דמצרים. והביטול השבירה לצורך

וביטול 80) (שבירת אנכי" דן יעבודו אשר הגוי ש"את לאחרי
בנ"י  יציאת לאחרי גם לדונם יכולים שלכאורה אף המנגד),

ממצרים.
(81– במצרים שהיו הקדושה דניצוצות היציאה גם כולל

לקו"ש  (ראה הקדושה ניצוצות על שקאי גדול", ברכוש "יצאו
וש"נ). .80 ע' חכ"א

ועוד.82) ח. ג, שמות
ובכ"מ.83) רפל"ו. תניא ועוד. טז. נשא תנחומא ראה
את 84) ישראל ש"וירא עד דיצי"מ הענין נשלם לא ולכן
שאנו znמצרים כשם ישראל יאמרו שלא "כדי הים", שפת על

(פירש"י  אחרינו" וירדפו אחר מצד עולים הם כך  זה מצד עולין
עה"פ).

בפ'85) המבוארים ביצי"מ נוספים שלבים צ"ל שבינתיים ואף
והביטול בהשבירה נכללים ה"ה – ס"ג) (כנ"ל zeriawdבשלח

swezde"אדרין בתר אדרין קב"ה לי' ש"עייל עי"ז שנעשה דפרעה
ס"ד). (כנ"ל

(ספר 86) בתחלתן" וסופן בסופן תחלתן "נעוץ הכלל ע"פ
מ"ז). פ"א יצירה

א.87) רי, ח"א
טז.88) מה, ויגש
(89" – גופא הדגשתziaובזה zeriawdeפרעה", swezd

דלעו"ז), לפרעה בנוגע (ס"ד) לעיל האמור (ע"ד דקדושה דפרעה
מלכותא  כעין דארעא מלכותא (ואדרבה: דארעא במלכותא כמו
מתגלה  שבה בדירתו, היא דהמלך והקביעות שהתוקף דרקיעא)

עצמותו. בכל
ה.90) קיח, תהלים

`"ypz'd hay 'c ,`a t"y zgiyn

לכל 91הגלויות  שורש היא ממצרים והיציאה ,
שייך 92הגאולות  – האחרון) זה מגלות לגאולה (עד

ומיד  תיכף לבוא העתידה לגאולה גם לעיל האמור
נאמר  עליה מצרים 93ממש, מארץ צאתך "כימי

נפלאות". אראנו

ממצרים  הגאולה היתה זכו, שאילו – ובהקדמה
גאולה  של באופן הראשונה בפעם לארץ והכניסה

גלות  אחריה שאין שסיבב 94נצחית ומהטעמים ,
הגליות  גם יהיו ממצרים הגאולה שלאחרי הקב"ה

"רישא 95שלאחריֿזה  בבל, מגלות החל ,
עד 96דדהבא" שלאחריו לגליות השורש שהוא ,

כדי  – אדום גלות (האחרון), הרביעי לגלות
תהיה  והשלימה) האמיתית (בגאולה הארץ שירושת
(בזמן  המטה בבירור ישראל דבני העבודה לאחרי

zenilydהגלות) zilkza בגלות רק לא היינו, ,
שהיא llkdeמצרים yxeyd גם אלא הגלויות, דכל

הגליות.ihxtבכל דד' הדרגות

הוא  שהבירור ו) (סעיף לעיל האמור ועלֿפי
בירור  להיות צריך שתחילה כלליים, אופנים בב'
ולהעלותם  לבררם שיכולים הקדושה ניצוצות
משך  זמן כל ועבודתנו "מעשינו [עלֿידי לקדושה

בדברים 97הגלות" שנתלבשו ומצוות התורה בקיום
שמים], לשם שנעשים הרשות ובעניני גשמיים,
דעניני  והביטול השבירה להיות צריכה ולאחריֿזה
ולהעלותם  לבררם שאיֿאפשר ה'לעומתֿזה'

הגאולה  בנבואות מצינו לכן – ריבוי 98לקדושה

עלֿדבר שתוכנם lehiadeפסוקים dxiayd'דד
ישראל 99המלכיות  בני את ולדוגמא:100ששעבדו ,

ותשבר" בבל בבצרה"101"נפלה לה' זבח "כי ,102,
עשו" הר את לשפוט ציון בהר מושיעים ,103"ועלו

אלה l`xyiוישארו ipal eriiqie exfriy שכתוב כמו ,
אחיכם  כל את והביאו גו' פלטים מהם "ושלחתי
הר  על גו' וברכב בסוסים לה' מנחה הגוים מכל

ירושלים"ק  "אז 104דשי מזה, ויתירה אל 105, אהפוך
לעבדו  ה' בשם כולם לקרוא ברורה שפה עמים

אחד" .106שכם

בתכלית  ישראל של עבודתם גם תהיה ואז
רצונך" "כמצות – כידוע 107השלימות ש"עיקר 108,

 ֿ בחוץ וקיומם ה'", בארץ ליושבים המצוות כל
"ציונים" של באופן הוא הגלות ובזמן לארץ
האמיתית  בגאולה ישראל בארץ לקיומם (סימנים)

בספרי  "אמרו שאני 109והשלימה, אףֿעלֿפי ..
מצויינין  היו לחוצהֿלארץ, הארץ מן אתכם מגלה
וכן  חדשים.. עליכם יהיו לא שכשתחזרו במצוות
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(ב"ר 91) מצרים ע"ש נק' (גלויות) המלכיות כל שלכן
.(64 שבהערה

ועוד.92) .164 ע' תש"ח סה"מ ראה
טו.93) ז, מיכה
היו 94) אחד ליום ישראל זכו "אילו ב: א, דברים ספרי ראה

בחודש  יוצאים אתם היום דֿה) יג, (פרשתנו שנאמר לארץ נכנסים
וראה  מיד". הכנעני, ארץ אל אלקיך ה' יביאך כי והי' האביב,

.43 הערה 346 ע' חי"ט בלקו"ש בהנסמן
לפרשת 95) שבהמשך בהכתוב מרומז זה שענין לומר, ויש

ארץ  דרך אלקים נחם ולא העם את פרעה בשלח "ויהי בא,
גו'" המדבר דרך העם את אלקים ויסב גו' הוא קרוב כי פלשתים
ב"מדבר  הגלות זמן משך כל על רומזת המדבר דרך שהסבתם –

בשלח). ר"פ אוה"ת בארוכה (ראה העמים"
לח.96) ב, דניאל
רפל"ז.97) תניא
לה'98) הוא שימורים "ליל מב) (יב, בפרשתנו גם ומרומז

לדורותם", ישראל בני לכל שימורים גו' מצרים מארץ להוציאם
קיצי' עלמא ישלים כד רביעאה לילא .. אינון לילון "ארבע
כו'" יתברון פרזלא וגירי ישתיצון רישעא חבלי למיתפרקא

עה"פ). ירושלמי (תרגום

אל 99) "בא בפירוש הזהר דברי בהמשך מהמבואר להעיר
תנין  .. תנינא לגבי אדרין בתר אדרין קב"ה לי' "דעייל פרעה",

נמ  הגדול" ש"התנין יאוריו", בתוך הרובץ היאורים הגדול בכל שך
דאקרי  "ההוא מלכיות, ד' כנגד שהם הנהרות ד' עם הקשורים
אל  ד"בא שהענין י"ל, דעפ"ז – וכו'" בבל מלכות איהו .. פישון
לאגחא  .. תנינא לגבי אדרין בתר אדרין קב"ה לי' "דעייל פרעה",
ביאורים  נמשך הגדול שהתנין לאחרי גם הוא קרבא", בי'
"עתיד  ה: פי"ג, מויק"ר (ולהעיר המלכיות ד' עם הקשורים
לבוא, לעתיד העולם לאומות התרעלה כוס להשקות הקב"ה
והי' יפרד ומשם יוצא, שהדין מקום מעדן, יוצא ונהר הה"ד
.. בבל זה פישון האחד שם נהרות, ארבעה אלו ראשים לארבעה
זו  חידקל השלישי הנהר ושם .. מדי זה גיחון השני הנהר ושם

אדום"). הוא פרת הוא הרביעי והנהר .. יון
(100– אנכי" דן יעבודו אשר הגוי את "וגם בפסוק ומרומז

ישראל" את ששיעבדו על כלים הם שאף מלכיות ד' לרבות "וגם
עה"פ). (פירש"י

ח.101) נא, ירמי'
שבהערה 102) פסיקתא .106 שבהערה זהר (וראה ו לד, ישעי'

.(121
כא.103) א, עובדי'
יטֿכ.104) סו, ישעי'
ט.105) ג, צפני'
לאתערא 106) ישמעאל בני "זמינין וארא: ס"פ מזהר להעיר

עלמא  מסייפי חד עמא יתער זמנא בההוא .. בעלמא תקיפין קרבין
הה"ד  עלייהו, קב"ה יתער וכדין .. ירחין תלת קרבא בה ויגח ..
הארץ  בכנפות לאחוז כתיב מה ולבתר וגו', בבצרה לה' זבח כי
זמנא  "ובההוא ומסיים כו'", מינה ישמעאל לבני וישיצי וגו',
ה' בשם כולם לקרוא ברורה שפה עמים אל אהפוך אז כי כתיב

אחד". שכם ולעבדו
ובכ"מ.107) ויחי. ר"פ תו"ח ראה
כה.108) יח, אחרי רמב"ן
יח.109) יא, עקב



נג `"ypz'd hay 'c ,`a t"y zgiyn

"בא  (ב) מצרים", את "וינצלו שבמצרים, הקדושה
עבדיו  לב ואת לבו את הכבדתי אני כי פרעה אל
את  גו' תספר ולמען בקרבו אלה אותותי שתי למען
שמתי  אשר אותותי ואת במצרים התעללתי אשר

בשב  היא המכות כוונת – והביטול בם" השבירה יל
בקדושה,79דמצרים  שלימות ניתוסף שעלֿידיֿזה ,

ה'"]. אני כי "וידעתם

("ואחרי  ממצרים היציאה נעשית ולאחריֿזה
ניגוד 81יצאו"80כן  של ממצב לגמרי שיוצאים – (

שהיה  לאחרי כי לישראל", "מצירים לקדושה,
אפשרות  עוד שייך לא מציאותו, ונתבטלה מנגד
שלימות  נעשית ובמילא, למנגד, ונתינתֿמקום

טובה "ארץ ישראל, לארץ (היפך dagxe"82הכניסה
התחתונה  הלזו שארץ מצרים), דארץ ה"מיצר"

בתחתונים  יתברך לו דירה ישראל", "ארץ .83נעשית

Ê"פרעה אל ש"בא הטעם לבאר יש עלֿפיֿזה .
לסיומה  עד כולה, מצרים יציאת דפרשת השם הוא

לארץ: בכניסה שעיקרה תפילין במצות וחותמה

ניגוד  של ממצב יציאה – מצרים יציאת
בשבירת  עיקרה ובשלימותה לאמיתתה – לקדושה
ניצוצות  בבירור (כלֿכך) ולא המנגד, וביטול
הקדושה  ניצוצות דבירור הפעולה כי הקדושה,
אבל  במצרים, ונתעלם שנפל הטוב גילוי עיקרה
של  במצב נשארת כשלעצמה דמצרים המציאות
שתהיה  וכדי לישראל", "מצירים לקדושה, ניגוד
ניגוד  של מצב יהיה שלא ממצרים, היציאה
והביטול  השבירה להיות צריכה לקדושה,

.84דמצרים 

מצרים  דיציאת הפרשה בקריאת מרומז זה וענין
הענין  שעיקר להורות – פרעה" אל "בא בשם
דמצרים, והביטול השבירה הוא מצרים דיציאת
 ֿ קודשא ליה "דעייל פרעה", אל "בא ענין שזהו
חדא  תנינא לגבי אדרין בתר אדרין בריךֿהוא
הכתוב  ובלשון קרבא", ביה לאגחא תקיפא.. עלאה

אלה אותותי התעללתיeaxwa"שיתי mixvnaגו'
וגו'".

ד"בא  שבהענין – מזה פרעה"ויתירה אל
(הנתינתֿכח  נכללת שלו, והביטול השבירה לצורך
דיציאת  והתכלית) (הכוונה השלימות ל)תכלית
הכניסה  – וההגבלות המיצרים מכל יציאה מצרים,
אל  "בא פרשת בסיום כמרומז ורחבה, טובה לארץ

לארץ  בכניסה שעיקרה תפילין במצות .85פרעה"

מצרים  דיציאת השלימות שתכלית להוסיף, ויש
שבסיום  תפילין מצות עם הקשורה לארץ בכניסה
פרעה" אל "בא בתיבות גם נרמזת הפרשה,

הפרשה  השבירה 86שבתחילת עלֿידי כי –
דפרעה פרעה..dfÎznerlcוהביטול אל ("בא

פרעה" אל "בא נעשה קרבא") ביה לאגחא
dyecwc בזהר שכתוב כמו "בית 87, בפירוש
כל 88פרעה" מיניה ואתגליין דאתפרעו "ביתא ,

דקדושה  פרעה לבחינת שבאים 89נהורין",

ענין שזהו והגבלה, מדידה מכל z`iviשלמעלה
zenilyd zilkza mixvn המצרים מכל שיוצאים ,

טובה  ל"ארץ ובאים דקדושה, (גם) וההגבלות
יֿה" "מרחב העצמי 90ורחבה", למרחב ועד ,

יתברך. ועצמותו דמהותו

Á לכל שורש היא מצרים שגלות הידוע ועלֿפי .
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פרעה79) על לפעול כדי ממצרים mikqiyולא בנ"י את לשלח
שהקב"ה  אלא בנ"י, את לשלח מסכים כבר הי' פרעה שהרי –

לבו את mglylהכביד mikqi `ly,מכות עוד לו להוסיף כדי
דמצרים. והביטול השבירה לצורך

וביטול 80) (שבירת אנכי" דן יעבודו אשר הגוי ש"את לאחרי
בנ"י  יציאת לאחרי גם לדונם יכולים שלכאורה אף המנגד),

ממצרים.
(81– במצרים שהיו הקדושה דניצוצות היציאה גם כולל

לקו"ש  (ראה הקדושה ניצוצות על שקאי גדול", ברכוש "יצאו
וש"נ). .80 ע' חכ"א

ועוד.82) ח. ג, שמות
ובכ"מ.83) רפל"ו. תניא ועוד. טז. נשא תנחומא ראה
את 84) ישראל ש"וירא עד דיצי"מ הענין נשלם לא ולכן
שאנו znמצרים כשם ישראל יאמרו שלא "כדי הים", שפת על

(פירש"י  אחרינו" וירדפו אחר מצד עולים הם כך  זה מצד עולין
עה"פ).

בפ'85) המבוארים ביצי"מ נוספים שלבים צ"ל שבינתיים ואף
והביטול בהשבירה נכללים ה"ה – ס"ג) (כנ"ל zeriawdבשלח

swezde"אדרין בתר אדרין קב"ה לי' ש"עייל עי"ז שנעשה דפרעה
ס"ד). (כנ"ל

(ספר 86) בתחלתן" וסופן בסופן תחלתן "נעוץ הכלל ע"פ
מ"ז). פ"א יצירה

א.87) רי, ח"א
טז.88) מה, ויגש
(89" – גופא הדגשתziaובזה zeriawdeפרעה", swezd

דלעו"ז), לפרעה בנוגע (ס"ד) לעיל האמור (ע"ד דקדושה דפרעה
מלכותא  כעין דארעא מלכותא (ואדרבה: דארעא במלכותא כמו
מתגלה  שבה בדירתו, היא דהמלך והקביעות שהתוקף דרקיעא)

עצמותו. בכל
ה.90) קיח, תהלים

`"ypz'd hay 'c ,`a t"y zgiyn

לכל 91הגלויות  שורש היא ממצרים והיציאה ,
שייך 92הגאולות  – האחרון) זה מגלות לגאולה (עד

ומיד  תיכף לבוא העתידה לגאולה גם לעיל האמור
נאמר  עליה מצרים 93ממש, מארץ צאתך "כימי

נפלאות". אראנו

ממצרים  הגאולה היתה זכו, שאילו – ובהקדמה
גאולה  של באופן הראשונה בפעם לארץ והכניסה

גלות  אחריה שאין שסיבב 94נצחית ומהטעמים ,
הגליות  גם יהיו ממצרים הגאולה שלאחרי הקב"ה

"רישא 95שלאחריֿזה  בבל, מגלות החל ,
עד 96דדהבא" שלאחריו לגליות השורש שהוא ,

כדי  – אדום גלות (האחרון), הרביעי לגלות
תהיה  והשלימה) האמיתית (בגאולה הארץ שירושת
(בזמן  המטה בבירור ישראל דבני העבודה לאחרי

zenilydהגלות) zilkza בגלות רק לא היינו, ,
שהיא llkdeמצרים yxeyd גם אלא הגלויות, דכל

הגליות.ihxtבכל דד' הדרגות

הוא  שהבירור ו) (סעיף לעיל האמור ועלֿפי
בירור  להיות צריך שתחילה כלליים, אופנים בב'
ולהעלותם  לבררם שיכולים הקדושה ניצוצות
משך  זמן כל ועבודתנו "מעשינו [עלֿידי לקדושה

בדברים 97הגלות" שנתלבשו ומצוות התורה בקיום
שמים], לשם שנעשים הרשות ובעניני גשמיים,
דעניני  והביטול השבירה להיות צריכה ולאחריֿזה
ולהעלותם  לבררם שאיֿאפשר ה'לעומתֿזה'

הגאולה  בנבואות מצינו לכן – ריבוי 98לקדושה

עלֿדבר שתוכנם lehiadeפסוקים dxiayd'דד
ישראל 99המלכיות  בני את ולדוגמא:100ששעבדו ,

ותשבר" בבל בבצרה"101"נפלה לה' זבח "כי ,102,
עשו" הר את לשפוט ציון בהר מושיעים ,103"ועלו

אלה l`xyiוישארו ipal eriiqie exfriy שכתוב כמו ,
אחיכם  כל את והביאו גו' פלטים מהם "ושלחתי
הר  על גו' וברכב בסוסים לה' מנחה הגוים מכל

ירושלים"ק  "אז 104דשי מזה, ויתירה אל 105, אהפוך
לעבדו  ה' בשם כולם לקרוא ברורה שפה עמים

אחד" .106שכם

בתכלית  ישראל של עבודתם גם תהיה ואז
רצונך" "כמצות – כידוע 107השלימות ש"עיקר 108,

 ֿ בחוץ וקיומם ה'", בארץ ליושבים המצוות כל
"ציונים" של באופן הוא הגלות ובזמן לארץ
האמיתית  בגאולה ישראל בארץ לקיומם (סימנים)

בספרי  "אמרו שאני 109והשלימה, אףֿעלֿפי ..
מצויינין  היו לחוצהֿלארץ, הארץ מן אתכם מגלה
וכן  חדשים.. עליכם יהיו לא שכשתחזרו במצוות
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(ב"ר 91) מצרים ע"ש נק' (גלויות) המלכיות כל שלכן
.(64 שבהערה

ועוד.92) .164 ע' תש"ח סה"מ ראה
טו.93) ז, מיכה
היו 94) אחד ליום ישראל זכו "אילו ב: א, דברים ספרי ראה

בחודש  יוצאים אתם היום דֿה) יג, (פרשתנו שנאמר לארץ נכנסים
וראה  מיד". הכנעני, ארץ אל אלקיך ה' יביאך כי והי' האביב,

.43 הערה 346 ע' חי"ט בלקו"ש בהנסמן
לפרשת 95) שבהמשך בהכתוב מרומז זה שענין לומר, ויש

ארץ  דרך אלקים נחם ולא העם את פרעה בשלח "ויהי בא,
גו'" המדבר דרך העם את אלקים ויסב גו' הוא קרוב כי פלשתים
ב"מדבר  הגלות זמן משך כל על רומזת המדבר דרך שהסבתם –

בשלח). ר"פ אוה"ת בארוכה (ראה העמים"
לח.96) ב, דניאל
רפל"ז.97) תניא
לה'98) הוא שימורים "ליל מב) (יב, בפרשתנו גם ומרומז

לדורותם", ישראל בני לכל שימורים גו' מצרים מארץ להוציאם
קיצי' עלמא ישלים כד רביעאה לילא .. אינון לילון "ארבע
כו'" יתברון פרזלא וגירי ישתיצון רישעא חבלי למיתפרקא

עה"פ). ירושלמי (תרגום

אל 99) "בא בפירוש הזהר דברי בהמשך מהמבואר להעיר
תנין  .. תנינא לגבי אדרין בתר אדרין קב"ה לי' "דעייל פרעה",

נמ  הגדול" ש"התנין יאוריו", בתוך הרובץ היאורים הגדול בכל שך
דאקרי  "ההוא מלכיות, ד' כנגד שהם הנהרות ד' עם הקשורים
אל  ד"בא שהענין י"ל, דעפ"ז – וכו'" בבל מלכות איהו .. פישון
לאגחא  .. תנינא לגבי אדרין בתר אדרין קב"ה לי' "דעייל פרעה",
ביאורים  נמשך הגדול שהתנין לאחרי גם הוא קרבא", בי'
"עתיד  ה: פי"ג, מויק"ר (ולהעיר המלכיות ד' עם הקשורים
לבוא, לעתיד העולם לאומות התרעלה כוס להשקות הקב"ה
והי' יפרד ומשם יוצא, שהדין מקום מעדן, יוצא ונהר הה"ד
.. בבל זה פישון האחד שם נהרות, ארבעה אלו ראשים לארבעה
זו  חידקל השלישי הנהר ושם .. מדי זה גיחון השני הנהר ושם

אדום"). הוא פרת הוא הרביעי והנהר .. יון
(100– אנכי" דן יעבודו אשר הגוי את "וגם בפסוק ומרומז

ישראל" את ששיעבדו על כלים הם שאף מלכיות ד' לרבות "וגם
עה"פ). (פירש"י

ח.101) נא, ירמי'
שבהערה 102) פסיקתא .106 שבהערה זהר (וראה ו לד, ישעי'

.(121
כא.103) א, עובדי'
יטֿכ.104) סו, ישעי'
ט.105) ג, צפני'
לאתערא 106) ישמעאל בני "זמינין וארא: ס"פ מזהר להעיר

עלמא  מסייפי חד עמא יתער זמנא בההוא .. בעלמא תקיפין קרבין
הה"ד  עלייהו, קב"ה יתער וכדין .. ירחין תלת קרבא בה ויגח ..
הארץ  בכנפות לאחוז כתיב מה ולבתר וגו', בבצרה לה' זבח כי
זמנא  "ובההוא ומסיים כו'", מינה ישמעאל לבני וישיצי וגו',
ה' בשם כולם לקרוא ברורה שפה עמים אל אהפוך אז כי כתיב

אחד". שכם ולעבדו
ובכ"מ.107) ויחי. ר"פ תו"ח ראה
כה.108) יח, אחרי רמב"ן
יח.109) יא, עקב



ypz'd"`נד hay 'c ,`a t"y zgiyn

ציונים  לך הציבי ירמיהו המצוות 110אמר אלו ,
שהם  המצוות שגם היינו, בהם". מצויינין שישראל
הוא  הגלות ובזמן בחוץֿלארץ קיומם הגוף, חובת

לארץ". כשנחזור עלינו חדשים יהיו שלא "כדי

מצרים  דיציאת הפרשה בסיום מרומז זה וענין
ארץ  אל יביאך כי ("והיה לארץ הכניסה עלֿדבר
– תפילין למצות בשייכות וגו'") הכנעני

ד  oilitzשהשלימות zevn ד השלימות וכן ,lk
zeevnd) כולה התורה כל "הוקשה ,zeevn(התורה

לארץ 111לתפילין" בכניסה תהיה בגאולה 112,
הגלות, בזמן כי גלות. אחריה שאין הנצחית
שולחן  מעל שגלו ד"בנים ומצב במעמד

מלשון 113אביהם" המצוות ענין אמיתת שייך לא ,
הקב"ה  עם (חיבור) של 114צוותא באופן כיֿאם ,

דצוותא  הענין אמיתת ואילו בלבד. "ציונים"
להיות  שחוזרים לאחרי יהיה המצוות שבקיום

קביעות סמ  של באופן אביהם שולחן על וכים
ושם  מלך", של "פלטרין – לארץ בכניסה ונצחיות,
הקודש, עיר בירושלים – מחדר לפנים בחדר גופא
האמיתית  בגאולה ובקדשֿהקדשים, בביתֿהמקדש

צדקנו. משיח עלֿידי והשלימה

*

Ë לעיל מהאמור ההוראה ולבאר להוסיף ויש .
האדם: בעבודת

בלבם" נתן העולם "את שכל 115כתיב היינו, ,
(עלֿידי  בלבו תחילה ונעשים תלויים העולם עניני

קטן" "עולם האדם, של שבשבילו 116עבודתו) ,

ז"ל  רבותינו כמאמר העולם, נברא 117נברא "לפיכך
בשבילי  לומר חייב ואחד אחד כל יחידי.. אדם
דיציאת  הענין שגם מובן, ומזה העולם". נברא

להיציאה 118מצרים  עד הגלויות משאר והיציאה
פרעה" אל מ"בא שהתחלתם האחרון, זה מגלות
עלֿידי  ונעשה תלוי – הקליפה) וביטול (שבירת

האדם. עבודת

בזה: בעבודה והענין

גלות  לחוץֿלארץ, ישראל ארץ שבין החילוק
עניני  על קאי ישראל שארץ – וכו' ובבל מצרים

dyecwעניני על קאי וחוץֿלארץ ,leg שהם ,
הם  שמצדֿעצמם ו"בבל", "מצרים" בבחינת

milalane mixivn.קדושה בעניני בעבודתם לישראל
ישראל) (ארץ קדושה להמשיך היא האדם ועבודת
עבודתו  על שנוסף – (חוץֿלארץ) חול בעניני גם
המצוות), וקיום התורה (לימוד קדושה בעניני
באופן  דחול) (עובדין הרשות בעניני גם עוסק

שמים" לשם יהיו מעשיך דרכיך 119ש"כל ו"בכל ,
בבחינת 120דעהו" הם גם נעשים שעלֿידיֿזה ,

ישראל  ארץ "עתידה עלֿדרך ישראל", "ארץ
הארצות". בכל שתתפשט

 ֿ שאי ו"בבל" ד"מצרים" ענינים יש לזה, ונוסף
ולהע  לבררם באופן אפשר כיֿאם לקדושה, לותם

lehiaeשל dxiay כח בין החילוק ולדוגמא: .
וצריך  יכול המתאוה שכח – הרע לציור המתאווה
הרע  ציור מהֿשאיןֿכן לטוב, להתאוות להתהפך
לו  איֿאפשר גמור, רע להיותו אליו, שנתאוה

אלא תקנה לו ואין בקדושה, elehiaלהתכלל
mlerd on ezxarde הפרה שריפת ענין שזהו ,121,

כח  הפשוט, החומר שהוא האפר רק שנשאר
לגמרי  מתבטל הרע ציור מהֿשאיןֿכן .122המתאוה,
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כ.110) לא, ירמי'
למען 111) עיניך בין ולזכרון ידך על לאות לך והי' קרא "אמר

(קידושין  לתפילין" כולה התורה כל הוקשה בפיך, ה' תורת תהי'
מ  פטורות שנשים למדים זה שמהיקש ומכיון א), ֿעשה zevnלה,

היא  התורה", כל ב"הוקשה שהכוונה מוכח, גרמא, שהזמן
התורה.zeevnל 

הי'112) שמתןֿתורה –iptlאף לארץ דוקא xacnaהכניסה
כי  – ועוד) כו. פי"ט, במדב"ר – בה" שוין הכל שיהיו ("כדי

dxezהיאmewne onfc zelabdn dlrnl,דוקא למטה שניתנה (אף
התורה  לימוד שע"י והמקום), הזמן בגדרי היא", בשמים "לא
ובזמן  בחוץֿלארץ (גם זמן ובכל מקום בכל הקרבנות בהלכות
לקו"ת  (ראה כו'" הקריב כאילו הכתוב עליו "מעלה הגלות),

ובכ"מ). ואילך. א יג, במדבר
סע"א.113) ג, ברכות
ובכ"מ.114) ב. מז, ג. מה, בחוקותי לקו"ת ראה
ה,115) במדבר לקו"ת ב. קצה, זח"א וראה יא. ג, קהלת

רע"ב.
ספל"א.116) דר"נ אבות וראה ב. לג, זח"ג ג. פקודי תנחומא

במשנה.117) – סע"א לז, סנהדרין
יום 118) בכל מישראל כאו"א בעבודת וישנו להיות שצריך

חייב  ויום) יום (ובכל ודור דור "בכל ב) קטז, (פסחים כמארז"ל –
(ראה  ממצרים" (היום) יצא הוא כאילו עצמו את לראות אדם

פמ"ז). תניא
מי"ב.119) פ"ב אבות
אדה"ז 120) שו"ע ספ"ג. דעות הל' רמב"ם וראה ו. ג, משלי

ס"ב. סקנ"ו או"ח
(121.. בבל  זו אדומה .. מצרים זו "פרה ממארז"ל להעיר

עלי' עלה לא אשר .. יון זו מום בה אין אשר .. מדי זו תמימה
בבצרה  לה' זבח כי שנאמר לפניו, אותה ושחט .. אדום זו עול
ולהעיר  – ועוד). פי"ד. פס"ר פרה. פ' דר"כ (פסיקתא וגו'"

בצרה. מהדגשת
ובכ"מ.122) ואילך. ג נו, חוקת לקו"ת ראה

`"ypz'd hay 'c ,`a t"y zgiyn

למדים  – הרע וביטול דשבירת העבודה וסדר
תנינא  לגבי אדרין בתר "אדרין פרעה", אל מ"בא
להיות  צריכה שלכלֿלראש קרבא", ביה לאגחא כו'

וביטול zeriawdeשבירת swezd ֿ ובדרך דהקליפה,
הקליפה  מציאות וביטול שבירת גם נעשה ממילא
שלכלֿלראש  – האדם בעבודת ודוגמתו לגמרי.
התגברות  מודגש שבו הענין ולבטל לשבור צריך
 ֿ בדרך מתבטלים ועלֿידיֿזה ביותר, ה'לעומתֿזה'

הענינים. שאר ממילא

שיש  עד גדול בתוקף היא הקליפה כאשר וגם
משה  לניצוץ הקב"ה אומר – פחד של לענין מקום
פרעה", אל "בא מישראל: ואחד אחד שבכל

ליה קרבא",edÎjixaÎ`ycew`"דעייל ביה לאגחא ..
בעצמו  והקב"ה עמו, יחד בא בעצמו שהקב"ה
תוקף  מבטל אחרא") ולא ("קודשאֿבריךֿהוא..

כו'. הקליפה

È:ועיקר ועוד .

שמצירים  – ו"בבל" ד"מצרים" הענין
ואחד  אחד כל אצל מודגש – לישראל ומבלבלים
והבלבול  המיצר מודגש שאצלו מי יש ענינו: לפי
ויש  השלימות, בתכלית ה' בעבודת החסרון מצד
החסרון  מצד והבלבול המיצר מודגש שאצלו מי
ללמוד  פנוי יהיה (שעלֿידיֿזה גשמיים בענינים

הרמב"ם  כפסקֿדין מנוחה, מתוך בנוגע 123תורה
שבתורה). הגשמיים ליעודים

ישראל" בכורי ש"בני ישראל 124וכיון "נער ,
צועק 125ואוהבהו" הקטן בנו שכאשר האב ומטבע ,

שרוצה  הדבר כאשר גם הרי מסויים, דבר שרוצה
קטנות  לפי שרוצה (אלא וחשיבות ערך חסר הוא
הקטן  בנו שרוצה הדבר ליתן האב ממהר שכלו),

דברים iptlעוד שירצה אותו ומלמד שמחנך
ובלבול  מיצר מרגיש כשיהודי הרי, – חשובים
לבטל  הקב"ה ממהר גשמיים, בענינים מחסרון
שירגיש  לדרגא שמגיע לפני עוד זה, ובלבול מיצר
בשלימות. ה' בעבודת מהחסרון והבלבול המיצר

שכתוב  חי 126וכמו לכל ומשביע ידך את "פותח
רצונו" לפי אחד "כל – לפי 127רצון" חי "לכל ,

ותאוותו" ד"חי"128רצונו בדרגא בהיותו גם ,
מ"מדבר". שלמטה

חסר  דבר רוצה כשהבן אמורים הדברים ואם
רוצה  כשהבן עלֿאחתֿכמהֿוכמה וחשיבות, ערך

– חשוב הכי ישראל d`ividדבר בני דכל
צר" לו צרתם "בכל – אנכי 129(והשכינה "עמו ,

שהקב"ה zelbdn)130בצרה" ובוודאי בוודאי –
שבכל xdnlצריך ישראל בני כל בנו, רצון למלא

שאין  נצחית לגאולה מהגלות לצאת הדורות,
לדרגא  הגיע לא עדיין אם אפילו גלות, אחריה
אלקים  "פדה – הכתוב [ובלשון ה' בעבודת נעלית

ישראל eizexvאת lkn"131,jkÎxg`e יפדה 132"והוא
ישראל eizepeerאת lkn"133 ֿ וקל ובמכלֿשכן ,[

עד  נמוכה בדרגא בהיותם ממצרים מהיציאה וחומר
מקום  היה ממצרים היציאה שלאחרי כך כדי

גו' העם ינחם "פן dnixvnלחשש eaye לא" שלכן ,"
ש)קרוב  (אף כי פלשתים ארץ דרך אלקים נחם
זה  מגלות ביציאה ועלֿאחתֿכמהֿוכמה הוא",
בדרך  ישראל לארץ באים ומיד שתיכף האחרון,

xzeia daexwd.

*

‡È זה בדורנו יתירה הדגשה יש לעיל בהאמור .
ליום  בסמיכות היא פרעה" אל "בא שפרשת –

קודש" ("יהיה ההילולא 134העשירי יום בשבט, (
דורנו  נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק בשנה 135של שחל ,

מיום  שמתברך לטובה עלינו הבא הששי ביום זו
פרעה":136השבתֿקודש  אל "בא פרשת

דעשירי  ההילולא בעל של העיקריים מעניניו
עבד  אשר ועבודתו ותורתו מעשיו ש"כל – בשבט
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רפ"ט.123) תשובה הל'
כב.124) ד, שמות
א.125) יא, הושע
טז.126) קמה, תהלים
עה"פ.127) רד"ק

עה"פ.128) מצו"ד
ט.129) סג, ישעי'
א.130) טז, תענית וראה טו. צא, תהלים
כב.131) כה, תהלים
ח.132) קל, שם
ועוד.133) ס"ט. ויחי ש"פ משיחות קונטרס ראה
וש"נ.134) .290 ס"ע ח"ו לקו"ש וראה לב. כז, בחוקותי
ביום 135) היתה ה'תש"י) (בשנת שהסתלקותו – מזה ויתירה

פרעה. אל בא פרשת הש"ק
סג 136) (זח"ב יומין" כולהו מתברכין א).ש"מיני' פח, ב. ,

ימי  כל על הש"ק מיום הברכה ושלימות שעיקר לומר, ויש –
הבריאה  בהתחלת כמו הששי, ביום השבוע, בסיום היא השבוע
שער  (פרדס הבריאה שלפני השבת מיום הברכה ושלימות שעיקר
ושלימות  גמר אדה"ר, ברוא יום הששי, ביום היתה ועוד) פ"ז. ד'

הבריאה.



נכ `"ypz'd hay 'c ,`a t"y zgiyn

ציונים  לך הציבי ירמיהו המצוות 110אמר אלו ,
שהם  המצוות שגם היינו, בהם". מצויינין שישראל
הוא  הגלות ובזמן בחוץֿלארץ קיומם הגוף, חובת

לארץ". כשנחזור עלינו חדשים יהיו שלא "כדי

מצרים  דיציאת הפרשה בסיום מרומז זה וענין
ארץ  אל יביאך כי ("והיה לארץ הכניסה עלֿדבר
– תפילין למצות בשייכות וגו'") הכנעני

ד  oilitzשהשלימות zevn ד השלימות וכן ,lk
zeevnd) כולה התורה כל "הוקשה ,zeevn(התורה

לארץ 111לתפילין" בכניסה תהיה בגאולה 112,
הגלות, בזמן כי גלות. אחריה שאין הנצחית
שולחן  מעל שגלו ד"בנים ומצב במעמד

מלשון 113אביהם" המצוות ענין אמיתת שייך לא ,
הקב"ה  עם (חיבור) של 114צוותא באופן כיֿאם ,

דצוותא  הענין אמיתת ואילו בלבד. "ציונים"
להיות  שחוזרים לאחרי יהיה המצוות שבקיום

קביעות סמ  של באופן אביהם שולחן על וכים
ושם  מלך", של "פלטרין – לארץ בכניסה ונצחיות,
הקודש, עיר בירושלים – מחדר לפנים בחדר גופא
האמיתית  בגאולה ובקדשֿהקדשים, בביתֿהמקדש

צדקנו. משיח עלֿידי והשלימה

*

Ë לעיל מהאמור ההוראה ולבאר להוסיף ויש .
האדם: בעבודת

בלבם" נתן העולם "את שכל 115כתיב היינו, ,
(עלֿידי  בלבו תחילה ונעשים תלויים העולם עניני

קטן" "עולם האדם, של שבשבילו 116עבודתו) ,

ז"ל  רבותינו כמאמר העולם, נברא 117נברא "לפיכך
בשבילי  לומר חייב ואחד אחד כל יחידי.. אדם
דיציאת  הענין שגם מובן, ומזה העולם". נברא

להיציאה 118מצרים  עד הגלויות משאר והיציאה
פרעה" אל מ"בא שהתחלתם האחרון, זה מגלות
עלֿידי  ונעשה תלוי – הקליפה) וביטול (שבירת

האדם. עבודת

בזה: בעבודה והענין

גלות  לחוץֿלארץ, ישראל ארץ שבין החילוק
עניני  על קאי ישראל שארץ – וכו' ובבל מצרים

dyecwעניני על קאי וחוץֿלארץ ,leg שהם ,
הם  שמצדֿעצמם ו"בבל", "מצרים" בבחינת

milalane mixivn.קדושה בעניני בעבודתם לישראל
ישראל) (ארץ קדושה להמשיך היא האדם ועבודת
עבודתו  על שנוסף – (חוץֿלארץ) חול בעניני גם
המצוות), וקיום התורה (לימוד קדושה בעניני
באופן  דחול) (עובדין הרשות בעניני גם עוסק

שמים" לשם יהיו מעשיך דרכיך 119ש"כל ו"בכל ,
בבחינת 120דעהו" הם גם נעשים שעלֿידיֿזה ,

ישראל  ארץ "עתידה עלֿדרך ישראל", "ארץ
הארצות". בכל שתתפשט

 ֿ שאי ו"בבל" ד"מצרים" ענינים יש לזה, ונוסף
ולהע  לבררם באופן אפשר כיֿאם לקדושה, לותם

lehiaeשל dxiay כח בין החילוק ולדוגמא: .
וצריך  יכול המתאוה שכח – הרע לציור המתאווה
הרע  ציור מהֿשאיןֿכן לטוב, להתאוות להתהפך
לו  איֿאפשר גמור, רע להיותו אליו, שנתאוה

אלא תקנה לו ואין בקדושה, elehiaלהתכלל
mlerd on ezxarde הפרה שריפת ענין שזהו ,121,

כח  הפשוט, החומר שהוא האפר רק שנשאר
לגמרי  מתבטל הרע ציור מהֿשאיןֿכן .122המתאוה,
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כ.110) לא, ירמי'
למען 111) עיניך בין ולזכרון ידך על לאות לך והי' קרא "אמר

(קידושין  לתפילין" כולה התורה כל הוקשה בפיך, ה' תורת תהי'
מ  פטורות שנשים למדים זה שמהיקש ומכיון א), ֿעשה zevnלה,

היא  התורה", כל ב"הוקשה שהכוונה מוכח, גרמא, שהזמן
התורה.zeevnל 

הי'112) שמתןֿתורה –iptlאף לארץ דוקא xacnaהכניסה
כי  – ועוד) כו. פי"ט, במדב"ר – בה" שוין הכל שיהיו ("כדי

dxezהיאmewne onfc zelabdn dlrnl,דוקא למטה שניתנה (אף
התורה  לימוד שע"י והמקום), הזמן בגדרי היא", בשמים "לא
ובזמן  בחוץֿלארץ (גם זמן ובכל מקום בכל הקרבנות בהלכות
לקו"ת  (ראה כו'" הקריב כאילו הכתוב עליו "מעלה הגלות),

ובכ"מ). ואילך. א יג, במדבר
סע"א.113) ג, ברכות
ובכ"מ.114) ב. מז, ג. מה, בחוקותי לקו"ת ראה
ה,115) במדבר לקו"ת ב. קצה, זח"א וראה יא. ג, קהלת

רע"ב.
ספל"א.116) דר"נ אבות וראה ב. לג, זח"ג ג. פקודי תנחומא

במשנה.117) – סע"א לז, סנהדרין
יום 118) בכל מישראל כאו"א בעבודת וישנו להיות שצריך

חייב  ויום) יום (ובכל ודור דור "בכל ב) קטז, (פסחים כמארז"ל –
(ראה  ממצרים" (היום) יצא הוא כאילו עצמו את לראות אדם

פמ"ז). תניא
מי"ב.119) פ"ב אבות
אדה"ז 120) שו"ע ספ"ג. דעות הל' רמב"ם וראה ו. ג, משלי

ס"ב. סקנ"ו או"ח
(121.. בבל  זו אדומה .. מצרים זו "פרה ממארז"ל להעיר

עלי' עלה לא אשר .. יון זו מום בה אין אשר .. מדי זו תמימה
בבצרה  לה' זבח כי שנאמר לפניו, אותה ושחט .. אדום זו עול
ולהעיר  – ועוד). פי"ד. פס"ר פרה. פ' דר"כ (פסיקתא וגו'"

בצרה. מהדגשת
ובכ"מ.122) ואילך. ג נו, חוקת לקו"ת ראה

`"ypz'd hay 'c ,`a t"y zgiyn

למדים  – הרע וביטול דשבירת העבודה וסדר
תנינא  לגבי אדרין בתר "אדרין פרעה", אל מ"בא
להיות  צריכה שלכלֿלראש קרבא", ביה לאגחא כו'

וביטול zeriawdeשבירת swezd ֿ ובדרך דהקליפה,
הקליפה  מציאות וביטול שבירת גם נעשה ממילא
שלכלֿלראש  – האדם בעבודת ודוגמתו לגמרי.
התגברות  מודגש שבו הענין ולבטל לשבור צריך
 ֿ בדרך מתבטלים ועלֿידיֿזה ביותר, ה'לעומתֿזה'

הענינים. שאר ממילא

שיש  עד גדול בתוקף היא הקליפה כאשר וגם
משה  לניצוץ הקב"ה אומר – פחד של לענין מקום
פרעה", אל "בא מישראל: ואחד אחד שבכל

ליה קרבא",edÎjixaÎ`ycew`"דעייל ביה לאגחא ..
בעצמו  והקב"ה עמו, יחד בא בעצמו שהקב"ה
תוקף  מבטל אחרא") ולא ("קודשאֿבריךֿהוא..

כו'. הקליפה

È:ועיקר ועוד .

שמצירים  – ו"בבל" ד"מצרים" הענין
ואחד  אחד כל אצל מודגש – לישראל ומבלבלים
והבלבול  המיצר מודגש שאצלו מי יש ענינו: לפי
ויש  השלימות, בתכלית ה' בעבודת החסרון מצד
החסרון  מצד והבלבול המיצר מודגש שאצלו מי
ללמוד  פנוי יהיה (שעלֿידיֿזה גשמיים בענינים

הרמב"ם  כפסקֿדין מנוחה, מתוך בנוגע 123תורה
שבתורה). הגשמיים ליעודים

ישראל" בכורי ש"בני ישראל 124וכיון "נער ,
צועק 125ואוהבהו" הקטן בנו שכאשר האב ומטבע ,

שרוצה  הדבר כאשר גם הרי מסויים, דבר שרוצה
קטנות  לפי שרוצה (אלא וחשיבות ערך חסר הוא
הקטן  בנו שרוצה הדבר ליתן האב ממהר שכלו),

דברים iptlעוד שירצה אותו ומלמד שמחנך
ובלבול  מיצר מרגיש כשיהודי הרי, – חשובים
לבטל  הקב"ה ממהר גשמיים, בענינים מחסרון
שירגיש  לדרגא שמגיע לפני עוד זה, ובלבול מיצר
בשלימות. ה' בעבודת מהחסרון והבלבול המיצר

שכתוב  חי 126וכמו לכל ומשביע ידך את "פותח
רצונו" לפי אחד "כל – לפי 127רצון" חי "לכל ,

ותאוותו" ד"חי"128רצונו בדרגא בהיותו גם ,
מ"מדבר". שלמטה

חסר  דבר רוצה כשהבן אמורים הדברים ואם
רוצה  כשהבן עלֿאחתֿכמהֿוכמה וחשיבות, ערך

– חשוב הכי ישראל d`ividדבר בני דכל
צר" לו צרתם "בכל – אנכי 129(והשכינה "עמו ,

שהקב"ה zelbdn)130בצרה" ובוודאי בוודאי –
שבכל xdnlצריך ישראל בני כל בנו, רצון למלא

שאין  נצחית לגאולה מהגלות לצאת הדורות,
לדרגא  הגיע לא עדיין אם אפילו גלות, אחריה
אלקים  "פדה – הכתוב [ובלשון ה' בעבודת נעלית

ישראל eizexvאת lkn"131,jkÎxg`e יפדה 132"והוא
ישראל eizepeerאת lkn"133 ֿ וקל ובמכלֿשכן ,[

עד  נמוכה בדרגא בהיותם ממצרים מהיציאה וחומר
מקום  היה ממצרים היציאה שלאחרי כך כדי

גו' העם ינחם "פן dnixvnלחשש eaye לא" שלכן ,"
ש)קרוב  (אף כי פלשתים ארץ דרך אלקים נחם
זה  מגלות ביציאה ועלֿאחתֿכמהֿוכמה הוא",
בדרך  ישראל לארץ באים ומיד שתיכף האחרון,

xzeia daexwd.

*

‡È זה בדורנו יתירה הדגשה יש לעיל בהאמור .
ליום  בסמיכות היא פרעה" אל "בא שפרשת –

קודש" ("יהיה ההילולא 134העשירי יום בשבט, (
דורנו  נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק בשנה 135של שחל ,

מיום  שמתברך לטובה עלינו הבא הששי ביום זו
פרעה":136השבתֿקודש  אל "בא פרשת

דעשירי  ההילולא בעל של העיקריים מעניניו
עבד  אשר ועבודתו ותורתו מעשיו ש"כל – בשבט
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רפ"ט.123) תשובה הל'
כב.124) ד, שמות
א.125) יא, הושע
טז.126) קמה, תהלים
עה"פ.127) רד"ק

עה"פ.128) מצו"ד
ט.129) סג, ישעי'
א.130) טז, תענית וראה טו. צא, תהלים
כב.131) כה, תהלים
ח.132) קל, שם
ועוד.133) ס"ט. ויחי ש"פ משיחות קונטרס ראה
וש"נ.134) .290 ס"ע ח"ו לקו"ש וראה לב. כז, בחוקותי
ביום 135) היתה ה'תש"י) (בשנת שהסתלקותו – מזה ויתירה

פרעה. אל בא פרשת הש"ק
סג 136) (זח"ב יומין" כולהו מתברכין א).ש"מיני' פח, ב. ,

ימי  כל על הש"ק מיום הברכה ושלימות שעיקר לומר, ויש –
הבריאה  בהתחלת כמו הששי, ביום השבוע, בסיום היא השבוע
שער  (פרדס הבריאה שלפני השבת מיום הברכה ושלימות שעיקר
ושלימות  גמר אדה"ר, ברוא יום הששי, ביום היתה ועוד) פ"ז. ד'

הבריאה.



ypz'd"`נו hay 'c ,`a t"y zgiyn

פטירתו.. בעת למטה ומאיר.. מתגלה חייו.. ימי כל
הארץ" בקרב ישועות וביתר 137ופועל שאת וביתר ,

בקודש" ("מעלין שנה 138עוז מידי ההילולא ביום (
ד  הפעולה – oezgzdבשנה xexia139 בשמו כמודגש ,

בן  לי ה' "יוסף שם על "יוסף", (הראשון),
"140אחר" שגם ,xg`" להיות יתהפך "oa"141 ֿ שעל ,

נעשית הוספה)dtqedידיֿזה מלשון (יוסף
בקדושה  .142ושלימות

יותר: ובפרטיות

מ"אחר" לעשות ההילולא בעל של עבודתו
בנוגע לכלֿלראש, היא, l`xyi"בן" ipal עלֿידי –

גם  חוצה המעיינות והפצת והיהדות, התורה הפצת
ומצב  במעמד נראים ובחיצוניות שבגלוי אלה עבור
מקיום  לעתֿעתה רחוקים להיותם "אחר", של
תינוקות  באשמתם, (שלא ומצוות התורה

"בן"143שנשבו  – האמיתית מציאותם שתתגלה ,(
–ielbae lreta תרגום עלֿידי – ובמיוחד כולל ,

דאומות  בלשונות התורה ופנימיות התורה עניני
ֿ 144העולם  לשון מבינים אינם שעדיין אלה עבור
בעל 145הקודש  עלֿידי התחדש זה שדבר ,

ל 146ההילולא  בנוגע וגם ;mlerd zene`"אחר" ,
חדורים  ויושר צדק הפצת עלֿידי – כפשוטו

מצוות  שבע לקיום שמביאה העולם בבורא באמונה
יצרה"147בניֿנח  ל"לשבת ובכללות ,148.

כדור  בחצי זו למדינה בבואו – ובמיוחד
oezgzd בעל של החידוש מודגש בזה [שגם

גם  כולל שלפניו, נשיאינו רבותינו לגבי ההילולא
ניתוסף  שבה העליון], כדור בחצי היו שכולם אביו,
בבירור  הזה) היום עד והולך (ומוסיף יותר עוד
לבני  בנוגע הן "בן", מ"אחר" לעשות התחתון,

העולם. לאומות בנוגע והן ישראל

היא זו שעבודה – מיוחדת dpkdובהדגשה
dle`bdl בני דכל שהקירוב – ישראל לבני בנוגע :

לתורה  מיהדות) רחוקים שהיו אלה (גם ישראל
היעוד  לקיום והכנה ודוגמא מעין היא ומצוות
אשר  עמו שאר את לקנות ידו שנית אדנֿי "יוסיף

הים  ומאיי וגו' וממצרים מאשור ואסף 149ישאר גו'
גו'" ישראל –150נדחי העולם לאומות ובנוגע ;

שפה  עמים אל אהפוך "אז היעוד לקיום הכנה
אחד". שכם לעבדו גו' ברורה

אל  ד"בא הענין שתוכן לעיל המבואר ועלֿפי
היציאה  בשביל התחתון בירור הוא פרעה"
דיום  השייכות לבאר יש לארץ, והכניסה ממצרים
אל  "בא לפרשת עבודתו) ושלימות (גמר ההילולא
כל  ההילולא בעל של עבודתו עיקר כיון – פרעה"
פרעה") אל ("בא התחתון בבירור היתה חייו ימי
מצרים  (יציאת והשלימה האמיתית לגאולה כהכנה

לארץ). וכניסה

·È:לפועל ובנוגע .

פרעה, אל בא פרשת השבתֿקודש ביום בעמדנו
יש  – בשבט דעשירי ההילולא יום מתברך שממנו
על  (נוסף ומקום מקום בכל ולפרסם לעורר

ההילולא  בעל של אמותיו בד' ֿ 151הפעולות על (
 ֿ ועלֿאחת ההילולא, ליום המתאימות ההכנות דבר
ביום  המתאימה ההנהגה עלֿדבר כמהֿוכמה
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וכ"ח.137) סז"ך אגה"ק ראה
וש"נ.138) א. כח, ברכות
ברכה 139) נמשכת שממנו – טבת לחודש מהשייכות להעיר

הגוף" מן נהנה שהגוף "ירח – שבט דחודש לעבודה ונתינתֿכח
יש  חיבור שע"י (כביכול) להנאה גם שרומז א), יג, (מגילה

ואילך). 382 ע' חט"ו לקו"ש (ראה הגשמי יש עם האמיתי
כד.140) ל, ויצא
ועוד.141) רנ. ע' פרשתנו אוה"ת ראה
והצחוק 142) השמחה ע"ש "יצחק", השני, בשמו גם ומרומז

נעשה  למעלה והתענוג הצחוק שעיקר – לי") יצחק השומע ("כל
לנהורא" חשוכא "אתהפכא ל"בן", "אחר" דהפיכת העבודה ע"י
רמט), ע' שם אוה"ת וראה ואילך. ד יז, תולדות תו"א (ראה
גו'" פינו שחוק וממלאים) מותר (שאז ימלא "אז – ולעת"ל

א). לא, ברכות ב. קכו, (תהלים
ה"ג.143) פ"ג ממרים הל' רמב"ם ראה
חודש 144) עשר "בעשתי – שבט לחודש מהשייכות להעיר

התורה", את באר משה הואיל גו' שבט) (ר"ח לחודש באחד
ובפירש"י). גֿה א, (דברים להם" פירשה לשון "בשבעים

חסידות145) מאמרי ופירסום כתיבת רק (נוסף zici`aלא
רבינו  כמ"ש נשיאינו, רבותינו של כדרכם באידית, אמירתם על
(אגה"ק  בלה"ק" ולא בל"א ד"ת אומר הי' ז"ל ש"הבעש"ט הזקן

גם אלא mreסכ"ה)), mr lk oeyla.
כ"ק 146) אביו, של בזמנו זה דענין ההתחלה שגם ולהעיר,

מו"ח  כ"ק מקומו, ממלא בנו ידי ועל בהשתדלות היתה אדנ"ע,
דורנו. נשיא אדמו"ר

משה 147) נצטווה "וכן ספ"ח: מלכים בהל' הרמב"ם כפס"ד
בני  שנצטוו מצוות לקבל העולם באי כל את לכוף הגבורה מפי

כו'". בתורה הקב"ה בהן שצוה מפני .. נח
יח.148) מה, ישעי'
התחתון.149) כדור חצי על רומז הים" ש"איי לומר ויש
יאֿיב.150) יא, שם
מדיני151) zxnzyndלהעיר xvg דימים הרמב"ם בשיעורי –

רפ"ה). גירושין (הל' האחרונים
ועוד.152) ואילך. 95 ע' חב"ד המנהגים ספר ראה

`"ypz'd hay 'c ,`a t"y zgiyn

עצמו  בלימוד 152ההילולא הוספה ובמיוחד כולל ,
שמתנהגים  למוסדות הצדקה בנתינת הוספה תורתו,
והתוועדויות  שמו, על שנקראים או ברוחו

להוסיף 153פעילות  טובות החלטות יקבלו שבהם
הורנו  אשר ישרה "בדרך בהליכה ויותר יותר

נצחֿסלהֿועד" באורחותיו ונלכה .154מדרכיו

עלֿידי  להגאולה להכנה בנוגע יתירה והדגשה
"אחכה  לגאולה, והציפיה והבטחון האמונה חיזוק

שיבוא" יום בכל ההילולא 155לו בעל כלשון –156:
epwcv giyn ipt lawl mklek okd ecnr.

" זו, בשנה פלאות pנתyהאzיוdובפרט
בתקופה ` ונפלאות נסים ראו שכבר ולאחרי ראנו",

רבים  של יציאתם – ובמיוחד כולל האחרונה,
ועלֿידיֿזה  ישראל, לארץ ההיא ממדינה מישראל
הוא  זה שענין ומצוותיה, תורה ליהדות קירובם גם

היעוד  לקיום קרובה והכנה ודוגמא "קהל 157מעין
הנה". ישובו גדול

‚È האחרונים בימים יותר עוד ניתוסף ובזה .
ממש:

ד"מלכיות  בענין האחרונים דימים המאורעות
ממש  בסמיכות שנמצאים מדגישים בזו" זו מתגרות

ז"ל  חכמינו במדרשי כמבואר שענין 158להגאולה,
מ  הוא dle`bdזה ipniq.

המדרש  נגלה 159ובלשון המשיח שמלך "שנה
אומות  וכל ערבי.. במלך מתגרה פרס מלך בו..
(הקב"ה  להם ואומר ומתבהלין.. מתרעשין העולם

תתייראו  אל בני לא 160לישראל) שעשיתי מה כל ,
בשבילכם אלא mkzle`bעשיתי onf ribd."

וכלל  כלל יפגעו לא אלה שמאורעות ופשוט,
שהם ישראל, d"awdבבני ly epir zaa בכם "הנוגע ,

העין") ("אישון עינו" [שב"בבת עינו" בבבת כנוגע
קלה, הכי מנגיעה אפילו הזהירות ביותר גדולה
חלקי  לשאר בנוגע הזהירות לגבי בערך שלא
הדרים  ישראל לבני בנוגע ובמיוחד כולל הגוף],

dyecwd epvx`a עיני גו' אשר "ארץ שהיא שכיון ,
מיוחדת) (שימתֿלב אותה דורש אלקיך cinzה'

ומפרט ) (ומוסיף בה אלקיך ה' creעיני dpyd ziyxn
dpy zixg`הרי בשוה), סופה ועד (מתחילתה היא "

xzeia gehad mewnd.

שמנסים  ישראל שונאי של לפעולותיהם ובנוגע
יעלה  ולא ממש, בהם אין – חסֿושלום לפגוע
שומר  יישן ולא ינום ש"לא כיון בידם, הדבר

שמצד 161ישראל" [אף קל באופן שנפגעו ואלה ,
הקב"ה, של עינו" "בבת ישראל, של מעלתם גודל
תיכף  יזכו – חמור] דבר היא קלה הכי נגיעה גם
השלימות  לתכלית ועד שלימה, לרפואה ומיד
החולי  ומבטלת שעוקרת באופן שברפואה,
לימודי  בניך "וכל – חכם פעולת (עלֿדרך מלמפרע

מלמפרע)162ה'" נדר בעקירת –163.

מקום  בכל ישראל בני לכל בנוגע ועלֿדרךֿזה
בפרשתנו  כמפורש – שלפני 164שהם להזמן בנוגע

בימינו  ועלֿדרךֿזה ממצרים, להיציאה ובסמיכות
" האחרונים: הגלות ברגעי didאלה, l`xyi ipa lkle

mzeayena xe`"165.

– היא ישראל לבני אלה דמאורעות השייכות
ש" mkzle`bהידיעה onf ribd הכן עמדו שלכן, ,"

ובמיוחד  כולל צדקנו, משיח פני לקבלת כולכם
עלֿידי  אשר ומצוות, תורה בעניני ההוספה עלֿידי
כולו  העולם כל ואת עצמו את הכריע אחת, "מצוה

והצלה" תשועה ולהם לו וגרם זכות, .166לכף

„È על ולדבר להוסיף יצטרכו שלא ויהיֿרצון .
ipniq רואים ממש ומיד שתיכף כיון הגאולה, ביאת

והשלימה  האמיתית הגאולה את ובגלוי בפועל
צדקנו. משיח עלֿידי
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הזמן 153) תנאי ובמיוחד כולל והזמן, המקום תנאי לפי
שבת. בערב חל ההילולא שיום זו שנה דקביעות

סז"ך.154) באגה"ק אדה"ז לשון
עיקרים.155) מי"ג הי"ב עיקר
ובכ"מ.156) טבת. ט"ו יום" "היום
ז.157) לא, ירמי'
א.158) יד, לך לך טוב לקח מדרש ד. פמ"ב, ב"ר
תצט.159) רמז ישעי' יל"ש
ע"ד 160) לנבואה בהמשך – ד לה, (ישעי' הכתוב ובלשון

אוה"ע) לרשעי הגאולה הפרעון את (שממהרין לב לנמהרי "אמרו
נקם  אלקיכם הנה תיראו אל פירש"י*) – איחורה על ומצירין

ויושיעכם". יבוא הוא הרשעים) (על אלקים גמול יבוא

(*"dfd `ltk zeidl mipin`n eid `ly" :r"a`xae.

ד.161) קכא, תהלים
יג.162) נד, ישעי'
למפרע"163) וא' .. ולהבא מכאן א' רפואות, מיני ב' "דיש

(בסופו)). ה"ב פ"ב תשובה הל' לרמב"ם (צפע"נ
כג.164) יו"ד,
"נבלעת 165) בנ"י) ישבו (שבה גושן" ש"ארץ מהדעה להעיר

ואילך. 407 ע' חט"ו לקו"ש (ראה ישראל" ערי ).p"yeבתוך
ה"ד.166) פ"ג תשובה הל' רמב"ם



נז `"ypz'd hay 'c ,`a t"y zgiyn

פטירתו.. בעת למטה ומאיר.. מתגלה חייו.. ימי כל
הארץ" בקרב ישועות וביתר 137ופועל שאת וביתר ,

בקודש" ("מעלין שנה 138עוז מידי ההילולא ביום (
ד  הפעולה – oezgzdבשנה xexia139 בשמו כמודגש ,

בן  לי ה' "יוסף שם על "יוסף", (הראשון),
"140אחר" שגם ,xg`" להיות יתהפך "oa"141 ֿ שעל ,

נעשית הוספה)dtqedידיֿזה מלשון (יוסף
בקדושה  .142ושלימות

יותר: ובפרטיות

מ"אחר" לעשות ההילולא בעל של עבודתו
בנוגע לכלֿלראש, היא, l`xyi"בן" ipal עלֿידי –

גם  חוצה המעיינות והפצת והיהדות, התורה הפצת
ומצב  במעמד נראים ובחיצוניות שבגלוי אלה עבור
מקיום  לעתֿעתה רחוקים להיותם "אחר", של
תינוקות  באשמתם, (שלא ומצוות התורה

"בן"143שנשבו  – האמיתית מציאותם שתתגלה ,(
–ielbae lreta תרגום עלֿידי – ובמיוחד כולל ,

דאומות  בלשונות התורה ופנימיות התורה עניני
ֿ 144העולם  לשון מבינים אינם שעדיין אלה עבור
בעל 145הקודש  עלֿידי התחדש זה שדבר ,

ל 146ההילולא  בנוגע וגם ;mlerd zene`"אחר" ,
חדורים  ויושר צדק הפצת עלֿידי – כפשוטו

מצוות  שבע לקיום שמביאה העולם בבורא באמונה
יצרה"147בניֿנח  ל"לשבת ובכללות ,148.

כדור  בחצי זו למדינה בבואו – ובמיוחד
oezgzd בעל של החידוש מודגש בזה [שגם

גם  כולל שלפניו, נשיאינו רבותינו לגבי ההילולא
ניתוסף  שבה העליון], כדור בחצי היו שכולם אביו,
בבירור  הזה) היום עד והולך (ומוסיף יותר עוד
לבני  בנוגע הן "בן", מ"אחר" לעשות התחתון,

העולם. לאומות בנוגע והן ישראל

היא זו שעבודה – מיוחדת dpkdובהדגשה
dle`bdl בני דכל שהקירוב – ישראל לבני בנוגע :

לתורה  מיהדות) רחוקים שהיו אלה (גם ישראל
היעוד  לקיום והכנה ודוגמא מעין היא ומצוות
אשר  עמו שאר את לקנות ידו שנית אדנֿי "יוסיף

הים  ומאיי וגו' וממצרים מאשור ואסף 149ישאר גו'
גו'" ישראל –150נדחי העולם לאומות ובנוגע ;

שפה  עמים אל אהפוך "אז היעוד לקיום הכנה
אחד". שכם לעבדו גו' ברורה

אל  ד"בא הענין שתוכן לעיל המבואר ועלֿפי
היציאה  בשביל התחתון בירור הוא פרעה"
דיום  השייכות לבאר יש לארץ, והכניסה ממצרים
אל  "בא לפרשת עבודתו) ושלימות (גמר ההילולא
כל  ההילולא בעל של עבודתו עיקר כיון – פרעה"
פרעה") אל ("בא התחתון בבירור היתה חייו ימי
מצרים  (יציאת והשלימה האמיתית לגאולה כהכנה

לארץ). וכניסה

·È:לפועל ובנוגע .

פרעה, אל בא פרשת השבתֿקודש ביום בעמדנו
יש  – בשבט דעשירי ההילולא יום מתברך שממנו
על  (נוסף ומקום מקום בכל ולפרסם לעורר

ההילולא  בעל של אמותיו בד' ֿ 151הפעולות על (
 ֿ ועלֿאחת ההילולא, ליום המתאימות ההכנות דבר
ביום  המתאימה ההנהגה עלֿדבר כמהֿוכמה
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וכ"ח.137) סז"ך אגה"ק ראה
וש"נ.138) א. כח, ברכות
ברכה 139) נמשכת שממנו – טבת לחודש מהשייכות להעיר

הגוף" מן נהנה שהגוף "ירח – שבט דחודש לעבודה ונתינתֿכח
יש  חיבור שע"י (כביכול) להנאה גם שרומז א), יג, (מגילה

ואילך). 382 ע' חט"ו לקו"ש (ראה הגשמי יש עם האמיתי
כד.140) ל, ויצא
ועוד.141) רנ. ע' פרשתנו אוה"ת ראה
והצחוק 142) השמחה ע"ש "יצחק", השני, בשמו גם ומרומז

נעשה  למעלה והתענוג הצחוק שעיקר – לי") יצחק השומע ("כל
לנהורא" חשוכא "אתהפכא ל"בן", "אחר" דהפיכת העבודה ע"י
רמט), ע' שם אוה"ת וראה ואילך. ד יז, תולדות תו"א (ראה
גו'" פינו שחוק וממלאים) מותר (שאז ימלא "אז – ולעת"ל

א). לא, ברכות ב. קכו, (תהלים
ה"ג.143) פ"ג ממרים הל' רמב"ם ראה
חודש 144) עשר "בעשתי – שבט לחודש מהשייכות להעיר

התורה", את באר משה הואיל גו' שבט) (ר"ח לחודש באחד
ובפירש"י). גֿה א, (דברים להם" פירשה לשון "בשבעים

חסידות145) מאמרי ופירסום כתיבת רק (נוסף zici`aלא
רבינו  כמ"ש נשיאינו, רבותינו של כדרכם באידית, אמירתם על
(אגה"ק  בלה"ק" ולא בל"א ד"ת אומר הי' ז"ל ש"הבעש"ט הזקן

גם אלא mreסכ"ה)), mr lk oeyla.
כ"ק 146) אביו, של בזמנו זה דענין ההתחלה שגם ולהעיר,

מו"ח  כ"ק מקומו, ממלא בנו ידי ועל בהשתדלות היתה אדנ"ע,
דורנו. נשיא אדמו"ר

משה 147) נצטווה "וכן ספ"ח: מלכים בהל' הרמב"ם כפס"ד
בני  שנצטוו מצוות לקבל העולם באי כל את לכוף הגבורה מפי

כו'". בתורה הקב"ה בהן שצוה מפני .. נח
יח.148) מה, ישעי'
התחתון.149) כדור חצי על רומז הים" ש"איי לומר ויש
יאֿיב.150) יא, שם
מדיני151) zxnzyndלהעיר xvg דימים הרמב"ם בשיעורי –

רפ"ה). גירושין (הל' האחרונים
ועוד.152) ואילך. 95 ע' חב"ד המנהגים ספר ראה

`"ypz'd hay 'c ,`a t"y zgiyn

עצמו  בלימוד 152ההילולא הוספה ובמיוחד כולל ,
שמתנהגים  למוסדות הצדקה בנתינת הוספה תורתו,
והתוועדויות  שמו, על שנקראים או ברוחו

להוסיף 153פעילות  טובות החלטות יקבלו שבהם
הורנו  אשר ישרה "בדרך בהליכה ויותר יותר

נצחֿסלהֿועד" באורחותיו ונלכה .154מדרכיו

עלֿידי  להגאולה להכנה בנוגע יתירה והדגשה
"אחכה  לגאולה, והציפיה והבטחון האמונה חיזוק

שיבוא" יום בכל ההילולא 155לו בעל כלשון –156:
epwcv giyn ipt lawl mklek okd ecnr.

" זו, בשנה פלאות pנתyהאzיוdובפרט
בתקופה ` ונפלאות נסים ראו שכבר ולאחרי ראנו",

רבים  של יציאתם – ובמיוחד כולל האחרונה,
ועלֿידיֿזה  ישראל, לארץ ההיא ממדינה מישראל
הוא  זה שענין ומצוותיה, תורה ליהדות קירובם גם

היעוד  לקיום קרובה והכנה ודוגמא "קהל 157מעין
הנה". ישובו גדול

‚È האחרונים בימים יותר עוד ניתוסף ובזה .
ממש:

ד"מלכיות  בענין האחרונים דימים המאורעות
ממש  בסמיכות שנמצאים מדגישים בזו" זו מתגרות

ז"ל  חכמינו במדרשי כמבואר שענין 158להגאולה,
מ  הוא dle`bdזה ipniq.

המדרש  נגלה 159ובלשון המשיח שמלך "שנה
אומות  וכל ערבי.. במלך מתגרה פרס מלך בו..
(הקב"ה  להם ואומר ומתבהלין.. מתרעשין העולם

תתייראו  אל בני לא 160לישראל) שעשיתי מה כל ,
בשבילכם אלא mkzle`bעשיתי onf ribd."

וכלל  כלל יפגעו לא אלה שמאורעות ופשוט,
שהם ישראל, d"awdבבני ly epir zaa בכם "הנוגע ,

העין") ("אישון עינו" [שב"בבת עינו" בבבת כנוגע
קלה, הכי מנגיעה אפילו הזהירות ביותר גדולה
חלקי  לשאר בנוגע הזהירות לגבי בערך שלא
הדרים  ישראל לבני בנוגע ובמיוחד כולל הגוף],

dyecwd epvx`a עיני גו' אשר "ארץ שהיא שכיון ,
מיוחדת) (שימתֿלב אותה דורש אלקיך cinzה'

ומפרט ) (ומוסיף בה אלקיך ה' creעיני dpyd ziyxn
dpy zixg`הרי בשוה), סופה ועד (מתחילתה היא "

xzeia gehad mewnd.

שמנסים  ישראל שונאי של לפעולותיהם ובנוגע
יעלה  ולא ממש, בהם אין – חסֿושלום לפגוע
שומר  יישן ולא ינום ש"לא כיון בידם, הדבר

שמצד 161ישראל" [אף קל באופן שנפגעו ואלה ,
הקב"ה, של עינו" "בבת ישראל, של מעלתם גודל
תיכף  יזכו – חמור] דבר היא קלה הכי נגיעה גם
השלימות  לתכלית ועד שלימה, לרפואה ומיד
החולי  ומבטלת שעוקרת באופן שברפואה,
לימודי  בניך "וכל – חכם פעולת (עלֿדרך מלמפרע

מלמפרע)162ה'" נדר בעקירת –163.

מקום  בכל ישראל בני לכל בנוגע ועלֿדרךֿזה
בפרשתנו  כמפורש – שלפני 164שהם להזמן בנוגע

בימינו  ועלֿדרךֿזה ממצרים, להיציאה ובסמיכות
" האחרונים: הגלות ברגעי didאלה, l`xyi ipa lkle

mzeayena xe`"165.

– היא ישראל לבני אלה דמאורעות השייכות
ש" mkzle`bהידיעה onf ribd הכן עמדו שלכן, ,"

ובמיוחד  כולל צדקנו, משיח פני לקבלת כולכם
עלֿידי  אשר ומצוות, תורה בעניני ההוספה עלֿידי
כולו  העולם כל ואת עצמו את הכריע אחת, "מצוה

והצלה" תשועה ולהם לו וגרם זכות, .166לכף

„È על ולדבר להוסיף יצטרכו שלא ויהיֿרצון .
ipniq רואים ממש ומיד שתיכף כיון הגאולה, ביאת

והשלימה  האמיתית הגאולה את ובגלוי בפועל
צדקנו. משיח עלֿידי
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הזמן 153) תנאי ובמיוחד כולל והזמן, המקום תנאי לפי
שבת. בערב חל ההילולא שיום זו שנה דקביעות

סז"ך.154) באגה"ק אדה"ז לשון
עיקרים.155) מי"ג הי"ב עיקר
ובכ"מ.156) טבת. ט"ו יום" "היום
ז.157) לא, ירמי'
א.158) יד, לך לך טוב לקח מדרש ד. פמ"ב, ב"ר
תצט.159) רמז ישעי' יל"ש
ע"ד 160) לנבואה בהמשך – ד לה, (ישעי' הכתוב ובלשון

אוה"ע) לרשעי הגאולה הפרעון את (שממהרין לב לנמהרי "אמרו
נקם  אלקיכם הנה תיראו אל פירש"י*) – איחורה על ומצירין

ויושיעכם". יבוא הוא הרשעים) (על אלקים גמול יבוא

(*"dfd `ltk zeidl mipin`n eid `ly" :r"a`xae.

ד.161) קכא, תהלים
יג.162) נד, ישעי'
למפרע"163) וא' .. ולהבא מכאן א' רפואות, מיני ב' "דיש

(בסופו)). ה"ב פ"ב תשובה הל' לרמב"ם (צפע"נ
כג.164) יו"ד,
"נבלעת 165) בנ"י) ישבו (שבה גושן" ש"ארץ מהדעה להעיר

ואילך. 407 ע' חט"ו לקו"ש (ראה ישראל" ערי ).p"yeבתוך
ה"ד.166) פ"ג תשובה הל' רמב"ם



ypz'd"`נח hay 'c ,`a t"y zgiyn

שמתחילין  בשלח בפרשת הכתוב ובלשון
פרעה  בשלח "ויהי במנחה: תיכף את 167לקרוא

ישראל  "ובני רמה"העם", ביד .168יוצאים

שירה  פרשת – לזה משה 169ובהמשך ישיר "אז ,
וגו'" הזאת השירה את ישראל ,170ובני

לתחיית  דה"רמז בפועל הגילוי גם כולל –
רמז  מכאן ישיר, אלא נאמר לא ("שר המתים"

המתים" שוכני 171לתחיית ורננו "הקיצו – (

עמהם 172עפר" ואהרן ומשה נשיאי 173, עם ביחד ,
ההילולא  בעל דורנו נשיא ובראשם ישראל, וצדיקי

– בשבט דעשירי

נחלתך  בהר ותטעמו "תביאמו – ומיד ותיכף
כוננו  אדנֿי מקדש ה' פעלת לשבתך מכון

עלֿידי 174ידיך" שיּבנה השלישי ביתֿהמקדש ,ָ
ידים  בשתי לעולם 175הקב"ה ימלוך "כשה' ,

שלו"176ועד  המלוכה שכל לעתידֿלבוא ,177–
"והיתה  עבר, בלשון לנו תהיה כן ותיכףֿומיד

המלוכה" לה' היתה) .103(כבר
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גם 167) (וראה ממצרים בנ"י את שולח עצמו שפרעה כלומר,

הגוים  מכל אחיכם כל את "והביאו מ"ש ע"ד – בשלח) ר"פ תו"א
ירושלים". קדשי הר על גו' וברכב בסוסים לה' מנחה

ח.168) יד,
ששמחה 169) שמח, ניגון – ומיד תיכף מהשירה ומתחיל

" הניגון ובפרט גדר, השבת zvxteפורצת ליום במיוחד [ששייך "
כיעקב  .. אביך יעקב נחלת .. מצרים בלי "נחלה חצות, לאחרי

בו dabpeשכתוב dpetve dncwe dni zvxte סע"א קיח, (שבת
הפורץ  ש"עלה תיכף ופועלים ומזרזים ממהרים שעי"ז ואילך)],
ספס"ג). בראשית (אגדת משיח" זה "פרץ יג), ב, (מיכה לפניהם"

א.170) טו,
עה"פ.171) ופירש"י מכילתא סע"ב. צא, סנהדרין

יט.172) כו, ישעי'
סע"ב.173) קיד, פסחים – אחד תוד"ה ב. ה, יומא ראה
יז.174) שם,
ופירש"י 175) מכילתא ובפירש"י. סע"א ה, כתובות ראה

עה"פ.
יח.176) שם,
שם.177) פירש"י

אגרות קודש

 ב"ה,  ב' שבט, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום ההילולא של רבנו הזקן, במה שכותב שלפעמים מפחד הוא וגם נדמה 

לו שיש לו מיחוש הלב. ולדעתי שני הענינים הם ענינים של דמיון ובמילא עליו לבדוק התפילין שלו, 

המזוזות בדירתו או בחדרו עכ"פ וכן לבדוק בכל יום את הטלית קטן, וחזק יהי' בבטחונו בהשי"ת 

המשגיח על כאו"א בהשגחה פרטית שהוא נצב עליו וכו' ומה טוב שילמוד בע"פ מהתחלת פרק מ"א 

בתניא קדישא עכ"פ עד התיבות לפני המלך - נ"ו ע"ב -.

בודאי שומר שלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 

זי"ע בחומש תהלים ותניא הידועים, ונוטל חלק בפעולות צעירי אגודת חב"ד ובהתועדות חסידיות, 

אשר כל זה מבטל העלמות שישנם במציאות וענינים כהנ"ל שאינם במציאות.

בברכה לבשו"ט בכל הנ"ל.

`a zyxt zegiy ihewle jxk

הקודש  ללשון מתורגם
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"ויאמר  המילים את רש"י מצטט הפרשה בתחילת
בו". "והתרה ומפרש: פרעה", אל בא משה אל ה'

המפרשים  ֿ 1אומרים שהקדוש נאמר שבפסוק כיון :

מוזכר  אין אך פרעה", אל "בא למשה אמר ברוךֿהוא
כבפרשה  שלא – לפרעה לומר עליו מה מכן לאחר

פרעה" אל "לך המלים לאחר ששם "בא 2הקודמת, ,

פרעה" פרעה"3אל לפני "והתייצב גם 4או כתוב ,
אליו" אליו"5"ואמרת "ודברת ייתכן 6וכן לפיכך –

"בא  רק למשה אמר אכן שהקדושֿברוךֿהוא לחשוב

וממילים  תספר...", ולמען הכבדתי... אני כי פרעה אל
ה'... אמר "כה לפרעה ואמר בעצמו, משה הבין אלו

יביא  שהקדושֿברוךֿהוא ארבה...", מחר מביא הנני
ארבה  מכת את המצרים .7על

בו", "והתרה ומוסיף ה'" "ויאמר רש"י כותב לפיכך
ידי  על במפורש נמסרה הארבה מכת על ההתראה שגם

הפשט,8הקדושֿברוךֿהוא  בדרך זאת, לומד רש"י .

" פרעה אל ואהרן משה של d'מדבריהם xn` dk ועל ."...
הרי  – אליו..." "ואמרת הפרשה בתחילת כתוב שאין כך

מסויימים  שענינים רבים, במקומות מוצאים אנו

לו  הורה שכך מובן ומכך משה, בדברי רק מופיעים
מופיעים  רבים ענינים שני: מצד וכן הקדושֿברוךֿהוא.

הקדושֿברוך  בדברי יודעים רק ומכך משה, אל ֿהוא
בהתאם  פעל .9שמשה

בביטויים  רש"י משתמש כלל בדרך להבין: יש אך
על  מבוסס פירושו כאשר במיוחד הפסוקים, מלשון
"והתרה  רש"י פירוש כאשר כאן, ובמיוחד פסוקים.
המילים  על ומבוסס פרעה" אל "בא למילים קשור בו"
לומר  היה צריך רש"י הרי ה'...", אמר כה אליו "ויאמר
וארא  בפרשת הפסוק לדברי בדומה אליו", "ואמרת

אל מדוע`ezeביחס פרעה". אל "בא dpynביטוי
שבדבריו  מובן, מכך בו"? "והתרה ואומר רש"י

רש"י מתכוון בו" תהיה yibcdl"והתרה שהאמירה
d`xzd.

.·
"‰¯˙Ó"Â "„ÈÚÓ"

רש"י  דברי את תחילה לבאר יש זאת , להבין כדי
הקודמת  בפרשה משמשת 10בפירושו המכה "שהיתה

בהם". ומתרה מעיד היה חלקים ושלשה חודש, רביע
מציין שרש"י ו"מתרה"ipyמכך "מעיד" – 11ביטויים

"מעיד" שבביטוי מובן, –oi`,להתראה כאן הכוונה
העיד" ל"העד "לשון 12בדומה מפרש רש"י אשר ,

כפשוטה. עדות לאמירת היא הכוונה אלא התראה",

llkאמנם, jxca מאורע על היא עדות אמירת
התרחש  העיד 13שכבר שבהם חלקים" "שלשה ואילו ,
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כאן.1) וגו"א רא"ם
טו.2) ז, וארא
א.3) ט, כו. שם,
יג.4) ט, טז. ח, שם
יג.5) ט, טז. ח, כו. טז. ז, שם
א.6) ט, שם
מפרשים.7) יש בשם כאן גו"א כאן. יקר וכלי מבעה"ת זקנים דעת
משה"8) אל ה' "ויאמר התיבות גם מעתיק שרש"י מה מובן ובזה

למשה. ה' אמר בו" "והתרה שגם להדגיש בכדי –
שמות 9) פ' תו"א וראה עה"פ. וגו"א רא"ם ב'. פסוק כאן רמב"ן

לענין – ד dax`c(נב, d`xzdd.פרשתנו וסוף עיי"ש) .
כה.10) ז, וארא
יד)11) שם ת"ב יג, וארא תנחומא יב. פ"ט, (שמו"ר שבמדרש ובפרט

ורש"י "מתרה" רק הוא dpynsiqeneנאמר שכלֿטוב (ובמדרש "מעיד"
כברש"י).

ג.12) מג, מקץ

"והועד 13) כט): (כא, במשפטים לפרש רש"י שהוזקק מה יובן, ובזה
העיד  העד כמו ומוסיף:) בזה, מסתפק (ואינו בעדים התראה לשון – בבעליו

מפרש – לפני' שהיא – כא) (יט, יתרו שבפרשת אף – האיש" ,zehytaבנו
– בעם "העד לקמן) וראה שם. מקץ בפ' פירושו על סומך (כי ראי' שום בלי

כו'" בהם התרה
אדרבה: לכאורה, של xwir[והרי הוא חידושו (שם) מקץ בפ' רש"י

התראה "dpi`yשגם (דלהיות העדאה נקראת עדים התראה mzqyבפני
לכן עדים", בפני בו נקראת lkמתרה עדים) בפני כשאינה (גם התראה

העדאה).
(יא, שבירמי' באבותיכם" העדותי העד* מ"כי להוכיח הוזקק (שלכן
ההתראה  כי – שקדמו ט) (ח, שבש"א תעיד" מ"העד מוכיח ואינו ז)
מאתו  מ"השואלים היו שלא אלה (כל שם היו עדים כמה – שבשמואל

בדיתרו**). וכן העד. ישראל בכל הרי – בדירמי' משא"כ מלך"),
היא יתרו) דפ' (משא"כ משפטים שבפ' שההתראה ,micraומכיון

"והועד"] עלי' לומר ששייך להוכחה כ"כ א"צ
על הוא המקומות ברוב העדאה שלשון מכיון כי –xard,כבפנים

mixac) "mka izecird" aezkd wzrp ± l"pd aezkd mewna miqetc cerae ."crd ik" zeaizd ehnyp miqetc dnkae .'ad b"deya oldlcke l"vke oey`xd qetca `ed ok (*
!(cere .ek ,c

ea xn`py aezkn 'i`x `iadl dvex ik ± a"eike mixacc miaezkd `iad `le exzic dfl 'inxic aezkd micwde (**xewnd."cird crd" o`k k"ynk ± lrtd mbe
sqezi `l ik ,k"k dni`zn ef 'i`x oi`eswezz`xzdad"awd.dyn z`xzda xaecny (xewne ieeiv 'l) exzin `ian okle micra 'idzyk



נט `"ypz'd hay 'c ,`a t"y zgiyn

שמתחילין  בשלח בפרשת הכתוב ובלשון
פרעה  בשלח "ויהי במנחה: תיכף את 167לקרוא

ישראל  "ובני רמה"העם", ביד .168יוצאים

שירה  פרשת – לזה משה 169ובהמשך ישיר "אז ,
וגו'" הזאת השירה את ישראל ,170ובני

לתחיית  דה"רמז בפועל הגילוי גם כולל –
רמז  מכאן ישיר, אלא נאמר לא ("שר המתים"

המתים" שוכני 171לתחיית ורננו "הקיצו – (

עמהם 172עפר" ואהרן ומשה נשיאי 173, עם ביחד ,
ההילולא  בעל דורנו נשיא ובראשם ישראל, וצדיקי

– בשבט דעשירי

נחלתך  בהר ותטעמו "תביאמו – ומיד ותיכף
כוננו  אדנֿי מקדש ה' פעלת לשבתך מכון

עלֿידי 174ידיך" שיּבנה השלישי ביתֿהמקדש ,ָ
ידים  בשתי לעולם 175הקב"ה ימלוך "כשה' ,

שלו"176ועד  המלוכה שכל לעתידֿלבוא ,177–
"והיתה  עבר, בלשון לנו תהיה כן ותיכףֿומיד

המלוכה" לה' היתה) .103(כבר
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גם 167) (וראה ממצרים בנ"י את שולח עצמו שפרעה כלומר,

הגוים  מכל אחיכם כל את "והביאו מ"ש ע"ד – בשלח) ר"פ תו"א
ירושלים". קדשי הר על גו' וברכב בסוסים לה' מנחה

ח.168) יד,
ששמחה 169) שמח, ניגון – ומיד תיכף מהשירה ומתחיל

" הניגון ובפרט גדר, השבת zvxteפורצת ליום במיוחד [ששייך "
כיעקב  .. אביך יעקב נחלת .. מצרים בלי "נחלה חצות, לאחרי

בו dabpeשכתוב dpetve dncwe dni zvxte סע"א קיח, (שבת
הפורץ  ש"עלה תיכף ופועלים ומזרזים ממהרים שעי"ז ואילך)],
ספס"ג). בראשית (אגדת משיח" זה "פרץ יג), ב, (מיכה לפניהם"

א.170) טו,
עה"פ.171) ופירש"י מכילתא סע"ב. צא, סנהדרין

יט.172) כו, ישעי'
סע"ב.173) קיד, פסחים – אחד תוד"ה ב. ה, יומא ראה
יז.174) שם,
ופירש"י 175) מכילתא ובפירש"י. סע"א ה, כתובות ראה

עה"פ.
יח.176) שם,
שם.177) פירש"י

`a zyxt zegiy ihewle jxk

הקודש  ללשון מתורגם
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"ויאמר  המילים את רש"י מצטט הפרשה בתחילת
בו". "והתרה ומפרש: פרעה", אל בא משה אל ה'

המפרשים  ֿ 1אומרים שהקדוש נאמר שבפסוק כיון :

מוזכר  אין אך פרעה", אל "בא למשה אמר ברוךֿהוא
כבפרשה  שלא – לפרעה לומר עליו מה מכן לאחר

פרעה" אל "לך המלים לאחר ששם "בא 2הקודמת, ,

פרעה" פרעה"3אל לפני "והתייצב גם 4או כתוב ,
אליו" אליו"5"ואמרת "ודברת ייתכן 6וכן לפיכך –

"בא  רק למשה אמר אכן שהקדושֿברוךֿהוא לחשוב

וממילים  תספר...", ולמען הכבדתי... אני כי פרעה אל
ה'... אמר "כה לפרעה ואמר בעצמו, משה הבין אלו

יביא  שהקדושֿברוךֿהוא ארבה...", מחר מביא הנני
ארבה  מכת את המצרים .7על

בו", "והתרה ומוסיף ה'" "ויאמר רש"י כותב לפיכך
ידי  על במפורש נמסרה הארבה מכת על ההתראה שגם

הפשט,8הקדושֿברוךֿהוא  בדרך זאת, לומד רש"י .

" פרעה אל ואהרן משה של d'מדבריהם xn` dk ועל ."...
הרי  – אליו..." "ואמרת הפרשה בתחילת כתוב שאין כך

מסויימים  שענינים רבים, במקומות מוצאים אנו

לו  הורה שכך מובן ומכך משה, בדברי רק מופיעים
מופיעים  רבים ענינים שני: מצד וכן הקדושֿברוךֿהוא.

הקדושֿברוך  בדברי יודעים רק ומכך משה, אל ֿהוא
בהתאם  פעל .9שמשה

בביטויים  רש"י משתמש כלל בדרך להבין: יש אך
על  מבוסס פירושו כאשר במיוחד הפסוקים, מלשון
"והתרה  רש"י פירוש כאשר כאן, ובמיוחד פסוקים.
המילים  על ומבוסס פרעה" אל "בא למילים קשור בו"
לומר  היה צריך רש"י הרי ה'...", אמר כה אליו "ויאמר
וארא  בפרשת הפסוק לדברי בדומה אליו", "ואמרת

אל מדוע`ezeביחס פרעה". אל "בא dpynביטוי
שבדבריו  מובן, מכך בו"? "והתרה ואומר רש"י

רש"י מתכוון בו" תהיה yibcdl"והתרה שהאמירה
d`xzd.

.·
"‰¯˙Ó"Â "„ÈÚÓ"

רש"י  דברי את תחילה לבאר יש זאת , להבין כדי
הקודמת  בפרשה משמשת 10בפירושו המכה "שהיתה

בהם". ומתרה מעיד היה חלקים ושלשה חודש, רביע
מציין שרש"י ו"מתרה"ipyמכך "מעיד" – 11ביטויים

"מעיד" שבביטוי מובן, –oi`,להתראה כאן הכוונה
העיד" ל"העד "לשון 12בדומה מפרש רש"י אשר ,

כפשוטה. עדות לאמירת היא הכוונה אלא התראה",

llkאמנם, jxca מאורע על היא עדות אמירת
התרחש  העיד 13שכבר שבהם חלקים" "שלשה ואילו ,
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כאן.1) וגו"א רא"ם
טו.2) ז, וארא
א.3) ט, כו. שם,
יג.4) ט, טז. ח, שם
יג.5) ט, טז. ח, כו. טז. ז, שם
א.6) ט, שם
מפרשים.7) יש בשם כאן גו"א כאן. יקר וכלי מבעה"ת זקנים דעת
משה"8) אל ה' "ויאמר התיבות גם מעתיק שרש"י מה מובן ובזה

למשה. ה' אמר בו" "והתרה שגם להדגיש בכדי –
שמות 9) פ' תו"א וראה עה"פ. וגו"א רא"ם ב'. פסוק כאן רמב"ן

לענין – ד dax`c(נב, d`xzdd.פרשתנו וסוף עיי"ש) .
כה.10) ז, וארא
יד)11) שם ת"ב יג, וארא תנחומא יב. פ"ט, (שמו"ר שבמדרש ובפרט

ורש"י "מתרה" רק הוא dpynsiqeneנאמר שכלֿטוב (ובמדרש "מעיד"
כברש"י).

ג.12) מג, מקץ

"והועד 13) כט): (כא, במשפטים לפרש רש"י שהוזקק מה יובן, ובזה
העיד  העד כמו ומוסיף:) בזה, מסתפק (ואינו בעדים התראה לשון – בבעליו

מפרש – לפני' שהיא – כא) (יט, יתרו שבפרשת אף – האיש" ,zehytaבנו
– בעם "העד לקמן) וראה שם. מקץ בפ' פירושו על סומך (כי ראי' שום בלי

כו'" בהם התרה
אדרבה: לכאורה, של xwir[והרי הוא חידושו (שם) מקץ בפ' רש"י

התראה "dpi`yשגם (דלהיות העדאה נקראת עדים התראה mzqyבפני
לכן עדים", בפני בו נקראת lkמתרה עדים) בפני כשאינה (גם התראה

העדאה).
(יא, שבירמי' באבותיכם" העדותי העד* מ"כי להוכיח הוזקק (שלכן
ההתראה  כי – שקדמו ט) (ח, שבש"א תעיד" מ"העד מוכיח ואינו ז)
מאתו  מ"השואלים היו שלא אלה (כל שם היו עדים כמה – שבשמואל

בדיתרו**). וכן העד. ישראל בכל הרי – בדירמי' משא"כ מלך"),
היא יתרו) דפ' (משא"כ משפטים שבפ' שההתראה ,micraומכיון

"והועד"] עלי' לומר ששייך להוכחה כ"כ א"צ
על הוא המקומות ברוב העדאה שלשון מכיון כי –xard,כבפנים

mixac) "mka izecird" aezkd wzrp ± l"pd aezkd mewna miqetc cerae ."crd ik" zeaizd ehnyp miqetc dnkae .'ad b"deya oldlcke l"vke oey`xd qetca `ed ok (*
!(cere .ek ,c

ea xn`py aezkn 'i`x `iadl dvex ik ± a"eike mixacc miaezkd `iad `le exzic dfl 'inxic aezkd micwde (**xewnd."cird crd" o`k k"ynk ± lrtd mbe
sqezi `l ik ,k"k dni`zn ef 'i`x oi`eswezz`xzdad"awd.dyn z`xzda xaecny (xewne ieeiv 'l) exzin `ian okle micra 'idzyk
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בתחילה, היו משה אמירת 14המכה iptl(והתרה) אך ,
מוגבלת אינה אם dxeyweעדות בעתיד: או בעבר

עדיי  הוא כאשר אף מסויים, בענין בודאות ן בטוחים
אפשר  יותר, מאוחר יתרחש בודאי אלא התרחש, לא

לגביו. להעיד

"התראה" "מתרה": לבין "מעיד" בין ההבדל וזהו
חטא  שעקב מישהו כשמזהירים איֿודאות. על מצביעה

יענישוהו, יתממש,`oiמסויים שהעונש ודאות
שהעונש מבטאת, עצמה האזהרה ielzואדרבה:

יחטא, לא הוא ואם המוזהר, של יענישוהו.l`במעשיו
שעליו  בדבר ודאות על מצביעה "עדות" זאת, לעומת

כדלעיל. מעידים,

את  הראשונה, במכה מיד מפרש, רש"י כאשר ולכן,
המכות התרחשות שני llkaתהליך את מציין הוא ,

שני  היו במכות כי – ו"מתרה" "מעיד" – הביטויים
שונים: ביטויים שני להם שהתאימו סוגים,

את  שחרר לא שפרעה על כעונש שבאו מכות היו
okישראל iptl שבאה דם, מכת – הראשונה כמכה ,

כנאמר  שלפניה, ההתנהגות על לא 15כעונש "והנה
סוג לגבי כה". עד את dfשמעת רש"י מציין מכות של

בודאות  לגביהן דבריו אמר שמשה "מעיד", הביטוי
הקודמים  חטאיו על עונש מהוות הן כי תגענה, שהן

פרעה  במכות16של בעדותו משה ומטרת .el` היתה
מאת  עונש אלא מקרה, זה שאין לפרעה, להודיע כדי

ישראל  את איֿשחרורו על .17הקדושֿברוךֿהוא

את משחרר אינו  שפרעה  על כעונש  שבאו  מכות והיו 
הפסוק  לאחר מיד כמסופר ולהבא, ומכאן  בהווה , ישראל

נאמר  שלגביה צפרדע , מכת  – השניה המכה לגבי 18כאן ,

"m`e כל את נוגף  אנכי  הנה – עכשיו  – לשלח אתה  מאן 

הביטוי את גם  רש"י מציין ולכן  בצפרדעים", גבולך 
"מתרה".

" פרשתנו בתחילת רש"י לדברי ההסבר dxzdeזהו
העיד), (ולא בפרעה התרה משה ארבה במכת כי בו",

עמי  את לשלח אתה מאן אם "כי בהמשך כנאמר

ארבה...". מחר מביא הנני ולהבא) (מכאן

.‚
"...È˙Â˙Â‡ È˙˘ ÔÚÓÏ" ‰Ú¯ÙÏ ˙ÎÏÏ ˘È

אל  ה' "ויאמר למילים ברור: לגמרי לא עדיין אך

להבהיר, רש"י מתכוון שאותן פרעה", אל בא משה

הוראה, היתה לפרעה ההליכה על רק שלא כדלעיל,
רק  (שלא אליו..." "ואמרת להוסיף רק הכרחי לכאורה

אך  הארבה). מכת על לו יאמר גם אלא לפרעה, יבוא

בפסוק להדגיש חשוב פרעה dfמדוע אל משה שדברי ,
של באופן עדות?d`xzdיהיו ולא

זה  בפסוק קושי ולבאר להקדים יש זאת, להבין כדי
בכלל:

הקדושֿברוךֿהוא נתן פרעה" אל "בא wenipלציווי
"ik:להבין יש לבו...". את הכבדתי אני

הקדושֿברוךֿהוא  נתן לא הקודמות המכות בכל א)
לפרעה  "להתרות" או "להעיד" לציווי סיבה למשה

טעם  לכך נתן הוא ארבה במכת מדוע ?19לגביהן.

לבו" את הכבדתי "אני של הענין מהווה מדוע ב)
פרעה" אל "בא של הסיבה פרעה"? אל ל"בא נימוק

ולשכנעו  הארבה מכת על להזהירו כדי לכאורה, היא,
את  הכבדתי "אני ואילו ממצרים, ישראל את לשחרר

נימוק להיפך , הוא, פרעה,zerpndlלבו" אל מהליכה

ההתראה! תועיל לא לבו", את ש"הכבדתי כיון שהרי
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היא  בבעליו" ב"והועד שהכוונה פירש"י) (אלולי לכאורה מסתבר הי'
נגח ששורו בבעליו meylyשהעידו lenznרש"י הוזקק ולכן ,ycgl שהוא

יתרו d`xzd"siqedle"לשון בפ' (משא"כ האיש". בנו העיד העד "כמו
בעם"yxetnyשם, העד "רד הביא שכבר ובפרט גו'". יהרסו "פן בכתוב

שם). מקץ בפ'
המכה 14) "שהיתה כתבו אחרי כו'" חלקים "שלשה כותב בפרש"י

) חדש" רביע dpyne(11משמשת הערה לעיל (נסמן שבמדרש מהסדר
היתה  ימים "ושבעת כותב) (ואח"כ כו'" מתרה הי' ימים "כ"ד שמקדים
משמשת  המכה היתה ש(לפרש"י) מזה להוכיח אין אבל משמשת").

zlgza מובן – וגם מקודם. שהתרה בקרא הוא מפורש הרי כי החדש,
מקדים  שרש"י ומה והתראה. להעדאה מקום אין המכה שאחר בפשטות,
"וימלא  לפרש בא שכאן לפי הוא חדש", רביע משמשת המכה "שהיתה
חלקי  בשאר שהי' מה לבאר ממשיך הוא אח"כ ורק ימים"; שבעת [מנין]

החדש.

טז.15) ז, וארא
נפטר 16) הי' בנ"י, את ומשלח תשובה עושה פרעה הי' שבאם ואף

זה, בכל – ד') סעיף לקמן (וראה כה עד שמע שלא מה על מהעונש
יענש כה" עד שמעת "לא שמצד יכול i`ceaמכיון התשובה שע"י (ורק

iepiy ycgl.העדאה לשון ע"ז שייך בזה)
ה'.17) אני כי תדע בזאת יז) ז, (וארא וכמש"נ
ד)18) י, כ. ט, יז. (ח, בהם שנאמר וארבה דבר בערוב, וכן כז. שם,

ברד  במכת אבל – לשלח". אתה מאן אם "כי משלח"; אינך אם "כי
.30 הערה להלן וראה ויעבדוני". עמי את "שלח רק יג) (ט, נאמר

(וראה  הודיעם שמשה כלל מסופר אינו וחושך שחין כנים, בהמכות
(וארא  רש"י לשון מפשטות אבל יב). ח, ספורנו שם. ורמב"ן טו. ח, ראב"ע
הי' מכה שבכל משמע, (11 בהערה לעיל שנסמנו מהמדרשים וכן כה. ז,

בהם. ומתרה מעיד
כאן.19) ברשב"ם שהקשה וכמו

`a zyxt zegiyÎihewl

מפרשים  משה 20(יש ראה כאשר האומרים:
מהמכות שאפילו בהרבה קשה שהיתה ברד, מכת

עלול 21הקודמות  היה הוא פרעה, על השפיעה לא ,

 ֿ בלאו והרי פרעה, אל בהליכה התועלת מהי לחשוב:
אני  "כי הקדושֿברוךֿהוא לו אמר לכן ייעתר? לא הכי

" כי השפיעה, לא ברד מכת לבו", את `ipהכבדתי
לבו", את קשוח le`הכבדתי כשלעצמו שפרעה מפני

את  הקדושֿברוךֿהוא יסיר כאשר ולפיכך, כלֿכך,

הלב פרעה.edy`כובד ייעתר יצר,

מכת  על ההתראה גם מובן: אינו זה פירוש אך

עצמה, המכה ואפילו פרעה l`ארבה, על השפיעו
הכבדתי  שב"אני לומר ייתכן וכיצד ישראל. את לשחרר

הועילה, לא ברד שמכת שלמרות היא, הכוונה לבו" את

היא  והרי – תועיל כן ארבה מכת על ההתראה הרי
הועילה?!).l`באמת

פרעה" אל ל"בא שהנימוק לומר, הכרחי כך אם
eppi` למען" אלא עבדיו", לב ואת לבו את "הכבדתי

" המילים של [והמשמעות בקרבו" אלה אותותי ikשתי
(הנאמרות הכבדתי...", פרעה"),wenipkאני אל ל"בא

שאמנם, בקרבו"]: אלה אותותי שתי "למען היא:

ישראל, את לשלח עליו תשפיע לא לפרעה ההליכה

זאת  למרות אך עליו, השפיעו לא כה עד שהמכות כפי
שתי  "למען ארבה מכת על ולהזהירו אליו ללכת יש

בקרבו" אלה .22אותותי

.„
‰‡¯˙‰ Y ‰Ú¯ÙÏ ‰˘Ó È¯·„

מתרים  כאשר כלל, בדרך קשה: זה לפי אך
בעונש  ייענש הוא מסויימת פעולה שעל במישהו

את מסויים  יבצע לא שהוא בכך מתכוונים (א) הרי ,

והעונש לוrpniiהחטא, ניתנת לפחות, (ב) ;zexyt`d
ואיֿעשיית  לאזהרה ציות ידי על מהעונש, להימנע

שפרעה היתה הכוונה (א) בעניננו אך יציית,l`החטא.

אלה lawiואכן אותותי שתי "למען – העונש את
לבו" את הכבדתי ש"אני כיון (ב) מכך: ויותר בקרבו",

העונש. את למנוע האפשרות לו ניתנה לא

שבדבריו  לכאורה, להסביר, צריך היה זה לפי

משה ארבה..." מחר מביא הנני ה'... אמר l`"כה
dxzd על לפניו "העיד" אלא העתיד, לגבי בפרעה

איֿציותו xaraמעשיו על ארבה עליו שיבוא ,

ֿ הוא okלקדושֿברוך iptl ליענות מאנת מתי "עד –
מאן 23מפני" אם כי ויעבדוני עמי "שלח ודבריו .

מחר  מביא "הנני לפני עמי" את לשלח אתה

הוא  זאת בכל שאם להבהיר כדי רק נאמרו ארבה..."
הארבה  עונש את ימנע הוא ישראל, את ישלח

לו חטאוze`ceaהמגיע אך mcewdעל "מאנת", –

את  "לשלח ידי על זאת ולבטל לשנות יכול הוא
עמי".

" רש"י מדגיש זה, פירוש לשלול כדי בו",dxzdeאך
התראה, היתה ארבה מכת על לפרעה שהאזהרה

zehytk הפסוק מחר 24לשון מביא "הנני שהעונש ,

עמי" את לשלח אתה "מאן משום הוא (ואין 25ארבה"
שתי..." למען הכבדתי... אני "כי של לפירוש סתירה זו

ה'). בסעיף כדלהלן –

.‰
"È˙ÏÏÚ˙‰"Ó ˜ÏÁ Y ‰‡¯˙‰

ר  של היא ההכרח כאן שהמשמעות להסביר ש"י
דבר  של לאמיתו נובע בו", "והעד ולא בו", "והתרה

wx `l אתה מאן אם "כי הפסוק לשון מפשטות
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גם 20) וראה השני). בפירושו – הכבדתי אני כי (ד"ה כאן אוה"ח
בעבור  עתה.. עד לבו שחזק בעבור תשתומם ואל אליו.. בא כאן: ראב"ע

הארבה. מכת בבוא לבם שירך
וש"ח.21) לבוש הרא"ם, ופי' גירסת (עפ"י יד ט, וארא פרש"י ראה

ואוה"ח). יקר כלי גם וראה
"חטאתי ואמר עוונו על התודה זו במכה רק (א) (שם,mrtdשלכן "

דוקא  (ב) יד*. ט, יקר וכלי ראב"ע גם וראה בפרשתנו. וכברמב"ן כז)
"עד  פרעה עבדי אמרו מכה, עוד שיביא משה כשהתרה ברד, מכת לאחרי

ז). (י, למוקש" לנו זה יהי' מתי
כאן.22) כבספורנו
מובן23) זה פירוש (zehytaועפ"י גו'" מאנת מתי "עד znbecaמ"ש

גבי שנאמר כה" עד שמעת בכלd`crd"לא משא"כ ze`xzdדדם).

בענין רק נאמר הקודמות, .cizrd(שבמכות)
יוכל 24) תשובה (שע"י גו'" מאן אם "כי נאמר למה דא"כ, וגם:

שלפני'? דם במכת ולא – כאן כו') לבטל
שהוא25) אף גו'", מאנת מתי "עד כי d`xzdומ"ש – העתיד על

ולהבא) מכאן ישראל את לשלח מיאונו (על שיענש על הטעם מבאר בזה
גו' הפליטה יתר את ואכל גו' הארץ עין את "וכסה – כזה גדול בעונש
כ"א  הראשונה, פעם אי"ז עכשיו שמיאונו מכיון כי – גו'" ראו לא אשר

עכשיו עד מפני" לענות לשלח k"ek"מאנת אתה מאן ב"אם לכן פעמים,
הלשון בפשטות מובן ובזה גו'". מביא "הנני – עכשיו גם עמי" crאת

izn סיפור) כה" עד שמעת לא "והנה – העדאה – דם במכת (משא"כ
בלבד)). ועדות דברים

'eb exizrd 'eb mrtd iz`hg" miaezkd jynd zehytn la` ."zecya mdizenda egipd ryxa ik" :(fk ,my) z"dran mipwf zrca (*mkz` dgly`ernyn "'eb
dn `ed "iz`hg"ymgly `ly.
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בתחילה, היו משה אמירת 14המכה iptl(והתרה) אך ,
מוגבלת אינה אם dxeyweעדות בעתיד: או בעבר

עדיי  הוא כאשר אף מסויים, בענין בודאות ן בטוחים
אפשר  יותר, מאוחר יתרחש בודאי אלא התרחש, לא

לגביו. להעיד

"התראה" "מתרה": לבין "מעיד" בין ההבדל וזהו
חטא  שעקב מישהו כשמזהירים איֿודאות. על מצביעה

יענישוהו, יתממש,`oiמסויים שהעונש ודאות
שהעונש מבטאת, עצמה האזהרה ielzואדרבה:

יחטא, לא הוא ואם המוזהר, של יענישוהו.l`במעשיו
שעליו  בדבר ודאות על מצביעה "עדות" זאת, לעומת

כדלעיל. מעידים,

את  הראשונה, במכה מיד מפרש, רש"י כאשר ולכן,
המכות התרחשות שני llkaתהליך את מציין הוא ,

שני  היו במכות כי – ו"מתרה" "מעיד" – הביטויים
שונים: ביטויים שני להם שהתאימו סוגים,

את  שחרר לא שפרעה על כעונש שבאו מכות היו
okישראל iptl שבאה דם, מכת – הראשונה כמכה ,

כנאמר  שלפניה, ההתנהגות על לא 15כעונש "והנה
סוג לגבי כה". עד את dfשמעת רש"י מציין מכות של

בודאות  לגביהן דבריו אמר שמשה "מעיד", הביטוי
הקודמים  חטאיו על עונש מהוות הן כי תגענה, שהן

פרעה  במכות16של בעדותו משה ומטרת .el` היתה
מאת  עונש אלא מקרה, זה שאין לפרעה, להודיע כדי

ישראל  את איֿשחרורו על .17הקדושֿברוךֿהוא

את משחרר אינו  שפרעה  על כעונש  שבאו  מכות והיו 
הפסוק  לאחר מיד כמסופר ולהבא, ומכאן  בהווה , ישראל

נאמר  שלגביה צפרדע , מכת  – השניה המכה לגבי 18כאן ,

"m`e כל את נוגף  אנכי  הנה – עכשיו  – לשלח אתה  מאן 

הביטוי את גם  רש"י מציין ולכן  בצפרדעים", גבולך 
"מתרה".

" פרשתנו בתחילת רש"י לדברי ההסבר dxzdeזהו
העיד), (ולא בפרעה התרה משה ארבה במכת כי בו",

עמי  את לשלח אתה מאן אם "כי בהמשך כנאמר

ארבה...". מחר מביא הנני ולהבא) (מכאן

.‚
"...È˙Â˙Â‡ È˙˘ ÔÚÓÏ" ‰Ú¯ÙÏ ˙ÎÏÏ ˘È

אל  ה' "ויאמר למילים ברור: לגמרי לא עדיין אך

להבהיר, רש"י מתכוון שאותן פרעה", אל בא משה

הוראה, היתה לפרעה ההליכה על רק שלא כדלעיל,
רק  (שלא אליו..." "ואמרת להוסיף רק הכרחי לכאורה

אך  הארבה). מכת על לו יאמר גם אלא לפרעה, יבוא

בפסוק להדגיש חשוב פרעה dfמדוע אל משה שדברי ,
של באופן עדות?d`xzdיהיו ולא

זה  בפסוק קושי ולבאר להקדים יש זאת, להבין כדי
בכלל:

הקדושֿברוךֿהוא נתן פרעה" אל "בא wenipלציווי
"ik:להבין יש לבו...". את הכבדתי אני

הקדושֿברוךֿהוא  נתן לא הקודמות המכות בכל א)
לפרעה  "להתרות" או "להעיד" לציווי סיבה למשה

טעם  לכך נתן הוא ארבה במכת מדוע ?19לגביהן.

לבו" את הכבדתי "אני של הענין מהווה מדוע ב)
פרעה" אל "בא של הסיבה פרעה"? אל ל"בא נימוק

ולשכנעו  הארבה מכת על להזהירו כדי לכאורה, היא,
את  הכבדתי "אני ואילו ממצרים, ישראל את לשחרר

נימוק להיפך , הוא, פרעה,zerpndlלבו" אל מהליכה

ההתראה! תועיל לא לבו", את ש"הכבדתי כיון שהרי
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היא  בבעליו" ב"והועד שהכוונה פירש"י) (אלולי לכאורה מסתבר הי'
נגח ששורו בבעליו meylyשהעידו lenznרש"י הוזקק ולכן ,ycgl שהוא

יתרו d`xzd"siqedle"לשון בפ' (משא"כ האיש". בנו העיד העד "כמו
בעם"yxetnyשם, העד "רד הביא שכבר ובפרט גו'". יהרסו "פן בכתוב

שם). מקץ בפ'
המכה 14) "שהיתה כתבו אחרי כו'" חלקים "שלשה כותב בפרש"י

) חדש" רביע dpyne(11משמשת הערה לעיל (נסמן שבמדרש מהסדר
היתה  ימים "ושבעת כותב) (ואח"כ כו'" מתרה הי' ימים "כ"ד שמקדים
משמשת  המכה היתה ש(לפרש"י) מזה להוכיח אין אבל משמשת").

zlgza מובן – וגם מקודם. שהתרה בקרא הוא מפורש הרי כי החדש,
מקדים  שרש"י ומה והתראה. להעדאה מקום אין המכה שאחר בפשטות,
"וימלא  לפרש בא שכאן לפי הוא חדש", רביע משמשת המכה "שהיתה
חלקי  בשאר שהי' מה לבאר ממשיך הוא אח"כ ורק ימים"; שבעת [מנין]

החדש.

טז.15) ז, וארא
נפטר 16) הי' בנ"י, את ומשלח תשובה עושה פרעה הי' שבאם ואף

זה, בכל – ד') סעיף לקמן (וראה כה עד שמע שלא מה על מהעונש
יענש כה" עד שמעת "לא שמצד יכול i`ceaמכיון התשובה שע"י (ורק

iepiy ycgl.העדאה לשון ע"ז שייך בזה)
ה'.17) אני כי תדע בזאת יז) ז, (וארא וכמש"נ
ד)18) י, כ. ט, יז. (ח, בהם שנאמר וארבה דבר בערוב, וכן כז. שם,

ברד  במכת אבל – לשלח". אתה מאן אם "כי משלח"; אינך אם "כי
.30 הערה להלן וראה ויעבדוני". עמי את "שלח רק יג) (ט, נאמר

(וראה  הודיעם שמשה כלל מסופר אינו וחושך שחין כנים, בהמכות
(וארא  רש"י לשון מפשטות אבל יב). ח, ספורנו שם. ורמב"ן טו. ח, ראב"ע
הי' מכה שבכל משמע, (11 בהערה לעיל שנסמנו מהמדרשים וכן כה. ז,

בהם. ומתרה מעיד
כאן.19) ברשב"ם שהקשה וכמו

`a zyxt zegiyÎihewl

מפרשים  משה 20(יש ראה כאשר האומרים:
מהמכות שאפילו בהרבה קשה שהיתה ברד, מכת

עלול 21הקודמות  היה הוא פרעה, על השפיעה לא ,

 ֿ בלאו והרי פרעה, אל בהליכה התועלת מהי לחשוב:
אני  "כי הקדושֿברוךֿהוא לו אמר לכן ייעתר? לא הכי

" כי השפיעה, לא ברד מכת לבו", את `ipהכבדתי
לבו", את קשוח le`הכבדתי כשלעצמו שפרעה מפני

את  הקדושֿברוךֿהוא יסיר כאשר ולפיכך, כלֿכך,

הלב פרעה.edy`כובד ייעתר יצר,

מכת  על ההתראה גם מובן: אינו זה פירוש אך

עצמה, המכה ואפילו פרעה l`ארבה, על השפיעו
הכבדתי  שב"אני לומר ייתכן וכיצד ישראל. את לשחרר

הועילה, לא ברד שמכת שלמרות היא, הכוונה לבו" את

היא  והרי – תועיל כן ארבה מכת על ההתראה הרי
הועילה?!).l`באמת

פרעה" אל ל"בא שהנימוק לומר, הכרחי כך אם
eppi` למען" אלא עבדיו", לב ואת לבו את "הכבדתי

" המילים של [והמשמעות בקרבו" אלה אותותי ikשתי
(הנאמרות הכבדתי...", פרעה"),wenipkאני אל ל"בא

שאמנם, בקרבו"]: אלה אותותי שתי "למען היא:

ישראל, את לשלח עליו תשפיע לא לפרעה ההליכה

זאת  למרות אך עליו, השפיעו לא כה עד שהמכות כפי
שתי  "למען ארבה מכת על ולהזהירו אליו ללכת יש

בקרבו" אלה .22אותותי

.„
‰‡¯˙‰ Y ‰Ú¯ÙÏ ‰˘Ó È¯·„

מתרים  כאשר כלל, בדרך קשה: זה לפי אך
בעונש  ייענש הוא מסויימת פעולה שעל במישהו

את מסויים  יבצע לא שהוא בכך מתכוונים (א) הרי ,

והעונש לוrpniiהחטא, ניתנת לפחות, (ב) ;zexyt`d
ואיֿעשיית  לאזהרה ציות ידי על מהעונש, להימנע

שפרעה היתה הכוונה (א) בעניננו אך יציית,l`החטא.

אלה lawiואכן אותותי שתי "למען – העונש את
לבו" את הכבדתי ש"אני כיון (ב) מכך: ויותר בקרבו",

העונש. את למנוע האפשרות לו ניתנה לא

שבדבריו  לכאורה, להסביר, צריך היה זה לפי

משה ארבה..." מחר מביא הנני ה'... אמר l`"כה
dxzd על לפניו "העיד" אלא העתיד, לגבי בפרעה

איֿציותו xaraמעשיו על ארבה עליו שיבוא ,

ֿ הוא okלקדושֿברוך iptl ליענות מאנת מתי "עד –
מאן 23מפני" אם כי ויעבדוני עמי "שלח ודבריו .

מחר  מביא "הנני לפני עמי" את לשלח אתה

הוא  זאת בכל שאם להבהיר כדי רק נאמרו ארבה..."
הארבה  עונש את ימנע הוא ישראל, את ישלח

לו חטאוze`ceaהמגיע אך mcewdעל "מאנת", –

את  "לשלח ידי על זאת ולבטל לשנות יכול הוא
עמי".

" רש"י מדגיש זה, פירוש לשלול כדי בו",dxzdeאך
התראה, היתה ארבה מכת על לפרעה שהאזהרה

zehytk הפסוק מחר 24לשון מביא "הנני שהעונש ,

עמי" את לשלח אתה "מאן משום הוא (ואין 25ארבה"
שתי..." למען הכבדתי... אני "כי של לפירוש סתירה זו

ה'). בסעיף כדלהלן –

.‰
"È˙ÏÏÚ˙‰"Ó ˜ÏÁ Y ‰‡¯˙‰

ר  של היא ההכרח כאן שהמשמעות להסביר ש"י
דבר  של לאמיתו נובע בו", "והעד ולא בו", "והתרה

wx `l אתה מאן אם "כי הפסוק לשון מפשטות
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גם 20) וראה השני). בפירושו – הכבדתי אני כי (ד"ה כאן אוה"ח
בעבור  עתה.. עד לבו שחזק בעבור תשתומם ואל אליו.. בא כאן: ראב"ע

הארבה. מכת בבוא לבם שירך
וש"ח.21) לבוש הרא"ם, ופי' גירסת (עפ"י יד ט, וארא פרש"י ראה

ואוה"ח). יקר כלי גם וראה
"חטאתי ואמר עוונו על התודה זו במכה רק (א) (שם,mrtdשלכן "

דוקא  (ב) יד*. ט, יקר וכלי ראב"ע גם וראה בפרשתנו. וכברמב"ן כז)
"עד  פרעה עבדי אמרו מכה, עוד שיביא משה כשהתרה ברד, מכת לאחרי

ז). (י, למוקש" לנו זה יהי' מתי
כאן.22) כבספורנו
מובן23) זה פירוש (zehytaועפ"י גו'" מאנת מתי "עד znbecaמ"ש

גבי שנאמר כה" עד שמעת בכלd`crd"לא משא"כ ze`xzdדדם).

בענין רק נאמר הקודמות, .cizrd(שבמכות)
יוכל 24) תשובה (שע"י גו'" מאן אם "כי נאמר למה דא"כ, וגם:

שלפני'? דם במכת ולא – כאן כו') לבטל
שהוא25) אף גו'", מאנת מתי "עד כי d`xzdומ"ש – העתיד על

ולהבא) מכאן ישראל את לשלח מיאונו (על שיענש על הטעם מבאר בזה
גו' הפליטה יתר את ואכל גו' הארץ עין את "וכסה – כזה גדול בעונש
כ"א  הראשונה, פעם אי"ז עכשיו שמיאונו מכיון כי – גו'" ראו לא אשר

עכשיו עד מפני" לענות לשלח k"ek"מאנת אתה מאן ב"אם לכן פעמים,
הלשון בפשטות מובן ובזה גו'". מביא "הנני – עכשיו גם עמי" crאת

izn סיפור) כה" עד שמעת לא "והנה – העדאה – דם במכת (משא"כ
בלבד)). ועדות דברים

'eb exizrd 'eb mrtd iz`hg" miaezkd jynd zehytn la` ."zecya mdizenda egipd ryxa ik" :(fk ,my) z"dran mipwf zrca (*mkz` dgly`ernyn "'eb
dn `ed "iz`hg"ymgly `ly.
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שאותו jyndayלשלח..." עצמו, זה מפסוק אף אלא ,
הרי  בו", "והעד מפרשים היינו אילו כי מבאר. הוא

קשה: היה

היא  פרעה" אל ל"בא הסיבה לעיל, האמור לפי א)
wx אך לבו...". את הכבדתי "אני ולא שתי...", "למען

פרעה אל "בא הפסוק לשון אני ikמפשטות
ל"בא  הסיבה הוא הכבדתי" ש"אני נראה, הכבדתי..."

פרעה"? אל

אמר  דם, מכת הראשונה, המכה לפני כבר ב)
לב  את אקשה "ואני למשה הקדושֿברוךֿהוא

מכות,26פרעה" שכמה כן לפני ידע כבר משה כך, אם .
בכורות  מכת (עד כולן פרעה,27או על ישפיעו לא (

לפרעה  שלחו הקדושֿברוךֿהוא כאשר זאת, ולמרות
ברד  מכת על ואפילו הקודמות, המכות על להזהיר

"ויחזק לאחר פרעה"d'שהיתה לב 28dyrnlאת
הוא שחין), הוא l`(במכת מדוע לנמק צריך היה

הוא אפוא, מדוע, לפרעה. אותו צריך `okשולח היה
ארבה? במכת לשליחתו טעם לתת

 ֿ הקדושֿברוך אמר כאשר יותר: קשה זו ושאלה ג)
הוסיף  הוא פרעה" לב את אקשה "ואני למשה הוא

" כלומר אותותי...", את בו ornl"והרביתי הרבות
של 29אותותי" שהתכלית אפוא, ידע, כבר משה .

בו  הרבות "למען היא המכות ושל פרעה לב הקשחת
לפרעה  ללכת כשצווה בעיניו, קשה היה ומה אותותי",

ומה ארבה? מכת על ֿ ycigלהזהיר הקדושֿברוך לו
אותותי...", שתי למען הכבדתי... אני "כי באומרו הוא

כן? לפני זאת ידע כבר משה כאשר

"והתרה  בהוסיפו רש"י מתרץ הללו הקשיים כל את
בו":

הקדושֿברוךֿהוא  ציוה שבה היחידה, המכה
פרעה את להתרות לב d'"ויחזקxg`lלמשה את
ארבה  מכת היתה במכה30פרעה", דוקא לפיכך, .ef

בפשטות  כי זאת, לנמק הקדושֿברוךֿהוא היה צריך
כלל מובנת ֿ d`xzddאין הקדושֿברוך כאשר בפרעה,

מן  יושפע לא שהוא לבו, את הקשה בעצמו הוא
ד'. בסעיף וכדלעיל ההתראה,

אני  "כי טעם הקדושֿברוךֿהוא הוסיף לפיכך
אשר  את תספר... ולמען שתי... למען הכבדתי...

izllrzd,היא "התעללתי" של המשמעות במצרים...":
את  שם שהקדושֿברוךֿהוא "שחקתי", רש"י, כפירוש
ונטל  לבם את הכביד הוא אחד מצד ללעג: המצרים

הוא זאת עם ויחד הבחירה, את כביכול, dxzdמהם,
הכרחי  לפיכך, יענישם. ישמעו, לא שאם והזהירם, בהם
עבדיו", לב ואת לבו את הכבדתי "אני את גם כאן לציין

כדלעיל  "התעללתי", כך ידי על .31כי

.Â
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"ויחזק אם לשאול: יש לכאורה, לב d'אך, את
היה ופרעה הרי gxkenפרעה", ישראל, את לשלח לא

כ  מובן כל אינו "השופט – כך על הענישוהו כיצד לל
(בתמיהה) משפט" יעשה לא קטן 32הארץ ילד אפילו ?

שאם אין migixknמבין מסויים, למעשה מישהו
לכך! שהכריחו מי ובמיוחד, כך. על להענישו

הפסוק  על כן: לפני כבר רש"י מתרץ זה "ואני 26קושי
שהרשיע  "מאחר רש"י אומר פרעה..." לב את אקשה
לב  לתת באומות רוח נחת שאין לפני וגלוי כנגדי, והתריס
בו  הרבות למען לבו שיתקשה טוב לשוב, שלם
בחירה, לפרעה היתה אכן שתחילה כלומר, אותותי...".
בעצם  הענישוהו כנגדי" והתריס ש"הרשיע לאחר ורק

הבחירה  .33נטילת

כנגד  מדה היה זה יצא 35מדה 34ועונש פרעה :
אשר  ה' "מי ואמר הקדושֿברוךֿהוא כנגד במפגיע

בקולו" ֿ 36אשמע מהקדושֿברוך "מתרגש" הוא שאין ,
לו  הראו לפיכך כרצונו. יפעל ושהוא הוא 37הוא, שאין ,

ברשותו, יש lkeכלל שלאחרים דברים אפילו – מעשיו
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ג.26) ז, וארא
("ומדרשו").27) טז ז, רש"י כג. ד, ישן). (ברש"י יח ג, לעיל ראה
ג.28) ז, רש"י וראה יב. ט,
שם.29) פרש"י ג. ז,
יג)30) (ט, נאמר בברד, ieeivdמשא"כ wx,"ויעבדוני עמי את "שלח

– גו'" מאן אם "כי לא .d`xzdאבל
עלילה 31) מלשון גם הוא "התעללתי" שפירוש לומר יש ועפי"ז

ובביאוה"ז  א) (יג, תולדות בתו"ח ונתבאר (הובא מרז"ל וע"ד ובלבול,
אדם. בני על עלילה נורא עה"פ רסז)) (ע' להצ"צ

ה"ד)32) פ"ה תשובה (הל' וברמב"ם שם. ופרש"י כה יח, וירא

zehytaמוכיח dfn.עיי"ש הבחירה ענין
שלו 33) פרקים  בשמונה – ובארוכה ה"ג. פ"ו שם ברמב"ם כמבואר

כו'. פעמים ה' הקב"ה ששיגר כיון ג: פי"ג, שמו"ר גם וראה פ"ח.
כו'.34) במדה ב: ח, סוטה ראה

– הקב"ה גדולת ניכרת זו הנהגה שע"י ועד הפשט, בדרך גם וכ"ה
גם וראה שם. וברש"י יא יח, יתרו כח.lirlראה ז, רש"י כבֿכג. ד,

כו'".35) חכמתו לדעת נתחייב "ולא שם: מח"פ להעיר
ב.36) ה, שמות
לפי37) הוא שחוק) (מלשון ד"התעללתי" שהעונש י"ל *lzdyוגם

כה). ח, (וארא פרעה

`aed ± e ,e `"y) t"dr v"evn d`x (*i"yxtawegy oipr :"mda llrzd xy`k `ld" (a ,i epzyxtlezdexy` enkizllrzd.mixvna

`a zyxt zegiyÎihewl

של  רצונו לפי רק נעשים – מוחלטת בחירה לגביהם
הקדושֿברוךֿהוא.

.Ê
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ארבה  מכת על בהתראה דוקא מדוע יובן זה לפי
למוקש... לנו זה יהיה מתי "עד פרעה": "עבדי אמרו
ולכן  זו, טענה קיבל ופרעה מצרים", אבדה כי תדע הטרם
את  עבדו "לכו להם לומר כדי ולאהרן, למשה שוב קרא

אלקיכם" .38ה'

בחמש  ואף הקודמות, המכות בכל מדוע ולכאורה,
– פרעה"d'"ויחזקiptlהראשונות לב לא 39את –

פרעה,d`xzddהשפיעה על ולא העבדים על לא כלל,
ישלח  שהוא פרעה אמר בפועל המכה שבאה לאחר ורק
שהיתה  ארבה, מכת על ההתראה ודוקא ישראל. את

לב ואת לבו את הכבדתי ש"אני ,eicar"40לאחר
דרשו d`xzddהשפיעה אשר עד כך, כל העבדים על

עד  מטענתם, הושפע עצמו ופרעה האנשים", את "שלח
אליהם  ויאמר פרעה אל אהרן ואת משה את "ויושב כדי

אלקיכם" ה' את עבדו ?41לכו

ש"בא  כיון בפשטות: הדבר מובן לעיל, האמור לפי
" היה בו" והתרה – פרעה אשר ornlאל את תספר...

izllrzd לכך הקדושֿברוךֿהוא גרם לפיכך במצרים",
שחקתי",d`xzdaשכבר – ש"התעללתי ניכר יהיה

מאד  הושפע אכן הוא עצמית: דעה כלל אין שלפרעה
כך  כדי עד מצרים", אבדה כי תדע "הטרם מהטענה

iptly שליחים במיוחד שלח הוא בפועל באה שהמכה
ה' את עבדו "לכו להם ולומר ולאהרן למשה לקרוא
מהמכות  אחת באף התרחש שלא דבר – אלקיכם"

ו)על  חושך (מכת על בהתראה לא ואפילו האחרות,
המכות" כל כנגד "שקולה אשר בכורות, –42מכת

בכוחו  היה לא עצמו המעשה בשעת זאת, ולמרות
שמפני  אף על למשה, ולהיענות עצמו על להתגבר
את  הביע עצמו הוא (אשר מצרים" אבדה "כי הטענה
רק  זאת וכל לו. להיענות צריך היה הוא לה) הסכמתו
אינו  עצמו שהוא לבו...", את הכבדתי ש"אני מפני

כלל. ברשותו

שחקתי" – "התעללתי של שהענין יוצא, זה לפי
כולם  ראו הענין בעצם הן א) ענינים: בשני התבטא
כלי  רק והוא עצמית, ודעה בחירה כלל אין שלפרעה

את משח  הקדושֿברוךֿהוא מיישם שבאמצעותו ק
כן,ely–cebipaרצונו לפני וכבר ב) פרעה. לרצון

d`xzda.'ה סעיף סוף כדלעיל לו, שוחקים כיצד ראו ,

.Á
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זה: רש"י בפירוש תורה" של "יינה של מהענינים

ביאור: צריך עדיין דלעיל, האריכות כל לאחר
הנני  עמי את לשלח אתה מאן אם "כי של המשמעות
"והתרה  רש"י פירוש לפי בגבולך", ארבה מחר מביא
מחר  מביא ש"הנני ד', בסעיף כדלעיל היא, הרי בו",
לשלח  אתה "מאן אשר על עונש הוא בגבולך" ארבה

עמי" הוא dzrאת הכבדתי..." "אני אמנם, מובן: ואין .
לפני  כנגדי" והתריס "הרשיע אשר על לו שהגיע עונש

היה ezxigaaכן זאת בכל הוא מכן שלאחר כיון אך ,
– אתה" "מאן שעתה כך על להענישו ייתכן כיצד אנוס,

בחירה  בו לו היתה שלא ?43מעשה

באגרת  אומר הזקן אדמו"ר הוא: לכך ההסבר
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הבה  שנאמר גדול.. "חטא שם תשובה הל' הרמב"ם ממ"ש ולהעיר
אינו  עצמו לו" נתחכמה "הבה הדיבור הרי דלכאורה – לו" נתחכמה
להרמב"ם  לי' והוי התשובה, ממנו ימנעו שעבורו כ"כ גדול" "חטא

שעשו המעשים עלילה lretaלהביא ד"נורא הענין כי – ליאור וההשלכה
הו"ע (31 הערה לעיל (ראה הבחירה zenkgzdגו'" משער ולהעיר .

ד. כא, לאדמוה"א
זֿח.38) י, פרשתנו
ג.39) ז, וארא רש"י
משא"כ 40) – וארא). (סוף ועבדיו" הוא לבו "ויכבד אחרי וגם

כלל. עבדיו נזכרו לא שלפנ"ז, בהמכות
(41" הוא גו'" הכבדתי ד"אני הטעם לומר: שיש גו'ornlאף ".שתי

לשלח  מסכים הי' פרעה באם דוקא הוא אותותי" "שתי שמניעת ומכיון
לבו  את ה' הכביד לא הגברים" נא ל"לכו בנוגע לכן כו', טפם את גם

מצד שהוא כמו ארבה,erahונשאר דמכת ההתראה עליו פעלה ובמילא –

לעיל  (ראה הקודמות ממכות קשה והיתה ברד מכת אחרי שהיתה לפי
שם). ובהנסמן 21 הערה

ואוה"ח 42) יקר כלי הגו"א, ופי' גירסת (לפי יד ט, וארא פרש"י
כג. ד, רש"י גם וראה שם).

הרמב"ם 43) שיטת עפ"י לומר מוכרח [וכן לתרץ יש להעונש בנוגע
"אילו  ה"ד) פ"ה (שם מדילי' עליו יקשה שלא בכדי – שם תשובה  בהל'
שהוא  כו'"], נפרע משפט ואיזה דין באיזה כו' האדם על גוזר הי' האֿל
שכירות  הל' הט"ו. פ"ב ממון נזקי הל' רמב"ם א. מב, (ב"מ הדין ע"ד

חייב. באונס וסופו בפשיעה דתחלתו ה"ד) פ"א
פטור, באונס וסופו בפשיעה שתחלתו וש"נ) שם. (ב"מ להמ"ד [וגם
המנויים  וכו' וכנענים סיחון (וכן מפרעה שנפרע ממה עליו יוקשה לא
שמה  דמכיון בנדו"ד, דשאני י"ל, כי – שם) פ"ו תשובה הל' ברמב"ם
את  לפטור לו א"א שבתחלה, פשיעותו מחמת בא עצמו זה אח"כ שנאנס

אונס*]. בטענת עצמו

y s`e (*lkm"anx .`"rq ,an n"a 'qez ± xehtc r"ekl l"q driytd zngn `ly `ay `kide) driytd zngn `a qpe`dyk `ed qpe`a eteqe driyta ezlgz
f"de .ezeriyt zngn `ed (dxiga el oi`y dn) `teb qpe`dy ,c"ecpa k"`yn .ezeriyt zngn `a qpe`a rxi`y dyrndyk `wec epiid ± (i"d b"t zexiky 'ld

.r"vre .(` ,ak w"a i"pn xirdle) dfl mxb envr `edy oeikn ,qpe` mrhn exhtl jiiy oi` ,exifgdl ecia oi` ecin ugd `viy ixg`ly s`y ,ug wxefd znbeca
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שאותו jyndayלשלח..." עצמו, זה מפסוק אף אלא ,
הרי  בו", "והעד מפרשים היינו אילו כי מבאר. הוא

קשה: היה

היא  פרעה" אל ל"בא הסיבה לעיל, האמור לפי א)
wx אך לבו...". את הכבדתי "אני ולא שתי...", "למען

פרעה אל "בא הפסוק לשון אני ikמפשטות
ל"בא  הסיבה הוא הכבדתי" ש"אני נראה, הכבדתי..."

פרעה"? אל

אמר  דם, מכת הראשונה, המכה לפני כבר ב)
לב  את אקשה "ואני למשה הקדושֿברוךֿהוא

מכות,26פרעה" שכמה כן לפני ידע כבר משה כך, אם .
בכורות  מכת (עד כולן פרעה,27או על ישפיעו לא (

לפרעה  שלחו הקדושֿברוךֿהוא כאשר זאת, ולמרות
ברד  מכת על ואפילו הקודמות, המכות על להזהיר

"ויחזק לאחר פרעה"d'שהיתה לב 28dyrnlאת
הוא שחין), הוא l`(במכת מדוע לנמק צריך היה

הוא אפוא, מדוע, לפרעה. אותו צריך `okשולח היה
ארבה? במכת לשליחתו טעם לתת

 ֿ הקדושֿברוך אמר כאשר יותר: קשה זו ושאלה ג)
הוסיף  הוא פרעה" לב את אקשה "ואני למשה הוא

" כלומר אותותי...", את בו ornl"והרביתי הרבות
של 29אותותי" שהתכלית אפוא, ידע, כבר משה .

בו  הרבות "למען היא המכות ושל פרעה לב הקשחת
לפרעה  ללכת כשצווה בעיניו, קשה היה ומה אותותי",

ומה ארבה? מכת על ֿ ycigלהזהיר הקדושֿברוך לו
אותותי...", שתי למען הכבדתי... אני "כי באומרו הוא

כן? לפני זאת ידע כבר משה כאשר

"והתרה  בהוסיפו רש"י מתרץ הללו הקשיים כל את
בו":

הקדושֿברוךֿהוא  ציוה שבה היחידה, המכה
פרעה את להתרות לב d'"ויחזקxg`lלמשה את
ארבה  מכת היתה במכה30פרעה", דוקא לפיכך, .ef

בפשטות  כי זאת, לנמק הקדושֿברוךֿהוא היה צריך
כלל מובנת ֿ d`xzddאין הקדושֿברוך כאשר בפרעה,

מן  יושפע לא שהוא לבו, את הקשה בעצמו הוא
ד'. בסעיף וכדלעיל ההתראה,

אני  "כי טעם הקדושֿברוךֿהוא הוסיף לפיכך
אשר  את תספר... ולמען שתי... למען הכבדתי...

izllrzd,היא "התעללתי" של המשמעות במצרים...":
את  שם שהקדושֿברוךֿהוא "שחקתי", רש"י, כפירוש
ונטל  לבם את הכביד הוא אחד מצד ללעג: המצרים

הוא זאת עם ויחד הבחירה, את כביכול, dxzdמהם,
הכרחי  לפיכך, יענישם. ישמעו, לא שאם והזהירם, בהם
עבדיו", לב ואת לבו את הכבדתי "אני את גם כאן לציין

כדלעיל  "התעללתי", כך ידי על .31כי

.Â
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"ויחזק אם לשאול: יש לכאורה, לב d'אך, את
היה ופרעה הרי gxkenפרעה", ישראל, את לשלח לא

כ  מובן כל אינו "השופט – כך על הענישוהו כיצד לל
(בתמיהה) משפט" יעשה לא קטן 32הארץ ילד אפילו ?

שאם אין migixknמבין מסויים, למעשה מישהו
לכך! שהכריחו מי ובמיוחד, כך. על להענישו

הפסוק  על כן: לפני כבר רש"י מתרץ זה "ואני 26קושי
שהרשיע  "מאחר רש"י אומר פרעה..." לב את אקשה
לב  לתת באומות רוח נחת שאין לפני וגלוי כנגדי, והתריס
בו  הרבות למען לבו שיתקשה טוב לשוב, שלם
בחירה, לפרעה היתה אכן שתחילה כלומר, אותותי...".
בעצם  הענישוהו כנגדי" והתריס ש"הרשיע לאחר ורק

הבחירה  .33נטילת

כנגד  מדה היה זה יצא 35מדה 34ועונש פרעה :
אשר  ה' "מי ואמר הקדושֿברוךֿהוא כנגד במפגיע

בקולו" ֿ 36אשמע מהקדושֿברוך "מתרגש" הוא שאין ,
לו  הראו לפיכך כרצונו. יפעל ושהוא הוא 37הוא, שאין ,

ברשותו, יש lkeכלל שלאחרים דברים אפילו – מעשיו
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ג.26) ז, וארא
("ומדרשו").27) טז ז, רש"י כג. ד, ישן). (ברש"י יח ג, לעיל ראה
ג.28) ז, רש"י וראה יב. ט,
שם.29) פרש"י ג. ז,
יג)30) (ט, נאמר בברד, ieeivdמשא"כ wx,"ויעבדוני עמי את "שלח

– גו'" מאן אם "כי לא .d`xzdאבל
עלילה 31) מלשון גם הוא "התעללתי" שפירוש לומר יש ועפי"ז

ובביאוה"ז  א) (יג, תולדות בתו"ח ונתבאר (הובא מרז"ל וע"ד ובלבול,
אדם. בני על עלילה נורא עה"פ רסז)) (ע' להצ"צ

ה"ד)32) פ"ה תשובה (הל' וברמב"ם שם. ופרש"י כה יח, וירא

zehytaמוכיח dfn.עיי"ש הבחירה ענין
שלו 33) פרקים  בשמונה – ובארוכה ה"ג. פ"ו שם ברמב"ם כמבואר

כו'. פעמים ה' הקב"ה ששיגר כיון ג: פי"ג, שמו"ר גם וראה פ"ח.
כו'.34) במדה ב: ח, סוטה ראה

– הקב"ה גדולת ניכרת זו הנהגה שע"י ועד הפשט, בדרך גם וכ"ה
גם וראה שם. וברש"י יא יח, יתרו כח.lirlראה ז, רש"י כבֿכג. ד,

כו'".35) חכמתו לדעת נתחייב "ולא שם: מח"פ להעיר
ב.36) ה, שמות
לפי37) הוא שחוק) (מלשון ד"התעללתי" שהעונש י"ל *lzdyוגם

כה). ח, (וארא פרעה

`aed ± e ,e `"y) t"dr v"evn d`x (*i"yxtawegy oipr :"mda llrzd xy`k `ld" (a ,i epzyxtlezdexy` enkizllrzd.mixvna

`a zyxt zegiyÎihewl

של  רצונו לפי רק נעשים – מוחלטת בחירה לגביהם
הקדושֿברוךֿהוא.

.Ê
"È˙˜Á˘ Y È˙ÏÏÚ˙‰"˘ ¯ÎÈ ‰‡¯˙‰· ¯·Î

ארבה  מכת על בהתראה דוקא מדוע יובן זה לפי
למוקש... לנו זה יהיה מתי "עד פרעה": "עבדי אמרו
ולכן  זו, טענה קיבל ופרעה מצרים", אבדה כי תדע הטרם
את  עבדו "לכו להם לומר כדי ולאהרן, למשה שוב קרא

אלקיכם" .38ה'

בחמש  ואף הקודמות, המכות בכל מדוע ולכאורה,
– פרעה"d'"ויחזקiptlהראשונות לב לא 39את –

פרעה,d`xzddהשפיעה על ולא העבדים על לא כלל,
ישלח  שהוא פרעה אמר בפועל המכה שבאה לאחר ורק
שהיתה  ארבה, מכת על ההתראה ודוקא ישראל. את

לב ואת לבו את הכבדתי ש"אני ,eicar"40לאחר
דרשו d`xzddהשפיעה אשר עד כך, כל העבדים על

עד  מטענתם, הושפע עצמו ופרעה האנשים", את "שלח
אליהם  ויאמר פרעה אל אהרן ואת משה את "ויושב כדי

אלקיכם" ה' את עבדו ?41לכו

ש"בא  כיון בפשטות: הדבר מובן לעיל, האמור לפי
" היה בו" והתרה – פרעה אשר ornlאל את תספר...

izllrzd לכך הקדושֿברוךֿהוא גרם לפיכך במצרים",
שחקתי",d`xzdaשכבר – ש"התעללתי ניכר יהיה

מאד  הושפע אכן הוא עצמית: דעה כלל אין שלפרעה
כך  כדי עד מצרים", אבדה כי תדע "הטרם מהטענה

iptly שליחים במיוחד שלח הוא בפועל באה שהמכה
ה' את עבדו "לכו להם ולומר ולאהרן למשה לקרוא
מהמכות  אחת באף התרחש שלא דבר – אלקיכם"

ו)על  חושך (מכת על בהתראה לא ואפילו האחרות,
המכות" כל כנגד "שקולה אשר בכורות, –42מכת

בכוחו  היה לא עצמו המעשה בשעת זאת, ולמרות
שמפני  אף על למשה, ולהיענות עצמו על להתגבר
את  הביע עצמו הוא (אשר מצרים" אבדה "כי הטענה
רק  זאת וכל לו. להיענות צריך היה הוא לה) הסכמתו
אינו  עצמו שהוא לבו...", את הכבדתי ש"אני מפני

כלל. ברשותו

שחקתי" – "התעללתי של שהענין יוצא, זה לפי
כולם  ראו הענין בעצם הן א) ענינים: בשני התבטא
כלי  רק והוא עצמית, ודעה בחירה כלל אין שלפרעה

את משח  הקדושֿברוךֿהוא מיישם שבאמצעותו ק
כן,ely–cebipaרצונו לפני וכבר ב) פרעה. לרצון

d`xzda.'ה סעיף סוף כדלעיל לו, שוחקים כיצד ראו ,

.Á
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זה: רש"י בפירוש תורה" של "יינה של מהענינים

ביאור: צריך עדיין דלעיל, האריכות כל לאחר
הנני  עמי את לשלח אתה מאן אם "כי של המשמעות
"והתרה  רש"י פירוש לפי בגבולך", ארבה מחר מביא
מחר  מביא ש"הנני ד', בסעיף כדלעיל היא, הרי בו",
לשלח  אתה "מאן אשר על עונש הוא בגבולך" ארבה

עמי" הוא dzrאת הכבדתי..." "אני אמנם, מובן: ואין .
לפני  כנגדי" והתריס "הרשיע אשר על לו שהגיע עונש

היה ezxigaaכן זאת בכל הוא מכן שלאחר כיון אך ,
– אתה" "מאן שעתה כך על להענישו ייתכן כיצד אנוס,

בחירה  בו לו היתה שלא ?43מעשה

באגרת  אומר הזקן אדמו"ר הוא: לכך ההסבר

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

הבה  שנאמר גדול.. "חטא שם תשובה הל' הרמב"ם ממ"ש ולהעיר
אינו  עצמו לו" נתחכמה "הבה הדיבור הרי דלכאורה – לו" נתחכמה
להרמב"ם  לי' והוי התשובה, ממנו ימנעו שעבורו כ"כ גדול" "חטא

שעשו המעשים עלילה lretaלהביא ד"נורא הענין כי – ליאור וההשלכה
הו"ע (31 הערה לעיל (ראה הבחירה zenkgzdגו'" משער ולהעיר .

ד. כא, לאדמוה"א
זֿח.38) י, פרשתנו
ג.39) ז, וארא רש"י
משא"כ 40) – וארא). (סוף ועבדיו" הוא לבו "ויכבד אחרי וגם

כלל. עבדיו נזכרו לא שלפנ"ז, בהמכות
(41" הוא גו'" הכבדתי ד"אני הטעם לומר: שיש גו'ornlאף ".שתי

לשלח  מסכים הי' פרעה באם דוקא הוא אותותי" "שתי שמניעת ומכיון
לבו  את ה' הכביד לא הגברים" נא ל"לכו בנוגע לכן כו', טפם את גם

מצד שהוא כמו ארבה,erahונשאר דמכת ההתראה עליו פעלה ובמילא –

לעיל  (ראה הקודמות ממכות קשה והיתה ברד מכת אחרי שהיתה לפי
שם). ובהנסמן 21 הערה

ואוה"ח 42) יקר כלי הגו"א, ופי' גירסת (לפי יד ט, וארא פרש"י
כג. ד, רש"י גם וראה שם).

הרמב"ם 43) שיטת עפ"י לומר מוכרח [וכן לתרץ יש להעונש בנוגע
"אילו  ה"ד) פ"ה (שם מדילי' עליו יקשה שלא בכדי – שם תשובה  בהל'
שהוא  כו'"], נפרע משפט ואיזה דין באיזה כו' האדם על גוזר הי' האֿל
שכירות  הל' הט"ו. פ"ב ממון נזקי הל' רמב"ם א. מב, (ב"מ הדין ע"ד

חייב. באונס וסופו בפשיעה דתחלתו ה"ד) פ"א
פטור, באונס וסופו בפשיעה שתחלתו וש"נ) שם. (ב"מ להמ"ד [וגם
המנויים  וכו' וכנענים סיחון (וכן מפרעה שנפרע ממה עליו יוקשה לא
שמה  דמכיון בנדו"ד, דשאני י"ל, כי – שם) פ"ו תשובה הל' ברמב"ם
את  לפטור לו א"א שבתחלה, פשיעותו מחמת בא עצמו זה אח"כ שנאנס

אונס*]. בטענת עצמו

y s`e (*lkm"anx .`"rq ,an n"a 'qez ± xehtc r"ekl l"q driytd zngn `ly `ay `kide) driytd zngn `a qpe`dyk `ed qpe`a eteqe driyta ezlgz
f"de .ezeriyt zngn `ed (dxiga el oi`y dn) `teb qpe`dy ,c"ecpa k"`yn .ezeriyt zngn `a qpe`a rxi`y dyrndyk `wec epiid ± (i"d b"t zexiky 'ld

.r"vre .(` ,ak w"a i"pn xirdle) dfl mxb envr `edy oeikn ,qpe` mrhn exhtl jiiy oi` ,exifgdl ecia oi` ecin ugd `viy ixg`ly s`y ,ug wxefd znbeca
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מספיקין 44התשובה  ש"אין לגביהם שנאמר אלו שאף ,
ונתגבר  ונתחזק דחק אם הרי, תשובה", לעשות בידו

כי  תשובתו", מקבלין – תשובה ועשה יצרו על

מסייעין  שאין רק היא מספיקין" "אין של המשמעות
המפריעים  מסויימים קשיים מעוררים – מכך ויותר לו,

"דחק". לידי להגיע צריך שהוא עד בתשובה, לשוב לו
לו  ואף בתשובה, לשוב שלא ח"ו מוכרח הוא אין אך

בתשובה  ולחזור הקשיים כל על להתגבר בחירה .45יש

לב  את ה' ש"ויחזק לאחר אף פרעה: לגבי גם וכך
אמר שהקדושֿברוךֿהוא לאחר ואף xeaica46פרעה",

הי  עדיין לבו", את הכבדתי אני בחירה "כי לו תה
בתשובה  ולשוב .47להתגבר

.Ë
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ה' בעבודת הוראה  ללמוד יש ענין ובמיוחד 48מכל ,

"למען  היא  בו " והתרה פרעה  אל "בא  של המטרה כאשר
מובנת מכך ההוראה  הרי  בנך...", ובן בנך באזני  תספר

בפשטות:

משלש  היתה חיותו הרי גוי שבהיותו פרעה, אם

הטמאות  לאחר 49קליפות אף בתשובה לשוב בכוחו היה ,

יהודי, עלֿאחתֿכמהֿוכמה לבו", את ש"הכבדתי
האלקית  מהנפש – הקדושה מן היא "גם 50שחיותו אשר

יתברך" אתו באמנה היתה החטא אשר 51בשעת ,

הגלות  בתקופת אפילו ער" "ולבי תמיד הרי ,52כשלעצמו
בו  ש"נדבקה" מפני הלב טמטום אצלו יש לפעמים ורק

"פרעה" הבחירה 53בחינת תמיד בידו יש בודאי הרי –
לעוררו, צורך אין (ואף ער תמיד שהוא לבו, את לעורר
כי  – בתשובה ולשוב שעליו), הכיסוי את להסיר רק אלא

התשובה" בפני העומד דבר לך .54"אין

ידח  לבלתי מחשבות ש"וחשב כיון מכך: ויותר
נדח" מצפה55ממנו והקדושֿברוךֿהוא ,lkl יהודי

כאשר  שאף בפשטות, מובן הרי בתשובה, שישוב
על  מבארת שהתורה אחורנית", לבם את הסבות "ואתה

ש" התשובה"zrpnכך, בחיצוניות 56מהן זה הרי ,
ש  ייתכן לא כי שהואdlrnlnבלבד. מצב jtiddייצרו

"הסבות  של המצב עצם אדרבה: אלא את מהתכלית.
כדי  הוא אחרונית" ,dwenrxzeiתשובה57xxerlלבם

"דחק". מתוך תשובה

.È
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רק  עצמו בפסוק נאמר מדוע יובן לעיל האמור לפי
כיון  בו": "והתרה בפסוק נאמר ואין פרעה", אל "בא

ielbayענין הוא הרי rpend"הכבדתי..." התשובה, את
אל  "בא של בענין בחיצוניות, שנראה כפי הכוונה,

שהוא היא אותותי...l`פרעה", שתי "למען יציית,
אשר את תספר... רש"י izllrzdולמען בא כך ועל :"

בפנימיות  זה ענין של הכוונה את שהמשמעות 58ומגלה ,
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על  – שם) (פ"ה שברמב"ם הקושיא הרי מובן: אינו עדיין אבל
כו' דין "באיזה רק [לא הוא כו'" האדם על גוזר הי' האֿל "אילו הס"ד

) גם כ"א כו'daxc`eנפרע", לנו מצוה הי' "היאך הקושיא)] תחלת זהו ,
" רק מתרץ כו'" להודיע "כדי שם שבפ"ו הביאור והרי כך". dnlעשה

איך עדיין: מתרץ אינו אבל כו'", לו שולח עמי devהי' "שלח לפרעה
ויעבדוני"?

ב).44) (לא, פכ"ה – ובח"א פי"א.
א.45) טו, (חגיגה לידחוק הו"ל ובכ"ז מאחר חוץ דשמע אחר וע"ד

ע"ד  וגם שם). ר"ח גם וראה קול. בת יצתה ד"ה שם מהרש"א חדא"ג
לב, תשא כו'). (ד"א ו ו, בראשית ס"פ פרש"י ראה – זה מצינו הפשט

ועוד. יב.
גו'xn`yומכיון46) הכבדתי אני izy"כי ornl זה דיבור הרי גו'",

היתה dxifbהוא לא באם משא"כ האותות). כל שיבואו (עד לשלח שימאן
בנוגע רק הוא הלב שחיזוק מכיון בנוגע eallהאמירה, [ולא פרעה של

בנ"י את שילוחו הואlretaלאי הלב שחיזוק ורק ,daiq,[לשלוח שימאן
ובדוגמת  ד"דחק"). העבודה לזה (וא"צ הבחירה את כ"כ מכריח אי"ז
רשעים  "זורו גו'"; בבטן אצרך "בטרם רשעים"; בראת צדיקים "בראת
[אבל  והרע הטוב צורת לקבל מוכן חומר רק שהוא שמכיון גו'", מרחם

ורשע "צדיק כי – בפועל רשע או צדיק שיהי' עליו נגזר xn`wלא `l,["
ד  כ, ח"א – האמצעי לאדמו"ר – שעה"ת (ראה הבחירה את מכריח אי"ז

ואילך). ג יג, תולדות תו"ח ואילך.
רפ"ב: דעות הל' ברמב"ם ממש"כ לכאורה הסתירה מתורצת ובזה
בהל' למש"כ פ"ג) פרקים בח' (ועד"ז כו' חולות שנפשותיהם בנ"א
צע"ק. כו') תשובה (בהל' שהל' אף – פ"ח) פרקים (ובח' רפ"ה תשובה

ואכ"מ.
שמה לומר, יש לפי xn`yועפי"ז הוא גו'", הכבדתי אני "כי למשה ה'

ע"י "ואני dxin`dשדוקא בתחילה אמר שכבר ואף ד"התעללתי". הענין יהי' ,
ובמילא  זמנה, (בדיבור) נתפרש לא ההיא באמירה הרי פרעה", לב את אקשה

גזירה. אינה
ילמדו):47) למקרא חמש בן (שגם הוא מפורש על mgpieומקרא ה'

אשר לעמו.xacהרעה לעשות
מסיפור48) ב).dxezaובפרט נג, (זח"ג הוראה לשון –
ו 49) ספ"ו. ספ"א. הערה תניא סוף 59 ע' [המתורגם] ח"ו לקו"ש ראה

.47
(50.16ֿ15 הערות 14 ע' שם לקו"ש ראה
ספכ"ד.51) תניא
עה"פ.52) ובמדרש ב. ה, שה"ש
הנ"ל.53) הערה 59 ע' שם לקו"ש ראה
ס"פ 54) בז"ח מהנ"ע תשובה). בעלי (בפני ה"א פ"א פאה ירושלמי

רפ"ד. אגה"ת פכ"ה. תניא ספ"ג. תשובה הל' רמב"ם בראשית.
יד.55) יד, ש"ב
רש"י 56) ראה (אבל ה"ג. פ"ו תשובה הל' רמב"ם לז. יח, מ"א

כו'). מקום להם נתת שם: במלכים
תשובה"57) ויעשו בהן שיחזרו "כדי ו) (פי"ג, בשמו"ר מ"ש ועפ"י

בנוגע שאפילו מובן, –drxtlהכוונה ,ziniptהיתהaeyiy.
בכתב 58) להתלבש יכולה אינה מאד", "גבוהה היא זו שכוונה ולפי

ד. נב, תו"א ראה – למשה) הקב"ה (בציווי

`a zyxt zegiyÎihewl

" היא פרעה" אל "בא מתרים dxzdeשל שכאשר בו",
ובאיום  זו, בהתראה מתכוונים הרי מישהו, ומזהירים

שהוא קשה, עונש רש"י ziiviשל שאומר כפי לציווי.
הקודמת  ".aeylבוdxzne"59בפרשה

.‡È
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מדוייקים  הענינים כל רואים 60בתורה אנו והנה, .
בשבת  תמיד נקראת זו, הוראה הכוללת בא, 61שפרשת

שבט  יו"ד חל שבו בשבת או שבט, יו"ד שלפני
אדמו"ר:62עצמו  וחמי מורי כ"ק של ההילולא יום –

רק  נאמר למשה הקדושֿברוךֿהוא בדברי אמנם,
נאמר  אינו בו" "והתרה של והענין פרעה", אל "בא
נאמר  פרעה אל משה בדברי אך בפסוק, במפורש

yxetna,התראה – אתה..." מאן אם "כי בגלוי
העונש. את וימנע יציית שהמותרה שכוונתה

רבינו  ממשה החל – ישראל רועה של דרכו וזוהי
ודור  דור בכל והתפשטותו מהימנא, לכ"ק 63רעיא עד ,

ליהודי  שאפילו – ההילולא בעל אדמו"ר וחמי מורי
גרם  הוא מעשיו ידי על אשר עד ר"ל, אטום שלבו

" פוסקת התורה ואשר לבו", את ה' מהן zrpnל"ויחזק
בדרכי  בו, ומתרים הולכים אליו אפילו – התשובה"

בתשובה. שישוב נועם,

מחסידיו  ההילולא בעל דרש זו והתנהגות
שלא  בעקבותיו, מההולכים רק ואפילו וממקושריו
הוא  אם זה, יהודי נחשב סוג באיזה חישובים לחשב

ועמיתך  עמך 64"רעך" שהוא 65– או ובמצוות, בתורה
מ"מעלין" ההיפך נאמר שעליו לסוג ועד מכך, 66רחוק

בו  שגם נועם,67– בדרכי ודוקא בתשובה, שישוב יתרו
לחסוך  יכול הוא התשובה ידי שעל לו שיראו ידי על

ר"ל. ייסורים מעצמו

שאינן  ותעמולה לעבודה כרותה "ברית והרי
ריקם" לידי 68חוזרות מביאה נועם בדרכי שההתראה ,

היא  דבר של בסופו אך במאוחר, או במוקדם כך,
והוא  הלב, כבידות ממנו שתוסר אחד, כל על משפיעה
היא  מצרים גלות אשר הגלות, מן לצאת אכן עומד

הגלויות  לכל ,69שורש

מהגלות  היוצאים ה'", צבאות מ"כל אחד נעשה הוא
מצרים" מארץ צאתך "כימי כל 70העכשוית בו יש כי –

כמו  מ"צבא", שנדרש יום מה במאמרי בהרחבה סבר
,71ההילולא 

ממש, בקרוב ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח פני לקבל
דידן. בעגלא
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כג.59) ד, שמות
נעתק 60) – וישב ר"פ תושב"כ חלק בשל"ה מ"ש עפ"י ובפרט

הערה  שם בהמובא גם וראה .1 הערה 131 ע' ח"ה [המתורגם] בלקו"ש
.2

מה 61) ועפ"י – א). פח, ב. סג, (זח"ב יומין כולהו מתברכין דמיני'
השבת  שגם תש"ל), וארא ש"פ שיחת גם (וראה שיחות בכמה שדובר

שייך החול) ימי ששת כשיום dfa(שלאחרי גם – שלפנ"ז להשבת
בא. לש"פ הוא שייך בשלח, בש"פ חל ההילולא

ההסתלקות.62) כבשנת
שהגם  תשכ"ה), כסלו י"ט שיחת בארוכה (ראה שנתבאר מה ועפ"י

מסויים ביום נקבעו המועדים היום ycegaשרוב באותו חלים כשהם מ"מ, ,
חוזרת  זו שבשנה מובן, – יותר בתוקף הם הפרשה, ובאותה השבוע, של
שהשנה  ובפרט שאת. ביתר הראשונה בפעם שהיתה ההמשכה וניעורת

ח"ו  בלקו"ש (נדפס (ה'תש"ל) שבט דר"ח המכ' ראה – שנה. עשרים נמלאו
.(293 ע' (בהוספות)

תס"ט.63) תקו"ז
יז).64) יט, (קדושים תוכיח הוכח נאמר עליו
ספי"ח.65) בתנדא"ר כדרז"ל
(66.620 ע' ח"ב .118 ע' ח"א [המתורגם] לקו"ש גם ראה
(נדפסו 67) הצ"צ הגהות ועייג"כ לב. פרק תניא בארוכה וכמבואר

וש"נ. לו) ע' והערות" ב"קיצורים
ובכ"מ.68) מג ע' שם גם וראה לא. ס"ע יום היום
ד.69) פט"ז, ב"ר וראה בתחלתו. תש"ט דודי קול ד"ה
טו.70) ז, מיכה מא. יב, פרשתנו
ואילך.71) יו"ד פרק לגני באתי ד"ה
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מספיקין 44התשובה  ש"אין לגביהם שנאמר אלו שאף ,
ונתגבר  ונתחזק דחק אם הרי, תשובה", לעשות בידו

כי  תשובתו", מקבלין – תשובה ועשה יצרו על

מסייעין  שאין רק היא מספיקין" "אין של המשמעות
המפריעים  מסויימים קשיים מעוררים – מכך ויותר לו,

"דחק". לידי להגיע צריך שהוא עד בתשובה, לשוב לו
לו  ואף בתשובה, לשוב שלא ח"ו מוכרח הוא אין אך

בתשובה  ולחזור הקשיים כל על להתגבר בחירה .45יש

לב  את ה' ש"ויחזק לאחר אף פרעה: לגבי גם וכך
אמר שהקדושֿברוךֿהוא לאחר ואף xeaica46פרעה",

הי  עדיין לבו", את הכבדתי אני בחירה "כי לו תה
בתשובה  ולשוב .47להתגבר

.Ë
‰·Â˘˙ Y ˙ÈÏÎ˙‰

ה' בעבודת הוראה  ללמוד יש ענין ובמיוחד 48מכל ,

"למען  היא  בו " והתרה פרעה  אל "בא  של המטרה כאשר
מובנת מכך ההוראה  הרי  בנך...", ובן בנך באזני  תספר

בפשטות:

משלש  היתה חיותו הרי גוי שבהיותו פרעה, אם

הטמאות  לאחר 49קליפות אף בתשובה לשוב בכוחו היה ,

יהודי, עלֿאחתֿכמהֿוכמה לבו", את ש"הכבדתי
האלקית  מהנפש – הקדושה מן היא "גם 50שחיותו אשר

יתברך" אתו באמנה היתה החטא אשר 51בשעת ,

הגלות  בתקופת אפילו ער" "ולבי תמיד הרי ,52כשלעצמו
בו  ש"נדבקה" מפני הלב טמטום אצלו יש לפעמים ורק

"פרעה" הבחירה 53בחינת תמיד בידו יש בודאי הרי –
לעוררו, צורך אין (ואף ער תמיד שהוא לבו, את לעורר
כי  – בתשובה ולשוב שעליו), הכיסוי את להסיר רק אלא

התשובה" בפני העומד דבר לך .54"אין

ידח  לבלתי מחשבות ש"וחשב כיון מכך: ויותר
נדח" מצפה55ממנו והקדושֿברוךֿהוא ,lkl יהודי

כאשר  שאף בפשטות, מובן הרי בתשובה, שישוב
על  מבארת שהתורה אחורנית", לבם את הסבות "ואתה

ש" התשובה"zrpnכך, בחיצוניות 56מהן זה הרי ,
ש  ייתכן לא כי שהואdlrnlnבלבד. מצב jtiddייצרו

"הסבות  של המצב עצם אדרבה: אלא את מהתכלית.
כדי  הוא אחרונית" ,dwenrxzeiתשובה57xxerlלבם

"דחק". מתוך תשובה

.È
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רק  עצמו בפסוק נאמר מדוע יובן לעיל האמור לפי
כיון  בו": "והתרה בפסוק נאמר ואין פרעה", אל "בא

ielbayענין הוא הרי rpend"הכבדתי..." התשובה, את
אל  "בא של בענין בחיצוניות, שנראה כפי הכוונה,

שהוא היא אותותי...l`פרעה", שתי "למען יציית,
אשר את תספר... רש"י izllrzdולמען בא כך ועל :"

בפנימיות  זה ענין של הכוונה את שהמשמעות 58ומגלה ,
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על  – שם) (פ"ה שברמב"ם הקושיא הרי מובן: אינו עדיין אבל
כו' דין "באיזה רק [לא הוא כו'" האדם על גוזר הי' האֿל "אילו הס"ד

) גם כ"א כו'daxc`eנפרע", לנו מצוה הי' "היאך הקושיא)] תחלת זהו ,
" רק מתרץ כו'" להודיע "כדי שם שבפ"ו הביאור והרי כך". dnlעשה

איך עדיין: מתרץ אינו אבל כו'", לו שולח עמי devהי' "שלח לפרעה
ויעבדוני"?

ב).44) (לא, פכ"ה – ובח"א פי"א.
א.45) טו, (חגיגה לידחוק הו"ל ובכ"ז מאחר חוץ דשמע אחר וע"ד

ע"ד  וגם שם). ר"ח גם וראה קול. בת יצתה ד"ה שם מהרש"א חדא"ג
לב, תשא כו'). (ד"א ו ו, בראשית ס"פ פרש"י ראה – זה מצינו הפשט

ועוד. יב.
גו'xn`yומכיון46) הכבדתי אני izy"כי ornl זה דיבור הרי גו'",

היתה dxifbהוא לא באם משא"כ האותות). כל שיבואו (עד לשלח שימאן
בנוגע רק הוא הלב שחיזוק מכיון בנוגע eallהאמירה, [ולא פרעה של

בנ"י את שילוחו הואlretaלאי הלב שחיזוק ורק ,daiq,[לשלוח שימאן
ובדוגמת  ד"דחק"). העבודה לזה (וא"צ הבחירה את כ"כ מכריח אי"ז
רשעים  "זורו גו'"; בבטן אצרך "בטרם רשעים"; בראת צדיקים "בראת
[אבל  והרע הטוב צורת לקבל מוכן חומר רק שהוא שמכיון גו'", מרחם

ורשע "צדיק כי – בפועל רשע או צדיק שיהי' עליו נגזר xn`wלא `l,["
ד  כ, ח"א – האמצעי לאדמו"ר – שעה"ת (ראה הבחירה את מכריח אי"ז

ואילך). ג יג, תולדות תו"ח ואילך.
רפ"ב: דעות הל' ברמב"ם ממש"כ לכאורה הסתירה מתורצת ובזה
בהל' למש"כ פ"ג) פרקים בח' (ועד"ז כו' חולות שנפשותיהם בנ"א
צע"ק. כו') תשובה (בהל' שהל' אף – פ"ח) פרקים (ובח' רפ"ה תשובה

ואכ"מ.
שמה לומר, יש לפי xn`yועפי"ז הוא גו'", הכבדתי אני "כי למשה ה'

ע"י "ואני dxin`dשדוקא בתחילה אמר שכבר ואף ד"התעללתי". הענין יהי' ,
ובמילא  זמנה, (בדיבור) נתפרש לא ההיא באמירה הרי פרעה", לב את אקשה

גזירה. אינה
ילמדו):47) למקרא חמש בן (שגם הוא מפורש על mgpieומקרא ה'

אשר לעמו.xacהרעה לעשות
מסיפור48) ב).dxezaובפרט נג, (זח"ג הוראה לשון –
ו 49) ספ"ו. ספ"א. הערה תניא סוף 59 ע' [המתורגם] ח"ו לקו"ש ראה

.47
(50.16ֿ15 הערות 14 ע' שם לקו"ש ראה
ספכ"ד.51) תניא
עה"פ.52) ובמדרש ב. ה, שה"ש
הנ"ל.53) הערה 59 ע' שם לקו"ש ראה
ס"פ 54) בז"ח מהנ"ע תשובה). בעלי (בפני ה"א פ"א פאה ירושלמי

רפ"ד. אגה"ת פכ"ה. תניא ספ"ג. תשובה הל' רמב"ם בראשית.
יד.55) יד, ש"ב
רש"י 56) ראה (אבל ה"ג. פ"ו תשובה הל' רמב"ם לז. יח, מ"א

כו'). מקום להם נתת שם: במלכים
תשובה"57) ויעשו בהן שיחזרו "כדי ו) (פי"ג, בשמו"ר מ"ש ועפ"י

בנוגע שאפילו מובן, –drxtlהכוונה ,ziniptהיתהaeyiy.
בכתב 58) להתלבש יכולה אינה מאד", "גבוהה היא זו שכוונה ולפי

ד. נב, תו"א ראה – למשה) הקב"ה (בציווי

`a zyxt zegiyÎihewl

" היא פרעה" אל "בא מתרים dxzdeשל שכאשר בו",
ובאיום  זו, בהתראה מתכוונים הרי מישהו, ומזהירים

שהוא קשה, עונש רש"י ziiviשל שאומר כפי לציווי.
הקודמת  ".aeylבוdxzne"59בפרשה
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מדוייקים  הענינים כל רואים 60בתורה אנו והנה, .
בשבת  תמיד נקראת זו, הוראה הכוללת בא, 61שפרשת

שבט  יו"ד חל שבו בשבת או שבט, יו"ד שלפני
אדמו"ר:62עצמו  וחמי מורי כ"ק של ההילולא יום –

רק  נאמר למשה הקדושֿברוךֿהוא בדברי אמנם,
נאמר  אינו בו" "והתרה של והענין פרעה", אל "בא
נאמר  פרעה אל משה בדברי אך בפסוק, במפורש

yxetna,התראה – אתה..." מאן אם "כי בגלוי
העונש. את וימנע יציית שהמותרה שכוונתה

רבינו  ממשה החל – ישראל רועה של דרכו וזוהי
ודור  דור בכל והתפשטותו מהימנא, לכ"ק 63רעיא עד ,

ליהודי  שאפילו – ההילולא בעל אדמו"ר וחמי מורי
גרם  הוא מעשיו ידי על אשר עד ר"ל, אטום שלבו

" פוסקת התורה ואשר לבו", את ה' מהן zrpnל"ויחזק
בדרכי  בו, ומתרים הולכים אליו אפילו – התשובה"

בתשובה. שישוב נועם,

מחסידיו  ההילולא בעל דרש זו והתנהגות
שלא  בעקבותיו, מההולכים רק ואפילו וממקושריו
הוא  אם זה, יהודי נחשב סוג באיזה חישובים לחשב

ועמיתך  עמך 64"רעך" שהוא 65– או ובמצוות, בתורה
מ"מעלין" ההיפך נאמר שעליו לסוג ועד מכך, 66רחוק

בו  שגם נועם,67– בדרכי ודוקא בתשובה, שישוב יתרו
לחסוך  יכול הוא התשובה ידי שעל לו שיראו ידי על

ר"ל. ייסורים מעצמו

שאינן  ותעמולה לעבודה כרותה "ברית והרי
ריקם" לידי 68חוזרות מביאה נועם בדרכי שההתראה ,

היא  דבר של בסופו אך במאוחר, או במוקדם כך,
והוא  הלב, כבידות ממנו שתוסר אחד, כל על משפיעה
היא  מצרים גלות אשר הגלות, מן לצאת אכן עומד

הגלויות  לכל ,69שורש

מהגלות  היוצאים ה'", צבאות מ"כל אחד נעשה הוא
מצרים" מארץ צאתך "כימי כל 70העכשוית בו יש כי –

כמו  מ"צבא", שנדרש יום מה במאמרי בהרחבה סבר
,71ההילולא 

ממש, בקרוב ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח פני לקבל
דידן. בעגלא
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כג.59) ד, שמות
נעתק 60) – וישב ר"פ תושב"כ חלק בשל"ה מ"ש עפ"י ובפרט

הערה  שם בהמובא גם וראה .1 הערה 131 ע' ח"ה [המתורגם] בלקו"ש
.2

מה 61) ועפ"י – א). פח, ב. סג, (זח"ב יומין כולהו מתברכין דמיני'
השבת  שגם תש"ל), וארא ש"פ שיחת גם (וראה שיחות בכמה שדובר

שייך החול) ימי ששת כשיום dfa(שלאחרי גם – שלפנ"ז להשבת
בא. לש"פ הוא שייך בשלח, בש"פ חל ההילולא

ההסתלקות.62) כבשנת
שהגם  תשכ"ה), כסלו י"ט שיחת בארוכה (ראה שנתבאר מה ועפ"י

מסויים ביום נקבעו המועדים היום ycegaשרוב באותו חלים כשהם מ"מ, ,
חוזרת  זו שבשנה מובן, – יותר בתוקף הם הפרשה, ובאותה השבוע, של
שהשנה  ובפרט שאת. ביתר הראשונה בפעם שהיתה ההמשכה וניעורת

ח"ו  בלקו"ש (נדפס (ה'תש"ל) שבט דר"ח המכ' ראה – שנה. עשרים נמלאו
.(293 ע' (בהוספות)

תס"ט.63) תקו"ז
יז).64) יט, (קדושים תוכיח הוכח נאמר עליו
ספי"ח.65) בתנדא"ר כדרז"ל
(66.620 ע' ח"ב .118 ע' ח"א [המתורגם] לקו"ש גם ראה
(נדפסו 67) הצ"צ הגהות ועייג"כ לב. פרק תניא בארוכה וכמבואר

וש"נ. לו) ע' והערות" ב"קיצורים
ובכ"מ.68) מג ע' שם גם וראה לא. ס"ע יום היום
ד.69) פט"ז, ב"ר וראה בתחלתו. תש"ט דודי קול ד"ה
טו.70) ז, מיכה מא. יב, פרשתנו
ואילך.71) יו"ד פרק לגני באתי ד"ה



סו

קמח

ביאור ורמזים במאחז"ל "מה ראתה אסתר שתמלוך על 
קכ"ז מדינה, אלא תבא אסתר בת בתה של שרה שחיתה 
קכ"ז שנים, ותמלוך על קכ"ז מדינה" – דמרמז על בחי' 

"מלכות" שם "אדני"

בקש  מתנמנם,  והצבור  ודורש,  יושב  הי'  עקיבא  רבי 
לעוררן, אמר, מה ראתה אסתר שתמלוך על שבע ועשרים 
ומאה מדינה, אלא תבא אסתר שהיתה בת בתה של שרה1 

שחיתה ק' וכ' וז', ותמלוך על ק' וכ' וז' מדינות.
בראשית רבה פרשה נח, ג

הנה ידוע שאסתר רומז על מלכות2, הנקראת שושנה3 
– מספר אסתר4.

והוא שם אדנ"י5 – דמלכות6 – מלא, בהסרת י'.
שזהו  בבי"ע,  מסתתר  דמלכות  אדנ"י  שֵׁשם  מה  והוא 
פירוש אסתר מלשון הסתרה7, ועיין בריש הקדמת הזוהר8 
עפ"י כשושנה בין החוחים ובמקדש מלך ובביאור9 הזוהר 

שם.

1( ראה לעיל סימן קלא.
2( ראה דרך מצותיך עמוד קנט-318. לקוטי שיחות חלק כא סוף עמוד 

357 ובהנסמן שם.
3( ראה אור התורה אסתר עמוד רפו-ז. תורת מנחם – ספר המאמרים 
ה'תשל"ז עמוד קכח ואילך. תורת מנחם התוועדויות ה'תשנ"ב חלק 

ב' עמוד 185.
4( "שושנה" )בגי' 661(, וכן אסתר. ראה פרי עץ חיים שער הפורים 

פרק ו. אור התורה פרשת ראה עמוד תת-א.
5( פירוש: אדנ"י במלואו הוא, אל"ף )111(, + דל"ת )434(, + נו"ן 
)106(, + יו"ד )20( = 671. "אסתר" )וכן "שושנה"( בגי' 661, נמצא 
"אסתר" בגי' שם "אדני" במלואו חסר י' )10(, וחסר האותיות "וד" 

)10( דמילוי ה"יוד" כדלקמן.
תרכ"ו   – שמואל  תורת   – מהר"ש  אדמו"ר  המאמרים  ספר  גם  ראה 

עמוד קסח. לקוטי לוי יצחק הערות לזוהר שמות-דברים עמוד קנט.
6( ראה זהר ויקרא יא, א. תניא שער היחוד והאמונה ריש פרק ז' וז"ל: 
"...ושם המורה על מדת מלכותו יתברך הוא שם אדנות כי הוא אדון 
עמוד  בראשית  האמצעי  אדמו"ר  במאמרי  הנסמן  וראה  הארץ".  כל 
קצז. תורת מנחם – ספר המאמרים תשי"ט עמוד ריג. לקוטי שיחות 

חלק יח עמוד 172 ואילך.
יח(  לא,  )דברים  מנין שנא'  מן התורה  )קלט:( אסתר  חולין  ראה   )7

ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא וגו'.
כי  לומר  ואפשר  וז"ל:  ב'רעו  עמוד  אסתר  מגלת  התורה  אור  וראה 
במלכות דאצילות יש שני מדרגות, הא' כשהיא באצילות, הב' כשהיא 
ע"פ  בביאור  א(  ח,  השירים  שיר   – )בלקו"ת  וכמ"ש  לבי"ע  יורדת 
היינו  הדסה  אשר  אסתר,  היא  הדסה  ענין  וזהו  ונאוה,  אני  שחורה 
כשמיוחדת עם ז"א בעלה חג"ת דאצילות, היא אסתר כשיורדת לבי"ע 

כשושנה בין החוחים ע"ש. )ראה גם לעיל סימן קלח הערה 16(.
8( ראה לעיל סימן ח.

9( ביאור הזהר לאדמו"ר האמצעי.

ואסתר נכנסה למלוך על קכ"ז מדינות מפני שהיא בת 
בתו10 של שרה שחיתה קכ"ז שנים.

זה רומז גם על שם אדנ"י, שברבוע הוא11 קכ"ו, ועם 
ועיין בלקוטי תורה12 להאריז"ל פרשת חיי  הכולל קכ"ז, 

שרה.
אדנ"י  שם  להשלמת  י'  מספר  חסר  שאסתר  ומפני 
מלא, שהם האותיות ו"ד דמילוי ה"י" דאדנ"י, זהו אסתר 
שכשנכנסה למלוך על קכ"ז מדינות הי' זה בחודש העשירי 
מלכות,  על  רומז  בכלל  העשירי  החודש  דוקא,  טבת13 
הקודמות,  ספירות  מה"ט"  הנבנית  העשירית,  ספירה 

חח"ן14 בג"ה דת"י, שאז הוא בנין המלכות.
כידוע17,  מלכות  על  קאי  בת16  ט-בת,  טבת,  זהו15 

הנבנית מט' ספירות הקודמות לה וכו'.
זהו מה שבחודש טבת דוקא, שהוא החודש ה"י", אז 
קכ"ז  על  מלכה  ואז  דאסתר,  בראשה  מלכות  כתר  הושם 
כמ"ש  מלכות  בכתר  שהוא  אדנ"י  שם  רבוע  מדינות, 

בלקוטי תורה שם.
אך מה שטבת הוא חדש העשירי, הוא18 ו"ד, היינו ו' 
חדשים דקיץ מניסן עד תשרי, וד' חדשי החורף מתשרי עד 
טבת, זהו שבחדש הזה נלקחה אל המלך והוא מה שנשלם 
לה האותיות ו"ד דמילוי ה"י" דאדנ"י החסרים למספרה 

עצמה וכו'.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד רמט ואילך

כנגד  הם  ויצחק  דאברהם  קלח.  קלא.  פ.  סימן  לעיל  גם  ראה   )10
ולעומת המן ובניו וכו'.

11( אדנ"י ברבוע הוא: א' )1(, + א"ד )5(, + אד"נ )55(, + אדנ"י 
)65( = 126, ועם הכולל 127.

והנה  סוד המלכות  הנה שרה  "ותמת שרה בקרית ארבע,  וז"ל:   )12
הכתר של המלכות הוא שם אדני בריבוע כמ"ש בדרושים, והנה שם 
ד' מציאות ]א' א"ד אד"נ אדנ"י[ וזהו בקרית ארבע, אמנם עם היות' 
ד' צרופים הכל א' וחיבור א' וזהו חברון לכן תמצא שחיתה קכ"ז נגד 

שם הנ"ל שעולה עם הכולל קכ"ז.
13( אסתר ב, טז.

יסוד.   14( ר"ת חכמה, חסד, נצח. בינה, גבורה, הוד. דעת, תפארת, 
הג' קווין כידוע דימין שמאל ואמצע. ראה תורה אור פרשת תולדות. 

עמוד יט, א ואילך.
שהוא  מצד  הן  המלכות,  ספירת  על  מרמז  טבת  דחודש  מבאר   )15
מרומז  )וכן  העשירית  ספירה  הוא  ומלכות  ה"עשירי",  החודש 
האותיות "טבת" מרומז  קביעות החדשים כדלקמן(, והן מצד  באופן 
"מלכות", דהוא נוטריקון "ט-בת", הט' ספירות הבונות את ה"בת" – 

מלכות. וראה הערה 16.
16( ראה תורה אור לז, ד. לח, א. תורת מנחם – ספר המאמרים מלוקט 

חלק ד' עמוד קפה.
17( ראה עוד בפנים בלקוטי לוי יצחק עוד ביאורים על חודש טבת, 

וכן ביאור מאחז"ל גוף נהנה מן הגוף".
18( פירוש: מבאר דהקשר למלכות אסתר על קכ"ז מדינות לחודש 
טבת, הוא, הן מצד שהוא חודש "העשירי" בחי' מלכות והן באופן 

קביעות החדשים, להשלים המספר עשר )10( לאדנ"י מלא.

ילקוט לוי יצחק על התורה
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סז

וטבלתם  אזוב  אגודת  ולקחתם   – כב  יב, 
ואל  המשקוף  אל  והגעתם  בסף  אשר  בדם 
לא  ואתם  בסף  אשר  הדם  מן  המזוזות  שתי 

תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר

א. ולקחתם אגודת אזוב. איתא במכילתא ר"ש אומר 
שהוא  וסף  המזוזות  ושתי  משקוף  היו  מזבחות  ארבעה 
היו  המזוזות  ושתי  שמשקוף  לעיל  כתבנו  וכבר  אסקופה, 
לו(,  א,  )עי' ש"ר  בזוהר  ויעקב כמבואר  יצחק  נגד אברהם 
יש לומר שדם אשר בסף על אסקופה יסוד הבית שמרמז 
הוא  סף  אותיות  ועם  י"ו  מספרו  אזוב  כי  והוא  יוסף  על 
יוסף דכתיב  יוסף, ואפשר שהי' לכפר על מכירת  בבחינת 
בו )בראשית מב, כב( וגם דמו הנה נדרש ולכך נצטוו על דם 
מילה ודם פסח כדכתיב )יחזקאל טו, ו( ואומר לך בדמייך 
חיי, ועמ"ש לעיל עוד כי שתי המזוזות היו מרמזים על בתי 
שיבנה  שלישי  בית  על  והמשקוף  ושני  ראשון  מקדשים 
שהי'  שבשילה  למזבח  מרמז  הי'  והסף  בימינו,  במהרה 

בחלקו של יוסף.

פנים יפות

ישבו  אשר  ישראל  בני  ומושב   – מ  יב, 
במצרים שלשים שנה וארבע מאות שנה

שלשה  מצרים  בגאולת  מצינו  ישראל.  בני  ומושב  ב. 
נמנים  והם: ת' שנה, ת"ל שנה, רד"ו שנה. ת' שנה  קצים, 
של  ולחצם  ודלותם  ענים  עם  אברהם  זרע  גרות  מתחלת 
בניו, שנאמר: ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה1, ובזה 
משעה  מיצחק  נמנים  הם  שנה  ת"ל  ועבדות.  גרות  נכלל 

שנולד2. רד"ו שנה הם שישבו במצרים מנין רד"ו.

1( בראשית טו, יג.
)רש"י  המפרשים  כל  כי  מאד,  תמוה  הוא  אבל  ד"ר.  בכל  מצאתי  כן    )2
וראב"ע בפירוש הארוך ורמב"ן( וגם המדרשים )סדר עולם פרק ג, מכילתא 
פסחא פרשה יד, ועיין תורה שלימה לך לך טו, הערה קמב( וגם הרמב"ם 
)עיין  בתוכם  רבינו  וגם  קנד(,  עמוד  קוק  הרב  מוסד  )הוצ'  תימן"  ב"אגרת 
לעיל פרשת לך לך טו בסוף פסוק יד(, כולם פה אחד שמשנולד יצחק עד 
יצחק  )והחשבון הוא בדיוק:  שיצאו ממצרים היו ארבע מאות שנה בשוה 
הי' ס' שנה בלדת רבקה את יעקב, ויעקב הי' ק"ל שנה, וישראל עמדו שם 
איך  כן  ואם  הבתרים.  בין  מגזירת  הוא  ת"ל  והחשבון  ת(.  הרי  שנה,  רד"ו 

בספר  קצים  שלשה  העתידה  בגאולתנו  תמצא  וכן 
דניאל: אלף ק"נ, אלף ר"צ, אלף של"ה, הוא שכתוב תחלה: 
ויאמר אחד קדוש3 לפלמוני המדבר עד מתי החזון התמיד 
והפשע שומם תת וקדש וצבא מרמס, ויאמר אלי עד ערב 
בקר אלפים ושלש מאות ונצדק קדש4, חשוב ימים ולילות5 
וכתיב:  שנה6,  ק"נ  אלף  הרי  בימים  שנחלקם  וכיון  ביחד, 
ומעת הוסר התמיד ולתת שקוץ שומם ימים אלף מאתים 
אלף  לימים  ויגיע  המחכה  אשרי  אחריו:  וכתיב  ותשעים7, 

שלש מאות שלשים וחמשה8.

והיתה הסבה מאת הקב"ה שהיתה גאולת מצרים על ג' 
קצים כדי לחזק ידינו הרפות בגלותנו זה, ושלא נאמר: אבדה 
תקותנו נגזרנו לנו9, כי מאחר שנתברר לנו כי שלשה קצים 
אלו של גאולת מצרים שלשתן היו אמת, כי עלינו להאמין 
כי שלשה קצים המפורשין בדניאל בגאולתנו העתידה כלם 
וע"כ  מתחלפות,  וחשבונות  מדות  שם  שיש  אע"פ  אמת 
נגזרו כאן וכאן ג' קצים, שאם יזכו יהיו נגאלין בראשון, ואם 
לא יזכו בראשון יזכו בשני, ואם לא יזכו בשני יזכו בשלישי, 
ואי אפשר שתאחר הגאולה מן הקץ הקצוב האחרון ואילך.

רבינו חננאל, מובא ברבינו בחיי

יתכן חשבון זה של הר"ח, כי כן מסיים רבינו שדעה זו היא של הר"ח )ועיין 
לעיל בפרשת ויגש מו, ח, שגם כן רמז לשיטה זו, ע"ש ביאורים ד"ה וכבר 
באספו  שי"ר  )והחכם  מקום  בשום  שהוזכרה  זו  דעה  מצאתי  ולא  ידעת(. 
את הליקוטים של פירוש ר"ח השמיטו, וגם בת"ש לא מצאתי רמז לשיטה 
אלא  היו  לא  יצחק  דמלידת  בזה  הרגיש  חיים"  שב"תורת  ראיתי  שוב  זו(. 
בשם  שמביא  מה  לראב"ע  הקצר  בפירוש  עוד  ועיין  בצ"ע.  והניח  שנה  ת' 
רב סעדי' גאון שחשבון ת"ל הוא מיום שיצא אברהם אבינו מארץ כשדים. 
ועינו  "ועבדום  לו השם  בו אברהם כשאמר  והחשבון ת' הוא מיום שעמד 
אותם ארבע מאות שנה". והנה מזה שנודע לנו כי ר"ח הלך בעקבות ר"ס. 

עוד תהי' התימה יותר גדולה למה חולק עליו בזה.
3( אחד מן המלאכים )רש"י(.

4( דניאל ח, יג-יד.
5( היינו "ערב בקר" )שנאמר בדניאל ח, יד(.

6( שהרי חצי 2300 הוא: 1150.
7( שם יב, יא.

8( שם יב.
יז, כ, שגם שם  9( יחזקאל לז, יא. – ועיין לעיל ברבינו בחיי פרשת לך לך 

הביא מרבינו חננאל דברים יקרים מחזקים לב בגאולה העתידה.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת בא
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a`סח zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"k oey`x meil inei xeriy

ß zah f"k oey`x mei ß

é(à)éðà-ék äòøt-ìà àa äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ¦«£¦º
éúL ïòîì åéãáò áì-úàå Baì-úà ézãaëä¦§©³§¦¤¦Æ§¤¥´£¨½̈§©À©¦¦²

:Baø÷a älà éúúà«ŸŸ©¬¥−¤§¦§«
i"yx£‰Ú¯tŒÏ‡ ‡a ‰LÓŒÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑ּבֹו אני ∑È˙L.והתרה ׁשאׁשית .ׂשימי, «…∆∆…∆…∆«¿…ְְֵַƒƒֲִִִִֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(65 'nr e jxk zegiy ihewl)

ּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו א)והתרהוהתרהוהתרהוהתרה י, ונתחּזק (רׁש"י ּדחק "אם הּנה ּתׁשּובה", לעׂשֹות ּבידֹו מסּפיקין ׁש"אין ּבֹו ׁשּנאמר מי ׁשאף ּב'ּתניא', מבאר ְְְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹ
להתחּזק  הּבחירה ּבידֹו היתה עדין ּפרעה לב את ה' ׁשהכּביד לאחר ּגם ּכאן, ואף ּתׁשּובתֹו". מקּבלין - ּתׁשּובה ועׂשה . .ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

זהּו ּבתׁשּובה. ּבּבּבּבֹוֹוֹוֹוולׁשּוב ּכדיוהתרהוהתרהוהתרהוהתרה ּפרעה לב את הכּביד הּקּב"ה רׁש"י ללללׁשׁשׁשׁשלללללללל– א ּתׁשּובה; ׁשל האפׁשרּות את מּמּנּו ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹ ְְִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ
ׁשהאדם ּכלל, ּבדר היא, התראה ׁשל הּמּטרה ׁשהרי ּתׁשּובה, לעׂשֹות ּבידֹו היה ׁשעדין אֹותּה.יקיקיקיקּבּבּבּבללללמגּלה ְְְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - n"yz zyxt `a zay zgiyn)

ּפּפּפּפרעהרעהרעהרעה אלאלאלאל א)ּבּבּבּבאאאא (י, ֹֹ ְְְְֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ֹֹ
?'ל' – יֹותר מתאים ׁשּלכאֹורה ּכפי ולא 'ּבא' לׁשֹון הּכתּוב נֹוקט ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹמּדּוע

מקרבת  – 'ּבא' ׁשל ּבאפן הּבֹורא עבֹודת ּכי הּכתּוב רֹומז ּכ ועל מּמצרים, הּגאּולה על מסּפרת ׁשּפרׁשתנּו הּוא, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹההסּבר
הּגאּולה. ְֶַָאת

ּומׁשּפיע  ּפֹועל אינֹו הּלּמּוד א ּבֹו, ּומׁשּתּתף הּלּמּוד אל 'הֹול' הּוא ׁשאמנם יּתכן הּתֹורה, ללּמּוד עּתים קֹובע אדם ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָּכאׁשר
הּנלמד  ׁשהּתכן  הּלּמּוד, אל 'לבֹוא' האדם על – ּבא נאמר ּכ על נפרדים. ּדברים ׁשני נׁשארים ה ּנלמד והעניין והּוא ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹעליו,
עניני  ּבכל הּׁשאיפה להיֹות צריכה ּגם זֹו ּגמּורה. ּבהתאחד ּות עּמֹו ויתאחד עליו יׁשּפיע והענין ּבפנימּיּותֹו, ויּכנס ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָ'יבֹוא'

לעבֹודה. העֹובד ּבין ּפנימית והתקּׁשרּות התאחדּות – ה' ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָעבֹודת
ּבימינּו. ּבמהרה והּׁשלמה האמּתית הּגאּולה ּבֹוא את מחיׁשים ּבא, ּבבחינת ה' עבֹודת ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹעל־ידי

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - g"lyz `x`e zyxt w"y i`ven zgiyn)

ללללּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו אתאתאתאת הכהכהכהכּבּבּבּבדדדדּתּתּתּתיייי אניאניאניאני א)ּכּכּכּכיייי (י, ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַ
ׁשל החפׁשי מרצֹונֹו ּבאּו לא מצרים ּגלּות וקׁשי ּפרעה נּסי ּפּפּפּפרעהרעהרעהרעהּגזרֹות ׁשּיתּגּלּו ּכדי לּבֹו, את הכּביד ׁשהּקּב"ה מּפני אּלא ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹֹֹֹ ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

ונפלאֹותיו. ְְְִָה'
הּקּב"ה  למעׂשה הּוא  הּמניעֹות ׁשּמקֹור לּבֹו אל יּתן הּבֹורא, מעבֹודת אֹותֹו הּמֹונעים ּבדברים – ּב'מיצר' נתקל ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּכׁשּיהּודי

נׁשמתֹו. ּכחֹות את ׁשּיגּלה ּכדי לנּסֹותֹו, המבּקׁש ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָֹעצמֹו,

‡‡א  È¯‡ ‰Ú¯t ˙ÂÏ ÏeÚ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿»«¿…¬≈¬»
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(á)ðá éðæàa øtñz ïòîìeða-ïáe EøLà úà E §©¿©§©¥Á§¨§¥̧¦§¹¤¦§À¥´£¤³
ìlòúäíá ézîN-øLà éúúà-úàå íéøöîa éz ¦§©©̧§¦Æ§¦§©½¦§¤«ŸŸ©−£¤©´§¦¨®

:ýåýé éðà-ék ízòãéå¦«©§¤−¦«£¦¬§Ÿ̈«
i"yx£ÈzÏlÚ˙‰∑:ּכמֹו כב)ׂשחקּתי, ּבי",(במדבר התעּללּת ו)"ּכי א האמּור (שמואל ּבהם", התעּלל ּכאׁשר "הלֹוא ƒ¿««¿ƒְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

ּכמֹו: – עֹוללּתי לכּתב לֹו היה ּכן, ׁשאם – ּומעללים ּפֹועל לׁשֹון ואינֹו א)ּבמצרים. ּכאׁשר (איכה למֹו "ועֹולל ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
לי" עֹולל "אׁשר לי", .עֹוללּת ְֲִִֶַַָ

(â)åéìà eøîàiå äòøt-ìà ïøäàå äLî àáiå©¨¸Ÿ¤´§©«£Ÿ»¤©§Ÿ¼©«Ÿ§´¥À̈
ìà ýåýé øîà-äkýzðàî éúî-ãò íéøáòä é «Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½©¨©´¥©½§¨

:éðãáòéå énò çlL éðtî úðòì¥«¨−Ÿ¦¨¨®©©¬©¦−§©«©§ª«¦
i"yx£˙ÚÏ∑,לאתּכנעא מּפני ּכתרּגּומֹו: וׁשפל עני להיֹות מאנּת עני, מּגזרת .והּוא ≈»…ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָָָָ

(ã)ì äzà ïàî-íà ékàéáî éððä énò-úà çlL ¦²¦¨¥¬©−̈§©¥´©¤©¦®¦«§¦̧¥¦¬
:Eìáâa äaøà øçî̈¨²©§¤−¦§ª¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 56 cenr ,e jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

daEWzA aEWl milFki aSn lkA§¨©¨§¦¨¦§¨

ּפר  אל מׁשה ּדברי הּובאּו ּפרׁשתנּו מחר ּבתחּלת מביא הּנני עּמי, את לׁשּלח אּתה מאן אם "ּכי הּקּב"ה ׁשל ּבׁשליחּותֹו עה ְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
"ּבגבל ד)ארּבה .(י, ְְִֶֶַֻ

מּכיון  הּוא יׂשראל ּבני את לׁשּלח ּפרעה ׁשּמאן ׁשהּטעם לּבֹו", את הכּבדּתי "אני זה לפני ּכתּוב ּדהרי הּקּוׁשיא, ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹוידּועה
ּבבחירתֹו? היה לא זה הרי לׁשּלח, ׁשּמאן מּטעם ּבארּבה נענׁש מּדּוע ואם־ּכן לּבֹו, את חּזק ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹׁשהּקּב"ה

הּתׁשּובה' ּב'אּגרת נׁשמתֹו־עדן הּזקן רּבנּו ּׁשּכתב מה על־ּפי לתרץ יא)ויׁש ּבידֹו(פרק מסּפיקין "אין עליו ׁשּנאמר מי ׁשאף ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
ּתׁשּובה" במשנה)לעׂשֹות ב פה, ּדאף (יומא ּדהינּו, ּתׁשּובתֹו". מקּבלין ּתׁשּובה ועׂשה יצרֹו על ונתּגּבר ונתחּזק ּדחק "אם הּנה , ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָ

ּבתׁשּובה. ולׁשּוב "להּדחק" הּבחירה מׁשּפט לֹו יׁש עדין מּכל־מקֹום הּתׁשּובה, עליו מכּבידים ׁשּמּלמעלה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָמי
אבל  ּבתׁשּובה , לׁשּוב עליו הקׁשּו ׁשּמּלמעלה הּוא לּבֹו" את ׁש"הכּבדּתי  ּבזה ׁשהּכּונה  לפרעה, ּבנֹוגע לֹומר יׁש ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹועל־ּדר־זה 
נענׁש. הּוא  זה ועל יׂשראל, ּבני  את ּולׁשלח ּבת ׁשּובה ולׁשּוב "להּדחק" יכֹול היה ועדין הּבחירה, מׁשּפט את מּמּנּו לקחּו ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹלא

È˙ב  C¯a ¯·e C¯a Ì„˜ ÈÚzL˙c ÏÈ„·e¿ƒ¿ƒ¿»≈√»¿»«¿»»
Èc È˙Â˙‡ ˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓa ˙È„·Ú Èc ÔÈqƒƒƒ¬»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»«¿»«ƒ

:ÈÈ ‡‡ È¯‡ ÔeÚc˙Â ÔB‰a È˙ÈeL«≈ƒ¿¿ƒ¿¬≈¬»¿»

dÏג  e¯Ó‡Â ‰Ú¯t ˙ÂÏ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡˙‡Â«¬»…∆¿«¬…¿»«¿…«¬»≈
È˙n‡ „Ú È‡„e‰È„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ Ô„kƒ¿«¬«¿»¡»»ƒ»≈«ƒ»«
ÈnÚ ÁlL ÈÓ„˜ ÔÓ ‡Úk˙‡Ï z‡ ·¯ÒÓ¿»∆«¿¿ƒ¿¿»»ƒ√»»«««ƒ

:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ¿ƒ¿¿√»»

‰‡ד  ÈnÚ ˙È ‡ÁlLÏ z‡ ·È¯Ò Ì‡ È¯‡¬≈ƒ»ƒ«¿¿«»»»«ƒ»
:CÓeÁ˙a ‡·Bb ¯ÁÓ È˙ÈÓ ‡‡¬»«¿ƒ¿»»ƒ¿»
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סט `a zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"k oey`x meil inei xeriy

ß zah f"k oey`x mei ß

é(à)éðà-ék äòøt-ìà àa äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ¦«£¦º
éúL ïòîì åéãáò áì-úàå Baì-úà ézãaëä¦§©³§¦¤¦Æ§¤¥´£¨½̈§©À©¦¦²

:Baø÷a älà éúúà«ŸŸ©¬¥−¤§¦§«
i"yx£‰Ú¯tŒÏ‡ ‡a ‰LÓŒÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑ּבֹו אני ∑È˙L.והתרה ׁשאׁשית .ׂשימי, «…∆∆…∆…∆«¿…ְְֵַƒƒֲִִִִֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(65 'nr e jxk zegiy ihewl)

ּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו א)והתרהוהתרהוהתרהוהתרה י, ונתחּזק (רׁש"י ּדחק "אם הּנה ּתׁשּובה", לעׂשֹות ּבידֹו מסּפיקין ׁש"אין ּבֹו ׁשּנאמר מי ׁשאף ּב'ּתניא', מבאר ְְְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹ
להתחּזק  הּבחירה ּבידֹו היתה עדין ּפרעה לב את ה' ׁשהכּביד לאחר ּגם ּכאן, ואף ּתׁשּובתֹו". מקּבלין - ּתׁשּובה ועׂשה . .ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

זהּו ּבתׁשּובה. ּבּבּבּבֹוֹוֹוֹוולׁשּוב ּכדיוהתרהוהתרהוהתרהוהתרה ּפרעה לב את הכּביד הּקּב"ה רׁש"י ללללׁשׁשׁשׁשלללללללל– א ּתׁשּובה; ׁשל האפׁשרּות את מּמּנּו ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹ ְְִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ
ׁשהאדם ּכלל, ּבדר היא, התראה ׁשל הּמּטרה ׁשהרי ּתׁשּובה, לעׂשֹות ּבידֹו היה ׁשעדין אֹותּה.יקיקיקיקּבּבּבּבללללמגּלה ְְְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - n"yz zyxt `a zay zgiyn)

ּפּפּפּפרעהרעהרעהרעה אלאלאלאל א)ּבּבּבּבאאאא (י, ֹֹ ְְְְֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ֹֹ
?'ל' – יֹותר מתאים ׁשּלכאֹורה ּכפי ולא 'ּבא' לׁשֹון הּכתּוב נֹוקט ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹמּדּוע

מקרבת  – 'ּבא' ׁשל ּבאפן הּבֹורא עבֹודת ּכי הּכתּוב רֹומז ּכ ועל מּמצרים, הּגאּולה על מסּפרת ׁשּפרׁשתנּו הּוא, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹההסּבר
הּגאּולה. ְֶַָאת

ּומׁשּפיע  ּפֹועל אינֹו הּלּמּוד א ּבֹו, ּומׁשּתּתף הּלּמּוד אל 'הֹול' הּוא ׁשאמנם יּתכן הּתֹורה, ללּמּוד עּתים קֹובע אדם ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָּכאׁשר
הּנלמד  ׁשהּתכן  הּלּמּוד, אל 'לבֹוא' האדם על – ּבא נאמר ּכ על נפרדים. ּדברים ׁשני נׁשארים ה ּנלמד והעניין והּוא ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹעליו,
עניני  ּבכל הּׁשאיפה להיֹות צריכה ּגם זֹו ּגמּורה. ּבהתאחד ּות עּמֹו ויתאחד עליו יׁשּפיע והענין ּבפנימּיּותֹו, ויּכנס ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָ'יבֹוא'

לעבֹודה. העֹובד ּבין ּפנימית והתקּׁשרּות התאחדּות – ה' ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָעבֹודת
ּבימינּו. ּבמהרה והּׁשלמה האמּתית הּגאּולה ּבֹוא את מחיׁשים ּבא, ּבבחינת ה' עבֹודת ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹעל־ידי

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - g"lyz `x`e zyxt w"y i`ven zgiyn)

ללללּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו אתאתאתאת הכהכהכהכּבּבּבּבדדדדּתּתּתּתיייי אניאניאניאני א)ּכּכּכּכיייי (י, ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַ
ׁשל החפׁשי מרצֹונֹו ּבאּו לא מצרים ּגלּות וקׁשי ּפרעה נּסי ּפּפּפּפרעהרעהרעהרעהּגזרֹות ׁשּיתּגּלּו ּכדי לּבֹו, את הכּביד ׁשהּקּב"ה מּפני אּלא ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹֹֹֹ ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

ונפלאֹותיו. ְְְִָה'
הּקּב"ה  למעׂשה הּוא  הּמניעֹות ׁשּמקֹור לּבֹו אל יּתן הּבֹורא, מעבֹודת אֹותֹו הּמֹונעים ּבדברים – ּב'מיצר' נתקל ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּכׁשּיהּודי

נׁשמתֹו. ּכחֹות את ׁשּיגּלה ּכדי לנּסֹותֹו, המבּקׁש ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָֹעצמֹו,

‡‡א  È¯‡ ‰Ú¯t ˙ÂÏ ÏeÚ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿»«¿…¬≈¬»
ÏÈ„a È‰Bc·Ú„ ‡aÏ ˙ÈÂ daÏ ˙È ˙È¯wÈ«»ƒ»ƒ≈¿»ƒ»¿«¿ƒ¿ƒ

:ÔB‰ÈÈa ÔÈl‡ È˙‡ ‰‡eLÏ¿«»»»«ƒ≈≈≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(`)ìà àa äLî ìà 'ä øîàiå©Ÿ¤¤Ÿ¤Ÿ¤
äòøtBa äøúäå Y¯`ide ©§Ÿ§©§¥§¦

.b wEqR oOwl zWxFtnd d`xzdd©©§¨¨©§¤¤§©¨¨
df "FAl z` iYcAkd ip` iM" ,xnFlM§©¦£¦¦§©§¦¤¦¤
`le ,aEzMA xqgd "FA dxzde"l mrh©©¦§©§¥¤¨¥©¨§Ÿ
l`W ,FzpEke ."drxR l` `A"l mrh©©§Ÿ¤©§Ÿ§©¨¨¤©
drxtA zFxzdl KxFSA eipirA dWwi¦§¤§¥¨©¤§©§§©§Ÿ
mrRd iz`hg" xn` xaMW xg`l§©©¤§¨¨©¨¨¦©©¨
ip`" KMÎxg` cIOW mEXn ,"'ebe¦¤¦¨©©¨£¦
z` lAwIW liaWA ,"FAl z` iYcAkd¦§©§¦¤¦¦§¦¤§©¥¤
FA dxzde `A okle ,zFMOd x`W§¨©©§¨¥Ÿ§©§¥

)m"`x(oeiMn ,dWw df itNW `N` .¤¨¤§¦¤¨¤¦¥¨

,FAl z` ciAkd `EdÎKExAÎWFcTdW¤©¨¨¦§¦¤¦
,xnFl Wie ?FA dxzi dWOW mrH dn©©©¤¤©§¤§¥©
`EdÎKExAÎWFcTd lW FzxHOW¤©§¨¤©¨¨
`id drxtl dWn lW Ff zEgilWA¦§¦¤¤§©§Ÿ¦
xRqY ornl" wEqRd oFWl KWndM§¤§¥§©¨§©©§©¥
xW` z` LpA oaE Lpa ipf`A§¨§¥¦§¤¦§¥£¤
i"Wx WxitE ,"mixvnA iYlNrzd¦§©©§¦§¦§©¦¥©©¦
zxHOW EpidC ,"iYwgU ± iYlNrzd"¦§©©§¦¦©§¦§©§¤©§©
z` miUl dzid dWn lW Ff d`xzd©§¨¨¤¤¨§¨¨¦¤
cg` cSOW ,qlwe brll mixvn¦§©¦§©©¨¤¤¤¦©¤¨
z` mdn lhpe mAl z` ciAkd¦§¦¤¦¨§¨©¥¤¤
dxzd Kci`nE ,ziWtgd mzxigA§¦¨¨©¨§¦¥¦¨¦§¨

,EWpri Fl EzIvi `l m`W mdÄ¤¤¦Ÿ§©§¥¨§
dxigA mdl Wi EN`MW)iaxd(. ¤§¦¥¨¤§¦¨

éúLéîéN Y¯dOkaE .dniU oFWl ¦¦¦¦§¦¨§©¨
.inEU :oFW`x qEtcaE ciÎiazM¦§¥¨¦§¦¦

éðà úéLàL¯s` "iziW" zaiY EpidC ¤¨¦£¦§©§¥©¦¦©
mB WOWOW xFwn oFWlA aYkPW¤¦§©¦§¨¤§©¥©

oFWlA FWExiR o`M ,xar oFWlAcizr ¦§¨¨¨¥¦§¨¦
)yeal(ip` miU`W icM :wEqRd WExitE .¥©¨§¥¤¨¦£¦

mB EprinWnE .FAxwA dN` izFzF` z ¤̀©¥¤§¦§©§¦¥©
`le ,"ip` ziW`" FWExiR "iziW"W¤¦¦¥¨¦£¦§Ÿ

"izF` ziW`").(m"`x ¨¦¦

`a zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"k oey`x meil inei xeriy

(á)ðá éðæàa øtñz ïòîìeða-ïáe EøLà úà E §©¿©§©¥Á§¨§¥̧¦§¹¤¦§À¥´£¤³
ìlòúäíá ézîN-øLà éúúà-úàå íéøöîa éz ¦§©©̧§¦Æ§¦§©½¦§¤«ŸŸ©−£¤©´§¦¨®

:ýåýé éðà-ék ízòãéå¦«©§¤−¦«£¦¬§Ÿ̈«
i"yx£ÈzÏlÚ˙‰∑:ּכמֹו כב)ׂשחקּתי, ּבי",(במדבר התעּללּת ו)"ּכי א האמּור (שמואל ּבהם", התעּלל ּכאׁשר "הלֹוא ƒ¿««¿ƒְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

ּכמֹו: – עֹוללּתי לכּתב לֹו היה ּכן, ׁשאם – ּומעללים ּפֹועל לׁשֹון ואינֹו א)ּבמצרים. ּכאׁשר (איכה למֹו "ועֹולל ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
לי" עֹולל "אׁשר לי", .עֹוללּת ְֲִִֶַַָ

(â)åéìà eøîàiå äòøt-ìà ïøäàå äLî àáiå©¨¸Ÿ¤´§©«£Ÿ»¤©§Ÿ¼©«Ÿ§´¥À̈
ìà ýåýé øîà-äkýzðàî éúî-ãò íéøáòä é «Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½©¨©´¥©½§¨

:éðãáòéå énò çlL éðtî úðòì¥«¨−Ÿ¦¨¨®©©¬©¦−§©«©§ª«¦
i"yx£˙ÚÏ∑,לאתּכנעא מּפני ּכתרּגּומֹו: וׁשפל עני להיֹות מאנּת עני, מּגזרת .והּוא ≈»…ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָָָָ

(ã)ì äzà ïàî-íà ékàéáî éððä énò-úà çlL ¦²¦¨¥¬©−̈§©¥´©¤©¦®¦«§¦̧¥¦¬
:Eìáâa äaøà øçî̈¨²©§¤−¦§ª¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 56 cenr ,e jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

daEWzA aEWl milFki aSn lkA§¨©¨§¦¨¦§¨

ּפר  אל מׁשה ּדברי הּובאּו ּפרׁשתנּו מחר ּבתחּלת מביא הּנני עּמי, את לׁשּלח אּתה מאן אם "ּכי הּקּב"ה ׁשל ּבׁשליחּותֹו עה ְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
"ּבגבל ד)ארּבה .(י, ְְִֶֶַֻ

מּכיון  הּוא יׂשראל ּבני את לׁשּלח ּפרעה ׁשּמאן ׁשהּטעם לּבֹו", את הכּבדּתי "אני זה לפני ּכתּוב ּדהרי הּקּוׁשיא, ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹוידּועה
ּבבחירתֹו? היה לא זה הרי לׁשּלח, ׁשּמאן מּטעם ּבארּבה נענׁש מּדּוע ואם־ּכן לּבֹו, את חּזק ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹׁשהּקּב"ה

הּתׁשּובה' ּב'אּגרת נׁשמתֹו־עדן הּזקן רּבנּו ּׁשּכתב מה על־ּפי לתרץ יא)ויׁש ּבידֹו(פרק מסּפיקין "אין עליו ׁשּנאמר מי ׁשאף ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
ּתׁשּובה" במשנה)לעׂשֹות ב פה, ּדאף (יומא ּדהינּו, ּתׁשּובתֹו". מקּבלין ּתׁשּובה ועׂשה יצרֹו על ונתּגּבר ונתחּזק ּדחק "אם הּנה , ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָ

ּבתׁשּובה. ולׁשּוב "להּדחק" הּבחירה מׁשּפט לֹו יׁש עדין מּכל־מקֹום הּתׁשּובה, עליו מכּבידים ׁשּמּלמעלה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָמי
אבל  ּבתׁשּובה , לׁשּוב עליו הקׁשּו ׁשּמּלמעלה הּוא לּבֹו" את ׁש"הכּבדּתי  ּבזה ׁשהּכּונה  לפרעה, ּבנֹוגע לֹומר יׁש ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹועל־ּדר־זה 
נענׁש. הּוא  זה ועל יׂשראל, ּבני  את ּולׁשלח ּבת ׁשּובה ולׁשּוב "להּדחק" יכֹול היה ועדין הּבחירה, מׁשּפט את מּמּנּו לקחּו ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹלא

È˙ב  C¯a ¯·e C¯a Ì„˜ ÈÚzL˙c ÏÈ„·e¿ƒ¿ƒ¿»≈√»¿»«¿»»
Èc È˙Â˙‡ ˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓa ˙È„·Ú Èc ÔÈqƒƒƒ¬»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»«¿»«ƒ

:ÈÈ ‡‡ È¯‡ ÔeÚc˙Â ÔB‰a È˙ÈeL«≈ƒ¿¿ƒ¿¬≈¬»¿»

dÏג  e¯Ó‡Â ‰Ú¯t ˙ÂÏ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡˙‡Â«¬»…∆¿«¬…¿»«¿…«¬»≈
È˙n‡ „Ú È‡„e‰È„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ Ô„kƒ¿«¬«¿»¡»»ƒ»≈«ƒ»«
ÈnÚ ÁlL ÈÓ„˜ ÔÓ ‡Úk˙‡Ï z‡ ·¯ÒÓ¿»∆«¿¿ƒ¿¿»»ƒ√»»«««ƒ

:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ¿ƒ¿¿√»»

‰‡ד  ÈnÚ ˙È ‡ÁlLÏ z‡ ·È¯Ò Ì‡ È¯‡¬≈ƒ»ƒ«¿¿«»»»«ƒ»
:CÓeÁ˙a ‡·Bb ¯ÁÓ È˙ÈÓ ‡‡¬»«¿ƒ¿»»ƒ¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(a)ézìlòúäéz÷çN Y¯xnFl Wi ¦§©©§¦¦©§¦¥©
`Ed drxtl Ff zElNrzd lW WpFrW¤¤¤¦§©§§©§Ÿ
zWTal qgizd drxR ,dCn cbpM dCn¦¨§¤¤¦¨©§Ÿ¦§©¥§©¨©
lW KxcA mixvOn z`vl l`xUi ipA§¥¦§¨¥¨¥¦¦§©¦§¤¤¤
mgNWl miMqd dNigY ,lEYde brl©©§¦§¦¨¦§¦§©§¨
eil` dWn oFWlke ,FA xfg KM xg`e§©©¨¨©§¦§¤¥¨
gNW iYlal lzd drxR sqFi l` wx"©©¥©§Ÿ¨¥§¦§¦©©
dCn `EdÎKExAÎWFcTd FWiprde ,"'ebe§¤¡¦©¨¨¦¨
,lEYdlE wFgvl FzF` mUe ,dCn cbpM§¤¤¦¨§¨¦§§¦

lirlckE)iaxd(. §¦§¥
"éa zìlòúä ék" Bîk¯,ak xAcOA §¦¦§©©§§¦©¦§¨

."oFiGaE i`pB oFWl" :mW i"WxaE .hk§©¦¨§§©¦¨
,milElrY" :c ,b dirWi i"WxA oke§¥§©¦§©§¨©£¦
oiGanE odA millFrzOd mc` ipA ipvil¥¨¥§¥¨¨©¦§§¦¨¤§©¦
oke ."iYlNrzd xW` z` .. FnM mzF`¨§¥£¤¦§©©§¦§¥

."i`pbE oFiGA oFWl" :eh ,fh aFI` i"WxA§©¦¦§¦¨§©
."lEEp oFWl" :`p ,b dki` i"WxA oke§¥§©¦¥¨§¦
"íäa ìlòúä øLàk àBìä"¯ £©£¤¦§©¥¨¤

.e ,e ` l`EnW§¥
íéøöîa øeîàä¯:mW wEqRd oFWlaE ¨¨§¦§©¦¦§©¨¨

EcAM xW`M mkaal z` EcAkz dOle"§¨¨§©§¤§©§¤©£¤¦§
xW`M `Fld ,mAl z` drxtE mixvn¦§©¦©§Ÿ¤¦¨£©£¤

."EklIe mEgNWie mdA lNrzd¦§©¥¨¤©§©§©¥¥
ì Bðéàåíéììòîe ìòt ïBL¯,miUrn §¥§Ÿ©©£¨¦©£¦

aEzMd oFWlM)b ,dk `"y(."millrn rxe" : ¦§©¨§©©£¨¦
.mixvnA iziUr xW` ,xnFlM§©£¤¨¦¦§¦§©¦

"ézììBò" ázëì Bì äéä ,ïk íàL¯ ¤¦¥¨¨¦§Ÿ©§¦
oFWlA `le ,lrFR oFWlA ,xnFlM§©¦§¥§Ÿ¦§

.lrRzd¦§©¥
Bîì ììBòå" Bîk¯Fnl lFrtE)i"yx(. §§¥¨§¨

"éì zììBò øLàk¯.ak ,` dki` ©£¤©§¨¦¥¨
"éì ììBò øLà"¯xW` .ai ,` mW £¤©¦¨£¤

il dUrp)my i"yx(.a dxez ©£¨¦
(b)úðòì"àòðkúàì" :Bîebøúk Y¯ ¥¨Ÿ§©§§¦§§¨¨

.rpMdl§¦¨©
éðò úøæbî àeäå¯iEPir oFWNn `le §¦¦§©¨¦§Ÿ¦§¦

cEAriW F`)m"`x(. ¦§
éðtî ìôLå éðò úBéäì "zðàî"¯ ¥©§¨¦§¨¦§¨¨¦¨©

o`M ipr oiprW xnFl ,"ltWe" siqFn¦§¨¨©¤¦§©¨¦¨
zEltW oiprn `N` oFnnA ipr Fpi ¥̀¨¦§¨¤¨¥¦§©¦§

)m"`x(.c ,`l dirWi i"Wx mB d`xE .§¥©©¦§©§¨
."drpkde ipFr oFWl" :d ,d rWFd¥©§¦§©§¨¨

oFWl" :a ,i dixkf,ak miNdY ."ipFr §©§¨§¦§¦¦
ipr" :fw ,hiw mW ."drpkd oFWl" :dk§©§¨¨¨¨¦

."ltWec dxez §¨¨



a`ע zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"k oey`x meil inei xeriy
ּבתׁשּובה, לׁשּוב ּבכחֹו ׁשהיה הּתֹורה לנּו אֹומרת ּגמּור, רׁשע ׁשהיה לפרעה ּבנֹוגע ׁשאם אלינּו, נפלאה הֹוראה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹּומּזה
(תניא  "יתּבר אּתֹו ּבאמנה היתה החטא ּבׁשעת ׁש"אפילּו קדֹוׁשה נׁשמה לֹו ׁשּיׁש יׂשראל מּבני אחד ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָעל־אחת־ּכּמה־ וכּמה

להּקּב"ה. ּולהתקרב ּבתׁשּובה לׁשּוב ּביכלּתֹו ׁשּיהיה, מּצב ׁשּבכל כד) פרק ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָסוף

(ä)-úà úàøì ìëeé àìå õøàä ïéò-úà äqëå§¦¨Æ¤¥´¨½̈¤§¬Ÿ©−¦§´Ÿ¤
ìëàå õøàä|íëì úøàLpä äèìtä øúé-úà ¨¨®¤§¨©´¤¤¤́©§¥À̈©¦§¤³¤¨¤Æ

-ïî íëì çîvä õòä-ìk-úà ìëàå ãøaä-ïî¦©¨½̈§¨©Æ¤¨¨¥½©Ÿ¥¬©¨¤−¦
:äãOä©¨¤«

i"yx£ı¯‡‰ ÔÈÚ מראה ∑‡˙ B‚Â'.הארץ את ÏÎeÈ ‡ÏÂ∑ ּדּבר קצרה ולׁשֹון הארץ, את לראֹות .הרֹואה ∆≈»»∆ְֵֶֶַָָ¿…«¿ְְְִִֵֶֶֶָָָָָָ

(å)ézá eàìîeéãáò-ìë ézáe Eíéøöî-ìë ézáe E ¨«§¸¨¤¹¨¥´¨£¨¤»»¨¥´¨¦§©¼¦¼
éúáà eàø-àì øLàéúáà úBáàå EíúBéä íBiî E £¤̧«Ÿ¨³£Ÿ¤̧Æ©«£´£Ÿ¤½¦À¡¨Æ

:äòøt íòî àöiå ïôiå äfä íBiä ãò äîãàä-ìò©¨«£¨½̈©−©´©¤®©¦¬¤©¥¥−¥¦¬©§«Ÿ

(æ)eðì äæ äéäé éúî-ãò åéìà äòøô éãáò eøîàiå©«Ÿ§Á©§¥¸©§¹Ÿ¥À̈©¨©Æ¦«§¤̧¤¬¨̧Æ
ýåýé-úà eãáòéå íéLðàä-úà çlL L÷Bîì§¥½©©Æ¤¨«£¨¦½§©«©§−¤§Ÿ̈´

ìàý:íéøöî äãáà ék òãz íøèä íäé ¡«Ÿ¥¤®£¤´¤¥©½¦¬¨«§−̈¦§¨«¦
i"yx£Ú„z Ì¯Ë‰∑ידעּת לא מצרים?העֹוד אבדה .ּכי ¬∆∆≈«ְְְִִִַַָָָָָֹ

(ç)øîàiå äòøt-ìà ïøäà-úàå äLî-úà áLeiå©©º¤¤³§¤©«£ŸÆ¤©§½Ÿ©Ÿ́¤
ìà ýåýé-úà eãáò eëì íäìàýéîå éî íëé £¥¤½§¬¦§−¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¦¬¨¦−

:íéëìää©«Ÿ§¦«
i"yx£·LeiÂ∑ ׁשליח עלֿידי וה הּוׁשבּו אחריהם, ּפרעה ׁשּׁשלחּו אל .ׁשיבּום ««ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

(è)eðéðáa Cìð eðéð÷æáe eðéøòða äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¦§¨¥¬¦§¥¥−¥¥®§¨¥̧
:eðì ýåýé-âç ék Cìð eðø÷ááe eððàöa eðúBðááe¦§¥¹§Ÿ¥³¦§¨¥̧Æ¥¥½¦¬©§Ÿ̈−¨«

ÏekÈה  ‡ÏÂ ‡Ú¯‡„ ‡LÓL ÔÈÚ ˙È ‡ÙÁÂ«¬»»≈ƒ¿»¿«¿»¿»ƒ
‡z·ÊL ¯‡L ˙È ÏeÎÈÂ ‡Ú¯‡ ˙È ÈÊÁÓÏ¿∆¡≈»«¿»¿≈»¿»≈«¿»
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:‡Ï˜Á ÔÓ ÔBÎÏ ÁÓˆ‡„ ‡ÏÈ‡ƒ»»¿«¿«¿ƒ«¿»

ÏÎו  Èz·e CÈc·Ú ÏÎ Èz·e CÈza ÔeÏÓÈÂ¿ƒ¿»»»≈»«¿»»≈»
C˙‰·‡ ˙‰·‡Â C˙‰·‡ BÊÁ ‡Ï Èc ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒƒ»¬¬»»»«¬»«¬»»»
ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔB‰ÈÂ‰Óc ‡ÓBiÓƒ»¿∆¡≈««¿»«»»≈

:‰Ú¯t Ì„˜ ÔÓ ˜Ùe Èt˙ÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿«ƒ√»«¿…

„ÔÈז  È‰È È˙n‡ „Ú dÏ ‰Ú¯Ù È„·Ú e¯Ó‡Â«¬»«¿≈«¿…≈«ƒ»«¿≈≈
ÈÈ Ì„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ‡i¯·b ˙È ÁlL ‡Ï˜˙Ï ‡Ï»»¿«¿»««»À¿«»¿ƒ¿¿√»¿»
˙„·‡ È¯‡ zÚ„È ‡Ï ÔÚk „Ú‰ ÔB‰‰Ï‡∆»¬««¿«»¿«¿»¬≈¬≈«

:ÌÈ¯ˆÓƒ¿»ƒ

Ú¯t‰ח  ˙ÂÏ Ô¯‰‡ ˙ÈÂ ‰LÓ ˙È ·˙Bz‡Â¿ƒ«»…∆¿»«¬…¿»«¿…
ÔÓ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ eÁÏÙ eÏÈÊ‡ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿¡ƒ¿»√»¿»¡»¬»

:ÔÈÏÊ‡c ÔÓe»¿»¿ƒ

·a‡ט  ÏÈÊ ‡·Ò·e ‡ÓÏeÚa ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿∆»»¿»»»≈≈¿»»»
Ì„˜ ‡bÁ È¯‡ ÏÈÊ ‡¯B˙·e ‡Úa ‡˙··eƒ¿»»»¿»»»¿»»≈≈¬≈«»√»

:‡Ï ÈÈ¿»»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(d)õøàä ïéò úàäàøî "úà" Y ¤¥¨¨¤¤©§¥
"õøàä"¯z` dQki dAx`d ,xnFlM ¨¨¤§©¨©§¤§©¤¤

cr ux`d lr gxFGd WnXd zgixf§¦©©¤¤©¥©©¨¨¤©
ux`d l` WnXd xF` riBi `NW)m"`x(. ¤Ÿ©¦©©¤¤¤¨¨¤

xie`A mzgixtA wiqti dAx`dW F`¤¨©§¤©§¦¦§¦¨¨©£¦
ux`d lr xi`OW xF`d oiA minXd©¨©¦¥¨¤¥¦©¨¨¤
[sEB] d`xn z` dQki dfaE ,ux`d oial§¥¨¨¤¨¤§©¤¤©§¥

d`Fxl d`xp didi `NW ,ux`d)`"eb(. ¨¨¤¤Ÿ¦§¤¦§¤¨¤
'Bâå ìëeé àìåúà úBàøì" äàBøä Y §Ÿ©§¨¤¦§¤

"õøàä¯.KWgd ipRn ¨¨¤¦§¥©¤
ìåøac äøö÷ ïBL¯in WxiR `NW §¨§¨¨¦¥¤Ÿ¥©¦

.d`xi `le dxez Ÿ¦§¤

(f)òãz íøèäàì ãBòä Y¯Edf £¤¤¥©©Ÿ¤
i"WxA lirlcM ,"mxhd" lW FWExiR¥¤£¤¤§¦§¥§©¦

.l ,h
?"íéøöî äãáà ék" zòãé¯Wxtn ¨©§¨¦¨§¨¦§¨¦§¨¥

,xar oFWlA cizr oFWl `EdW "rcY"¥©¤§¨¦¦§¨¨
KIW `l "`l cFrd" oFWNW mEXn¦¤§©ŸŸ©¨
xard lr `N` ,cizrd lr Fxn`l§¨§©¤¨¦¤¨©¤¨¨

)m"`x(.g dxez

(g)áLeiåçéìL éãé-ìò eáLeä Y¯ ©©§©§¥¨¦©
,lrtEd oipAn "aWEIe" aEzM okle§¨¥¨©©¦¦§©§©

xg`n dNErRd lAwn `EdW)m"`x(. ¤§©¥©§¨¥©¥
ìà" íeáéLäå íäéøçà eçìML¤¨§©£¥¤¤¡¦¤

"äòøt¯dWOW i"Wx x`an dNigY ©§Ÿ§¦¨§¨¥©¦¤¤
okle ,gilWÎici lr EaWEd oxd`e§©£Ÿ§©§¥¨¦©§¨¥
"EaEWIe" `le "aWEIe" xn`p¤¡©©©§Ÿ©¨
aEzM rECn x`an zrke ,(mdil`n)¥£¥¤§¨¥§¨¥©©¨
df oi`W ,"oxd` z`e dWn z`"¤¤§¤©£Ÿ¤¥¤
Kixv dide ,"aWEIe" zaiY mr aXizn¦§©¥¦¥©©©§¨¨¨¦
KM lre ,"oxd`e dWn aWEIe" xnFl©©©¤§©£Ÿ§©¨
,mEaiWde mdixg` EglXW x`an§¨¥¤¨§©£¥¤¤¡¦
zcgEin zEgilW o`M dzidW xnFlM§©¤¨§¨¨§¦§¤¤
`le ,maiWdl icM oxd`e dWn xg ©̀©¤§©£Ÿ§¥©£¦¨§Ÿ
icarn cg` ici lr KM mzq EaWEdW¤§§¨¨©§¥¤¨¥©§¥

drxt)`"eb(.h dxez ©§Ÿ

`a zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"k oey`x meil inei xeriy

(é)çlLà øLàk íënò ýåýé ïë éäé íäìà øîàiå©Ÿ́¤£¥¤À§¦̧¥³§Ÿ̈Æ¦¨¤½©«£¤²£©©¬
:íëéðt ãâð äòø ék eàø íëtè-úàå íëúà¤§¤−§¤©§¤®§¾¦¬¨−̈¤¬¤§¥¤«

i"yx£'B‚Â ÌÎ˙‡ ÁlL‡ ¯L‡k∑ הּצאן את ּגם אׁשּלח ּכי אמרּתם אף ּכאׁשר הּבקר, ¯Ú‰.ואת Èk e‡¯ «¬∆¬««∆¿∆¿ְְֲֲֲִֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹ¿ƒ»»
ÌÎÈt „‚∑ אני רֹואה ּפרעה: להם אמר רעה, ׁשּׁשמֹו יׁש אחד ּכֹוכב ׁשמעּתי: אּגדה ּומדרׁש ּכתרּגּומֹו. ∆∆¿≈∆ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ּבעגל  יׂשראל ּוכׁשחטאּו והריגה. ּדם סימן והּוא ּבּמדּבר, לקראתכם עֹולה ּכֹוכב אֹותֹו ׁשּלי, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּבאיצטגנינּות
ּבתפּלתֹו: מׁשה אמר להרגם, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לב)ּובּקׁש הֹוציאם"?(לקמן ּברעה לאמר מצרים יאמרּו "לּמה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ

מילה  לדם הּדם את והפ הרעה" על ה' "וּיּנחם מּיד: ּפניכם", נגד רעה ּכי "ראּו להם: ׁשאמר היא ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָזֹו
ׁשּנאמר: וזהּו אֹותם, יהֹוׁשע ה)ׁשּמל לכם:(יהושע אֹומרים ׁשהיּו מעליכם", מצרים חרּפת את ּגּלֹותי "הּיֹום ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻ

ּבּמדּבר  עליכם רֹואין אנּו .ּדם ְֲִִֵֶַָָָ

(àé)ék ýåýé-úà eãáòå íéøábä àð eëì ïë àì́Ÿ¥À§Æ¨³©§¨¦Æ§¦§´¤§Ÿ̈½¦¬
:äòøô éðt úàî íúà Løâéå íéL÷áî ízà dúàŸ−̈©¤´§©§¦®©§¨´¤Ÿ½̈¥¥−§¥¬©§«Ÿ

i"yx£ÔÎ ‡Ï∑'ה את ועבדּו הּגברים לכּו אּלא עּמכם, הּטף להֹולי אמרּתם ‡Ìz.ּכאׁשר d˙‡ Èk …≈ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָƒ…»«∆

k„י  ÔBÎcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÔÎ È‰È ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿¿≈≈≈¿»«¿»¿«¿¿«
‡LÈ· È¯‡ BÊÁ ÔBÎÏÙË ˙ÈÂ ÔBÎ˙È ÁlL‡¬««»¿¿»«¿¿¬¬≈ƒ»
ÔBÎÈt‡ Ï·˜Ï „aÚÓÏ ÔÈ¯È·Ò Ôez‡c¿«¿ƒƒ¿∆¿«»√≈«≈

:‡¯ÁzÒ‡Ï¿ƒ¿«»»

ÈÈיא  Ì„˜ eÁÏÙe ‡i¯·b ÔÚÎ eÏÈÊ‡ ÔÎ ‡Ï»≈¡ƒ¿«À¿«»¿»√»¿»
Ì„˜ ÔÓ ÔB‰˙È CÈ¯˙Â ÔÚa Ôez‡ d˙È È¯‡¬≈»««»»¿»ƒ»¿ƒ√»

:‰Ú¯t«¿…

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(i)íëtè úàå íëúà çlLà øLàk©£¤£©©¤§¤§¤©§¤
úàå ïàvä úà íb çlLà ék óà Y©¦£©©©¤©Ÿ§¤

ízøîà øLàk ø÷aä¯mY` ,WExiR ©¨¨©£¤£©§¤¥©¤
mkp`ve mkRh gNWl mYxn £̀©§¤§©¥©©§¤§Ÿ§¤

"Klp EpxwaaE Epp`vA") mkxwaE(if` , §©§¤§Ÿ¥¦§¨¥¥¥£©
xW`M mkOr 'd idi :mkl xnF` ip £̀¦¥¨¤§¦¦¨¤©£¤
oMWÎlke ,mkRh z`e mkz` gNW £̀©©¤§¤§¤©§¤§¨¤¥
.xwAde o`Sd z` mB gNW` xW`M©£¤£©©©¤©Ÿ§©¨¨
`Ed i"Wx ixacAW "iM s`"W Epide§©§¤©¦¤§¦§¥©¦
d`x] xnFgeÎlwe oMWÎlM zErnWnA§©§¨¨¤¥§©¨¤§¥
s`" WExiR oMW `k ,ci l`wfgi i"Wx©¦§¤§¥¤¥¥©
i"Wx x`an dfaE .[`xwOd lkA "iM¦§¨©¦§¨¨¤§¨¥©¦
o`v drxt ixaCn o`M EhnWp rECn©©¦§§¨¦¦§¥©§ŸŸ
df iM ,dWn zWTaA ExMfPW xwaE¨¨¤¦§§§©¨©¤¦¤

oMW lMnA oaEn)dcya x`ae m"`x(K` . ¨§¦¨¤¥©
`Ed WExiRdW azM "cecl liMUn"d©©§¦§¨¦¨©¤©¥
z` mB gNWl dSxz` m` ENit` :KM̈£¦¦¤§©¤§©¥©©¤
ÎlMn ,mixaBd wx `le xwAde o`Sd©Ÿ§©¨¨§Ÿ©©§¨¦¦¨

sHd z` mFwnEhnWp okle .gNW` `l ¨¤©©Ÿ£©¥©§¨¥¦§§
dSxzd mzF` iM ,xwaE o`v aEzMA©¨Ÿ¨¨¦¨¦§©¨
gNWl miMqd `l sHd z` wxe gNWl§©¥©§©¤©©Ÿ¦§¦§©¥©

.otF` mEWA§¤
íëéðt ãâð äòø ék eàøBîebøúk Y §¦¨¨¤¤§¥¤§©§

¯did aFH dnE" :o"Anxd azke§¨©¨©§©©¨¨
de ,Epil` EdWxtIWzF`gqEPon ¤§¨§¥¥¥§©§¨¦

qFlwpE` d`x ."FA zFtNgzn mEBxYd©©§¦§©§§¥§§
,azM "cecl liMUn"de .mW xE`iAaE©¥¨§©©§¦§¨¦¨©
,Ffg" :zlAEwnd `qxiBl i"Wx zpEMW¤©¨©©¦©¦§¨©§¤¤£
cArnl oixiaq oEY`C `Wia ix £̀¥¦¨§©§¦¦§¤§©

E`x ± "`xgYq`l oFkiR` lawl̈¢¥©¥§¦§©¨¨§
aFQY zFUrl miaWFg mY`W drxdW¤¨¨¨¤©¤§¦©£¦
mY`X dn ,xnFlM .mkipR cbpM§¤¤§¥¤§©©¤©¤
liaWA Edf sHd mr mB zkll miaWFg§¦¨¤¤©¦©©¤¦§¦
xaCW ErC K` ,gFxal mivFx mY`W¤©¤¦¦§©©§¤¨¨
.llM z`vl mkl oY` `NW mFxbi df¤¦§¤Ÿ¤¥¨¤¨¥§¨

ézòîL äãbà Løãîe¯hEwli ¦§©©¨¨¨©§¦©§
rWFdi i"WxA .avz fnx `VY ipFrnW¦§¦¦¨¤¤§©¦§ª©
dWn iAx mWA WxcOd `aEn h ,d¨©¦§¨§¥©¦¤

.oWxCd©©§¨
øîà ,"äòø" BîML Lé ãçà áëBk¨¤¨¥¤§¨¨¨©
úeðéðâèöéàa éðà äàBø :äòøt íäì̈¤©§Ÿ¤£¦§¦§©§¦
íëúàø÷ì äìBò áëBk BúBà ,élL¤¦¨¤¦§©§¤

äâéøäå íc ïîéñ àeäå ,øaãna¯okl ©¦§¨§¦©¨©£¦¨¨¥
gFxal EQpY `NW mkxidfn ip £̀¦©§¦§¤¤Ÿ§©¦§©
mY` KM mWl ixdW ,xAcOl ixnbl§©§¦©¦§¨¤£¥§¥¨©¤
`N` ,sHd z` mB mkOr zgwl mivFx¦¨©©¦¨¤©¤©©¤¨

.calA aEvw onfl EklY¥§¦§©¨¦§¨
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íäì øîàL àéä Bæ ,"íàéöBä¯Edfe ¦¨¦¤¨©¨¤§¤
,"xn`l mixvn Exn`i" WExiRd©¥Ÿ§¦§©¦¥Ÿ
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eéäL ,"íëéìòî íéøöî útøç úà¤¤§©¦§©¦¥£¥¤¤¨
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øaãna¯`aE rWFdi iniA ElOWkE ©¦§¨§¤¨¦¥§ª©¨
,dRxgd DzF` dxqEd ,mCd FzF`©¨§¨¨©¤§¨
mipFn Eid mdOr ElrW ax axr oicrW¤£©¦¥¤©¤¨¦¨¤¨¦

mdl [mixrvn=])my i"yx(.`i dxez §©£¦¨¤
(`i)ïë àìéìBäì ízøîà øLàk YC Ÿ¥©£¤£©§¤§¦

íéøábä àð eëì" àlà ,íënò óhä©©¦¨¤¤¨§¨©§¨¦
."'ä úà eãáòåízà dúà ék §¦§¤¦Ÿ¨©¤

íéL÷áîäãáò "dúà" Y¯Edf §©§¦Ÿ¨£Ÿ̈¤
"DzF`" WExiR)m"`x(. ¥¨

äpä ãò ízLwa¯zaiY Wxtn ¦©§¤©¥¨§¨¥¥©
mziid xnFlM ,xar oFWlA "miWwan"§©§¦¦§¨¨§©¡¦¤
Wxtl xWt` i` iM .dYr cr miWwan§©§¦©©¨¦¦¤§¨§¨¥
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)`"eb t"r(.
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עי `a zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"k oey`x meil inei xeriy
ּבתׁשּובה, לׁשּוב ּבכחֹו ׁשהיה הּתֹורה לנּו אֹומרת ּגמּור, רׁשע ׁשהיה לפרעה ּבנֹוגע ׁשאם אלינּו, נפלאה הֹוראה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹּומּזה
(תניא  "יתּבר אּתֹו ּבאמנה היתה החטא ּבׁשעת ׁש"אפילּו קדֹוׁשה נׁשמה לֹו ׁשּיׁש יׂשראל מּבני אחד ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָעל־אחת־ּכּמה־ וכּמה

להּקּב"ה. ּולהתקרב ּבתׁשּובה לׁשּוב ּביכלּתֹו ׁשּיהיה, מּצב ׁשּבכל כד) פרק ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָסוף

(ä)-úà úàøì ìëeé àìå õøàä ïéò-úà äqëå§¦¨Æ¤¥´¨½̈¤§¬Ÿ©−¦§´Ÿ¤
ìëàå õøàä|íëì úøàLpä äèìtä øúé-úà ¨¨®¤§¨©´¤¤¤́©§¥À̈©¦§¤³¤¨¤Æ

-ïî íëì çîvä õòä-ìk-úà ìëàå ãøaä-ïî¦©¨½̈§¨©Æ¤¨¨¥½©Ÿ¥¬©¨¤−¦
:äãOä©¨¤«

i"yx£ı¯‡‰ ÔÈÚ מראה ∑‡˙ B‚Â'.הארץ את ÏÎeÈ ‡ÏÂ∑ ּדּבר קצרה ולׁשֹון הארץ, את לראֹות .הרֹואה ∆≈»»∆ְֵֶֶַָָ¿…«¿ְְְִִֵֶֶֶָָָָָָ

(å)ézá eàìîeéãáò-ìë ézáe Eíéøöî-ìë ézáe E ¨«§¸¨¤¹¨¥´¨£¨¤»»¨¥´¨¦§©¼¦¼
éúáà eàø-àì øLàéúáà úBáàå EíúBéä íBiî E £¤̧«Ÿ¨³£Ÿ¤̧Æ©«£´£Ÿ¤½¦À¡¨Æ

:äòøt íòî àöiå ïôiå äfä íBiä ãò äîãàä-ìò©¨«£¨½̈©−©´©¤®©¦¬¤©¥¥−¥¦¬©§«Ÿ

(æ)eðì äæ äéäé éúî-ãò åéìà äòøô éãáò eøîàiå©«Ÿ§Á©§¥¸©§¹Ÿ¥À̈©¨©Æ¦«§¤̧¤¬¨̧Æ
ýåýé-úà eãáòéå íéLðàä-úà çlL L÷Bîì§¥½©©Æ¤¨«£¨¦½§©«©§−¤§Ÿ̈´

ìàý:íéøöî äãáà ék òãz íøèä íäé ¡«Ÿ¥¤®£¤´¤¥©½¦¬¨«§−̈¦§¨«¦
i"yx£Ú„z Ì¯Ë‰∑ידעּת לא מצרים?העֹוד אבדה .ּכי ¬∆∆≈«ְְְִִִַַָָָָָֹ

(ç)øîàiå äòøt-ìà ïøäà-úàå äLî-úà áLeiå©©º¤¤³§¤©«£ŸÆ¤©§½Ÿ©Ÿ́¤
ìà ýåýé-úà eãáò eëì íäìàýéîå éî íëé £¥¤½§¬¦§−¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¦¬¨¦−

:íéëìää©«Ÿ§¦«
i"yx£·LeiÂ∑ ׁשליח עלֿידי וה הּוׁשבּו אחריהם, ּפרעה ׁשּׁשלחּו אל .ׁשיבּום ««ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

(è)eðéðáa Cìð eðéð÷æáe eðéøòða äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¦§¨¥¬¦§¥¥−¥¥®§¨¥̧
:eðì ýåýé-âç ék Cìð eðø÷ááe eððàöa eðúBðááe¦§¥¹§Ÿ¥³¦§¨¥̧Æ¥¥½¦¬©§Ÿ̈−¨«

ÏekÈה  ‡ÏÂ ‡Ú¯‡„ ‡LÓL ÔÈÚ ˙È ‡ÙÁÂ«¬»»≈ƒ¿»¿«¿»¿»ƒ
‡z·ÊL ¯‡L ˙È ÏeÎÈÂ ‡Ú¯‡ ˙È ÈÊÁÓÏ¿∆¡≈»«¿»¿≈»¿»≈«¿»
Ïk ˙È ÏeÎÈÂ ‡c¯a ÔÓ ÔBÎÏ ¯‡zL‡„¿ƒ¿»«¿ƒ«¿»¿≈»»

:‡Ï˜Á ÔÓ ÔBÎÏ ÁÓˆ‡„ ‡ÏÈ‡ƒ»»¿«¿«¿ƒ«¿»

ÏÎו  Èz·e CÈc·Ú ÏÎ Èz·e CÈza ÔeÏÓÈÂ¿ƒ¿»»»≈»«¿»»≈»
C˙‰·‡ ˙‰·‡Â C˙‰·‡ BÊÁ ‡Ï Èc ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒƒ»¬¬»»»«¬»«¬»»»
ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔB‰ÈÂ‰Óc ‡ÓBiÓƒ»¿∆¡≈««¿»«»»≈

:‰Ú¯t Ì„˜ ÔÓ ˜Ùe Èt˙ÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿«ƒ√»«¿…

„ÔÈז  È‰È È˙n‡ „Ú dÏ ‰Ú¯Ù È„·Ú e¯Ó‡Â«¬»«¿≈«¿…≈«ƒ»«¿≈≈
ÈÈ Ì„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ‡i¯·b ˙È ÁlL ‡Ï˜˙Ï ‡Ï»»¿«¿»««»À¿«»¿ƒ¿¿√»¿»
˙„·‡ È¯‡ zÚ„È ‡Ï ÔÚk „Ú‰ ÔB‰‰Ï‡∆»¬««¿«»¿«¿»¬≈¬≈«

:ÌÈ¯ˆÓƒ¿»ƒ

Ú¯t‰ח  ˙ÂÏ Ô¯‰‡ ˙ÈÂ ‰LÓ ˙È ·˙Bz‡Â¿ƒ«»…∆¿»«¬…¿»«¿…
ÔÓ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ eÁÏÙ eÏÈÊ‡ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿¡ƒ¿»√»¿»¡»¬»

:ÔÈÏÊ‡c ÔÓe»¿»¿ƒ

·a‡ט  ÏÈÊ ‡·Ò·e ‡ÓÏeÚa ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿∆»»¿»»»≈≈¿»»»
Ì„˜ ‡bÁ È¯‡ ÏÈÊ ‡¯B˙·e ‡Úa ‡˙··eƒ¿»»»¿»»»¿»»≈≈¬≈«»√»

:‡Ï ÈÈ¿»»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(d)õøàä ïéò úàäàøî "úà" Y ¤¥¨¨¤¤©§¥
"õøàä"¯z` dQki dAx`d ,xnFlM ¨¨¤§©¨©§¤§©¤¤

cr ux`d lr gxFGd WnXd zgixf§¦©©¤¤©¥©©¨¨¤©
ux`d l` WnXd xF` riBi `NW)m"`x(. ¤Ÿ©¦©©¤¤¤¨¨¤

xie`A mzgixtA wiqti dAx`dW F`¤¨©§¤©§¦¦§¦¨¨©£¦
ux`d lr xi`OW xF`d oiA minXd©¨©¦¥¨¤¥¦©¨¨¤
[sEB] d`xn z` dQki dfaE ,ux`d oial§¥¨¨¤¨¤§©¤¤©§¥

d`Fxl d`xp didi `NW ,ux`d)`"eb(. ¨¨¤¤Ÿ¦§¤¦§¤¨¤
'Bâå ìëeé àìåúà úBàøì" äàBøä Y §Ÿ©§¨¤¦§¤

"õøàä¯.KWgd ipRn ¨¨¤¦§¥©¤
ìåøac äøö÷ ïBL¯in WxiR `NW §¨§¨¨¦¥¤Ÿ¥©¦

.d`xi `le dxez Ÿ¦§¤

(f)òãz íøèäàì ãBòä Y¯Edf £¤¤¥©©Ÿ¤
i"WxA lirlcM ,"mxhd" lW FWExiR¥¤£¤¤§¦§¥§©¦

.l ,h
?"íéøöî äãáà ék" zòãé¯Wxtn ¨©§¨¦¨§¨¦§¨¦§¨¥

,xar oFWlA cizr oFWl `EdW "rcY"¥©¤§¨¦¦§¨¨
KIW `l "`l cFrd" oFWNW mEXn¦¤§©ŸŸ©¨
xard lr `N` ,cizrd lr Fxn`l§¨§©¤¨¦¤¨©¤¨¨

)m"`x(.g dxez

(g)áLeiåçéìL éãé-ìò eáLeä Y¯ ©©§©§¥¨¦©
,lrtEd oipAn "aWEIe" aEzM okle§¨¥¨©©¦¦§©§©

xg`n dNErRd lAwn `EdW)m"`x(. ¤§©¥©§¨¥©¥
ìà" íeáéLäå íäéøçà eçìML¤¨§©£¥¤¤¡¦¤

"äòøt¯dWOW i"Wx x`an dNigY ©§Ÿ§¦¨§¨¥©¦¤¤
okle ,gilWÎici lr EaWEd oxd`e§©£Ÿ§©§¥¨¦©§¨¥
"EaEWIe" `le "aWEIe" xn`p¤¡©©©§Ÿ©¨
aEzM rECn x`an zrke ,(mdil`n)¥£¥¤§¨¥§¨¥©©¨
df oi`W ,"oxd` z`e dWn z`"¤¤§¤©£Ÿ¤¥¤
Kixv dide ,"aWEIe" zaiY mr aXizn¦§©¥¦¥©©©§¨¨¨¦
KM lre ,"oxd`e dWn aWEIe" xnFl©©©¤§©£Ÿ§©¨
,mEaiWde mdixg` EglXW x`an§¨¥¤¨§©£¥¤¤¡¦
zcgEin zEgilW o`M dzidW xnFlM§©¤¨§¨¨§¦§¤¤
`le ,maiWdl icM oxd`e dWn xg ©̀©¤§©£Ÿ§¥©£¦¨§Ÿ
icarn cg` ici lr KM mzq EaWEdW¤§§¨¨©§¥¤¨¥©§¥

drxt)`"eb(.h dxez ©§Ÿ

`a zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"k oey`x meil inei xeriy

(é)çlLà øLàk íënò ýåýé ïë éäé íäìà øîàiå©Ÿ́¤£¥¤À§¦̧¥³§Ÿ̈Æ¦¨¤½©«£¤²£©©¬
:íëéðt ãâð äòø ék eàø íëtè-úàå íëúà¤§¤−§¤©§¤®§¾¦¬¨−̈¤¬¤§¥¤«

i"yx£'B‚Â ÌÎ˙‡ ÁlL‡ ¯L‡k∑ הּצאן את ּגם אׁשּלח ּכי אמרּתם אף ּכאׁשר הּבקר, ¯Ú‰.ואת Èk e‡¯ «¬∆¬««∆¿∆¿ְְֲֲֲִֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹ¿ƒ»»
ÌÎÈt „‚∑ אני רֹואה ּפרעה: להם אמר רעה, ׁשּׁשמֹו יׁש אחד ּכֹוכב ׁשמעּתי: אּגדה ּומדרׁש ּכתרּגּומֹו. ∆∆¿≈∆ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ּבעגל  יׂשראל ּוכׁשחטאּו והריגה. ּדם סימן והּוא ּבּמדּבר, לקראתכם עֹולה ּכֹוכב אֹותֹו ׁשּלי, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּבאיצטגנינּות
ּבתפּלתֹו: מׁשה אמר להרגם, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לב)ּובּקׁש הֹוציאם"?(לקמן ּברעה לאמר מצרים יאמרּו "לּמה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ

מילה  לדם הּדם את והפ הרעה" על ה' "וּיּנחם מּיד: ּפניכם", נגד רעה ּכי "ראּו להם: ׁשאמר היא ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָזֹו
ׁשּנאמר: וזהּו אֹותם, יהֹוׁשע ה)ׁשּמל לכם:(יהושע אֹומרים ׁשהיּו מעליכם", מצרים חרּפת את ּגּלֹותי "הּיֹום ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻ

ּבּמדּבר  עליכם רֹואין אנּו .ּדם ְֲִִֵֶַָָָ

(àé)ék ýåýé-úà eãáòå íéøábä àð eëì ïë àì́Ÿ¥À§Æ¨³©§¨¦Æ§¦§´¤§Ÿ̈½¦¬
:äòøô éðt úàî íúà Løâéå íéL÷áî ízà dúàŸ−̈©¤´§©§¦®©§¨´¤Ÿ½̈¥¥−§¥¬©§«Ÿ

i"yx£ÔÎ ‡Ï∑'ה את ועבדּו הּגברים לכּו אּלא עּמכם, הּטף להֹולי אמרּתם ‡Ìz.ּכאׁשר d˙‡ Èk …≈ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָƒ…»«∆

k„י  ÔBÎcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÔÎ È‰È ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿¿≈≈≈¿»«¿»¿«¿¿«
‡LÈ· È¯‡ BÊÁ ÔBÎÏÙË ˙ÈÂ ÔBÎ˙È ÁlL‡¬««»¿¿»«¿¿¬¬≈ƒ»
ÔBÎÈt‡ Ï·˜Ï „aÚÓÏ ÔÈ¯È·Ò Ôez‡c¿«¿ƒƒ¿∆¿«»√≈«≈

:‡¯ÁzÒ‡Ï¿ƒ¿«»»

ÈÈיא  Ì„˜ eÁÏÙe ‡i¯·b ÔÚÎ eÏÈÊ‡ ÔÎ ‡Ï»≈¡ƒ¿«À¿«»¿»√»¿»
Ì„˜ ÔÓ ÔB‰˙È CÈ¯˙Â ÔÚa Ôez‡ d˙È È¯‡¬≈»««»»¿»ƒ»¿ƒ√»

:‰Ú¯t«¿…

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(i)íëtè úàå íëúà çlLà øLàk©£¤£©©¤§¤§¤©§¤
úàå ïàvä úà íb çlLà ék óà Y©¦£©©©¤©Ÿ§¤

ízøîà øLàk ø÷aä¯mY` ,WExiR ©¨¨©£¤£©§¤¥©¤
mkp`ve mkRh gNWl mYxn £̀©§¤§©¥©©§¤§Ÿ§¤

"Klp EpxwaaE Epp`vA") mkxwaE(if` , §©§¤§Ÿ¥¦§¨¥¥¥£©
xW`M mkOr 'd idi :mkl xnF` ip £̀¦¥¨¤§¦¦¨¤©£¤
oMWÎlke ,mkRh z`e mkz` gNW £̀©©¤§¤§¤©§¤§¨¤¥
.xwAde o`Sd z` mB gNW` xW`M©£¤£©©©¤©Ÿ§©¨¨
`Ed i"Wx ixacAW "iM s`"W Epide§©§¤©¦¤§¦§¥©¦
d`x] xnFgeÎlwe oMWÎlM zErnWnA§©§¨¨¤¥§©¨¤§¥
s`" WExiR oMW `k ,ci l`wfgi i"Wx©¦§¤§¥¤¥¥©
i"Wx x`an dfaE .[`xwOd lkA "iM¦§¨©¦§¨¨¤§¨¥©¦
o`v drxt ixaCn o`M EhnWp rECn©©¦§§¨¦¦§¥©§ŸŸ
df iM ,dWn zWTaA ExMfPW xwaE¨¨¤¦§§§©¨©¤¦¤

oMW lMnA oaEn)dcya x`ae m"`x(K` . ¨§¦¨¤¥©
`Ed WExiRdW azM "cecl liMUn"d©©§¦§¨¦¨©¤©¥
z` mB gNWl dSxz` m` ENit` :KM̈£¦¦¤§©¤§©¥©©¤
ÎlMn ,mixaBd wx `le xwAde o`Sd©Ÿ§©¨¨§Ÿ©©§¨¦¦¨

sHd z` mFwnEhnWp okle .gNW` `l ¨¤©©Ÿ£©¥©§¨¥¦§§
dSxzd mzF` iM ,xwaE o`v aEzMA©¨Ÿ¨¨¦¨¦§©¨
gNWl miMqd `l sHd z` wxe gNWl§©¥©§©¤©©Ÿ¦§¦§©¥©

.otF` mEWA§¤
íëéðt ãâð äòø ék eàøBîebøúk Y §¦¨¨¤¤§¥¤§©§

¯did aFH dnE" :o"Anxd azke§¨©¨©§©©¨¨
de ,Epil` EdWxtIWzF`gqEPon ¤§¨§¥¥¥§©§¨¦

qFlwpE` d`x ."FA zFtNgzn mEBxYd©©§¦§©§§¥§§
,azM "cecl liMUn"de .mW xE`iAaE©¥¨§©©§¦§¨¦¨©
,Ffg" :zlAEwnd `qxiBl i"Wx zpEMW¤©¨©©¦©¦§¨©§¤¤£
cArnl oixiaq oEY`C `Wia ix £̀¥¦¨§©§¦¦§¤§©

E`x ± "`xgYq`l oFkiR` lawl̈¢¥©¥§¦§©¨¨§
aFQY zFUrl miaWFg mY`W drxdW¤¨¨¨¤©¤§¦©£¦
mY`X dn ,xnFlM .mkipR cbpM§¤¤§¥¤§©©¤©¤
liaWA Edf sHd mr mB zkll miaWFg§¦¨¤¤©¦©©¤¦§¦
xaCW ErC K` ,gFxal mivFx mY`W¤©¤¦¦§©©§¤¨¨
.llM z`vl mkl oY` `NW mFxbi df¤¦§¤Ÿ¤¥¨¤¨¥§¨

ézòîL äãbà Løãîe¯hEwli ¦§©©¨¨¨©§¦©§
rWFdi i"WxA .avz fnx `VY ipFrnW¦§¦¦¨¤¤§©¦§ª©
dWn iAx mWA WxcOd `aEn h ,d¨©¦§¨§¥©¦¤

.oWxCd©©§¨
øîà ,"äòø" BîML Lé ãçà áëBk¨¤¨¥¤§¨¨¨©
úeðéðâèöéàa éðà äàBø :äòøt íäì̈¤©§Ÿ¤£¦§¦§©§¦
íëúàø÷ì äìBò áëBk BúBà ,élL¤¦¨¤¦§©§¤

äâéøäå íc ïîéñ àeäå ,øaãna¯okl ©¦§¨§¦©¨©£¦¨¨¥
gFxal EQpY `NW mkxidfn ip £̀¦©§¦§¤¤Ÿ§©¦§©
mY` KM mWl ixdW ,xAcOl ixnbl§©§¦©¦§¨¤£¥§¥¨©¤
`N` ,sHd z` mB mkOr zgwl mivFx¦¨©©¦¨¤©¤©©¤¨

.calA aEvw onfl EklY¥§¦§©¨¦§¨
Lwáe ìâòa ìàøNé eàèçLëe§¤¨§¦§¨¥¨¥¤¦¥
øîà ,íâøäì àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨§¨§¨¨©

Búlôúa äLî¯.ai ,al oOwl Ÿ¤¦§¦¨§©¨
äòøa øîàì íéøöî eøîàé änì"¨¨Ÿ§¦§©¦¥Ÿ§¨¨

íäì øîàL àéä Bæ ,"íàéöBä¯Edfe ¦¨¦¤¨©¨¤§¤
,"xn`l mixvn Exn`i" WExiRd©¥Ÿ§¦§©¦¥Ÿ
Epxn`X dn dGW Exn`i mixvOdW¤©¦§¦Ÿ§¤¤©¤¨©§

.l`xUil§¦§¨¥
ãiî ,"íëéðt ãâð äòø ék eàø"§¦¨¨¤¤§¥¤¦¨

"äòøä ìò 'ä íçpiå"¯.ci wEqR mW ©¦¨¤©¨¨¨¨¨
äìéî íãì ícä úà Côäå¯rnWn §¨©¤©¨§©¦¨©§©

`N` ,oFkp d`x ok` drxRW¤©§Ÿ¨¥¨¨¨¤¨
mCd z` Ktd `EdÎKExAÎWFcTdW¤©¨¨¨©¤©¨
,d rWFdi i"Wx d`x la` ,dlin mcl§©¦¨£¨§¥©¦§ª©
mC `EdW mircFi mpi` mde" :h§¥¥¨§¦¤©
df did `l dNigYkNOW EpidC ,"dlin¦¨§©§¤¦§©§¦¨Ÿ¨¨¤
xAcOA i"Wx mB d`xE .dlin mC `N ¤̀¨©¦¨§¥©©¦©¦§¨
mi`Fx miakFMA mifFgd" :gk ,bk©¦©¨¦¦

."mi`Fx dn mircFi mpi`e§¥¨§¦¨¦
øîàpL eäæå ,íúBà òLBäé ìnL¯ ¤¨§ª©¨§¤¤¤¡©

.h ,d rWFdi§ª©
éúBlb íBiä"¯izFxiqd)my i"yx(. ©©¦£¦¦

eéäL ,"íëéìòî íéøöî útøç úà¤¤§©¦§©¦¥£¥¤¤¨
íëéìò ïéàBø eðà íc :íëì íéøîBà§¦¨¤¨¨¦£¥¤

øaãna¯`aE rWFdi iniA ElOWkE ©¦§¨§¤¨¦¥§ª©¨
,dRxgd DzF` dxqEd ,mCd FzF`©¨§¨¨©¤§¨
mipFn Eid mdOr ElrW ax axr oicrW¤£©¦¥¤©¤¨¦¨¤¨¦

mdl [mixrvn=])my i"yx(.`i dxez §©£¦¨¤
(`i)ïë àìéìBäì ízøîà øLàk YC Ÿ¥©£¤£©§¤§¦

íéøábä àð eëì" àlà ,íënò óhä©©¦¨¤¤¨§¨©§¨¦
."'ä úà eãáòåízà dúà ék §¦§¤¦Ÿ¨©¤

íéL÷áîäãáò "dúà" Y¯Edf §©§¦Ÿ¨£Ÿ̈¤
"DzF`" WExiR)m"`x(. ¥¨

äpä ãò ízLwa¯zaiY Wxtn ¦©§¤©¥¨§¨¥¥©
mziid xnFlM ,xar oFWlA "miWwan"§©§¦¦§¨¨§©¡¦¤
Wxtl xWt` i` iM .dYr cr miWwan§©§¦©©¨¦¦¤§¨§¨¥
,eiWkr mB oM miWwaOW FhEWtM¦§¤§©§¦¥©©§¨
sHd z` mB mivFx md eiWkr ixdW¤£¥©§¨¥¦©¤©©

)`"eb t"r(.
"eðéäìàì äçaæð"¯.g ,d lirl ¦§§¨¥Ÿ¥§¥



a`עב zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"k ipy meil inei xeriy
ÌÈL˜·Ó∑לזּבח (אֹותּה הּטף ּדר ואין לאלהינּו, נזּבחה הּנה: עד ּבּקׁשּתם ‡˙Ì.עבֹודה) L¯‚ÈÂ∑ הרי ¿«¿ƒְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ«¿»∆…»ֲֵ

קצר, לׁשֹון המגרׁשזה מי ּפרׁש .ולא ְְִֵֵֶַַָָָָֹ

ß zah g"k ipy mei ß

(áé)õøà-ìò Eãé äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥̧¨«§¹©¤³¤
-úà ìëàéå íéøöî õøà-ìò ìòéå äaøàa íéøöî¦§©¸¦Æ¨«©§¤½§©−©©¤´¤¦§¨®¦§Ÿ©Æ¤

:ãøaä øéàLä øLà-ìk úà õøàä áNò-ìk̈¥´¤¨½̈¤¥²¨£¤¬¦§¦−©¨¨«
i"yx£‰a¯‡a∑ הארּבה מּכת .ּבׁשביל »«¿∆ְְִִֶַַַָ

(âé)âäð ýåýéå íéøöî õøà-ìò eähî-úà äLî èiå©¥̧¤´¤©¥»»©¤´¤¦§©¼¦¼©«Ÿ̈À¦©³
äìélä-ìëå àeää íBiä-ìk õøàa íéã÷-çeø«©¨¦Æ¨½̈¤¨©¬©−§¨©¨®§¨

:äaøàä-úà àNð íéãwä çeøå äéä ø÷aä©´Ÿ¤¨½̈§¸©Æ©¨¦½¨−̈¤¨«©§¤«
i"yx£ÌÈ„w‰ Áe¯Â∑,היתה מערבית ּבדרֹומית ׁשּמצרים ּכנגּדֹו, ׁשּבא לפי הארּבה, את נׂשא מזרחית רּוח ¿««»ƒְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

אחר  ּבמקֹום ׁשּמפרׁש .ּכמֹו ְְְֵֶַָָֹ

(ãé)-ìk ìò äaøàä ìòiåìëa çðiå íéøöî õøà ©©©́¨«©§¤À©µ¨¤´¤¦§©½¦©¾̈©§−Ÿ
äaøà ïë äéä-àì åéðôì ãàî ãák íéøöî ìeáb§´¦§¨®¦¨¥´§½ŸÂ§¨Â̈Ÿ¨̧¨¥³©§¤Æ

:ïk-äéäé àì åéøçàå eäîk̈½Ÿ§©«£−̈¬Ÿ¦«§¤¥«
i"yx£ÔkŒ‰È‰È ‡Ï ÂÈ¯Á‡Â∑:ׁשּנאמר יֹואל, ּבימי ׁשהיה ב)ואֹותֹו למדנּו(יואל מןֿהעֹולם", נהיה לא "ּכמהּו ¿«¬»…ƒ¿∆≈ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ

‡¯Ú‡יב  ÏÚ C„È ÌÈ¯‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈¿»««¿»
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÚ ˜qÈÂ ‡·B‚ È˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿≈≈»¿ƒ«««¿»¿ƒ¿»ƒ
¯‡L‡ Èc Ïk ˙È ‡Ú¯‡„ ‡aÒÚ Ïk ˙È ÏeÎÈÂ¿≈»»ƒ¿»¿«¿»»»ƒ«¿«

:‡c¯a«¿»

„ÌÈ¯ˆÓיג  ‡Ú¯‡ ÏÚ d¯ËÁ ˙È ‰LÓ ÌÈ¯‡Â«¬≈…∆»À¿≈««¿»¿ƒ¿«ƒ
‡e‰‰ ‡ÓBÈ Ïk ‡Ú¯‡a ‡Óec˜ Áe¯ ¯ac ÈÈÂ«»«««ƒ»¿«¿»»»«
˙È ÏË ‡Óec˜ Áe¯Â ‰Â‰ ‡¯Ùˆ ‡ÈÏÈÏ ÏÎÂ¿»≈¿»«¿»¬»¿«ƒ»¿«»

:‡·Bb»

Le¯‡יד  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ Ïk ÏÚ ‡·Bb ˜ÈÏÒe¿≈»«»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿»
‡Ï È‰BÓ„˜ ‡„ÁÏ ÛÈwz ÌÈ¯ˆÓ ÌeÁz ÏÎa¿»¿ƒ¿»ƒ«ƒ«¬»√»ƒ»
:ÔÎ È‰È ‡Ï È‰B¯˙·e d˙ÂÎc ‡·Bb ÔÎ ‰Â‰¬»≈»ƒ¿»≈«¿ƒ»¿≈≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

.çaæì óhä Cøc ïéàåíúà LøâéåY §¥¤¤©©¦§Ÿ©©§¨¤Ÿ¨
ì äæ éøäéî Løt àìå ,øö÷ ïBL £¥¤¨¨¨§Ÿ¥©¦

Løâîä¯oi`eixdW ,drxR Wxbnd ©§¨¥§¥©§¨¥©§Ÿ¤£¥
`le ,"drxt ipR z`n" WxiBW xn`̈©¤¥¥¥¥§¥©§Ÿ§Ÿ
miWxbndn cg` Edf `N` ,"eipR z`n"¥¥¨¨¤¨¤¤¨¥©§¨§¦

KlOd ipRn mrd z`)m"`x(.ai dxez ¤¨¨¦§¥©¤¤
(ai)äaøàaäaøàä úkî ìéáLa Y ¨©§¤¦§¦©©¨©§¤

¯FWExiR "dAx`A" lW z"iAd ,xnFlM§©©¥¤¨©§¤¥
"liaWA")m"`x(cEwp z"iAdW dGnE . ¦§¦¦¤¤©¥¨

,dricid `"d lr dxFn `EdW u"nwA§¨©¤¤©¥©§¦¨
,rEcId dAx`d liaWA FWExiR oMÎm ¦̀¥¥¦§¦¨©§¤©¨©
dMOdW ,"dAx`d zMn" siqFd okl̈¥¦©©¨©§¤¤©©¨

.rEcId xaCd `idbi dxez ¦©¨¨©¨©
(bi)íéãwä çeøåúéçøæî çeø Y §©©¨¦©¦§¨¦

àaL éôì ,"äaøàä úà àNð"¨¨¤¨©§¤§¦¤¨
úéáøòî úéîBøãa íéøönL ,Bcâðk§¤§¤¦§©¦¦§¦©£¨¦

äúéä¯ziaxrn zinFxC ,xnFlM ¨§¨§©§¦©£¨¦
"micw gEx" df itlE .l`xUi ux`l§¤¤¦§¨¥§¦¤©¨¦
'dW "micw gEx" Ff oi` o`M dxEn`d̈£¨¨¥©¨¦¤

oOwl xEn`M ,mirWxd on DA rxtp¦§¨¨¦¨§¨¦¨¨§©¨
,mW i"WxaE sEqÎmi zrixwA `k ,ci¦§¦©©§©¦¨
`le o`M `l DxiMfn i"Wx oi` okle§¨¥¥©¦©§¦¨Ÿ¨§Ÿ
rxtp 'dW "micw gEx"l `nbEcM mẄ§§¨§©¨¦¤¦§¨
gExl dpEMd `N` ,zFOE`d on DÄ¦¨¤¨©©¨¨§©
oeiMW ,mixvn ux` cbpMW zigxfn¦§¨¦¤§¤¤¤¤¦§©¦¤¥¨
z` `Up micTd gExe" xn`PW¤¤¡©§©©¨¦¨¨¤
Dnvr gExdW FrnWOW ,"dAx`d̈©§¤¤©§¨¤¨©©§¨
ixd ,mixvnl dAx`d z` DOr d`Up̈§¨¦¨¤¨©§¤§¦§©¦£¥
gEx `id mixvnl d`AW gExdW¤¨©¤¨¨§¦§©¦¦©
dn Edfe ,mixvn ux` cbpMW zigxfn¦§¨¦¤§¤¤¤¤¦§©¦§¤©
,"FcbpM `AW itl" i"Wx xnF`X¤¥©¦§¦¤¨§¤§
oEEkl mixvn ux` gxfOn d`A gExdW¤¨©¨¨¦¦§©¤¤¦§©¦§¦
ux` oEEMn xnFlM .mixvn ux ¤̀¤¦§©¦§©¦¦¤¤
gxfn cbpM zFaWFId zFpicOde l`xUi¦§¨¥§©§¦©§§¤¤¦§©
dn oaEn dfÎiRÎlre .mixvn ux ¤̀¤¦§©¦§©¦¤¨©
"micw gEx" idn WxiR `l i"WxX¤©¦Ÿ¥©©¦©¨¦

dpFW`xd mrRAwEqRA xMfPW ©©©¨¦¨¤¦§©©¨
ipRn ,"dix` xEB"d ziWEwkE ,"micw"¨¦§§©©©§¥¦§¥

micw gEx bdp 'de" xn`PX dOW¤©¤¤¡©©¦©©¨¦
micTd gExl Wxtl oYip did ,"ux`Ä¨¤¨¨¦¨§¨¥§©©¨¦
,mirWxd on rxtp 'd DAW mlFrd lW¤¨¨¤¨¦§¨¦¨§¨¦
`Up micTd gExe" xn`PW xg`l la £̀¨§©©¤¤¡©§©©¨¦¨¨
gExl FWExiRW ixd ,"dAx`d z ¤̀¨©§¤£¥¤¥§©
d`A gExdW mixvn ux` cbpMW micẅ¦¤§¤¤¤¤¦§©¦¤¨©¨¨
xnFl Kixv dxF`kl dfÎitlE .FcbpM§¤§§¦¤¦§¨¨¦©
micw gEx bdp 'de" aEzMX dOW¤©¤¨©¦©©¨¦

ux`AF` ,l`xUi ux` lr dpEMd ," ¨¨¤©©¨¨©¤¤¦§¨¥
ux` cbpM gxfOA zFpkFXd zFvx`Ä£¨©§©¦§¨§¤¤¤¤

.mixvn¦§©¦
øçà íB÷îa LøônL Bîk¯d`x §¤§Ÿ̈§¨©¥§¥

.b ,cl xAcOA i"Wxci dxez ©¦©¦§¨
(ci)ïk äéäé àì åéøçàåBúBàå Y §©£¨Ÿ¦§¤¥§

øîàpL ,ìàBé éîéa äéäL¯,a l`Fi ¤¨¨¦¥¥¤¤¡©¥
.a

eðãîì ,"íìBòä ïî äéäð àì eäîk"¨ŸŸ¦§¨¦¨¨¨©§
ìàBé ìL ék ,äLî ìMî ãák äéäL¤¨¨¨¥¦¤Ÿ¤¦¤¥
ãçé eéäL ,äaøä ïéðéî éãé-ìò äéä̈¨©§¥¦¦©§¥¤¨©©

`a zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"k ipy meil inei xeriy
ׁשל  אבל ּגזם, חסיל, ילק, ארּבה, יחד: ׁשהיּו הרּבה מינין עלֿידי היה] יֹואל ׁשל [ּכי מׁשה, מּׁשל ּכבד ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹׁשהיה

וכמֹוהּו מזרחי), אלּיהּו רּבי ּגרסת ּכ) אחד מין ׁשל אּלא היה לא יהיה מׁשה ולא היה .לא ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹ

(åè)ìëàiå õøàä CLçzå õøàä-ìk ïéò-úà ñëéå©§©º¤¥´¨¨»̈¤»©¤§©´¨¼̈¤¼©¹Ÿ©
øéúBä øLà õòä éøt-ìk úàå õøàä áNò-ìk-úà¤¨¥´¤¨À̈¤§¥Æ¨§¦´¨¥½£¤¬¦−
-ìëa äãOä áNòáe õòa ÷øé-ìk øúBð-àìå ãøaä©¨¨®§«Ÿ©̧¨¤¤̄¨¥²§¥¬¤©¨¤−§¨

:íéøöî õøà¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£˜¯È Ïk∑ ּבלע"ז עלה וירדור"א .ירק, »∆∆ְֶַַָָֹ

(æè)øîàiå ïøäàìe äLîì àø÷ì äòøt øäîéå©§©¥´©§½Ÿ¦§−Ÿ§¤´§©«£®Ÿ©ÀŸ¤
ìà ýåýéì éúàèçýíëìå íëé: ¨¨²¦©«Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−§¨¤«

(æé)eøézòäå íòtä Cà éúàhç àð àN äzòå§©À̈¨´¨³©¨¦Æ©´©©½©§©§¦−
ìà ýåýéìýäfä úånä-úà ÷ø éìòî øñéå íëé: ©«Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®§¨¥Æ¥«¨©½©−¤©¨¬¤©¤«

(çé)ýåýé-ìà øzòiå äòøt íòî àöiå: ©¥¥−¥¦´©§®Ÿ©¤§©−¤§Ÿ̈«

(èé)-úà àOiå ãàî ÷æç íé-çeø ýåýé Côäiå©©«£¸Ÿ§Ÿ̈³«©¨Æ¨¨´§½Ÿ©¦¨Æ¤
ãçà äaøà øàLð àì óeq äné eäò÷úiå äaøàä́̈©§¤½©¦§¨¥−¨´¨®³Ÿ¦§©Æ©§¤´¤½̈

:íéøöî ìeáb ìëa§−Ÿ§¬¦§¨«¦
i"yx£ÌÈ Áe¯∑ מערבי ÛeÒ.רּוח ‰nÈ∑ ּדרֹומית רּוח ּכל ּכנגד ּבמערב מּקצתֹו היה סּוף ׁשּים אני אֹומר «»ֲִַַָ»»ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּתחּומין, לענין מצינּו וכן ּכנגּדֹו. סּוף ּביּמה לארּבה ּתקעֹו ים רּוח ,לפיכ יׂשראל. ארץ ׁשל ּבמזרחּה ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָוגם
ׁשּנאמר: מזרח, לצד ּפֹונה כג)ׁשהּוא ּבּמערב (לקמן ּפלׁשּתים ׁשּים למערב, מּמזרח ּפלׁשּתים", ים ועד סּוף "מּים ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

ÎBLÁÂ˙טו  ‡Ú¯‡ ÏÎ„ ‡LÓL ÔÈÚ ˙È ‡ÙÁÂ«¬»»≈ƒ¿»¿»«¿»«¬«
Ïk ˙ÈÂ ‡Ú¯‡„ ‡aÒÚ Ïk ˙È ÏÎ‡Â ‡Ú¯‡«¿»«¬«»»∆¿»¿«¿»¿»»
¯‡zL‡ ‡ÏÂ ‡c¯a ¯‡L‡ Èc ‡ÏÈ‡ È¯Èt≈≈ƒ»»ƒ«¿««¿»¿»ƒ¿»«
ÏÎa ‡Ï˜Á„ ‡aÒÚ·e ‡ÏÈ‡a ‡˜B¯È Ïk»»»¿ƒ»»¿∆¿»¿«¿»¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿»ƒ

Ô¯‰‡Ïeטז  ‰LÓÏ È¯˜ÓÏ ‰Ú¯Ù ÈÁB‡Â¿ƒ«¿…¿ƒ¿≈¿…∆¿«¬…
:ÔBÎÏe ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ˙È·Á ¯Ó‡Â«¬«»ƒ√»¿»¡»¬¿

‰„‡יז  ‡ÓÊ Ì¯a È·BÁÏ ÔÚk ˜B·L ÔÚÎe¿«¿¿«¿ƒ¿«ƒ¿»»»
˙È „BÁÏ ÈpÓ ÈcÚÈÂ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ BlˆÂ¿«√»¿»¡»¬¿«¿≈ƒƒ¿»

:ÔÈ„‰ ‡˙BÓ»»≈

ÈÈ:יח  Ì„˜ ÈlˆÂ ‰Ú¯t ˙ÂlÓ ˜Ùe¿«ƒ¿»«¿…¿«ƒ√»¿»

ÏËeיט  ‡„ÁÏ ÛÈwz ‡·¯ÚÓ ‡Áe¯ ÈÈ CÙ‰Â«¬«¿»»««¿»«ƒ«¬»¿«
¯‡zL‡ ‡Ï ÛeÒ„ ‡nÈÏ È‰Ó¯e ‡·Bb ˙È»»¿»ƒ¿«»¿»ƒ¿»«

:ÌÈ¯ˆÓ ÌeÁz ÏÎa „Á ‡·Bb»«¿…¿ƒ¿»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

íæb ,ìéñç ,÷ìé ,äaøà¯l`Fi i"WxA ©§¤¤¤¨¦¨¨§©¦¥
xg` df ElNd mipiOd lM `Fal" :mẄ¨¨©¦¦©¨¤©©
o`M i"WxA mBW xnFl Kixve ."df¤§¨¦©¤©§©¦¨
`N` WOn cgi E`A `NW dpEMd©©¨¨¤Ÿ¨©©©¨¤¨

df xg` dfA zEtivxA)cec ixac(. ¦§¦¨¤©©¤
ïéî ìL àlà äéä àì äLî ìL ìáà£¨¤Ÿ¤Ÿ¨¨¤¨¤¦

ãçà¯miNdzA ixd ,o"Anxd dWwde ¤¨§¦§¨¨©§©£¥¦§¦¦
.. mlEai liqgl oYIe" :xn`p fnÎen ,gr¤¡©©¦¥¤¨¦§¨
:cl ,dw mW oke ,"lnpgA mzFnwWe§¦§¨©£¨©§¥¨
,"cec ixac"d uxize ."xRqn oi`e wlie"§¤¤§¥¦§¨§¥¥©¦§¥¨¦
iniAW xnFl miNdzA dpEMd oi`W¤¥©©¨¨¦§¦¦©¤¦¥
`N` ,dAx` lW mibEq dOM E`A dWn¤¨©¨¦¤©§¤¤¨
zFnW dOkA `xwp dAx` lW bEq FzF`¤©§¤¦§¨§©¨¥
xtqA KxCd `Ed oke ,mrh dfi` llbA¦§©¥¤©©§¥©¤¤§¥¤
,zFpFW zFNnA oiprd lFRkl miNdY§¦¦¦§¨¦§¨§¦
.dAx` `N` xMfp `l dxFYAW di`xde§¨§¨¨¤©¨Ÿ¦§©¤¨©§¤

dOM EidW WxFtn l`FiA oMÎoi`XÎdn©¤¥¥§¥§¨¤¨©¨
.mipin¦¦

"äéäé àì"å "äéä àì" ,"eäîë"å¯ §¨ŸŸ¨¨§Ÿ¦§¤
oin la`" :mW l`Fi i"Wx mB d`x§¥©©¦¥¨£¨¦
lW FzF` FnM did `l FCal dAx ©̀§¤§©Ÿ¨¨§¤

."mixvneh dxez ¦§©¦
(eh)÷øé ìk÷øé äìò Y¯dfA Wxtn ¨¤¤¨¤¨Ÿ§¨¥¨¤

KxcA ixdW ,"urA wxi" xnFl KIW Ki ¥̀©¨©¤¤¨¥¤£¥§¤¤
Wxtn okle ,dcVd aUr `Ed wxi llM§¨¤¤¥¤©¨¤§¨¥§¨¥

wFxi dlrl dpEMdW)g"ty(. ¤©©¨¨§¨¤¨
.æòìa à"øåãøéå¯werdure,wxi , §©©¤¤

.dTExi dIgnvfh dxez ¦§¦¨§¨
(hi)íé çeøéáøòî çeø Y¯gEx `le ©¨©©£¨¦§Ÿ©

.mIdn d`AW¤¨¨¥©¨
óeq änéäéä óeñ íiL ,éðà øîBà Y ¨¨¥£¦¤©¨¨

ãâðë[e] áøòîa Búö÷î¯KM dxF`kl ¦§¨§©£¨§¤¤¦§¨¨

ipxw" xtqA DiBd oke .zFidl Kixv̈¦¦§§¥¦¦©§¥¤©§¥
.l"f ExFn mWA "minẍ¦§¥

úéîBøc çeø ìk¯i"Wx mB d`x ¨©§¦§¥©©¦
lW DnFxcA" sEq mIW fh ,`i mihtFW§¦¤©¦§¨¤
lW DnFxcA mFc` ux`e ,mFc` ux ¤̀¤¡§¤¤¡¦§¨¤

ux`."orpM ¤¤§©©
,ìàøNé õøà ìL dçøæîa íâå§©§¦§¨¨¤¤¤¦§¨¥
äaøàì Bò÷z "íé çeø" Cëéôì§¦¨©¨§¨¨©§¤

Bcâðk "óeq äné"a¯.gxfOA ,xnFlM §¨¨§¤§§©©¦§¨
äðBt àeäL ïéîeçz ïéðòì eðéöî ïëå§¥¨¦§¦§©§¦¤¤

øîàpL ,çøæî ãöì¯oOwl.`l ,bk §©¦§¨¤¤¡©§©¨
ìt íé ãòå óeñ íiî"çøænî ,"íézL ¦©§©¨§¦§¦¦¦§¨

ìt íiL ,áøòîìäéä áøòîa íézL §©£¨¤¨§¦§¦§©£¨¨¨
¯b ,cl xAcOA i"Wx mB d`x§¥©©¦©¦§¨

mId lr miaWFi" miYWlRdW¤©§¦§¦§¦©©¨
."orpM ux` lW DaxrnA§©£¨¨¤¤¤§©©



עג `a zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"k ipy meil inei xeriy
ÌÈL˜·Ó∑לזּבח (אֹותּה הּטף ּדר ואין לאלהינּו, נזּבחה הּנה: עד ּבּקׁשּתם ‡˙Ì.עבֹודה) L¯‚ÈÂ∑ הרי ¿«¿ƒְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ«¿»∆…»ֲֵ

קצר, לׁשֹון המגרׁשזה מי ּפרׁש .ולא ְְִֵֵֶַַָָָָֹ

ß zah g"k ipy mei ß

(áé)õøà-ìò Eãé äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥̧¨«§¹©¤³¤
-úà ìëàéå íéøöî õøà-ìò ìòéå äaøàa íéøöî¦§©¸¦Æ¨«©§¤½§©−©©¤´¤¦§¨®¦§Ÿ©Æ¤

:ãøaä øéàLä øLà-ìk úà õøàä áNò-ìk̈¥´¤¨½̈¤¥²¨£¤¬¦§¦−©¨¨«
i"yx£‰a¯‡a∑ הארּבה מּכת .ּבׁשביל »«¿∆ְְִִֶַַַָ

(âé)âäð ýåýéå íéøöî õøà-ìò eähî-úà äLî èiå©¥̧¤´¤©¥»»©¤´¤¦§©¼¦¼©«Ÿ̈À¦©³
äìélä-ìëå àeää íBiä-ìk õøàa íéã÷-çeø«©¨¦Æ¨½̈¤¨©¬©−§¨©¨®§¨

:äaøàä-úà àNð íéãwä çeøå äéä ø÷aä©´Ÿ¤¨½̈§¸©Æ©¨¦½¨−̈¤¨«©§¤«
i"yx£ÌÈ„w‰ Áe¯Â∑,היתה מערבית ּבדרֹומית ׁשּמצרים ּכנגּדֹו, ׁשּבא לפי הארּבה, את נׂשא מזרחית רּוח ¿««»ƒְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

אחר  ּבמקֹום ׁשּמפרׁש .ּכמֹו ְְְֵֶַָָֹ

(ãé)-ìk ìò äaøàä ìòiåìëa çðiå íéøöî õøà ©©©́¨«©§¤À©µ¨¤´¤¦§©½¦©¾̈©§−Ÿ
äaøà ïë äéä-àì åéðôì ãàî ãák íéøöî ìeáb§´¦§¨®¦¨¥´§½ŸÂ§¨Â̈Ÿ¨̧¨¥³©§¤Æ

:ïk-äéäé àì åéøçàå eäîk̈½Ÿ§©«£−̈¬Ÿ¦«§¤¥«
i"yx£ÔkŒ‰È‰È ‡Ï ÂÈ¯Á‡Â∑:ׁשּנאמר יֹואל, ּבימי ׁשהיה ב)ואֹותֹו למדנּו(יואל מןֿהעֹולם", נהיה לא "ּכמהּו ¿«¬»…ƒ¿∆≈ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ

‡¯Ú‡יב  ÏÚ C„È ÌÈ¯‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈¿»««¿»
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÚ ˜qÈÂ ‡·B‚ È˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿≈≈»¿ƒ«««¿»¿ƒ¿»ƒ
¯‡L‡ Èc Ïk ˙È ‡Ú¯‡„ ‡aÒÚ Ïk ˙È ÏeÎÈÂ¿≈»»ƒ¿»¿«¿»»»ƒ«¿«

:‡c¯a«¿»

„ÌÈ¯ˆÓיג  ‡Ú¯‡ ÏÚ d¯ËÁ ˙È ‰LÓ ÌÈ¯‡Â«¬≈…∆»À¿≈««¿»¿ƒ¿«ƒ
‡e‰‰ ‡ÓBÈ Ïk ‡Ú¯‡a ‡Óec˜ Áe¯ ¯ac ÈÈÂ«»«««ƒ»¿«¿»»»«
˙È ÏË ‡Óec˜ Áe¯Â ‰Â‰ ‡¯Ùˆ ‡ÈÏÈÏ ÏÎÂ¿»≈¿»«¿»¬»¿«ƒ»¿«»

:‡·Bb»

Le¯‡יד  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ Ïk ÏÚ ‡·Bb ˜ÈÏÒe¿≈»«»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿»
‡Ï È‰BÓ„˜ ‡„ÁÏ ÛÈwz ÌÈ¯ˆÓ ÌeÁz ÏÎa¿»¿ƒ¿»ƒ«ƒ«¬»√»ƒ»
:ÔÎ È‰È ‡Ï È‰B¯˙·e d˙ÂÎc ‡·Bb ÔÎ ‰Â‰¬»≈»ƒ¿»≈«¿ƒ»¿≈≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

.çaæì óhä Cøc ïéàåíúà LøâéåY §¥¤¤©©¦§Ÿ©©§¨¤Ÿ¨
ì äæ éøäéî Løt àìå ,øö÷ ïBL £¥¤¨¨¨§Ÿ¥©¦

Løâîä¯oi`eixdW ,drxR Wxbnd ©§¨¥§¥©§¨¥©§Ÿ¤£¥
`le ,"drxt ipR z`n" WxiBW xn`̈©¤¥¥¥¥§¥©§Ÿ§Ÿ
miWxbndn cg` Edf `N` ,"eipR z`n"¥¥¨¨¤¨¤¤¨¥©§¨§¦

KlOd ipRn mrd z`)m"`x(.ai dxez ¤¨¨¦§¥©¤¤
(ai)äaøàaäaøàä úkî ìéáLa Y ¨©§¤¦§¦©©¨©§¤

¯FWExiR "dAx`A" lW z"iAd ,xnFlM§©©¥¤¨©§¤¥
"liaWA")m"`x(cEwp z"iAdW dGnE . ¦§¦¦¤¤©¥¨

,dricid `"d lr dxFn `EdW u"nwA§¨©¤¤©¥©§¦¨
,rEcId dAx`d liaWA FWExiR oMÎm ¦̀¥¥¦§¦¨©§¤©¨©
dMOdW ,"dAx`d zMn" siqFd okl̈¥¦©©¨©§¤¤©©¨

.rEcId xaCd `idbi dxez ¦©¨¨©¨©
(bi)íéãwä çeøåúéçøæî çeø Y §©©¨¦©¦§¨¦

àaL éôì ,"äaøàä úà àNð"¨¨¤¨©§¤§¦¤¨
úéáøòî úéîBøãa íéøönL ,Bcâðk§¤§¤¦§©¦¦§¦©£¨¦

äúéä¯ziaxrn zinFxC ,xnFlM ¨§¨§©§¦©£¨¦
"micw gEx" df itlE .l`xUi ux`l§¤¤¦§¨¥§¦¤©¨¦
'dW "micw gEx" Ff oi` o`M dxEn`d̈£¨¨¥©¨¦¤

oOwl xEn`M ,mirWxd on DA rxtp¦§¨¨¦¨§¨¦¨¨§©¨
,mW i"WxaE sEqÎmi zrixwA `k ,ci¦§¦©©§©¦¨
`le o`M `l DxiMfn i"Wx oi` okle§¨¥¥©¦©§¦¨Ÿ¨§Ÿ
rxtp 'dW "micw gEx"l `nbEcM mẄ§§¨§©¨¦¤¦§¨
gExl dpEMd `N` ,zFOE`d on DÄ¦¨¤¨©©¨¨§©
oeiMW ,mixvn ux` cbpMW zigxfn¦§¨¦¤§¤¤¤¤¦§©¦¤¥¨
z` `Up micTd gExe" xn`PW¤¤¡©§©©¨¦¨¨¤
Dnvr gExdW FrnWOW ,"dAx`d̈©§¤¤©§¨¤¨©©§¨
ixd ,mixvnl dAx`d z` DOr d`Up̈§¨¦¨¤¨©§¤§¦§©¦£¥
gEx `id mixvnl d`AW gExdW¤¨©¤¨¨§¦§©¦¦©
dn Edfe ,mixvn ux` cbpMW zigxfn¦§¨¦¤§¤¤¤¤¦§©¦§¤©
,"FcbpM `AW itl" i"Wx xnF`X¤¥©¦§¦¤¨§¤§
oEEkl mixvn ux` gxfOn d`A gExdW¤¨©¨¨¦¦§©¤¤¦§©¦§¦
ux` oEEMn xnFlM .mixvn ux ¤̀¤¦§©¦§©¦¦¤¤
gxfn cbpM zFaWFId zFpicOde l`xUi¦§¨¥§©§¦©§§¤¤¦§©
dn oaEn dfÎiRÎlre .mixvn ux ¤̀¤¦§©¦§©¦¤¨©
"micw gEx" idn WxiR `l i"WxX¤©¦Ÿ¥©©¦©¨¦

dpFW`xd mrRAwEqRA xMfPW ©©©¨¦¨¤¦§©©¨
ipRn ,"dix` xEB"d ziWEwkE ,"micw"¨¦§§©©©§¥¦§¥

micw gEx bdp 'de" xn`PX dOW¤©¤¤¡©©¦©©¨¦
micTd gExl Wxtl oYip did ,"ux`Ä¨¤¨¨¦¨§¨¥§©©¨¦
,mirWxd on rxtp 'd DAW mlFrd lW¤¨¨¤¨¦§¨¦¨§¨¦
`Up micTd gExe" xn`PW xg`l la £̀¨§©©¤¤¡©§©©¨¦¨¨
gExl FWExiRW ixd ,"dAx`d z ¤̀¨©§¤£¥¤¥§©
d`A gExdW mixvn ux` cbpMW micẅ¦¤§¤¤¤¤¦§©¦¤¨©¨¨
xnFl Kixv dxF`kl dfÎitlE .FcbpM§¤§§¦¤¦§¨¨¦©
micw gEx bdp 'de" aEzMX dOW¤©¤¨©¦©©¨¦

ux`AF` ,l`xUi ux` lr dpEMd ," ¨¨¤©©¨¨©¤¤¦§¨¥
ux` cbpM gxfOA zFpkFXd zFvx`Ä£¨©§©¦§¨§¤¤¤¤

.mixvn¦§©¦
øçà íB÷îa LøônL Bîk¯d`x §¤§Ÿ̈§¨©¥§¥

.b ,cl xAcOA i"Wxci dxez ©¦©¦§¨
(ci)ïk äéäé àì åéøçàåBúBàå Y §©£¨Ÿ¦§¤¥§

øîàpL ,ìàBé éîéa äéäL¯,a l`Fi ¤¨¨¦¥¥¤¤¡©¥
.a

eðãîì ,"íìBòä ïî äéäð àì eäîk"¨ŸŸ¦§¨¦¨¨¨©§
ìàBé ìL ék ,äLî ìMî ãák äéäL¤¨¨¨¥¦¤Ÿ¤¦¤¥
ãçé eéäL ,äaøä ïéðéî éãé-ìò äéä̈¨©§¥¦¦©§¥¤¨©©

`a zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"k ipy meil inei xeriy
ׁשל  אבל ּגזם, חסיל, ילק, ארּבה, יחד: ׁשהיּו הרּבה מינין עלֿידי היה] יֹואל ׁשל [ּכי מׁשה, מּׁשל ּכבד ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹׁשהיה

וכמֹוהּו מזרחי), אלּיהּו רּבי ּגרסת ּכ) אחד מין ׁשל אּלא היה לא יהיה מׁשה ולא היה .לא ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹ

(åè)ìëàiå õøàä CLçzå õøàä-ìk ïéò-úà ñëéå©§©º¤¥´¨¨»̈¤»©¤§©´¨¼̈¤¼©¹Ÿ©
øéúBä øLà õòä éøt-ìk úàå õøàä áNò-ìk-úà¤¨¥´¤¨À̈¤§¥Æ¨§¦´¨¥½£¤¬¦−
-ìëa äãOä áNòáe õòa ÷øé-ìk øúBð-àìå ãøaä©¨¨®§«Ÿ©̧¨¤¤̄¨¥²§¥¬¤©¨¤−§¨

:íéøöî õøà¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£˜¯È Ïk∑ ּבלע"ז עלה וירדור"א .ירק, »∆∆ְֶַַָָֹ

(æè)øîàiå ïøäàìe äLîì àø÷ì äòøt øäîéå©§©¥´©§½Ÿ¦§−Ÿ§¤´§©«£®Ÿ©ÀŸ¤
ìà ýåýéì éúàèçýíëìå íëé: ¨¨²¦©«Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−§¨¤«

(æé)eøézòäå íòtä Cà éúàhç àð àN äzòå§©À̈¨´¨³©¨¦Æ©´©©½©§©§¦−
ìà ýåýéìýäfä úånä-úà ÷ø éìòî øñéå íëé: ©«Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®§¨¥Æ¥«¨©½©−¤©¨¬¤©¤«

(çé)ýåýé-ìà øzòiå äòøt íòî àöiå: ©¥¥−¥¦´©§®Ÿ©¤§©−¤§Ÿ̈«

(èé)-úà àOiå ãàî ÷æç íé-çeø ýåýé Côäiå©©«£¸Ÿ§Ÿ̈³«©¨Æ¨¨´§½Ÿ©¦¨Æ¤
ãçà äaøà øàLð àì óeq äné eäò÷úiå äaøàä́̈©§¤½©¦§¨¥−¨´¨®³Ÿ¦§©Æ©§¤´¤½̈

:íéøöî ìeáb ìëa§−Ÿ§¬¦§¨«¦
i"yx£ÌÈ Áe¯∑ מערבי ÛeÒ.רּוח ‰nÈ∑ ּדרֹומית רּוח ּכל ּכנגד ּבמערב מּקצתֹו היה סּוף ׁשּים אני אֹומר «»ֲִַַָ»»ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּתחּומין, לענין מצינּו וכן ּכנגּדֹו. סּוף ּביּמה לארּבה ּתקעֹו ים רּוח ,לפיכ יׂשראל. ארץ ׁשל ּבמזרחּה ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָוגם
ׁשּנאמר: מזרח, לצד ּפֹונה כג)ׁשהּוא ּבּמערב (לקמן ּפלׁשּתים ׁשּים למערב, מּמזרח ּפלׁשּתים", ים ועד סּוף "מּים ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

ÎBLÁÂ˙טו  ‡Ú¯‡ ÏÎ„ ‡LÓL ÔÈÚ ˙È ‡ÙÁÂ«¬»»≈ƒ¿»¿»«¿»«¬«
Ïk ˙ÈÂ ‡Ú¯‡„ ‡aÒÚ Ïk ˙È ÏÎ‡Â ‡Ú¯‡«¿»«¬«»»∆¿»¿«¿»¿»»
¯‡zL‡ ‡ÏÂ ‡c¯a ¯‡L‡ Èc ‡ÏÈ‡ È¯Èt≈≈ƒ»»ƒ«¿««¿»¿»ƒ¿»«
ÏÎa ‡Ï˜Á„ ‡aÒÚ·e ‡ÏÈ‡a ‡˜B¯È Ïk»»»¿ƒ»»¿∆¿»¿«¿»¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿»ƒ

Ô¯‰‡Ïeטז  ‰LÓÏ È¯˜ÓÏ ‰Ú¯Ù ÈÁB‡Â¿ƒ«¿…¿ƒ¿≈¿…∆¿«¬…
:ÔBÎÏe ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ˙È·Á ¯Ó‡Â«¬«»ƒ√»¿»¡»¬¿

‰„‡יז  ‡ÓÊ Ì¯a È·BÁÏ ÔÚk ˜B·L ÔÚÎe¿«¿¿«¿ƒ¿«ƒ¿»»»
˙È „BÁÏ ÈpÓ ÈcÚÈÂ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ BlˆÂ¿«√»¿»¡»¬¿«¿≈ƒƒ¿»

:ÔÈ„‰ ‡˙BÓ»»≈

ÈÈ:יח  Ì„˜ ÈlˆÂ ‰Ú¯t ˙ÂlÓ ˜Ùe¿«ƒ¿»«¿…¿«ƒ√»¿»

ÏËeיט  ‡„ÁÏ ÛÈwz ‡·¯ÚÓ ‡Áe¯ ÈÈ CÙ‰Â«¬«¿»»««¿»«ƒ«¬»¿«
¯‡zL‡ ‡Ï ÛeÒ„ ‡nÈÏ È‰Ó¯e ‡·Bb ˙È»»¿»ƒ¿«»¿»ƒ¿»«

:ÌÈ¯ˆÓ ÌeÁz ÏÎa „Á ‡·Bb»«¿…¿ƒ¿»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

íæb ,ìéñç ,÷ìé ,äaøà¯l`Fi i"WxA ©§¤¤¤¨¦¨¨§©¦¥
xg` df ElNd mipiOd lM `Fal" :mẄ¨¨©¦¦©¨¤©©
o`M i"WxA mBW xnFl Kixve ."df¤§¨¦©¤©§©¦¨
`N` WOn cgi E`A `NW dpEMd©©¨¨¤Ÿ¨©©©¨¤¨

df xg` dfA zEtivxA)cec ixac(. ¦§¦¨¤©©¤
ïéî ìL àlà äéä àì äLî ìL ìáà£¨¤Ÿ¤Ÿ¨¨¤¨¤¦

ãçà¯miNdzA ixd ,o"Anxd dWwde ¤¨§¦§¨¨©§©£¥¦§¦¦
.. mlEai liqgl oYIe" :xn`p fnÎen ,gr¤¡©©¦¥¤¨¦§¨
:cl ,dw mW oke ,"lnpgA mzFnwWe§¦§¨©£¨©§¥¨
,"cec ixac"d uxize ."xRqn oi`e wlie"§¤¤§¥¦§¨§¥¥©¦§¥¨¦
iniAW xnFl miNdzA dpEMd oi`W¤¥©©¨¨¦§¦¦©¤¦¥
`N` ,dAx` lW mibEq dOM E`A dWn¤¨©¨¦¤©§¤¤¨
zFnW dOkA `xwp dAx` lW bEq FzF`¤©§¤¦§¨§©¨¥
xtqA KxCd `Ed oke ,mrh dfi` llbA¦§©¥¤©©§¥©¤¤§¥¤
,zFpFW zFNnA oiprd lFRkl miNdY§¦¦¦§¨¦§¨§¦
.dAx` `N` xMfp `l dxFYAW di`xde§¨§¨¨¤©¨Ÿ¦§©¤¨©§¤

dOM EidW WxFtn l`FiA oMÎoi`XÎdn©¤¥¥§¥§¨¤¨©¨
.mipin¦¦

"äéäé àì"å "äéä àì" ,"eäîë"å¯ §¨ŸŸ¨¨§Ÿ¦§¤
oin la`" :mW l`Fi i"Wx mB d`x§¥©©¦¥¨£¨¦
lW FzF` FnM did `l FCal dAx ©̀§¤§©Ÿ¨¨§¤

."mixvneh dxez ¦§©¦
(eh)÷øé ìk÷øé äìò Y¯dfA Wxtn ¨¤¤¨¤¨Ÿ§¨¥¨¤

KxcA ixdW ,"urA wxi" xnFl KIW Ki ¥̀©¨©¤¤¨¥¤£¥§¤¤
Wxtn okle ,dcVd aUr `Ed wxi llM§¨¤¤¥¤©¨¤§¨¥§¨¥

wFxi dlrl dpEMdW)g"ty(. ¤©©¨¨§¨¤¨
.æòìa à"øåãøéå¯werdure,wxi , §©©¤¤

.dTExi dIgnvfh dxez ¦§¦¨§¨
(hi)íé çeøéáøòî çeø Y¯gEx `le ©¨©©£¨¦§Ÿ©

.mIdn d`AW¤¨¨¥©¨
óeq änéäéä óeñ íiL ,éðà øîBà Y ¨¨¥£¦¤©¨¨

ãâðë[e] áøòîa Búö÷î¯KM dxF`kl ¦§¨§©£¨§¤¤¦§¨¨

ipxw" xtqA DiBd oke .zFidl Kixv̈¦¦§§¥¦¦©§¥¤©§¥
.l"f ExFn mWA "minẍ¦§¥

úéîBøc çeø ìk¯i"Wx mB d`x ¨©§¦§¥©©¦
lW DnFxcA" sEq mIW fh ,`i mihtFW§¦¤©¦§¨¤
lW DnFxcA mFc` ux`e ,mFc` ux ¤̀¤¡§¤¤¡¦§¨¤

ux`."orpM ¤¤§©©
,ìàøNé õøà ìL dçøæîa íâå§©§¦§¨¨¤¤¤¦§¨¥
äaøàì Bò÷z "íé çeø" Cëéôì§¦¨©¨§¨¨©§¤

Bcâðk "óeq äné"a¯.gxfOA ,xnFlM §¨¨§¤§§©©¦§¨
äðBt àeäL ïéîeçz ïéðòì eðéöî ïëå§¥¨¦§¦§©§¦¤¤

øîàpL ,çøæî ãöì¯oOwl.`l ,bk §©¦§¨¤¤¡©§©¨
ìt íé ãòå óeñ íiî"çøænî ,"íézL ¦©§©¨§¦§¦¦¦§¨

ìt íiL ,áøòîìäéä áøòîa íézL §©£¨¤¨§¦§¦§©£¨¨¨
¯b ,cl xAcOA i"Wx mB d`x§¥©©¦©¦§¨

mId lr miaWFi" miYWlRdW¤©§¦§¦§¦©©¨
."orpM ux` lW DaxrnA§©£¨¨¤¤¤§©©



a`עד zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"k ipy meil inei xeriy
ּבפלׁשּתים: ׁשּנאמר ב)היה, ּכרתים"(צפניה ּגֹוי הּים, חבל ‡Á„."יֹוׁשבי ‰a¯‡ ¯‡L ‡Ï∑ הּמלּוחים אף ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ…ƒ¿««¿∆∆»ְִַַ

מהם רבה)ׁשּמלחּו .(שמות ְֵֶֶָ

(ë)éða-úà çlL àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¥´©§®Ÿ§¬Ÿ¦©−¤§¥¬
ìàøNé: ¦§¨¥«

(àë)íéîMä-ìò Eãé äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥³¨«§Æ©©¨©½¦
:CLç Lîéå íéøöî õøà-ìò CLç éäéå¦¬¦−¤©¤´¤¦§¨®¦§¨¥−«¤

i"yx£CLÁ LÓÈÂ∑ עֹוד ויחׁשי יאמיׁש לילה ׁשל וחׁש לילה, ׁשל מחׁשכֹו יֹותר חׁש עליהם ויחׁשי. ¿»≈…∆ְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
LÓÈÂ∑ הּכתּוב אין ,ּכלּֿכ נּכרת האל"ף הברת ׁשאין לפי אל"ף, חסרֹות הרּבה ּתבֹות לנּו יׁש ויאמׁש. ּכמֹו ¿»≈ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ּכגֹון: חסרֹונּה, על יג)מקּפיד וכן:(ישעיה אהלֹו, יּטה לא – יאהל, לא ּכמֹו – ערבי" ׁשם יהל כב)"לא ב (שמואל ְְְְְֲֲֳִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹ
ליליא, קבל ּדיעּדי ּבתר ימיׁש, לא ּכמֹו הסרה, לׁשֹון ּתרּגם ואּונקלֹוס וּתאּזרני . ּכמֹו חיל", ּכׁשּיּגיע "וּתזרני  ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

ּומדרׁש ."חׁש "ויהי אחר ּכתּוב ׁשהּוא לפי וימׁש, ׁשל הּוי"ו על מיּׁשב הּדּבּור אין אבל הּיֹום, לאֹור ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻסמּו
לׁשֹון ּפֹותרֹו כח)אּגדה מּמׁש(דברים ּבֹו ׁשהיה עד ועב ּומכּפל ּכפּול ׁשהיה ּבּצהרים", ."ממּׁשׁש ְְְְְֳִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ
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i"yx£ÌÈÓÈ ˙LÏL 'B‚Â ‰ÏÙ‡ CLÁ È‰ÈÂ∑ימים ג' אותן אחיו את איׁש ראּו ׁשּלא אפל, ׁשל בשמות חׁש) «¿ƒ…∆¬≈»¿¿…∆»ƒִִִֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹ
א רבה) ימים ׁשלׁשת ועֹוד ועֹומד , לעמד, יכֹול אין יֹוׁשב מּתחּתיו, איׁש קמּו ׁשּלא זה על מכּפל חׁש חרים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹֻ

ליׁשב יכֹול עיי"ש)אין רבה. רֹוצים (שמות היּו ולא רׁשעים, הּדֹור ּבאֹותֹו ּביׂשראל ׁשהיּו ?חׁש עליהם הביא ולּמה . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹ
ועֹוד  ּכמֹונּו. לֹוקין הם אף ויאמרּו: ּבמּפלּתם מצרים יראּו ׁשּלא ּכדי אפלה, ימי ּבׁשלׁשת ּומתּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹלצאת

ּוכׁשּיצאּו ּכליהם, את וראּו יׂשראל לֹו:ׁשחּפׂשּו אֹומר ּכלּום, ּבידינּו אין אֹומרים: והיּו מהן ׁשֹואלין והיּו ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָ
הּוא  ּפלֹוני ּובמקֹום ּבבית ראיתיו ÌÈÓÈ.אני ˙LÏL∑ ׁשל ׁשבעת ׁשלּוׁש וכן ּבלע"ז, טרציינ"א ימים, ְְְְְֲִִִִֵָ¿…∆»ƒְְְִִִֵֶַַַָ

ימים  ׁשל שטיינ"א מקֹום, ּבכל .ימים ְִִֶָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(3 'nr `i zegiy ihewl)

לצאתלצאתלצאתלצאת ררררֹוֹוֹוֹוציםציםציםצים היהיהיהיּוּוּוּו כב)ולאולאולאולא י, ּדוקא (רׁש"י ּומּדּוע נגאלּו, זאת ולמרֹות זרה, עבֹודה עֹובדי היּו מצרים ּבגלּות הרי לׁשאל: יׁש ְְְְֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ
הּדבר  ּובטעם עליו. מכּפר ּכּפּור יֹום אין ּכּפּור יֹום אּסּורי על ׁשעבר מי ּדהּנה לֹומר, ויׁש לּגאּלה. זכּו לא לצאת ׁשּסרבּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻאּלּו
מהּקׁשר  נבעה מצרים ּגאּלת  ּכאן : ועל־ּדר־זה סּנגֹור. נעׂשה קטגֹור ואין זה, לחטא ּגֹורם ּבגדר הּוא עצמֹו ּכּפּור ׁשּיֹום ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻמבאר,
ׁשהּוא  יּתכן לא וׁשּוב – הּקׁשר לעצם התנּגד לצאת ׁשּסרב מי  א הרׁשע; לרּבֹות יהּודי, ּכל ּובין הּקּב"ה ּבין הּקּים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹהּפנימי

לֹו. ִיֹועיל

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 48 'nr `"lg ,jli`e 80 'nr d"g y"ewl t"r)

raHd KxcA zFvOd mEIw¦©¦§§¤¤©¤©

מצריםמצריםמצריםמצרים ּבּבּבּבכלכלכלכל־־־־ארץארץארץארץ חחחחׁשׁשׁשׁש־־־־אפלהאפלהאפלהאפלה כב)ויהיויהיויהיויהי (י, ©ְְְְִִִִַַַַֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
ּכלּום, ּבידינּו אין אֹומרים והיּו מהן ׁשֹואלים והיּו ּוכׁשּיצאּו ּכליהם את וראּו יׂשראל ׁשחּפׂשּו . . חׁש עליהם הביא ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹולּמה

הּוא ּפלֹוני ּובמקֹום ּבבית ראיתיו אני לֹו .(רׁש"י)אֹומר ְְְְְֲִִִִִֵֵַָ
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.EWwAX dOn xzFi Epzp mixvOd©¦§¦¨§¥¦©¤¦§
ìLíéîé úLL Yíéîé ìL Lel¯ §Ÿ¤¨¦¦¤¨¦

,zg` dcigi md mini dWlXd lMW¤¨©§¨¨¦¥§¦¨©©
ENi`e .Fxagl mFIn iEPiW `ll§Ÿ¦¦©£¥§¦
mFi lM if` ,"mini dWlW" mixnF`WM§¤§¦§¨¨¦£©¨

.Fnvr iptA dpnp `Ed¦§¤¦§¥©§
à"ðééöøéè¯terceinelW uEAw ,¦¤

midf mini dWlW)mb` ipiirn(. §¨¨¦¥¦
ìëa "íéîé úòáL" ïëå .æòìa§©©§¥¦§©¨¦§¨

íB÷î¯:g ,bk `xwIe i"Wx mB d`x ¨§¥©©¦©¦§¨
mW `Ed zraW xn`PW mFwn lM"¨¨¤¤¡©¦§©¥
,frlA `"piihy ,mini lW rEaW ,xaC̈¨¨©¤¨¦§©©
,zWng ,zWW ,zpFnW oFWl lM oke§¥¨§§©¥¤£¥¤

."zWlW§¤
íéîé ìL à"ðééèééù¯seiteine, ¤¨¦

mB d`xE .midf mini draW lW uEAw¦¤¦§¨¨¦¥¦§¥©
.eh ,ai oOwl i"Wxbk dxez ©¦§©¨



עכ `a zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"k ipy meil inei xeriy
ּבפלׁשּתים: ׁשּנאמר ב)היה, ּכרתים"(צפניה ּגֹוי הּים, חבל ‡Á„."יֹוׁשבי ‰a¯‡ ¯‡L ‡Ï∑ הּמלּוחים אף ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ…ƒ¿««¿∆∆»ְִַַ

מהם רבה)ׁשּמלחּו .(שמות ְֵֶֶָ

(ë)éða-úà çlL àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¥´©§®Ÿ§¬Ÿ¦©−¤§¥¬
ìàøNé: ¦§¨¥«

(àë)íéîMä-ìò Eãé äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥³¨«§Æ©©¨©½¦
:CLç Lîéå íéøöî õøà-ìò CLç éäéå¦¬¦−¤©¤´¤¦§¨®¦§¨¥−«¤

i"yx£CLÁ LÓÈÂ∑ עֹוד ויחׁשי יאמיׁש לילה ׁשל וחׁש לילה, ׁשל מחׁשכֹו יֹותר חׁש עליהם ויחׁשי. ¿»≈…∆ְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
LÓÈÂ∑ הּכתּוב אין ,ּכלּֿכ נּכרת האל"ף הברת ׁשאין לפי אל"ף, חסרֹות הרּבה ּתבֹות לנּו יׁש ויאמׁש. ּכמֹו ¿»≈ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ּכגֹון: חסרֹונּה, על יג)מקּפיד וכן:(ישעיה אהלֹו, יּטה לא – יאהל, לא ּכמֹו – ערבי" ׁשם יהל כב)"לא ב (שמואל ְְְְְֲֲֳִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹ
ליליא, קבל ּדיעּדי ּבתר ימיׁש, לא ּכמֹו הסרה, לׁשֹון ּתרּגם ואּונקלֹוס וּתאּזרני . ּכמֹו חיל", ּכׁשּיּגיע "וּתזרני  ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

ּומדרׁש ."חׁש "ויהי אחר ּכתּוב ׁשהּוא לפי וימׁש, ׁשל הּוי"ו על מיּׁשב הּדּבּור אין אבל הּיֹום, לאֹור ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻסמּו
לׁשֹון ּפֹותרֹו כח)אּגדה מּמׁש(דברים ּבֹו ׁשהיה עד ועב ּומכּפל ּכפּול ׁשהיה ּבּצהרים", ."ממּׁשׁש ְְְְְֳִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

(áë)äìôà-CLç éäéå íéîMä-ìò Bãé-úà äLî èiå©¥¬¤²¤¨−©©¨¨®¦©§¦¯«¤£¥¨²
ìL íéøöî õøà-ìëa:íéîé úL §¨¤¬¤¦§©−¦§¬¤¨¦«

Èaכ  ˙È ÁlL ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈÈ Û˜˙‡Â¿«¿≈¿»»ƒ»¿«¿…¿»««»¿≈
:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

iÓL‡כא  ˙Èˆ ÏÚ C„È ÌÈ¯‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈¿»«≈¿«»
ÈcÚÈc ¯˙a ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡ÎBLÁ È‰ÈÂƒ≈¬»««¿»¿ƒ¿»ƒ»«¿∆¿≈

:‡ÈÏÈÏ Ï·¿̃«≈¿»

Â‰Â‰כב  ‡iÓL ˙Èˆ ÏÚ d„È ˙È ‰LÓ ÌÈ¯‡Â«¬≈…∆»¿≈«≈¿«»«¬»
‡˙Ïz ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa Ï·˜ CBLÁ¬¿»¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿»»

:ÔÈÓBÈƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

ìta øîàpL:íézL¯.d ,a diptv ¤¤¡©©§¦§¦§©§¨
"íéúøk éBb íiä ìáç éáLé"¯ Ÿ§¥¤¤©¨§¥¦

mId ztU lr miaWFi miYWlR§¦§¦§¦©§©©¨
l`xUi ux` lW DaxrnA oFxg`d̈©£§©£¨¨¤¤¤¦§¨¥
,"mizxM iFB" ,dinEgz ixvn KFzA§§¨¥§¤¨§¥¦
izxM DnWE miYWltA `id dpicn§¦¨¦¦§¦§¦§¨§¥¦

)my i"yx(.
ãçà äaøà øàLð àìóà Y Ÿ¦§©©§¤¤¨©

íäî eçìnL íéçeìnä¯oM cnFl ©§¦¤¨§¥¤¥¥
xnFl Fl didW ,"dAx`" zaiY xEYIn¦¦¥©©§¤¤¨¨©

aFxrA FnM)fk ,g lirl("cg` x`Wp `l" §¨¨Ÿ¦§©¤¨
)cecl likyn(lEaB lkA" xn`W dGn F` .¦¤¤¨©§Ÿ§

xn`W xg`l dxF`kNW ,"mixvn¦§¨¦¤¦§¨§©©¤¨©
`l" siqFO dn ,"sEq dOi EdrwzIe"©¦§¨¥¨¨©¦Ÿ
`N` ,"mixvn lEaB lkA .. x`Wp¦§©§Ÿ§¦§¨¦¤¨
dAx`d lr aqEn ,"sEq dOi EdrwzIe"©¦§¨¥¨¨¨©¨©§¤
cg` dAx` x`Wp `l" ENi`e ,igd©©§¦Ÿ¦§©©§¤¤¨
lr xAcn ,"mixvn lEaB lkA§Ÿ§¦§¨¦§©¥©
miA rwY `l mzF`W ,mdAW migElOd©§¦¤¨¤¤¨Ÿ¨©§©
mixvn lEaBn m`ivFd wx `N` ,sEq¤¨©¦¨¦§¦§©¦

)dcya x`a t"r(.k dxez

(`k)CLç LîéåéLçéå Yíäéìò C §¨¥Ÿ¤§©§¦£¥¤
äìéì ìL BkLçî øúBé CLç¯xnFlM Ÿ¤¥¥¨§¤©§¨§©

FWExiRW ,"Wn`" oFWNn `Ed ,"Wnie"§¨¥¦§¤¤¤¥
a ,cn oixcdpq i"Wx d`x) KiWgd¤¡¦§¥©¦©§¤§¦
FWExiRW ,ziaxr oFWlA `Ed "Wn`"W¤¤¤¦§©§¦¤¥

mFId KiWgde aixrd(`vnp df itlE , ¤¡¦§¤¡¦©§¦¤¦§¨
KiWgIW `Ed ,"KWFg Wnie" WExiRW¤¥§¨¥¤¤©£¦
didIW xnFlM ,dlil lW KWFg mdilr£¥¤¤¤©§¨§©¤¦§¤
itkE .dlil lW KWgn KEWg xzFi¥¨¥¤¤©§¨§¦

.cIn x`al siqFOW¤¦§¨¥¦¨
CLç¯qEtcaE ciÎiazM dOkA `Ed oM Ÿ¤¥§©¨¦§¥¨¦§

lW xE`iAd KWnd dGW EpidC ,oFW`x¦§©§¤¤¤§¥©¥¤
.KWge :miqxFB Wie .df iptNW rhTd©¤©¤¦§¥¤§¥§¦§¤

.dpad dfl oi`e§¥¨¤£¨¨
éLçéå Léîàé äìéì ìLãBò C¯siqFn ¤©§¨©£¦§©£¦¦

,dxdad xziA wEqRd z` x`al§¨¥¤©¨§¤¤©§¨¨
lW KWgdW dzid KWg zMn mvrAW¤§¤¤©©¤¨§¨¤©¤¤
`xAW `le) xzFi cFr KiWgd dliNd©©§¨¤¡¦¥§Ÿ¤¨¨

KWg lW dWcg d`ixA(M KWge ,ca §¦¨£¨¨¤¤§¤¨¥
.KWgd ini lkA xxU df¤¨©§¨§¥©¤

LîéåLîàéå Bîk Y¯.Wn` oFWNn §¨¥§§©£¥¦§¤¤
,ó"ìà úBøñç äaøä úBáz eðì Lé¥¨¥©§¥£¥¨¤
-ìk úøkð ó"ìàä úøáä ïéàL éôì§¦¤¥£¨©¨¨¤¦¤¤¨

dðBøñç ìò ãét÷î áeúkä ïéà ,Ck¯ ¨¥©¨©§¦©¤§¨
siqFd mWe ,b ,bi dirWi i"Wx mB d`x§¥©©¦§©§¨§¨¦

."zF` mFwnA zF`d lFw zxadW"¤£¨©¨¦§
"éáøò íL ìäé àìå" ïBâk¯,bi dirWi §§Ÿ©¥¨£¨¦§©§¨

.k
ìäàé àì Bîk¯diptv i"Wx mB d`x §Ÿ©£¥§¥©©¦§©§¨

.a ,`
Bìäà ähé àì¯mW i"Wx mB d`x Ÿ©¤¨¢§¥©©¦¨

."ld` mW UFxti `l"Ÿ¦§¨Ÿ¤
"ìéç éðøæzå" ïëå¯.n ,ak a l`EnW §¥©©§¥¦©¦§¥

"éðøfàzå" Bîk¯.n ,gi miNdY §©§©§¥¦§¦¦
ì íbøz ñBì÷ðeàå,äøñä ïBLBîk §§§¦§¥§£¨¨§

"Léîé àì"¯.ak ,bi oOwl Ÿ¨¦§©¨
"àéìéì ìá÷ écòéc øúa"¯xg` ¨©§¦§¥§©¥§¨©©

.dlil zkWg xEqIW¤¨¤§©©§¨
íBiä øBàì Ceîñ òébiLk¯ligzY f` §¤©¦©¨§©¨©§¦

.KWFg zMn©©¤
ìL å"éeä ìò áMéî øeacä ïéà ìáà£¨¥©¦§ª¨©©¨¤
éäéå" øçà áeúk àeäL éôì ,"Lîéå"§¨¥§¦¤¨©©¦¦

"CLç¯did dNigY ,qFlwpE` itlE Ÿ¤§¦§§§¦¨¨¨
xEqIW ,"KWg Wnie" xnFl Kixv̈¦©§¨¥¤¤¨

."KWg idie" KMÎxg`e ,KWFgd©¤§©©¨¦¦¤
äãbà Løãîe¯.a oniq `nEgpY d`x ¦§©©¨¨§¥©§¨¦¨

.i wxR `YxhEf `YwiqR§¦§¨©§¨¤¤
ì :BøúBt"íéøäva LMîî" ïBL¯ §§§©¥©¨¢©¦

.hk ,gk mixaC§¨¦
ìtëîe ìeôk äéäL¯iR ,xnFlM ¤¨¨¨§ª¨§©¦

"KWFg idie" oMW ,libx KWgn drAx ©̀§¨¨¥¤¨¦¤¥¦¦¤
KWgn lEtM KWg didIW FWExiR¥¤¦§¤¤¨¥¤
,FWExiR "KWg Wni"e ,libxd dliNd©©§¨¨¨¦§¨¥¤¥
`vnpe ,cFr lRkEi lEtMd KWgdW¤©¤©¨§©§¦§¨

."lREknE lEtM"¨§¨
Lnî Ba äéäL ãò áòå¯qEtcA §¨©¤¨¨©¨¦§

WExiR WxcOd itl .WEXn :oFW`x¦¦§¦©¦§¨¥

`a zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"k ipy meil inei xeriy

i"yx£ÌÈÓÈ ˙LÏL 'B‚Â ‰ÏÙ‡ CLÁ È‰ÈÂ∑ימים ג' אותן אחיו את איׁש ראּו ׁשּלא אפל, ׁשל בשמות חׁש) «¿ƒ…∆¬≈»¿¿…∆»ƒִִִֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹ
א רבה) ימים ׁשלׁשת ועֹוד ועֹומד , לעמד, יכֹול אין יֹוׁשב מּתחּתיו, איׁש קמּו ׁשּלא זה על מכּפל חׁש חרים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹֻ

ליׁשב יכֹול עיי"ש)אין רבה. רֹוצים (שמות היּו ולא רׁשעים, הּדֹור ּבאֹותֹו ּביׂשראל ׁשהיּו ?חׁש עליהם הביא ולּמה . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹ
ועֹוד  ּכמֹונּו. לֹוקין הם אף ויאמרּו: ּבמּפלּתם מצרים יראּו ׁשּלא ּכדי אפלה, ימי ּבׁשלׁשת ּומתּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹלצאת

ּוכׁשּיצאּו ּכליהם, את וראּו יׂשראל לֹו:ׁשחּפׂשּו אֹומר ּכלּום, ּבידינּו אין אֹומרים: והיּו מהן ׁשֹואלין והיּו ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָ
הּוא  ּפלֹוני ּובמקֹום ּבבית ראיתיו ÌÈÓÈ.אני ˙LÏL∑ ׁשל ׁשבעת ׁשלּוׁש וכן ּבלע"ז, טרציינ"א ימים, ְְְְְֲִִִִֵָ¿…∆»ƒְְְִִִֵֶַַַָ

ימים  ׁשל שטיינ"א מקֹום, ּבכל .ימים ְִִֶָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(3 'nr `i zegiy ihewl)

לצאתלצאתלצאתלצאת ררררֹוֹוֹוֹוציםציםציםצים היהיהיהיּוּוּוּו כב)ולאולאולאולא י, ּדוקא (רׁש"י ּומּדּוע נגאלּו, זאת ולמרֹות זרה, עבֹודה עֹובדי היּו מצרים ּבגלּות הרי לׁשאל: יׁש ְְְְֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ
הּדבר  ּובטעם עליו. מכּפר ּכּפּור יֹום אין ּכּפּור יֹום אּסּורי על ׁשעבר מי ּדהּנה לֹומר, ויׁש לּגאּלה. זכּו לא לצאת ׁשּסרבּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻאּלּו
מהּקׁשר  נבעה מצרים ּגאּלת  ּכאן : ועל־ּדר־זה סּנגֹור. נעׂשה קטגֹור ואין זה, לחטא ּגֹורם ּבגדר הּוא עצמֹו ּכּפּור ׁשּיֹום ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻמבאר,
ׁשהּוא  יּתכן לא וׁשּוב – הּקׁשר לעצם התנּגד לצאת ׁשּסרב מי  א הרׁשע; לרּבֹות יהּודי, ּכל ּובין הּקּב"ה ּבין הּקּים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹהּפנימי

לֹו. ִיֹועיל

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 48 'nr `"lg ,jli`e 80 'nr d"g y"ewl t"r)

raHd KxcA zFvOd mEIw¦©¦§§¤¤©¤©

מצריםמצריםמצריםמצרים ּבּבּבּבכלכלכלכל־־־־ארץארץארץארץ חחחחׁשׁשׁשׁש־־־־אפלהאפלהאפלהאפלה כב)ויהיויהיויהיויהי (י, ©ְְְְִִִִַַַַֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
ּכלּום, ּבידינּו אין אֹומרים והיּו מהן ׁשֹואלים והיּו ּוכׁשּיצאּו ּכליהם את וראּו יׂשראל ׁשחּפׂשּו . . חׁש עליהם הביא ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹולּמה

הּוא ּפלֹוני ּובמקֹום ּבבית ראיתיו אני לֹו .(רׁש"י)אֹומר ְְְְְֲִִִִִֵֵַָ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

xWt` didIW ,`Ed "KWg Wnie"§¨¥¤¤¦§¤¤§¨
.FA WXnlak dxez §©¥

(ak)ìL äìôà CLç éäéåíéîé úL ©§¦Ÿ¤£¥¨§Ÿ¤¨¦
'Bâåìôà ìL CLç Y¯oi` ,xnFlM §Ÿ¤¤Ÿ¤§©¥

xnFl Fl did oM m`W ,x`FY "dlt`"£¥¨©¤¦¥¨¨©
xkf oFWl) "lt` KWg"(mW `Ed `N` , ¤¨¥§¨¨¤¨¥

FA did `NW ,"lt` lW KWg" :xaC̈¨¤¤Ÿ¤¤Ÿ¨¨
z` d`Fx mc` oi`W calA lt` `N ¤̀¨Ÿ¤¦§¨¤¥¨¨¤¤
mini dWlW lW KWg la` ,Fxag£¥£¨¤¤§¨¨¦
x`aOW itkE ,dGn lEtM did mipFxg ©̀£¦¨¨¨¦¤§¦¤§¨¥

cIn)oexkfd xtq(. ¦¨
"åéçà úà Léà eàø àì"L¯wEqR ¤Ÿ¨¦¤¨¦¨

.bk
ïúBàìL""íéîé úL¯,xnFlM ¨§Ÿ¤¨¦§©

wEqR sFql zxAEgn bk wEqR zNigYW¤§¦©¨§¤¤§¨
.ak

ìL" ãBòåíéøçà "íéîé úL¯ §§Ÿ¤¨¦£¥¦
.bk wEqtA miaEzMW¤¨¦§¨
äæ ìò ìtëî CLç¯KWFgdn lEtM Ÿ¤ª§¨©¤¨¥©¤

.FzEki`A eiptNW¤§¨¨§¥
áLBé ,"åézçzî Léà eî÷ àì"L¤Ÿ¨¦¦©§¨¥
ìBëé ïéà ãîBòå ,ãîòì ìBëé ïéà¥¨©£Ÿ§¥¥¨

CLç íäéìò àéáä änìå .áLéì¯ ¥¥§¨¨¥¦£¥¤Ÿ¤
zFMn mdilr `iadW xg`l ,xnFlM§©§©©¤¥¦£¥¤©
mdilr `iad dOl ,lirFd `le zFncFw§§Ÿ¦¨¨¥¦£¥¤
zFMOl qgiA dNw `idW KWg zMn©©¤¤¦©¨§©©©©
dWw dMn `iadl Fl did ,zFncFTd©§¨¨§¨¦©¨¨¨

xzFi)dcya x`a(dOl :sqFp WExiR . ¥¥¨¨¨
`NX dn ,KWg ipin ipW mdilr `iad¥¦£¥¤§¥¦¥¤©¤Ÿ

dMn mEWA oM mdilr `iad)i"gpe yeal(. ¥¦£¥¤¥§©¨
øBcä BúBàa ìàøNéa eéäL¤¨§¦§¨¥§©
,úàöì íéöBø eéä àìå ,íéòLø§¨¦§Ÿ¨¦¨¥

ìLa eúîeäìôà éîé úL¯zWlWA ¥¦§Ÿ¤§¥£¥¨¦§¤
i"Wx d`xE .mipFW`xd KWgd ini§¥©¤¨¦¦§¥©¦
miwlg drAx` f` EzOW gi ,bi oOwl§©¨¤¥¨©§¨¨£¨¦

.l`xUi ipAn¦§¥¦§¨¥
ízìtîa íéøöî eàøé àlL éãk§¥¤Ÿ¦§¦§¦§©©§¨

eðBîk ïé÷Bì ïä óà :eøîàéå¯Edf §Ÿ§©¥¦¨¤
`iad dOl mrhini zWlW mdilr ©©¨¨¥¦£¥¤§¤§¥
mipFW`xd KWgd)i"gpe yeal(. ©¤¨¦¦

ãBòå¯mdilr `iad dOl mrh Edf §¤©©¨¨¥¦£¥¤
minId zWlWA lREknE lEtM KWg¤¨§¨¦§¤©¨¦
cFnrl ElkEi `NW icM cr ,mipFxg`d̈©£¦©§¥¤Ÿ§©£

zaWl F`)i"gpe yeal(. ¨¤¤
íäéìk úà eàøå ìàøNé eNtçL¯ ¤¦§¦§¨¥§¨¤§¥¤

raHd KxcA E`x l`xUi ipAW rnWn©§©¤§¥¦§¨¥¨§¤¤©¤©
`l KWgdW xg`n ,mixvOd ilM z ¤̀§¥©¦§¦¥©©¤©¤Ÿ
qp mdl didW `le ,mdl KiWgd¤¡¦¨¤§Ÿ¤¨¨¨¤¥

KWgA zF`xl ElkIW cgEin)iaxd(. §¨¤¨§¦§©¤
qpMdl mdn rFpnl Elki `l mixvOde§©¦§¦Ÿ¨§¦§©¥¤§¦¨¥
mnFwOn fEfl Elki `l iM ,mdiYal§¨¥¤¦Ÿ¨§¨¦§¨

)i"gpe yeal(.
eàöiLëe¯.mixvOn §¤¨§¦¦§©¦

ïäî ïéìàBL eéäå¯adfe sqk ilM §¨£¦¥¤§¥¤¤§¨¨

.dl ,ai oOwlcM ,zFlnUE§¨§¦§©¨
,íeìk eðéãéa ïéà :íéøîBà eéäå§¨§¦¥§¨¥§
Eúéáa åéúéàø éðà :Bì øîBà¥£¦§¦¦§¥§

àeä éðBìt íB÷îáe¯d`x la` §¨§¦£¨§¥
dn s` - mEli`WIe" :el ,ai oOwl i"Wx©¦§©¨©©§¦©©
mipzFp Eid mdn mil`FW Eid `NX¤Ÿ¨£¦¥¤¨§¦
mipW lFh ,cg` xnF` dY` ;mdl̈¤©¨¥¤¨§©¦
l`xUi ipAW xg`NW ,xnFl Wie ."Klë¥§¥©¤§©©¤§¥¦§¨¥
if` ,milMd mFwn z` mdl ENB¦¨¤¤§©¥¦£©

.EWwAX dOn xzFi Epzp mixvOd©¦§¦¨§¥¦©¤¦§
ìLíéîé úLL Yíéîé ìL Lel¯ §Ÿ¤¨¦¦¤¨¦

,zg` dcigi md mini dWlXd lMW¤¨©§¨¨¦¥§¦¨©©
ENi`e .Fxagl mFIn iEPiW `ll§Ÿ¦¦©£¥§¦
mFi lM if` ,"mini dWlW" mixnF`WM§¤§¦§¨¨¦£©¨

.Fnvr iptA dpnp `Ed¦§¤¦§¥©§
à"ðééöøéè¯terceinelW uEAw ,¦¤

midf mini dWlW)mb` ipiirn(. §¨¨¦¥¦
ìëa "íéîé úòáL" ïëå .æòìa§©©§¥¦§©¨¦§¨

íB÷î¯:g ,bk `xwIe i"Wx mB d`x ¨§¥©©¦©¦§¨
mW `Ed zraW xn`PW mFwn lM"¨¨¤¤¡©¦§©¥
,frlA `"piihy ,mini lW rEaW ,xaC̈¨¨©¤¨¦§©©
,zWng ,zWW ,zpFnW oFWl lM oke§¥¨§§©¥¤£¥¤

."zWlW§¤
íéîé ìL à"ðééèééù¯seiteine, ¤¨¦

mB d`xE .midf mini draW lW uEAw¦¤¦§¨¨¦¥¦§¥©
.eh ,ai oOwl i"Wxbk dxez ©¦§©¨



a`עו zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"k iyily meil inei xeriy
ּבתנחּומא ׁשהּובא ּכפרּוׁש מפרׁש ׁשאינֹו מׁשמע יׂשראל" "ׁשחּפׂשּו רׁש"י ג')מּלׁשֹון ּומראה (פרשתנו ליׂשראל מאיר ׁש"היה ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

הּׁשּנּוי. טעם ּביאּור וצרי וכּו', הּזהב ּכלי את לחּפׂש צריכים היּו יׂשראל ׁשּבני ּדמפרׁש וכּו'", וזהב ּכסף ּכלי ּכל ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָלהן
ולא  טבעּיים ּבדברים לקּים צרי הּקּב"ה ּדצּוּויי הּדין ולכן הּברּיֹות", את ּבהן "לצרף נּתנּו הּקּב"ה צּוּויי ּדהּנה זה לבאר ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹויׁש

העֹולם מּגדרי ׁשהם ּבדברים יהיּו ׁשהּמצֹות ּבכדי נּסים פ'ּבמעׂשה חמדה כלי ב. סט, סנהדרין חטין תוד"ה על איתן מצפה (ראה ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
כז־כח) לה, .ויקהל

הּטבע. ּבדר לקּים צריכים היּו מצרים", את ּד"ונּצלּתם הּצּוּוי ּגם ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָועל־ּפי־זה
ּבדר היה מצרים) את (ונּצלּתם הּמצוה קּיּום עצם רק לא הּנה נס, ּבדר יהיה לא הּצּוּוי ׁשּקּיּום ׁשּכדי רׁש"י מפרׁש ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹולכן

נּסי. ּבאפן ולא הּטבע ּבדר היה הּמצרּיים) ׁשל הּזהב ּכלי (חּפּוׂש הּמצוה לקּיּום ההכנה ּגם אּלא ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹהּטבע,

(âë)åézçzî Léà eî÷-àìå åéçà-úà Léà eàø-àì«Ÿ¨º¦´¤¨¦À§Ÿ¨²¦¬¦©§−̈
ìL:íúáLBîa øBà äéä ìàøNé éða-ìëìe íéîé úL §´¤¨¦®§¨§¥¯¦§¨¥²¨¬¨−§«§Ÿ¨«

ß zah h"k iyily mei ß

(ãë)-úà eãáò eëì øîàiå äLî-ìà äòøô àø÷iå©¦§¸̈©§¹Ÿ¤¤À©¸Ÿ¤Æ§Æ¦§´¤
Cìé íëtè-íb âvé íëø÷áe íëðàö ÷ø ýåýé§Ÿ̈½©²«Ÿ§¤¬§©§¤−ª¨®©©§¤−¥¥¬

:íënò¦¨¤«
i"yx£‚vÈ∑ מּצג .ּבמקֹומֹויהא À»ְְִֵָֻ

(äë)úìòå íéçáæ eðãéa ïzz äzà-íb äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½©©¨²¦¥¬§¨¥−§¨¦´§Ÿ®Ÿ
ìà ýåýéì eðéNòåý:eðé §¨¦−©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«

i"yx£Ôzz ‰z‡ Ìb∑ ּתּתן אּתה ּגם אּלא עּמנּו, יל ׁשּמקננּו ּדּי .לא ««»ƒ≈ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

(åë)epnî ék äñøt øàMú àì eðnò Cìé eðð÷î-íâå§©¦§¥¹¥¥´¦À̈³Ÿ¦¨¥Æ©§½̈¦µ¦¤´
ìà ýåýé-úà ãáòì çwðý-äî òãð-àì eðçðàå eðé ¦©½©«£−Ÿ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¥®©«£©´§«Ÿ¥©À©

a-ãò ýåýé-úà ãáòp:änL eðà ©«£ŸÆ¤§Ÿ̈½©Ÿ¥−¨«¨
i"yx£‰Ò¯t∑ ּבלע"ז פלנט"א רגל, Úp·„.ּפרסת ‰Ó Ú„ ‡Ï∑.העבֹודה ּתכּבד מּמה ּכּמה יֹותר יׁשאל ׁשּמא «¿»ְְֶֶַַַַ…≈«««¬…ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ

ּבידינּו .ּׁשּיׁש ְֵֵֶָ

‡Lכג  eÓ˜ ‡ÏÂ È‰BÁ‡ ˙È L‡ BÊÁ ‡Ï»¬¡»»¬ƒ¿»»¡»
Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÏe ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz È‰B˙BÁzÓƒ¿ƒ¿»»ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈

:ÔB‰·˙BÓa ‡¯B‰ ‰Â‰¬»¿»¿¿»¿

eÁÏtכד  eÏÈÊ‡ ¯Ó‡Â ‰LÓÏ ‰Ú¯Ù ‡¯˜e¿»«¿…¿…∆«¬«¡ƒ¿»
Û‡ e˜e·L ÔBÎ¯B˙Â ÔBÎÚ „BÁÏ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿»¿¿¿¿«

:ÔBÎnÚ ÏÈÊÈ ÔBÎÏÙË«¿¿≈≈ƒ¿

ÒÎ˙כה  ‡„Èa ¯ÒÓz z‡ Û‡ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆««¿ƒ¿«ƒ»»ƒ¿«
:‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ „aÚÂ ÔÂÏÚÂ ÔÈL„À̃¿ƒ«¬»»¿«¿≈√»¿»¡»»»

˙zL‡¯כו  ‡Ï ‡nÚ ÏÈÊÈ ‡¯ÈÚa Û‡Â¿«¿ƒ»»≈≈ƒ»»»ƒ¿»«
Ì„˜ ÁÏÙÓÏ ÔÈ·Ò ‡Á‡ dpÓ È¯‡ ÌÚcÓƒ««¬≈ƒ≈¬«¿»»¿ƒ¿ƒ¿«√»
‰Ó ÔÈÚ„È ‡Á‡ ˙ÈÏ ‡Á‡Â ‡‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»«¬«¿»≈¬«¿»»¿ƒ»

:Ônz ‡˙ÈÓ „Ú ÈÈ Ì„˜ ÁÏÙƒ¿«√»¿»«≈»»«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ck)âvéBîB÷îa âvî àäé Y¯ ª¨§¥ª¨¦§
`le ,FA mdW mFwOA bSn x`Xi¦¨¥ª¨©¨¤¥§Ÿ

bSi zrMW)m"`x(.dk dxez ¤¨¥ª©
(dk)ïzz äzà íbjic àì Y ©©¨¦¥Ÿ©¤¨

"eðnò Cìé eðð÷n"L¯wEqtA aEzMM ¤¦§¥¥¥¦¨©¨§¨
.ek

ElMî "íb" àlà¯WExiRd Edf ¤¨©¦¤§¤©¥
FnvrA drxRW dpEMd oi`W ,"dY`"©¨¤¥©©¨¨¤©§Ÿ§©§

oYi FNXn `N` ,oYi)`"eb(. ¦¥¤¨¦¤¦¥
"ïzz"¯"W ,xnFlMmBoYY dY` ¦¥§©¤©©¨¦¥

" lr siqFdl `A "EpciAmbeKli Eppwn §¨¥¨§¦©§©¦§¥¥¥

"Eppwn mbe"E ,eixg`l aEzMd "EpOr¦¨©¨§©£¨§©¦§¥
"EpciA oYY dY` mB" lr siqFn)t"r ¦©©©¨¦¥§¨¥

m"`x(dk ,bk xAcOA i"Wx d`xE .§¥©¦©¦§¨
oFW`xd "mB"W `xwOA oM EpivOW¤¨¦¥©¦§¨¤©¨¦
lr ipXd "mb"e ,ipXd "mB" lr siqFn¦©©©¥¦§©©¥¦©
Kkl `ianE ,oFW`xd "mB"©¨¦¥¦§¨

.zF`nbECek dxez §¨
(ek)äñøtìâø úñøt Y¯lMW ©§¨©§©¤¤¤¨

Ekli lbx sM ilrA)m"`x(. ©£¥©¤¤¥§
à"èðìô¯plante.lbx sM ,©¤¤

.æòìaãáòp äî òãð àìänk Y §©©Ÿ¥©©©£Ÿ©¨

äãBáòä ãaëz¯"dn" Wxtn ¦§©¨£¨§¨¥©
"carP dn" iM ,"dOM" zErnWnA§©§¨©¨¦©©£Ÿ
Ecari dOM Erci `NW `N` ,Ercï§¤¨¤Ÿ¨§©¨©©§

)m"`x(.
LiM änî øúBé ìàLé ànL¤¨¦§©¥¦©¤¥

"eðéãéa"¯dlri ike ,dWw dxF`kle §¨¥§¦§¨¨¤§¦©£¤
WFxci `EdÎKExAÎWFcTdW zrCd lr©©©©¤©¨¨¦§
mzExWt`A oi`W xaC l`xUi ipAn¦§¥¦§¨¥¨¨¤¥§¤§¨¨
wIC KM mEXOW xnFl Wie ?FnIwl§©§§¥©¤¦¨¦¥
dOn xzFi l`Wi `OW" aFYkl i"Wx©¦¦§¤¨¦§©¥¦©

WIXEpiciAÎKExAÎWFcTd mpn`W ," ¤¥§¨¥¤¨§¨©¨¨

`a zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"k iyily meil inei xeriy

(æë)ì äáà àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéåíçlL: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¥´©§®Ÿ§¬Ÿ¨−̈§©§¨«

(çë)óñz-ìà Eì øîMä éìòî Cì äòøô Bì-øîàiå©«Ÿ¤¬©§−Ÿ¥´¥«¨¨®¦¨´¤§À©¸Ÿ¤Æ
úeîz éðô Eúàø íBéa ék éðt úBàø: §´¨©½¦À§²§«Ÿ§¬¨©−¨«

(èë)úBàø ãBò óñà-àì zøac ïk äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¥´¦©®§¨«ŸŸ¦¬−§¬
éðt:E ¨¤«

i"yx£z¯ac Ôk∑,ּדּברּת ּפנייפה ראֹות עֹוד אֹוסיף ׁשּלא אמת, ּדּברּת. רבה)ּובזמּנֹו .(שמות ≈ƒ«¿»ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

àé(à)àéáà ãçà òâð ãBò äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À´¤³©¤¨Æ¨¦³
äfî íëúà çlLé ïë-éøçà íéøöî-ìòå äòøt-ìò©©§ŸÆ§©¦§©½¦©«£¥¥¾§©©¬¤§¤−¦¤®

:äfî íëúà Løâé Løb äìk BçlLk§©̧§½¨¾̈¨¥²§¨¥¬¤§¤−¦¤«
i"yx£‰Ïk∑.ּכליל ּכלה, יׁשּלח ּגמירא. .ּכּלכם »»ְְְִֵֶַַָָָָֻ

(á)Léà eìàLéå íòä éðæàa àð-øac|eäòø úàî ©¤−̈§¨§¥´¨¨®§¦§£º¦´¥¥´¥¥À
:áäæ éìëe óñë-éìk dúeòø úàî äMàå§¦¨Æ¥¥´§½̈§¥¤−¤§¥¬¨¨«

i"yx£‡Œ¯ac∑(ז צּדיק,(ברכות אֹותֹו יאמר ׁשּלא ,ּכ על הזהירם ,מּמ ּבבּקׁשה ּבּקׁשה. לׁשֹון אּלא נא אין «∆»ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
ּבהם  קּים לא ּגדֹול" ּברכּוׁש יצאּו כן "ואחרי ּבהם, קּים אֹותם" ועּנּו "ועבדּום .אברהם: ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

‡·‰כז  ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈÈ Û˜˙‡Â¿«¿≈¿»»ƒ»¿«¿…¿»»»
:ÔB‰˙eÁlLÏ¿«»¿

CÏכח  ¯nzÒ‡ ÈÂlÚÓ ÏÈÊ‡ ‰Ú¯t dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈«¿…ƒ≈≈ƒ»»ƒ¿««»
ÈÊÁ˙c ‡ÓBÈa È¯‡ Èt‡ ÈÊÁÓÏ ÛÈÒB˙ ‡Ï»ƒ¿∆¡≈««¬≈¿»¿∆¡≈

:˙eÓz Èt‡««¿

BÚ„כט  ÛÈÒB‡ ‡Ï ‡zÏÈlÓ ˙e‡È ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆»«≈¿»»ƒ
:CÈt‡ ÈÊÁÓÏ¿∆¡≈«»

ÏÚא  È˙È‡ „Á LzÎÓ „BÚ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿»««¿ƒ«
‡kÓ ÔBÎ˙È ÁlLÈ Ôk ¯˙a ÌÈ¯ˆÓ ÏÚÂ ‰Ú¯t«¿…¿«ƒ¿«ƒ»«≈¿««»¿ƒ»
:‡kÓ ÔBÎ˙È CÈ¯˙È ‡Î¯z ‡¯ÈÓb d˙eÁlLk¿«»≈¿≈»»»»¿»≈»¿ƒ»

ÔÓב  ¯·b eÏÈ‡Le ‡nÚ Ì„˜ ÔÚk ÏÈlÓ«≈¿«√»«»¿ƒ¿«ƒ
ÔÈÓe ÛÒÎc ÔÈÓ d˙¯·Á ÔÓ ‡˙z‡Â d¯·Á«¿≈¿ƒ¿»ƒ«¿»«»ƒƒ¿«»ƒ

:·‰„cƒ¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

WIX dOn xzFi WFxci `l `EdŸ¦§¥¦©¤¥
ixWt` hlgdA la` ,biVdl EpYlkiA¦¨§¥§©¦£¨§¤§¥¤§¨¦
"EpiciA" WIX dOn xzFi WFxcIW¤¦§¥¦©¤¥§¨¥

EpNXn)(xFwOn z`f biVdl Kxhvpe , ¦¤¨§¦§¨¥§©¦Ÿ¦§
drxt dpwOn) xg`(ixaC ,xnFlM . ©¥¦¦§¥©§Ÿ§©¦§¥

mB" eiptNW wEqRl KWndA md dWn¤¥§¤§¥©¨¤§¨¨©
oYY dY`EpciAxg`n ,"zFlFre migaf ©¨¦¥§¨¥§¨¦§¥©©

,"'d z` carP dn rcp `l Epgp`"W¤£©§Ÿ¥©©©£Ÿ¤
WIX dOn xzFi KxhvPW okYIW oeiM¥¨¤¦¨¥¤¦§¨¥¥¦©¤¥
mB aixwdl WxCpe ,EpNXn EpiciA§¨¥¦¤¨§¦¨¥§©§¦©
LNXn EpciA oYY dY` mB okl ,LNXn¦¤§¨¥©©¨¦¥§¨¥¦¤§

)iaxd(.fk dxez

(hk)zøac ïk,"zøac" äôé Y ¥¦©§¨¨¤¦©§¨
éñBà àl"L úîà ,"zøac" Bpîæáeó ¦§©¦©§¨¡¤¤Ÿ¦

éðt úBàø ãBò"E¯:mixaCd WExiR §¨¤¥©§¨¦
,"YxAC FPnfA"W mEXn ,"YxAC dti"¨¤¦©§¨¦¤¦§©¦©§¨
zF`x siqF` `NW zn`" zrM oMW¤¥¨¥¡¤¤Ÿ¦§

"LipR)l"yxdn(ziW`xA i"Wx d`xE . ¨¤§¥©¦§¥¦
zErnWnA `Ed "YxAC oM"W `i ,an¤¥¦©§¨§©§¨
Wxtl dNigY wIC i"Wx o`M K` ,zn ¡̀¤©¨©¦¦¥§¦¨§¨¥
zn`" siqFd KMÎxg`e "YxAC dti"¨¤¦©§¨§©©¨¦¡¤
zWTA lrW mEXn ,"'ek siqF` `NW¤Ÿ¦¦¤©©¨©

xnFl KIW `l "'eb sqFY l`" drxR©§Ÿ©¥Ÿ©¨©
iElY Fpi` xaCd ixdW ,"YxAC zn`"¡¤¦©§¨¤£¥©¨¨¥¨
xzFi mi`znE ,dWnA `N` drxtA§©§Ÿ¤¨§¤©§¦¥
mixaCdW ,"YxAC dti" Wxtl§¨¥¨¤¦©§¨¤©§¨¦
dWn iRlM K` ,dWn lv` milAEwn§¨¦¥¤¤©§©¥¤
`EdW mEXn ,"zn`" Wxtl KIW Fnvr©§©¨§¨¥¡¤¦¤
drxt ixaC z` mIwl xEn`W df¤¤¨§©¥¤¦§¥©§Ÿ
FzF`xl siqFi `NW mzO`lE§©§¨¤Ÿ¦¦§

)m"`x(.` dxez

(`)äìk"àøîb" Y¯.qFlwpE` ¨¨§¥¨§§
ìéìk¯mEBxY z` `iad dNigY ¨¦§¦¨¥¦¤©§

siqFnE ,"`xinB" `Ed dlMW qFlwpE`§§¤¨¨§¥¨¦
oMW ,"lilM" FWExiR "`xinB"W¤§¦¨¥¨¦¤¥
d`x] "lilM" oFWl qFlwpE` mBxzn§©§¥§§§¨¦§¥
xinB" ± "xhwY lilM" eh ,e `xwIe©¦§¨¨¦¨§¨§¦

["wQYY)`"eb(. ¦©©
çlLé íëlk¯oi`W ,dfA siqFn ª§¤§©©¦¨¤¤¥

mkz` WxbIW ,"lilk"e "dlM" WExiRd©¥¨¨§¨¦¤§¨¥¤§¤
ixnblgNW `Ed ixdW ,aEW `ll §©§¦§Ÿ¤£¥¦©

FWExiR `N` ,mini dWlWl wx mzF`¨©¦§¨¨¦¤¨¥
"mkNMs` Flv` xi`Wi `NW ,"gNWi ª§¤§©©¤Ÿ©§¦¤§©

,"Wxbi .. dlM" WExiRd Edfe ,cg ¤̀¨§¤©¥¨¨§¨¥

gNWi mkNM)`"eb(i"Wx d`x la` . ª§¤§©©£¨§¥©¦
oFWl ,dNM"W `i ,cr miNdY§¦¦¤©¥§

."WxBa dxez ¨¥
(a)àð-øacì àlà "àð" ïéà YïBL ©¤¨¥¨¤¨§

äLwa¯,ak ziW`xA i"Wx mB d`x ©¨¨§¥©©¦§¥¦
,i xAcOA .ci ,n mW .dk ,gl mW .a¨¨©¦§¨
Kixve .dk ,b mixaC .e ,ai mW .`l¨§¨¦§¨¦
,o`M xEn`d "`p"l dpEMdW xnFl©¤©©¨¨§¨¨¨¨
eiWkr FWExiR zFnFwn dAxdA la £̀¨§©§¥§¥©§¨

)m"`x(FWxtl oYiPW "`p" Wi ,xnFlM .§©¥¨¤¦¨§¨§
,eiWkr oFWNn F` dWTA oFWNn F`¦§©¨¨¦§©§¨
i"WxW zFnFwn x`WA oke) o`M la £̀¨¨§¥¦§¨§¤©¦

oM Wxtn(.dWTA oFWl `EdW gxkdA , §¨¥¥§¤§¥©¤§©¨¨
Ck ìò íøéäæä Enî äLwáa¯cnFl §©¨¨¦§©§¦¥©¨¥

KIX dn dxF`kNW ,"`p" oFWNn oM¥¦§¨¤¦§¨©©¨
`EdW xaC lr dxvtde dWTA©¨¨§©§¨¨©¨¨¤
mdn WTAW o`Mn `N` ,mzaFhl§¨¨¤¨¦¨¤¦¥¥¤
caNOW mEXn ,KM lr mxidfIW¤©§¦¥©¨¦¤¦§©
,xYel Elki dxF`kl df lrW) mzaFh¨¨¤©¤¦§¨¨§§©¥

xaCAW zEnirPd i` llbA(o`M Wi , ¦§©¦©§¦¤©¨¨¥¨
xaCd Kixv FliaWAW sqFp oipr¦§¨¨¤¦§¦¨¦©¨¨
x`al KiWnn i"WxW FnM ,rSAzdl§¦§©¥©§¤©¦©§¦§¨¥



עז `a zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"k iyily meil inei xeriy
ּבתנחּומא ׁשהּובא ּכפרּוׁש מפרׁש ׁשאינֹו מׁשמע יׂשראל" "ׁשחּפׂשּו רׁש"י ג')מּלׁשֹון ּומראה (פרשתנו ליׂשראל מאיר ׁש"היה ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

הּׁשּנּוי. טעם ּביאּור וצרי וכּו', הּזהב ּכלי את לחּפׂש צריכים היּו יׂשראל ׁשּבני ּדמפרׁש וכּו'", וזהב ּכסף ּכלי ּכל ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָלהן
ולא  טבעּיים ּבדברים לקּים צרי הּקּב"ה ּדצּוּויי הּדין ולכן הּברּיֹות", את ּבהן "לצרף נּתנּו הּקּב"ה צּוּויי ּדהּנה זה לבאר ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹויׁש

העֹולם מּגדרי ׁשהם ּבדברים יהיּו ׁשהּמצֹות ּבכדי נּסים פ'ּבמעׂשה חמדה כלי ב. סט, סנהדרין חטין תוד"ה על איתן מצפה (ראה ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
כז־כח) לה, .ויקהל

הּטבע. ּבדר לקּים צריכים היּו מצרים", את ּד"ונּצלּתם הּצּוּוי ּגם ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָועל־ּפי־זה
ּבדר היה מצרים) את (ונּצלּתם הּמצוה קּיּום עצם רק לא הּנה נס, ּבדר יהיה לא הּצּוּוי ׁשּקּיּום ׁשּכדי רׁש"י מפרׁש ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹולכן

נּסי. ּבאפן ולא הּטבע ּבדר היה הּמצרּיים) ׁשל הּזהב ּכלי (חּפּוׂש הּמצוה לקּיּום ההכנה ּגם אּלא ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹהּטבע,

(âë)åézçzî Léà eî÷-àìå åéçà-úà Léà eàø-àì«Ÿ¨º¦´¤¨¦À§Ÿ¨²¦¬¦©§−̈
ìL:íúáLBîa øBà äéä ìàøNé éða-ìëìe íéîé úL §´¤¨¦®§¨§¥¯¦§¨¥²¨¬¨−§«§Ÿ¨«

ß zah h"k iyily mei ß

(ãë)-úà eãáò eëì øîàiå äLî-ìà äòøô àø÷iå©¦§¸̈©§¹Ÿ¤¤À©¸Ÿ¤Æ§Æ¦§´¤
Cìé íëtè-íb âvé íëø÷áe íëðàö ÷ø ýåýé§Ÿ̈½©²«Ÿ§¤¬§©§¤−ª¨®©©§¤−¥¥¬

:íënò¦¨¤«
i"yx£‚vÈ∑ מּצג .ּבמקֹומֹויהא À»ְְִֵָֻ

(äë)úìòå íéçáæ eðãéa ïzz äzà-íb äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½©©¨²¦¥¬§¨¥−§¨¦´§Ÿ®Ÿ
ìà ýåýéì eðéNòåý:eðé §¨¦−©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«

i"yx£Ôzz ‰z‡ Ìb∑ ּתּתן אּתה ּגם אּלא עּמנּו, יל ׁשּמקננּו ּדּי .לא ««»ƒ≈ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

(åë)epnî ék äñøt øàMú àì eðnò Cìé eðð÷î-íâå§©¦§¥¹¥¥´¦À̈³Ÿ¦¨¥Æ©§½̈¦µ¦¤´
ìà ýåýé-úà ãáòì çwðý-äî òãð-àì eðçðàå eðé ¦©½©«£−Ÿ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¥®©«£©´§«Ÿ¥©À©

a-ãò ýåýé-úà ãáòp:änL eðà ©«£ŸÆ¤§Ÿ̈½©Ÿ¥−¨«¨
i"yx£‰Ò¯t∑ ּבלע"ז פלנט"א רגל, Úp·„.ּפרסת ‰Ó Ú„ ‡Ï∑.העבֹודה ּתכּבד מּמה ּכּמה יֹותר יׁשאל ׁשּמא «¿»ְְֶֶַַַַ…≈«««¬…ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ

ּבידינּו .ּׁשּיׁש ְֵֵֶָ

‡Lכג  eÓ˜ ‡ÏÂ È‰BÁ‡ ˙È L‡ BÊÁ ‡Ï»¬¡»»¬ƒ¿»»¡»
Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÏe ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz È‰B˙BÁzÓƒ¿ƒ¿»»ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈

:ÔB‰·˙BÓa ‡¯B‰ ‰Â‰¬»¿»¿¿»¿

eÁÏtכד  eÏÈÊ‡ ¯Ó‡Â ‰LÓÏ ‰Ú¯Ù ‡¯˜e¿»«¿…¿…∆«¬«¡ƒ¿»
Û‡ e˜e·L ÔBÎ¯B˙Â ÔBÎÚ „BÁÏ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿»¿¿¿¿«

:ÔBÎnÚ ÏÈÊÈ ÔBÎÏÙË«¿¿≈≈ƒ¿

ÒÎ˙כה  ‡„Èa ¯ÒÓz z‡ Û‡ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆««¿ƒ¿«ƒ»»ƒ¿«
:‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ „aÚÂ ÔÂÏÚÂ ÔÈL„À̃¿ƒ«¬»»¿«¿≈√»¿»¡»»»

˙zL‡¯כו  ‡Ï ‡nÚ ÏÈÊÈ ‡¯ÈÚa Û‡Â¿«¿ƒ»»≈≈ƒ»»»ƒ¿»«
Ì„˜ ÁÏÙÓÏ ÔÈ·Ò ‡Á‡ dpÓ È¯‡ ÌÚcÓƒ««¬≈ƒ≈¬«¿»»¿ƒ¿ƒ¿«√»
‰Ó ÔÈÚ„È ‡Á‡ ˙ÈÏ ‡Á‡Â ‡‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»«¬«¿»≈¬«¿»»¿ƒ»

:Ônz ‡˙ÈÓ „Ú ÈÈ Ì„˜ ÁÏÙƒ¿«√»¿»«≈»»«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ck)âvéBîB÷îa âvî àäé Y¯ ª¨§¥ª¨¦§
`le ,FA mdW mFwOA bSn x`Xi¦¨¥ª¨©¨¤¥§Ÿ

bSi zrMW)m"`x(.dk dxez ¤¨¥ª©
(dk)ïzz äzà íbjic àì Y ©©¨¦¥Ÿ©¤¨

"eðnò Cìé eðð÷n"L¯wEqtA aEzMM ¤¦§¥¥¥¦¨©¨§¨
.ek

ElMî "íb" àlà¯WExiRd Edf ¤¨©¦¤§¤©¥
FnvrA drxRW dpEMd oi`W ,"dY`"©¨¤¥©©¨¨¤©§Ÿ§©§

oYi FNXn `N` ,oYi)`"eb(. ¦¥¤¨¦¤¦¥
"ïzz"¯"W ,xnFlMmBoYY dY` ¦¥§©¤©©¨¦¥

" lr siqFdl `A "EpciAmbeKli Eppwn §¨¥¨§¦©§©¦§¥¥¥

"Eppwn mbe"E ,eixg`l aEzMd "EpOr¦¨©¨§©£¨§©¦§¥
"EpciA oYY dY` mB" lr siqFn)t"r ¦©©©¨¦¥§¨¥

m"`x(dk ,bk xAcOA i"Wx d`xE .§¥©¦©¦§¨
oFW`xd "mB"W `xwOA oM EpivOW¤¨¦¥©¦§¨¤©¨¦
lr ipXd "mb"e ,ipXd "mB" lr siqFn¦©©©¥¦§©©¥¦©
Kkl `ianE ,oFW`xd "mB"©¨¦¥¦§¨

.zF`nbECek dxez §¨
(ek)äñøtìâø úñøt Y¯lMW ©§¨©§©¤¤¤¨

Ekli lbx sM ilrA)m"`x(. ©£¥©¤¤¥§
à"èðìô¯plante.lbx sM ,©¤¤

.æòìaãáòp äî òãð àìänk Y §©©Ÿ¥©©©£Ÿ©¨

äãBáòä ãaëz¯"dn" Wxtn ¦§©¨£¨§¨¥©
"carP dn" iM ,"dOM" zErnWnA§©§¨©¨¦©©£Ÿ
Ecari dOM Erci `NW `N` ,Ercï§¤¨¤Ÿ¨§©¨©©§

)m"`x(.
LiM änî øúBé ìàLé ànL¤¨¦§©¥¦©¤¥

"eðéãéa"¯dlri ike ,dWw dxF`kle §¨¥§¦§¨¨¤§¦©£¤
WFxci `EdÎKExAÎWFcTdW zrCd lr©©©©¤©¨¨¦§
mzExWt`A oi`W xaC l`xUi ipAn¦§¥¦§¨¥¨¨¤¥§¤§¨¨
wIC KM mEXOW xnFl Wie ?FnIwl§©§§¥©¤¦¨¦¥
dOn xzFi l`Wi `OW" aFYkl i"Wx©¦¦§¤¨¦§©¥¦©

WIXEpiciAÎKExAÎWFcTd mpn`W ," ¤¥§¨¥¤¨§¨©¨¨

`a zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"k iyily meil inei xeriy

(æë)ì äáà àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéåíçlL: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¥´©§®Ÿ§¬Ÿ¨−̈§©§¨«

(çë)óñz-ìà Eì øîMä éìòî Cì äòøô Bì-øîàiå©«Ÿ¤¬©§−Ÿ¥´¥«¨¨®¦¨´¤§À©¸Ÿ¤Æ
úeîz éðô Eúàø íBéa ék éðt úBàø: §´¨©½¦À§²§«Ÿ§¬¨©−¨«

(èë)úBàø ãBò óñà-àì zøac ïk äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¥´¦©®§¨«ŸŸ¦¬−§¬
éðt:E ¨¤«

i"yx£z¯ac Ôk∑,ּדּברּת ּפנייפה ראֹות עֹוד אֹוסיף ׁשּלא אמת, ּדּברּת. רבה)ּובזמּנֹו .(שמות ≈ƒ«¿»ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

àé(à)àéáà ãçà òâð ãBò äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À´¤³©¤¨Æ¨¦³
äfî íëúà çlLé ïë-éøçà íéøöî-ìòå äòøt-ìò©©§ŸÆ§©¦§©½¦©«£¥¥¾§©©¬¤§¤−¦¤®

:äfî íëúà Løâé Løb äìk BçlLk§©̧§½¨¾̈¨¥²§¨¥¬¤§¤−¦¤«
i"yx£‰Ïk∑.ּכליל ּכלה, יׁשּלח ּגמירא. .ּכּלכם »»ְְְִֵֶַַָָָָֻ

(á)Léà eìàLéå íòä éðæàa àð-øac|eäòø úàî ©¤−̈§¨§¥´¨¨®§¦§£º¦´¥¥´¥¥À
:áäæ éìëe óñë-éìk dúeòø úàî äMàå§¦¨Æ¥¥´§½̈§¥¤−¤§¥¬¨¨«

i"yx£‡Œ¯ac∑(ז צּדיק,(ברכות אֹותֹו יאמר ׁשּלא ,ּכ על הזהירם ,מּמ ּבבּקׁשה ּבּקׁשה. לׁשֹון אּלא נא אין «∆»ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
ּבהם  קּים לא ּגדֹול" ּברכּוׁש יצאּו כן "ואחרי ּבהם, קּים אֹותם" ועּנּו "ועבדּום .אברהם: ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

‡·‰כז  ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈÈ Û˜˙‡Â¿«¿≈¿»»ƒ»¿«¿…¿»»»
:ÔB‰˙eÁlLÏ¿«»¿

CÏכח  ¯nzÒ‡ ÈÂlÚÓ ÏÈÊ‡ ‰Ú¯t dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈«¿…ƒ≈≈ƒ»»ƒ¿««»
ÈÊÁ˙c ‡ÓBÈa È¯‡ Èt‡ ÈÊÁÓÏ ÛÈÒB˙ ‡Ï»ƒ¿∆¡≈««¬≈¿»¿∆¡≈

:˙eÓz Èt‡««¿

BÚ„כט  ÛÈÒB‡ ‡Ï ‡zÏÈlÓ ˙e‡È ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆»«≈¿»»ƒ
:CÈt‡ ÈÊÁÓÏ¿∆¡≈«»

ÏÚא  È˙È‡ „Á LzÎÓ „BÚ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿»««¿ƒ«
‡kÓ ÔBÎ˙È ÁlLÈ Ôk ¯˙a ÌÈ¯ˆÓ ÏÚÂ ‰Ú¯t«¿…¿«ƒ¿«ƒ»«≈¿««»¿ƒ»
:‡kÓ ÔBÎ˙È CÈ¯˙È ‡Î¯z ‡¯ÈÓb d˙eÁlLk¿«»≈¿≈»»»»¿»≈»¿ƒ»

ÔÓב  ¯·b eÏÈ‡Le ‡nÚ Ì„˜ ÔÚk ÏÈlÓ«≈¿«√»«»¿ƒ¿«ƒ
ÔÈÓe ÛÒÎc ÔÈÓ d˙¯·Á ÔÓ ‡˙z‡Â d¯·Á«¿≈¿ƒ¿»ƒ«¿»«»ƒƒ¿«»ƒ

:·‰„cƒ¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

WIX dOn xzFi WFxci `l `EdŸ¦§¥¦©¤¥
ixWt` hlgdA la` ,biVdl EpYlkiA¦¨§¥§©¦£¨§¤§¥¤§¨¦
"EpiciA" WIX dOn xzFi WFxcIW¤¦§¥¦©¤¥§¨¥

EpNXn)(xFwOn z`f biVdl Kxhvpe , ¦¤¨§¦§¨¥§©¦Ÿ¦§
drxt dpwOn) xg`(ixaC ,xnFlM . ©¥¦¦§¥©§Ÿ§©¦§¥
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ּכּכּכּכלילילילי־־־־כסף כסף כסף כסף  ממממּמּמּמּמצריםצריםצריםצרים ווווּיּיּיּיׁשׁשׁשׁשאלאלאלאלּוּוּוּו ממממׁשׁשׁשׁשהההה ּכּכּכּכדברדברדברדבר עעעעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו ּוּוּוּובניבניבניבני־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל .... .... וגווגווגווגו'''' רעהרעהרעהרעהּוּוּוּו מאתמאתמאתמאת |||| איאיאיאיׁשׁשׁשׁש ויויויויׁשׁשׁשׁשאלאלאלאלּוּוּוּו העםהעםהעםהעם ּבּבּבּבאזניאזניאזניאזני ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹּֽֽֽֽדּדּדּדּבּבּבּברררר־־־־נאנאנאנא ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽ
אתאתאתאת־־־־מצריםמצריםמצריםמצרים:::: וינוינוינוינּצּצּצּצללללּוּוּוּו ואילך)וגווגווגווגו'''' ב יא, (פרשתנו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽ

כן  ׁש"ואחרי הּבתרים ּבין ּבברית אבינּו לאברהם ההבטחה לקּים ּכדי היתה מצרים" את ּב"וינּצלּו הּכּונה ּדאם לעּין, ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָויׁש
ּדלכאֹורה  מהּמצרּיים, ּובּקׁשה ׁשאילה ע"י ּגדֹול הרכּוׁש את יקּבלּו יׂשראל ׁשּבני הּקּב"ה עׂשה לּמה ּגדֹול", ּברכּוׁש ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָיצאּו
יׂשראל  ּבני הצרכּו ולּמה וכיֹו"ב, מּתנה נתינת ע"י ּכבֹוד ּבדר זה את להם נֹותנים היּו הּמצרּיים אם יֹותר מתאים ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻהיה

מהּמצרּיים? הרכּוׁש את ולׁשאל ְְְְְִִִִֵֵֶַַָֹלבּקׁש
ּבסנהדרין ּדאיתא מה ע"פ לֹומר א)ויׁש מּמּנּו,(צא, ׁשּנטלּתם וזהב ּכסף לנּו ּתנּו . . אמרּו . . מצרים ּבני ּבאּו אחת "ּפעם ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

. ׁשנה מאֹות וארּבע ׁשנה ׁשלׁשים ּבמצרים ׁשּׁשעּבדּתם רּבֹוא ׁשּׁשים ׁשל עבֹודה ׂשכר לנּו ּתנּו . . ּפסיסא ּבן ּגביהא ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹאמר
למצרים. ׁשעּבּודם על ׂשכר ּכתׁשלּום הרכּוׁש את קּבלּו יׂשראל ׁשּבני והינּו, ּתׁשּובה", מצאּו ולא .ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ּכתׁשלּום  ולא מּתנה ּבדר רק היה ׁשּזה לחׁשב יכֹולים היּו עצמם, מּצד זה את להם נֹותנים היּו הּמצרּיים אם ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹועל־ּפי ־זה
ּבני  ׁשל וה"ּתביעה" מהּׁשאלה ּכתֹוצאה רק הרכּוׁש את יּתנּו ׁשהּמצרּיים הּקּב"ה עׂשה ולכן להם), לׁשּלם (ׁשחּיבים ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָׂשכר

(ׁשּמּג ולא יׂשראל ּכתׁשלּום, לזה וזּכאים ראּויים היּו ּכי יׂשראל לבני הּגיע ׁשּזה הּכל, ראּו ואז הּדין) מּצד ּׂשכר־ להם יע ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
וק"ל. מּתנה. ְֶֶַָָּבדר

(â)íb íéøöî éðéòa íòä ïç-úà ýåýé ïziå|Léàä ©¦¥¯§Ÿ̈²¤¥¬¨−̈§¥¥´¦§¨®¦©´¨¦´
äòøô-éãáò éðéòa íéøöî õøàa ãàî ìBãb äLî¤À¨³§ŸÆ§¤´¤¦§©½¦§¥¥¬©§¥«©§−Ÿ

íòä éðéòáe: §¥¥¬¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(239 'nr k zegiy ihewl)

מצריםמצריםמצריםמצרים ּבּבּבּבעיניעיניעיניעיני העםהעםהעםהעם חןחןחןחן אתאתאתאת הההה'''' ג)ווווּיּיּיּיּתּתּתּתןןןן החן (יא, נתינת ּבכלל היה לא מצרים, ּבׁשעּבּוד היה ׁשּלא לוי, ׁשּׁשבט אֹומרים יׁש ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
להּלן רׁש"י ראה אבל מצרים. מּבּזת קּבל יג)ולא מּכסּפם (יג, טעּונים חמֹורים הרּבה נטל ׁשּלא מּיׂשראל אחד ל ׁשאין : ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

מצרים. ׁשל ְְִִִֶַָָּומּזהבם

ß hay '` iriax mei ß
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:íéøöî CBúa àöBé¥−§¬¦§¨«¦

i"yx£'‰ ¯Ó‡ ‰k ‰LÓ ¯Ó‡iÂ∑ הֹוסיף לא מּלפניו מּׁשּיצא ׁשהרי זֹו, נבּואה לֹו נאמרה ּפרעה לפני ּבעמדֹו «…∆…∆…»«ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹ
ּפניו  ‰ÏÈl‰.ראֹות ˙ˆÁk∑:ּכמֹו ּכחצֹות, הּלילה. יט)ּכהחלק א קכד)"ּכעלֹות",(מלכים ּבנּו",(תהלים אּפם "ּבחרֹות ְָָ«¬…««¿»ְְְֲֲֲֵֵַַַַַַָָָָ
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`a zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye hay '` iriax meil inei xeriy
ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו חצי. ׁשל ּדבר ׁשם חצֹות ׁשאין אפניו, על ליּׁשבֹו ּפׁשּוטֹו, ד)זהּו הּלילה,(ברכות ּכבחצֹות ּכמֹו ְְְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

אצטגניני  יטעּו ׁשּמא ּבחצֹות, אמר ולא לאחריו, אֹו לפניו אֹו לֹו, סמּו ּדמׁשמע 'ּכחצֹות', מׁשה: ׁשאמר ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹואמרּו
'ּבחצֹות' אמר: ּורגעיו, עּתיו יֹודע הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אבל הּוא, ּבּדאי מׁשה ויאמרּו .ּפרעה ְְְְֲֲִֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ
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mElWzM F` dpYnM lFcB WEkx§¨§©¨¨§©§

ּכּכּכּכלילילילי־־־־כסף כסף כסף כסף  ממממּמּמּמּמצריםצריםצריםצרים ווווּיּיּיּיׁשׁשׁשׁשאלאלאלאלּוּוּוּו ממממׁשׁשׁשׁשהההה ּכּכּכּכדברדברדברדבר עעעעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו ּוּוּוּובניבניבניבני־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל .... .... וגווגווגווגו'''' רעהרעהרעהרעהּוּוּוּו מאתמאתמאתמאת |||| איאיאיאיׁשׁשׁשׁש ויויויויׁשׁשׁשׁשאלאלאלאלּוּוּוּו העםהעםהעםהעם ּבּבּבּבאזניאזניאזניאזני ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹּֽֽֽֽדּדּדּדּבּבּבּברררר־־־־נאנאנאנא ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽ
אתאתאתאת־־־־מצריםמצריםמצריםמצרים:::: וינוינוינוינּצּצּצּצללללּוּוּוּו ואילך)וגווגווגווגו'''' ב יא, (פרשתנו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽ

כן  ׁש"ואחרי הּבתרים ּבין ּבברית אבינּו לאברהם ההבטחה לקּים ּכדי היתה מצרים" את ּב"וינּצלּו הּכּונה ּדאם לעּין, ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָויׁש
ּדלכאֹורה  מהּמצרּיים, ּובּקׁשה ׁשאילה ע"י ּגדֹול הרכּוׁש את יקּבלּו יׂשראל ׁשּבני הּקּב"ה עׂשה לּמה ּגדֹול", ּברכּוׁש ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָיצאּו
יׂשראל  ּבני הצרכּו ולּמה וכיֹו"ב, מּתנה נתינת ע"י ּכבֹוד ּבדר זה את להם נֹותנים היּו הּמצרּיים אם יֹותר מתאים ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻהיה

מהּמצרּיים? הרכּוׁש את ולׁשאל ְְְְְִִִִֵֵֶַַָֹלבּקׁש
ּבסנהדרין ּדאיתא מה ע"פ לֹומר א)ויׁש מּמּנּו,(צא, ׁשּנטלּתם וזהב ּכסף לנּו ּתנּו . . אמרּו . . מצרים ּבני ּבאּו אחת "ּפעם ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

. ׁשנה מאֹות וארּבע ׁשנה ׁשלׁשים ּבמצרים ׁשּׁשעּבדּתם רּבֹוא ׁשּׁשים ׁשל עבֹודה ׂשכר לנּו ּתנּו . . ּפסיסא ּבן ּגביהא ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹאמר
למצרים. ׁשעּבּודם על ׂשכר ּכתׁשלּום הרכּוׁש את קּבלּו יׂשראל ׁשּבני והינּו, ּתׁשּובה", מצאּו ולא .ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ּכתׁשלּום  ולא מּתנה ּבדר רק היה ׁשּזה לחׁשב יכֹולים היּו עצמם, מּצד זה את להם נֹותנים היּו הּמצרּיים אם ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹועל־ּפי ־זה
ּבני  ׁשל וה"ּתביעה" מהּׁשאלה ּכתֹוצאה רק הרכּוׁש את יּתנּו ׁשהּמצרּיים הּקּב"ה עׂשה ולכן להם), לׁשּלם (ׁשחּיבים ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָׂשכר

(ׁשּמּג ולא יׂשראל ּכתׁשלּום, לזה וזּכאים ראּויים היּו ּכי יׂשראל לבני הּגיע ׁשּזה הּכל, ראּו ואז הּדין) מּצד ּׂשכר־ להם יע ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
וק"ל. מּתנה. ְֶֶַָָּבדר

(â)íb íéøöî éðéòa íòä ïç-úà ýåýé ïziå|Léàä ©¦¥¯§Ÿ̈²¤¥¬¨−̈§¥¥´¦§¨®¦©´¨¦´
äòøô-éãáò éðéòa íéøöî õøàa ãàî ìBãb äLî¤À¨³§ŸÆ§¤´¤¦§©½¦§¥¥¬©§¥«©§−Ÿ

íòä éðéòáe: §¥¥¬¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(239 'nr k zegiy ihewl)

מצריםמצריםמצריםמצרים ּבּבּבּבעיניעיניעיניעיני העםהעםהעםהעם חןחןחןחן אתאתאתאת הההה'''' ג)ווווּיּיּיּיּתּתּתּתןןןן החן (יא, נתינת ּבכלל היה לא מצרים, ּבׁשעּבּוד היה ׁשּלא לוי, ׁשּׁשבט אֹומרים יׁש ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
להּלן רׁש"י ראה אבל מצרים. מּבּזת קּבל יג)ולא מּכסּפם (יג, טעּונים חמֹורים הרּבה נטל ׁשּלא מּיׂשראל אחד ל ׁשאין : ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

מצרים. ׁשל ְְִִִֶַָָּומּזהבם

ß hay '` iriax mei ß

(ã)éðà äìélä úöçk ýåýé øîà äk äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½−Ÿ¨©´§Ÿ̈®©«£´Ÿ©©½§¨£¦¬
:íéøöî CBúa àöBé¥−§¬¦§¨«¦

i"yx£'‰ ¯Ó‡ ‰k ‰LÓ ¯Ó‡iÂ∑ הֹוסיף לא מּלפניו מּׁשּיצא ׁשהרי זֹו, נבּואה לֹו נאמרה ּפרעה לפני ּבעמדֹו «…∆…∆…»«ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹ
ּפניו  ‰ÏÈl‰.ראֹות ˙ˆÁk∑:ּכמֹו ּכחצֹות, הּלילה. יט)ּכהחלק א קכד)"ּכעלֹות",(מלכים ּבנּו",(תהלים אּפם "ּבחרֹות ְָָ«¬…««¿»ְְְֲֲֲֵֵַַַַַַָָָָ

‡Ûג  ÌÈ¯ˆÓ ÈÈÚa ÔÈÓÁ¯Ï ‡nÚ ˙È ÈÈ ·‰ÈÂƒ«¿»»«»¿«¬ƒ¿≈≈ƒ¿»ƒ«
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡„ÁÏ ·¯ ‰LÓ ‡¯·b«¿»…∆««¬»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ

:‡nÚ ÈÈÚ·e ‰Ú¯Ù È„·Ú ÈÈÚa¿≈≈«¿≈«¿…¿≈≈«»

ÈÏÈÏ‡ד  ˙ebÏÙk ÈÈ ¯Ó‡ Ô„k ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿«¬«¿»¿«¿≈¿»
:ÌÈ¯ˆÓ B‚a ÈÏb˙Ó ‡‡¬»ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

oFWNn mB oM cnFNW xWt`e .cIn¦¨§¤§¨¤¥¥©¦§
"xAChwp "`p" oFWll sqFpAW ,"`p ©¤¨¤§¨¦§¨¨©

Epid ,dWw oFWl lr dxFOd xEAC oFWl§¦©¤©¨¨¤©§
.dxdf ©̀§¨¨

:íäøáà ÷écö BúBà øîàé àlL¤ŸŸ©©¦©§¨¨
"íúà epòå íeãáòå"¯,eh ziW`xA ©£¨§¦Ÿ¨§¥¦

.bi
Lëøa eàöé ïë éøçàå" ,íäa íi÷¦¥¨¤§©£¥¥¥§¦§ª

.íäa íi÷ àì "ìBãb¯wEqR mW ¨Ÿ¦¥¨¤¨¨
.cib dxez

(c)'ä øîà äk äLî øîàiåY ©Ÿ¤Ÿ¤Ÿ¨©
Bì äøîàð äòøt éðôì Bãîòa§¨§¦§¥©§Ÿ¤¤§¨

Bæ äàeáð¯mixaCd z` xn` ixdW §¨¤£¥¨©¤©§¨¦
wEqR oOwl WxFtOW FnM ,drxt iptl¦§¥©§Ÿ§¤§¨§©¨¨

."il` Licar lk Ecxie" g§¨§¨£¨¤¥©
éñBä àì åéðôlî àöiMî éøäLó ¤£¥¦¤¨¨¦§¨¨Ÿ¦

åéðt úBàø¯.hk ,i lirlcM §¨¨§¦§¥
äìélä úöçkäìélä ÷ìçäk Y¯ ©£Ÿ©©§¨§¥¨¥©©§¨

zi xW`M :FWExitEipWl dliNd wNg ¥©£¤¦§©¥©©§¨¦§¥
"mgpn zxFz"A d`xE .mi`vg£¨¦§¥§©§©¥
onf zCEwp FGW ,`id dfA d`ltddW¤©©§¨¨¨¤¦¤§©§©
,oM `l m`W) dcicnl zpYip Dpi`W¤¥¨¦¤¤¦§¦¨¤¦Ÿ¥

wNgzdl dkixv `id mB(wEIcaE , ©¦§¦¨§¦§©¥§¦
,dliNd zTElg lW Ff onGd zCEwpA¦§©©§©¤£©©©§¨

.mixvn KFzA `vFi `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨¥§¦§©¦
wlgIe" :eh ,ci ziW`xA i"Wx d`xE§¥©¦§¥¦©¥¨¥
FivgaE ,dliNd wlgPW ± dlil mdilr£¥¤©§¨¤¤§©©©§¨§¤§
ipXd Fivge ,qp Fl dUrp oFW`xd̈¦©£¨¥§¤§©¥¦
lW dlil zFvgl Fl `aE xnWp¦§©¨©£©§¨¤

."mixvn¦§©¦
"úBìòk" Bîk "úöçk"¯,e rWFdi ©£Ÿ§©£§ª©

.k ,b a mikln .ek ,h ` l`EnW .eh§¥§¨¦
zFlrM" :mW aFI` i"WxaE .ek ,d aFI ¦̀§©¦¦¨©£
on WicBd wNYqp xW`M ± WicB̈¦©£¤¦§©¥©¨¦¦

."FYrA rwxTd©©§©§¦
,["úBlëk"]¯.oFW`x qEtcA `Ed oM §©¥¦§¦

`a zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye hay '` iriax meil inei xeriy
ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו חצי. ׁשל ּדבר ׁשם חצֹות ׁשאין אפניו, על ליּׁשבֹו ּפׁשּוטֹו, ד)זהּו הּלילה,(ברכות ּכבחצֹות ּכמֹו ְְְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

אצטגניני  יטעּו ׁשּמא ּבחצֹות, אמר ולא לאחריו, אֹו לפניו אֹו לֹו, סמּו ּדמׁשמע 'ּכחצֹות', מׁשה: ׁשאמר ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹואמרּו
'ּבחצֹות' אמר: ּורגעיו, עּתיו יֹודע הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אבל הּוא, ּבּדאי מׁשה ויאמרּו .ּפרעה ְְְְֲֲִֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

(ä)äòøt øBëaî íéøöî õøàa øBëa-ìk úîe¥´¨§»§¤´¤¦§©¼¦¼¦§³©§ŸÆ
øçà øLà äçôMä øBëa ãò Bàñk-ìò áLiä©¥´©¦§½©µ§´©¦§½̈£¤−©©´

:äîäa øBëa ìëå íéçøä̈«¥¨®¦§−Ÿ§¬§¥¨«
i"yx£È·M‰ ¯BÎa „Ú∑?הּׁשבּויים לקּו ּפרענּות לּמה והביאה עלּבֹונם, ּתבעה יראתם יאמרּו: ׁשּלא ּכדי «¿«¿ƒְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָֹֹֻ

מצרים  ‰ÁÙM‰.על ¯BÎa „Ú 'B‚Â ‰Ú¯t ¯BÎaÓ∑ הּׁשפחה מּבכֹור וחׁשּובים ּפרעה מּבכֹור הּפחּותים ּכל ְִִַַƒ¿«¿…¿«¿«ƒ¿»ְְְְְֲִִִִִַַַַָָֹ
מׁשעּבד  היּו הם ׁשאף הּׁשפחֹות? ּבני לקּו ולּמה ּבכלל, ּבצרתם היּו ּוׂשמחים ּבהם Ó‰a‰.ים ¯BÎa ÏÎÂ∑ ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָ¿…¿¿≈»

מאלהיה נפרע האּמה, מן נפרע ּוּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לּה. עֹובדין ׁשהיּו .(מכילתא)לפי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹֻ

„ÌÈ¯ˆÓה  ‡Ú¯‡a ‡¯Îea Ïk ˙eÓÈÂƒ»¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ
ÈÒ¯k ÏÚ ·zÓÏ „È˙Úc ‰Ú¯Ù„ ‡¯ÎeaÓƒ¿»¿«¿…¿»ƒ¿ƒ««»¿≈
‡ÈÁÈ¯ ¯˙a Èc ‡˙Ó‡„ ‡¯Îea „Ú d˙eÎÏÓ«¿≈«¿»¿«¿»ƒ»«≈¿»

:‡¯ÈÚ·„ ‡¯Îea ÏÎÂ¿…¿»ƒ¿ƒ»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

mixaC d`x :minrR iEAix K"pYA `Ede§©©©¦§¨¦§¥§¨¦
:f ,ai l`IpC i"WxaE .cFre .ck ,`l§§©¦¨¦¥

."dlkYWM"§¤¦§¤
"eða ítà úBøça"¯.b ,ckw miNdY ©£©¨¨§¦¦
EpA mR` dxg xW`M)my i"yx(. ©£¤¨¨©¨¨

ïéàL ,åéðôà ìò BáMéì BèeLt eäæ¤§§©§©¨§¨¤¥
éöç ìL øác íL "úBöç"¯`N` £¥¨¨¤¥¦¤¨

.dIvg lW lrFRd mW `EdW ,xFwn̈¤¥©©¤£¦¨
aYkp dOl ,xaC mW `Ed m`W¤¦¥¨¨¨¨¦§©
wtq Wi ike ,oFinCd s"kA "zFvgM"©£§©©¦§§¦¥¨¥
`EdW oeiM la` ,zFvg izn eiptl§¨¨¨©££¨¥¨¤
`N` oFinCd s"M Dpi` s"Md if` ,xFwn̈£©©¨¥¨©©¦§¤¨
gikFOW FnkE ,"xW`M" zErnWnA§©§¨©£¤§¤¦©
"zFxgA"E "zFlrM" :zFaiYdn i"Wx©¦¥©¥©£©£

)zeaegx x`a(.
eäeLøc eðéúBaøå¯.` ,c zFkxA §©¥§¨§¨

[éöça]" Bîk¯ÎiazM dOkA `Ed oM §©£¦¥§©¨¦§¥
"zFvg"W EpidC .mipFW`x miqEtcE cï§¦¦¦§©§¤£

K` ."ivg" FnM xaC mW `EdmiqEtCA ¥¨¨§¥¦©©§¦
mivFtPd.zFvgaM : ©§¦§©£
"äìélä¯qEtcA `Ed oM .hk ,ai oOwl ©©§¨§©¨¥¦§
.oFW`x¦

,"úöçk" äLî øîàL ,eøîàå§¨§¤¨©Ÿ¤©£Ÿ
Bà åéðôì Bà ,Bì Ceîñ òîLîc§©§©¨§¨¨
ànL ,"úBöça" øîà àìå ,åéøçàì§©£¨§Ÿ¨©©£¤¨
äLî :eøîàéå ,äòøt éðéðâèöà eòèé¦§¦§©§¦¥©§Ÿ§Ÿ§Ÿ¤

àeä éàca¯m`" :` ,c zFkxA i"WxA ©©§©¦§¨¦
mpi` md ± drXd oEkl rcFi ip £̀¦¥©§©¥©¨¨¥¥¨
riBIW mcFwe ,drXd oEkl mircFi§¦§©¥©¨¨§¤¤©¦©
`l oicre ,riBdW mixEaq Eidi zFvg£¦§§¦¤¦¦©©£©¦Ÿ
,`Ed i`CA dWn :Exn`ie ,dMOd d`Ä¨©©¨§Ÿ§¤©©

."rcFi ipi` oFWl fFg`l aFh ,KMld¦§¨¤¡§¥¦¥©
ìáà¯miqEtcE ciÎiazM dOkA £¨§©¨¦§¥¨§¦

.df rhw miqxFB `l mipFW`x¦¦Ÿ§¦¤©¤
åéòâøe åézò òãBé àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¥©¦¨§¨¨

¯.a ,a ziW`xA i"Wx mB d`x§¥©©¦§¥¦
øîà¯.d`EapA dWnl ¨©§¤¦§¨

"úBöça"¯a ,l xAcOA i"Wx d`xE ©£§¥©¦©¦§¨
zFvgM 'd xn` dkA `Apzp dWn"¤¦§©¥§Ÿ¨©©£

FzpEke ,"dliNd)my cecl likyn d`x(, ©©§¨§©¨¨
Eid `l dWn lW zF`EaPd minrtNW¤¦§¨¦©§¤¤Ÿ¨

.aExiwA `N` wIEcnAd dxez ¦§¨¤¨§¥
(d)éáMä øBëa ãò¯wEqRA Fpi` ©§©§¦¥©¨

mrhe ,hk ,ai oOwl `N` ,EpiptNW¤§¨¥¤¨§©¨§©©
Fpi`W mEXn ,o`M F`iad i"WxW xaCd©¨¨¤©¦¡¦¨¦¤¥
ixde ,lrFtA miiEaXd Ewl rECn oaEn¨©©¨©§¦§©©£¥

ExMfp `lo`MixdW ,dMOd zxdf`A Ÿ¦§§¨§©§¨©©©¨¤£¥
z` llFM Fpi` ,"dgtXd xFkA cr"©§©¦§¨¥¥¤
xFkA"n zFgR `EdW oeiM "iaXd xFkA"§©§¦¥¨¤¨¦§
.mW oOwl i"WxA x`FanM ,"dgtXd©¦§¨©§¨§©¦§©¨¨
mEXn ,o`M ExMfp `NW xaCd mrhe§©©©¨¨¤Ÿ¦§§¨¦
oi`e ,l`xUi ipaA EcArYWd `NW¤Ÿ¦§©§§¦§¥¦§¨¥§¥
in lr `N` drxR z` xidfdl oipr¦§¨§©§¦¤©§Ÿ¤¨©¦

l`xUi z` EcArXW)m"`x(xEb"aE . ¤¦§§¤¦§¨¥§
,o`M FWxiR i"WxW mrHd azM "dix ©̀§¥¨©©©©¤©¦¥§¨
,eiptNW i"Wx mr xXwzn dGW mEXn¦¤¤¦§©¥¦©¦¤§¨¨
milElr Eid mixvOd ohw iEPiW lkAW¤§¨¦¨¨©¦§¦¨£¦
rECn oM m`e ,"`Ed i`CA dWn" xnFl©¤©©§¦¥©©
mllM `l dWn ixde iaXd ixFkA Ewl̈§¥©§¦©£¥¤Ÿ§¨¨
Exn`IW WWg `l dOle ,mzxdf`A§©§¨¨¨§¨¨Ÿ¨©¤Ÿ§
oi`W uxiY KM lre ?`Ed i`CA dWn¤©©§©¨¥¥¤¥
Eid `l i`Ce mixvOdW oeiM ,dfM WWg£¨¨¤¥¨¤©¦§¦©©Ÿ¨
Evx dAxC`e] EwNW KM lr miciRwn©§¦¦©¨¤¨§©§©¨¨

.[miptA xEn`d mrHdn KkA§¨¥©©©¨¨¦§¦
àlL éãk ?íééeáMä e÷ì änì̈¨¨©§¦§¥¤Ÿ

eøîàé¯.miiEaXd Ÿ§©§¦

íúàøé¯.mdNW dxfÎdcFar ¦§¨¨£¨¨¨¤¨¤
íðBaìò äòáz¯miaWFi mdW KM lr ¨§¨¤§¨©¨¤¥§¦

.iaXA©§¦
íéøöî ìò úeðòøt äàéáäå¯d`xE §¥¦¨ª§¨©¦§©¦§¥

,sqFp mrh `iadW mW oOwl i"Wx©¦§©¨¨¤¥¦©©¨
.l`xUi lW oci`l mignU EidW¤¨§¥¦§¥¨¤¦§¨¥

äçôMä øBëa ãò äòøt øBëaîY ¦§©§Ÿ©§©¦§¨
"äòøt øBëaî" íéúeçtä ìk̈©§¦¦§©§Ÿ
eéä "äçôMä øBëa"î íéáeLçå©£¦¦§©¦§¨¨
?úBçôMä éða e÷ì änìå .ììka©§¨§¨¨¨§¥©§¨
íäa íéãaòzLî eéä íä óàL¤©¥¨¦§©§§¦¨¤

íúøöa íéçîNe¯ipW EN` oi` §¥¦§¨¨¨¥¥§¥
mignU mbe micArYWn EidW ,minrh§¨¦¤¨¦§©§§¦§©§¥¦
dGW ,cg` mrh Edf `N` ,mzxvA§¨¨¨¤¨¤©©¤¨¤¤
dOW gikFd mzxvA mignU EidW¤¨§¥¦§¨¨¨¦©¤©
wx did `l l`xUi ipaA EcArYWdX¤¦§©§§¦§¥¦§¨¥Ÿ¨¨©
`N` ,mzF` Egixkd mdipFc`W zngn¥£©¤£¥¤¦§¦¨¤¨

mpFvxn mB df did)`"eb t"r(i"Wx d`xE . ¨¨¤©¥§¨§¥©¦
.mW oOwl§©¨¨

äîäa øBëa ìëåeéäL éôì Y §Ÿ§§¥¨§¦¤¨
dì ïéãáBò¯mixFkAd z` dwld okle §¦¨§¨¥¦§¨¤©§¦

.DNW¤¨
ïî òøôð àeä-Ceøa-LBãwäLk§¤©¨¨¦§¨¦

äéäìàî òøôð Y änàä¯i"Wx d`x ¨ª¨¦§¨¥¡Ÿ¤¨§¥©¦
z` dwld" :mC zMn iAbl f ,fi lirl§¥§©¥©©¨¦§¨¤
."mzF` dwld KM xg`e dNigY mz`xi¦§¨¨§¦¨§©©¨¦§¨¨
wx mz`xIn rxtPW rnWn o`M ENi`e§¦¨©§©¤¦§©¦¦§¨¨©

azke .sFQAzNigzAW "dix` xEB"d ©§¨©©©§¥¤¦§¦©
sFqaE dNigY mz`xi dwld zFMOd©©¦§¨¦§¨¨§¦¨§
oeiM ,sFQA mz`xi dwld zFMOd©©¦§¨¦§¨¨©¥¨
mdl dNigY mB `Ed mdNW DFl`W¤¡©¤¨¤©§¦¨¨¤

.mdl zilkY mbee dxez §©©§¦¨¤



a`פ zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye hay '` iriax meil inei xeriy

(å)øLà íéøöî õøà-ìëa äìãâ ä÷òö äúéäå§¨«§¨²§¨¨¬§Ÿ−̈§¨¤´¤¦§¨®¦£¤³
óñú àì eäîëå äúéäð àì eäîk: ¨¸ŸÆ´Ÿ¦«§½̈¨§¨−Ÿ¬ŸŸ¦«

(æ)ìëìe|ì áìk-õøçé àì ìàøNé éðaLéàîì BðL §´Ÿ§¥´¦§¨¥À³Ÿ¤«¡©¤̧¤Æ§Ÿ½§¥¦−
ïéa ýåýé äìôé øLà ïeòãz ïòîì äîäa-ãòå§©§¥¨®§©̧©Æ¥«§½£¤Æ©§¤´§Ÿ̈½¥¬

:ìàøNé ïéáe íéøöî¦§©−¦¥¬¦§¨¥«
i"yx£BLÏ ·Ïk ı¯ÁÈ ‡Ï∑וכן יׁשּנן, לא ׁשּנּון: לׁשֹון ׁשהּוא אני י)אֹומר לאיׁש(יהושע יׂשראל לבני חרץ "לא …∆¡«∆∆¿…ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹ

ׁשּנן. לא לׁשֹונֹו", ה)את ב ּתׁשּתּנן.(שמואל ּתחרץ", מא)"אז ׁשנּון.(ישעיה חרּוץ", כא)"למֹורג חרּוץ",(משלי "מחׁשבֹות ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
וׁשנּון, חריף י)אדם א ׁשנּונים (שמואל סֹוחרים חריפים, ּתעׁשיר", חרּוצים ÏÙÈ‰."ויד ¯L‡∑ יבּדיל. ְְְֲֲֲִִִִִִִַַָָָָָ¬∆«¿∆ְִַ

(ç)éãáò-ìë eãøéåøîàì éì-eåçzLäå éìà älà E §¨«§´¨£¨¤ÁÁ¥̧¤¥©¹§¦§©«£¦´¥ÀŸ
éìâøa-øLà íòä-ìëå äzà àöàöà ïë-éøçàå E ¥³©¨Æ§¨¨¨´£¤§©§¤½§©«£¥¥−¥¥®

:óà-éøça äòøt-íòî àöiå©¥¥¬¥«¦©§−Ÿ¨«¢¦¨«
i"yx£EÈ„·Ú ÏÎ e„¯ÈÂ∑קּומּו" ואמר: ּבּלילה אליו ּבעצמֹו ּפרעה ירד ּבּסֹוף, ׁשהרי לּמלכּות, ּכבֹוד חלק ¿»¿»¬»∆ְְְְְְֲֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

לי והׁשּתחוית אלי וירדּת מּתחּלה מׁשה לֹו אמר ולא עּמי", מּתֹו קב)ּצאּו EÈÏ‚¯a.(זבחים ¯L‡∑ ההֹולכים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹ¬∆¿«¿∆ְִַ
והּלּוכ עצת ‡ˆ‡.אחר ÔÎŒÈ¯Á‡Â∑מארצ העם ּכל Ú¯t‰.עם ÌÚÓ ‡ˆiÂ∑,ּדבריו יצא ּכׁשּגמר ְְְֲִַַָ¿«¬≈≈≈≈ְְִֵַָָָ«≈≈≈ƒ«¿…ְְֶַָָָָָ

ראֹות ∑.Û‡ŒÈ¯Áa.מּלפניו  ּתסף "אל לֹו: ׁשאמר .ּפני"על ְִָָ»√ƒ»ְֶֶַַַַָָֹ

„ÌÈ¯ˆÓו  ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡a¯ ‡zÁÂˆ È‰˙e¿≈¿«¿»«»¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ
:ÛÒ˙ ‡Ï d˙ÂÎ„Â ˙Â‰ ‡Ï d˙ÂÎcƒ¿»≈»¬«¿ƒ¿»≈»…≈

dLÈÏז  ‡aÏk ˜ÊÈ ‡Ï Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÏe¿…¿≈ƒ¿»≈»«¿≈«¿»ƒ»≈
ÔeÚc˙c ÏÈ„a ‡¯ÈÚa „ÚÂ ‡L‡ÓÏ ÁaÓÏ¿ƒ¿«¿≈¬»»¿«¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿

:Ï‡¯NÈ ÔÈ·e ÌÈ¯ˆÓ ÔÈa ÈÈ LÈ¯ÙÈcƒ«¿≈¿»≈ƒ¿«ƒ≈ƒ¿»≈

ÈpÓח  ÔBÚ·ÈÂ È˙ÂÏ ÔÈl‡ CÈc·Ú Ïk Ôe˙ÁÈÂ¿∆∆»«¿»ƒ≈¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒ
Ôk ¯˙·e CnÚ È„ ‡nÚ ÏÎÂ z‡ ˜et ¯ÓÈÓÏ¿≈««¿¿»«»ƒƒ»»«≈

:Ê‚¯ ÛB˜˙a ‰Ú¯t ˙ÂlÓ ˜Ùe ˜Bt‡∆¿«ƒ¿»«¿…ƒ¿¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(f)ì áìk õøçé àìBðLéðà øîBà Y Ÿ¤¡©¤¤§Ÿ¥£¦
ì àeäLïepL ïBL¯.zEtixge cECg ¤§¦¦©£¦

ipRn ,oM z`xwp alM zgiaPW EpidC§©§¤§¦©¤¤¦§¥¥¦§¥
cCEgn lFw zrnWd `id dgiaPdW¤©§¦¨¦©§¨©§¨
zpEMW azM "mgpn zxFz"A K` .sixge§¨¦©§©§©¥¨©¤©¨©
dxEvA alM zgiap wxW ,xnFl i"Wx©¦©¤©§¦©¤¤§¨
dzidW dlFcBd dwrSl qgiA dtixg£¦¨§©©©§¨¨©§¨¤¨§¨

mMxC f`W ,mixvnAgFApl mialM lW §¦§©¦¤¨©§¨¤§¨¦¦§©
K` ,dzid `l z`fM dgiap ,zEtixgA©£¦§¦¨¨ŸŸ¨§¨©
alM lW dgiap mzq lFlWl `A Fpi ¥̀¨¦§§¨§¦¨¤¤¤

`NW) dtixg Dpi`WqgiAzFrxF`Ol ¤¥¨£¦¨¤Ÿ§©©©§¨
ExTW(`EdÎKExAÎWFcTd oi`W oeiM , ¤¨¥¨¤¥©¨¨

.mPigl qp dUFr¤¥§¦¨
ìàøNé éðáì õøç àì" ïëå .ïpLé àìŸ§©¥§¥Ÿ¨©¦§¥¦§¨¥

ì úà Léàì"BðBL¯.`k ,i rWFdi §¦¤§§ª©
ïpL àì¯uxg" :mW i"Wx d`x la` Ÿ¦¥£¨§¥©¦¨¨©

."oFWNd xEAC oFWl§¦©¨
"õøçz æà"¯.ck ,d a l`EnW ¨¤¡¨§¥

ïpzLz¯i"Wx d`xE .sixgze cCgzY ¦§©¥¦§©¥§©£¦§¥©¦
.lFw znxd oFWl `EdW mẄ¤§£¨©

"õeøç âøBîì"¯EdirWi.eh ,`n §©¨§©§¨
ïeðL¯ilM" :mW i"Wx d`xE .cCEgn ¨§¨§¥©¦¨§¦

."mivixg mivixg iEUre .. `Ed§¨£¦¦£¦¦

"õeøç úBáLçî"¯.d ,`k ilWn ©§§¨¦§¥
éøç íãàïeðLå ó¯i"Wx d`x la` ¨¨¨¦§¨£¨§¥©¦

."xWi mc`" FWExiRW mẄ¤¥¨¨¨¨
"øéLòz íéöeøç ãéå"¯.c ,i ilWn §©¨¦©£¦¦§¥

íéðeðL íéøçBñ ,íéôéøç¯d`x la` £¦¦£¦§¦£¨§¥
."mixWi" FWExiRW mW i"Wx©¦¨¤¥§¨¦

äìôéìécáé Y¯lirl i"Wx mB d`x ©§¤©§¦§¥©©¦§¥
mBW xnFl ,o`M FWxitE xfge .gi ,g§¨©¥§¨©¤©
oFWNn `le dlCad oFWNn FWExiR o`M̈¥¦§©§¨¨§Ÿ¦§
oFWNd xn`p o`M mBW mEXn ,dWxtd©§¨¨¦¤©¨¤¡©©¨

."oiaE .. oiA"g dxez ¥¥
(g)éãáò ìë eãøéåEãBák ÷ìç Y §¨§¨£¨¤¨©¨

úeëìnì¯d`x ± KM lr dEhvPW itM ©©§§¦¤¦§©¨©¨§¥
Fl wFlgl eilr mEv" :bi ,e lirl i"Wx©¦§¥¦¨¨¨©£
i"Wx mB d`xE ."mdixacA cFaM̈§¦§¥¤§¥©©¦

.a ,gn ziW`xA§¥¦
åéìà Bîöòa äòøt ãøé óBqa éøäL¤£¥©¨©©§Ÿ§©§¥¨
CBzî eàv eîe÷ øîàiå" äìéla©©§¨©Ÿ¤§¦

"énò¯.`l ,ai zFnW ©¦§
zãøéå" :älçzî äLî Bì øîà àìå§Ÿ¨©Ÿ¤¦§¦¨§¨©§¨

"éì úéåçzLäå éìà¯ipRn `N` ¥©§¦§©£¦¨¦¤¨¦§¥
.zEklOl cFaM wlgW¤¨©¨©©§

éìâøa øLàEøçà íéëìBää Y £¤§©§¤©§¦©©

Eëeläå Eúöò¯i"Wx d`x la` £¨§§¦§£¨§¥©¦
zErnWnA WxtOW l ,l ziW`xA§¥¦¤§¨¥§©§¨

.LOr mi`Ad©¨¦¦§
àöà ïë-éøçàå"íòä ìk" íò Y §©£¥¥¥¥¦¨¨¨

Eöøàî¯`N` ,LOn `v` dpEMd oi`W ¥©§§¤¥©©¨¨¥¥¦§¤¨
mrd lM mr siqFn okle ,Lvx`n)m"`x(. ¥©§§§¨¥¦¦¨¨¨

äòøt íòî àöiååéøác øîbLk Y ©¥¥¥¦©§Ÿ§¤¨©§¨¨
åéðôlî àöé¯Fl xn`W ipRn `le ¨¨¦§¨¨§Ÿ¦§¥¤¨©
z`vl drxR)i"gp(. ©§Ÿ¨¥

óà-éøçaBì øîàL ìò Y¯,i lirl ¨¢¦¨©¤¨©§¥
.gk

"éðt úBàø óñz ìà"¯,oM `l m`W ©Ÿ¤§¨©¤¦Ÿ¥
FR` dxg dOl)`"eb(oiYndW `N` . ¨¨¨¨©¤¨¤¦§¦

,eixaC z` xFnbIW cr FR` oFxg laqe§¨©£©©¤¦§¤§¨¨
ixgA EPOn `vie FqrM d`xd KM xg`e§©©¨¤§¨©§§¨¨¦¤¨¢¦

s`)m"`x(s` oFxg Fl d`xn did m`W . ©¤¦¨¨©§¤£©
FgiPn did `le ,cIn FWxbn did ,cIn¦¨¨¨§¨§¦¨§Ÿ¨¨©¦
eixaC xnB cr oiYnd okl ,xAcl aEW§©¥¨¥¦§¦©§©§¨¨

)dcya x`a(dti" Fl xn` dWOW s`e .§©¤¤¨©¨¤
i"WxA x`FanM ,"YxAC FPnfaE YxAC¦©§¨¦§©¦©§¨©§¨§©¦
mvr lr qrM z`f lkAW xnFl Wi ,mẄ¥©¤§¨Ÿ¨©©¤¤

.eil` drxR lW Ff dxin`h dxez £¦¨¤©§Ÿ¥¨

`a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay '` iriax meil inei xeriy

(è)äòøt íëéìà òîLé-àì äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½«Ÿ¦§©¬£¥¤−©§®Ÿ
:íéøöî õøàa éúôBî úBáø ïòîì§©²©§¬«§©−§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£È˙ÙBÓ ˙B·¯ ÔÚÓÏ∑ מצרים את ּולנער יםֿסּוף ּוקריעת ּבכֹורֹות, מּכת ׁשלׁשה: רבֹות, ׁשנים. .מֹופתי, ¿««¿¿«ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ

(é)éðôì älàä íéúônä-ìk-úà eNò ïøäàå äLîe¤´§©«£ÀŸ¨²¤¨©«Ÿ§¦¬¨¥−¤¦§¥´
-úà çlL-àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå äòøô©§®Ÿ©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¥´©§½Ÿ§«Ÿ¦©¬¤

:Böøàî ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥−¥«©§«
i"yx£'B‚Â eNÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓe∑ּב אּלא ּכאן ׁשנאּה ולא הּמֹופתים, ּבכל זאת לנּו ּכתב לסמכּהּכבר ׁשביל …∆¿«¬…»¿ְְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָָָֹֹ

ׁשּלאחריה  .לּפרׁשה ְֲֶֶַַָָָָ

áé(à)õøàa ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤´§¤©«£½Ÿ§¤¬¤
:øîàì íéøöî¦§©−¦¥«Ÿ

i"yx£Ô¯‰‡ Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑ זה ּכבֹוד לֹו חלק ּכמׁשה, ּבּמֹופתים וטרח עׂשה ׁשאהרן ּבׁשביל «…∆∆…∆¿∆«¬…ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ּבּדּבּור  מׁשה עם ׁשּכללֹו ראׁשֹונה, ÌÈ¯ˆÓ.ּבמצוה ı¯‡a∑(מכילתא)?הּכר ּבתֹו אּלא אינֹו אֹו .לּכר חּוץ ְְְִִִִֶֶַָָָֹ¿∆∆ƒ¿«ƒְְְֵֶַַָָָ

עבודת  מלאה ׁשהיתה לפי ,הּכר ּבתֹו התּפּלל לא קּלה ּתפּלה ּומה וגֹו'", העיר את "ּכצאתי לֹומר: ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹּתלמּוד
ּכלֿׁשּכן? לא ּכזה, חמּור ּדבר .ּכוכבים, ִֵֶֶָָָָָָֹֹ

Ú¯t‰ט  ÔBÎpÓ Ïa˜È ‡Ï ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»¿«≈ƒ¿«¿…
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a È˙ÙÓ ‰‡bÒ‡Ï ÏÈ„a¿ƒ¿«¿»»…¿«¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

‰‡ÔÈlי  ‡i˙ÙBÓ Ïk ˙È e„·Ú Ô¯‰‡Â ‰LÓe…∆¿«¬…¬»»»¿«»»ƒ≈
‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈÈ ÛÈw˙‡Â ‰Ú¯t Ì„√̃»«¿…¿««≈¿»»ƒ»¿«¿…¿»

:dÚ¯‡Ó Ï‡¯NÈ Èa ˙È ÁlL««»¿≈ƒ¿»≈≈«¿≈

„ÌÈ¯ˆÓא  ‡Ú¯‡a Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…¿«¿»¿ƒ¿«ƒ
:¯ÓÈÓÏ¿≈»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(h)éúôBî úBáø ïòîìY"éúôBî" §©©§§©§©
,íéðL.mipW miAx hErin §©¦¦©¦§©¦

ìL "úBáø",äL¯siqFdl `A "zFax" §§Ÿ¨§¨§¦
ciÎiazM dOkA .mipXd lr sqFp ztFn¥¨©©§©¦§©¨¦§¥¨

.z`f miqxFB `l oFW`x qEtcaE¦§¦Ÿ§¦Ÿ
,óeñ íé úòéø÷e ,úBøBëa úkî©©§§¦©©

íéøöî úà øòðìe¯.fk ,ci oOwlcM §©¥¤¦§©¦§¦§©¨
xn`p i wEqtA ixde :o"Anxd dWwde§¦§¨¨©§©©£¥§¨¤¡©
,"Fvx`n l`xUi ipA z` gNW `le"§Ÿ¦©¤§¥¦§¨¥¥©§
xg`l dzid sEqÎmi zrixw ENi`e§¦§¦©©¨§¨§©©
m`W ,"cec ixaC"d uxize .mgNXW¤¦§¨§¥¥©¦§¥¨¦¤¦
did `l aFh oFvxA mgNWn did ok`̈¥¨¨§©§¨§¨Ÿ¨¨
zFid la` ,sEq mi zrixw icil `Ä¦¥§¦©©£¨¡
icil `A okl ,FgxM lrA did gENXdW¤©¦©¨¨§©¨§¨¥¨¦¥
wEqRAW s`e .sEq miA iztFn zFax§§©§©§©¤©¨
zrixw ENi`e ,"mixvn ux`A" xn`p¤¡©§¤¤¦§©¦§¦§¦©
azM ,mixvnl uEgn dzid sEqÎmi©¨§¨¦§¦§©¦¨©

liMUO"dmd EN` i"Wx ixaCW ,"cecl ©©§¦§¨¦¤¦§¥©¦¥¥
,ci oOwl `iadW ipXd WExiRd itl§¦©¥©¥¦¤¥¦§©¨
ux`A .. mixvnA mdl mglp" :dk¦§¨¨¤§¦§©¦§¤¤
,mId lr miwFl EN`W mWMW ,mixvn¦§©¦¤§¥¤¥¦©©¨
mB ."mixvnA Ex`WPW mzF` miwFl KM̈¦¨¤¦§£§¦§©¦©
dzid zFxFkA zMOW oeiM ,xnFl Wi¥©¥¨¤©©§¨§¨
ux`A" hwp okl ,mixvnA§¦§©¦¨¥¨©§¤¤

."mixvni dxez ¦§©¦
(i)'Bâå eNò ïøäàå äLîeøák Y Ÿ¤§©£Ÿ¨§§¨

àìå ,íéúôBnä ìëa úàæ eðì áúk̈©¨Ÿ§¨©§¦§Ÿ
dëîñì ìéáLa àlà ïàk dàðL§¨¨¨¤¨¦§¦§¨§¨

äéøçàlL äLøtì¯i"WxA x`Fanke ©¨¨¨¤§©£¤¨§©§¨§©¦
.df ixg`NW` dxez ¤§©£¥¤

(`)ïøäà ìàå äLî ìà 'ä øîàiå©Ÿ¤¤Ÿ¤§¤©£Ÿ
çøèå äNò ïøäàL ìéáLa Y¦§¦¤©£Ÿ¨¨§¨©

äLîk íéúôBna¯,`i lirl aEzMM ©§¦§Ÿ¤©¨§¥
.`

äðBLàø äåöîa äæ ãBák Bì ÷ìç¯ ¨©¨¤§¦§¨¦¨
Wcgd"W ` ,` ziW`xA i"Wx mB d`x§¥©©¦§¥¦¤©Ÿ¤
dpFW`x devn `id" ,"mkl dGd©¤¨¤¦¦§¨¦¨

."l`xUi DA EEhvPW¤¦§©¨¦§¨¥
øeaca äLî íò BììkL¯dxF`kl ¤§¨¦Ÿ¤©¦¦§¨

mr xAC 'dW `id dhEWRd zErnWOd©©§¨©§¨¦¤¦¥¦
rnWn oke .cgiA oxd` mre dWn¤§¦©£Ÿ§©©§¥©§©
Wi K` .b wEqR oOwl i"Wx oFWNn¦§©¦§©¨¨©¥
xnFl i"Wx zpEM oi`W miWxtn§¨§¦¤¥©¨©©¦©
,WOn deWA mdipWl did xEACdW¤©¦¨¨¦§¥¤§¨¤©¨
Edfe ,dWnl lth did oxd` `N ¤̀¨©£Ÿ¨¨¨¥§¤§¤
dpEMdW F` ,"dWn mr FllM" WExiR¥§¨¦¤¤©©¨¨
mdipXW l`xUil dxin`l qgiA wx©§©©¨£¦¨§¦§¨¥¤§¥¤
dpEMdW F` ,l`xUil Ff devn Exn`iŸ§¦§¨§¦§¨¥¤©©¨¨

± oM dxFYA aFYkl dWnl xn` 'dW¤¨©§¤¦§©¨¥
."mlXd i"Wx" xtqA zEkix`A d`x§¥©£¦§¥¤©¦©¨¥
i"Wx oFWNn rnWn oM dxF`kle§¦§¨¥©§©¦§©¦
oFWlA dWn z` wx xiMfOW a wEqtA§¨¤©§¦©¤¤¦§
oxd`W ` ,` `xwIe i"Wx d`xE .xEACd©¦§¥©¦©¦§¨¤©£Ÿ
xUr dWlWA zFxACdn hrnzp¦§©¥¥©¦§¦§¨¨¨

.xE`iAA mW d`xE .zFnFwn§§¥¨©¥
íéøöî õøàaCøkì õeç Y¯wIcn §¤¤¦§©¦©§¨§©¥

,"mixvn ux`A" aFYkl gxHW dGn oM¥¦¤¤¨©¦§§¤¤¦§©¦
`N` ,mixvnA did xEACd i`Ce ixdW¤£¥©©©¦¨¨§¦§©¦¤¨

did xEACdW xnFl `Aux`A,mixvn ¨©¤©¦¨¨§¤¤¦§©¦
,mixvnA xir KFzA `l la``N` £¨Ÿ§¦§¦§©¦¤¨

Dl dvEgn)cecl likyn(. ¦¨¨
Cøkä CBúa àlà Bðéà Bà¯`tEB dfe ¥¤¨§©§¨§¤¨

,"mixvn ux`A" Fxn`A EprinWn©§¦¥§¨§§¤¤¦§©¦
.KxMd KFzA did xEACdW¤©¦¨¨§©§¨

øîBì ãeîìz¯i"WxaE hk ,h lirl ©§©§¥§©¦
.mẄ

älôz äîe ,"'Bâå øéòä úà éúàök"§¥¦¤¨¦§©§¦¨
äl÷¯.cxAd zwqtd KxFvl ©¨§¤©§¨©©¨¨

éôì ,Cøkä CBúa ìltúä àìŸ¦§©¥§©§¨§¦
øeîç øeac ,íéìelb äàìî äúéäL¤¨§¨§¥¨¦¦¦¨

?ïkL-ìk àì äfk¯micrFOd lMW ¨¤Ÿ¨¤¥¤¨©£¦
.DA miiElYa dxez §¦¨



פי `a zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye hay '` iriax meil inei xeriy

(å)øLà íéøöî õøà-ìëa äìãâ ä÷òö äúéäå§¨«§¨²§¨¨¬§Ÿ−̈§¨¤´¤¦§¨®¦£¤³
óñú àì eäîëå äúéäð àì eäîk: ¨¸ŸÆ´Ÿ¦«§½̈¨§¨−Ÿ¬ŸŸ¦«

(æ)ìëìe|ì áìk-õøçé àì ìàøNé éðaLéàîì BðL §´Ÿ§¥´¦§¨¥À³Ÿ¤«¡©¤̧¤Æ§Ÿ½§¥¦−
ïéa ýåýé äìôé øLà ïeòãz ïòîì äîäa-ãòå§©§¥¨®§©̧©Æ¥«§½£¤Æ©§¤´§Ÿ̈½¥¬

:ìàøNé ïéáe íéøöî¦§©−¦¥¬¦§¨¥«
i"yx£BLÏ ·Ïk ı¯ÁÈ ‡Ï∑וכן יׁשּנן, לא ׁשּנּון: לׁשֹון ׁשהּוא אני י)אֹומר לאיׁש(יהושע יׂשראל לבני חרץ "לא …∆¡«∆∆¿…ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹ

ׁשּנן. לא לׁשֹונֹו", ה)את ב ּתׁשּתּנן.(שמואל ּתחרץ", מא)"אז ׁשנּון.(ישעיה חרּוץ", כא)"למֹורג חרּוץ",(משלי "מחׁשבֹות ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
וׁשנּון, חריף י)אדם א ׁשנּונים (שמואל סֹוחרים חריפים, ּתעׁשיר", חרּוצים ÏÙÈ‰."ויד ¯L‡∑ יבּדיל. ְְְֲֲֲִִִִִִִַַָָָָָ¬∆«¿∆ְִַ

(ç)éãáò-ìë eãøéåøîàì éì-eåçzLäå éìà älà E §¨«§´¨£¨¤ÁÁ¥̧¤¥©¹§¦§©«£¦´¥ÀŸ
éìâøa-øLà íòä-ìëå äzà àöàöà ïë-éøçàå E ¥³©¨Æ§¨¨¨´£¤§©§¤½§©«£¥¥−¥¥®

:óà-éøça äòøt-íòî àöiå©¥¥¬¥«¦©§−Ÿ¨«¢¦¨«
i"yx£EÈ„·Ú ÏÎ e„¯ÈÂ∑קּומּו" ואמר: ּבּלילה אליו ּבעצמֹו ּפרעה ירד ּבּסֹוף, ׁשהרי לּמלכּות, ּכבֹוד חלק ¿»¿»¬»∆ְְְְְְֲֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

לי והׁשּתחוית אלי וירדּת מּתחּלה מׁשה לֹו אמר ולא עּמי", מּתֹו קב)ּצאּו EÈÏ‚¯a.(זבחים ¯L‡∑ ההֹולכים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹ¬∆¿«¿∆ְִַ
והּלּוכ עצת ‡ˆ‡.אחר ÔÎŒÈ¯Á‡Â∑מארצ העם ּכל Ú¯t‰.עם ÌÚÓ ‡ˆiÂ∑,ּדבריו יצא ּכׁשּגמר ְְְֲִַַָ¿«¬≈≈≈≈ְְִֵַָָָ«≈≈≈ƒ«¿…ְְֶַָָָָָ

ראֹות ∑.Û‡ŒÈ¯Áa.מּלפניו  ּתסף "אל לֹו: ׁשאמר .ּפני"על ְִָָ»√ƒ»ְֶֶַַַַָָֹ

„ÌÈ¯ˆÓו  ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡a¯ ‡zÁÂˆ È‰˙e¿≈¿«¿»«»¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ
:ÛÒ˙ ‡Ï d˙ÂÎ„Â ˙Â‰ ‡Ï d˙ÂÎcƒ¿»≈»¬«¿ƒ¿»≈»…≈

dLÈÏז  ‡aÏk ˜ÊÈ ‡Ï Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÏe¿…¿≈ƒ¿»≈»«¿≈«¿»ƒ»≈
ÔeÚc˙c ÏÈ„a ‡¯ÈÚa „ÚÂ ‡L‡ÓÏ ÁaÓÏ¿ƒ¿«¿≈¬»»¿«¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿

:Ï‡¯NÈ ÔÈ·e ÌÈ¯ˆÓ ÔÈa ÈÈ LÈ¯ÙÈcƒ«¿≈¿»≈ƒ¿«ƒ≈ƒ¿»≈

ÈpÓח  ÔBÚ·ÈÂ È˙ÂÏ ÔÈl‡ CÈc·Ú Ïk Ôe˙ÁÈÂ¿∆∆»«¿»ƒ≈¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒ
Ôk ¯˙·e CnÚ È„ ‡nÚ ÏÎÂ z‡ ˜et ¯ÓÈÓÏ¿≈««¿¿»«»ƒƒ»»«≈

:Ê‚¯ ÛB˜˙a ‰Ú¯t ˙ÂlÓ ˜Ùe ˜Bt‡∆¿«ƒ¿»«¿…ƒ¿¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(f)ì áìk õøçé àìBðLéðà øîBà Y Ÿ¤¡©¤¤§Ÿ¥£¦
ì àeäLïepL ïBL¯.zEtixge cECg ¤§¦¦©£¦

ipRn ,oM z`xwp alM zgiaPW EpidC§©§¤§¦©¤¤¦§¥¥¦§¥
cCEgn lFw zrnWd `id dgiaPdW¤©§¦¨¦©§¨©§¨
zpEMW azM "mgpn zxFz"A K` .sixge§¨¦©§©§©¥¨©¤©¨©
dxEvA alM zgiap wxW ,xnFl i"Wx©¦©¤©§¦©¤¤§¨
dzidW dlFcBd dwrSl qgiA dtixg£¦¨§©©©§¨¨©§¨¤¨§¨

mMxC f`W ,mixvnAgFApl mialM lW §¦§©¦¤¨©§¨¤§¨¦¦§©
K` ,dzid `l z`fM dgiap ,zEtixgA©£¦§¦¨¨ŸŸ¨§¨©
alM lW dgiap mzq lFlWl `A Fpi ¥̀¨¦§§¨§¦¨¤¤¤

`NW) dtixg Dpi`WqgiAzFrxF`Ol ¤¥¨£¦¨¤Ÿ§©©©§¨
ExTW(`EdÎKExAÎWFcTd oi`W oeiM , ¤¨¥¨¤¥©¨¨

.mPigl qp dUFr¤¥§¦¨
ìàøNé éðáì õøç àì" ïëå .ïpLé àìŸ§©¥§¥Ÿ¨©¦§¥¦§¨¥

ì úà Léàì"BðBL¯.`k ,i rWFdi §¦¤§§ª©
ïpL àì¯uxg" :mW i"Wx d`x la` Ÿ¦¥£¨§¥©¦¨¨©

."oFWNd xEAC oFWl§¦©¨
"õøçz æà"¯.ck ,d a l`EnW ¨¤¡¨§¥

ïpzLz¯i"Wx d`xE .sixgze cCgzY ¦§©¥¦§©¥§©£¦§¥©¦
.lFw znxd oFWl `EdW mẄ¤§£¨©

"õeøç âøBîì"¯EdirWi.eh ,`n §©¨§©§¨
ïeðL¯ilM" :mW i"Wx d`xE .cCEgn ¨§¨§¥©¦¨§¦

."mivixg mivixg iEUre .. `Ed§¨£¦¦£¦¦

"õeøç úBáLçî"¯.d ,`k ilWn ©§§¨¦§¥
éøç íãàïeðLå ó¯i"Wx d`x la` ¨¨¨¦§¨£¨§¥©¦

."xWi mc`" FWExiRW mẄ¤¥¨¨¨¨
"øéLòz íéöeøç ãéå"¯.c ,i ilWn §©¨¦©£¦¦§¥

íéðeðL íéøçBñ ,íéôéøç¯d`x la` £¦¦£¦§¦£¨§¥
."mixWi" FWExiRW mW i"Wx©¦¨¤¥§¨¦

äìôéìécáé Y¯lirl i"Wx mB d`x ©§¤©§¦§¥©©¦§¥
mBW xnFl ,o`M FWxitE xfge .gi ,g§¨©¥§¨©¤©
oFWNn `le dlCad oFWNn FWExiR o`M̈¥¦§©§¨¨§Ÿ¦§
oFWNd xn`p o`M mBW mEXn ,dWxtd©§¨¨¦¤©¨¤¡©©¨

."oiaE .. oiA"g dxez ¥¥
(g)éãáò ìë eãøéåEãBák ÷ìç Y §¨§¨£¨¤¨©¨

úeëìnì¯d`x ± KM lr dEhvPW itM ©©§§¦¤¦§©¨©¨§¥
Fl wFlgl eilr mEv" :bi ,e lirl i"Wx©¦§¥¦¨¨¨©£
i"Wx mB d`xE ."mdixacA cFaM̈§¦§¥¤§¥©©¦

.a ,gn ziW`xA§¥¦
åéìà Bîöòa äòøt ãøé óBqa éøäL¤£¥©¨©©§Ÿ§©§¥¨
CBzî eàv eîe÷ øîàiå" äìéla©©§¨©Ÿ¤§¦

"énò¯.`l ,ai zFnW ©¦§
zãøéå" :älçzî äLî Bì øîà àìå§Ÿ¨©Ÿ¤¦§¦¨§¨©§¨

"éì úéåçzLäå éìà¯ipRn `N` ¥©§¦§©£¦¨¦¤¨¦§¥
.zEklOl cFaM wlgW¤¨©¨©©§

éìâøa øLàEøçà íéëìBää Y £¤§©§¤©§¦©©

Eëeläå Eúöò¯i"Wx d`x la` £¨§§¦§£¨§¥©¦
zErnWnA WxtOW l ,l ziW`xA§¥¦¤§¨¥§©§¨

.LOr mi`Ad©¨¦¦§
àöà ïë-éøçàå"íòä ìk" íò Y §©£¥¥¥¥¦¨¨¨

Eöøàî¯`N` ,LOn `v` dpEMd oi`W ¥©§§¤¥©©¨¨¥¥¦§¤¨
mrd lM mr siqFn okle ,Lvx`n)m"`x(. ¥©§§§¨¥¦¦¨¨¨

äòøt íòî àöiååéøác øîbLk Y ©¥¥¥¦©§Ÿ§¤¨©§¨¨
åéðôlî àöé¯Fl xn`W ipRn `le ¨¨¦§¨¨§Ÿ¦§¥¤¨©
z`vl drxR)i"gp(. ©§Ÿ¨¥

óà-éøçaBì øîàL ìò Y¯,i lirl ¨¢¦¨©¤¨©§¥
.gk

"éðt úBàø óñz ìà"¯,oM `l m`W ©Ÿ¤§¨©¤¦Ÿ¥
FR` dxg dOl)`"eb(oiYndW `N` . ¨¨¨¨©¤¨¤¦§¦

,eixaC z` xFnbIW cr FR` oFxg laqe§¨©£©©¤¦§¤§¨¨
ixgA EPOn `vie FqrM d`xd KM xg`e§©©¨¤§¨©§§¨¨¦¤¨¢¦

s`)m"`x(s` oFxg Fl d`xn did m`W . ©¤¦¨¨©§¤£©
FgiPn did `le ,cIn FWxbn did ,cIn¦¨¨¨§¨§¦¨§Ÿ¨¨©¦
eixaC xnB cr oiYnd okl ,xAcl aEW§©¥¨¥¦§¦©§©§¨¨

)dcya x`a(dti" Fl xn` dWOW s`e .§©¤¤¨©¨¤
i"WxA x`FanM ,"YxAC FPnfaE YxAC¦©§¨¦§©¦©§¨©§¨§©¦
mvr lr qrM z`f lkAW xnFl Wi ,mẄ¥©¤§¨Ÿ¨©©¤¤

.eil` drxR lW Ff dxin`h dxez £¦¨¤©§Ÿ¥¨

`a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay '` iriax meil inei xeriy

(è)äòøt íëéìà òîLé-àì äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½«Ÿ¦§©¬£¥¤−©§®Ÿ
:íéøöî õøàa éúôBî úBáø ïòîì§©²©§¬«§©−§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£È˙ÙBÓ ˙B·¯ ÔÚÓÏ∑ מצרים את ּולנער יםֿסּוף ּוקריעת ּבכֹורֹות, מּכת ׁשלׁשה: רבֹות, ׁשנים. .מֹופתי, ¿««¿¿«ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ

(é)éðôì älàä íéúônä-ìk-úà eNò ïøäàå äLîe¤´§©«£ÀŸ¨²¤¨©«Ÿ§¦¬¨¥−¤¦§¥´
-úà çlL-àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå äòøô©§®Ÿ©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¥´©§½Ÿ§«Ÿ¦©¬¤

:Böøàî ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥−¥«©§«
i"yx£'B‚Â eNÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓe∑ּב אּלא ּכאן ׁשנאּה ולא הּמֹופתים, ּבכל זאת לנּו ּכתב לסמכּהּכבר ׁשביל …∆¿«¬…»¿ְְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָָָֹֹ

ׁשּלאחריה  .לּפרׁשה ְֲֶֶַַָָָָ

áé(à)õøàa ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤´§¤©«£½Ÿ§¤¬¤
:øîàì íéøöî¦§©−¦¥«Ÿ

i"yx£Ô¯‰‡ Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑ זה ּכבֹוד לֹו חלק ּכמׁשה, ּבּמֹופתים וטרח עׂשה ׁשאהרן ּבׁשביל «…∆∆…∆¿∆«¬…ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ּבּדּבּור  מׁשה עם ׁשּכללֹו ראׁשֹונה, ÌÈ¯ˆÓ.ּבמצוה ı¯‡a∑(מכילתא)?הּכר ּבתֹו אּלא אינֹו אֹו .לּכר חּוץ ְְְִִִִֶֶַָָָֹ¿∆∆ƒ¿«ƒְְְֵֶַַָָָ

עבודת  מלאה ׁשהיתה לפי ,הּכר ּבתֹו התּפּלל לא קּלה ּתפּלה ּומה וגֹו'", העיר את "ּכצאתי לֹומר: ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹּתלמּוד
ּכלֿׁשּכן? לא ּכזה, חמּור ּדבר .ּכוכבים, ִֵֶֶָָָָָָֹֹ

Ú¯t‰ט  ÔBÎpÓ Ïa˜È ‡Ï ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»¿«≈ƒ¿«¿…
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a È˙ÙÓ ‰‡bÒ‡Ï ÏÈ„a¿ƒ¿«¿»»…¿«¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

‰‡ÔÈlי  ‡i˙ÙBÓ Ïk ˙È e„·Ú Ô¯‰‡Â ‰LÓe…∆¿«¬…¬»»»¿«»»ƒ≈
‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈÈ ÛÈw˙‡Â ‰Ú¯t Ì„√̃»«¿…¿««≈¿»»ƒ»¿«¿…¿»

:dÚ¯‡Ó Ï‡¯NÈ Èa ˙È ÁlL««»¿≈ƒ¿»≈≈«¿≈

„ÌÈ¯ˆÓא  ‡Ú¯‡a Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…¿«¿»¿ƒ¿«ƒ
:¯ÓÈÓÏ¿≈»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(h)éúôBî úBáø ïòîìY"éúôBî" §©©§§©§©
,íéðL.mipW miAx hErin §©¦¦©¦§©¦

ìL "úBáø",äL¯siqFdl `A "zFax" §§Ÿ¨§¨§¦
ciÎiazM dOkA .mipXd lr sqFp ztFn¥¨©©§©¦§©¨¦§¥¨

.z`f miqxFB `l oFW`x qEtcaE¦§¦Ÿ§¦Ÿ
,óeñ íé úòéø÷e ,úBøBëa úkî©©§§¦©©

íéøöî úà øòðìe¯.fk ,ci oOwlcM §©¥¤¦§©¦§¦§©¨
xn`p i wEqtA ixde :o"Anxd dWwde§¦§¨¨©§©©£¥§¨¤¡©
,"Fvx`n l`xUi ipA z` gNW `le"§Ÿ¦©¤§¥¦§¨¥¥©§
xg`l dzid sEqÎmi zrixw ENi`e§¦§¦©©¨§¨§©©
m`W ,"cec ixaC"d uxize .mgNXW¤¦§¨§¥¥©¦§¥¨¦¤¦
did `l aFh oFvxA mgNWn did ok`̈¥¨¨§©§¨§¨Ÿ¨¨
zFid la` ,sEq mi zrixw icil `Ä¦¥§¦©©£¨¡
icil `A okl ,FgxM lrA did gENXdW¤©¦©¨¨§©¨§¨¥¨¦¥
wEqRAW s`e .sEq miA iztFn zFax§§©§©§©¤©¨
zrixw ENi`e ,"mixvn ux`A" xn`p¤¡©§¤¤¦§©¦§¦§¦©
azM ,mixvnl uEgn dzid sEqÎmi©¨§¨¦§¦§©¦¨©

liMUO"dmd EN` i"Wx ixaCW ,"cecl ©©§¦§¨¦¤¦§¥©¦¥¥
,ci oOwl `iadW ipXd WExiRd itl§¦©¥©¥¦¤¥¦§©¨
ux`A .. mixvnA mdl mglp" :dk¦§¨¨¤§¦§©¦§¤¤
,mId lr miwFl EN`W mWMW ,mixvn¦§©¦¤§¥¤¥¦©©¨
mB ."mixvnA Ex`WPW mzF` miwFl KM̈¦¨¤¦§£§¦§©¦©
dzid zFxFkA zMOW oeiM ,xnFl Wi¥©¥¨¤©©§¨§¨
ux`A" hwp okl ,mixvnA§¦§©¦¨¥¨©§¤¤

."mixvni dxez ¦§©¦
(i)'Bâå eNò ïøäàå äLîeøák Y Ÿ¤§©£Ÿ¨§§¨

àìå ,íéúôBnä ìëa úàæ eðì áúk̈©¨Ÿ§¨©§¦§Ÿ
dëîñì ìéáLa àlà ïàk dàðL§¨¨¨¤¨¦§¦§¨§¨

äéøçàlL äLøtì¯i"WxA x`Fanke ©¨¨¨¤§©£¤¨§©§¨§©¦
.df ixg`NW` dxez ¤§©£¥¤

(`)ïøäà ìàå äLî ìà 'ä øîàiå©Ÿ¤¤Ÿ¤§¤©£Ÿ
çøèå äNò ïøäàL ìéáLa Y¦§¦¤©£Ÿ¨¨§¨©

äLîk íéúôBna¯,`i lirl aEzMM ©§¦§Ÿ¤©¨§¥
.`

äðBLàø äåöîa äæ ãBák Bì ÷ìç¯ ¨©¨¤§¦§¨¦¨
Wcgd"W ` ,` ziW`xA i"Wx mB d`x§¥©©¦§¥¦¤©Ÿ¤
dpFW`x devn `id" ,"mkl dGd©¤¨¤¦¦§¨¦¨

."l`xUi DA EEhvPW¤¦§©¨¦§¨¥
øeaca äLî íò BììkL¯dxF`kl ¤§¨¦Ÿ¤©¦¦§¨

mr xAC 'dW `id dhEWRd zErnWOd©©§¨©§¨¦¤¦¥¦
rnWn oke .cgiA oxd` mre dWn¤§¦©£Ÿ§©©§¥©§©
Wi K` .b wEqR oOwl i"Wx oFWNn¦§©¦§©¨¨©¥
xnFl i"Wx zpEM oi`W miWxtn§¨§¦¤¥©¨©©¦©
,WOn deWA mdipWl did xEACdW¤©¦¨¨¦§¥¤§¨¤©¨
Edfe ,dWnl lth did oxd` `N ¤̀¨©£Ÿ¨¨¨¥§¤§¤
dpEMdW F` ,"dWn mr FllM" WExiR¥§¨¦¤¤©©¨¨
mdipXW l`xUil dxin`l qgiA wx©§©©¨£¦¨§¦§¨¥¤§¥¤
dpEMdW F` ,l`xUil Ff devn Exn`iŸ§¦§¨§¦§¨¥¤©©¨¨

± oM dxFYA aFYkl dWnl xn` 'dW¤¨©§¤¦§©¨¥
."mlXd i"Wx" xtqA zEkix`A d`x§¥©£¦§¥¤©¦©¨¥
i"Wx oFWNn rnWn oM dxF`kle§¦§¨¥©§©¦§©¦
oFWlA dWn z` wx xiMfOW a wEqtA§¨¤©§¦©¤¤¦§
oxd`W ` ,` `xwIe i"Wx d`xE .xEACd©¦§¥©¦©¦§¨¤©£Ÿ
xUr dWlWA zFxACdn hrnzp¦§©¥¥©¦§¦§¨¨¨

.xE`iAA mW d`xE .zFnFwn§§¥¨©¥
íéøöî õøàaCøkì õeç Y¯wIcn §¤¤¦§©¦©§¨§©¥

,"mixvn ux`A" aFYkl gxHW dGn oM¥¦¤¤¨©¦§§¤¤¦§©¦
`N` ,mixvnA did xEACd i`Ce ixdW¤£¥©©©¦¨¨§¦§©¦¤¨

did xEACdW xnFl `Aux`A,mixvn ¨©¤©¦¨¨§¤¤¦§©¦
,mixvnA xir KFzA `l la``N` £¨Ÿ§¦§¦§©¦¤¨

Dl dvEgn)cecl likyn(. ¦¨¨
Cøkä CBúa àlà Bðéà Bà¯`tEB dfe ¥¤¨§©§¨§¤¨

,"mixvn ux`A" Fxn`A EprinWn©§¦¥§¨§§¤¤¦§©¦
.KxMd KFzA did xEACdW¤©¦¨¨§©§¨

øîBì ãeîìz¯i"WxaE hk ,h lirl ©§©§¥§©¦
.mẄ

älôz äîe ,"'Bâå øéòä úà éúàök"§¥¦¤¨¦§©§¦¨
äl÷¯.cxAd zwqtd KxFvl ©¨§¤©§¨©©¨¨

éôì ,Cøkä CBúa ìltúä àìŸ¦§©¥§©§¨§¦
øeîç øeac ,íéìelb äàìî äúéäL¤¨§¨§¥¨¦¦¦¨

?ïkL-ìk àì äfk¯micrFOd lMW ¨¤Ÿ¨¤¥¤¨©£¦
.DA miiElYa dxez §¦¨



a`פב zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay '` iriax meil inei xeriy

(á)íëì àeä ïBLàø íéLãç Làø íëì äfä Lãçä©¯Ÿ¤©¤²¨¤−´Ÿ¢¨¦®¦¬Æ¨¤½
:äðMä éLãçì§¨§¥−©¨¨«

i"yx£‰f‰ L„Á‰∑(רבה שמות ראׁש(מכילתא. ל יהיה מתחּדׁש, ּכׁשהּירח לֹו: ואמר ּבחּדּוׁשּה, לבנה הראהּו «…∆«∆ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ׁשּיהא  החדׁשים, מנין לסדר ראׁש יהיה זה לֹו: אמר ניסן חדׁש על ּפׁשּוטֹו: מידי יֹוצא מקרא ואין ְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹחדׁש.

ׁשליׁשי  - סיון ׁשני, קרּוי ראּויה ∑‰f‰.אּיר ותהיה ּתראה ׁשעּור ּבאיזֹו הּלבנה, מֹולד על מׁשה נתקּׁשה ְִִִִִֵָָָ«∆ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
היה לקּדׁש, לא והלא הראהּו, וכיצד וקּדׁש. ראה ּכזה לֹו: ואמר ּברקיע הּלבנה את ּבאצּבע לֹו והראה ְְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ׁשּנאמר: ּבּיֹום, אּלא עּמֹו ו)מדּבר ה'",(לעיל ּדּבר ּביֹום ז)"ויהי צּוֹותֹו",(ויקרא טו)"ּביֹום אׁשר (במדבר הּיֹום "מן ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָ
חׁשכה  עם והראהּו זֹו ּפרׁשה לֹו נאמרה החּמה לׁשקיעת סמּו אּלא והלאה"? ה' .צּוה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָ

(â)Lãçì øNòa øîàì ìàøNé úãò-ìk-ìà eøac©§À¤¨£©³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¤«¨−©´Ÿ¤
:úéaì äN úáà-úéáì äN Léà íäì eç÷éå äfä©¤®§¦§´¨¤À¦²¤¬§¥«¨−Ÿ¤¬©¨«¦

i"yx£˙„Ú Ïk Ï‡ e¯ac∑(מכילתא) ּכבֹוד חֹולקין אּלא – תדּבר"? "אּתה נאמר: ּכבר והלא מדּבר, אהרן וכי «¿∆»¬«ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹ
מדּברים  ׁשניהם ּכאּלּו ׁשניהם מּבין יֹוצא והּדּבּור לּמדני, לזה: זה ואֹומרים לזה, ‡ÚŒÏkŒÏ„˙.זה e¯ac ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ«¿∆»¬«

L„ÁÏ ¯NÚa ¯Ó‡Ï Ï‡¯NÈ∑(מכילתא),חדׁש ּבראׁש הּיֹום, לחדׁשּדּברּו ּבעׂשר ּפסח ∑‰f‰.ׁשּיּקחּוהּו ƒ¿»≈≈…∆»«…∆ְְְִֶֶֶֶַַַָֹֹֹ«∆ֶַ

‰e‡ב  È‡Ó„˜ ÔÈÁ¯È LÈ¯ ÔBÎÏ ÔÈ„‰ ‡Á¯È«¿»»≈¿≈«¿ƒ«¿«
:‡zL ÈÁ¯ÈÏ ÔBÎÏ¿¿«¿≈«»

ÓÈÓÏ¯ג  Ï‡¯NÈ„ ‡zLk Ïk ÌÚ eÏÈlÓ«ƒƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿≈«
‡¯ÒÚa¯n‡ ¯·b ÔB‰Ï Ôe·qÈÂ ÔÈ„‰ ‡Á¯ÈÏ ¿«¿»¿«¿»»≈¿ƒ¿¿¿«ƒ»

:‡˙È·Ï ¯n‡ ‡a‡ ˙È·Ï¿≈«»ƒ»¿≈»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(a)äfä Lãçääðáì eäàøä Y ©Ÿ¤©¤¤§¨§¨¨
dLecça¯,"dGd Wcgd" xn` okle §¦¨§¨¥¨©©Ÿ¤©¤

WcFgd z` Fl d`xdW dxFOd oFWl̈©¤¤¤§¨¤©¤
?WcFg zF`xl xWt` Ki` ike ,Fnvr©§§¦¥¤§¨¦§¤
Edfe ,dpaNd clFn z` Fl d`xd `N ¤̀¨¤§¨¤©©§¨¨§¤
xaCd mrhaE .WECig oFWNn "Wcgd"©Ÿ¤¦§¦§©©©¨¨
,dpaNd clFn z` Fl zF`xdl KxvEdW¤§©§©§¤©©§¨¨

.`Ad xEACA i"Wx x`ai§¨¥©¦©¦©¨
Eì äéäé Lcçúî çøiäLk :Bì øîàå§¨©§¤©¨¥©¦§©¥¦§¤§

Lãç Làø¯W`x" WExiR Edfe ŸŸ¤§¤¥Ÿ
Wcge Wcg lM lWWcg W`x ,"miWcg¢¨¦ŸŸ¤¤¨Ÿ¤§Ÿ¤

)m"`x(.
BèeLt éãéî àöBé àø÷î ïéàå¯ §¥¦§¨¥¦¥§

,FhEWtM Wceg FWExiR "Wcgd"W¤©Ÿ¤¥Ÿ§¦§
lkl oFW`x FWExiR "miWcg W`x"e§Ÿ¢¨¦¥¦§¨
± iEHiAd oiprl .oOwlckE ,miWcgd¤¢¨¦§¦§©¨§¦§©©¦
d`xE .fi ,fl ziW`xA i"Wx mB d`x§¥©©¦§¥¦§¥
`vFi `xwn oi`" :` ,ck zFnai i"Wx©¦§¨¥¦§¨¥
Dil opiWxcC aB lr s`e ± FhEWt icin¦¥§§©©©§¨§¦©¥
witp `l Edin FhEWt icin ,`Wxcl¦§¨¨¦¥§¦¨¨¥
xaC" :`px oniq i"Wx z"EWaE ."ixnbl§©§¦§©¦¦¨§©
dOkl `vFi rlq uvFti WiHtM EpxvFi§¥§©¦§¥¤©¥§©¨

,minrhmlFrlEicin `vFi `xwn oi` §¨¦§¨¥¦§¨¥¦¥
."FhEWt§

Bì øîà ïñéð Lãç ìò¯Wcgd `EdW ©Ÿ¤¦¨¨©¤©Ÿ¤
.Ecnr FAW¤¨§

ïéðî øãñì "Làø" äéäé äæ¤¦§¤Ÿ§¥¤¦§©
,éðL éeø÷ øià àäiL ,"íéLãç"ä¤¢¨¦¤§¥¦¨¨¥¦

éLéìL ïåéñ¯KMÎxg` xnF`X dnE ¦¨§¦¦©¤¥©©¨

Wi ,"dpXd iWcgl mkl `Ed oFW`x"¦¨¤§¨§¥©¨¨¥
.eixaC z` Wxtn aEzMdW xnFl©¤©¨§¨¥¤§¨¨

äfäãìBî ìò äLî äM÷úð Y ©¤¦§©¨Ÿ¤©©
äðálä¯lirlC oFW`xd WExiRl xfFg ©§¨¨¥©¥¨¦¦§¥

.DWECigA dpal Ed`xdW¤¤§¨§¨¨§¦¨
z øeòL Bæéàaäéeàø äéäúå äàø §¥¦¥¨¤§¦§¤§¨

Lc÷ì¯:` ,hk zFgpn i"Wx d`x §©¥§¥©¦§¨
ÎiM zi`xp Dpi` dpaNd clFn zrWA"¦§©©©§¨¨¥¨¦§¥¦
opixn`cM ,zxMip Dpi`e hrn m ¦̀§©§¥¨¦¤¤¦§¨§¦©

dpXd W`xA)` ,k(dfM F` mzi`x dfM : §Ÿ©¨¨¨¤§¦¤¨¤
azM "dix` xEB"de ."mzi`x§¦¤§©©§¥¨©

inlWExiAW)c"d a"t d"x(WIW `aEn ¤©§©§¦¨¤¥
d`xIW `Ede ,gxId WECiwl xEriW¦§¦©¨¥©§¤¥¨¤

.dxFrU xEriWM§¦§¨
äðálä úà òaöàa Bì äàøäå§¤§¨§¤§©¤©§¨¨

Lc÷å äàø äæk :Bì øîàå ,òé÷øa¯ ¨¨¦©§¨©¨¤§¥§©¥
."dGd" xn`p okle§¨¥¤¡©©¤

øaãî äéä àì àìäå ?eäàøä ãöéëå§¥©¤§¨©£ŸŸ¨¨§©¥
íBéa éäéå" :øîàpL ,íBia àlà Bnò¦¤¨©¤¤¡©©§¦§

"'ä øac¯.gk ,e zFnW ¦¤§
"Búeö íBéa"¯.gl ,f `xwIe §©Ÿ©¦§¨

"äàìäå 'ä äeö øLà íBiä ïî"¯ ¦©£¤¦¨¨¨§¨
.bk ,eh xAcOA©¦§¨
ì Ceîñ àlàäøîàð änçä úòé÷L ¤¨¨¦§¦©©©¨¤¤§¨

äëLç íò eäàøäå ,Bæ äLøt Bì¯ ¨¨¨§¤§¨¦£¥¨
d`xp gxId f`W ,dkWgl KEnq̈©£¥¨¤¨©¨¥©¦§¤

.xaMb dxez §¨
(b)úãò ìk ìà eøacïøäà éëå Y ©§¤¨£©§¦©£Ÿ

øîàð øák àìäå ,øaãî¯.a ,f lirl §©¥©£Ÿ§¨¤¡©§¥

"øaãú äzà"¯xAcn wEqRdW s`e ©¨§©¥§©¤©¨§©¥
WxtOW FnkE ,drxtl xEACAi"Wx ©¦§©§Ÿ§¤§¨¥©¦

lM z`" aEzMd mW xnF` ixd ,mẄ£¥¥¨©¨¥¨
miiEESd lM z` dfA llM ,"JEv` xW £̀¤£©¤¨¨©¨¤¤¨©¦¦

FzF` dEvi 'dW)dcya x`a(qEtcaE . ¤§©¤¦§
ipA l` xAC dY`e" :`qxiBd oFW`x¦©¦§¨§©¨©¥¤§¥
`Ede ,"oxd` `le dY` ,xn`l l`xUi¦§¨¥¥Ÿ©¨§Ÿ©£Ÿ§

.bi ,`l oOwl xEn`d wEqR̈¨¨§©¨
ïé÷ìBç àlàíéøîBàå ,äæì äæ ãBák ¤¨§¦¨¤¨¤§§¦

éðãnì :äæì äæ¯oM EUrW d`xp ¤¨¤©§¥¦¦§¤¤¨¥
miAx oFWlA xn`p iEEiSdW ipRn¦§¥¤©¦¤¡©¦§©¦
Fxagl cFaM wlg cg` lke ,"ExAC"©§§¨¤¨¨©¨©£¥

.xAci `EdW eil` dpEMdW¤©©¨¨¥¨¤§©¥
elàk íäéðL ïéaî àöBé øeacäå§©¦¥¦¥§¥¤§¦

íéøaãî íäéðL¯x`al xWt` §¥¤§©§¦¤§¨§¨¥
ipXl xn` cg` lMW oeiMW ,dpEMd©©¨¨¤¥¨¤¨¤¨¨©©¥¦
,df z` df EcOl mdipXW ixd ,ipcOl©§¥¦£¥¤§¥¤¦§¤¤¤
rnWp did mirnFXl iQp ot`AW `N ¤̀¨¤§Ÿ¤¦¦©§¦¨¨¦§¨
mdipW ENi`kE ,cg` xEAC lMdW¤©Ÿ¦¤¨§¦§¥¤
`l lrFtAW s` ,zg` zaA mixAcn§©§¦§©©©©¤§©Ÿ
.oEIr Kixv oicre .cgiA mdipW ExAC¦§§¥¤§©©©£©¦¨¦¦

øNòa 'Bâå ìàøNé úãò ìk ìà¤¨£©¦§¨¥§¤¨Ÿ
LãçìLãç Làøa íBiä "eøac" Y¯ ©Ÿ¤©§©§ŸŸ¤

eiptNW wEqRl xAEgn "ExAC" zaiYW¤¥©©§§¨©¨¤§¨¨
"mkl dGd Wcgd")`zlikn(liMUn"aE . ©Ÿ¤©¤¨¤§©§¦

`NW dGn `Ed cEOiNdW azM "cecl§¨¦¨©¤©¦¦¤¤Ÿ
l`xUi zcr lM l` ExAC" aEzM̈©§¤¨£©¦§¨¥
rvn`A wiqtd `N` ,"Wcgl xFUrA¤¨©Ÿ¤¤¨¦§¦¨¤§©

."Egwle" zaizA§¥©§¨§

`a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay '` iriax meil inei xeriy
ּבעׂשר  מּקחֹו ּדֹורֹותמצרים ּפסח צו)ולא ‡·˙.(פסחים ˙È·Ï ‰N∑(שם).אחת מרּבין,למׁשּפחה ׁשהיּו הרי ְְְִִִֶֶַַָֹ∆¿≈»…ְְְֲִִֵֶַַָָָֻ

לּבית" "ׂשה לֹומר: ּתלמּוד לכּלן? אחד ׂשה .יכֹול ְְִֶֶֶַַַָָָָֻ

(ã)BðëLe àeä ç÷ìå äOî úBéäî úéaä èòîé-íàå§¦¦§©´©©»¦»¦«§´¦¤¼§¨©´À§¥²
Bìëà éôì Léà úLôð úñëîa Búéa-ìà áøwä©¨¬Ÿ¤¥−§¦§©´§¨®Ÿ¦ µ§¦´¨§½

:äNä-ìò eqëz̈−Ÿ©©¤«
i"yx£‰OÓ ˙BÈ‰Ó ˙Èa‰ ËÚÓÈ Ì‡Â∑ ויבא לאכלֹו יכֹולין ׁשאין אחד, מּׂשה מהיֹות מּועטין יהיּו ואם ¿ƒƒ¿«««ƒƒ¿ƒ∆ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָֹ

ׁשּנמנּו ׁשאחר ללּמד מדרׁש ּבֹו יׁש ועֹוד ּפׁשּוטֹו. לפי מׁשמעֹו זהּו וגֹו'", ּוׁשכנֹו הּוא "ולקח נֹותר, ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלידי
ּולהתמעט  ידיהם למׁש ּבאּו אם א אחר, ׂשה על ּולהּמנֹות הימּנּו ידיהם ולמׁש להתמעט יכֹולין ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹעליו,

קּים, הּׂשה ּבעֹוד יתמעטּו מּׂשה, מׁשּנׁשחטמהיֹות ולא ּבחּיים פט)ּבהיֹותֹו וכן:∑ÒÎÓa˙.(פסחים חׁשּבֹון, ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָֹ¿ƒ¿«ְְֵֶ
כז) הערּכ"(ויקרא ‡BÏÎ."מכסת ÈÙÏ∑ לחֹולה ּפרט לאכילה, ּכּזיתהראּוי לאכל יכֹול ׁשאינֹו .(מכילתא)וזקן ְְְִֶַָ¿ƒ»¿ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

eqÎz∑ ּתתמּנּון. »…ְְִ

(ä)íéNákä-ïî íëì äéäé äðL-ïa øëæ íéîú äN¤¯¨¦²¨¨¬¤¨−̈¦«§¤´¨¤®¦©§¨¦¬
:eçwz íéfòä-ïîe¦¨«¦¦−¦¨«

i"yx£˙ÌÈÓ∑ מּום L‰.ּבלא Ôa∑,ׁשנה ּבן קרּוי ׁשנתֹו זֹוּכל ּבׁשנה ׁשּנֹולד ÔÓe.ּכלֹומר ÌÈN·k‰ ÔÓ »ƒְֹ∆»»ְְְֶֶַַָָָָָָָƒ«¿»ƒƒ
ÌÈfÚ‰∑:ׁשּנאמר ׂשה, קרּוי עז ׁשאף מּזה, אֹו מּזה יד)אֹו עּזים"(דברים ."וׂשה »ƒƒְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ

‡n¯‡ד  ÏÚ ‰‡Ó˙‡lÓ ‡˙Èa ¯ÈÚÊÈ Ì‡Â¿ƒƒ¿≈≈»ƒ¿ƒ¿¿»»«ƒ¿»
ÔÈÓa d˙È·Ï ·È¯˜c d··ÈLÂ ‡e‰ ·qÈÂ¿ƒ«¿≈»≈¿»ƒ¿≈≈¿ƒ¿«
ÏÚ ÔeÓ˙z dÏÎÈÓ ÌeÙÏ ¯·b ‡˙LÙ«¿»»¿«¿≈¿≈ƒ¿¿«

:‡¯n‡ƒ¿»

ÔÓה  ÔBÎÏ È‰È dzL ¯a ¯Îc ÌÈÏL ¯n‡ƒ»¿ƒ¿«««≈¿≈¿ƒ
:Ôe·qz ‡ifÚ ÔÓe ‡i¯n‡ƒ¿«»ƒƒ«»ƒ¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

."Lãçì øNòa" eäeçwiLäfäY ¤¦¨¤¨Ÿ©Ÿ¤©¤
àìå ,"øBNòa" Bçwî íéøöî çñt¤©¦§©¦¦§¤¨§Ÿ

úBøBc çñt¯,hrnl `A "dGd" oMW ¤©¤¥©¤¨§©¥
i"WxA mrHd d`xE .xg` `le df¤§Ÿ©¥§¥©©©§©¦

.e wEqR oOwl§©¨¨
úáà úéáì äNúçà äçtLîì Y¯ ¤§¥¨Ÿ§¦§¨¨©©

,zg` dgRWn `id a` ziA ,xnFlM§©¥¨¦¦§¨¨©©
FWExiR "zFa` zial" `liOnE¦¥¨§¥¨¥
wEqR oOwl i"Wx mB d`xE .zFgRWnl§¦§¨§¥©©¦§©¨¨
eilr EpnPW ,zFa` zial dU" fn¤§¥¨¤¦§¨¨
EdGW mW i"Wx cFr d`xE ."zFgRWnl§¦§¨§¥©¦¨¤¤
gqtA `l la` ,mixvn gqtA `weC©§¨§¤©¦§©¦£¨Ÿ§¤©

.zFxFC
ïéaøî eéäL éøä¯dOkA mixB Eide £¥¤¨§ª¦§¨¨¦§©¨

.miYÄ¦
:øîBì ãeîìz ?ïlëì ãçà äN ìBëé̈¤¤¨§ª¨©§©

"úéaì äN"¯dgRWn DzF` ,xnFlM ¤©¨¦§©¨¦§¨¨
.miYa itl zipnp dzid zagxEndxez §¤¤¨§¨¦§¥§¦¨¦

c

(c)äOî úBéäî úéaä èòîé íàåY §¦¦§©©©¦¦§¦¤
"äOî úBéäî" ïéèòeî eéäé íàå§¦¦§¨¦¦§¦¤

àáéå ,Bìëàì ïéìBëé ïéàL ,ãçà¯ ¤¨¤¥§¦§¨§§¨Ÿ
.dVd©¤

BðëLe àeä ç÷ìå" Y øúBð éãéì¦¥¨§¨©§¥

ãBòå .BèeLt éôì BòîLî eäæ ."'Bâå§¤©§¨§¦§§
Løãî Ba Lé¯.wEqRd lr `Ylikn ¥¦§¨§¦§¨©©¨

L øçàL ãnììïéìBëé åéìò eðîp §©¥¤©©¤¦§¨¨§¦
epîéä íäéãé CLîìå èòîúäì§¦§©¥§¦§Ÿ§¥¤¥¤
eàa íà Cà ,øçà äN ìò úBðnäìe§¦¨©¤©¥©¦¨
úBéäî" Y èòîúäìe íäéãé CLîì¦§Ÿ§¥¤§¦§©¥¦§
,íi÷ äOä ãBòa eèòîúé ,"äOî¦¤¦§©£§©¤©¨

èçLpMî àìå ,íéiça BúBéäa¯ ¦§©©¦§Ÿ¦¤¦§©
FzFid cFrA" :` ,ht migqR i"WxA§©¦§¨¦§¡
:a ,hn `nFiA oke ."Ehrnzi dUl§¤¦§©£§¥§¨
`le ,Ehrnzi znIw FziedW cFrA"§¤£¨¨©¤¤¦§©£§Ÿ
FzEIgA" :` ,dk oiHibaE ."hgWPXn¦¤¦§©§¦¦§¦

."Ehrnzi dU lW¤¤¦§©£
úñëîaïBaLç Y¯i"WxA oke §¦§©¤§§¥§©¦

i"WxA K` ."oipn oFWl" :` ,bk migaf§¨¦§¦§¨©§©¦
."oiiEpn oFWl" :` ,`q migqR§¨¦§§¦

"Ekøòä úñëî" ïëå¯.bk ,fk `xwIe §¥¦§©¨¤§§©¦§¨
einC oipn)a ,ci oikxr i"yx(. ¦§©¨¨

Bìëà éôìèøt ,äìéëàì éeàøä Y §¦¨§¨¨©£¦¨§¨
ìëàì ïéìBëé ïðéàL ï÷æå äìBçì§¤§¨¥¤¥¨§¦¤¡Ÿ

úéfk¯.gqRd lr mipnp opi`W ©©¦¤¥¨¦§¦©©¤©
eqëz"ïBðîúz" Y¯.qFlwpE` ¨Ÿ¦§§§§

`le ,mknvrA "EPnzY" FWExitE¥¦§©§©§§¤§Ÿ
EPnYWmixg`)`"eb(dfA x`Fan mbe . ¤§©£¥¦§©§¨¨¤

WExiRd oi`W` ,`q migqR `xnBaM ¤¥©¥§©§¨¨§¨¦
,"EhgWY" FWExitE iqxEq oFWl `EdW¤§§¦¥¦§§
EhgWe" xn`p e wEqR oOwl ixdW¤£¥§©¨¨¤¡©§¨£

"FzF`)my i"yx d`x(mW i"Wx d`xE .§¥©¦¨
,EQkY Flk` itl Wi`" :` ,q migqR§¨¦¦§¦¨§¨Ÿ

Epide± hgWe opinBxzncM ,hFgWY §©§¦§§¦§©§§¦©§¨©
."qFMied dxez §¦

(d)íéîúíeî àìa Y¯mB d`x ¨¦§Ÿ§¥©
.b ,` `xwIe i"Wx©¦©¦§¨

äðL ïa,"äðL ïa" éeø÷ BúðL ìk Y ¤¨¨¨§¨¨¤¨¨
Bæ äðLa ãìBpL øîBìk¯Îoi`XÎdn §©¤©§¨¨©¤¥

,clFPXn dpW xaM eilr dxar m` oM¥¦¨§¨¨¨§¨¨¨¦¤©
gqR oAxwl lEqR)i"gp(. ¨§¨§©¤©

íéfòä ïîe íéNákä ïîäfî Bà Y ¦©§¨¦¦¨¦¦¦¤
äfî Bà¯.mdipXn gTil KixSW `le ¦¤§Ÿ¤¨¦¦©¦§¥¤

.a ,fh mixaC i"Wx mB d`xE§¥©©¦§¨¦
"äN" éeø÷ æò óàL¯xn`Y `NW ¤©¥¨¤¤ŸŸ©

EpidC dU zgwl KixSW aEzMd zpEMW¤©¨©©¨¤¨¦¨©©¤§©§
miGrd on `iai df lr sqFpe ,miUaM§¨¦§¨©¤¨¦¦¨¦¦
,dU iExw frd mB `N` ,dU Fpi`W¤¥¤¤¨©¨¥¨¤
gTIW aEzMd zpEMW gxkdA `liOnE¦¥¨§¤§¥©¤©¨©©¨¤¦©

"dGn F` dGn F`")cec ixac(. ¦¤¦¤
."íéfò äNå" øîàpL¯,ci mixaC ¤¤¡©§¥¦¦§¨¦

.ce dxez



פג `a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay '` iriax meil inei xeriy

(á)íëì àeä ïBLàø íéLãç Làø íëì äfä Lãçä©¯Ÿ¤©¤²¨¤−´Ÿ¢¨¦®¦¬Æ¨¤½
:äðMä éLãçì§¨§¥−©¨¨«

i"yx£‰f‰ L„Á‰∑(רבה שמות ראׁש(מכילתא. ל יהיה מתחּדׁש, ּכׁשהּירח לֹו: ואמר ּבחּדּוׁשּה, לבנה הראהּו «…∆«∆ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ׁשּיהא  החדׁשים, מנין לסדר ראׁש יהיה זה לֹו: אמר ניסן חדׁש על ּפׁשּוטֹו: מידי יֹוצא מקרא ואין ְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹחדׁש.

ׁשליׁשי  - סיון ׁשני, קרּוי ראּויה ∑‰f‰.אּיר ותהיה ּתראה ׁשעּור ּבאיזֹו הּלבנה, מֹולד על מׁשה נתקּׁשה ְִִִִִֵָָָ«∆ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
היה לקּדׁש, לא והלא הראהּו, וכיצד וקּדׁש. ראה ּכזה לֹו: ואמר ּברקיע הּלבנה את ּבאצּבע לֹו והראה ְְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ׁשּנאמר: ּבּיֹום, אּלא עּמֹו ו)מדּבר ה'",(לעיל ּדּבר ּביֹום ז)"ויהי צּוֹותֹו",(ויקרא טו)"ּביֹום אׁשר (במדבר הּיֹום "מן ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָ
חׁשכה  עם והראהּו זֹו ּפרׁשה לֹו נאמרה החּמה לׁשקיעת סמּו אּלא והלאה"? ה' .צּוה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָ

(â)Lãçì øNòa øîàì ìàøNé úãò-ìk-ìà eøac©§À¤¨£©³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¤«¨−©´Ÿ¤
:úéaì äN úáà-úéáì äN Léà íäì eç÷éå äfä©¤®§¦§´¨¤À¦²¤¬§¥«¨−Ÿ¤¬©¨«¦

i"yx£˙„Ú Ïk Ï‡ e¯ac∑(מכילתא) ּכבֹוד חֹולקין אּלא – תדּבר"? "אּתה נאמר: ּכבר והלא מדּבר, אהרן וכי «¿∆»¬«ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹ
מדּברים  ׁשניהם ּכאּלּו ׁשניהם מּבין יֹוצא והּדּבּור לּמדני, לזה: זה ואֹומרים לזה, ‡ÚŒÏkŒÏ„˙.זה e¯ac ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ«¿∆»¬«

L„ÁÏ ¯NÚa ¯Ó‡Ï Ï‡¯NÈ∑(מכילתא),חדׁש ּבראׁש הּיֹום, לחדׁשּדּברּו ּבעׂשר ּפסח ∑‰f‰.ׁשּיּקחּוהּו ƒ¿»≈≈…∆»«…∆ְְְִֶֶֶֶַַַָֹֹֹ«∆ֶַ

‰e‡ב  È‡Ó„˜ ÔÈÁ¯È LÈ¯ ÔBÎÏ ÔÈ„‰ ‡Á¯È«¿»»≈¿≈«¿ƒ«¿«
:‡zL ÈÁ¯ÈÏ ÔBÎÏ¿¿«¿≈«»

ÓÈÓÏ¯ג  Ï‡¯NÈ„ ‡zLk Ïk ÌÚ eÏÈlÓ«ƒƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿≈«
‡¯ÒÚa¯n‡ ¯·b ÔB‰Ï Ôe·qÈÂ ÔÈ„‰ ‡Á¯ÈÏ ¿«¿»¿«¿»»≈¿ƒ¿¿¿«ƒ»

:‡˙È·Ï ¯n‡ ‡a‡ ˙È·Ï¿≈«»ƒ»¿≈»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(a)äfä Lãçääðáì eäàøä Y ©Ÿ¤©¤¤§¨§¨¨
dLecça¯,"dGd Wcgd" xn` okle §¦¨§¨¥¨©©Ÿ¤©¤

WcFgd z` Fl d`xdW dxFOd oFWl̈©¤¤¤§¨¤©¤
?WcFg zF`xl xWt` Ki` ike ,Fnvr©§§¦¥¤§¨¦§¤
Edfe ,dpaNd clFn z` Fl d`xd `N ¤̀¨¤§¨¤©©§¨¨§¤
xaCd mrhaE .WECig oFWNn "Wcgd"©Ÿ¤¦§¦§©©©¨¨
,dpaNd clFn z` Fl zF`xdl KxvEdW¤§©§©§¤©©§¨¨

.`Ad xEACA i"Wx x`ai§¨¥©¦©¦©¨
Eì äéäé Lcçúî çøiäLk :Bì øîàå§¨©§¤©¨¥©¦§©¥¦§¤§

Lãç Làø¯W`x" WExiR Edfe ŸŸ¤§¤¥Ÿ
Wcge Wcg lM lWWcg W`x ,"miWcg¢¨¦ŸŸ¤¤¨Ÿ¤§Ÿ¤

)m"`x(.
BèeLt éãéî àöBé àø÷î ïéàå¯ §¥¦§¨¥¦¥§

,FhEWtM Wceg FWExiR "Wcgd"W¤©Ÿ¤¥Ÿ§¦§
lkl oFW`x FWExiR "miWcg W`x"e§Ÿ¢¨¦¥¦§¨
± iEHiAd oiprl .oOwlckE ,miWcgd¤¢¨¦§¦§©¨§¦§©©¦
d`xE .fi ,fl ziW`xA i"Wx mB d`x§¥©©¦§¥¦§¥
`vFi `xwn oi`" :` ,ck zFnai i"Wx©¦§¨¥¦§¨¥
Dil opiWxcC aB lr s`e ± FhEWt icin¦¥§§©©©§¨§¦©¥
witp `l Edin FhEWt icin ,`Wxcl¦§¨¨¦¥§¦¨¨¥
xaC" :`px oniq i"Wx z"EWaE ."ixnbl§©§¦§©¦¦¨§©
dOkl `vFi rlq uvFti WiHtM EpxvFi§¥§©¦§¥¤©¥§©¨

,minrhmlFrlEicin `vFi `xwn oi` §¨¦§¨¥¦§¨¥¦¥
."FhEWt§

Bì øîà ïñéð Lãç ìò¯Wcgd `EdW ©Ÿ¤¦¨¨©¤©Ÿ¤
.Ecnr FAW¤¨§

ïéðî øãñì "Làø" äéäé äæ¤¦§¤Ÿ§¥¤¦§©
,éðL éeø÷ øià àäiL ,"íéLãç"ä¤¢¨¦¤§¥¦¨¨¥¦

éLéìL ïåéñ¯KMÎxg` xnF`X dnE ¦¨§¦¦©¤¥©©¨

Wi ,"dpXd iWcgl mkl `Ed oFW`x"¦¨¤§¨§¥©¨¨¥
.eixaC z` Wxtn aEzMdW xnFl©¤©¨§¨¥¤§¨¨

äfäãìBî ìò äLî äM÷úð Y ©¤¦§©¨Ÿ¤©©
äðálä¯lirlC oFW`xd WExiRl xfFg ©§¨¨¥©¥¨¦¦§¥

.DWECigA dpal Ed`xdW¤¤§¨§¨¨§¦¨
z øeòL Bæéàaäéeàø äéäúå äàø §¥¦¥¨¤§¦§¤§¨

Lc÷ì¯:` ,hk zFgpn i"Wx d`x §©¥§¥©¦§¨
ÎiM zi`xp Dpi` dpaNd clFn zrWA"¦§©©©§¨¨¥¨¦§¥¦
opixn`cM ,zxMip Dpi`e hrn m ¦̀§©§¥¨¦¤¤¦§¨§¦©

dpXd W`xA)` ,k(dfM F` mzi`x dfM : §Ÿ©¨¨¨¤§¦¤¨¤
azM "dix` xEB"de ."mzi`x§¦¤§©©§¥¨©

inlWExiAW)c"d a"t d"x(WIW `aEn ¤©§©§¦¨¤¥
d`xIW `Ede ,gxId WECiwl xEriW¦§¦©¨¥©§¤¥¨¤

.dxFrU xEriWM§¦§¨
äðálä úà òaöàa Bì äàøäå§¤§¨§¤§©¤©§¨¨

Lc÷å äàø äæk :Bì øîàå ,òé÷øa¯ ¨¨¦©§¨©¨¤§¥§©¥
."dGd" xn`p okle§¨¥¤¡©©¤

øaãî äéä àì àìäå ?eäàøä ãöéëå§¥©¤§¨©£ŸŸ¨¨§©¥
íBéa éäéå" :øîàpL ,íBia àlà Bnò¦¤¨©¤¤¡©©§¦§

"'ä øac¯.gk ,e zFnW ¦¤§
"Búeö íBéa"¯.gl ,f `xwIe §©Ÿ©¦§¨

"äàìäå 'ä äeö øLà íBiä ïî"¯ ¦©£¤¦¨¨¨§¨
.bk ,eh xAcOA©¦§¨
ì Ceîñ àlàäøîàð änçä úòé÷L ¤¨¨¦§¦©©©¨¤¤§¨

äëLç íò eäàøäå ,Bæ äLøt Bì¯ ¨¨¨§¤§¨¦£¥¨
d`xp gxId f`W ,dkWgl KEnq̈©£¥¨¤¨©¨¥©¦§¤

.xaMb dxez §¨
(b)úãò ìk ìà eøacïøäà éëå Y ©§¤¨£©§¦©£Ÿ

øîàð øák àìäå ,øaãî¯.a ,f lirl §©¥©£Ÿ§¨¤¡©§¥

"øaãú äzà"¯xAcn wEqRdW s`e ©¨§©¥§©¤©¨§©¥
WxtOW FnkE ,drxtl xEACAi"Wx ©¦§©§Ÿ§¤§¨¥©¦

lM z`" aEzMd mW xnF` ixd ,mẄ£¥¥¨©¨¥¨
miiEESd lM z` dfA llM ,"JEv` xW £̀¤£©¤¨¨©¨¤¤¨©¦¦

FzF` dEvi 'dW)dcya x`a(qEtcaE . ¤§©¤¦§
ipA l` xAC dY`e" :`qxiBd oFW`x¦©¦§¨§©¨©¥¤§¥
`Ede ,"oxd` `le dY` ,xn`l l`xUi¦§¨¥¥Ÿ©¨§Ÿ©£Ÿ§

.bi ,`l oOwl xEn`d wEqR̈¨¨§©¨
ïé÷ìBç àlàíéøîBàå ,äæì äæ ãBák ¤¨§¦¨¤¨¤§§¦

éðãnì :äæì äæ¯oM EUrW d`xp ¤¨¤©§¥¦¦§¤¤¨¥
miAx oFWlA xn`p iEEiSdW ipRn¦§¥¤©¦¤¡©¦§©¦
Fxagl cFaM wlg cg` lke ,"ExAC"©§§¨¤¨¨©¨©£¥

.xAci `EdW eil` dpEMdW¤©©¨¨¥¨¤§©¥
elàk íäéðL ïéaî àöBé øeacäå§©¦¥¦¥§¥¤§¦

íéøaãî íäéðL¯x`al xWt` §¥¤§©§¦¤§¨§¨¥
ipXl xn` cg` lMW oeiMW ,dpEMd©©¨¨¤¥¨¤¨¤¨¨©©¥¦
,df z` df EcOl mdipXW ixd ,ipcOl©§¥¦£¥¤§¥¤¦§¤¤¤
rnWp did mirnFXl iQp ot`AW `N ¤̀¨¤§Ÿ¤¦¦©§¦¨¨¦§¨
mdipW ENi`kE ,cg` xEAC lMdW¤©Ÿ¦¤¨§¦§¥¤
`l lrFtAW s` ,zg` zaA mixAcn§©§¦§©©©©¤§©Ÿ
.oEIr Kixv oicre .cgiA mdipW ExAC¦§§¥¤§©©©£©¦¨¦¦

øNòa 'Bâå ìàøNé úãò ìk ìà¤¨£©¦§¨¥§¤¨Ÿ
LãçìLãç Làøa íBiä "eøac" Y¯ ©Ÿ¤©§©§ŸŸ¤

eiptNW wEqRl xAEgn "ExAC" zaiYW¤¥©©§§¨©¨¤§¨¨
"mkl dGd Wcgd")`zlikn(liMUn"aE . ©Ÿ¤©¤¨¤§©§¦

`NW dGn `Ed cEOiNdW azM "cecl§¨¦¨©¤©¦¦¤¤Ÿ
l`xUi zcr lM l` ExAC" aEzM̈©§¤¨£©¦§¨¥
rvn`A wiqtd `N` ,"Wcgl xFUrA¤¨©Ÿ¤¤¨¦§¦¨¤§©

."Egwle" zaizA§¥©§¨§

`a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay '` iriax meil inei xeriy
ּבעׂשר  מּקחֹו ּדֹורֹותמצרים ּפסח צו)ולא ‡·˙.(פסחים ˙È·Ï ‰N∑(שם).אחת מרּבין,למׁשּפחה ׁשהיּו הרי ְְְִִִֶֶַַָֹ∆¿≈»…ְְְֲִִֵֶַַָָָֻ

לּבית" "ׂשה לֹומר: ּתלמּוד לכּלן? אחד ׂשה .יכֹול ְְִֶֶֶַַַָָָָֻ

(ã)BðëLe àeä ç÷ìå äOî úBéäî úéaä èòîé-íàå§¦¦§©´©©»¦»¦«§´¦¤¼§¨©´À§¥²
Bìëà éôì Léà úLôð úñëîa Búéa-ìà áøwä©¨¬Ÿ¤¥−§¦§©´§¨®Ÿ¦ µ§¦´¨§½

:äNä-ìò eqëz̈−Ÿ©©¤«
i"yx£‰OÓ ˙BÈ‰Ó ˙Èa‰ ËÚÓÈ Ì‡Â∑ ויבא לאכלֹו יכֹולין ׁשאין אחד, מּׂשה מהיֹות מּועטין יהיּו ואם ¿ƒƒ¿«««ƒƒ¿ƒ∆ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָֹ

ׁשּנמנּו ׁשאחר ללּמד מדרׁש ּבֹו יׁש ועֹוד ּפׁשּוטֹו. לפי מׁשמעֹו זהּו וגֹו'", ּוׁשכנֹו הּוא "ולקח נֹותר, ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלידי
ּולהתמעט  ידיהם למׁש ּבאּו אם א אחר, ׂשה על ּולהּמנֹות הימּנּו ידיהם ולמׁש להתמעט יכֹולין ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹעליו,

קּים, הּׂשה ּבעֹוד יתמעטּו מּׂשה, מׁשּנׁשחטמהיֹות ולא ּבחּיים פט)ּבהיֹותֹו וכן:∑ÒÎÓa˙.(פסחים חׁשּבֹון, ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָֹ¿ƒ¿«ְְֵֶ
כז) הערּכ"(ויקרא ‡BÏÎ."מכסת ÈÙÏ∑ לחֹולה ּפרט לאכילה, ּכּזיתהראּוי לאכל יכֹול ׁשאינֹו .(מכילתא)וזקן ְְְִֶַָ¿ƒ»¿ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

eqÎz∑ ּתתמּנּון. »…ְְִ

(ä)íéNákä-ïî íëì äéäé äðL-ïa øëæ íéîú äN¤¯¨¦²¨¨¬¤¨−̈¦«§¤´¨¤®¦©§¨¦¬
:eçwz íéfòä-ïîe¦¨«¦¦−¦¨«

i"yx£˙ÌÈÓ∑ מּום L‰.ּבלא Ôa∑,ׁשנה ּבן קרּוי ׁשנתֹו זֹוּכל ּבׁשנה ׁשּנֹולד ÔÓe.ּכלֹומר ÌÈN·k‰ ÔÓ »ƒְֹ∆»»ְְְֶֶַַָָָָָָָƒ«¿»ƒƒ
ÌÈfÚ‰∑:ׁשּנאמר ׂשה, קרּוי עז ׁשאף מּזה, אֹו מּזה יד)אֹו עּזים"(דברים ."וׂשה »ƒƒְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ

‡n¯‡ד  ÏÚ ‰‡Ó˙‡lÓ ‡˙Èa ¯ÈÚÊÈ Ì‡Â¿ƒƒ¿≈≈»ƒ¿ƒ¿¿»»«ƒ¿»
ÔÈÓa d˙È·Ï ·È¯˜c d··ÈLÂ ‡e‰ ·qÈÂ¿ƒ«¿≈»≈¿»ƒ¿≈≈¿ƒ¿«
ÏÚ ÔeÓ˙z dÏÎÈÓ ÌeÙÏ ¯·b ‡˙LÙ«¿»»¿«¿≈¿≈ƒ¿¿«

:‡¯n‡ƒ¿»

ÔÓה  ÔBÎÏ È‰È dzL ¯a ¯Îc ÌÈÏL ¯n‡ƒ»¿ƒ¿«««≈¿≈¿ƒ
:Ôe·qz ‡ifÚ ÔÓe ‡i¯n‡ƒ¿«»ƒƒ«»ƒ¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

."Lãçì øNòa" eäeçwiLäfäY ¤¦¨¤¨Ÿ©Ÿ¤©¤
àìå ,"øBNòa" Bçwî íéøöî çñt¤©¦§©¦¦§¤¨§Ÿ

úBøBc çñt¯,hrnl `A "dGd" oMW ¤©¤¥©¤¨§©¥
i"WxA mrHd d`xE .xg` `le df¤§Ÿ©¥§¥©©©§©¦

.e wEqR oOwl§©¨¨
úáà úéáì äNúçà äçtLîì Y¯ ¤§¥¨Ÿ§¦§¨¨©©

,zg` dgRWn `id a` ziA ,xnFlM§©¥¨¦¦§¨¨©©
FWExiR "zFa` zial" `liOnE¦¥¨§¥¨¥
wEqR oOwl i"Wx mB d`xE .zFgRWnl§¦§¨§¥©©¦§©¨¨
eilr EpnPW ,zFa` zial dU" fn¤§¥¨¤¦§¨¨
EdGW mW i"Wx cFr d`xE ."zFgRWnl§¦§¨§¥©¦¨¤¤
gqtA `l la` ,mixvn gqtA `weC©§¨§¤©¦§©¦£¨Ÿ§¤©

.zFxFC
ïéaøî eéäL éøä¯dOkA mixB Eide £¥¤¨§ª¦§¨¨¦§©¨

.miYÄ¦
:øîBì ãeîìz ?ïlëì ãçà äN ìBëé̈¤¤¨§ª¨©§©

"úéaì äN"¯dgRWn DzF` ,xnFlM ¤©¨¦§©¨¦§¨¨
.miYa itl zipnp dzid zagxEndxez §¤¤¨§¨¦§¥§¦¨¦

c

(c)äOî úBéäî úéaä èòîé íàåY §¦¦§©©©¦¦§¦¤
"äOî úBéäî" ïéèòeî eéäé íàå§¦¦§¨¦¦§¦¤

àáéå ,Bìëàì ïéìBëé ïéàL ,ãçà¯ ¤¨¤¥§¦§¨§§¨Ÿ
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(å)íBé øNò äòaøà ãò úøîLîì íëì äéäå§¨¨³¨¤Æ§¦§¤½¤©´©§¨¨¬¨¨²−
ïéa ìàøNé-úãò ìä÷ ìk Búà eèçLå äfä Lãçì©´Ÿ¤©¤®§¨«£´ŸÀ²Ÿ§©¬£©¦§¨¥−¥¬

:íéaøòä̈«©§¨«¦
i"yx£˙¯ÓLÓÏ ÌÎÏ ‰È‰Â∑ מה ּומּפני ׁשחיטה. קדם ימים ארּבעה מּמּום ּבּקּור ׁשּטעּון ּבּקּור, לׁשֹון זהּו ¿»»»∆¿ƒ¿∆∆ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

הרי  אֹומר: חרׁש ּבן מתיא רּבי היה ּדֹורֹות? ּבפסח ּכן צּוה ׁשּלא מה ימים, ארּבעה לׁשחיטתֹו לקיחתֹו ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹהקּדים
אֹומר: טז)הּוא ׁשאגאל (יחזקאל לאברהם ׁשּנׁשּבעּתי ׁשבּועה הּגיעה ּדדים", עת עּת והּנה וארא עלי "ואעבר ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

ׁשּנאמר: ׁשּיּגאלּו, ּכדי ּבהם, להתעּסק מצֹות ּבידם היּו ולא ּבניו ׁשּתי (שם)את להם ונתן ועריה", ערם "ואּת ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
ׁשּנאמר: הּלילה, ּבאֹותֹו ׁשּמלּו מילה ודם ּפסח ּדם ואֹומר:(שם)מצֹות: ּדמים, ּבׁשני ,"ּבדמי (זכריה "מתּבֹוססת ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ּבֹו",ט) מים אין מּבֹור אסירי ׁשּלחּתי ּבדםּֿברית להם:"ּגםֿאּת אמר ּבעבֹודתּֿכֹוכבים, ׁשטּופים וׁשהיּו ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָ
ידיכם "מׁשכּו" לכם", ּוקחּו מצוה "מׁשכּו ׁשל צאן לכם" "ּוקחּו B‚Â'.מעבֹודתּֿכֹוכבים B˙‡ eËÁLÂ∑ וכי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ¿»¬…¿ְִ

ּכמֹותֹו אדם ׁשל ׁשּׁשלּוחֹו מּכאן, אּלא ׁשֹוחטין? מא)ּכּלן קידושין Ï‡¯NÈ.(מכילתא. ˙„Ú Ï‰˜∑ ועדה קהל ְְֲִִֶֶֶָָָָָֻ¿«¬«ƒ¿»≈ְֵָָָ
ּדלתֹות  ננעלּו ראׁשֹונה, ּכת נכנסה זֹו. אחר זֹו ּכּתֹות, ּבׁשלׁש נׁשחטין צּבּור ּפסחי אמרּו: מּכאן ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹויׂשראל.

ÓBÈ‡ו  ‡¯ÒÚ ‡Úa¯‡ „Ú ‡¯hÓÏ ÔBÎÏ È‰ÈÂƒ≈¿¿«¿»««¿¿»«¿»»
‡zLÎ ‡Ï‰˜ Ïk d˙È ÔeÒkÈÂ ÔÈ„‰ ‡Á¯ÈÏ¿«¿»»≈¿ƒ¿»≈…¿»»¿ƒ¿»

:‡iLÓL ÔÈa Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈≈ƒ¿«»
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ּב'פסחים' ּכדאיתא וכּו', סד)העזרה ‰ÌÈa¯Ú.(דף ÔÈa∑ׁשהּׁשמׁש הערּבים, ּבין קרּוי ּולמעלה ׁשעֹות מּׁשׁש ְְְֲִִִִָָָָָ≈»«¿»ƒְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

הּלילה. לעריבת הּיֹום עריבת ׁשּבין ׁשעֹות אֹותן ּבעיני, נראה הערּבים" "ּבין ּולׁשֹון לערב, מבֹואֹו לבית ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹנֹוטה
נׁשף  לׁשֹון ערב, הּלילה. ּבתחּלת הּלילה ועריבת ערב, צללי יּנטּו מּכי ׁשעֹות ׁשבע ּבתחּלת הּיֹום ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָעריבת

ּכמֹו: ,כד)וחׁש ּכלֿׂשמחה (ישעיה .""ערבה ְְְְִֶָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(114 'nr fh zegiy ihewl)

ימיםימיםימיםימים ארארארארּבּבּבּבעהעהעהעה ללללׁשׁשׁשׁשחיטתחיטתחיטתחיטתֹוֹוֹוֹו לקיחתלקיחתלקיחתלקיחתֹוֹוֹוֹו הקהקהקהקּדּדּדּדיםיםיםים מהמהמהמה ו)ּוּוּוּוממממּפּפּפּפניניניני יב, לקּבל (רׁש"י לאדם הּנדרׁש הּזמן מׁש הם ימים ארּבעה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּבּיֹום  רק הּמֹורּיה הר את לאברהם הראה ׁשהּקּב"ה העקדה, לגּבי רׁש"י ׁשּפרׁש ּוכפי הּדעת. ויּׁשּוב מתינּות מּתֹו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָהחלטה

הּיֹום (ׁשהּוא למּסעֹו ואף הרביעיהרביעיהרביעיהרביעיהּׁשליׁשי ּדעּתֹו". וטרד ּפתאֹום וערּבבֹו הממֹו יאמרּו, ׁשּלא "ּכדי העקדה) על הּצּוּוי מאז ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
היה  אּלא זרה, מעבֹודה אֹותם לנּתק ּכדי חד־ּפעמית ּבפעּלה ּדי היה לא ּבאלילים, ׁשטּופים היּו יׂשראל ׁשּבני מּכיון ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֻּכאן:

זֹו. ּפעּלה לפני הּדעת יּׁשּוב ׁשל ימים ּבארּבעה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻצר

(æ)-ìòå úæeænä ézL-ìò eðúðå ícä-ïî eç÷ìå§¨«§Æ¦©½̈§¨«§²©§¥¬©§−Ÿ§©
:íäa Búà eìëàé-øLà íézaä ìò óB÷Lnä©©§®©µ©¨´¦½£¤«Ÿ§¬Ÿ−¨¤«

i"yx£Ìc‰ ÔÓ eÁ˜ÏÂ∑ קּבלת ּבּסף"זֹו "אׁשר לֹומר: ּתלמּוד ּבּיד? יכֹול הּזקּופֹות ∑‰ÊeÊn˙.הּדם. הם ¿»¿ƒ«»ְֲֶַַַַַַַַָָָָ«¿…ְֵַ
לּפתח  מּכאן מּכאן אחת לינט"ל ∑‰ÛB˜Ln.ואחת אֹותֹו, ּכׁשּסֹוגרין עליו ׁשֹוקף ׁשהּדלת העליֹון הּוא ְִִֶַַַַַַָָ««¿ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָ

ּכמֹו: חבטה, – ׁשקיפה ּולׁשֹון כו)ּבלע"ז. מׁשקֹופי (ויקרא "חּבּורה" ּדׁשקיף, טרפא נּדף" עלה ÏÚ."קֹול ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ«
Ì‰a B˙‡ eÏÎ‡È ¯L‡ ÌÈza‰∑ הּבקר ּובבית הּתבן ׁשּבבית ּומזּוזֹות מׁשקֹוף על ּבתֹוכן ולא ּדרין .ׁשאין «»ƒ¬∆…¿…»∆ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ÏÚÂז  ‡itÒ ÔÈ¯z ÏÚ ÔezÈÂ ‡Óc ÔÓ Ôe·qÈÂ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿«¿≈ƒ«»¿«
:ÔB‰a d˙È ÔeÏÎÈc ‡iza ÏÚ ‡Ù˜L«¿»«»«»ƒ≈¿»≈¿
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(å)íBé øNò äòaøà ãò úøîLîì íëì äéäå§¨¨³¨¤Æ§¦§¤½¤©´©§¨¨¬¨¨²−
ïéa ìàøNé-úãò ìä÷ ìk Búà eèçLå äfä Lãçì©´Ÿ¤©¤®§¨«£´ŸÀ²Ÿ§©¬£©¦§¨¥−¥¬

:íéaøòä̈«©§¨«¦
i"yx£˙¯ÓLÓÏ ÌÎÏ ‰È‰Â∑ מה ּומּפני ׁשחיטה. קדם ימים ארּבעה מּמּום ּבּקּור ׁשּטעּון ּבּקּור, לׁשֹון זהּו ¿»»»∆¿ƒ¿∆∆ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

הרי  אֹומר: חרׁש ּבן מתיא רּבי היה ּדֹורֹות? ּבפסח ּכן צּוה ׁשּלא מה ימים, ארּבעה לׁשחיטתֹו לקיחתֹו ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹהקּדים
אֹומר: טז)הּוא ׁשאגאל (יחזקאל לאברהם ׁשּנׁשּבעּתי ׁשבּועה הּגיעה ּדדים", עת עּת והּנה וארא עלי "ואעבר ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

ׁשּנאמר: ׁשּיּגאלּו, ּכדי ּבהם, להתעּסק מצֹות ּבידם היּו ולא ּבניו ׁשּתי (שם)את להם ונתן ועריה", ערם "ואּת ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
ׁשּנאמר: הּלילה, ּבאֹותֹו ׁשּמלּו מילה ודם ּפסח ּדם ואֹומר:(שם)מצֹות: ּדמים, ּבׁשני ,"ּבדמי (זכריה "מתּבֹוססת ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ּבֹו",ט) מים אין מּבֹור אסירי ׁשּלחּתי ּבדםּֿברית להם:"ּגםֿאּת אמר ּבעבֹודתּֿכֹוכבים, ׁשטּופים וׁשהיּו ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָ
ידיכם "מׁשכּו" לכם", ּוקחּו מצוה "מׁשכּו ׁשל צאן לכם" "ּוקחּו B‚Â'.מעבֹודתּֿכֹוכבים B˙‡ eËÁLÂ∑ וכי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ¿»¬…¿ְִ

ּכמֹותֹו אדם ׁשל ׁשּׁשלּוחֹו מּכאן, אּלא ׁשֹוחטין? מא)ּכּלן קידושין Ï‡¯NÈ.(מכילתא. ˙„Ú Ï‰˜∑ ועדה קהל ְְֲִִֶֶֶָָָָָֻ¿«¬«ƒ¿»≈ְֵָָָ
ּדלתֹות  ננעלּו ראׁשֹונה, ּכת נכנסה זֹו. אחר זֹו ּכּתֹות, ּבׁשלׁש נׁשחטין צּבּור ּפסחי אמרּו: מּכאן ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹויׂשראל.

ÓBÈ‡ו  ‡¯ÒÚ ‡Úa¯‡ „Ú ‡¯hÓÏ ÔBÎÏ È‰ÈÂƒ≈¿¿«¿»««¿¿»«¿»»
‡zLÎ ‡Ï‰˜ Ïk d˙È ÔeÒkÈÂ ÔÈ„‰ ‡Á¯ÈÏ¿«¿»»≈¿ƒ¿»≈…¿»»¿ƒ¿»

:‡iLÓL ÔÈa Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈≈ƒ¿«»
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"mgpn zxFz"aE ."EgwE EkWn" oFWlA¦§¦§§§©§©¥
zvxFzn zrM wx mvrAW ,azM̈©¤§¤¤©¨¥§¤¤
Fzgiwl miCwd dn ipRn" dl`Xd©§¥¨¦§¥¨¦§¦§¦¨

ipRn ,"mini drAx` FzhigWl¦§¦¨©§¨¨¨¦¦§¥
zFNErR iYW opi` "EgwE EkWn"W¤¦§§¥¨§¥§
EkWn ,zg` dNErR od `N` ,zFcxtp¦§¨¤¨¥§¨©©¦§

dxfÎdcFarn mkiciKkAmkl EgwYW §¥¤¥£¨¨¨§¨¤¦§¨¤
did o`Sd ixdW ,devn lW o`vŸ¤¦§¨¤£¥©Ÿ¨¨
ipAWkE ,mixvn lW dxfÎdcFard̈£¨¨¨¤¦§©¦§¤§¥
zpnÎlr o`Sd on dU Egwl l`xUi¦§¨¥¨§¤¦©Ÿ©§¨
mEXn KkA did ,gqR oAxwl FhgWl§¨§§¨§©¤©¨¨§¨¦
icMW `N` .dxfÎdcFarn dWixR§¦¨¥£¨¨¨¤¨¤§¥
dWixR dEdY ok` dVd zgiwNW¤§¦©©¤¨¥§©¤§¦¨
did ,dxfÎdcFarn zhlgEnE d`ln§¥¨§¤¤¥£¨¨¨¨¨
mini drAx` rSAzY `idW KxFv¤¤¦¦§©¥©©§¨¨¨¦
iM .Fnvr oAxTd zaxwd iptl zFgtl§¨¦§¥©§¨©©¨§¨©§¦
mitEhW Eid l`xUi ipAW xg`n¥©©¤§¥¦§¨¥¨§¦
zWxWEn dzid `ide ,dxfÎdcFarA©£¨¨¨§¦¨§¨§¤¤
wQrzdl mdilr did ,mkFzA wFnr̈§¨¨¨£¥¤§¦§©¥
,gqR oAxwl FzpkdaE dVA onf KWn¤¤§©©¤©£¨¨§¨§©¤©
WxWi devOA KXnzOd wEQrdW icM§¥¤¨¦©¦§©¥©¦§¨§¨¥
dxfÎdcFarl lBxdd z` mkFYn¦¨¤©¤§¥©£¨¨¨

.mdA waCW¤¨©¨¤
'Bâå Búà eèçLåïéèçBL ïlk éëå Y §¨£Ÿ§§¦ª¨£¦

¯cg` `N` hgFW oi` `lde),`n oiyeciw ©£Ÿ¥¥¤¨¤¨
a(.

BúBîk íãà ìL BçeìML ïàkî àlà¤¨¦¨¤§¤¨¨§
¯dUrp ,mzEgilWA hgW cg`WkE§¤¤¨¨©¦§¦¨©£¨

.EhgW mNEM ENi`M§¦¨¨£
ìàøNé úãò ìä÷äãòå ìä÷ Y §©£©¦§¨¥¨¨§¥¨

øeaö éçñt :eøîà ïàkî .ìàøNéå§¦§¨¥¦¨¨§¦§¥¦
ðìLa ïéèçLBæ øçà Bæ úBzk L¯ ¦§¨¦§¨Ÿ¦©©

,xEAv igqR" :` ,cq migqR i"WxaE§©¦§¨¦¦§¥¦
xEASdW oiA ,oiAExn xEASdW oiA¥¤©¦§¦¥¤©¦
,zg` zaA oNEM hgXl oilFkie oihrEn¨¦¦¦¦¨¥¨§©©©

`a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay '` iriax meil inei xeriy
ּב'פסחים' ּכדאיתא וכּו', סד)העזרה ‰ÌÈa¯Ú.(דף ÔÈa∑ׁשהּׁשמׁש הערּבים, ּבין קרּוי ּולמעלה ׁשעֹות מּׁשׁש ְְְֲִִִִָָָָָ≈»«¿»ƒְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

הּלילה. לעריבת הּיֹום עריבת ׁשּבין ׁשעֹות אֹותן ּבעיני, נראה הערּבים" "ּבין ּולׁשֹון לערב, מבֹואֹו לבית ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹנֹוטה
נׁשף  לׁשֹון ערב, הּלילה. ּבתחּלת הּלילה ועריבת ערב, צללי יּנטּו מּכי ׁשעֹות ׁשבע ּבתחּלת הּיֹום ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָעריבת

ּכמֹו: ,כד)וחׁש ּכלֿׂשמחה (ישעיה .""ערבה ְְְְִֶָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(114 'nr fh zegiy ihewl)

ימיםימיםימיםימים ארארארארּבּבּבּבעהעהעהעה ללללׁשׁשׁשׁשחיטתחיטתחיטתחיטתֹוֹוֹוֹו לקיחתלקיחתלקיחתלקיחתֹוֹוֹוֹו הקהקהקהקּדּדּדּדיםיםיםים מהמהמהמה ו)ּוּוּוּוממממּפּפּפּפניניניני יב, לקּבל (רׁש"י לאדם הּנדרׁש הּזמן מׁש הם ימים ארּבעה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּבּיֹום  רק הּמֹורּיה הר את לאברהם הראה ׁשהּקּב"ה העקדה, לגּבי רׁש"י ׁשּפרׁש ּוכפי הּדעת. ויּׁשּוב מתינּות מּתֹו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָהחלטה

הּיֹום (ׁשהּוא למּסעֹו ואף הרביעיהרביעיהרביעיהרביעיהּׁשליׁשי ּדעּתֹו". וטרד ּפתאֹום וערּבבֹו הממֹו יאמרּו, ׁשּלא "ּכדי העקדה) על הּצּוּוי מאז ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
היה  אּלא זרה, מעבֹודה אֹותם לנּתק ּכדי חד־ּפעמית ּבפעּלה ּדי היה לא ּבאלילים, ׁשטּופים היּו יׂשראל ׁשּבני מּכיון ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֻּכאן:

זֹו. ּפעּלה לפני הּדעת יּׁשּוב ׁשל ימים ּבארּבעה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻצר

(æ)-ìòå úæeænä ézL-ìò eðúðå ícä-ïî eç÷ìå§¨«§Æ¦©½̈§¨«§²©§¥¬©§−Ÿ§©
:íäa Búà eìëàé-øLà íézaä ìò óB÷Lnä©©§®©µ©¨´¦½£¤«Ÿ§¬Ÿ−¨¤«

i"yx£Ìc‰ ÔÓ eÁ˜ÏÂ∑ קּבלת ּבּסף"זֹו "אׁשר לֹומר: ּתלמּוד ּבּיד? יכֹול הּזקּופֹות ∑‰ÊeÊn˙.הּדם. הם ¿»¿ƒ«»ְֲֶַַַַַַַַָָָָ«¿…ְֵַ
לּפתח  מּכאן מּכאן אחת לינט"ל ∑‰ÛB˜Ln.ואחת אֹותֹו, ּכׁשּסֹוגרין עליו ׁשֹוקף ׁשהּדלת העליֹון הּוא ְִִֶַַַַַַָָ««¿ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָ

ּכמֹו: חבטה, – ׁשקיפה ּולׁשֹון כו)ּבלע"ז. מׁשקֹופי (ויקרא "חּבּורה" ּדׁשקיף, טרפא נּדף" עלה ÏÚ."קֹול ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ«
Ì‰a B˙‡ eÏÎ‡È ¯L‡ ÌÈza‰∑ הּבקר ּובבית הּתבן ׁשּבבית ּומזּוזֹות מׁשקֹוף על ּבתֹוכן ולא ּדרין .ׁשאין «»ƒ¬∆…¿…»∆ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ÏÚÂז  ‡itÒ ÔÈ¯z ÏÚ ÔezÈÂ ‡Óc ÔÓ Ôe·qÈÂ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿«¿≈ƒ«»¿«
:ÔB‰a d˙È ÔeÏÎÈc ‡iza ÏÚ ‡Ù˜L«¿»«»«»ƒ≈¿»≈¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

."Ff xg` Ff zFYM WlWl wlgil devn¦§¨¥¨¥§¨¦©©
mW `xnBA d`xE)a ,cq(zM lMW §¥©§¨¨¨¤¨©

,mc` ipA miWlW lW zFidl dkixv§¦¨¦§¤§¦§¥¨¨
.mrHd mW oIr©¥¨©©©

úBúìc eìòðð äðBLàø úk äñðëð¦§§¨©¦¨¦§£©§
'eëå äøæòä¯dpFW`x zM dzvi" ¨£¨¨§¨§¨©¦¨

dqpkp dIpW dzvi ,dIpW zM dqpkpe§¦§§¨©§¦¨¨§¨§¦¨¦§§¨
."ziWilW§¦¦

íéçñôa àúéàãk¯.` ,cq ¦§¦¨¦§¨¦
íéaøòä ïéaäìòîìe úBòL LMî Y ¥¨©§¨¦¦¥¨§©§¨

¯.dlrne mFId zFvgn¥£©¨©§¨
"íéaøòä ïéa" éeø÷¯i"Wx mB d`xE ¨¥¨©§¨¦§¥©©¦

.` ,d migqR i"WxA oke .d ,bk `xwIe©¦§¨§¥§©¦§¨¦
zAWe a ,ck zFkxaA i"Wx la` .` ,gp£¨©¦¦§¨§©¨
dvgnE zFrW WXn EdGW azM a ,h¨©¤¤¦¥¨¤¡¨
raW ivg cr WW ivgn la` ,Kli`e§¥¨£¨¥£¦¥©£¦¤©
Dpi`e mc` lM W`xA z`vnp WnXd©¤¤¦§¥§Ÿ¨¨¨§¥¨

.cv mEWl dhFp¨§©
BàBáî úéáì äèBð LîMäL¯mFwnl ¤©¤¤¤§¥§¦§

oke .F`Fan cvl :miqxFB Wie .FzriwW§¦¨§¥§¦§©§§¥
.o"AnxA `Ed¨©§©

ìe .áøòì"íéaøòä ïéa" ïBL¯ixdW ©£Ÿ§¥¨©§¨¦¤£¥
EdnE ,cg` axr `N` o`M oi ¥̀¨¤¨¤¤¤¨©

"miAxr")m"`x(. ©§©¦
ïéaL úBòL ïúBà ,éðéòa äàøð¦§¤§¥©¨¨¤¥
úáéøò ,äìélä úáéøòì íBiä úáéøò£¦©©©£¦©©©§¨£¦©
eèpé ék"î úBòL òáL úlçúa íBiä©¦§¦©¤©¨¦¦¦¨

"áøò éììö¯:FWExitE .c ,e dinxi ¦§¥¨¤¦§§¨¥
,gxfOl lSde axrOl dhFp dOgdW"¤©©¨¨©©£¨§©¥©¦§¨
dhFp FNv dOgd cbpM cnFr mc`WM§¤¨¨¥§¤¤©©¨¦¤

"gxfOl)` ,gp migqt i"yx(. ©¦§¨
.äìélä úlçúa äìélä úáéøòå©£¦©©©§¨¦§¦©©©§¨

ì ,"áøò"óLð ïBL¯i"Wx mB d`x ¤¤§¤¤§¥©©¦
."sWp iExw mFId aixrdA" :` ,b zFkxA§¨§©£¦©¨¤¤

"äçîN ìk äáøò" Bîk ,CLçå¯ §Ÿ¤§¨§¨¨¦§¨
dkiWgd .`i ,ck dirWi)i"yxmy(.dxez §©§¨©£¥¨

f

(f)ícä ïî eç÷ìåícä úìa÷ Bæ Y §¨§¦©¨©¨©©¨
¯`le ,Dnvr iptA devn `idW¤¦¦§¨¦§¥©§¨§Ÿ

EgwIW xnFl dpizPl dlth dgiwNdW¤©§¦¨§¥¨©§¦¨©¤¦§
zFfEfOd lr zzl)m"`x(df itlE . ¨¥©©§§¦¤

on ElAwe :FWExiR "mCd on Egwle"§¨§¦©¨¥§¦§¦
mCd)yeal(. ©¨

ãia ìBëé¯cIA s` xnFlM)m"`x(Epide . ¨©¨§©©©¨§©§
dhigXd gENiTn FciA FlAwIW)yeal(, ¤§©§§¨¦¦©©§¦¨

.ilM Kixv oi`e§¥¨¦§¦
øîBì ãeîìz¯.ak wEqR oOwl ©§©§©¨¨
"óqa øLà"¯`id dlATdW rnWn £¤©¨©§©¤©©¨¨¦

ilM `EdW ,"sq"A)yeal(. §¨¤§¦
úæeænäïàkî úçà ,úBôe÷fä íä Y ©§Ÿ¥©§©©¦¨

.ïàkî úçàå çútìóB÷Lnäàeä Y ©¤©§©©¦¨©©§
ïéøâBqLk åéìò ó÷BL úìcäL ïBéìòä̈¤§¤©¤¤¥¨¨§¤§¦

BúBà¯:dk ,`k oOwl i"Wx mB d`xE§¥©©¦§©¨
."eilr WwFp zlCdW mW lr"©¥¤©¤¤¥¨¨

ø"ééèðéì¯lintier.sFwWn ,©§
ìe ,æòìaäèáç Y "äôé÷L" ïBL¯ §©©§§¦¨£¨¨

`iadW fh ,n l`wfgi i"Wx d`xE§¥©¦§¤§¥¤¥¦
."dtwWd oFWl" `EdW mgpn mWA§¥§©¥¤§©§¨¨

"ócð äìò ìB÷" :Bîk¯.el ,ek `xwIe §¨¤¦¨©¦§¨
é÷Lc àtøè""ó¯dlr .mW qFlwpE` ©§¨§¨¥§§¨¨¤

sCp dlr" :mW i"Wx mB d`xE .hAgPW¤¤§¨§¥©©¦¨¨¤¦¨
xg` dlr lr EdMnE FtgFC gExdW ±¤¨©£©¥©¨¤©¥
lw :FnEBxY oke ,lFw `ivFnE WwWwnE§©§¥¦§¥©§¨

."dhag oFWl ,siwWC `Rxh©§¨§¨¥§£¨¨
"äøeaç"¯.dk ,`k oOwl ©¨§©¨

"éôB÷Lî"¯mB d`xE .mW qFlwpE` ©§¦§§¨§¥©
."dhag oFWl" mW i"Wx©¦¨§£¨¨

íäa Búà eìëàé øLà íézaä ìò¯ ©©¨¦£¤Ÿ§Ÿ¨¤
miYAd lr" en wEqR oOwl i"Wx d`x§¥©¦§©¨¨©©¨¦
o`Mn ,mdA FzF` Elk`i xW £̀¤Ÿ§¨¤¦¨

."zFnFwn ipWA lkF` lkF`dW¤¨¥¥¦§¥§
úéáaL úBæeæîe óB÷Lî ìò àìå§Ÿ©©§§¤§¥
ïéøc ïéàL ,ø÷aä úéááe ïázä©¤¤§¥©¨¨¤¥¨¦

ïëBúa¯s` ,mkFzA mixC m` la` §¨£¨¦¨¦§¨©
migqR mkFzA milkF` oi`W iR lr©¦¤¥§¦§¨§¨¦
micnFNW FnkE ,d`GdA miaIEgn Eid̈§¨¦§©¨¨§¤§¦
bi wEqR oOwl xEn`dn `zlikOA z`fŸ©§¦§¨¥¨¨§©¨¨
"mW mY` xW` miYAd lr zF`l"§©©¨¦£¤©¤¨

)`"ebe m"`x(oOwl i"Wx d`xE .,en wEqR §¥©¦§©¨¨
oYiPW miptAW wEqRdn micnNW¤§¥¦¥©¨¤¦§¦¤¦¨

dOkA gqRd z` lFk`l.miYAg dxez ¤¡¤©¤©§©¨¨¦



a`פו zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay '` iriax meil inei xeriy

(ç)úBvîe Là-éìö äfä äìéla øNaä-úà eìëàå§¨«§¬¤©¨−̈©©´§¨©¤®§¦¥´©½
:eäìëàé íéøøî-ìò©§Ÿ¦−Ÿ§ª«

i"yx£¯Na‰ ועצמֹות∑‡˙ ּגידים פג)ולא פסחים ÌÈ¯¯Ó.(מכילתא. ÏÚ∑ לאכל וצּום מרֹור, נקרא מר עׂשב ּכל ∆«»»ְֲִִַָֹ«¿…ƒְְֱִִֵֶֶַָָָָֹ
חּייהם" את ל"וימררּו זכר .מרֹור, ְְֲֵֵֶֶֶַַָָ

(è)ék íéna ìMáî ìLáe 'àð' epnî eìëàz-ìà©«Ÿ§³¦¤̧Æ½̈¨¥¬§ª−̈©¨®¦¦´
:Baø÷-ìòå åéòøk-ìò BLàø Là-éìö-íà¦§¦¥½Ÿ¬©§¨−̈§©¦§«

i"yx£‡ epnÓ eÏÎ‡z Ï‡∑ ערבי ּבלׁשֹון 'נא' קֹוראֹו צרּכֹו, ּכל צלּוי ÏM·Ó.ׁשאינֹו ÏL·e∑ זה ּכל «…¿ƒ∆»ְְְְִֵֶַָָָָָ»≈¿À»ֶָ
ּתאכלּו" "לא פא)ּבאזהרת מּכלֿמקֹום∑ÌÈna.(שם מבּׁשל", "ּובׁשל לֹומר: ּתלמּוד מׁשקין? לׁשאר .(שם)מּנין ְְְַַָֹֹ«»ƒְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָֻ

L‡ŒÈÏˆŒÌ‡ Èk∑ ּכי מּמּנּו ּתאכלּו "אל ּתעׂשה', 'לא עליו הֹוסיף וכאן עׂשה', ּב'מצות עליו ּגזר למעלה, ƒƒ¿ƒ≈ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
אׁש" צלי ÂÈÚ¯k.אם ÏÚ BL‡¯∑ ּכאחד ּכּלֹו נֹותן צֹולהּו מעיו ּובני קרּבֹו, ועם ּכרעיו ועם ראׁשֹו עם ְִִֵ…«¿»»ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָֹֻ

הדחתן אחר עד)לתֹוכֹו ּכלׁשֹון(שם קרּבֹו", ועל ּכרעיו "על ּולׁשֹון יג). –(לקמן ּבצבאֹותם ּכמֹו צבאֹותם", "על ְְְְְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָָ
אף ׁשהן, מׁשלם ּכמֹות ּבׂשרֹו ּכל ׁשהּוא, ּכמֹות .זה ְְְְֵֶֶֶַָָָֻ

e¯ח  ÈÂË ‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa ‡¯Òa ˙È ÔeÏÎÈÂ¿≈¿»ƒ¿»¿≈¿»«¿≈
:dpÏÎÈ ÔÈ¯¯Ó ÏÚ ¯ÈhÙe«ƒ«¿»ƒ≈¿À≈

·ÏM‡ט  ‡Ï Û‡Â ÈÁ „k dpÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï»≈¿ƒ≈««¿«»«»»
ÏÚ dLÈ¯ ¯e ÈÂË Ô‰l‡ ‡iÓa ÏM·Ó¿À»¿«»∆»≈¿≈≈≈«

:deb ÏÚÂ È‰BÚ¯k¿»ƒ¿««≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(g)øNaä úàíéãéb àìå Y¯Epid ¤©¨¨§Ÿ¦¦©§
miciB la` ,zFnvrM miWTd miciB¦¦©¨¦©£¨£¨¦¦
x`FanM ,xUaM md ixd miMxd̈©¦£¥¥§¨¨©§¨

`zlikOA)m"`x(. ©§¦§¨
úBîöòå¯aFYkl Kixv did oM m`W ©£¨¤¦¥¨¨¨¦¦§

WIX dn lM llFM dGW] "FzF` Elk`e"§¨§¤¤¥¨©¤¥
[FA)`"eb(.

íéøøî ìòàø÷ð øî áNò ìk Y ©§Ÿ¦¨¥¤©¦§¨
øBøî¯migqtA x`FanM)` ,hl( ¨©§¨¦§¨¦

oin dSO dn :dSnl xFxn WTEdW¤©¨§©¨©©¨¦
hrnl ,mirxf oin xFxn s` mirxf§¨¦©¨¦§¨¦§©¥

.xn ure bC lW dxn̈¨¤¨§¥©
øBøî ìëàì íeöå¯dn oaEn Fpi`W §¦¨¤¡Ÿ¨¤¥¨¨

mz`v zrWA xn wxi lFk`l oipr¦§¨¤¡¨¨©¦§©¥¨
.mixvOn¦¦§©¦

"íäéiç úà eøøîéå"ì øëæ¯,` lirl ¥¤§©§¨£¤©¥¤§¥
.cih dxez

(h)àð epnî eìëàz ìàBðéàL Y ©Ÿ§¦¤¨¤¥
ìk éeìöBkøö¯,`n migqR i"WxA ¨¨¨§§©¦§¨¦

."ilv Fpi`e ilv" :`§¦§¥§¦
ìa "àð" BàøB÷éáøò ïBL¯d`x la` §¨§¨£¨¦£¨§¥

iExw WcTd oFWlA" mW migqR i"Wx©¦§¨¦¨¦§©Ÿ¤¨
iM ,mdipiA dxizq oi`W d`xpe ."`p̈§¦§¤¤¥§¦¨¥¥¤¦
mEXn Edf iaxr oFWlA oM `xwPX dn©¤¦§¨¥¦§£¨¦¤¦
lMW drWA ,WcTd oFWlA FxFwOW¤§¦§©Ÿ¤§¨¨¤¨
x`FanM WcTd oFWlA ExAC ux`d̈¨¤¦§¦§©Ÿ¤©§¨
mrW `N` ,ziW`xA zWxR i"WxA§©¦¨¨©§¥¦¤¨¤¦

,WcTd oFWl ztVn gMWp onGd©§©¦§©¦§©§©Ÿ¤
EpivOW dGn `id Kkl dgkFdde§©¨¨§¨¦¦¤¤¨¦
oFWlA daYkPW dxFYA "`p" xMfPW¤¦§©¨©¨¤¦§§¨¦§
iaxr oFWlAW "`p" oM m`e ,WcTd©Ÿ¤§¦¥¨¤¦§£¨¦
mB d`xE .cg` mrnWn WcTd oFWlaE¦§©Ÿ¤©§¨¨¤¨§¥©

.hÎglw cEOr "mb` ipirn"©©§¥£©©
ìMáî ìLáeìà" úøäæàa äæ ìk Y ¨¥§ª¨¨¤§©§¨©©

."eìëàz¯Elk`Y l` :aEzM ENi`kE Ÿ§§¦¨©Ÿ§
zevOW `le .lXan lWA `le `p EPOn¦¤¨§Ÿ¨¥§ª¨§Ÿ¤¦§©
iM" xn`p ixdW ,minA FlXal dUr£¥§©§§©¦¤£¥¤¡©¦

"W` ilv m`)m"`x(. ¦§¦¥
íénaì ïépî Yïé÷Lî øàL¯xEq`W ©¨¦¦©¦¦§¨©§¦¤¨

.miwWn x`WA mB mlXal§©§¨©¦§¨©§¦
"ìMáî ìLáe" :øîBì ãeîìz¯`iEAx ©§©¨¥§ª¨¦¨

lXanE `p :aYkinl Dil dedC ,`Ed©£¨¥§¦§©¨§ª¨
)` ,`n migqt i"yx(.

íB÷î-ìkî¯od ,lEXiA lW bEq lM ¦¨¨¨¤¦¥
migqR d`xE .miwWn x`WA ode minA§©¦§¥¦§¨©§¦§¥§¨¦
xcw ilv mB llFM dGW i"WxaE mẄ§©¦¤¤¥©§¦¥¨
dOn wx dwWn mEW `ll lXAzOW)¤¦§©¥§Ÿ©§¤©¦©

FtEBn hltPX(lWA" `xwp df mBW , ¤¦§¨¦¤©¤¦§¨¨¥
."lXan§ª¨

Là éìö íà ékäìòîì Y¯g wEqR ¦¦§¦¥§©§¨¨
."W` ilv .. Elk`e"§¨§§¦¥

éñBä ïàëå ,'äNò úåöîa' åéìò øæbó ¨©¨¨§¦§©£¥§¨¦
.. epnî eìëàz ìà" :'äNòú àì' åéìò̈¨Ÿ©£¤©Ÿ§¦¤

"Là éìöíà ék¯ilv lkF` Fpi` m`W ¦¦§¦¥¤¦¥¥§¦

l`" lW e`lA mB eilr xaFr ,W ¥̀¥¨¨©§¨¤©
mB d`xE ."W` ilv m` iM .. Elk`YŸ§¦¦§¦¥§¥©
ikC" a cEOr Wix ,`n migqR i"Wx©¦§¨¦¥©§¦
Elk`z `lC e`N` inp W` ilv m ¦̀§¦¥©¦©¨§ŸŸ§

."i`ẅ¥
åéòøk ìò BLàøãçàk Blk eäìBö Y¯ Ÿ©§¨¨¥ª§¤¨

cEOr Wix ,cr migqR i"Wx mB d`x§¥©©¦§¨¦¥©
FNEM ,'ebe eirxM lr FW`x W` ilv" :`§¦¥Ÿ©§¨¨

."rnWn cg`M§¤¨©§©
Baø÷ íòå åéòøk íòå BLàø íò¯d`x ¦Ÿ§¦§¨¨§¦¦§§¥

lre eirxM lr" :` ,hi zFkxA i"Wx mB©©¦§¨©§¨¨§©
e eirxM mr xnFlM ,FAxw."FAxw mr ¦§§©¦§¨¨§¦¦§

ïúçãä øçà BëBúì ïúBð åéòî éðáe¯ §¥¥¨¥§©©£¨¨¨
.cgi lMd dlFv f`e§¨¤©Ÿ©©

ìeìk ,"Baø÷ ìòå åéòøk ìò" ïBLïBL §©§¨¨§©¦§¦§
"íúàáö ìò"¯.ek ,e lirl ©¦§Ÿ¨§¥

,íúBàáöa Bîk¯`EdW "lr" Wi iM §§¦§¨¦¥©¤
z"iA zF` mFwnA),e lirl .n ,fk ziy`xa i"yx ¦§¥

ek(.
ïäL úBîk¯lr" :mW i"Wx mB d`x §¤¥§¥©©¦¨©

m`av lM ,mzF`avA ± mzF`av¦§¨§¦§¨¨§¨¨
mdn x`Wp `NW ,xnFlM ."mdihaWl§¦§¥¤§©¤Ÿ¦§©¥¤

mixvOn `vi `NW cg` s`)m"`x(EN`e . ©¤¨¤Ÿ¨¨¦¦§©¦§¥
.mW Ezn ixd z`vl Evx `NW¤Ÿ¨¨¥£¥¥¨

BøNa ìk ,àeäL úBîk äæ óà©¤§¤¨§¨
íìMî¯.zEnilWAi dxez ¦¨¥¦§¥

`a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay '` iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - cp 'nr ,a jxk jln zexb` .e"kyz oqip `"i gqtd bgl illk azknn)

קרקרקרקרּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו ועלועלועלועל ּכּכּכּכרעיורעיורעיורעיו עלעלעלעל ט)ראראראראׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹו (יב, ֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
האלילים. ּופּולחן העבֹודה־זרה ׁשל הּמחלט ּבּטּולּה ּבּטּוי לידי ּבא ּבׁשחיטתֹו מצרים. ׁשל האליל – ׂשה היה הּפסח ְְְְְֱֱֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻקרּבן

ו'קרּבֹו'. 'ּכרעיו' ראׁשֹו, ׁשל הּפרטים ּובׁשלׁשת 'אלילים', ּובּטּול הּפסח ׁשחיטת ׁשל העבֹודה יׁשנּה ּכּיֹום ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹּגם
עליו ראראראראׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹו:::: אּלא עליֹונה, הכי לּסמכּות ּולקבעֹו 'אליל', – הּמגּבלים והבנתֹו ׂשכלֹו – ראׁשֹו את לעׂשֹות לאדם אסּור ֹֹ ְְְְְְֱֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻ

העליֹון. לרצֹון ּבטל ְְִֵֶָָָָלהיֹות
סביבֹו.ּכּכּכּכרעיורעיורעיורעיו:::: הּנמצא ּכל את ולתּבע למׁשֹול הּׁשלטֹון), (ּתאות ועצמה לכח מהּתאוה אליל לעׂשֹות לאדם אסּור ְְְְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
את קרקרקרקרּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו:::: להּׂשיג ּכדי ּכׁשרים האמצעים וכל מּכלּום נרּתע ׁשאינֹו עד הּגׁשמּיים, מּצרכיו אליל לעׂשֹות רּׁשאי אינֹו האדם ְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

ְַָָּפרנסתֹו.

(é)-ãò epnî øúpäå ø÷a-ãò epnî eøéúBú-àìå§«Ÿ¦¬¦¤−©®Ÿ¤§©Ÿ¨¬¦¤²©
:eôøNz Làa ø÷a−Ÿ¤¨¥¬¦§«Ÿ

i"yx£¯˜a „Ú epnÓ ¯˙Bp‰Â∑מׁשמעֹו ׁשהּבקר ּבקר, על ּבקר ליּתן ׁשנּיה, ּפעם ּבקר" "עד לֹומר ּתלמּוד מה ¿«»ƒ∆«…∆ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹֹֹֹ
החּמה, הנץ מדרׁשמּׁשעת ועֹוד מׁשמעֹו. לפי זהּו הּׁשחר, מעלֹות ּבאכילה ׁשאסּור להקּדים הּכתּוב ּובא ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ׁשני, ּבקר עד ראׁשֹון ּבבקר מּמּנּו והּנֹותר ּתדרׁשּנּו: וכ מּמחרת, אּלא טֹוב' ּב'יֹום נׂשרף ׁשאינֹו לּמד ְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹאחר:
ותׂשרפּנּו .ּתעמד ְְְֲִֶַֹ

(àé)íëéìòð íéøâç íëéðúî Búà eìëàz äëëå§»̈¨»«Ÿ§´Ÿ¼¨§¥¤´£ª¦½©«£¥¤Æ
ïBætça Búà ízìëàå íëãéa íëìwîe íëéìâøa§©§¥¤½©¤§¤−§¤§¤®©«£©§¤³ŸÆ§¦¨½

:ýåýéì àeä çñt¤¬©−©«Ÿ̈«
i"yx£ÌÈ¯‚Á ÌÎÈ˙Ó∑ מזּמניםלּדר.ÔBÊtÁa∑:ּכמֹו ּומהירּות, ּבהלה כג)לׁשֹון א נחּפז (שמואל ּדוד "ויהי »¿≈∆¬Àƒְִֶֶַָֻ¿ƒ»ְְְְְִִִֶֶַָָָָ

ז)ללכת", ב ּבחפזם"(מלכים ארם הׁשליכּו Ï‰'."אׁשר ‡e‰ ÁÒt∑ הּדּלּוג ׁשם על ּפסח, קרּוי הּוא הּקרּבן ְְְֲֲִִֶֶֶָָָָ∆««ְִֵֶַַַַָָָ
אמצעי  ויׂשראל למצרי, מּמצרי וקֹופץ מצרים ּבּתי מּבין יׂשראל ּבּתי מדּלג ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָוהּפסיחה

dpÓי  ¯‡zLÈ„e ‡¯Ùˆ „Ú dpÓ Ôe¯‡L˙ ‡ÏÂ¿»«¿¬ƒ≈««¿»¿ƒ¿»«ƒ≈
:Ôe„˜B˙ ‡¯ea ‡¯Ùˆ „Ú««¿»¿»¿

‡ÔÈ¯ÈÒיא  ÔB‰È ÔBÎÈˆ¯Á d˙È ÔeÏÎÈz ÔÈ„Îe¿≈≈¿»≈«¿≈¿¬ƒƒ
ÔBÎÈ„Èa ÔBÎÈ¯ËÁÂ ÔBÎÈÏ‚¯a ÔBÎÈÒÓ¿»≈¿ƒ¿≈¿À¿≈ƒ≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ‡ÁÒt eÏÈ‰·a d˙È ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿»≈ƒ¿ƒƒ¿»√»¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(i)ø÷a ãò epnî øúpäåäî Y §©Ÿ¨¦¤©Ÿ¤©
?äiðL íòt "ø÷a ãò" øîBì ãeîìz©§©©Ÿ¤©©§¦¨
BòîLî ø÷aäL ,ø÷a ìò ø÷a ïzì¦¥Ÿ¤©Ÿ¤¤©Ÿ¤©§¨

änçä õðä úòMî¯`Ed xwFA mzq ¦§©¨¥©©¨§¨¤
mEXn Edf zEhWtaE ,dOgd up¥©©¨§©§¤¦
axrW oeike ,axrl qgiA `Ed xwFAdW¤©¤§©©¨¤¤§¥¨¤¤¤
Fpipr xwA KM ,WnXd zaixr Fpipr¦§¨£¦©©¤¤¨Ÿ¤¦§¨
,k `nFi i"Wx d`x la` .WnXd zgixf§¦©©¤¤£¨§¥©¦¨

cEOr `Ed dlil lW FxwA"W a."xgXd ¤¨§¤©§¨©©©©
WExiR i"Wx o`M `iad KM mEXn ilE`e§©¦¨¥¦¨©¦¥

.sqFp¨
øeñàL íéc÷äì áeúkä àáe¨©¨§©§¦¤¨
éôì eäæ ,øçMä úBìòî äìéëàa©£¦¨¥£©©©¤§¦

øçà Løãî ãBòå .BòîLî¯,ck zAW ©§¨§¦§¨©¥©¨
.a

àlà ,'áBè íBé'a óøNð BðéàL ãnì¦¥¤¥¦§¨§¤¨
øúBpäå" :epLøãz Cëå ,úøçnî¦¨¢¨§¨¦§§¤§©¨

ïBLàø ø÷áa "epnî¯,e"h mFi lW ¦¤§Ÿ¤¦¤
.df iptNW wEqRA xMfPd©¦§¨©¨¤¦§¥¤

éðL "ø÷a ãò"¯`EdW .f"h mFi lW ©Ÿ¤¥¦¤¤
crFn lW FNEg)my i"yx(. ¤¥

epôøNúå ãîòz¯zaiY siqFd ©£Ÿ§¦§§¤¦¥©
Fzcinr zNigYW xnFl ,"cFnrY"©£©¤§¦©£¦¨
,ipW xwaA `N` didY `l dtixUl¦§¥¨Ÿ¦§¤¤¨§Ÿ¤¥¦
xwA cr oFW`x xwAn EPtxUYW `le§Ÿ¤¦§§¤¦Ÿ¤¦©Ÿ¤

ipW)m"`x(i"Wx oFWNn x`Fan oke . ¥¦§¥§¨¦§©¦
xwal EPOn xzFPde" :mW migqR§¨¦¨§©¨¦¤§Ÿ¤
FpiYnd ipW xwA cr ± oFW`x¦©Ÿ¤¥¦©§¦
i"WxW azM "dix` xEB"de ."EdtxUze§¦§§¥§©©§¥¨©¤©¦
icM ,"EPtxUze cFnrY" aFYkl wIC¦¥¦§©£§¦§§¤§¥

.sFxUl dUrÎzevn FGW xnFl`i dxez ©¤¦§©£¥¦§
(`i)íéøâç íëéðúîCøcì íéðnæî Y ¨§¥¤£ª¦§ª¨¦©¤¤

¯mdipzn ExBgIW `weC e`l ,xnFlM§©¨©§¨¤©§§¨§¥¤
EidIW xTird `N` ,mciA mlwnE©§¨§¨¨¤¨¨¦¨¤¦§
KxCW oeike ,KxCl z`vl mipkEn¨¦¨¥©¤¤§¥¨¤¤¤
mlwnE mdipzn xFbgl KxCl mi`vFId©§¦©¤¤©£¨§¥¤©§¨
"'ebe mixEbg mkipzn" xn` ,mciA§¨¨¨©¨§¥¤£¦

)m"`x(xnFl i"Wx zpEMW xnFl Wi F` .¥©¤©¨©©¦©

'eke mixEbg mipznA gqR zlik`W¤£¦©¤©§¨§©¦£¦
`N` ,Fnvr gqRd zlik` oiCn Dpi ¥̀¨¦¦£¦©©¤©©§¤¨
mipkEn zFidl mikixv mdW df cSn¦©¤¤¥§¦¦¦§¨¦

.z`vl̈¥
ïBætçaì Y,úeøéäîe äìäa ïBL §¦¨§¤¨¨§¦

"úëìì ætçð ãåã éäéå" :Bîk¯ §©§¦¨¦¤§¨¨¤¤
.ek ,bk ` l`EnW§¥

"íæôça íøà eëéìLä øLà"¯ £¤¦§¦£¨§¨§¨
qEpl mxdnA .eh ,f a mikln)my i"yx(. §¨¦§©£¨¨

'äì àeä çñtéeø÷ ïaøwä Y ¤©©©¨§¨¨
äçéñtäå âelcä íL ìò ,"çñt"¯ ¤©©¥©¦§©§¦¨

liaWA ,"gqR xW`" WExiRd Edfe§¤©¥£¤¨©¦§¦
gqRW)m"`x(. ¤¨©

éza âlãî àeä-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨§©¥¨¥
õôB÷å ,íéøöî éza ïéaî ìàøNé¦§¨¥¦¥¨¥¦§©§¥
èìîð éòöîà ìàøNéå éøöîì éøönî¦¦§¦§¦§¦§¦§¨¥¤§¨¦¦§¨

¯did" :`i wEqR oOwl i"Wx oFWl d`xE§¥§©¦§©¨¨¨¨
."mixvn iYal l`xUi iYAn bNcn§©¥¦¨¥¦§¨¥§¨¥¦§©¦

ì åéúBãBáò ìk eNò ízàåíéîL íL §©¤£¨£¨§¥¨©¦



פז `a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay '` iriax meil inei xeriy

(ç)úBvîe Là-éìö äfä äìéla øNaä-úà eìëàå§¨«§¬¤©¨−̈©©´§¨©¤®§¦¥´©½
:eäìëàé íéøøî-ìò©§Ÿ¦−Ÿ§ª«

i"yx£¯Na‰ ועצמֹות∑‡˙ ּגידים פג)ולא פסחים ÌÈ¯¯Ó.(מכילתא. ÏÚ∑ לאכל וצּום מרֹור, נקרא מר עׂשב ּכל ∆«»»ְֲִִַָֹ«¿…ƒְְֱִִֵֶֶַָָָָֹ
חּייהם" את ל"וימררּו זכר .מרֹור, ְְֲֵֵֶֶֶַַָָ

(è)ék íéna ìMáî ìLáe 'àð' epnî eìëàz-ìà©«Ÿ§³¦¤̧Æ½̈¨¥¬§ª−̈©¨®¦¦´
:Baø÷-ìòå åéòøk-ìò BLàø Là-éìö-íà¦§¦¥½Ÿ¬©§¨−̈§©¦§«

i"yx£‡ epnÓ eÏÎ‡z Ï‡∑ ערבי ּבלׁשֹון 'נא' קֹוראֹו צרּכֹו, ּכל צלּוי ÏM·Ó.ׁשאינֹו ÏL·e∑ זה ּכל «…¿ƒ∆»ְְְְִֵֶַָָָָָ»≈¿À»ֶָ
ּתאכלּו" "לא פא)ּבאזהרת מּכלֿמקֹום∑ÌÈna.(שם מבּׁשל", "ּובׁשל לֹומר: ּתלמּוד מׁשקין? לׁשאר .(שם)מּנין ְְְַַָֹֹ«»ƒְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָֻ

L‡ŒÈÏˆŒÌ‡ Èk∑ ּכי מּמּנּו ּתאכלּו "אל ּתעׂשה', 'לא עליו הֹוסיף וכאן עׂשה', ּב'מצות עליו ּגזר למעלה, ƒƒ¿ƒ≈ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
אׁש" צלי ÂÈÚ¯k.אם ÏÚ BL‡¯∑ ּכאחד ּכּלֹו נֹותן צֹולהּו מעיו ּובני קרּבֹו, ועם ּכרעיו ועם ראׁשֹו עם ְִִֵ…«¿»»ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָֹֻ

הדחתן אחר עד)לתֹוכֹו ּכלׁשֹון(שם קרּבֹו", ועל ּכרעיו "על ּולׁשֹון יג). –(לקמן ּבצבאֹותם ּכמֹו צבאֹותם", "על ְְְְְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָָ
אף ׁשהן, מׁשלם ּכמֹות ּבׂשרֹו ּכל ׁשהּוא, ּכמֹות .זה ְְְְֵֶֶֶַָָָֻ

e¯ח  ÈÂË ‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa ‡¯Òa ˙È ÔeÏÎÈÂ¿≈¿»ƒ¿»¿≈¿»«¿≈
:dpÏÎÈ ÔÈ¯¯Ó ÏÚ ¯ÈhÙe«ƒ«¿»ƒ≈¿À≈

·ÏM‡ט  ‡Ï Û‡Â ÈÁ „k dpÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï»≈¿ƒ≈««¿«»«»»
ÏÚ dLÈ¯ ¯e ÈÂË Ô‰l‡ ‡iÓa ÏM·Ó¿À»¿«»∆»≈¿≈≈≈«

:deb ÏÚÂ È‰BÚ¯k¿»ƒ¿««≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`
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miciB la` ,zFnvrM miWTd miciB¦¦©¨¦©£¨£¨¦¦
x`FanM ,xUaM md ixd miMxd̈©¦£¥¥§¨¨©§¨

`zlikOA)m"`x(. ©§¦§¨
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"W` ilv m`)m"`x(. ¦§¦¥
íénaì ïépî Yïé÷Lî øàL¯xEq`W ©¨¦¦©¦¦§¨©§¦¤¨
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."lXan§ª¨

Là éìö íà ékäìòîì Y¯g wEqR ¦¦§¦¥§©§¨¨
."W` ilv .. Elk`e"§¨§§¦¥
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ikC" a cEOr Wix ,`n migqR i"Wx©¦§¨¦¥©§¦
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."i`ẅ¥
åéòøk ìò BLàøãçàk Blk eäìBö Y¯ Ÿ©§¨¨¥ª§¤¨

cEOr Wix ,cr migqR i"Wx mB d`x§¥©©¦§¨¦¥©
FNEM ,'ebe eirxM lr FW`x W` ilv" :`§¦¥Ÿ©§¨¨

."rnWn cg`M§¤¨©§©
Baø÷ íòå åéòøk íòå BLàø íò¯d`x ¦Ÿ§¦§¨¨§¦¦§§¥

lre eirxM lr" :` ,hi zFkxA i"Wx mB©©¦§¨©§¨¨§©
e eirxM mr xnFlM ,FAxw."FAxw mr ¦§§©¦§¨¨§¦¦§

ïúçãä øçà BëBúì ïúBð åéòî éðáe¯ §¥¥¨¥§©©£¨¨¨
.cgi lMd dlFv f`e§¨¤©Ÿ©©

ìeìk ,"Baø÷ ìòå åéòøk ìò" ïBLïBL §©§¨¨§©¦§¦§
"íúàáö ìò"¯.ek ,e lirl ©¦§Ÿ¨§¥

,íúBàáöa Bîk¯`EdW "lr" Wi iM §§¦§¨¦¥©¤
z"iA zF` mFwnA),e lirl .n ,fk ziy`xa i"yx ¦§¥

ek(.
ïäL úBîk¯lr" :mW i"Wx mB d`x §¤¥§¥©©¦¨©

m`av lM ,mzF`avA ± mzF`av¦§¨§¦§¨¨§¨¨
mdn x`Wp `NW ,xnFlM ."mdihaWl§¦§¥¤§©¤Ÿ¦§©¥¤

mixvOn `vi `NW cg` s`)m"`x(EN`e . ©¤¨¤Ÿ¨¨¦¦§©¦§¥
.mW Ezn ixd z`vl Evx `NW¤Ÿ¨¨¥£¥¥¨

BøNa ìk ,àeäL úBîk äæ óà©¤§¤¨§¨
íìMî¯.zEnilWAi dxez ¦¨¥¦§¥

`a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay '` iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - cp 'nr ,a jxk jln zexb` .e"kyz oqip `"i gqtd bgl illk azknn)

קרקרקרקרּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו ועלועלועלועל ּכּכּכּכרעיורעיורעיורעיו עלעלעלעל ט)ראראראראׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹו (יב, ֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
האלילים. ּופּולחן העבֹודה־זרה ׁשל הּמחלט ּבּטּולּה ּבּטּוי לידי ּבא ּבׁשחיטתֹו מצרים. ׁשל האליל – ׂשה היה הּפסח ְְְְְֱֱֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻקרּבן

ו'קרּבֹו'. 'ּכרעיו' ראׁשֹו, ׁשל הּפרטים ּובׁשלׁשת 'אלילים', ּובּטּול הּפסח ׁשחיטת ׁשל העבֹודה יׁשנּה ּכּיֹום ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹּגם
עליו ראראראראׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹו:::: אּלא עליֹונה, הכי לּסמכּות ּולקבעֹו 'אליל', – הּמגּבלים והבנתֹו ׂשכלֹו – ראׁשֹו את לעׂשֹות לאדם אסּור ֹֹ ְְְְְְֱֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻ

העליֹון. לרצֹון ּבטל ְְִֵֶָָָָלהיֹות
סביבֹו.ּכּכּכּכרעיורעיורעיורעיו:::: הּנמצא ּכל את ולתּבע למׁשֹול הּׁשלטֹון), (ּתאות ועצמה לכח מהּתאוה אליל לעׂשֹות לאדם אסּור ְְְְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
את קרקרקרקרּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו:::: להּׂשיג ּכדי ּכׁשרים האמצעים וכל מּכלּום נרּתע ׁשאינֹו עד הּגׁשמּיים, מּצרכיו אליל לעׂשֹות רּׁשאי אינֹו האדם ְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

ְַָָּפרנסתֹו.

(é)-ãò epnî øúpäå ø÷a-ãò epnî eøéúBú-àìå§«Ÿ¦¬¦¤−©®Ÿ¤§©Ÿ¨¬¦¤²©
:eôøNz Làa ø÷a−Ÿ¤¨¥¬¦§«Ÿ

i"yx£¯˜a „Ú epnÓ ¯˙Bp‰Â∑מׁשמעֹו ׁשהּבקר ּבקר, על ּבקר ליּתן ׁשנּיה, ּפעם ּבקר" "עד לֹומר ּתלמּוד מה ¿«»ƒ∆«…∆ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹֹֹֹ
החּמה, הנץ מדרׁשמּׁשעת ועֹוד מׁשמעֹו. לפי זהּו הּׁשחר, מעלֹות ּבאכילה ׁשאסּור להקּדים הּכתּוב ּובא ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ׁשני, ּבקר עד ראׁשֹון ּבבקר מּמּנּו והּנֹותר ּתדרׁשּנּו: וכ מּמחרת, אּלא טֹוב' ּב'יֹום נׂשרף ׁשאינֹו לּמד ְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹאחר:
ותׂשרפּנּו .ּתעמד ְְְֲִֶַֹ

(àé)íëéìòð íéøâç íëéðúî Búà eìëàz äëëå§»̈¨»«Ÿ§´Ÿ¼¨§¥¤´£ª¦½©«£¥¤Æ
ïBætça Búà ízìëàå íëãéa íëìwîe íëéìâøa§©§¥¤½©¤§¤−§¤§¤®©«£©§¤³ŸÆ§¦¨½

:ýåýéì àeä çñt¤¬©−©«Ÿ̈«
i"yx£ÌÈ¯‚Á ÌÎÈ˙Ó∑ מזּמניםלּדר.ÔBÊtÁa∑:ּכמֹו ּומהירּות, ּבהלה כג)לׁשֹון א נחּפז (שמואל ּדוד "ויהי »¿≈∆¬Àƒְִֶֶַָֻ¿ƒ»ְְְְְִִִֶֶַָָָָ

ז)ללכת", ב ּבחפזם"(מלכים ארם הׁשליכּו Ï‰'."אׁשר ‡e‰ ÁÒt∑ הּדּלּוג ׁשם על ּפסח, קרּוי הּוא הּקרּבן ְְְֲֲִִֶֶֶָָָָ∆««ְִֵֶַַַַָָָ
אמצעי  ויׂשראל למצרי, מּמצרי וקֹופץ מצרים ּבּתי מּבין יׂשראל ּבּתי מדּלג ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָוהּפסיחה

dpÓי  ¯‡zLÈ„e ‡¯Ùˆ „Ú dpÓ Ôe¯‡L˙ ‡ÏÂ¿»«¿¬ƒ≈««¿»¿ƒ¿»«ƒ≈
:Ôe„˜B˙ ‡¯ea ‡¯Ùˆ „Ú««¿»¿»¿

‡ÔÈ¯ÈÒיא  ÔB‰È ÔBÎÈˆ¯Á d˙È ÔeÏÎÈz ÔÈ„Îe¿≈≈¿»≈«¿≈¿¬ƒƒ
ÔBÎÈ„Èa ÔBÎÈ¯ËÁÂ ÔBÎÈÏ‚¯a ÔBÎÈÒÓ¿»≈¿ƒ¿≈¿À¿≈ƒ≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ‡ÁÒt eÏÈ‰·a d˙È ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿»≈ƒ¿ƒƒ¿»√»¿»
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)m"`x(xnFl i"Wx zpEMW xnFl Wi F` .¥©¤©¨©©¦©

'eke mixEbg mipznA gqR zlik`W¤£¦©¤©§¨§©¦£¦
`N` ,Fnvr gqRd zlik` oiCn Dpi ¥̀¨¦¦£¦©©¤©©§¤¨
mipkEn zFidl mikixv mdW df cSn¦©¤¤¥§¦¦¦§¨¦

.z`vl̈¥
ïBætçaì Y,úeøéäîe äìäa ïBL §¦¨§¤¨¨§¦

"úëìì ætçð ãåã éäéå" :Bîk¯ §©§¦¨¦¤§¨¨¤¤
.ek ,bk ` l`EnW§¥

"íæôça íøà eëéìLä øLà"¯ £¤¦§¦£¨§¨§¨
qEpl mxdnA .eh ,f a mikln)my i"yx(. §¨¦§©£¨¨

'äì àeä çñtéeø÷ ïaøwä Y ¤©©©¨§¨¨
äçéñtäå âelcä íL ìò ,"çñt"¯ ¤©©¥©¦§©§¦¨

liaWA ,"gqR xW`" WExiRd Edfe§¤©¥£¤¨©¦§¦
gqRW)m"`x(. ¤¨©

éza âlãî àeä-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨§©¥¨¥
õôB÷å ,íéøöî éza ïéaî ìàøNé¦§¨¥¦¥¨¥¦§©§¥
èìîð éòöîà ìàøNéå éøöîì éøönî¦¦§¦§¦§¦§¦§¨¥¤§¨¦¦§¨

¯did" :`i wEqR oOwl i"Wx oFWl d`xE§¥§©¦§©¨¨¨¨
."mixvn iYal l`xUi iYAn bNcn§©¥¦¨¥¦§¨¥§¨¥¦§©¦

ì åéúBãBáò ìk eNò ízàåíéîL íL §©¤£¨£¨§¥¨©¦



a`פח zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay '` iriax meil inei xeriy
וגם  ּפסח, ׁשּקרּוי לׁשמֹו זכר ּוקפיצה, ּדּלּוג ּדר אחר) (ּדבר ׁשמים. לׁשם עבֹודֹותיו ּכל עׂשּו ואּתם ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָנמלט,

ּפסיעה  לׁשֹון .פסק"א ְְִָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - jli`e 161 'nr ai jxk zegiyÎihewil)

להלהלהלה'''' ההההּוּוּוּואאאא יא)ּפּפּפּפסחסחסחסח (יב, ֶֶֶֶַַַַַַַַ
ּוקפיצה ּדּלּוג ּדר עבֹודֹותיו... ּכל עׂשּו ואּתם הּדּלּוג... ׁשם על ּפסח קרּוי הּוא הּקרּבן לה': הּוא (רש"י)ּפסח ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

מצרים? יציאת ּבׁשעת ּב'ּדּלּוג' הּצר ְְְְִִִִִֶַַַַַֹמה
ׁשעמדּו ועד זֹו מעבדּות ׁשהׁשּתחררּו מּׁשעה הארץ". "ערות ׁשהיתה ּבמצרים, ּדֹורֹות ּכּמה ּבמׁש מׁשעּבדים היּו ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֻּבני־יׂשראל
אי־אפׁשר  ׁשּכזה חד מעבר ימים). ותׁשעה (ארּבעים ּביֹותר קצר זמן עבר – הּגבּורה מּפי הּתֹורה את לקּבל הר־סיני ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָליד

ּוקפיצה'. 'ּדּלּוג ׁשל ּבדר אּלא ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָלבּצע

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - e"nyz oqipa `"i illkÎazkn)

ּבּבּבּבידכםידכםידכםידכם ּוּוּוּוממממּקּקּקּקלכםלכםלכםלכם ּבּבּבּברגליכםרגליכםרגליכםרגליכם,,,, נעליכםנעליכםנעליכםנעליכם חגחגחגחגּוּוּוּוריםריםריםרים,,,, מתניכםמתניכםמתניכםמתניכם אאאאֹוֹוֹוֹותתתתֹוֹוֹוֹו,,,, ּתּתּתּתאכלאכלאכלאכלּוּוּוּו יא)וככהוככהוככהוככה (יב, ְְְְָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ
הּסביבה  עם קׁשריו הּקרֹובה, סביבתֹו עם קׁשריו עצמֹו, האדם סּוגים: לׁשלֹוׁשה ּכלל, ּבדר מתחּלקים, אדם ׁשל ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָחּייו

ְָָהרחֹוקה.
"מּקלכם": "נעליכם", "מתניכם", – האמּורים הּפרטים ּבׁשלׁשת נרמזים אּלּו חלקים ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשלֹוׁשה

הּמעמיד מתניכם מתניכם מתניכם מתניכם " ּדבר הם "הּמתנים ׁשּכן ּב"מתניכם", נרמזת זֹו חרּות ּבֹו־עצמֹו. הּקׁשּור ּבכל לחרּות להּגיע צרי אדם – " ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
עליהם". ועֹומד הּנּצב הראׁש עם הּגּוף ּכל ְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹאת

ּבכל נעליכם נעליכם נעליכם נעליכם " ּוקדּׁשה אלקּות להכניס – יֹותר ּכללי ּובאפן ּבמּגע. ּבא הּוא ׁשאּתם לאנׁשים ּולסּיע לעזֹור האדם על – " ְְְְְְְְֱֲֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ
האדמה. עם ּבמּגע האדם ּבא הרגל על־ידי ׁשהרי ּב"נעלים", נרמז זה ענין ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָסביבתֹו.

לֹומר ממממּקּקּקּקלכם לכם לכם לכם " אדם "חּיב ׁשהרי אליו, להּגיע מסּגל ׁשאינֹו מּמּנּו, ׁשרחֹוק ּבעֹולם החלק על ּגם להׁשּפיע חּיב אדם – " ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ
ּבידֹו. אליו להּגיע יכֹול ׁשאינֹו לדבר להּגיע ּכדי ּבמּקל מׁשּתּמׁש אדם ׁשּכן ּב'מּקל', נרמז זה ּדבר העֹולם". נברא ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָּבׁשבילי

(áé)-ìë éúékäå äfä äìéla íéøöî-õøàá ézøáòå§¨«©§¦´§¤«¤¦§©»¦»©©´§¨©¤¼§¦¥¦³¨
ìà-ìëáe äîäa-ãòå íãàî íéøöî õøàa øBëaýé §Æ§¤´¤¦§©½¦¥«¨−̈§©§¥¨®§¨¡Ÿ¥¬

:ýåýé éðà íéèôL äNòà íéøöî¦§©²¦¤«¡¤¬§¨¦−£¦¬§Ÿ̈«
i"yx£Èz¯·ÚÂ∑,למקֹום מּמקֹום העֹובר לֹוקיןּכמל ּכּלן אחד ּוברגע אחת BÎa¯.(מכילתא)ּובהעברה Ïk ¿»«¿ƒְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ»¿

ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a∑ אחרים ּבכֹורֹות ּתלמּוד אף אחרים? ׁשּבמקֹומֹות מצרים ּבכֹורי אף ּומּנין ּבמצרים. והם ¿∆∆ƒ¿«ƒְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַ

‰„ÔÈיב  ‡ÈÏÈÏa ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡· È˙ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿≈ƒ¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿≈¿»»≈
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡¯Îea Ïk ÏBË˜‡Â¿∆¿»¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ
ÌÈ¯ˆÓ ˙ÂÚË ÏÎ·e ‡¯ÈÚa „ÚÂ ‡L‡Ó≈¬»»¿«¿ƒ»¿»«¬«ƒ¿«ƒ

:ÈÈ ‡‡ ÔÈÈc „aÚ‡∆¿≈ƒƒ¬»¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

äöéô÷e âelc Cøc¯,zg` lbxA bENiC ¤¤¦§¦¨¦§¤¤©©
zFld` d`x ± milbx iYWA dvitwE§¦¨¦§¥©§©¦§¥¢¨
dicaFr EpiAx WExitaE d dpWn wxR¤¤¦§¨§¥©¥©§¨

mW `xEphxA)iaxd(zEfixfA xnFlM . ©§§¨¨§©¦§¦
.zExidnaE¦§¦

ì øëæBîL¯.gqR oAxw lW ¥¤¦§¤¨§©¤©
"çñt" éeøwL¯bENiCd mW lr ¤¨¤©©¥©¦

EAx EN` i"Wx ixaC WExitA .dvitTde§©§¦¨§¥¦§¥©¦¥©
m"`x d`x ± miWExiRde zF`qxiBd©¦§¨§©¥¦§¥§¥
mpi`W Wi) "dix` xEb"e "WEal"§§©§¥¥¤¥¨
mpi`W Wie ,"minW mWl" miqxFB§¦§¥¨©¦§¥¤¥¨
Wie ,"dvitwE bENiC KxC" miqxFB§¦¤¤¦§¦¨§¥
zFaiYd iptl "xg` xaC" mitiqFOW¤¦¦¨¨©¥¦§¥©¥

dvitwE bENiC KxC"(iYrC zEIprl K` . ¤¤¦§¦¨©©£¦©§¦
miptAW `qxiBd itl WExiRdW d`xp¦§¤¤©¥§¦©¦§¨¤¦§¦
zlAEwnde dvFtpd `qxiBd `idW)( ¤¦©¦§¨©§¨§©§¤¤

mW lr gqR iExw oAxTd :hEWR `Ed¨©¨§¨¨¤©©¥
zcFar z` zFUrl Wi okle ,'d gqRW¤¨©§¨¥¥©£¤£©
`Ed gqR" oMW) minW mWl gqRd©¤©§¥¨©¦¤¥¤©

'dl"(KxcA zFidl dkixv dcFarde , ©§¨£¨§¦¨¦§§¤¤
oFfRgA) dvitwE bENiC(dgiqRl xkf , ¦§¦¨§¦¨¥¤©§¦¨

xW`") bENiClegqR"'d(KM mW lrW , §©¦£¤¨©¤©¥¨
."gqR" `xwp¦§¨¤©
à"÷ùô íâå¯paske.ziztxvA gqR , §©¤©§¨§¨¦

ìäòéñt ïBL¯ziztxvA mBW `vnpe §§¦¨§¦§¨¤©§¨§¨¦
driqR lW zErnWn gqtl Wi¥§¤©©§¨¤§¦¨

.bENiceai dxez §¦
(ai)ézøáòåíB÷nî øáBòä Cìîk Y §¨©§¦§¤¤¨¥¦¨

íB÷îì¯FzxHOW,Fvtg fFgnl riBdl §¨¤©§¨§©¦©¦§¤§
mdA xaFr `EdW zFnFwOA FzEdWE§©§¤¥¨¤
zxHn o`M s` ,calA aB` KxcA `id¦§¤¤©©¦§¨©¨©§©
`EdÎKExAÎWFcTd lW Fz`ivi§¦¨¤©¨¨

ipA z` liSdl icM dzid mixvnl§¦§©¦¨§¨§¥§©¦¤§¥
EMd aB` KxcAW `N` ,l`xUi¦§¨¥¤¨¤§¤¤©©ª
mixvn ixFkA lM Ff dxardn d`vFzM§¨¨¥©£¨¨¨§¥¦§©¦

)iaxd(.
ïlk ãçà òâøáe úçà äøáòäáe§©£¨¨©©§¤©¤¨ª¨

ïé÷Bì¯xn`PW s`W ,dfA siqFn ¦¦¨¤¤©¤¤¡©
otF`A dzid `l d`Mdd ,"iziMde"§¦¥¦©©¨¨Ÿ¨§¨§¤
dgBWdA ixvnE ixvn lkl ihxR§¨¦§¨¦§¦¦§¦§©§¨¨
mNEM ,"xFkA lk iziMde" `N` ,zcgEin§¤¤¤¨§¦¥¦¨§¨
lr dzid d`MddW mEXn ,cg`M EMdª§¤¨¦¤©©¨¨¨§¨©
rbxaE zg` dxardA ,"iYxare" ici§¥§¨©§¦§©£¨¨©©§¤©

cg`)iaxd(. ¤¨
íéøöî õøàa øBëa ìëóà Y ¨§§¤¤¦§©¦©

íéøöîa íäå íéøçà úBøBëa¯m`W §£¥¦§¥§¦§©¦¤¦
"mixvn ixFkA lM" xnFl Fl did ,oM `lŸ¥¨¨©¨§¥¦§©¦

)`"eb(.
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קלו)לֹומר: ּבבכֹוריהם"(תהלים מצרים Ó‰a‰."למּכה „ÚÂ Ì„‡Ó∑מּמּנּו ּתחּלה, ּבעברה ׁשהתחיל מי ְְְִִִֵֵֶַַַ≈»»¿«¿≈»ְְֲִִִִִֵֶֶַָָ

הּפרענּות  ÌÈ¯ˆÓ.מתחלת È‰Ï‡ ÏÎ·e∑ לארץ ונּתכת נּמסת מּתכת וׁשל נרקבת, עץ ÌÈËÙL.ׁשל ‰NÚ‡ ְְֶֶַַָֻ¿»¡…≈ƒ¿«ƒְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָ∆¡∆¿»ƒ
'‰ È‡∑ ּבעצמי ׁשליח אני עלֿידי .ולא ¬ƒְְְְֲִִִֵַַַָֹ

(âé)ízà øLà íézaä ìò úàì íëì ícä äéäå§¨¨Á©¨¸¨¤¹§ÀŸ©³©¨¦Æ£¤´©¤´
äéäé-àìå íëìò ézçñôe ícä-úà éúéàøå íL̈½§¨¦̧¦Æ¤©½̈¨«©§¦−£¥¤®§Ÿ¦«§¤̧

âð íëá:íéøöî õøàa éúkäa úéçLîì ó ¨¤¬¤̧¤Æ§©§¦½§©Ÿ¦−§¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£˙‡Ï ÌÎÏ Ìc‰ ‰È‰Â∑ מּבפנים אּלא הּדם נתנּו ׁשּלא מּכאן, לאֹות. לאחרים ולא לאֹות È˙È‡¯Â.לכם ¿»»«»»∆¿…ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ¿»ƒƒ

Ìc‰ ע ∑‡˙ את אני נֹותן הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, אמר אּלא לפניו, ּגלּוי ּבמצֹותי,הּכל עסּוקים ׁשאּתם לראֹות יני ∆«»ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
עליכם  אני לֹו:∑ÈzÁÒÙe.ּופֹוסח ודֹומה לא)וחמלּתי, לׁשֹון (ישעיה ּפסיחה, ּכל אֹומר: ואני והמליט". "ּפסֹוח ֲֲִֵֵֶַ»«¿ƒְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ

וכן: זה. ּבתֹו זה ׁשרּויים ׁשהיּו מצרים, לבּתי יׂשראל מּבּתי היה מדּלג ּופסחּתי, ּוקפיצה: יח)ּדּלּוג א (מלכים ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
מּבין  ּוממּלטֹו מדּלגֹו והמליט", "ּפסֹוח וכן ּכקֹופצים, הֹולכים הּפּסחים ּכל וכן הּסעּפים", עלֿׁשּתי ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָֹ"ּפסחים

‡Ôezיג  Èc ‡iza ÏÚ ˙‡Ï ÔBÎÏ ‡Ó„ È‰ÈÂƒ≈¿»¿¿««»«»ƒ«
È‰È ‡ÏÂ ÔBÎÈÏÚ ÒBÁÈ‡Â ‡Óc ˙È ÈÊÁ‡Â Ônz«»¿∆¡≈»¿»¿≈¬≈¿»¿≈
‡Ú¯‡a ÈÏË˜Óa ‡ÏaÁÏ ‡˙BÓ ÔBÎ·¿»¿«»»¿ƒ¿¿ƒ¿«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

úBîB÷îaL íéøöî éøBëa óà ïépîe¦©¦©§¥¦§©¦¤¦§
äkîì" :øîBì ãeîìz ?íéøçà£¥¦©§©§©¥

"íäéøBëáa íéøöî¯zErnWOW ¦§©¦¦§¥¤¤©§¨
mpi`W s` mdixFkA dMdW wEqRd©¨¤¦¨§¥¤©¤¥¨
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וגם  ּפסח, ׁשּקרּוי לׁשמֹו זכר ּוקפיצה, ּדּלּוג ּדר אחר) (ּדבר ׁשמים. לׁשם עבֹודֹותיו ּכל עׂשּו ואּתם ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָנמלט,

ּפסיעה  לׁשֹון .פסק"א ְְִָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - jli`e 161 'nr ai jxk zegiyÎihewil)

להלהלהלה'''' ההההּוּוּוּואאאא יא)ּפּפּפּפסחסחסחסח (יב, ֶֶֶֶַַַַַַַַ
ּוקפיצה ּדּלּוג ּדר עבֹודֹותיו... ּכל עׂשּו ואּתם הּדּלּוג... ׁשם על ּפסח קרּוי הּוא הּקרּבן לה': הּוא (רש"י)ּפסח ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

מצרים? יציאת ּבׁשעת ּב'ּדּלּוג' הּצר ְְְְִִִִִֶַַַַַֹמה
ׁשעמדּו ועד זֹו מעבדּות ׁשהׁשּתחררּו מּׁשעה הארץ". "ערות ׁשהיתה ּבמצרים, ּדֹורֹות ּכּמה ּבמׁש מׁשעּבדים היּו ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֻּבני־יׂשראל
אי־אפׁשר  ׁשּכזה חד מעבר ימים). ותׁשעה (ארּבעים ּביֹותר קצר זמן עבר – הּגבּורה מּפי הּתֹורה את לקּבל הר־סיני ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָליד

ּוקפיצה'. 'ּדּלּוג ׁשל ּבדר אּלא ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָלבּצע

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - e"nyz oqipa `"i illkÎazkn)

ּבּבּבּבידכםידכםידכםידכם ּוּוּוּוממממּקּקּקּקלכםלכםלכםלכם ּבּבּבּברגליכםרגליכםרגליכםרגליכם,,,, נעליכםנעליכםנעליכםנעליכם חגחגחגחגּוּוּוּוריםריםריםרים,,,, מתניכםמתניכםמתניכםמתניכם אאאאֹוֹוֹוֹותתתתֹוֹוֹוֹו,,,, ּתּתּתּתאכלאכלאכלאכלּוּוּוּו יא)וככהוככהוככהוככה (יב, ְְְְָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ
הּסביבה  עם קׁשריו הּקרֹובה, סביבתֹו עם קׁשריו עצמֹו, האדם סּוגים: לׁשלֹוׁשה ּכלל, ּבדר מתחּלקים, אדם ׁשל ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָחּייו

ְָָהרחֹוקה.
"מּקלכם": "נעליכם", "מתניכם", – האמּורים הּפרטים ּבׁשלׁשת נרמזים אּלּו חלקים ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשלֹוׁשה

הּמעמיד מתניכם מתניכם מתניכם מתניכם " ּדבר הם "הּמתנים ׁשּכן ּב"מתניכם", נרמזת זֹו חרּות ּבֹו־עצמֹו. הּקׁשּור ּבכל לחרּות להּגיע צרי אדם – " ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
עליהם". ועֹומד הּנּצב הראׁש עם הּגּוף ּכל ְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹאת

ּבכל נעליכם נעליכם נעליכם נעליכם " ּוקדּׁשה אלקּות להכניס – יֹותר ּכללי ּובאפן ּבמּגע. ּבא הּוא ׁשאּתם לאנׁשים ּולסּיע לעזֹור האדם על – " ְְְְְְְְֱֲֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ
האדמה. עם ּבמּגע האדם ּבא הרגל על־ידי ׁשהרי ּב"נעלים", נרמז זה ענין ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָסביבתֹו.

לֹומר ממממּקּקּקּקלכם לכם לכם לכם " אדם "חּיב ׁשהרי אליו, להּגיע מסּגל ׁשאינֹו מּמּנּו, ׁשרחֹוק ּבעֹולם החלק על ּגם להׁשּפיע חּיב אדם – " ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ
ּבידֹו. אליו להּגיע יכֹול ׁשאינֹו לדבר להּגיע ּכדי ּבמּקל מׁשּתּמׁש אדם ׁשּכן ּב'מּקל', נרמז זה ּדבר העֹולם". נברא ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָּבׁשבילי
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קלו)לֹומר: ּבבכֹוריהם"(תהלים מצרים Ó‰a‰."למּכה „ÚÂ Ì„‡Ó∑מּמּנּו ּתחּלה, ּבעברה ׁשהתחיל מי ְְְִִִֵֵֶַַַ≈»»¿«¿≈»ְְֲִִִִִֵֶֶַָָ

הּפרענּות  ÌÈ¯ˆÓ.מתחלת È‰Ï‡ ÏÎ·e∑ לארץ ונּתכת נּמסת מּתכת וׁשל נרקבת, עץ ÌÈËÙL.ׁשל ‰NÚ‡ ְְֶֶַַָֻ¿»¡…≈ƒ¿«ƒְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָ∆¡∆¿»ƒ
'‰ È‡∑ ּבעצמי ׁשליח אני עלֿידי .ולא ¬ƒְְְְֲִִִֵַַַָֹ

(âé)ízà øLà íézaä ìò úàì íëì ícä äéäå§¨¨Á©¨¸¨¤¹§ÀŸ©³©¨¦Æ£¤´©¤´
äéäé-àìå íëìò ézçñôe ícä-úà éúéàøå íL̈½§¨¦̧¦Æ¤©½̈¨«©§¦−£¥¤®§Ÿ¦«§¤̧

âð íëá:íéøöî õøàa éúkäa úéçLîì ó ¨¤¬¤̧¤Æ§©§¦½§©Ÿ¦−§¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£˙‡Ï ÌÎÏ Ìc‰ ‰È‰Â∑ מּבפנים אּלא הּדם נתנּו ׁשּלא מּכאן, לאֹות. לאחרים ולא לאֹות È˙È‡¯Â.לכם ¿»»«»»∆¿…ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ¿»ƒƒ

Ìc‰ ע ∑‡˙ את אני נֹותן הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, אמר אּלא לפניו, ּגלּוי ּבמצֹותי,הּכל עסּוקים ׁשאּתם לראֹות יני ∆«»ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
עליכם  אני לֹו:∑ÈzÁÒÙe.ּופֹוסח ודֹומה לא)וחמלּתי, לׁשֹון (ישעיה ּפסיחה, ּכל אֹומר: ואני והמליט". "ּפסֹוח ֲֲִֵֵֶַ»«¿ƒְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ

וכן: זה. ּבתֹו זה ׁשרּויים ׁשהיּו מצרים, לבּתי יׂשראל מּבּתי היה מדּלג ּופסחּתי, ּוקפיצה: יח)ּדּלּוג א (מלכים ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
מּבין  ּוממּלטֹו מדּלגֹו והמליט", "ּפסֹוח וכן ּכקֹופצים, הֹולכים הּפּסחים ּכל וכן הּסעּפים", עלֿׁשּתי ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָֹ"ּפסחים

‡Ôezיג  Èc ‡iza ÏÚ ˙‡Ï ÔBÎÏ ‡Ó„ È‰ÈÂƒ≈¿»¿¿««»«»ƒ«
È‰È ‡ÏÂ ÔBÎÈÏÚ ÒBÁÈ‡Â ‡Óc ˙È ÈÊÁ‡Â Ônz«»¿∆¡≈»¿»¿≈¬≈¿»¿≈
‡Ú¯‡a ÈÏË˜Óa ‡ÏaÁÏ ‡˙BÓ ÔBÎ·¿»¿«»»¿ƒ¿¿ƒ¿«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ
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Û‚.הּמּומתים  ÌÎ· ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑.ּבמצרים הּוא הֹווה יכֹול (מכילתא)אבל יׂשראל, ׁשל ּבביתֹו מצרי ׁשהיה הרי . ִַָ¿…ƒ¿∆»∆∆∆ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

ׁשל  ּבביתֹו יׂשראל ׁשהיה הרי ׁשּבבּתיכם. ּבמצרי הֹווה אבל נגף", בכם "ולאֿיהיה לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹיּמלט?
נגף  בכם "ולאֿיהיה לֹומר: ּתלמּוד ּכמֹותֹו? ילקה אני ׁשֹומע ."מצרי, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 50 cenr ,el wlg 'zegiy ihewl' itÎlr)

`Ed xW`A icEdi lM aExw¥¨§¦©£¤

מצרים" ּבארץ ּבהּכֹותי למׁשחית נגף ּבכם יהיה "ולא ּבפרׁשתנּו ּכתּוב הּמׁשקֹוף, על לתת יׂשראל ׁשּנצטּוּו הּפסח לדם ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹּבנֹוגע
יג) נגף".(יב, ּבכם יהיה ולא ּתלמּוד־לֹומר ּכמֹותֹו, ילקה אני ׁשֹומע מצרי, ׁשל ּבביתֹו יׂשראל ׁשהיה "הרי רׁש"י ּופרׁש .ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ׁשּבּׁשמים. לאביהם יׂשראל ּבני קרּוב ּבדר אּלּו מּדברים נפלאה הֹוראה ללמד ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹויׁש
ּביֹותר, ּפׁשּוטים אנׁשים הם אם ּגם ּומצֹות, לתֹורה יׂשראל ּבני ּבקרּוב לעסק הם ׁשּמּוכנים ּדאף האֹומרים, יׁשנם ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּדהּנה
מּצד־עצמם  מּגיעים ׁשאינם ּכאּלּו אנׁשים עם א ּבקרּובם. יתעּסקּו ואז הּמדרׁש, לבית יּגיעּו לכל־הּפחֹות אם רק זהּו ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָהּנה
אּלּו. אנׁשים נמצאים ּבהם למקֹומֹות ו"לרדת" הּלּמּוד, את להפסיק צרי לזה ׁשהרי להתעּסק. רֹוצים אינם הּמדרׁש ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָלבית

הּפסח: מּליל ההֹוראה ּבאה זה ְִֵֶֶַַַַָָָָועל
הּמצרים, להם ּׁשעׂשּו מה ּכל ּדלאחר מאֹוד. נמּו ּברּוחנּיּות ּומּצבֹו מעמדֹו הּזה, ּבּלילה הּמצרי ּבבית ׁשּנמצא יהּודי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָּדהּנה

ּבקר" עד ּביתֹו מּפתח איׁש תצאּו "לא זה ׁשּבלילה יׂשראל ּבני ּׁשהזהרּו ּולאחרי הּמצרים, ׁשּקּבלּו הּמּכֹות כב)ּולאחרי ,(שם, ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹֻ
מצרי! ׁשל ּבבית הּוא נמצא ְְְֲִִִִִֶַַָעדין

ּובעצמֹו" "ּבכבֹודֹו הּקּב"ה "ירד" זה, ּכל ויוציאנו)ועם פיסקא פסח, של זה (הגדה יהּודי ּגם להּציל הּמצרי, ׁשל לביתֹו עד , ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ
מּיׂשראל. אחד לכל הּקּב"ה ׁשל חּבתֹו מּצד והּוא מּמצרים, ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּולהֹוציאֹו

ב. נח, (ברכות ּכרּבֹו" ׁשּיהא לעבד ׁש"ּדּיֹו אלינּו, ּבנֹוגע ּגם לֹומדים עד ּומּזה ּובעצמֹו" "ּבכבֹודֹו ירד ׁשהּקּב"ה ּדכׁשם ועוד). ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ
הּבֹורא  ועבֹודת לדרכי הּוא ּבאׁשר יהּודי ּכל לקרב אחד ּכל צרי ּכן ועבֹודתֹו, לתֹורתֹו יׂשראל ּבן לקרב מצרי ׁשל ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָלביתֹו

הּנעלה. ּומּצבֹו מּמעמדֹו "לרדת" צרי לזה אם ּגם ,ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָיתּבר
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גֹו'" לבנ והּגדּת ׁשּנאמר מּמצרים, יצא הּוא ּכאילּו עצמֹו את לראֹות אדם חּיב ודֹור ּדֹור "ּבכל ּבמׁשנתם חכמים ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָׁשנּו
במשנה) ב קטז, .(פסחים
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`a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay '` iriax meil inei xeriy
ב'תמ"ח, ּבׁשנת היתה מצרים ׁשּיציאת ּבעֹוד מּמצרים", יצא הּוא "ּכאילּו להרּגיׁש האדם יכֹול אי הּדבר, ּתמּוּה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָולכאֹורה

ׁשנים? אלפי עברּו עּתה ועד ְְְִֵֵַַַָָָָּומאז
ּגבּורֹות־ה' ּבספרֹו מּפראג הּמהר"ל ּׁשּבאר מה על־ּפי הּדברים לבאר פנ"ב)ויׁש שם וראה ּבנֹוסף (פס"א, מצרים ׁשּביציאת , ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ

את  הּקּב"ה ׁשהֹוציא אחר "ּכי ּובלׁשֹונֹו ּבעצם, חֹורין ּבני יׂשראל ׁשּנהיּו נפעל אז הרי ּבפעל, מצרים מארץ ׁשּיצאּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹלזה
נתּבּטל  לא ּבזה ׁשּיׁש והחׁשיבּות והּמעלה ּבעצם, ליׂשראל הּוא הּׁשם זה כּו', חֹורין ּבני אֹותם ונתן מּמצרים ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹיׂשראל

ְָָּבגלּותם".
"ּבני  הם הרי ּבגלּות נמצאים ּכאׁשר וגם "עבדים", ּבגדר יׂשראל ּבני ׁשּיהיּו ּכלל אי־אפׁשר מצרים יציאת ׁשּמאז ְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָונמצא,

ִחֹורין".
הּתניא ּבספר מבאר פ"ב)והּנה והאמונה היחוד צר(שער יׁש יתּבּטל, ולא הּדבר ׁשּיתקּים ּכדי הּנה הּטבע, נגד ׁשהּוא ׁשּדבר ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

א  לרגע לחּדׁשֹו הּקּב"ה יפסיק ואם ורגע, רגע ּבכל הּנס את ויפעל הּקּב"ה לטבעם.ׁשּיחּדׁש הּדברים ויחזרּו הּנס יתּבּטל חד, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
לגמרי, הּטבע מן ׁשּלמעלה  נס הּוא עבדים, ׁשּיהי ּו ואי־אפׁשר  ּבעצם חֹורין ּבני הם ׁשּיׂשראל זה ׁשענין מּכיון ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָועל־ּפי־זה,

חֹורין'. 'ּבני להיֹות ּבנּו ּופֹועל מּמצרים, אֹותנּו מֹוציא הּקּב"ה ורגע רגע ּובכל רגע, ּבכל מתחּדׁש זה ׁשּנס מּובן ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָהרי
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מצריםמצריםמצריםמצרים:::: ּבּבּבּבארץארץארץארץ ּבּבּבּבההההּכּכּכּכתיתיתיתי למלמלמלמׁשׁשׁשׁשחיתחיתחיתחית נגףנגףנגףנגף בכםבכםבכםבכם ְְְְֹֹֽֽֽֽולאולאולאולא־־־־יהיהיהיהיהיהיהיה ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֽֽֽֽ
נגף ּבכם יהיה ולא לֹומר ּתלמּוד ּכמֹותֹו, ילקה אני ׁשֹומע מצרי ׁשל ּבביתֹו יׂשראל ׁשהיה ובפרש"י)הרי יג. (יב, ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

הּקּב"ה  ידי על ׁשּנבחר ׂשה, היה ּפסח קרּבן מרע". ּכ"סּור ּפסח וקרּבן טֹוב", ּכ"עׂשה אּלּו מּדברים נפלאה הֹוראה ללמד ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹיׁש
חמת  למרֹות לׁשחטֹו נצטּוּו יׂשראל ׁשּבני ּבלבד זֹו לא זרה. ּכעבֹודה הּמצרים ּבעיני ׁשּנחׁשב אּלא ּבגלל הּמצרים, ׁשל ם ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ּבלּבם. ויׁשרׁשּו יחּדרּו מהרע וההּפרדּות ׁשהּמיאּוס ּכדי ימים ד' ּבּבית להחזיקֹו נדרׁשּו ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֻאף

(ãé)âç Búà íúbçå ïBøkæì íëì äfä íBiä äéäå§¨¨Á©¸©¤³¨¤Æ§¦¨½§©Ÿ¤¬Ÿ−©´
:eäbçz íìBò úwç íëéúøãì ýåýéì©«Ÿ̈®§Ÿ́Ÿ¥¤½ª©¬−̈§¨ª«

i"yx£ÔB¯kÊÏ∑ לדֹורֹות.B˙‡ Ì˙bÁÂ∑(מכילתא)זהּו אי ׁשמענּו לא ועדין חֹוגגֹו, אּתה לזּכרֹון ל ׁשהּוא יֹום ¿ƒ»ְ¿«…∆…ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹ
הּזּכרֹון? זּכרֹון.יֹום ׁשל יֹום הּוא היציאה ׁשּיֹום למדנּו יצאתם", אׁשר הּזה הּיֹום את "זכֹור לֹומר: ּתלמּוד ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

לֹומר: ּתלמּוד יצאּו? יֹום לג)ואיזה טֹוב',(במדבר 'יֹום ׁשל הּוא ּבניסן, ט"ו יֹום אֹומר הוי יצאּו", הּפסח "מּמחרת ְְְְְֱֳִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
יצאּו ולּבקר הּפסח את אכלּו ט"ו ליל B‚Â'.(מכילתא)ׁשהרי ÌÎÈ˙¯„Ï∑ ּתלמּוד ׁשנים? ּדֹורֹות מעּוט אני ׁשֹומע ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ¿……≈∆¿ְְֲִִִֵַַַ

ּתחּגהּו" עֹולם "חּקת .(מכילתא)לֹומר: ְַַָָֻֻ

ÔebÁ˙eיד  ‡¯Îe„Ï ÔBÎÏ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ È‰ÈÂƒ≈»»≈¿¿¿»»¿«
:dpbÁz ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔBÎÈ¯„Ï ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ d˙È»≈«»√»¿»¿»≈¿»»»¿«À≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

Edfe .calA ixvOd z` zFMdl liaWA¦§¦§©¤©¦§¦¦§¨§¤
`Ed ded la`" lW WECgd `tEB¨©¦¤£¨Ÿ¤

"mixvOAlkEi `l zigWOdWM mBW , ©¦§¦¤©§¤©©§¦Ÿ©
ixvOA sbp didi l`xUId zial qpMdl§¦¨¥§¥©¦§¨¥¦§¤¤¤©¦§¦

.mW ddFXdci dxez ©¤¨
(ci)ïBøkæìúBøBãì Y¯wx `le §¦¨§§Ÿ©

mB `N` ,okl mcFw xMfPd "mkl"¨¤©¦§¨¤¨¥¤¨©
oOwl WxFtnke ,"zFxFcl"§§©§¨§©¨

"mkizFxFcl")i"gp(. §¥¤
Búà íúbçåEì àeäL íBé Y §©Ÿ¤Ÿ¤§

BââBç äzà "ïBøkæì"¯Wi ,xnFlM §¦¨©¨§§©¥
` :miaEIg ipW o`M(mFId z` xFMfl ¨§¥¦¦¦§¤©

dpXd lM)(a ,(lkA) FzF` bFbgle ¨©¨¨§©£§¨
dpW(."dcVA x`A" mB d`xE . ¨¨§¥©§¥©¨¤

ïBøkfä íBé eäæéà eðòîL àì ïéãòå¯ ©£©¦Ÿ¨©§¥¤©¦¨
W`x :miPnf dOM o`M cr ExMfp ixdW¤£¥¦§§©¨©¨§©¦Ÿ

Wcgl xFUre ,oqip Wcg)bÎa miweqt(, Ÿ¤¦¨§¨©Ÿ¤
Wcgl xUr dXnge xUr drAx ©̀§¨¨¨¨©£¦¨¨¨©Ÿ¤

)gÎe miweqt(.)m"`x(.
øîBì ãeîìz¯.b ,bi oOwl ©§©§©¨

,"íúàöé øLà äfä íBiä úà øBëæ"¨¤©©¤£¤§¨¤
ìL íBé àeä äàéöéä íBiL eðãîì̈©§¤©§¦¨¤

ïBøkæ¯.mW i"Wx d`xE ¦¨§¥©¦¨
øîBì ãeîìz ?eàöé íBé äæéàå¯ §¥¤¨§©§©

` ,fh mixaC d`xE .b ,bl xAcOA©¦§¨§¥§¨¦
.mW i"WxaE§©¦¨

øîBà éåä ,"eàöé çñtä úøçnî"¦¨¢©©¤©¨§¡¥¥
íBé' ìL àeä ïñéða øNò äMîç íBé£¦¨¨¨§¦¨¤

'áBè¯."FzF` mzFBge" xEn`M̈¨§©¤
úà eìëà øNò äMîç ìéì éøäL¤£¥¥£¦¨¨¨¨§¤

çñtä¯.g wEqR lirlcM ©¤©§¦§¥¨
eàöé ø÷aìå¯mixaC i"Wx mB d`x §©Ÿ¤¨§§¥©©¦§¨¦

Lz`v crFn" :` ,h zFkxA .e ,fh§¨¥¥§
oOwl d`x la` ."xwAA ± mixvOn¦¦§©¦©Ÿ¤£¨§¥§©¨
i"WxaE ,"dGd mFId mvrA" `p wEqR̈§¤¤©©¤§©¦

."mFId ivgA" EpidC gn ,al mixaC§¨¦§©§©£¦©
íëéúøãìúBøBc èeòî éðà òîBL Y §ŸŸ¥¤¥©£¦¦

íìBò úwç" :øîBì ãeîìz íéðL§©¦©§©ª©¨
."eäbçz¯Epide .mipW miAx hErin §¨ª¦©¦§©¦§©§

xFce mixvOn E`vIW xFCdmdipA ©¤¨§¦¦§©¦§§¥¤
bFbgl mikixv] qPd FzF`A Eid mdW¤¥¨§©¥§¦¦©£

[dGd mFId z`)cecl likyn(.eh dxez ¤©©¤
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Û‚.הּמּומתים  ÌÎ· ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑.ּבמצרים הּוא הֹווה יכֹול (מכילתא)אבל יׂשראל, ׁשל ּבביתֹו מצרי ׁשהיה הרי . ִַָ¿…ƒ¿∆»∆∆∆ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

ׁשל  ּבביתֹו יׂשראל ׁשהיה הרי ׁשּבבּתיכם. ּבמצרי הֹווה אבל נגף", בכם "ולאֿיהיה לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹיּמלט?
נגף  בכם "ולאֿיהיה לֹומר: ּתלמּוד ּכמֹותֹו? ילקה אני ׁשֹומע ."מצרי, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹ
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מצרים" ּבארץ ּבהּכֹותי למׁשחית נגף ּבכם יהיה "ולא ּבפרׁשתנּו ּכתּוב הּמׁשקֹוף, על לתת יׂשראל ׁשּנצטּוּו הּפסח לדם ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹּבנֹוגע
יג) נגף".(יב, ּבכם יהיה ולא ּתלמּוד־לֹומר ּכמֹותֹו, ילקה אני ׁשֹומע מצרי, ׁשל ּבביתֹו יׂשראל ׁשהיה "הרי רׁש"י ּופרׁש .ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ׁשּבּׁשמים. לאביהם יׂשראל ּבני קרּוב ּבדר אּלּו מּדברים נפלאה הֹוראה ללמד ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹויׁש
ּביֹותר, ּפׁשּוטים אנׁשים הם אם ּגם ּומצֹות, לתֹורה יׂשראל ּבני ּבקרּוב לעסק הם ׁשּמּוכנים ּדאף האֹומרים, יׁשנם ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּדהּנה
מּצד־עצמם  מּגיעים ׁשאינם ּכאּלּו אנׁשים עם א ּבקרּובם. יתעּסקּו ואז הּמדרׁש, לבית יּגיעּו לכל־הּפחֹות אם רק זהּו ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָהּנה
אּלּו. אנׁשים נמצאים ּבהם למקֹומֹות ו"לרדת" הּלּמּוד, את להפסיק צרי לזה ׁשהרי להתעּסק. רֹוצים אינם הּמדרׁש ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָלבית

הּפסח: מּליל ההֹוראה ּבאה זה ְִֵֶֶַַַַָָָָועל
הּמצרים, להם ּׁשעׂשּו מה ּכל ּדלאחר מאֹוד. נמּו ּברּוחנּיּות ּומּצבֹו מעמדֹו הּזה, ּבּלילה הּמצרי ּבבית ׁשּנמצא יהּודי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָּדהּנה

ּבקר" עד ּביתֹו מּפתח איׁש תצאּו "לא זה ׁשּבלילה יׂשראל ּבני ּׁשהזהרּו ּולאחרי הּמצרים, ׁשּקּבלּו הּמּכֹות כב)ּולאחרי ,(שם, ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹֻ
מצרי! ׁשל ּבבית הּוא נמצא ְְְֲִִִִִֶַַָעדין

ּובעצמֹו" "ּבכבֹודֹו הּקּב"ה "ירד" זה, ּכל ויוציאנו)ועם פיסקא פסח, של זה (הגדה יהּודי ּגם להּציל הּמצרי, ׁשל לביתֹו עד , ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ
מּיׂשראל. אחד לכל הּקּב"ה ׁשל חּבתֹו מּצד והּוא מּמצרים, ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּולהֹוציאֹו

ב. נח, (ברכות ּכרּבֹו" ׁשּיהא לעבד ׁש"ּדּיֹו אלינּו, ּבנֹוגע ּגם לֹומדים עד ּומּזה ּובעצמֹו" "ּבכבֹודֹו ירד ׁשהּקּב"ה ּדכׁשם ועוד). ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ
הּבֹורא  ועבֹודת לדרכי הּוא ּבאׁשר יהּודי ּכל לקרב אחד ּכל צרי ּכן ועבֹודתֹו, לתֹורתֹו יׂשראל ּבן לקרב מצרי ׁשל ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָלביתֹו

הּנעלה. ּומּצבֹו מּמעמדֹו "לרדת" צרי לזה אם ּגם ,ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָיתּבר
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גֹו'" לבנ והּגדּת ׁשּנאמר מּמצרים, יצא הּוא ּכאילּו עצמֹו את לראֹות אדם חּיב ודֹור ּדֹור "ּבכל ּבמׁשנתם חכמים ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָׁשנּו
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la`" lirl `aEOd illMd cEOiNd©¦©§¨¦©¨§¥£¨
l`xUIdWM oMW ,"mixvOA `Ed dedŸ¤©¦§¦¤¥§¤©¦§¨¥
Fpi` miwFNd mixvOd oiA `vnPd©¦§¨¥©¦§¦©¦¥
ded la`" Ll oi` ixd ,mzFnM dwFl¤§¨£¥¥§£¨Ÿ¤
oOwl dPde .dGn lFcB "mixvOA `Ed©¦§¦¨¦¤§¦¥§©¨
`l mY`e" :aEzMd xidfn ak wEqR̈©§¦©¨§©¤Ÿ
,"xwA cr FziA gzRn Wi` E`vz¥§¦¦¤©¥©Ÿ¤
zEWx dpYPW xg`nW" mW i"WxaE§©¦¨¤¥©©¤¦§¨§

wiCv oiA oigan Fpi` lAgl zigWOl©©§¦§©¥¥©§¦¥©¦
gihad Ki` oEIr Kixv oM m`e ,"rWxl̈¨¨§¦¥¨¦¦¥¦§¦©
?aSn mEWA "sbp mka didi `l"W o`M̈¤Ÿ¦§¤¨¤¤¤§©¨
,"`ziixF`C `xwi" xtqA uxize§¥¥§¥¤§¨¨§©§¨
l`xUIdWMW dzid o`M dghaddW¤©©§¨¨¨¨§¨¤§¤©¦§¨¥
dMOd if` ,ixvOd lW FziaA `vnp¦§¨§¥¤©¦§¦£©©©¨
f` iM ,zigWOd K`ln ici lr `aY `lŸ¨Ÿ©§¥©§¨©©§¦¦¨
,ixvOl l`xUi oiA oigan did `lŸ¨¨©§¦¥¦§¨¥©¦§¦

`N`ÎKExAÎWFcTd iciÎlr `aY `id ¤¨¦¨Ÿ©§¥©¨¨
z` liSdl liaWA FnvrA `Ed§©§¦§¦§©¦¤
itlE .ixvOd ziaA `vnPW l`xUId©¦§¨¥¤¦§¨§¥©¦§¦§¦
`vnp ixvOdWM mBW xnFl Kixv df¤¨¦©¤©§¤©¦§¦¦§¨
FnM ,dwFl `Ede l`xUId lW ziAA©©¦¤©¦§¨¥§¤§
ici lr dMOd dzid `l ,lirl azMW¤¨©§¥Ÿ¨§¨©©¨©§¥
dpYp `l ixdW ,zigWOd K`ln©§¨©©§¦¤£¥Ÿ¦§¨
lW mdiYal qpMdl zEWx K`lOl©©§¨§§¦¨¥§¨¥¤¤
oigan did `l qpkp did m`e ,l`xUi¦§¨¥§¦¨¨¦§¨Ÿ¨¨©§¦

l`xUi oiAixvnldzid dMOd `N` , ¥¦§¨¥§¦§¦¤¨©©¨¨§¨
FnvrA `EdÎKExAÎWFcTd iciÎlr©§¥©¨¨§©§

`a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay '` iriax meil inei xeriy
ב'תמ"ח, ּבׁשנת היתה מצרים ׁשּיציאת ּבעֹוד מּמצרים", יצא הּוא "ּכאילּו להרּגיׁש האדם יכֹול אי הּדבר, ּתמּוּה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָולכאֹורה

ׁשנים? אלפי עברּו עּתה ועד ְְְִֵֵַַַָָָָּומאז
ּגבּורֹות־ה' ּבספרֹו מּפראג הּמהר"ל ּׁשּבאר מה על־ּפי הּדברים לבאר פנ"ב)ויׁש שם וראה ּבנֹוסף (פס"א, מצרים ׁשּביציאת , ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ

את  הּקּב"ה ׁשהֹוציא אחר "ּכי ּובלׁשֹונֹו ּבעצם, חֹורין ּבני יׂשראל ׁשּנהיּו נפעל אז הרי ּבפעל, מצרים מארץ ׁשּיצאּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹלזה
נתּבּטל  לא ּבזה ׁשּיׁש והחׁשיבּות והּמעלה ּבעצם, ליׂשראל הּוא הּׁשם זה כּו', חֹורין ּבני אֹותם ונתן מּמצרים ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹיׂשראל

ְָָּבגלּותם".
"ּבני  הם הרי ּבגלּות נמצאים ּכאׁשר וגם "עבדים", ּבגדר יׂשראל ּבני ׁשּיהיּו ּכלל אי־אפׁשר מצרים יציאת ׁשּמאז ְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָונמצא,

ִחֹורין".
הּתניא ּבספר מבאר פ"ב)והּנה והאמונה היחוד צר(שער יׁש יתּבּטל, ולא הּדבר ׁשּיתקּים ּכדי הּנה הּטבע, נגד ׁשהּוא ׁשּדבר ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

א  לרגע לחּדׁשֹו הּקּב"ה יפסיק ואם ורגע, רגע ּבכל הּנס את ויפעל הּקּב"ה לטבעם.ׁשּיחּדׁש הּדברים ויחזרּו הּנס יתּבּטל חד, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
לגמרי, הּטבע מן ׁשּלמעלה  נס הּוא עבדים, ׁשּיהי ּו ואי־אפׁשר  ּבעצם חֹורין ּבני הם ׁשּיׂשראל זה ׁשענין מּכיון ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָועל־ּפי־זה,

חֹורין'. 'ּבני להיֹות ּבנּו ּופֹועל מּמצרים, אֹותנּו מֹוציא הּקּב"ה ורגע רגע ּובכל רגע, ּבכל מתחּדׁש זה ׁשּנס מּובן ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָהרי

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 114 'nr ,f"h wlg y"ewl t"r)

rxA qE`ind z` alA WixWdl§©§¦©¥¤©¦¨©

מצריםמצריםמצריםמצרים:::: ּבּבּבּבארץארץארץארץ ּבּבּבּבההההּכּכּכּכתיתיתיתי למלמלמלמׁשׁשׁשׁשחיתחיתחיתחית נגףנגףנגףנגף בכםבכםבכםבכם ְְְְֹֹֽֽֽֽולאולאולאולא־־־־יהיהיהיהיהיהיהיה ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֽֽֽֽ
נגף ּבכם יהיה ולא לֹומר ּתלמּוד ּכמֹותֹו, ילקה אני ׁשֹומע מצרי ׁשל ּבביתֹו יׂשראל ׁשהיה ובפרש"י)הרי יג. (יב, ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

הּקּב"ה  ידי על ׁשּנבחר ׂשה, היה ּפסח קרּבן מרע". ּכ"סּור ּפסח וקרּבן טֹוב", ּכ"עׂשה אּלּו מּדברים נפלאה הֹוראה ללמד ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹיׁש
חמת  למרֹות לׁשחטֹו נצטּוּו יׂשראל ׁשּבני ּבלבד זֹו לא זרה. ּכעבֹודה הּמצרים ּבעיני ׁשּנחׁשב אּלא ּבגלל הּמצרים, ׁשל ם ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ּבלּבם. ויׁשרׁשּו יחּדרּו מהרע וההּפרדּות ׁשהּמיאּוס ּכדי ימים ד' ּבּבית להחזיקֹו נדרׁשּו ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֻאף

(ãé)âç Búà íúbçå ïBøkæì íëì äfä íBiä äéäå§¨¨Á©¸©¤³¨¤Æ§¦¨½§©Ÿ¤¬Ÿ−©´
:eäbçz íìBò úwç íëéúøãì ýåýéì©«Ÿ̈®§Ÿ́Ÿ¥¤½ª©¬−̈§¨ª«

i"yx£ÔB¯kÊÏ∑ לדֹורֹות.B˙‡ Ì˙bÁÂ∑(מכילתא)זהּו אי ׁשמענּו לא ועדין חֹוגגֹו, אּתה לזּכרֹון ל ׁשהּוא יֹום ¿ƒ»ְ¿«…∆…ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹ
הּזּכרֹון? זּכרֹון.יֹום ׁשל יֹום הּוא היציאה ׁשּיֹום למדנּו יצאתם", אׁשר הּזה הּיֹום את "זכֹור לֹומר: ּתלמּוד ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

לֹומר: ּתלמּוד יצאּו? יֹום לג)ואיזה טֹוב',(במדבר 'יֹום ׁשל הּוא ּבניסן, ט"ו יֹום אֹומר הוי יצאּו", הּפסח "מּמחרת ְְְְְֱֳִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
יצאּו ולּבקר הּפסח את אכלּו ט"ו ליל B‚Â'.(מכילתא)ׁשהרי ÌÎÈ˙¯„Ï∑ ּתלמּוד ׁשנים? ּדֹורֹות מעּוט אני ׁשֹומע ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ¿……≈∆¿ְְֲִִִֵַַַ

ּתחּגהּו" עֹולם "חּקת .(מכילתא)לֹומר: ְַַָָֻֻ

ÔebÁ˙eיד  ‡¯Îe„Ï ÔBÎÏ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ È‰ÈÂƒ≈»»≈¿¿¿»»¿«
:dpbÁz ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔBÎÈ¯„Ï ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ d˙È»≈«»√»¿»¿»≈¿»»»¿«À≈
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ìL íBé àeä äàéöéä íBiL eðãîì̈©§¤©§¦¨¤
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.mW i"WxaE§©¦¨

øîBà éåä ,"eàöé çñtä úøçnî"¦¨¢©©¤©¨§¡¥¥
íBé' ìL àeä ïñéða øNò äMîç íBé£¦¨¨¨§¦¨¤

'áBè¯."FzF` mzFBge" xEn`M̈¨§©¤
úà eìëà øNò äMîç ìéì éøäL¤£¥¥£¦¨¨¨¨§¤

çñtä¯.g wEqR lirlcM ©¤©§¦§¥¨
eàöé ø÷aìå¯mixaC i"Wx mB d`x §©Ÿ¤¨§§¥©©¦§¨¦

Lz`v crFn" :` ,h zFkxA .e ,fh§¨¥¥§
oOwl d`x la` ."xwAA ± mixvOn¦¦§©¦©Ÿ¤£¨§¥§©¨
i"WxaE ,"dGd mFId mvrA" `p wEqR̈§¤¤©©¤§©¦

."mFId ivgA" EpidC gn ,al mixaC§¨¦§©§©£¦©
íëéúøãìúBøBc èeòî éðà òîBL Y §ŸŸ¥¤¥©£¦¦

íìBò úwç" :øîBì ãeîìz íéðL§©¦©§©ª©¨
."eäbçz¯Epide .mipW miAx hErin §¨ª¦©¦§©¦§©§
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(åè)ïBLàøä íBia Cà eìëàz úBvî íéîé úòáL¦§©³¨¦Æ©´Ÿ¥½©µ©´¨«¦½
ék íëézaî øàO eúéaLz|äúøëðå õîç ìëà-ìk ©§¦¬§−Ÿ¦¨«¥¤®¦´¨Ÿ¥´¨¥À§¦§§º̈

íBé-ãò ïLàøä íBiî ìàøNiî àåää Lôpä©¤³¤©¦Æ¦¦§¨¥½¦¬¨«¦−Ÿ©¬
:éòáMä©§¦¦«

i"yx£ÌÈÓÈ ˙Ú·L∑ ימים ׁשל eÏÎ‡z.שטיינ"א ˙BvÓ ÌÈÓÈ ˙Ú·L∑:אֹומר הּוא אחר טז)ּובמקֹום (דברים ƒ¿«»ƒִֶָƒ¿«»ƒ«…≈ְֵֵַָ
מּצֹות". ּתאכל ימים קכ)"ׁשׁשת יאכל (פסחים ׁשּלא ּובלבד מּצה, לאכל חֹובה ׁשאינֹו ּפסח ׁשל ׁשביעי על לּמד ְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹֹ

ּבּכלל  ׁשהיה ּדבר ּבּתֹורה: מּדה זֹו ימים", "ׁשבעת לֹומר ּתלמּוד רׁשּות? ׁשּׁשה אף מּנין מן חמץ. ויצא ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ׁשּׁשה  אף רׁשּות, ּׁשביעי מה יצא: ּכּלֹו הּכלל על ללּמד אּלא יצא, ּבלבד עצמֹו על ללּמד לא ללּמד, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻהּכלל

חֹובה קבעֹו הּכתּוב מּצֹות", ּתאכלּו "ּבערב לֹומר: ּתלמּוד רׁשּות? הראׁשֹון לילה אף יכֹול כח)רׁשּות. .(שם ְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
¯‡N e˙ÈaLz ÔBL‡¯‰ ÌBia C‡∑ מקּדם ּומצינּו הּׁשבעה. לפני ׁשהּוא לפי ראׁשֹון וקרּוי טֹוב', 'יֹום מערב ««»ƒ«¿ƒ¿…ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ

ּכמֹו ראׁשֹון, טו)קרּוי ׁשבעה?(איוב ׁשל ראׁשֹון אּלא אינֹו אֹו נֹולדּת? אדם הלפני ּתּולד"? אדם "הראׁשֹון ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָ
קּים חמץ ועדין הּפסח ּתׁשחט לא עלֿחמץ", "לאֿתׁשחט לֹומר: ‰‰Â‡.(מכילתא)ּתלמּוד LÙp‰∑ ּכׁשהיא ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָֹֹ«∆∆«ƒְִֶ

ּובדעּתּה, לאנּוס ּבנפׁשּה לֹומר ∑Ï‡¯NiÓ.ּפרט ּתלמּוד אחר? לעם לּה ותל מּיׂשראל ּתּכרת אני ׁשֹומע ְְְְְְַַָָָָƒƒ¿»≈ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָ
רׁשּותי  ׁשהּוא מקֹום ּבכל "מּלפני", אחר: .ּבמקֹום ְְְְִִֵֶַַָָָָ

ÓBÈa‡טו  Ì¯a ÔeÏÎÈz ¯Èht ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ«ƒ≈¿¿«¿»
Ïk È¯‡ ÔBÎÈzaÓ ÚÈÓÁ ÔeÏh·z ‰‡Ó„«̃¿»»¿«¿¬ƒ«ƒ»≈¬≈»
Ï‡¯NiÓ ‡e‰‰ ‡L‡ ÈˆzLÈÂ ÚÈÓÁ ÏeÎÈc¿≈¬ƒ«¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒƒ¿»≈

:‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ „Ú ‰‡Ó„˜ ‡ÓBiÓƒ»«¿»»«»¿ƒ»»
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:íëì̈¤«
i"yx£L„˜ ‡¯˜Ó∑ לאכילה קדׁש אֹותֹו קרא ּדבר. ׁשם ּוכסּותמקרא, ·‰Ì.(מכילתא)ּוׁשתּיה ‰NÚÈ ‡Ï∑ ƒ¿»…∆ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָֹ…≈»∆»∆

אחרים  עלֿידי Bc·Ï.אפּלּו ‡e‰∑ ולא לכם לכם", יעׂשה לבּדֹו "הּוא לֹומר: ּתלמּוד לּכנענים? אף (יכֹול ְֲֲִִֵֵַ¿«ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
יֹוםֿטֹוב  מערב לעׂשֹותן ׁשאפׁשר מכׁשיריו, ולא הּוא LÙ.לּכנענים), ÏÎÏ∑.לבהמה אף אפּלּו יכֹול ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ¿»∆∆ְֲִִֵַָָ

חּלק) א לֹומר: ּתלמּוד אחרת: (נסחה "לכם" לֹומר: ּתלמּוד ב"ר.)לּכנענים? כ"ח, .(ביצה ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"kyz'd zekeq crendÎleg zaye zekeqd bgc 'a mei zgiyn)

ׁשהּתֹורה עיקרי ההההּתּתּתּתירה ירה ירה ירה מּזה ענין הּוא יֹום־טֹוב ׂשמחת ּכּמה עד נראה יֹום־טֹוב, אכילת לצר ּביֹום־טֹוב האסּורֹות מלאכֹות ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ
לׂשמחה". "מֹועדים ׁשּנאמר ּוכמֹו ְְְֱֲֲִִִֶֶַַָּבּמֹועדים,

יֹום־טֹוב  ׂשמחת ׁשּגם מּובן ּביֹום־טֹוב, עיּקרי ענין הּוא ּדהׂשמחה הּנ"ל ועל־ּפי יֹום. ּבכל מאירה הּמֹועדים ּדהארת ידּוע ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָוהּנה
הּׁשנה. ּבכל להרּגיׁשּה האדם ְְְִִַַָָָָָָָָצרי

ׂשמחה  ׁשּירּגיׁש הּמֹועדים הארת ּפֹועלת מצוה", ׁשל "ׂשמחה - הּמצוה קּיּום ּבעת האדם ׂשמחת על ּדנֹוסף אֹומרת, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹזאת
הּיֹום. ּכל ּבמׁש ְֶֶַָזֹו
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i"yx£ÌÈÓÈ ˙Ú·L∑ ימים ׁשל eÏÎ‡z.שטיינ"א ˙BvÓ ÌÈÓÈ ˙Ú·L∑:אֹומר הּוא אחר טז)ּובמקֹום (דברים ƒ¿«»ƒִֶָƒ¿«»ƒ«…≈ְֵֵַָ
מּצֹות". ּתאכל ימים קכ)"ׁשׁשת יאכל (פסחים ׁשּלא ּובלבד מּצה, לאכל חֹובה ׁשאינֹו ּפסח ׁשל ׁשביעי על לּמד ְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹֹ

ּבּכלל  ׁשהיה ּדבר ּבּתֹורה: מּדה זֹו ימים", "ׁשבעת לֹומר ּתלמּוד רׁשּות? ׁשּׁשה אף מּנין מן חמץ. ויצא ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ׁשּׁשה  אף רׁשּות, ּׁשביעי מה יצא: ּכּלֹו הּכלל על ללּמד אּלא יצא, ּבלבד עצמֹו על ללּמד לא ללּמד, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻהּכלל

חֹובה קבעֹו הּכתּוב מּצֹות", ּתאכלּו "ּבערב לֹומר: ּתלמּוד רׁשּות? הראׁשֹון לילה אף יכֹול כח)רׁשּות. .(שם ְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
¯‡N e˙ÈaLz ÔBL‡¯‰ ÌBia C‡∑ מקּדם ּומצינּו הּׁשבעה. לפני ׁשהּוא לפי ראׁשֹון וקרּוי טֹוב', 'יֹום מערב ««»ƒ«¿ƒ¿…ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ

ּכמֹו ראׁשֹון, טו)קרּוי ׁשבעה?(איוב ׁשל ראׁשֹון אּלא אינֹו אֹו נֹולדּת? אדם הלפני ּתּולד"? אדם "הראׁשֹון ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָ
קּים חמץ ועדין הּפסח ּתׁשחט לא עלֿחמץ", "לאֿתׁשחט לֹומר: ‰‰Â‡.(מכילתא)ּתלמּוד LÙp‰∑ ּכׁשהיא ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָֹֹ«∆∆«ƒְִֶ

ּובדעּתּה, לאנּוס ּבנפׁשּה לֹומר ∑Ï‡¯NiÓ.ּפרט ּתלמּוד אחר? לעם לּה ותל מּיׂשראל ּתּכרת אני ׁשֹומע ְְְְְְַַָָָָƒƒ¿»≈ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָ
רׁשּותי  ׁשהּוא מקֹום ּבכל "מּלפני", אחר: .ּבמקֹום ְְְְִִֵֶַַָָָָ

ÓBÈa‡טו  Ì¯a ÔeÏÎÈz ¯Èht ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ«ƒ≈¿¿«¿»
Ïk È¯‡ ÔBÎÈzaÓ ÚÈÓÁ ÔeÏh·z ‰‡Ó„«̃¿»»¿«¿¬ƒ«ƒ»≈¬≈»
Ï‡¯NiÓ ‡e‰‰ ‡L‡ ÈˆzLÈÂ ÚÈÓÁ ÏeÎÈc¿≈¬ƒ«¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒƒ¿»≈

:‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ „Ú ‰‡Ó„˜ ‡ÓBiÓƒ»«¿»»«»¿ƒ»»
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± zFSn lk`Y mini zWW" :mW mixaC§¨¦¨¥¤¨¦Ÿ©©
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llMd on `vie did llMA iriaW ixdW¤£¥§¦¦©§¨¨¨§¨¨¦©§¨
`N` daFg FA dSn zlik` oi`W cOll§©¥¤¥£¦©©¨¨¤¨
`N` ,`vi Fnvr lr cOll `le ,zEWx§§Ÿ§©¥©©§¨¨¤¨
iriaX dn ,`vi FNEM llMd lr cOll§©¥©©§¨¨¨©§¦¦
dliNn uEg ,zEWx mNEM s` zEWx§©¨§¦©§¨
xn`PW ,daFg Fraw aEzMdW oFW`xd̈¦¤©¨§¨¨¤¤¡©
migqR i"WxaE ."zFSn Elk`Y axrÄ¤¤Ÿ§©§©¦§¨¦

azMiriaX dn" :xg` otF`A zvw ¨©§¨§¤©¥©§¦¦
,zxvr iriaXd mFIaE aizkC ± zEWx§¦§¦©©§¦¦£¤¤
F`ivFd ixdW ,zFSn Elk`Y aizM `lC§¨§¦Ÿ§©¤£¥¦
m`W ,zEWx mini zWW s` ,llMd on¦©§¨©¥¤¨¦§¤¦
F` mgl `lA xUA lFk`l lFki dvFx¤¨¤¡¨¨§Ÿ¤¤

.m"`xd azM oke ."zFPrzdl§¦§©§¥¨©¨§¥
úeLø ïBLàøä äìéì óà ìBëé¯FnM ¨©©§¨¨¦§§

.mini draXd lM̈©¦§¨¨¦
øîBì ãeîìz¯.gi wEqR oOwl ©§©§©¨¨

"úBvî eìëàz áøòa"¯dxzi `xw ¨¤¤Ÿ§©§¨§¥¨
mixFxnE zFSn lr aizM `dC ,`Ed§¨§¦©©§¦

EdElk`i)a ,gk migqt i"yx(. Ÿ§
äáBç Bòá÷ áeúkä¯`le aWi m`e ©¨§¨¨§¦¨©§Ÿ

dUrA xar lk`)` ,c oileg i"yx(x`WE . ¨©¨©©£¥§¨
mixaC x`W lFk`l dvx m` minId©¨¦¦¨¨¤¡§¨§¨¦

FciA zEWxd [dSn] `lA)` ,`k dvia i"yx(. §Ÿ©¨¨§§¨
øàO eúéaLz ïBLàøä íBia CàY ©©¨¦©§¦§Ÿ

'áBè íBé' áøòî¯i"Wx mB d`x ¥¤¤§¥©©¦

c"i :fh ,c mixaC.oqipA §¨¦§¦¨
éðôì àeäL éôì "ïBLàø" éeø÷å§¨¦§¦¤¦§¥

äòáMä¯zFSn mini zraW" iptl ©¦§¨¦§¥¦§©¨¦©
wEqRA xEn`d "Elk`Y)` ,d migqt i"yx(. Ÿ¥¨¨©¨

Bîk ,"ïBLàø" éeø÷ íc÷î eðéöîe¨¦ª§¨¨¦§
"ãìez íãà ïBLàøä"¯.f ,eh aFI` £¦¨¨¦¨¥¦

zãìBð íãà éðôìä¯:mW aFI` i"WxA £¦§¥¨¨©§¨§©¦¦¨
migqR i"WxaE ."clEY mc` mxhad"©§¤¤¨¨¦¨¥§©¦§¨¦
."YclFp oFW`xd mc`l mcFwd" :` ,d£¤§¨¨¨¦©§¨
äòáL ìL ïBLàø àlà Bðéà Bà¯ ¥¤¨¦¤¦§¨

.oqipA e"hA wx FziAWdl Kixve§¨¦§©§¦©§§¦¨
øîBì ãeîìz¯.dk ,cl oOwl ©§©§©¨

èçLú àì ,"õîç ìò èçLú àì"Ÿ¦§©©¨¥Ÿ¦§©
íi÷ õîç ïéãòå çñtä¯`l ,xnFlM ©¤©©£©¦¨¥©¨§©Ÿ

cr oqipA c"iA gqRd z` hgWz¦§©¤©¤©§§¦¨©
ungd xraYW)gi ,bk onwl i"yx(`N` . ¤§©¥¤¨¥¤¨

zhigW iptl ungd ziAWdl Kixv̈¦§©§¦¤¨¥¦§¥§¦©
"oFW`xd mFIA"W oaEn dGnE ,gqRd©¤©¦¤¨¤©¨¦

.'aFh mFi' axrl dpEMd©©¨¨§¤¤
àåää LôpädLôða àéäLk Y ©¤¤©¦§¤¦§©§¨

dzòãáe¯cifn Epid)i"gp(oM cnFle . §©§¨©§¥¦§¥¥
DaEXiA EpidC ,"`idd" zNOn¦¦©©¦§©§§¦¨
"`id" oFWNW ipRn ,DYrC zEnlWaE¦§¥©§¨¦§¥¤§¦
DYrce DlkU `idW ,DzEdn lr dxFn¤©©¨¤¦¦§¨§©§¨

)m"`x(` ,bn oiWECiw i"Wx mB d`xE .§¥©©¦¦¦
aEXiaE FziedA `dIW rnWn `EddC"§©©§©¤§¥©£¨¨§¦

."FYrC©§
ñeðàì èøt¯zlkF`d Wtp oi` f`W §¨§¨¤¨¥¤¤¨¤¤

,DzEdn lr dxFOd ,"`id" z`xwp¦§¥¦©¤©©¨
`Ede ,lrFRd `Ed xg` xaC `N ¤̀¨¨¨©¥©¥§

`a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay '` iriax meil inei xeriy

(æè)éòéáMä íBiáe Lã÷-àø÷î ïBLàøä íBiáe©³¨«¦Æ¦§¨½Ÿ¤©Æ©§¦¦½
äNòé-àì äëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨§¨¨ÆŸ¥«¨¤´
äNòé Bcáì àeä Lôð-ìëì ìëàé øLà Cà íäá̈¤½©µ£¤´¥«¨¥´§¨¤½¤¬§©−¥«¨¤¬

:íëì̈¤«
i"yx£L„˜ ‡¯˜Ó∑ לאכילה קדׁש אֹותֹו קרא ּדבר. ׁשם ּוכסּותמקרא, ·‰Ì.(מכילתא)ּוׁשתּיה ‰NÚÈ ‡Ï∑ ƒ¿»…∆ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָֹ…≈»∆»∆

אחרים  עלֿידי Bc·Ï.אפּלּו ‡e‰∑ ולא לכם לכם", יעׂשה לבּדֹו "הּוא לֹומר: ּתלמּוד לּכנענים? אף (יכֹול ְֲֲִִֵֵַ¿«ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
יֹוםֿטֹוב  מערב לעׂשֹותן ׁשאפׁשר מכׁשיריו, ולא הּוא LÙ.לּכנענים), ÏÎÏ∑.לבהמה אף אפּלּו יכֹול ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ¿»∆∆ְֲִִֵַָָ

חּלק) א לֹומר: ּתלמּוד אחרת: (נסחה "לכם" לֹומר: ּתלמּוד ב"ר.)לּכנענים? כ"ח, .(ביצה ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"kyz'd zekeq crendÎleg zaye zekeqd bgc 'a mei zgiyn)

ׁשהּתֹורה עיקרי ההההּתּתּתּתירה ירה ירה ירה מּזה ענין הּוא יֹום־טֹוב ׂשמחת ּכּמה עד נראה יֹום־טֹוב, אכילת לצר ּביֹום־טֹוב האסּורֹות מלאכֹות ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ
לׂשמחה". "מֹועדים ׁשּנאמר ּוכמֹו ְְְֱֲֲִִִֶֶַַָּבּמֹועדים,

יֹום־טֹוב  ׂשמחת ׁשּגם מּובן ּביֹום־טֹוב, עיּקרי ענין הּוא ּדהׂשמחה הּנ"ל ועל־ּפי יֹום. ּבכל מאירה הּמֹועדים ּדהארת ידּוע ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָוהּנה
הּׁשנה. ּבכל להרּגיׁשּה האדם ְְְִִַַָָָָָָָָצרי

ׂשמחה  ׁשּירּגיׁש הּמֹועדים הארת ּפֹועלת מצוה", ׁשל "ׂשמחה - הּמצוה קּיּום ּבעת האדם ׂשמחת על ּדנֹוסף אֹומרת, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹזאת
הּיֹום. ּכל ּבמׁש ְֶֶַָזֹו

(æé)äfä íBiä íöòa ék úBvnä-úà ízøîLe§©§¤»¤©©¼¦À§¤̧¤Æ©´©¤½
ízøîLe íéøöî õøàî íëéúBàáö-úà éúàöBä¥¬¦¤¦§«¥¤−¥¤´¤¦§¨®¦§©§¤º

:íìBò úwç íëéúøãì äfä íBiä-úà¤©¬©¤²§Ÿ«Ÿ¥¤−ª©¬¨«

ÓBÈ·e‡טז  LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈ·e¿»«¿»»¿»««ƒ¿»
‡„È·ÈÚ Ïk ÔBÎÏ È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿»««ƒ¿≈¿»ƒƒ»
LÙ ÏÎÏ ÏÎ‡˙Ó Èc Ì¯a ÔB‰a „·Ú˙È ‡Ï»ƒ¿¬≈¿¿«ƒƒ¿¬≈¿»¿«

:ÔBÎÏ „·Ú˙È È‰B„BÁÏ· ‡e‰ƒ¿ƒƒ¿¬≈¿

‰„ÔÈיז  ‡ÓBÈ Ô¯Îa È¯‡ ‡¯Èht ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»«ƒ»¬≈ƒ¿«»»≈
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔBÎÈÏÈÁ ˙È ˙È˜Èt‡«≈ƒ»≈≈≈«¿»¿ƒ¿»ƒ
:ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔBÎÈ¯„Ï ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»»»≈¿»≈¿»»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`
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.b ,ak
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lFki ± 'ebe dzxkpe" :mW i"Wx d`xE§¥©¦¨§¦§§¨¨
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lkA ,'d ip` :xnFl cEnlY ?xg` mFwnA§¨©¥©§©£¦§¨

."ip` mFwnfh dxez ¨£¦
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,'aFh mFi'A dziaXd lr oiEEvn opi`W¤¥¨§¦©©§¦¨§
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,`nlrA `Yknq` EdGW o"Anxd̈©§©¤¤©§©§¨§¨§¨
`Ed ixkpl dxin` xEQi` xTire§¦©¦£¦¨§¨§¦
azM "dix` xEB"d K` .opAxCn¦§©¨©©©©§¥¨©
dxdf`de ,mixg` mil`xUil dpEMdW¤©©¨¨§¦§§¥¦£¥¦§¨©§¨¨
mil`xUil giPi `NW eilr mB `id¦©¨¨¤Ÿ©¦©§¦§§¥¦

.'aFh mFi'A FYk`ln zFUrl mixg £̀¥¦©£§©§§
Bcáì àeä"àeä" Y¯lk`i xW`" §©£¤¥¨¥

zFaiYd x`al miCwd okle ."Wtp lkl§¨¤¤§¨¥¦§¦§¨¥©¥
ipRn ,"Wtp lkl" iptl "FCal `Ed"§©¦§¥§¨¤¤¦§¥
aEzMd "lk`i xW`" lr aqEn dGW¤¤¨©£¤¥¨¥©¨
,ck zAW i"Wx d`xE ."Wtp lkl" iptl¦§¥§¨¤¤§¥©¦©¨
ivnC ,Edpip ixizi i`xw ± FCal `Ed" :a§©§¨¥§¥¥¦§§¨¥
Wtp lkl lk`i xW` K` :aYknl§¦§©©£¤¥¨¥§¨¤¤
rECn oEIr Kixv df itlE ."mkl dUri¥¨¤¨¤§¦¤¨¦¦©©
`le "`Ed" zaiY wx WxFC o`M i"Wx©¦¨¥©¥©§Ÿ

FCal" zaiY mB,zxYEin `id mBW " ©¥©§©¤©¦§¤¤
`le FCal" :`xnBA mW miWxFCW FnkE§¤§¦¨©§¨¨§©§Ÿ
,xnFl Wie ."DPnfA `NW dlin¦¨¤Ÿ¦§©¨§¥©
hrnl cEOiNd dxFYd lr i"WxNW¤§©¦©©¨©¦§©¥
EpidC ,"FCal" zaiYn mB `Ed eixiWkn©§¦¨©¦¥©§©§©§
DzF` wiYrn okle ,FCal Wtp lkF`¤¤¤§©§¨¥©§¦¨
xTirW `N` ,"ligzOd xEAC"A©¦©©§¦¤¨¤¦©

azFM okle ,"`Ed" zaiYn `Ed cEOiNd©¦¦¥©§¨¥¥
."eixiWkn `le `Ed"§Ÿ©§¦¨

åéøéLëî àìå¯oFbM ,lkF`d ixiWkn §Ÿ©§¦¨©§¦¥¨¤§
mixike xEPze oiMqe cERW zFUrl)i"yx ©£©§©¦§©§¦©¦

a ,ck zay(.
'áBè íBé' áøòî ïúBNòì øLôàL¯ ¤¤§¨©£¨¥¤¤

mFi' axrn mzFUrl xWt` i` m` la £̀¨¦¦¤§¨©£¨¥¤¤
,'aFh mFi'A mzFUrl xYEn 'aFh¨©£¨§
lkl" ± "mkl" zaiYn z`f micnlE§¥¦Ÿ¦¥©¨¤§¨
ixiWknA z`f micinrnE ,"mkikxv̈§¥¤©£¦¦Ÿ§©§¦¥
axrn mzFUrl xWt` i`W Wtp lkF`¤¤¤¤¦¤§¨©£¨¥¤¤
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`AW "lkl" zaiYn `Ed cEOiNde§©¦¦¥©§¨¤¨
zFUrl xYEOW mrHde .zFAxl§©§©©©¤¨©£
oeiM ,dndA xEar Wtp lkF` zk`ln§¤¤¤¤¤£§¥¨¥¨

eilr zFlHEn dizFpFfOW)a ,`k dvia(. ¤§¤¨¨¨¨
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."K`" xnFl cEnlYfi dxez ©§©©



a`צד zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay '` iriax meil inei xeriy

i"yx£˙Bvn‰ ˙‡ Ìz¯ÓLe∑,ּתפח אמרּו: מּכאן חּמּוץ, לידי יבאּו אֹומר:ׁשּלא יאׁשּיה רּבי ּבצֹונן. ּתלטׁש ¿«¿∆∆««ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹֹֹ
את  מחמיצין אין ּכ הּמּצֹות, את מחמיצין ׁשאין ּכדר הּמצֹות", "את אּלא הּמּצֹות", "את קֹורא ּתהי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָאל

מּיד  אֹותּה עׂשה ,ליד ּבאה אם אּלא ‰f‰.הּמצֹות, ÌBi‰ ˙‡ Ìz¯ÓLe∑ מּמלאכה.˙wÁ ÌÎÈ˙¯„Ï ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָ¿«¿∆∆««∆ְִָָ¿……≈∆À«
ÌÏBÚ∑ ׁשּלא ּכאן, ּוׁשנאֹו חזר לכ החגיגה, על אּלא הּמלאכה, על עֹולם וחּקת ּדֹורֹות נאמר ׁשּלא לפי »ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ

לא לאֿיעׂשה", "ּכלֿמלאכה אזהרת הּדֹור ּתאמר: לאֹותֹו אּלא נאמרה, .לדֹורֹות ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ

(çé)áøòa Lãçì íBé øNò äòaøàa ïLàøä«¦¿Ÿ§©§¨¨Á¨¨̧³©¸Ÿ¤Æ¨¤½¤
Lãçì íéøNòå ãçàä íBé ãò úvî eìëàz«Ÿ§−©®Ÿ©Â´¨«¤¨¯§¤§¦²©−Ÿ¤

:áøòä¨«¤
i"yx£ÌÈ¯NÚÂ „Á‡‰ ÌBÈ „Ú∑ לילֹות "ימים", ׁשּנאמר לפי ימים"? "ׁשבעת נאמר: ּכבר והלא נאמר, לּמה «»∆»¿∆¿ƒְְְֱֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

וגֹו'" האחד יֹום "עד לֹומר: ּתלמּוד .מּנין? ְְִִֶַַַַָָ

(èé)ék íëézáa àöné àì øàN íéîé úòáL| ¦§©´¨¦½§¾Ÿ¬Ÿ¦¨¥−§¨«¥¤®¦´
úãòî àåää Lôpä äúøëðå úöîçî ìëà-ìk̈Ÿ¥´©§¤À¤§¦§§º̈©¤³¤©¦Æ¥«£©´

:õøàä çøæàáe øba ìàøNé¦§¨¥½©¥−§¤§©¬¨¨«¤
i"yx£ÌÎÈz·a ‡ˆnÈ ‡Ï∑?לגבּולין –מּנין "ּבבּתיכם"? לֹומר ּתלמּוד  מה ."ּגבּול "ּבכל לֹומר: ּתלמּוד …ƒ»≈¿»≈∆ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

Á¯ÈÏ‡יח  ‡ÓBÈ ‡¯ÒÚ ‡Úa¯‡a ÔÒÈa¿ƒ»¿«¿¿»«¿»»¿«¿»
ÔÈ¯ÒÚ ‡ÓBÈ „Ú ‡¯Èht ÔeÏÎÈz ‡LÓ¯a¿«¿»≈¿«ƒ»«»∆¿ƒ

:‡LÓ¯a ‡Á¯ÈÏ „ÁÂ¿«¿«¿»¿«¿»
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`a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'a iying meil inei xeriy
עליו  קּבל ולא יׂשראל אצל ׁשהּוא ּכֹוכבים עֹובד ׁשל חמצֹו יצא ,ׁשּברׁשּות ּגבּול אף ,ּברׁשּות ּבית ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹמה

ÓÁÓˆ˙.אחריּות  ÏÎ‡ŒÏk Èk∑?החמץ על ענׁש ּכבר והלא הּׂשאֹור. על ּכרת ּתאמר:לענׁש ׁשּלא אּלא ֲַָƒ»…≈«¿∆∆ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹ
ענׁש ולא הּׂשאֹור על ענׁש ואם עליו. יענׁש לא לאכילה ראּוי ׁשאינֹו ׂשאֹור עליו, ענׁש לאכילה ׁשראּוי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹחמץ
עליו. יענׁש לא אחרים, מחּמץ ׁשאינֹו חמץ עליו, ענׁש אחרים, מחּמץ ׁשהּוא ׂשאֹור אֹומר: הייתי החמץ, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹעל

ׁשניהם נאמרּו (מכילתא)לכ.ı¯‡‰ Á¯Ê‡·e ¯ba∑ הּגרים את לרּבֹות הצר ליׂשראל, נעׂשה ׁשהּנס .לפי ְְְֵֶֶֶָ«≈¿∆¿«»»∆ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻ

(ë)íëéúáLBî ìëa eìëàú àì úöîçî-ìk̈©§¤−¤´ŸŸ¥®§ŸÆ«§´Ÿ¥¤½
:úBvî eìëàz«Ÿ§−©«

i"yx£eÏÎ‡˙ ‡Ï ˙ˆÓÁÓ∑ ׂשאֹור אזהרה אכילת ÓÁÓˆ˙.על Ïk∑ּתערבּתֹו את ÏÎa.להביא «¿∆∆……≈ְְֲִַַַָָ»«¿∆∆ְְֲִֶַָֹ¿…
˙BvÓ eÏÎ‡z ÌÎÈ˙·LBÓ∑ ׁשני למעׂשר ּפרט מֹוׁשבתיכם, ּבכל להאכל ראּויה ׁשּתהא ללּמד ּבא וחּלֹות זה ¿…≈∆…¿«ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

עיין ּתֹודה ּבירּוׁשלים)שם)(מכילתא אּלא מֹוׁשבֹות, ּבכל להאכל ראּויים .(ׁשאינם ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

ß hay 'a iying mei ß

(àë)íäìà øîàiå ìàøNé éð÷æ-ìëì äLî àø÷iå©¦§¨¬¤²§¨¦§¥¬¦§¨¥−©´Ÿ¤£¥¤®
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:çñtä©¨«©
i"yx£eÎLÓ∑לֹו ׁשּיׁש מּׁשּלֹומי ימׁש הּׁשּוק ∑eÁ˜e.צאן, מן יּקח לֹו, ׁשאין ׂשה ∑ÌÎÈ˙ÁtLÓÏ.מי ƒ¿ְִִִֵֶֶֹֹ¿ִִִֵֶַַ¿ƒ¿¿…≈∆ֶ

אבֹות  .לבית ְֵָ
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i"yx£˙Bvn‰ ˙‡ Ìz¯ÓLe∑,ּתפח אמרּו: מּכאן חּמּוץ, לידי יבאּו אֹומר:ׁשּלא יאׁשּיה רּבי ּבצֹונן. ּתלטׁש ¿«¿∆∆««ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹֹֹ
את  מחמיצין אין ּכ הּמּצֹות, את מחמיצין ׁשאין ּכדר הּמצֹות", "את אּלא הּמּצֹות", "את קֹורא ּתהי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָאל

מּיד  אֹותּה עׂשה ,ליד ּבאה אם אּלא ‰f‰.הּמצֹות, ÌBi‰ ˙‡ Ìz¯ÓLe∑ מּמלאכה.˙wÁ ÌÎÈ˙¯„Ï ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָ¿«¿∆∆««∆ְִָָ¿……≈∆À«
ÌÏBÚ∑ ׁשּלא ּכאן, ּוׁשנאֹו חזר לכ החגיגה, על אּלא הּמלאכה, על עֹולם וחּקת ּדֹורֹות נאמר ׁשּלא לפי »ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ

לא לאֿיעׂשה", "ּכלֿמלאכה אזהרת הּדֹור ּתאמר: לאֹותֹו אּלא נאמרה, .לדֹורֹות ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ

(çé)áøòa Lãçì íBé øNò äòaøàa ïLàøä«¦¿Ÿ§©§¨¨Á¨¨̧³©¸Ÿ¤Æ¨¤½¤
Lãçì íéøNòå ãçàä íBé ãò úvî eìëàz«Ÿ§−©®Ÿ©Â´¨«¤¨¯§¤§¦²©−Ÿ¤

:áøòä¨«¤
i"yx£ÌÈ¯NÚÂ „Á‡‰ ÌBÈ „Ú∑ לילֹות "ימים", ׁשּנאמר לפי ימים"? "ׁשבעת נאמר: ּכבר והלא נאמר, לּמה «»∆»¿∆¿ƒְְְֱֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

וגֹו'" האחד יֹום "עד לֹומר: ּתלמּוד .מּנין? ְְִִֶַַַַָָ

(èé)ék íëézáa àöné àì øàN íéîé úòáL| ¦§©´¨¦½§¾Ÿ¬Ÿ¦¨¥−§¨«¥¤®¦´
úãòî àåää Lôpä äúøëðå úöîçî ìëà-ìk̈Ÿ¥´©§¤À¤§¦§§º̈©¤³¤©¦Æ¥«£©´
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i"yx£ÌÎÈz·a ‡ˆnÈ ‡Ï∑?לגבּולין –מּנין "ּבבּתיכם"? לֹומר ּתלמּוד  מה ."ּגבּול "ּבכל לֹומר: ּתלמּוד …ƒ»≈¿»≈∆ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

Á¯ÈÏ‡יח  ‡ÓBÈ ‡¯ÒÚ ‡Úa¯‡a ÔÒÈa¿ƒ»¿«¿¿»«¿»»¿«¿»
ÔÈ¯ÒÚ ‡ÓBÈ „Ú ‡¯Èht ÔeÏÎÈz ‡LÓ¯a¿«¿»≈¿«ƒ»«»∆¿ƒ

:‡LÓ¯a ‡Á¯ÈÏ „ÁÂ¿«¿«¿»¿«¿»

ÔBÎÈz·aיט  ÁÎzLÈ ‡Ï ¯ÈÓÁ ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ¬ƒ»ƒ¿¿«¿»≈
‡L‡ ÈˆzLÈÂ ‡ÚÓÁÓ ÏeÎÈc Ïk È¯‡¬≈»¿≈«¿¿»¿ƒ¿≈≈¬»»
‡·ÈvÈ·e ‡¯Bi‚a Ï‡¯NÈ„ ‡zLkÓ ‡È‰‰«ƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿ƒ»¿«ƒ»

:‡Ú¯‡„¿«¿»
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¯.ci wEqR lirl§¥¨
ïàk BàðLe øæç Cëì¯xfgW s`e §¨¨©§¨¨§©¤¨©

gqR lW oFW`xd mFId lr wx dpWe§¨¨©©©¨¦¤¤©
")"dGd mFId(,"dcVA x`A"d ziWEwM , ©©¤§§©©§¥©¨¤
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.zFxFcl dk`ln xEQi ¦̀§¨¨§
úøäæà :øîàz àlL¯wEqR lirl ¤ŸŸ©©§¨©§¥¨

.fh
úBøBãì àì ,"äNòé àì äëàìî ìk"¨§¨¨Ÿ¥¨¤Ÿ§

øBcä BúBàì àlà ,äøîàð¯E`vIW ¤¤§¨¤¨§©¤¨§
.mixvOngi dxez ¦¦§©¦

(gi)íéøNòå ãçàä íBé ãòänì Y ©¨¤¨§¤§¦¨¨
úòáL" øîàð øák àìäå ?øîàð¤¡©©£Ÿ§¨¤¡©¦§©

"íéîé¯eixg`NW wEqRl dpEMd ¨¦©©¨¨©¨¤§©£¨

`vOi `l xF`U mini zraW"¦§©¨¦§Ÿ¦¨¥
cg`d mFi cr" wEqRdW ,"mkiYaA§¨¥¤¤©¨©¨¤¨
axrA" lr `le ,eilr aqEn "mixUre§¤§¦¨¨¨§Ÿ©¨¤¤
i"Wx x`iA xaM ixdW ,"zFSn Elk`YŸ§©¤£¥§¨¥¥©¦
micnl df wEqROW eh wEqR lirl§¥¨¤¦¨¤§¥¦
lFk`l daFg oFW`xd axrA wxW¤©¨¤¤¨¦¨¤¡

zFSn)m"`x(dpEMdW ,xnFl Wi F` . ©¥©¤©©¨¨
,"Elk`Y zFSn mini zraW" eh wEqtl§¨¦§©¨¦©Ÿ¥
draW ung lFk`l oi`W FrnWOW¤©§¨¤¥¤¡¨¥¦§¨
oM m` ,mW i"Wx WxiRW itM ,minï¦§¦¤¥©©¦¨¦¥
lFk`l WIW o`M aEW xn`p dOl̈¨¤¡©¨¤¥¤¡
,mixUre cg`d mFId cr zFSn©©©¨¤¨§¤§¦
mFi cr ung lFk`l oi`W FrnWOW¤©§¨¤¥¤¡¨¥©

.mixUre cg`d̈¤¨§¤§¦
ïépî úBìéì ,"íéîé" øîàpL éôì¯ §¦¤¤¡©¨¦¥¦©¦

lFk`l oi`W F` ,xF`U FA `vOi `NW¤Ÿ¦¨¥§¤¥¤¡
.ung FA¨¥

ãçàä íBé ãò" :øîBì ãeîìz©§©©¨¤¨
"'Bâå íéøNòå¯zllFM "cr" zaiYW §¤§¦§¤¥©©¤¤

.zFlil mBhi dxez ©¥
(hi)íëézáa àöné àìïépî Y Ÿ¦¨¥§¨¥¤¦©¦

ïéìeáâì¯FnM miYAl uEgOW zFlEaB ¦§¦§¤¦©¨¦§
mdA `vFIke minxkE zFcU)m"`x(. ¨§¨¦§©¥¨¤

zFxFA :a ,d migqR `xnBd oFWlaE¦§©§¨¨§¨¦
.zFxrnE oigiW¦¦§¨
øîBì ãeîìz¯.f ,bi oOwl ©§©§©¨

`a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'a iying meil inei xeriy
עליו  קּבל ולא יׂשראל אצל ׁשהּוא ּכֹוכבים עֹובד ׁשל חמצֹו יצא ,ׁשּברׁשּות ּגבּול אף ,ּברׁשּות ּבית ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹמה

ÓÁÓˆ˙.אחריּות  ÏÎ‡ŒÏk Èk∑?החמץ על ענׁש ּכבר והלא הּׂשאֹור. על ּכרת ּתאמר:לענׁש ׁשּלא אּלא ֲַָƒ»…≈«¿∆∆ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹ
ענׁש ולא הּׂשאֹור על ענׁש ואם עליו. יענׁש לא לאכילה ראּוי ׁשאינֹו ׂשאֹור עליו, ענׁש לאכילה ׁשראּוי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹחמץ
עליו. יענׁש לא אחרים, מחּמץ ׁשאינֹו חמץ עליו, ענׁש אחרים, מחּמץ ׁשהּוא ׂשאֹור אֹומר: הייתי החמץ, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹעל

ׁשניהם נאמרּו (מכילתא)לכ.ı¯‡‰ Á¯Ê‡·e ¯ba∑ הּגרים את לרּבֹות הצר ליׂשראל, נעׂשה ׁשהּנס .לפי ְְְֵֶֶֶָ«≈¿∆¿«»»∆ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻ

(ë)íëéúáLBî ìëa eìëàú àì úöîçî-ìk̈©§¤−¤´ŸŸ¥®§ŸÆ«§´Ÿ¥¤½
:úBvî eìëàz«Ÿ§−©«

i"yx£eÏÎ‡˙ ‡Ï ˙ˆÓÁÓ∑ ׂשאֹור אזהרה אכילת ÓÁÓˆ˙.על Ïk∑ּתערבּתֹו את ÏÎa.להביא «¿∆∆……≈ְְֲִַַַָָ»«¿∆∆ְְֲִֶַָֹ¿…
˙BvÓ eÏÎ‡z ÌÎÈ˙·LBÓ∑ ׁשני למעׂשר ּפרט מֹוׁשבתיכם, ּבכל להאכל ראּויה ׁשּתהא ללּמד ּבא וחּלֹות זה ¿…≈∆…¿«ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

עיין ּתֹודה ּבירּוׁשלים)שם)(מכילתא אּלא מֹוׁשבֹות, ּבכל להאכל ראּויים .(ׁשאינם ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

ß hay 'a iying mei ß

(àë)íäìà øîàiå ìàøNé éð÷æ-ìëì äLî àø÷iå©¦§¨¬¤²§¨¦§¥¬¦§¨¥−©´Ÿ¤£¥¤®
eèçLå íëéúçtLîì ïàö íëì eç÷e eëLî¦«§À§¸¨¤¬²Ÿ§¦§§«Ÿ¥¤−§©«£¬

:çñtä©¨«©
i"yx£eÎLÓ∑לֹו ׁשּיׁש מּׁשּלֹומי ימׁש הּׁשּוק ∑eÁ˜e.צאן, מן יּקח לֹו, ׁשאין ׂשה ∑ÌÎÈ˙ÁtLÓÏ.מי ƒ¿ְִִִֵֶֶֹֹ¿ִִִֵֶַַ¿ƒ¿¿…≈∆ֶ

אבֹות  .לבית ְֵָ

ÔBÎÈ·˙BÓכ  ÏÎa ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡ÚÓÁÓ Ïk»«¿¿»»≈¿¿…¿»≈
:‡¯Èht ÔeÏÎÈz≈¿«ƒ»

ÔB‰Ïכא  ¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ È·Ò ÏÎÏ ‰LÓ ‡¯˜e¿»…∆¿»»≈ƒ¿»≈«¬«¿
‡Ú (Èa ÔÓ) ÔBÎÏ e·ÈÒÂ e„È‚˙‡ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈»»

:‡ÁÒÙ eÒeÎÂ ÔBÎ˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬»¿¿ƒ¿»
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Cëì .åéìò Lðòé àì Y íéøçà õnçî§©¥£¥¦Ÿ¥¨¥¨¨§¨

.íäéðL eøîàðõøàä çøæàáe øba ¤¤§§¥¤©¥§¤§©¨¨¤
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.íéøbä úà úBaøìk dxez §©¤©¥¦

(k)eìëàú àì úöîçîäøäæà Y ©§¤¤ŸŸ¥©§¨¨
øBàN úìéëà ìò¯hi wEqtA xEn`de ©£¦©§§¨¨§¨

Î`N` aEzMd Wpr `le ,WpFrA xAEcn§¨¨¤§Ÿ¨©©¨¤¨
xidfd oMÎm`)m"`x(. ¦¥¦§¦
úöîçî ìkBzáøòz úà àéáäì Y ¨©§¤¤§¨¦¤©£ª§

¯xfril` iAx zrckE)` ,bn migqt( §©©©¦¡¦¤¤
,ung zaFxrY zFAxl 'lM' WxFCW¤¥¨§©©£¤¨¥
aEIgl `le calA dxdf` oiprl Epide§©§§¦§©©§¨¨¦§¨§Ÿ§¦

zxM)m"`x(. ¨¥
úBvî eìëàz íëéúáLBî ìëaY §Ÿ§Ÿ¥¤Ÿ§©

àäzL ãnìì àa äæ¯dSOd ¤¨§©¥¤§¥©©¨
oFW`xd aFh mFi lilA DzF` milkF`W¤§¦¨§¥¨¦

.daFgl§¨
"íëéúáLBî ìëa" ìëàäì äéeàø¯ §¨§¥¨¥§Ÿ§Ÿ¥¤

lFk`l daFgW cOll `A wEqRd m` iM¦¦©¨¨§©¥¤¨¤¡
Fl did ,"mkizFaWFn lkA" dSn©¨§¨§¥¤¨¨

lirl Fazkl)gi weqt(lW wEqRl KWndA §¨§§¥§¤§¥©¨¤
iptA oiprM `le ,"zFSn Elk`Y axrA"¨¤¤Ÿ§©§Ÿ§¦§¨¦§¥

Fnvr)`"eb(. ©§
äãBz úBlçå éðL øNòîì èøt¯ §¨§©£¥¥¦§©¨

zlik` zaFg ici mdA mi`vFi `NW¤Ÿ§¦¨¤§¥©£¦©

.dSn©¨
,úBáLBî ìëa ìëàäì íéeàø íðéàL¤¥¨§¦§¥¨¥§¨¨

íéìLeøéa àlà¯mi`vFi oi`emdA ¤¨¦¨©¦§¥§¦¨¤
ENit` dSn zlik` zaFg ici§¥©£¦©©¨£¦

milWExiA)m"`x(.`k dxez ¦¨©¦
(`k)eëLîCLîé ,ïàö Bì LiL éî Y ¦§¦¤¥Ÿ¦§Ÿ

BlMî¯s` oM mdl xnFl KxvEdX dn ¦¤©¤§©©¨¤¥©
mEXn xnFl Wi ,`Ed hEWR dxF`kNW¤¦§¨¨¥©¦

xn`p iEESAW)b ,ai lirl(Egwie" wx ¤©¦¤¡©©§¦§
ipal EWxitE oxd`e dWn E`aE ,"mdl̈¤¨¤§©£Ÿ¥§¦§¥

.Egw F` EkWn :dpEMdW l`xUi¦§¨¥¤©©¨¨¦§§
eç÷e÷eMä ïî çwé ,Bì ïéàL éî Y §¦¤¥¦©¦©

¯,FWxcn itl la` .FhEWt itl Edf¤§¦§£¨§¦¦§¨
mkici EkWn" :e wEqR lirl i"Wx d`x§¥©¦§¥¨¦§§¥¤
"devn lW o`v mkl EgwE dxfÎdcFarn¥£¨¨¨§¨¤Ÿ¤¦§¨

)cec ixace m"`x(.
íëéúçtLîì"úáà úéáì äN" Y¯ §¦§§Ÿ¥¤¤§¥¨Ÿ

oeiM ,dfA siqFd .b wEqR lirlcM§¦§¥¨¦¨¤¥¨
oM m` ,"o`v mkl EgwE" xn`p wEqRAW¤©¨¤¡©§¨¤Ÿ¦¥
"mkizFgRWnl" KM xg` siqFdX dn©¤¦©©¨§¦§§¥¤
ENi`M df ixde ,Dnvr iptA daiY `id¦¥¨¦§¥©§¨©£¥¤§¦

"mkizFgRWnl dU" aEzM)cec ixac(. ¨¤§¦§§¥¤
dU" lirl aEzMd oFWlM FWExitE¥¦§©¨§¥¤
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(áë)óqa-øLà íca ízìáèe áBæà úcâà ízç÷ìe§©§¤º£ª©´¥À§©§¤»©¨´£¤©©¼
ícä-ïî úæeænä ézL-ìàå óB÷Lnä-ìà ízòbäå§¦©§¤³¤©©§Æ§¤§¥´©§½Ÿ¦©−̈
Búéa-çútî Léà eàöú àì ízàå óqa øLà£¤´©¨®§©¤À¬Ÿ¥«§²¦¬¦¤«©¥−

:ø÷a-ãò©«Ÿ¤
i"yx£·BÊ‡∑ ּגבעֹולין לֹו ׁשּיׁש ירק ‡BÊ·.מין ˙c‚‡∑קלחין אגּדה ג' Ûqa.קרּויין ¯L‡∑ סּפֹות ּכמֹו ּבכלי, ≈ְִִִֵֶָָ¬À«≈ְְֲִִָָֻ¬∆««ְְִִִ

Ûqa.ּכסף  ¯L‡ Ìc‰ ÔÓ∑ עֹוד נאמר לכ הּמּתנֹות, לׁשלׁש אחת טבילה ּתאמר: ׁשּלא ּוׁשנאֹו? חזר לּמה ֶֶƒ«»¬∆«»ְְְְֱִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ
טבילה  הּגעה, ּכל על ּבּסף": אׁשר "מןֿהּדם ּונתינה נתינה ּכל ׁשּתהא ּבסף", B‚Â'."אׁשר e‡ˆ˙ ‡Ï Ìz‡Â∑ ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ¿«∆…≈¿¿

לחּבל, לּמׁשחית רׁשּות ׁשּנּתנה ׁשּמאחר הּוא,מּגיד לּמחּבלים רׁשּות ולילה לרׁשע, צּדיק ּבין מבחין אינֹו ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָ
קד)ׁשּנאמר: יער"(תהלים חיתֹו ּכל תרמׂש .(מכילתא)"ּבֹו ְְֱִֶֶַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(78 'nr fk zegiy ihewl)

ההההּמּמּמּמּתּתּתּתננננֹוֹוֹוֹותתתת ללללׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁש אחתאחתאחתאחת כב)טבילהטבילהטבילהטבילה יב, על (רׁש"י הּדם זריקת ׁשל ּגדר היה הּמׁשקֹוף ועל הּמזּוזֹות ׁשּתי על הּדם לזריקת ְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ּכאן: רׁש"י מּלׁשֹון מׁשמע וכן הּמזּוזֹות ". ּוׁשּתי הּמׁשקֹוף ּבמצרים, להם היּו מזּבחֹות "ׁשלׁשה ּבּמכילּתא: ּכדאיתא ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹהּמזּבח,

לעיל ּכתב וכן הּמּתנֹות". ז)"לׁשלׁש החיד"א(ּפסּוק וכתב הּדם. קּבלת זֹו ד): ּדרּוׁש אחדים ּדברים ּבּסף (ספר הּדם ׁש"קּבלת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ּבּפרק". ּבֹו ּבכֹורֹות ּדהוּו ּבּכהנים, ׁשּמצותֹו ּדינֹו ּבוּדאי . . והּמזּוזֹות הּמׁשקֹוף על ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָֹּונתינתֹו

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - dky 'nr ` jxk zeny dxezdÎxe`)

ּבּבּבּבּסּסּסּסףףףף אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּבּבּבּבּדּדּדּדםםםם כב)ּוּוּוּוטבלטבלטבלטבלּתּתּתּתםםםם (יב, ְְְְְְְְֲֲֲֲֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָ
הּתֹורה. ללּמּוד רֹומז ׁש'ּדם' אמרּו, ּכאן ְְְִִֵֶַַַָָָָּבּמדרׁש

מלכֹות", הּמה ל"ׁשּׁשים רֹומז 'סף' :ּפילגׁשים"ׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשיםיםיםיםוסימנ "ּוׁשמֹונים ׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹוניםניםניםניםמּסכּתֹות, פי"ח)ּברייּתֹות–––– במדב"ר .(ראה ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

(âë)bðì ýåýé øáòåícä-úà äàøå íéøöî-úà ó §¨©´§Ÿ̈»¦§´Ÿ¤¦§©¼¦¼§¨¨³¤©¨Æ
ænä ézL ìòå óB÷Lnä-ìò-ìò ýåýé çñôe úæe ©©©§½§©−§¥´©§®Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ©

bðì íëéza-ìà àáì úéçLnä ïzé àìå çútä:ó ©¤½©§³Ÿ¦¥Æ©©§¦½¨¬Ÿ¤¨«¥¤−¦§«Ÿ
i"yx£ÁÒÙe∑ ודּלג לפרׁש ויׁש ‰ÈÁLn˙.וחמל, ÔzÈ ‡ÏÂ∑:ּכמֹו לבא, יכלת לֹו יּתן כא)ולא נתנֹו(בראשית "ולא »«ְְְְִֵֵֵַָָ¿…ƒ≈««¿ƒְְְְְִֵֶָָֹֹֹֹ

עּמדי" להרע .אלהים ְֱִִִַָָֹ

Ó„a‡כב  ÔeÏaË˙Â ‡·BÊ‡ ˙¯Ò‡ Ôe·q˙Â¿ƒ¿¡»«≈»¿ƒ¿¿ƒ¿»
‡Óc ÔÓ ‡itÒ ÔÈ¯˙ÏÂ ‡Ù˜LÏ Ôec˙Â ‡Ó·„ƒ¿»»¿«¿«¿»¿ƒ¿≈ƒ«»ƒ¿»
d˙Èa Ú¯zÓ L‡ Ôe˜t˙ ‡Ï Ôez‡Â ‡Ó·cƒ¿»»¿«»ƒ¿¡«ƒ¿«≈≈

:‡¯Ùˆ „Ú««¿»

È˙כג  ÈÊÁÈÂ ÌÈ¯ˆÓ ˙È ÈÁÓÓÏ ÈÈ ÈÏ‚˙ÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ¿≈»ƒ¿«ƒ¿∆¡≈»
ÏÚ ÈÈ ÒBÁÈÂ ‡itÒ ÔÈ¯z ÏÚÂ ‡Ù˜L ÏÚ ‡Óc¿»««¿»¿«¿≈ƒ«»¿≈¿»«
ÔBÎÈz·Ï ÏÚÈÓÏ ‡ÏaÁÏ ˜BaLÈ ‡ÏÂ ‡Ú¯z«¿»¿»ƒ¿¿«»»¿≈«¿»≈

:ÈÁÓÓÏ¿ƒ¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

"zFa` zial)m"`x(lkl dU Epide . §¥¨§©§¤§¨
dgRWnE dgRWn)`"eb(xnFl Wi ilE`e . ¦§¨¨¦§¨¨§©¥©

`l dWOW dfA x`al `A i"WxW ,cFr¤©¦¨§¨¥¨¤¤¤Ÿ
dn iM ,xnFl dEhvPW itM iEESdn dPiW¦¨¥©¦§¦¤¦§©¨©¦©
Edf "mkizFgRWnl" dWn xn`X¤¨©¤§¦§§¥¤¤
itM "zFa` zial dU" lW WExiR¥¤¤§¥¨§¦

.dEhvPWak dxez ¤¦§©¨
(ak)áBæàBì LiL ÷øé ïéî Y ¥¦¤¤¤¥

ïéìBòáb¯irvn`d dpw `Ed lFraB ¦§¦¦§¨¤¨¤§¨¦
FW`xA rxGdW)` ,bi dkeq i"yx(. ¤©¤©§Ÿ
áBæà úcâàìL Yïéçì÷ äL¯ £ª©¥§Ÿ¨§¨¦

miWxW)my i"yx(. ¨¨¦
.äcâà ïééeø÷óqa øLàéìka Y¯ §¦£ª¨£¤©©©§¦
mC lAwl oB`)hi ,ap dinxi i"yx(d`xE . ©©§©¥¨§¥

.f wEqR lirl i"Wx©¦§¥¨
"óñk úBtñ" Bîk¯.ci ,ai a mikln §¦¤¤§¨¦

sqk ilM)my i"yx d`x(. §¥¤¤
óqa øLà ícä ïîøæç änì Y ¦©¨£¤©¨¨¨¨©

úçà äìéáè øîàz àlL ?BàðLe§¨¤ŸŸ©§¦¨©©
ììLúBðznä L¯iYWE sFwWOA ¦§Ÿ©©¨©©§§¥

.zFfEfOd©§
àäzL ,"óqa øLà" ãBò øîàð Cëì§¨¤¡©£¤©¨¤§¥
øLà ícä ïî" äðéúðe äðéúð ìk̈§¦¨§¦¨¦©¨£¤

äìéáè Y äòbä ìk ìò ,"óqa¯ ©¨©¨©¨¨§¦¨
lr aqEn "sQA xW` mCd on"W EpidC§©§¤¦©¨£¤©¨¨©

"mYrBde")dcya x`a(. §¦©§¤
'Bâå eàöú àì ízàå,ãébî Y §©¤Ÿ¥§§©¦

úéçLnì úeLø äðzpL øçànL¤¥©©¤¦§¨§©©§¦
,òLøì ÷écö ïéa ïéçáî Bðéà ,ìaçì§©¥¥©§¦¥©¦§¨¨

àeä íéìaçîì úeLø äìéìå¯ §©§¨§©§©§¦
zFxFkA zMnA dpYiPW zEWxd ,xnFlM§©¨§¤¦§¨§©©§
mEXn ,dliNA wx `id lAgl zigWOl©©§¦§©¥¦©©©§¨¦

lW zEWx `Ed zEllkA dliNdW¤©©§¨¦§¨§¤
l`xUi ipA ExdfEd `l okle ,milAgn§©§¦§¨¥Ÿ§£§¥¦§¨¥
la` ,dliNA `N` mziA gzRn z`vl̈¥¦¤©¥¨¤¨©©§¨£¨
mzEWx df oi` iM ,z`vl EWxEd xwAA©Ÿ¤§¨¥¦¥¤§¨

milAgn lW)cec ixac(. ¤§©§¦
øîàpL¯KWg zWY" :k ,cw miNdY ¤¤¡©§¦¦¨¤¤

."dlil idie¦¦¨§¨
"øòé Búéç ìk Nîøú Ba"¯llFM ¦§Ÿ¨©§¨©¥

.miwiGOdbk dxez ©©¦¦
(bk)çñôeìîçå Y¯oFW`xd WExitM ¨©§¨©§¥¨¦

mEBxzkE .bi wEqR lirl i"WxA§©¦§¥¨§©§
.qFlwpE`§§

âlãå :øîBì Léå¯WExitM.mW ipXd §¥©§¦¥§¥©¥¦¨
úéçLnä ïzé àìåBì "ïzé àìå" Y §Ÿ¦¥©©§¦§Ÿ¦¥

"àáì" úìëé¯Fl dpYPW s`WzEWx §Ÿ¤¨Ÿ¤©¤¦§¨§
`l ,rWxl wiCv oiA oigan Fpi`e lAgl§©¥§¥©§¦¥©¦§¨¨Ÿ

`a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'a iying meil inei xeriy

(ãë)éðáìe Eì-÷çì äfä øácä-úà ízøîLe-ãò E §©§¤−¤©¨¨´©¤®§¨§¬§¨¤−©
:íìBò¨«

(äë)íëì ýåýé ïzé øLà õøàä-ìà eàáú-ék äéäå§¨º̈¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤£¤̧¦¥¯§Ÿ̈²¨¤−
:úàfä äãáòä-úà ízøîLe øac øLàk©«£¤´¦¥®§©§¤−¤¨«£Ÿ̈¬©«Ÿ

i"yx£e‡·˙ Èk ‰È‰Â∑ׁשעׂשּו אחד ּפסח אּלא ּבּמדּבר נתחּיבּו ולא לארץ, ּבביאתם זֹו מצוה הּכתּוב ּתלה ¿»»ƒ»…ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
הּדּבּור  עלּֿפי הּׁשנית ac¯.ּבּׁשנה ¯L‡k∑?ּדּבר ו)והיכן וגֹו'"(לעיל הארץ אל אתכם ."והבאתי ִִִֵַַַַָָ«¬∆ƒ≈ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָ

åë)(äãáòä äî íëéða íëéìà eøîàé-ék äéäå§¨¾̈¦«Ÿ§¬£¥¤−§¥¤®¨²¨«£Ÿ̈¬
íëì úàfä: ©−Ÿ¨¤«

(æë)çñt øLà ýåýéì àeä çñt-çáæ ízøîàå©«£©§¤¿¤«©¤̧©¹©«Ÿ̈À£¤´Â̈©Â
íéøöî-úà Btâða íéøöîa ìàøNé-éðá éza-ìò©¨¥³§¥«¦§¨¥Æ§¦§©½¦§¨§¬¤¦§©−¦

:eåçzLiå íòä ãwiå ìévä eðéza-úàå§¤¨¥´¦¦®©¦¬Ÿ¨−̈©¦§©«£«
i"yx£ÌÚ‰ „wiÂ∑ להם ׁשּיהיּו הּבנים ּובׂשֹורת הארץ, ּוביאת הּגאּלה ּבׂשֹורת .על «ƒ…»»ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ

(çë)ýåýé äeö øLàk ìàøNé éða eNòiå eëìiå©¥«§¬©©«£−§¥´¦§¨¥®©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²
:eNò ïk ïøäàå äLî-úà¤¤¬§©«£−Ÿ¥¬¨«

i"yx£'B‚Â eNÚiÂ eÎÏiÂ∑ מעלה עליהם, ׁשּקּבלּו מּכיון אּלא להם? נאמר מראׁשֿחדׁש והלא עׂשּו? ּכבר וכי «≈¿««¬¿ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ
עׂשּו ּכאּלּו הּכתּוב eNÚiÂ.(מכילתא)עליהם eÎÏiÂ∑ וׂשכר להליכה ׂשכר ליּתן הּכתּוב, מנה ההליכה אף ְֲִֵֶַָָ«≈¿««¬ְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָָָ

CÈ·ÏÂכד  CÏ ÌÈ˜Ï ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»ƒ¿»»»≈ƒ¿»»¿ƒ¿»
:ÌÏÚ „Ú«»»

ÔBÎÏכה  ÈÈ ÔzÈc ‡Ú¯‡Ï ÔeÏÚ˙ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈¬¿«¿»ƒƒ≈¿»¿
:ÔÈ„‰ ‡ÁÏt ˙È Ôe¯h˙Â ÏÈlÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿»»¿»»»≈

ÁÏt‡כו  ‰Ó ÔBÎÈa ÔBÎÏ Ôe¯ÓÈÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈¿¿¿≈∆»¿»»
:ÔBÎÏ ÔÈ„‰»≈¿

ÏÚכז  ÒÁ Èc ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ÒÈÁ Áac Ôe¯ÓÈ˙Â¿≈¿««¬»√»¿»ƒ»«
˙È ÈÁÓ ‰Â‰ „k ÌÈ¯ˆÓa Ï‡¯NÈ È· Èza»≈¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ«¬»»≈»
:e„È‚Òe ‡nÚ Ú¯Îe ·ÈÊL ‡za ˙ÈÂ È‡¯ˆÓƒ¿»≈¿»»»»≈ƒ¿««»¿ƒ

ÈÈכח  „ÈwÙ„ ‡Ók Ï‡¯NÈ Èa e„·ÚÂ eÏÊ‡Â«¬»«¬»¿≈ƒ¿»≈¿»ƒ«ƒ¿»
:e„·Ú Ôk Ô¯‰‡Â ‰LÓ ˙È»…∆¿«¬…≈¬»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

Fl oYizlFkid`xE .ziAd KFY l` `al ¦¥§¤¨Ÿ¤©©¦§¥
FR`l aizp qNti" :p ,gr miNdY i"Wx©¦§¦¦§©¥¨¦§©
dxFd ,mixvnA xFkA lM dMdWM ±§¤¦¨¨§§¦§©¦¨
iYA l` `Fal s`A zigWOl KxC¤¤©©§¦§©¨¤¨¥

."l`xUi ipA iYal `le mixvn¦§©¦§Ÿ§¨¥§¥¦§¨¥
"éãnò òøäì íéäìà Bðúð àìå" Bîk§§Ÿ§¨¡Ÿ¦§¨©¦¨¦

¯zlFki Fl ozp `l .f ,`l ziW`xA§¥¦Ÿ¨©§¤
,b lirl .e ,k mW i"Wx mB d`xE .rxdl§¨©§¥©©¦¨§¥

.hick dxez

(dk)eàáú ék äéäå¯E`aY xW`M §¨¨¦¨Ÿ©£¤¨Ÿ
)b ,al mixac i"yx(.

õøàä ìàBæ äåöî áeúkä äìz Y ¤¨¨¤¨¨©¨¦§¨
õøàì íúàéáa¯xAcOA i"Wx d`xE §¦¨¨¨¨¤§¥©¦©¦§¨

.daiWie dXExi xg`l EpidC gi ,eh§©§§©©§¨¦¦¨
çñôa àlà øaãna eáiçúð àìå§Ÿ¦§©§©¦§¨¤¨§¤©
ét-ìò úéðMä äðMa eNòL ãçà¤¨¤¨©¨¨©¥¦©¦

øeacä¯i"Wx d`x la` .` ,h xAcOA ©¦©¦§¨£¨§¥©¦
lMW ,l`xUi lW ozEpB `EdW" mẄ¤§¨¤¦§¨¥¤¨
`l xAcOA l`xUi EidW dpW mirAx ©̀§¨¦¨¨¤¨¦§¨¥©¦§¨Ÿ
d`xE ."calA df gqR `N` Eaixwd¦§¦¤¨¤©¤¦§¨§¥

.mW xE`iAA©¥¨
øac øLàk?"øac" ïëéäå Y ©£¤¦¥§¥¨¦¥

"'Bâå õøàä ìà íëúà éúàáäå"¯ §¥¥¦¤§¤¤¨¨¤§
i"WxaE `i ,bi oOwl mB d`xE .g ,e lirl§¥§¥©§©¨§©¦
xW`M" wEqRA xn`p mXW `N` .mẄ¤¨¤¨¤¡©©¨©£¤
mB wEqRdn i"Wx wiYrd okle ,"rAWp¦§©§¨¥¤§¦©¦¥©¨©
oFWl `idW ,"'ebe iz`Up" zaiY z ¤̀¥©¨¨¦¤¦§
xW`M" wx xn`p o`M la` ,drEaW§¨£¨¨¤¡©©©£¤

A wRYqd okle ,"xACzwYrdzFaiYd ¦¥§¨¥¦§©¥§©§¨©©¥
."'ebe ux`d l` mkz` iz`ade"ek dxez §¥¥¦¤§¤¤¨¨¤

(fk)íòä ãwiåälàbä úøBNa ìò Y ©¦Ÿ¨¨©§©©§ª¨
eéäiL íéðaä úøBNáe ,õøàä úàéáe¦©¨¨¤§©©¨¦¤¦§

íäì¯mdl xn` ixdW)ek weqt(dide" ¨¤¤£¥¨©¨¤§¨¨
i"Wx d`xE ."mkipA mkil` Exn`i iM¦Ÿ§£¥¤§¥¤§¥©¦
dxFUA lr d`cFdW ap ,ck ziW`xA§¥¦¤¨¨©§¨

.xfril` dUrOn micnFl daFhdxez ¨§¦¦©£¥¡¦¤¤
gk

(gk)ìàøNé éða eNòiå eëìiåéëå Y ©¥§©©£§¥¦§¨¥§¦
eNò øák¯"EUrIe EklIe" aEzMW dGn §¨¨¦¤¤¨©¥§©©£

rnWncIOWEUr EkldW)`"eb(,xnFlM . ©§©¤¦¨¤¨§¨§©

l`xUi ipA EklIe" xnFl Fl didW¤¨¨©©¥§§¥¦§¨¥
onGA EUrW rnWn did f`W ,"EUrIe©©£¤¨¨¨©§©¤¨©§©
EklIe" xn`W dGn la` ,mdl rAwPW¤¦§©¨¤£¨¦¤¤¨©©¥§
mr dkildd KnQW ,"l`xUi ipA EUrIe©©£§¥¦§¨¥¤¨©©£¦¨¦

EUr EkldW cIOW rnWn ,dIUrd)x`a ¨£¦¨©§©¤¦¨¤¨§¨
dcya(.

íäì øîàð 'Lãç Làø'î àìäå¯ ©£Ÿ¥ŸŸ¤¤¡©¨¤
Ki` oM m`e .b wEqR i"WxA lirlcM§¦§¥§©¦¨§¦¥¥
oAxw EUr mFi FzF`A xaMW xnFl KIW©¨©¤§¨§¨¨§©

.gqR¤©
äìòî Y íäéìò eìawL ïåékî àlà¤¨¦¥¨¤¦§£¥¤©£¤

.eNò elàk áeúkä íäéìòeëìiå £¥¤©¨§¦¨©¥§
eNòiåáeúkä äðî äëéìää óà Y¯ ©©£©©£¦¨¨¨©¨

dlrOW ,ok iptNW wEICd liaWA m`W¤¦¦§¦©¦¤¦§¥¥¤©£¤
did ,cIn EUr ENi`M aEzMd mdilr£¥¤©¨§¦¨¦¨¨¨

"EUrIe E`vIe" xnFl lFki)`"eb t"r(F` , ¨©©¥§©©£
."EUrIe ErnWIe"©¦§§©©£

.äiNòì øëNå äëéìäì øëN ïzì¦¥¨¨©£¦¨§¨¨©£¦¨
ïøäàå äLî úà 'ä äeö øLàkY ©£¤¦¨¤Ÿ¤§©£Ÿ

àlL ,ìàøNé ìL ïçáL ãébäì§©¦¦§¨¤¦§¨¥¤Ÿ



צז `a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'a iying meil inei xeriy

(áë)óqa-øLà íca ízìáèe áBæà úcâà ízç÷ìe§©§¤º£ª©´¥À§©§¤»©¨´£¤©©¼
ícä-ïî úæeænä ézL-ìàå óB÷Lnä-ìà ízòbäå§¦©§¤³¤©©§Æ§¤§¥´©§½Ÿ¦©−̈
Búéa-çútî Léà eàöú àì ízàå óqa øLà£¤´©¨®§©¤À¬Ÿ¥«§²¦¬¦¤«©¥−

:ø÷a-ãò©«Ÿ¤
i"yx£·BÊ‡∑ ּגבעֹולין לֹו ׁשּיׁש ירק ‡BÊ·.מין ˙c‚‡∑קלחין אגּדה ג' Ûqa.קרּויין ¯L‡∑ סּפֹות ּכמֹו ּבכלי, ≈ְִִִֵֶָָ¬À«≈ְְֲִִָָֻ¬∆««ְְִִִ

Ûqa.ּכסף  ¯L‡ Ìc‰ ÔÓ∑ עֹוד נאמר לכ הּמּתנֹות, לׁשלׁש אחת טבילה ּתאמר: ׁשּלא ּוׁשנאֹו? חזר לּמה ֶֶƒ«»¬∆«»ְְְְֱִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ
טבילה  הּגעה, ּכל על ּבּסף": אׁשר "מןֿהּדם ּונתינה נתינה ּכל ׁשּתהא ּבסף", B‚Â'."אׁשר e‡ˆ˙ ‡Ï Ìz‡Â∑ ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ¿«∆…≈¿¿

לחּבל, לּמׁשחית רׁשּות ׁשּנּתנה ׁשּמאחר הּוא,מּגיד לּמחּבלים רׁשּות ולילה לרׁשע, צּדיק ּבין מבחין אינֹו ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָ
קד)ׁשּנאמר: יער"(תהלים חיתֹו ּכל תרמׂש .(מכילתא)"ּבֹו ְְֱִֶֶַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(78 'nr fk zegiy ihewl)

ההההּמּמּמּמּתּתּתּתננננֹוֹוֹוֹותתתת ללללׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁש אחתאחתאחתאחת כב)טבילהטבילהטבילהטבילה יב, על (רׁש"י הּדם זריקת ׁשל ּגדר היה הּמׁשקֹוף ועל הּמזּוזֹות ׁשּתי על הּדם לזריקת ְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ּכאן: רׁש"י מּלׁשֹון מׁשמע וכן הּמזּוזֹות ". ּוׁשּתי הּמׁשקֹוף ּבמצרים, להם היּו מזּבחֹות "ׁשלׁשה ּבּמכילּתא: ּכדאיתא ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹהּמזּבח,

לעיל ּכתב וכן הּמּתנֹות". ז)"לׁשלׁש החיד"א(ּפסּוק וכתב הּדם. קּבלת זֹו ד): ּדרּוׁש אחדים ּדברים ּבּסף (ספר הּדם ׁש"קּבלת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ּבּפרק". ּבֹו ּבכֹורֹות ּדהוּו ּבּכהנים, ׁשּמצותֹו ּדינֹו ּבוּדאי . . והּמזּוזֹות הּמׁשקֹוף על ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָֹּונתינתֹו

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - dky 'nr ` jxk zeny dxezdÎxe`)

ּבּבּבּבּסּסּסּסףףףף אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּבּבּבּבּדּדּדּדםםםם כב)ּוּוּוּוטבלטבלטבלטבלּתּתּתּתםםםם (יב, ְְְְְְְְֲֲֲֲֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָ
הּתֹורה. ללּמּוד רֹומז ׁש'ּדם' אמרּו, ּכאן ְְְִִֵֶַַַָָָָּבּמדרׁש

מלכֹות", הּמה ל"ׁשּׁשים רֹומז 'סף' :ּפילגׁשים"ׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשיםיםיםיםוסימנ "ּוׁשמֹונים ׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹוניםניםניםניםמּסכּתֹות, פי"ח)ּברייּתֹות–––– במדב"ר .(ראה ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

(âë)bðì ýåýé øáòåícä-úà äàøå íéøöî-úà ó §¨©´§Ÿ̈»¦§´Ÿ¤¦§©¼¦¼§¨¨³¤©¨Æ
ænä ézL ìòå óB÷Lnä-ìò-ìò ýåýé çñôe úæe ©©©§½§©−§¥´©§®Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ©

bðì íëéza-ìà àáì úéçLnä ïzé àìå çútä:ó ©¤½©§³Ÿ¦¥Æ©©§¦½¨¬Ÿ¤¨«¥¤−¦§«Ÿ
i"yx£ÁÒÙe∑ ודּלג לפרׁש ויׁש ‰ÈÁLn˙.וחמל, ÔzÈ ‡ÏÂ∑:ּכמֹו לבא, יכלת לֹו יּתן כא)ולא נתנֹו(בראשית "ולא »«ְְְְִֵֵֵַָָ¿…ƒ≈««¿ƒְְְְְִֵֶָָֹֹֹֹ

עּמדי" להרע .אלהים ְֱִִִַָָֹ

Ó„a‡כב  ÔeÏaË˙Â ‡·BÊ‡ ˙¯Ò‡ Ôe·q˙Â¿ƒ¿¡»«≈»¿ƒ¿¿ƒ¿»
‡Óc ÔÓ ‡itÒ ÔÈ¯˙ÏÂ ‡Ù˜LÏ Ôec˙Â ‡Ó·„ƒ¿»»¿«¿«¿»¿ƒ¿≈ƒ«»ƒ¿»
d˙Èa Ú¯zÓ L‡ Ôe˜t˙ ‡Ï Ôez‡Â ‡Ó·cƒ¿»»¿«»ƒ¿¡«ƒ¿«≈≈

:‡¯Ùˆ „Ú««¿»

È˙כג  ÈÊÁÈÂ ÌÈ¯ˆÓ ˙È ÈÁÓÓÏ ÈÈ ÈÏ‚˙ÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ¿≈»ƒ¿«ƒ¿∆¡≈»
ÏÚ ÈÈ ÒBÁÈÂ ‡itÒ ÔÈ¯z ÏÚÂ ‡Ù˜L ÏÚ ‡Óc¿»««¿»¿«¿≈ƒ«»¿≈¿»«
ÔBÎÈz·Ï ÏÚÈÓÏ ‡ÏaÁÏ ˜BaLÈ ‡ÏÂ ‡Ú¯z«¿»¿»ƒ¿¿«»»¿≈«¿»≈

:ÈÁÓÓÏ¿ƒ¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

"zFa` zial)m"`x(lkl dU Epide . §¥¨§©§¤§¨
dgRWnE dgRWn)`"eb(xnFl Wi ilE`e . ¦§¨¨¦§¨¨§©¥©

`l dWOW dfA x`al `A i"WxW ,cFr¤©¦¨§¨¥¨¤¤¤Ÿ
dn iM ,xnFl dEhvPW itM iEESdn dPiW¦¨¥©¦§¦¤¦§©¨©¦©
Edf "mkizFgRWnl" dWn xn`X¤¨©¤§¦§§¥¤¤
itM "zFa` zial dU" lW WExiR¥¤¤§¥¨§¦

.dEhvPWak dxez ¤¦§©¨
(ak)áBæàBì LiL ÷øé ïéî Y ¥¦¤¤¤¥

ïéìBòáb¯irvn`d dpw `Ed lFraB ¦§¦¦§¨¤¨¤§¨¦
FW`xA rxGdW)` ,bi dkeq i"yx(. ¤©¤©§Ÿ
áBæà úcâàìL Yïéçì÷ äL¯ £ª©¥§Ÿ¨§¨¦

miWxW)my i"yx(. ¨¨¦
.äcâà ïééeø÷óqa øLàéìka Y¯ §¦£ª¨£¤©©©§¦
mC lAwl oB`)hi ,ap dinxi i"yx(d`xE . ©©§©¥¨§¥

.f wEqR lirl i"Wx©¦§¥¨
"óñk úBtñ" Bîk¯.ci ,ai a mikln §¦¤¤§¨¦

sqk ilM)my i"yx d`x(. §¥¤¤
óqa øLà ícä ïîøæç änì Y ¦©¨£¤©¨¨¨¨©

úçà äìéáè øîàz àlL ?BàðLe§¨¤ŸŸ©§¦¨©©
ììLúBðznä L¯iYWE sFwWOA ¦§Ÿ©©¨©©§§¥

.zFfEfOd©§
àäzL ,"óqa øLà" ãBò øîàð Cëì§¨¤¡©£¤©¨¤§¥
øLà ícä ïî" äðéúðe äðéúð ìk̈§¦¨§¦¨¦©¨£¤

äìéáè Y äòbä ìk ìò ,"óqa¯ ©¨©¨©¨¨§¦¨
lr aqEn "sQA xW` mCd on"W EpidC§©§¤¦©¨£¤©¨¨©

"mYrBde")dcya x`a(. §¦©§¤
'Bâå eàöú àì ízàå,ãébî Y §©¤Ÿ¥§§©¦

úéçLnì úeLø äðzpL øçànL¤¥©©¤¦§¨§©©§¦
,òLøì ÷écö ïéa ïéçáî Bðéà ,ìaçì§©¥¥©§¦¥©¦§¨¨

àeä íéìaçîì úeLø äìéìå¯ §©§¨§©§©§¦
zFxFkA zMnA dpYiPW zEWxd ,xnFlM§©¨§¤¦§¨§©©§
mEXn ,dliNA wx `id lAgl zigWOl©©§¦§©¥¦©©©§¨¦

lW zEWx `Ed zEllkA dliNdW¤©©§¨¦§¨§¤
l`xUi ipA ExdfEd `l okle ,milAgn§©§¦§¨¥Ÿ§£§¥¦§¨¥
la` ,dliNA `N` mziA gzRn z`vl̈¥¦¤©¥¨¤¨©©§¨£¨
mzEWx df oi` iM ,z`vl EWxEd xwAA©Ÿ¤§¨¥¦¥¤§¨

milAgn lW)cec ixac(. ¤§©§¦
øîàpL¯KWg zWY" :k ,cw miNdY ¤¤¡©§¦¦¨¤¤

."dlil idie¦¦¨§¨
"øòé Búéç ìk Nîøú Ba"¯llFM ¦§Ÿ¨©§¨©¥

.miwiGOdbk dxez ©©¦¦
(bk)çñôeìîçå Y¯oFW`xd WExitM ¨©§¨©§¥¨¦

mEBxzkE .bi wEqR lirl i"WxA§©¦§¥¨§©§
.qFlwpE`§§

âlãå :øîBì Léå¯WExitM.mW ipXd §¥©§¦¥§¥©¥¦¨
úéçLnä ïzé àìåBì "ïzé àìå" Y §Ÿ¦¥©©§¦§Ÿ¦¥

"àáì" úìëé¯Fl dpYPW s`WzEWx §Ÿ¤¨Ÿ¤©¤¦§¨§
`l ,rWxl wiCv oiA oigan Fpi`e lAgl§©¥§¥©§¦¥©¦§¨¨Ÿ

`a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'a iying meil inei xeriy

(ãë)éðáìe Eì-÷çì äfä øácä-úà ízøîLe-ãò E §©§¤−¤©¨¨´©¤®§¨§¬§¨¤−©
:íìBò¨«

(äë)íëì ýåýé ïzé øLà õøàä-ìà eàáú-ék äéäå§¨º̈¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤£¤̧¦¥¯§Ÿ̈²¨¤−
:úàfä äãáòä-úà ízøîLe øac øLàk©«£¤´¦¥®§©§¤−¤¨«£Ÿ̈¬©«Ÿ

i"yx£e‡·˙ Èk ‰È‰Â∑ׁשעׂשּו אחד ּפסח אּלא ּבּמדּבר נתחּיבּו ולא לארץ, ּבביאתם זֹו מצוה הּכתּוב ּתלה ¿»»ƒ»…ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
הּדּבּור  עלּֿפי הּׁשנית ac¯.ּבּׁשנה ¯L‡k∑?ּדּבר ו)והיכן וגֹו'"(לעיל הארץ אל אתכם ."והבאתי ִִִֵַַַַָָ«¬∆ƒ≈ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָ

åë)(äãáòä äî íëéða íëéìà eøîàé-ék äéäå§¨¾̈¦«Ÿ§¬£¥¤−§¥¤®¨²¨«£Ÿ̈¬
íëì úàfä: ©−Ÿ¨¤«

(æë)çñt øLà ýåýéì àeä çñt-çáæ ízøîàå©«£©§¤¿¤«©¤̧©¹©«Ÿ̈À£¤´Â̈©Â
íéøöî-úà Btâða íéøöîa ìàøNé-éðá éza-ìò©¨¥³§¥«¦§¨¥Æ§¦§©½¦§¨§¬¤¦§©−¦

:eåçzLiå íòä ãwiå ìévä eðéza-úàå§¤¨¥´¦¦®©¦¬Ÿ¨−̈©¦§©«£«
i"yx£ÌÚ‰ „wiÂ∑ להם ׁשּיהיּו הּבנים ּובׂשֹורת הארץ, ּוביאת הּגאּלה ּבׂשֹורת .על «ƒ…»»ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ

(çë)ýåýé äeö øLàk ìàøNé éða eNòiå eëìiå©¥«§¬©©«£−§¥´¦§¨¥®©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²
:eNò ïk ïøäàå äLî-úà¤¤¬§©«£−Ÿ¥¬¨«

i"yx£'B‚Â eNÚiÂ eÎÏiÂ∑ מעלה עליהם, ׁשּקּבלּו מּכיון אּלא להם? נאמר מראׁשֿחדׁש והלא עׂשּו? ּכבר וכי «≈¿««¬¿ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ
עׂשּו ּכאּלּו הּכתּוב eNÚiÂ.(מכילתא)עליהם eÎÏiÂ∑ וׂשכר להליכה ׂשכר ליּתן הּכתּוב, מנה ההליכה אף ְֲִֵֶַָָ«≈¿««¬ְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָָָ

CÈ·ÏÂכד  CÏ ÌÈ˜Ï ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»ƒ¿»»»≈ƒ¿»»¿ƒ¿»
:ÌÏÚ „Ú«»»

ÔBÎÏכה  ÈÈ ÔzÈc ‡Ú¯‡Ï ÔeÏÚ˙ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈¬¿«¿»ƒƒ≈¿»¿
:ÔÈ„‰ ‡ÁÏt ˙È Ôe¯h˙Â ÏÈlÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿»»¿»»»≈

ÁÏt‡כו  ‰Ó ÔBÎÈa ÔBÎÏ Ôe¯ÓÈÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈¿¿¿≈∆»¿»»
:ÔBÎÏ ÔÈ„‰»≈¿

ÏÚכז  ÒÁ Èc ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ÒÈÁ Áac Ôe¯ÓÈ˙Â¿≈¿««¬»√»¿»ƒ»«
˙È ÈÁÓ ‰Â‰ „k ÌÈ¯ˆÓa Ï‡¯NÈ È· Èza»≈¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ«¬»»≈»
:e„È‚Òe ‡nÚ Ú¯Îe ·ÈÊL ‡za ˙ÈÂ È‡¯ˆÓƒ¿»≈¿»»»»≈ƒ¿««»¿ƒ

ÈÈכח  „ÈwÙ„ ‡Ók Ï‡¯NÈ Èa e„·ÚÂ eÏÊ‡Â«¬»«¬»¿≈ƒ¿»≈¿»ƒ«ƒ¿»
:e„·Ú Ôk Ô¯‰‡Â ‰LÓ ˙È»…∆¿«¬…≈¬»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

Fl oYizlFkid`xE .ziAd KFY l` `al ¦¥§¤¨Ÿ¤©©¦§¥
FR`l aizp qNti" :p ,gr miNdY i"Wx©¦§¦¦§©¥¨¦§©
dxFd ,mixvnA xFkA lM dMdWM ±§¤¦¨¨§§¦§©¦¨
iYA l` `Fal s`A zigWOl KxC¤¤©©§¦§©¨¤¨¥

."l`xUi ipA iYal `le mixvn¦§©¦§Ÿ§¨¥§¥¦§¨¥
"éãnò òøäì íéäìà Bðúð àìå" Bîk§§Ÿ§¨¡Ÿ¦§¨©¦¨¦

¯zlFki Fl ozp `l .f ,`l ziW`xA§¥¦Ÿ¨©§¤
,b lirl .e ,k mW i"Wx mB d`xE .rxdl§¨©§¥©©¦¨§¥

.hick dxez

(dk)eàáú ék äéäå¯E`aY xW`M §¨¨¦¨Ÿ©£¤¨Ÿ
)b ,al mixac i"yx(.

õøàä ìàBæ äåöî áeúkä äìz Y ¤¨¨¤¨¨©¨¦§¨
õøàì íúàéáa¯xAcOA i"Wx d`xE §¦¨¨¨¨¤§¥©¦©¦§¨

.daiWie dXExi xg`l EpidC gi ,eh§©§§©©§¨¦¦¨
çñôa àlà øaãna eáiçúð àìå§Ÿ¦§©§©¦§¨¤¨§¤©
ét-ìò úéðMä äðMa eNòL ãçà¤¨¤¨©¨¨©¥¦©¦

øeacä¯i"Wx d`x la` .` ,h xAcOA ©¦©¦§¨£¨§¥©¦
lMW ,l`xUi lW ozEpB `EdW" mẄ¤§¨¤¦§¨¥¤¨
`l xAcOA l`xUi EidW dpW mirAx ©̀§¨¦¨¨¤¨¦§¨¥©¦§¨Ÿ
d`xE ."calA df gqR `N` Eaixwd¦§¦¤¨¤©¤¦§¨§¥

.mW xE`iAA©¥¨
øac øLàk?"øac" ïëéäå Y ©£¤¦¥§¥¨¦¥

"'Bâå õøàä ìà íëúà éúàáäå"¯ §¥¥¦¤§¤¤¨¨¤§
i"WxaE `i ,bi oOwl mB d`xE .g ,e lirl§¥§¥©§©¨§©¦
xW`M" wEqRA xn`p mXW `N` .mẄ¤¨¤¨¤¡©©¨©£¤
mB wEqRdn i"Wx wiYrd okle ,"rAWp¦§©§¨¥¤§¦©¦¥©¨©
oFWl `idW ,"'ebe iz`Up" zaiY z ¤̀¥©¨¨¦¤¦§
xW`M" wx xn`p o`M la` ,drEaW§¨£¨¨¤¡©©©£¤

A wRYqd okle ,"xACzwYrdzFaiYd ¦¥§¨¥¦§©¥§©§¨©©¥
."'ebe ux`d l` mkz` iz`ade"ek dxez §¥¥¦¤§¤¤¨¨¤

(fk)íòä ãwiåälàbä úøBNa ìò Y ©¦Ÿ¨¨©§©©§ª¨
eéäiL íéðaä úøBNáe ,õøàä úàéáe¦©¨¨¤§©©¨¦¤¦§

íäì¯mdl xn` ixdW)ek weqt(dide" ¨¤¤£¥¨©¨¤§¨¨
i"Wx d`xE ."mkipA mkil` Exn`i iM¦Ÿ§£¥¤§¥¤§¥©¦
dxFUA lr d`cFdW ap ,ck ziW`xA§¥¦¤¨¨©§¨

.xfril` dUrOn micnFl daFhdxez ¨§¦¦©£¥¡¦¤¤
gk

(gk)ìàøNé éða eNòiå eëìiåéëå Y ©¥§©©£§¥¦§¨¥§¦
eNò øák¯"EUrIe EklIe" aEzMW dGn §¨¨¦¤¤¨©¥§©©£

rnWncIOWEUr EkldW)`"eb(,xnFlM . ©§©¤¦¨¤¨§¨§©

l`xUi ipA EklIe" xnFl Fl didW¤¨¨©©¥§§¥¦§¨¥
onGA EUrW rnWn did f`W ,"EUrIe©©£¤¨¨¨©§©¤¨©§©
EklIe" xn`W dGn la` ,mdl rAwPW¤¦§©¨¤£¨¦¤¤¨©©¥§
mr dkildd KnQW ,"l`xUi ipA EUrIe©©£§¥¦§¨¥¤¨©©£¦¨¦

EUr EkldW cIOW rnWn ,dIUrd)x`a ¨£¦¨©§©¤¦¨¤¨§¨
dcya(.

íäì øîàð 'Lãç Làø'î àìäå¯ ©£Ÿ¥ŸŸ¤¤¡©¨¤
Ki` oM m`e .b wEqR i"WxA lirlcM§¦§¥§©¦¨§¦¥¥
oAxw EUr mFi FzF`A xaMW xnFl KIW©¨©¤§¨§¨¨§©

.gqR¤©
äìòî Y íäéìò eìawL ïåékî àlà¤¨¦¥¨¤¦§£¥¤©£¤

.eNò elàk áeúkä íäéìòeëìiå £¥¤©¨§¦¨©¥§
eNòiåáeúkä äðî äëéìää óà Y¯ ©©£©©£¦¨¨¨©¨

dlrOW ,ok iptNW wEICd liaWA m`W¤¦¦§¦©¦¤¦§¥¥¤©£¤
did ,cIn EUr ENi`M aEzMd mdilr£¥¤©¨§¦¨¦¨¨¨

"EUrIe E`vIe" xnFl lFki)`"eb t"r(F` , ¨©©¥§©©£
."EUrIe ErnWIe"©¦§§©©£

.äiNòì øëNå äëéìäì øëN ïzì¦¥¨¨©£¦¨§¨¨©£¦¨
ïøäàå äLî úà 'ä äeö øLàkY ©£¤¦¨¤Ÿ¤§©£Ÿ

àlL ,ìàøNé ìL ïçáL ãébäì§©¦¦§¨¤¦§¨¥¤Ÿ



a`צח zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b iyiy meil inei xeriy
Ô¯‰‡Â.לעׂשּיה  ‰LÓŒ˙‡ '‰ ‰eˆ ¯L‡k∑ ּדבר הּפילּו ׁשּלא יׂשראל, ׁשל ׁשבחן מׁשה להּגיד מצות מּכל ֲִַָ«¬∆ƒ»∆…∆¿«¬…ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

ואהרן מׁשה אף עׂשּו"? "ּכן ּומהּו עׂשּוואהרן. .ּכן ְְֲֲֵֵֶַַַַָָֹֹֹ

ß hay 'b iyiy mei ß

(èë)éäéå|õøàa øBëa-ìë äkä ýåýéå äìélä éöça ©§¦´©«£¦´©©À§¨©«Ÿ̈»¦¨´¨§»§¤´¤
øBëa ãò Bàñk-ìò áLiä äòøt øëaî íéøöî¦§©¼¦¼¦§³Ÿ©§ŸÆ©¥´©¦§½©µ§´

:äîäa øBëa ìëå øBaä úéáa øLà éáMä©§¦½£¤−§¥´©®§−Ÿ§¬§¥¨«
i"yx£'‰Â∑ ּופלֹוני ּפלֹוני ּכמֹו הּוא, ּתֹוספת לׁשֹון ׁשהּוי"ו ּדינֹו, ּובית הּוא וה', ׁשּנאמר מקֹום ‰k‰.ּכל «ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָƒ»

¯BÎa ÏÎ∑ ּבמצרים והּוא אחרת אּמה ׁשל Ú¯t‰.אף ¯BÎaÓ∑ּפ הּבכֹורֹות,אף מן ונׁשּתּיר היה, ּבכֹור רעה »¿ְְְִִֶֶֶַַַָֻƒ¿«¿…ְְְְְִִֵַַַַָָֹ
אֹומר: הּוא ט)ועליו סּוף (לעיל ּבים אתּֿכחי", הראת ּבעבּור ,העמדּתי זאת ‰È·M."ּבעבּור ¯BÎa „Ú∑ ְְְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַָָֹֹֹ«¿«¿ƒ

ּבכלל  הּׁשפחה ּובכֹור הּפרענּות. זּו הביאה יראתנּו יאמרּו: ׁשּלא ועֹוד, יׂשראל. ׁשל לאידם ׂשמחין ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻׁשהיּו
הּׁשבי  מּבכֹור חׁשּוב הּׁשפחה ּובכֹור הּפחּות, עד ׁשּבכּלן החׁשּוב מן מנה  ׁשהרי .היה, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz oqip `"i zgiy)

ההההּלּלּלּלילהילהילהילה ּבּבּבּבחציחציחציחצי כט)ויהיויהיויהיויהי הֹוציא (יב, הּזה הּיֹום ("ּבעצם הּיֹום ּבחצי היתה ּבפעל והּגאּלה הּלילה, ּבחצי היתה הּגאּלה התחלת ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻֻ
מצרים"). מארץ יׂשראל ּבני את ההההּלּלּלּלילהילהילהילהה' ּבחׁשכת חציחציחציחצי ׁשקּוע האדם ׁשּבֹו מּצב מסּמל ּבּיממה, ּביֹותר החׁשּו הרגע – ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

זה אדם וגם הּתֹורה.ּבּבּבּבכחכחכחכחֹוֹוֹוֹוהעֹולם; לקּבלת הּמֹובילה ּבּדר ולעלֹות ממצרים' ההההּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם'לצאת ּביֹותר חציחציחציחצי הּמּואר הרגע - ְְְְְֶַָָָָֹֹ ְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ
זה אדם וגם הּתֹורה; ּבא ֹור מ ּקף האדם ׁשּבֹו מּצב מסּמל נחׁשב חחחחּיּיּיּיבבבבּבּיממה, הּנֹוכחי  ׁשּמּצבֹו ולחּוׁש ממצרים' 'לצאת ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻ

יֹותר. ּגבֹוהֹות לדרגֹות ּביחס ְְְְְִִִֵַַַָּכ'מצרים'

Îea¯‡כט  Ïk ÏË˜ ÈÈÂ ‡ÈÏÈÏ ˙ebÏÙa ‰Â‰Â«¬»¿«¿≈¿»«»¿«»¿»
„È˙Úc ‰Ú¯Ù„ ‡¯ÎeaÓ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿»¿«¿…¿»ƒ
‡È·L„ ‡¯Îea „Ú d˙eÎÏÓ ÈÒ¯k ÏÚ ·zÓÏ¿ƒ««»¿≈«¿≈«¿»¿ƒ¿»

:‡¯ÈÚ·„ ‡¯Îea ÏÎÂ È¯ÈÒ‡ ˙È·a Ècƒ¿≈¬ƒ≈¿…¿»ƒ¿ƒ»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

ïøäàå äLî úBöî ìkî øác eìétä¦¦¨¨¦¨¦§Ÿ¤§©£Ÿ
¯ipaE ,oxd`e dWnl did iEESdW s`W¤©¤©¦¨¨§¤§©£Ÿ§¥

`le oxd`e dWOn FzF` ErnW l`xUi¦§¨¥¨§¦¤§©£Ÿ§Ÿ
.xaC EliRd `l ,'dn¥Ÿ¦¦¨¨

"eNò ïk" eäîe¯aEzM xaM ixdW ©¥¨¤£¥§¨¨
."EUrIe"©©£

"eNò ïk ïøäàå äLî" óà¯oeiMW ©Ÿ¤§©£Ÿ¥¨¤¥¨
dNE`Bde cEArXd llkA Eid `l mdW¤¥Ÿ¨¦§©©¦§§©§¨
did `liOnE ,mil`FBd llkA Eid `N ¤̀¨¨¦§©©£¦¦¥¨¨¨
zFUrl mikixv Eid `NW xnFl oYip¦¨©¤Ÿ¨§¦¦©£
,EUr md mBW aEzMd EprinWn ,gqRd©¤©©§¦¥©¨¤©¥¨

lrFtA El`bp md mB sFq sFQW oeiM)t"r ¥¨¤©¥¦§£§©
`"ebe m"`x(.hk dxez

(hk)'äå"'äå" øîàpL íB÷î ìk Y ©¨¨¤¤¡©©
¯xg` xE`iA oi`WM `weC Edfe§¤©§¨§¤¥¥©¥

ztqFzle"`Ed)jxcl dciv(. §¤¤©¨
Bðéc úéáe àeä¯i"Wx mB d`x ¥¦§¥©©¦

dnl xzFq df oi`e .ck ,hi ziW`xA§¥¦§¥¤¥§©
lirl xn`PX)ai weqt(WxitE ,"'d ip`" ¤¤¡©§¥£¦¥©

,"gilW ici lr `le invrA ip`" i"Wx©¦£¦§©§¦§Ÿ©§¥¨¦©
xTird `Ed 'dW dpEMd o`M mBW mEXn¦¤©¨©©¨¨¤¨¦¨

eil` milth FpiC ziaE)`"eb(. ¥¦§¥¦¥¨
ì å"éeäLBîk ,àeä úôñBz ïBL ¤©¨§¤¤§

.éðBìôe éðBìtøBëa ìë äkäóà Y §¦§¦¦¨¨§©
íéøöîa àeäå úøçà änà ìL¯ ¤ª¨©¤¤§§¦§©¦

.ai wEqR lirl i"Wx mB d`x§¥©©¦§¥¨
äòøt øëaîäéä øBëa äòøt óà Y ¦§Ÿ©§Ÿ©©§Ÿ§¨¨

¯,o`M xEn`d "drxR xFkA"n ,xnFlM§©¦§©§Ÿ¨¨¨
`N` drxR lW FxFkA Fpal dpEMd oi ¥̀©©¨¨¦§§¤©§Ÿ¤¨
xFkA"n z`f cnle .Fnvr drxtl§©§Ÿ©§§¨©Ÿ¦§
Epid "iaXd xFkA"W mWMW ,"iaXd©§¦¤§¥¤§©§¦©§
xFkAn" s` ,xFkAd `Ed Fnvr iEaXdW¤©¨©§©§©¦§
`Ed Fnvr drxRW FWExiR "drxR©§Ÿ¥¤©§Ÿ©§

xFkAd)`"eb(oM miwIcn `zlikOA la` . ©§£¨©§¦§¨§©§¦¥
lr aWFId drxR xFkAn" xn`PX dOn¦©¤¤¡©¦§©§Ÿ©¥©
FpA Edf ,"F`qM lr aWFId"W ,"F`qM¦§¤©¥©¦§¤§
lr aWil iE`xW drxR lW FxFkA§¤©§Ÿ¤¨¥¥©
dpEMd "drxR xFkAn" `liOnE ,F`qM¦§¦¥¨¦§©§Ÿ©©¨¨

.xFkA Fnvr drxRW¤©§Ÿ©§§
úBøBëaä ïî øizLðå¯mBW EpidC §¦§©¥¦©§§©§¤©

,lSiPW `N` ,zEnl Kixv did `Ed¨¨¨¦¨¤¨¤¦©
zFxFkAd lM mr cgi o`M xMfp okle§¨¥¦§¨¨©©¦¨©§

.'d dMdW¤¦¨
øîBà àeä åéìòå¯.fh ,h lirl §¨¨¥§¥

ézãîòä úàæ øeáòa"øeáòa ,E ©£Ÿ¤¡©§¦©£
óeñ íéa "éçk úà Eúàøä¯s`e ©§Ÿ§¤Ÿ¦§©§©

WxiRW itM xaC zMnA xAcn wEqRdW¤©¨§©¥§©©¤¤§¦¤¥©
mixaCdW i"Wx o`M siqFn ,mW i"Wx©¦¨¦¨©¦¤©§¨¦
mEXnE ,zFxFkA zMn lr xTirA Exn`p¤¤§§¦¨©©©§¦
,calA drxtl "LiYcnrd" xn` KM̈¨©¤¡©§¦§©§Ÿ¦§¨
iM ,ok iptl mW xiMfdW mrl `le§Ÿ¨¨¤¦§¦¨¦§¥¥¦
xi`Wd drxR z` wx zFxFkA zMnA§©©§©¤©§Ÿ¦§¦

FOrAW zFxFkAd lM x`Xn)`"eb(. ¦§¨¨©§¤§©
éáMä øBëa ãòïéçîN eéäL Y ©§©§¦¤¨§¥¦

àlL ,ãBòå .ìàøNé ìL íãéàì§¥¨¤¦§¨¥§¤Ÿ
Bæ úeðòøt äàéáä eðúàøé :eøîàé¯ Ÿ§¦§¨¥¥¦¨ª§¨

`iad mWe .d ,`i lirl i"Wx mB d`x§¥©©¦§¥§¨¥¦
.df mrh wx©©©¤

"äçôMä øBëá"e¯lW xFkAd oAd §©¦§¨©¥©§¤
.dgtXd©¦§¨

äéä ììka¯xFkA o`M xiMfd `l okle ©§¨¨¨§¨¥Ÿ¦§¦¨§
,dMOd z`xzdA xMfPW s` dgtXd©¦§¨©¤¦§©§©§¨©©©¨

.mW lirl§¥¨
ãò ïlëaL áeLçä ïî äðî éøäL¤£¥¨¨¦¤¨¤§ª¨©
áeLç "äçôMä øBëá"e ,úeçtä©¨§©¦§¨¨

"éáMä øBëa"î¯Fnvr xFkAdW Epid ¦§©§¦©§¤©§©§
dMOd z`xzdA la` .iaXA `Ed©§¦£¨§©§¨©©©¨
xFkA mW xMfp `NW mEXn ,FxiMfd¦§¦¦¤Ÿ¦§©¨§

.iaXdl dxez ©§¦

`a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b iyiy meil inei xeriy

(ì)íéøöî-ìëå åéãáò-ìëå àeä äìéì äòøt í÷iå©¨̧¨©§¹Ÿ©À§¨³§¨£¨¨Æ§¨¦§©½¦
øLà úéa ïéà-ék íéøöîa äìãâ ä÷òö éäzå©§¦²§¨¨¬§Ÿ−̈§¦§¨®¦¦¥´©½¦£¤¬

:úî íL-ïéà¥«−̈¥«
i"yx£‰Ú¯t Ì˜iÂ∑מּמּטתֹו.‰ÏÈÏ∑ ּבּיֹום ׁשעֹות ּבׁשלׁש הּמלכים ּכדר ואחרּֿכe‰∑‡.ולא ּתחּלה, «»»«¿…ִִָ«¿»ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֹ

ּומעמידן  עבדיו ּבּתי על מחּזר הּוא ׁשהיה מלּמד Ó˙.עבדיו, ÌLŒÔÈ‡ ¯L‡ ˙Èa ÔÈ‡ŒÈk∑,ּבכֹור ׁשם יׁש ְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָƒ≈«ƒ¬∆≈»≈ְֵָ
ׁשּנאמר: ּבכֹור, קרּוי ׁשּבּבית ּגדֹול ּבכֹור, ׁשם אין פט)מת. מצרּיֹות (תהלים אחר: ּדבר אּתנהּו". ּבכֹור אני "אף ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ּפנּויים, מרּוקים ויֹולדֹות ּבעליהם ּתחת ּכל מזּנֹות אחת, לאּׁשה חמּׁשה ּפעמים, הרּבה. ּבכֹורֹות להם והיּו ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
לאביו  ּבכֹור .אחד ְְִֶָָ

(àì)eàv eîe÷ øîàiå äìéì ïøäàìe äLîì àø÷iå©¦§¨Á§¤̧§©«£¹Ÿ©À§¨©¸Ÿ¤Æ³§Æ
eãáò eëìe ìàøNé éða-íb ízà-íb énò CBzî¦´©¦½©©¤−©§¥´¦§¨¥®§²¦§¬

:íëøaãk ýåýé-úà¤§Ÿ̈−§©¤§¤«
i"yx£‰ÏÈÏ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‡¯˜iÂ∑ ׁשרּוי מׁשה היכן וצֹועק: העיר, ּפתחי על מחּזר ׁשהיה היכן מּגיד ? «ƒ¿»¿…∆¿«¬…«¿»ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ׁשרּוי? ‡Ìz.אהרן Ìb∑ הּגברים.Ï‡¯NÈ ÈaŒÌb∑ הּטף.ÌÎ¯a„k '‰ ˙‡ e„·Ú eÎÏe∑ּכמֹו הּכל, ֲַָֹ««∆ְִַָ«¿≈ƒ¿»≈ַַ¿ƒ¿∆¿«∆¿∆ְַֹ
ּובקרכם  צאנכם "רק ּבטל ההֹולכים", ומי "מי ּבטל אׁשּלח", "לא ּבטל אני, ׁשאמרּתי ּכמו ולא ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹׁשאמרּתם

.יצג" ָֻ

ÈÏÈÏ‡ל  ‰Ú¯t Ì˜ÂÏÎÂ È‰Bc·Ú ÏÎÂ ‡e‰ ¿»«¿…≈¿»¿»«¿ƒ¿»
È¯‡ ÌÈ¯ˆÓa ‡˙a¯ ‡zÁÂˆ ˙Â‰Â ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ«¬«¿«¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ¬≈
:‡˙Ó Ônz d· ‰Â‰ ˙ÈÏ Èc ‡˙Èa ˙ÈÏ≈≈»ƒ≈¬»≈«»≈»

˜eÓeלא  ¯Ó‡Â ‡ÈÏÈÏ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‡¯˜e¿»¿…∆¿«¬…≈¿»«¬«
Ï‡¯NÈ Èa Û‡ Ôez‡ Û‡ ÈnÚ BbÓ e˜eÙƒ«ƒ«««¿≈ƒ¿»≈
:ÔÈ¯Ó‡ Ôe˙ÈÂ‰„ ‡Ók ÈÈ Ì„˜ eÁÏÙ eÏÈÊ‡Â∆¡ƒ¿»√»¿»¿»ƒ¬≈»¿ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(l)äòøt í÷iåBúhnî Y¯m` iM ©¨¨©§Ÿ¦¦¨¦¦
?mw okidn ,oM `lŸ¥¥¥¨¨

äìéììLa íéëìnä Cøãk àìå YL ©§¨§Ÿ§¤¤©§¨¦§¨Ÿ
íBia úBòL¯ziWilW drW zNigzA ¨©¦§¦©¨¨§¦¦
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צט `a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b iyiy meil inei xeriy
Ô¯‰‡Â.לעׂשּיה  ‰LÓŒ˙‡ '‰ ‰eˆ ¯L‡k∑ ּדבר הּפילּו ׁשּלא יׂשראל, ׁשל ׁשבחן מׁשה להּגיד מצות מּכל ֲִַָ«¬∆ƒ»∆…∆¿«¬…ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

ואהרן מׁשה אף עׂשּו"? "ּכן ּומהּו עׂשּוואהרן. .ּכן ְְֲֲֵֵֶַַַַָָֹֹֹ

ß hay 'b iyiy mei ß

(èë)éäéå|õøàa øBëa-ìë äkä ýåýéå äìélä éöça ©§¦´©«£¦´©©À§¨©«Ÿ̈»¦¨´¨§»§¤´¤
øBëa ãò Bàñk-ìò áLiä äòøt øëaî íéøöî¦§©¼¦¼¦§³Ÿ©§ŸÆ©¥´©¦§½©µ§´

:äîäa øBëa ìëå øBaä úéáa øLà éáMä©§¦½£¤−§¥´©®§−Ÿ§¬§¥¨«
i"yx£'‰Â∑ ּופלֹוני ּפלֹוני ּכמֹו הּוא, ּתֹוספת לׁשֹון ׁשהּוי"ו ּדינֹו, ּובית הּוא וה', ׁשּנאמר מקֹום ‰k‰.ּכל «ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָƒ»

¯BÎa ÏÎ∑ ּבמצרים והּוא אחרת אּמה ׁשל Ú¯t‰.אף ¯BÎaÓ∑ּפ הּבכֹורֹות,אף מן ונׁשּתּיר היה, ּבכֹור רעה »¿ְְְִִֶֶֶַַַָֻƒ¿«¿…ְְְְְִִֵַַַַָָֹ
אֹומר: הּוא ט)ועליו סּוף (לעיל ּבים אתּֿכחי", הראת ּבעבּור ,העמדּתי זאת ‰È·M."ּבעבּור ¯BÎa „Ú∑ ְְְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַָָֹֹֹ«¿«¿ƒ

ּבכלל  הּׁשפחה ּובכֹור הּפרענּות. זּו הביאה יראתנּו יאמרּו: ׁשּלא ועֹוד, יׂשראל. ׁשל לאידם ׂשמחין ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻׁשהיּו
הּׁשבי  מּבכֹור חׁשּוב הּׁשפחה ּובכֹור הּפחּות, עד ׁשּבכּלן החׁשּוב מן מנה  ׁשהרי .היה, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz oqip `"i zgiy)

ההההּלּלּלּלילהילהילהילה ּבּבּבּבחציחציחציחצי כט)ויהיויהיויהיויהי הֹוציא (יב, הּזה הּיֹום ("ּבעצם הּיֹום ּבחצי היתה ּבפעל והּגאּלה הּלילה, ּבחצי היתה הּגאּלה התחלת ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻֻ
מצרים"). מארץ יׂשראל ּבני את ההההּלּלּלּלילהילהילהילהה' ּבחׁשכת חציחציחציחצי ׁשקּוע האדם ׁשּבֹו מּצב מסּמל ּבּיממה, ּביֹותר החׁשּו הרגע – ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

זה אדם וגם הּתֹורה.ּבּבּבּבכחכחכחכחֹוֹוֹוֹוהעֹולם; לקּבלת הּמֹובילה ּבּדר ולעלֹות ממצרים' ההההּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם'לצאת ּביֹותר חציחציחציחצי הּמּואר הרגע - ְְְְְֶַָָָָֹֹ ְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ
זה אדם וגם הּתֹורה; ּבא ֹור מ ּקף האדם ׁשּבֹו מּצב מסּמל נחׁשב חחחחּיּיּיּיבבבבּבּיממה, הּנֹוכחי  ׁשּמּצבֹו ולחּוׁש ממצרים' 'לצאת ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻ

יֹותר. ּגבֹוהֹות לדרגֹות ּביחס ְְְְְִִִֵַַַָּכ'מצרים'

Îea¯‡כט  Ïk ÏË˜ ÈÈÂ ‡ÈÏÈÏ ˙ebÏÙa ‰Â‰Â«¬»¿«¿≈¿»«»¿«»¿»
„È˙Úc ‰Ú¯Ù„ ‡¯ÎeaÓ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿»¿«¿…¿»ƒ
‡È·L„ ‡¯Îea „Ú d˙eÎÏÓ ÈÒ¯k ÏÚ ·zÓÏ¿ƒ««»¿≈«¿≈«¿»¿ƒ¿»

:‡¯ÈÚ·„ ‡¯Îea ÏÎÂ È¯ÈÒ‡ ˙È·a Ècƒ¿≈¬ƒ≈¿…¿»ƒ¿ƒ»
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(ì)íéøöî-ìëå åéãáò-ìëå àeä äìéì äòøt í÷iå©¨̧¨©§¹Ÿ©À§¨³§¨£¨¨Æ§¨¦§©½¦
øLà úéa ïéà-ék íéøöîa äìãâ ä÷òö éäzå©§¦²§¨¨¬§Ÿ−̈§¦§¨®¦¦¥´©½¦£¤¬

:úî íL-ïéà¥«−̈¥«
i"yx£‰Ú¯t Ì˜iÂ∑מּמּטתֹו.‰ÏÈÏ∑ ּבּיֹום ׁשעֹות ּבׁשלׁש הּמלכים ּכדר ואחרּֿכe‰∑‡.ולא ּתחּלה, «»»«¿…ִִָ«¿»ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֹ

ּומעמידן  עבדיו ּבּתי על מחּזר הּוא ׁשהיה מלּמד Ó˙.עבדיו, ÌLŒÔÈ‡ ¯L‡ ˙Èa ÔÈ‡ŒÈk∑,ּבכֹור ׁשם יׁש ְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָƒ≈«ƒ¬∆≈»≈ְֵָ
ׁשּנאמר: ּבכֹור, קרּוי ׁשּבּבית ּגדֹול ּבכֹור, ׁשם אין פט)מת. מצרּיֹות (תהלים אחר: ּדבר אּתנהּו". ּבכֹור אני "אף ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ּפנּויים, מרּוקים ויֹולדֹות ּבעליהם ּתחת ּכל מזּנֹות אחת, לאּׁשה חמּׁשה ּפעמים, הרּבה. ּבכֹורֹות להם והיּו ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
לאביו  ּבכֹור .אחד ְְִֶָָ

(àì)eàv eîe÷ øîàiå äìéì ïøäàìe äLîì àø÷iå©¦§¨Á§¤̧§©«£¹Ÿ©À§¨©¸Ÿ¤Æ³§Æ
eãáò eëìe ìàøNé éða-íb ízà-íb énò CBzî¦´©¦½©©¤−©§¥´¦§¨¥®§²¦§¬

:íëøaãk ýåýé-úà¤§Ÿ̈−§©¤§¤«
i"yx£‰ÏÈÏ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‡¯˜iÂ∑ ׁשרּוי מׁשה היכן וצֹועק: העיר, ּפתחי על מחּזר ׁשהיה היכן מּגיד ? «ƒ¿»¿…∆¿«¬…«¿»ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ׁשרּוי? ‡Ìz.אהרן Ìb∑ הּגברים.Ï‡¯NÈ ÈaŒÌb∑ הּטף.ÌÎ¯a„k '‰ ˙‡ e„·Ú eÎÏe∑ּכמֹו הּכל, ֲַָֹ««∆ְִַָ«¿≈ƒ¿»≈ַַ¿ƒ¿∆¿«∆¿∆ְַֹ
ּובקרכם  צאנכם "רק ּבטל ההֹולכים", ומי "מי ּבטל אׁשּלח", "לא ּבטל אני, ׁשאמרּתי ּכמו ולא ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹׁשאמרּתם

.יצג" ָֻ

ÈÏÈÏ‡ל  ‰Ú¯t Ì˜ÂÏÎÂ È‰Bc·Ú ÏÎÂ ‡e‰ ¿»«¿…≈¿»¿»«¿ƒ¿»
È¯‡ ÌÈ¯ˆÓa ‡˙a¯ ‡zÁÂˆ ˙Â‰Â ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ«¬«¿«¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ¬≈
:‡˙Ó Ônz d· ‰Â‰ ˙ÈÏ Èc ‡˙Èa ˙ÈÏ≈≈»ƒ≈¬»≈«»≈»

˜eÓeלא  ¯Ó‡Â ‡ÈÏÈÏ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‡¯˜e¿»¿…∆¿«¬…≈¿»«¬«
Ï‡¯NÈ Èa Û‡ Ôez‡ Û‡ ÈnÚ BbÓ e˜eÙƒ«ƒ«««¿≈ƒ¿»≈
:ÔÈ¯Ó‡ Ôe˙ÈÂ‰„ ‡Ók ÈÈ Ì„˜ eÁÏÙ eÏÈÊ‡Â∆¡ƒ¿»√»¿»¿»ƒ¬≈»¿ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(l)äòøt í÷iåBúhnî Y¯m` iM ©¨¨©§Ÿ¦¦¨¦¦
?mw okidn ,oM `lŸ¥¥¥¨¨

äìéììLa íéëìnä Cøãk àìå YL ©§¨§Ÿ§¤¤©§¨¦§¨Ÿ
íBia úBòL¯ziWilW drW zNigzA ¨©¦§¦©¨¨§¦¦

)a ,b zekxa i"yx(o`M dWiBcd okle .§¨¥¦§¦¨¨
KxCn iEPiW df didW ,"dlil" dxFYd©¨©§¨¤¨¨¤¦¦¤¤
,e l`IpC i"Wx mB d`xE .miklOd zniw¦©©§¨¦§¥©©¦¨¦¥

.WeixC iAB k©¥¨§¨¤
àeä,"åéãáò" Ck-øçàå ,älçz Y§¦¨§©©¨£¨¨

éza ìò øfçî "àeä" äéäL ãnìî§©¥¤¨¨§©¥©¨¥
ïãéîòîe åéãáò¯xEYIn df z` cnFl £¨¨©£¦¨¥¤¤¦¦

xnFl lkIW ,"`Ed" zaiYdrxR mwIe" ¥©¤¨©©©¨¨©§Ÿ
Ecinrd `l eicarW mrHde ."eicare©£¨¨§©©©¤£¨¨Ÿ¤¡¦
z` Exn` xaM mdW mEXn ,drxR z ¤̀©§Ÿ¦¤¥§¨¨§¤

drxtl mYrC)f ,i lirl(z` gNW" ©§¨§©§Ÿ©©¤
mlFwA rnW `l `Ede ,"'ebe miWp`d̈£¨¦§Ÿ¨©§¨

)awri zlgp(.
úî íL ïéà øLà úéa ïéà ékLé Y ¦¥©¦£¤¥¨¥¥

Y øBëa íL ïéà ,úî Y øBëa íL̈§¥¥¨§
øBëa éeø÷ úéaaL ìBãb¯oi`" okle ¨¤©©¦¨§§¨¥¥

."zn mW oi` xW` ziA©¦£¤¥¨¥
øîàpL¯.gk ,ht miNdY ¤¤¡©§¦¦

"eäðzà øBëa éðà óà"¯EdpY` lFcB ©¨¦§¤§¥¨¤§¥
)my i"yx(inl mB xFkA `xFTW ixd .£¥¤¥§©§¦

,c lirl mB d`xE .calA lFcB `EdW¤¨¦§¨§¥©§¥
.ak

úçz úBpæî úBiøöî :øçà øác̈¨©¥¦§¦§©©©
íééeðt íé÷eøî úBãìBéå ïäéìòa¯ ©£¥¤§§¥©¨¦§¦

d`x ,miwEx lW WExiR `Ed miiEpR§¦¥¤©¨¦§¥
.` ,at oiWECiw i"Wx©¦¦¦

íä íéîòt ,äaøä úBøBëa íäì eéäå§¨¨¤§©§¥§¨¦¥
úçà äMàì äMîç¯oOwl i"WxA £¦¨§¦¨©©§©¦§©¨

ziaA dxUr F` dXng" :bl wEqR̈£¦¨£¨¨§©¦
."cg ¤̀¨

åéáàì øBëa ãçà ìk¯ziA lkA okle ¨¤¨§§¨¦§¨¥§¨©¦
FO`l xFkA did `l m` mB iM ,zn did̈¨¥¦©¦Ÿ¨¨§§¦
wxW FzpEM oi` K` .eia`l xFkA did̈¨§§¨¦©¥©¨¨¤©

a`d ixFkAxn`PW dGn ixdW ,Ezn §¥¨¨¥¤£¥¦¤¤¤¡©
)a ,bi onwl(lM xhR xFkA lk il WCw"©¤¦¨§¤¤¨

dzid dMOd xTirW rnWn ,"mgx¤¤©§©¤¦©©©¨¨§¨
mBW EprinWdl `A `N` ,m`d ixFkaA¦§¥¨¥¤¨¨§©§¦¥¤©
'de" xn`p df lre ,Ezn a`d ixFkA§¥¨¨¥§©¤¤¡©©

dMdlkxFkA ode m`n xFkA od ,"xFkA ¦¨¨§¥§¥¥§¥§
ixFkA wx WCwl dEv 'dX dnE ,a`n¥¨©¤¦¨§©¥©§¥
oM oi`X dn ,mixMip mdW mEXn ,m`d̈¥¦¤¥¦¨¦©¤¥¥

mixMip mpi` a`d ixFkA)m"`x(.`l dxez §¥¨¨¥¨¦¨¦
(alÎ`l)äìéì ïøäàìe äLîì àø÷iå©¦§¨§Ÿ¤§©£Ÿ©§¨

øéòä éçút ìò øfçî äéäL ãébî Y©¦¤¨¨§©¥©¦§¥¨¦
÷òBöå¯`NX dOn oM cnFNW d`xp §¥¦§¤¤¥¥¦©¤Ÿ

oeiM ,"oxd` l`e dWn l` KlIe" xn`p¤¡©©¥¤¤¤§¤©£Ÿ¥¨
okl mi`vnp md okid rcFi did `NW¤Ÿ¨¨¥©¥¨¥¦§¨¦¨¥
xGg `N` mdil` Klil lFki did `lŸ¨¨¨¥¥£¥¤¤¨¦¥

mdixg`)cecl likyn(oM cnFNW F` . ©£¥¤¤¥¥
xn`p xaM ixdW ,"dlil" zaiY xEYIn¦¦¥©©§¨¤£¥§¨¤¡©
EprinWdl `A `N` ,dliNA mTW¤¨©©§¨¤¨¨§©§¦¥
`Fvnl rci `l dlil did dGW ipROW¤¦§¥¤¤¨¨©§¨Ÿ¨©¦§
,oxd`e dWn lW m`vOd mFwn z ¤̀§¦¨§¨¤¤§©£Ÿ
mdixg` xGgl ul`p did KkitlE§¦¨¨¨¤¡¨§©¥©£¥¤
mFwn Fl rEci did mFIA ENi`e ,wFrvle§¦§§¦©¨¨¨©§

mzEdW)cec ixac("`xwIe" zaiY df itlE . §¨§¦¤¥©©¦§¨
."dlil" zaiY lr zaqEn¤¤©¥©©§¨

?éeøL ïøäà ïëéä ?éeøL äLî ïëéä¥¨Ÿ¤¨¥¨©£Ÿ¨
ízà íbíéøábä Y¯lr Wxtl oi`W ©©¤©§¨¦¤¥§¨¥©

miqpkp Eid md ixdW ,oxd`e dWn¤§©£Ÿ¤£¥¥¨¦§¨¦
lirl i"Wx d`x ,zEWx `lA mi`vFie§§¦§Ÿ§§¥©¦§¥

c ,d)cecl likyn(.
bìàøNé éða í.óhä Yeãáò eëìe ©§¥¦§¨¥©©§¦§

íëøaãk 'ä úàBîk ìkä Y ¤§©¤§¤©Ÿ§
éðà ézøîàL Bîk àìå ,ízøîàL¯ ¤£©§¤§Ÿ§¤¨©§¦£¦

ixacM `le ,"mkxAcM" Edfe)m"`x t"r(. §¤§©¤§¤§Ÿ¦§¨©
"çlLà àì" ìèa¯oMW .a ,d lirl ¨¥Ÿ£©¥©§¥¤¥

."iOr KFYn E`v EnEw" mdl xn` zrM̈¥¨©¨¤§¦©¦
"íéëìää éîå éî" ìèa¯.g ,i lirl ¨¥¦¨¦©Ÿ§¦§¥

ipA mB mY` mB" mdl xn` zrM oMW¤¥¨¥¨©¨¤©©¤©§¥
."l`xUi¦§¨¥

"âvé íëø÷áe íëðàö ÷ø" ìèa¯ ¨¥©Ÿ§¤§©§¤ª¨
mkxwAmB mkp`vmB" `N` .ck ,i lirl§¥¤¨©Ÿ§¤©§©§¤

.`Ad wEqRA KiWnOW FnM ,"Egw§§¤©§¦©¨©¨



a`ק zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b iyiy meil inei xeriy

(áì)ízøac øLàk eç÷ íëø÷a-íb íëðàö-íb©«Ÿ§¤̧©§©§¤¬§²©«£¤¬¦©§¤−
:éúà-íb ízëøáe eëìå̈¥®¥«©§¤−©Ÿ¦«

i"yx£eÁ˜ ÌÎ¯˜a Ìb ÌÎ‡ˆ Ìb∑ּדּברּתם"?ּו "ּכאׁשר י)מהּו ועֹולֹות"(לעיל זבחים ּבידנּו ּתּתן ."ּגםֿאּתה «…¿∆«¿«¿∆¿ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
È˙B‡ Ìb ÌzÎ¯·e∑,אמּות ׁשּלא עלי ּבכֹורהתּפּללּו .(מכילתא)ׁשאני ≈«¿∆«ƒְְְֲִִֶֶַַָָֹ

(âì)ì øäîì íòä-ìò íéøöî ÷æçzå-ïî íçlL ©¤«¡©³¦§©¸¦Æ©¨½̈§©¥−§©§¨´¦
:íéúî eðlk eøîà ék õøàä̈¨®¤¦¬¨«§−ª¨¬¥¦«

i"yx£ÌÈ˙Ó elk∑,מתים הּפׁשּוטים אף וכאן ּבכֹור", ּכל "ּומת אמר: ׁשהרי הּוא, מׁשה ּכגזרת לא אמרּו: À»≈ƒְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
אחד ּבבית עׂשרה אֹו .(מכילתא)חמּׁשה ְֲֲִִֶַָָָָ

(ãì)íúøàLî õîçé íøè B÷öa-úà íòä àOiå©¦¨¬¨¨²¤§¥−¤´¤¤§¨®¦§£Ÿ¨²
:íîëL-ìò íúìîNa úøøö§ª¬Ÿ§¦§Ÿ−̈©¦§¨«

i"yx£ıÓÁÈ Ì¯Ë∑ חּמּוץ ּכדי לׁשהֹות הּניחּום לא מּצה ∑Ì˙¯‡LÓ.הּמצרּיים ÏÚ.(מכילתא)ּומרֹורׁשירי ∆∆∆¿»ְְְִִִִִִִֵַֹƒ¿¬…»ְֵַָָָ«
ÌÓÎL∑הּמצֹות את היּו מחּבבים עּמהם, הֹוליכּו הרּבה ׁשּבהמֹות .(מכילתא)אףֿעלּֿפי ƒ¿»ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

(äì)íéøönî eìàLiå äLî øáãk eNò ìàøNé-éðáe§¥«¦§¨¥¬¨−¦§©´¤®©¦§£Æ¦¦§©½¦
:úìîNe áäæ éìëe óñë-éìk§¥¤²¤§¥¬¨−̈§¨«Ÿ

i"yx£‰LÓ ¯·„k∑:ּבמצרים להם יא)ׁשאמר רעהּו"(לעיל מאת איׁש חׁשּובֹות ∑ÏÓNe˙."ויׁשאלּו היּו הן אף ƒ¿«…∆ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ¿»…ֲֵַָ
הּזהב, ּומן הּכסף מן חׁשּובלהם - ּבּפסּוק .(מכילתא)והמאחר ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

„Èלב  ‡Ók e¯·c ÔBÎ¯Bz Û‡ ÔBÎÚ Û‡«»¿«¿¿»¿»ƒ
:ÈÏÚ Û‡ BlˆÂ eÏÈÊ‡Â ÔÂzÏlÓ«∆¿∆¡ƒ¿««»»

ÁB‡Ï‡‰לג  ‡nÚ ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ ˙ÙÈ˜˙e¿≈«ƒ¿«ƒ««»¿»»
‡lk e¯Ó‡ È¯‡ ‡Ú¯‡ ÔÓ ÔB‰˙eÁlLÏ¿«»¿ƒ«¿»¬≈¬»À»»

:ÔÈ˙ÈÓ»¿ƒ

ÚÓÁלד  ‡Ï „Ú ÔB‰ÈLÈÏ ˙È ‡nÚ ÏËe¿««»»«¿≈«»¬»
ÏÚ ÔB‰ÈL·Ïa ¯È¯ˆ ÔB‰˙Âˆ‡ ¯˙BÓ««¿»¿¿ƒƒ¿»≈«

:ÔB‰Èt˙k«¿≈

„LÓ‰לה  ‡Ób˙Ùk e„·Ú Ï‡¯NÈ È·e¿≈ƒ¿»≈¬»¿ƒ¿»»¿…∆
·‰„c ÔÈÓe ÛÒÎc ÔÈÓ ÌÈ¯ˆnÓ eÏÈ‡Le¿ƒƒƒ¿«ƒ»ƒƒ¿«»ƒƒ¿«

:ÔÈLe·Ïe¿ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

íb"."eç÷ íëø÷a íb íëðàöeäîe ©Ÿ§¤©§©§¤§©
"ízøac øLàk"¯xn` xaM ixdW ©£¤¦©§¤¤£¥§¨¨©
"mkxAcM" lirl)m"`x(. §¥§©¤§¤

"úìòå íéçáæ eðãéa ïzz äzà íb"¯ ©©¨¦¥§¨¥§¨¦§ŸŸ
xn`X dn ,xnFlM .dk ,i lirl§¥§©©¤¨©
dvx drxRX dn lr Edf "mkxAcM"§©¤§¤¤©©¤©§Ÿ¨¨
lr Edf "mYxAC xW`M"e ,mdn rFpnl¦§©¥¤§©£¤¦©§¤¤©

md EWwAW ztqFY)m"`x(. ¤¤¤¦§¥
."ízøac øLàk eç÷"¯df itlE §©£¤¦©§¤§¦¤

xW`M" lr mB zaqEn "Egw" zaiY¥©§¤¤©©©£¤
zFlFre migafl dpEMdW ,"mYxAC¦©§¤¤©©¨¨¦§¨¦§

.mdl oYi drxRW¤©§Ÿ¦¥¨¤
éúà íb ízëøáeéìò eìltúä Y ¥©§¤©Ÿ¦¦§©§¨©

øBëa éðàL ,úeîà àlL¯lirlcM ¤Ÿ¨¤£¦§§¦§¥
.mW i"WxaE hk wEqRbl dxez ¨§©¦¨

(bl)íéúî eðlkúøæâk àì :eøîà Y ª¨¥¦¨§Ÿ¦§¥©
àeä äLî¯i`CA dWn Exn` `le Ÿ¤§Ÿ¨§¤©©

Ezn i`Ce mixFkAd ixdW ,`Ed)cec ixac(. ¤£¥©§¦©©¥
øîà éøäL¯.d ,`i lirl ¤£¥¨©§¥

íéèeLtä óà ïàëå ,"øBëa ìk úîe"¥¨§§¨©©§¦
íéúî¯."mizn EpNM" Exn` okle ¥¦§¨¥¨§ª¨¥¦

ãçà úéáa äøNò Bà äMîç¯ £¦¨£¨¨§©¦¤¨
dXng" mWe ,l wEqR i"WxA lirlcM§¦§¥§©¦¨§¨£¦¨
ziaA" xAEcn o`ke ,"zg` dX`l§¦¨©©§¨§¨§©¦
ziaA miWp iYW Wi minrtle ,"cg ¤̀¨§¦§¨¦¥§¥¨¦§©¦

."dxUr F`" xn` okl ,cg`cl dxez ¤¨¨¥¨©£¨¨
(cl)õîçé íøèàì íéiøönä Y ¤¤¤§¨©¦§¦¦Ÿ

ì íeçépäõenç éãk úBäL¯`le ¦¦¦§§¥¦§Ÿ
mixvn gqtA ixdW ,ung xEQi` mEXn¦¦¨¥¤£¥§¤©¦§©¦
,ziAA ung zIdWA mixdfEn Eid `lŸ¨§¨¦¦§¦©¨¥©©¦

mixEq` EidW s`eEid ,ung zlik`A §©¤¨£¦©£¦©¨¥¨
Flk`l zpnÎlr FzF` zFt`l mivFx¦¤¡©§¨§¨§

e"h xg`l)m"`x(.mixaC i"Wx mB d`xE §©©§¥©©¦§¨¦
wiRqd `le - z`vi oFfRga iM" :b ,fh¦§¦¨¨¨¨§Ÿ¦§¦
did LNW `l oFfRge .. uingdl wvÄ¥§©§¦§¦¨Ÿ¤§¨¨
:xnF` `Ed oMW ,mixvn lW `N ¤̀¨¤¦§©¦¤¥¥

."'ebe mrd lr mixvn wfgYe©¤¡©¦§©¦©¨¨
íúøàLîøBøîe ävî éøéL Y¯`le ¦§£Ÿ¨§¨¥©¨¨§Ÿ

.xizFdl mdl xEq` did ixdW ,gqR¤©¤£¥¨¨¨¨¤§¦
mEXn mdn ExizFdX dn z` ExnWe§¨§¤©¤¦¥¤¦

i"WxA oOwlckE ,devn aEAig)cec ixac(. ¦¦§¨§¦§©¨§©¦
oFWNn "mzFx`Wn" WxtOW rnWn©§©¤§¨¥¦§£¨¦§
i"Wx mB d`xE .mixiWe "zix`W"§¥¦§¦©¦§¥©©¦
l`wfgi i"Wx d`x la` .d ,gk mixaC§¨¦£¨§¥©¦§¤§¥

.oFfn oFWNn WxtOW n ,k¤§¨¥¦§¨
íîëL ìòúBîäaL ét-ìò-óà Y ©¦§¨©©¦¤§¥

íänò eëéìBä äaøä¯wEqR oOwlcM ©§¥¦¦¨¤§¦§©¨¨
.gl

äåönä úà eéä íéáaçî¯E`Up okle §©§¦¨¤©¦§¨§¨¥¨§
.mnkW lrdl dxez ©¦§¨

(dl)äLî øáãkíäì øîàL Y ¦§©Ÿ¤¤¨©¨¤
"eäòø úàî Léà eìàLéå" :íéøöîa§¦§©¦§¦§£¦¥¥¥¥

¯` :i"Wx wIC .a ,`i lirl(aFYkl §¥¦¥©¦¦§
a ,"mixvnA"(zNigY z` wx wiYrdlE §¦§©¦§©§¦©¤§¦©

z`n dX`e" FkWnd z` `le ,wEqRd©¨§Ÿ¤¤§§§¦¨¥¥
o`M dpEMdW Epl xnFl ,"DzErx§¨©¨¤©©¨¨¨
dWn mr xAC 'dXdnl ,"dWn xacM"A§¦§©¤§©¤¦¥¦¤

`a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b iyiy meil inei xeriy

(åì)íeìàLiå íéøöî éðéòa íòä ïç-úà ïúð ýåýéå©«Ÿ̈º¨©̧¤¥¬¨¨²§¥¥¬¦§©−¦©©§¦®
:íéøöî-úà eìvðéå©§©§−¤¦§¨«¦

i"yx£ÌeÏ‡LiÂ∑,מהם ׁשֹואלים היּו ּׁשּלא מה ולאף ׁשנים טל אחד, אֹומר אּתה להם: נֹותנים .היּו ««¿ƒְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
eÏvÈÂ∑ורֹוקינּו. «¿«¿ְִ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 80 'nr ,`k jxk zegiy ihewl)

מצריםמצריםמצריםמצרים אתאתאתאת לו)וינוינוינוינּצּצּצּצללללּוּוּוּו (יב, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַ
היתה  מּמצרים, הּקדּׁשה נּצֹוצֹות ּכל את הֹוציאּו ׁשּבני־יׂשראל מאחר ּומקּיימֹו. המחּיהּו אלֹוקי ניצֹוץ יׁש ּבעֹולם ּדבר ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻּבכל

להתקּים? מֹוסיפה היא אפֹוא ּכיצד לגמרי! להתּבּטל צריכה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָמצרים
קּיּומּה. עצם לצר למצרים ׁשּנּתנּו הּנּצֹוצֹות את לא א לברר, עליהם ׁשהיה הּנּצֹוצֹות את רק ּבררּו ּבני־יׂשראל ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹאּלא

(æì)-LLk äúkñ ññîòøî ìàøNé-éðá eòñiå©¦§¯§¥«¦§¨¥²¥«©§§¥−ª®Ÿ¨§¥«
:óhî ãáì íéøábä éìâø óìà úBàî¥¸¤¯¤©§¦²©§¨¦−§¨¬¦¨«

i"yx£‰˙kÒ ÒÒÓÚ¯Ó∑,היּו מיל ׁשּנאמר:ק"כ ׁשעה, לפי ׁשם יט)ּובאּו נׁשרים"(לקמן ּכנפי על אתכם ."ואּׂשא ≈«¿¿≈À…»ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ÌÈ¯·b‰∑ ׁשנה עׂשרים .ומעלה מּבן «¿»ƒְְִִֶֶַָָָָ

ÌÈ¯ˆÓלו  ÈÈÚa ÔÈÓÁ¯Ï ‡nÚ ˙È ·‰È ÈÈÂ«»¿«»«»¿«¬ƒ¿≈≈ƒ¿«ƒ
:ÌÈ¯ˆÓ ˙È eÈ˜B¯Â ÔepÏÈ‡Le¿≈ƒ¿ƒ»ƒ¿«ƒ

zLkלז  ˙BkÒÏ ÒÒÓÚ¯Ó Ï‡¯NÈ È· eÏËe¿»¿≈ƒ¿»≈≈«¿¿≈¿À¿ƒ¿
:‡ÏÙhÓ ¯a ‡i¯·b ÔÈ‡Ï‚¯ ÔÈÙÏ‡ ‰‡Ó¿»«¿ƒƒ¿»ƒÀ¿«»«ƒ«¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

xn`p mXW ,`weC mixvnA FzFidA¦§§¦§©¦©§¨¤¨¤¡©
z`n Wi` El`Wie mrd ipf`A `p xAC"©¤¨§¨§¥¨¨§¦§£¦¥¥
FzFidA Fl xn`PX dnl `le ,"Edrx¥¥§Ÿ§©¤¤¡©¦§

xAcOA)ak ,b lirl(dX` dl`We" : ©¦§¨§¨£¨¦¨
`le miWPd wx ExMfp mW iM ,"DYpkXn¦§¤§¨¦¨¦§§©©¨¦§Ÿ

" xn`p dR ENi`e ,mixaBdl`xUi ipaE ©§¨¦§¦Ÿ¤¡©§¥¦§¨¥
,"mixvOn El`WIe dWn xacM EUr̈¦§©¤©¦§£¦¦§©¦
did dfe ,oM EUr miWp`d mBW EpidC§©§¤©¨£¨¦¨¥§¤¨¨

`weC mixvnAW xEACd iRÎlr)i"gp(. ©¦©¦¤§¦§©¦©§¨
oFWlA did `l xAcOAW xEACd mbe§©©¦¤©¦§¨Ÿ¨¨¦§

.mixaC xERiq oFWlA `N` iEEiv¦¤¨¦§¦§¨¦
úìîNeíäì úBáeLç eéä ïä óà Y §¨Ÿ©¥¨£¨¤

¯s` zFlnU El`W okle .l`xUi ipal¦§¥¦§¨¥§¨¥¨£§¨©
ixdW ,zFlnU mdl xn` `l dWOW¤¤Ÿ¨©¨¤§¨¤£¥

ixacA zFlnU ExMfp `ldWnl 'd Ÿ¦§§§¨§¦§¥§¤
'd ixacA ExMfPW s`e ,a ,`i lirl§¥§©¤¦§§§¦§¥
`l mW ,ak ,b lirl xAcOA dWnl§¤©¦§¨§¥¨Ÿ
xERiq oFWlA `N` ,iEEiv oFWlA xn`p¤¡©¦§¦¤¨¦§¦

.mixvOn E`vIWM didI dn mixaC§¨¦©¦§¤§¤¥§¦¦§©¦
øçàîäå ,áäfä ïîe óñkä ïî¦©¤¤¦©¨¨§©§ª¨

áeLç ¯ ÷eñta¯dNigY xn`p ixdW ©¨¨¤£¥¤¡©§¦¨
"adf ilkE" KMÎxg`e "sqk ilM")m"`x(. §¥¤¤§©©¨§¥¨¨

dNigY lF`Wl l`FXd KxC mB oke§¥©¤¤©¥¦§§¦¨
xzFi aEWgd KMÎxg`e zEgRd©¨§©©¨¤¨¥

)l"yxdn(.el dxez

(el)íeìàLiåeéä àlM äî óà Y ©©§¦©©¤Ÿ¨
íäì íéðúBð eéä ,íäî íéìàBL¯ £¦¥¤¨§¦¨¤

Edn oM m`e ,"El`WIe" xaM xn` ixdW¤£¥¨©§¨©¦§£§¦¥©
cOll `N` ?"mEli`WIe" aEW xnF`W¤¥©©§¦¤¨§©¥

mEli`Wd El`W `NX dn s`W)m"`x(. ¤©©¤Ÿ¨£¦§¦
íéðL ìè ,ãçà øîBà äzà¯`le ©¨¥¤¨Ÿ§©¦§Ÿ

oMW ,mixg` mixaC mdl EpzPW¤¨§¨¤§¨¦£¥¦¤¥
"mEli`WIe"ilkE sqk ilM" lr aqEn ©©§¦¨©§¥¤¤§¥

."zFlnUE adf̈¨§¨
.Cìåeìvðéå"eðé÷Bøå" Y¯.qFlwpE` ¨¥©§©§§¦§§

mpFnn lMn mzF` EpTx ,xnFlM)i"yx §©¦§¨¦¨¨¨
a ,h zekxa(,b lirl i"Wx mB d`xE .§¥©©¦§¥

.akfl dxez

(fl)äúkñ ññîòøîäàî Y ¥©§§¥ªŸ¨¥¨
eéä ìéî íéøNòå¯qqnrx oiA xnFlM §¤§¦¦¨§©¥©§§¥

EdGW ,lin mixUre d`n Eid zFMql§ª¨¥¨§¤§¦¦¤¤
itl ipFpiA mc`l mini dWlW Kldn©£©§¨¨¦§¨¨¥¦§¦
.mFiA lin mirAx` Kldn lW xEriXd©¦¤©£©©§¨¦¦§

" :g ,q miNdY i"Wx d`xEiYrci `l §¥©¦§¦¦Ÿ¨©§¦
ErqPWM l`xUi Fl E`AW zFMEq¤¨¦§¨¥§¤¨§

."`Ed okid qqnrxn l`xUi¦§¨¥¥©§§¥¥¨
äòL éôì íL eàáe¯,drWM KFzA ¨¨§¦¨¨§§¨¨

dGn oM cnFle .xvw onfA xnFlM§©¦§©¨¨§¥¥¦¤
`le) "dzMq qqnrxn ErqIe" aEzMW¤¨©¦§¥©§§¥ªŸ¨§Ÿ

"zFMqA EpgIe qqnrxn ErqIe"(EpidC , ©¦§¥©§§¥©©£§ª§©§

zFMql E`A qqnrxn ErqPW cIOW¤¦¨¤¨§¥©§§¥¨§ª
)cecl likyn(.

øîàpL¯.c ,hi oOwl ¤¤¡©§©¨
"íéøLð éôðk ìò íëúà àOàå"¯ ¨¤¨¤§¤©©§¥§¨¦

lr FWxtOW mW i"Wx d`x la £̀¨§¥©¦¨¤§¨§©
l oWFBn mz`iAqqnrx. ¦¨¨¦¤§©§§¥

íéøábääìòîå äðL íéøNò ïaî Y ©§¨¦¦¤¤§¦¨¨¨©§¨
¯ipA oipn oiprl dxFYA WxFtn oMW¤¥§¨©¨§¦§©¦§©§¥

xtqaE "`Vz iM" zWxtA l`xUi¦§¨¥§¨¨©¦¦¨§¥¤
dnFC xRqn Eid mdAW ,xAcOA©¦§¨¤¨¤¨¦§¨¤
mB d`xE .mixvOn E`vIW xRqOl©¦§¨¤¨§¦¦§©¦§¥©
oAn zFgR oi`W" ci ,l zFnW i"Wx©¦§¤¥¨¦¤
dnE ."miWp` llkA dpnp .. mixUr¤§¦¦§¤¦§©£¨¦©
gikFdl oi` ,"sHn cal" xn`PX¤¤¡©§©¦¨¥§¦©
iM ,dlrne b"i ipA milElM mixaBAW¤©§¨¦§¦§¥¨©§¨¦
Eid mdW ipRn "sh" dhwp dxFYd©¨¨§¨©¦§¥¤¥¨
ipal cr dxUr WlW ipal qgiA aFxd̈§©©¦§¥§¤§¥©¦§¥
sqFpAW xnFl dxFYd zpEke ,mixUr¤§¦§©¨©©¨©¤§¨
ipA mdW ,mixaBd sl` zF`n WWl§¥¥¤¤©§¨¦¤¥§¥
c`n dAxd sh mB Eid ,dlrne mixUr¤§¦¨©§¨¨©©©§¥§Ÿ

)`"eb(KFYn" :` ,` xAcOA i"Wx d`xE .§¥©¦©¦§¨¦
E`vIWM ,drW lM mzF` dpFn ozAg¦¨¨¤¨¨¨¨§¤¨§
gi ,dk mW oNdlE ."o`pn mixvOn¦¦§©¦§¨¨§©¨¨
Exqnpe mixvOn E`vIWM" :i"Wx azFM¥©¦§¤¨§¦¦§©¦§¦§§

."oipnA Fl Exqnp ,dWnlgl dxez §¤¦§§§¦§¨



קי `a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b iyiy meil inei xeriy

(áì)ízøac øLàk eç÷ íëø÷a-íb íëðàö-íb©«Ÿ§¤̧©§©§¤¬§²©«£¤¬¦©§¤−
:éúà-íb ízëøáe eëìå̈¥®¥«©§¤−©Ÿ¦«

i"yx£eÁ˜ ÌÎ¯˜a Ìb ÌÎ‡ˆ Ìb∑ּדּברּתם"?ּו "ּכאׁשר י)מהּו ועֹולֹות"(לעיל זבחים ּבידנּו ּתּתן ."ּגםֿאּתה «…¿∆«¿«¿∆¿ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
È˙B‡ Ìb ÌzÎ¯·e∑,אמּות ׁשּלא עלי ּבכֹורהתּפּללּו .(מכילתא)ׁשאני ≈«¿∆«ƒְְְֲִִֶֶַַָָֹ

(âì)ì øäîì íòä-ìò íéøöî ÷æçzå-ïî íçlL ©¤«¡©³¦§©¸¦Æ©¨½̈§©¥−§©§¨´¦
:íéúî eðlk eøîà ék õøàä̈¨®¤¦¬¨«§−ª¨¬¥¦«

i"yx£ÌÈ˙Ó elk∑,מתים הּפׁשּוטים אף וכאן ּבכֹור", ּכל "ּומת אמר: ׁשהרי הּוא, מׁשה ּכגזרת לא אמרּו: À»≈ƒְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
אחד ּבבית עׂשרה אֹו .(מכילתא)חמּׁשה ְֲֲִִֶַָָָָ

(ãì)íúøàLî õîçé íøè B÷öa-úà íòä àOiå©¦¨¬¨¨²¤§¥−¤´¤¤§¨®¦§£Ÿ¨²
:íîëL-ìò íúìîNa úøøö§ª¬Ÿ§¦§Ÿ−̈©¦§¨«

i"yx£ıÓÁÈ Ì¯Ë∑ חּמּוץ ּכדי לׁשהֹות הּניחּום לא מּצה ∑Ì˙¯‡LÓ.הּמצרּיים ÏÚ.(מכילתא)ּומרֹורׁשירי ∆∆∆¿»ְְְִִִִִִִֵַֹƒ¿¬…»ְֵַָָָ«
ÌÓÎL∑הּמצֹות את היּו מחּבבים עּמהם, הֹוליכּו הרּבה ׁשּבהמֹות .(מכילתא)אףֿעלּֿפי ƒ¿»ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

(äì)íéøönî eìàLiå äLî øáãk eNò ìàøNé-éðáe§¥«¦§¨¥¬¨−¦§©´¤®©¦§£Æ¦¦§©½¦
:úìîNe áäæ éìëe óñë-éìk§¥¤²¤§¥¬¨−̈§¨«Ÿ

i"yx£‰LÓ ¯·„k∑:ּבמצרים להם יא)ׁשאמר רעהּו"(לעיל מאת איׁש חׁשּובֹות ∑ÏÓNe˙."ויׁשאלּו היּו הן אף ƒ¿«…∆ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ¿»…ֲֵַָ
הּזהב, ּומן הּכסף מן חׁשּובלהם - ּבּפסּוק .(מכילתא)והמאחר ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

„Èלב  ‡Ók e¯·c ÔBÎ¯Bz Û‡ ÔBÎÚ Û‡«»¿«¿¿»¿»ƒ
:ÈÏÚ Û‡ BlˆÂ eÏÈÊ‡Â ÔÂzÏlÓ«∆¿∆¡ƒ¿««»»

ÁB‡Ï‡‰לג  ‡nÚ ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ ˙ÙÈ˜˙e¿≈«ƒ¿«ƒ««»¿»»
‡lk e¯Ó‡ È¯‡ ‡Ú¯‡ ÔÓ ÔB‰˙eÁlLÏ¿«»¿ƒ«¿»¬≈¬»À»»

:ÔÈ˙ÈÓ»¿ƒ

ÚÓÁלד  ‡Ï „Ú ÔB‰ÈLÈÏ ˙È ‡nÚ ÏËe¿««»»«¿≈«»¬»
ÏÚ ÔB‰ÈL·Ïa ¯È¯ˆ ÔB‰˙Âˆ‡ ¯˙BÓ««¿»¿¿ƒƒ¿»≈«

:ÔB‰Èt˙k«¿≈

„LÓ‰לה  ‡Ób˙Ùk e„·Ú Ï‡¯NÈ È·e¿≈ƒ¿»≈¬»¿ƒ¿»»¿…∆
·‰„c ÔÈÓe ÛÒÎc ÔÈÓ ÌÈ¯ˆnÓ eÏÈ‡Le¿ƒƒƒ¿«ƒ»ƒƒ¿«»ƒƒ¿«

:ÔÈLe·Ïe¿ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

íb"."eç÷ íëø÷a íb íëðàöeäîe ©Ÿ§¤©§©§¤§©
"ízøac øLàk"¯xn` xaM ixdW ©£¤¦©§¤¤£¥§¨¨©
"mkxAcM" lirl)m"`x(. §¥§©¤§¤

"úìòå íéçáæ eðãéa ïzz äzà íb"¯ ©©¨¦¥§¨¥§¨¦§ŸŸ
xn`X dn ,xnFlM .dk ,i lirl§¥§©©¤¨©
dvx drxRX dn lr Edf "mkxAcM"§©¤§¤¤©©¤©§Ÿ¨¨
lr Edf "mYxAC xW`M"e ,mdn rFpnl¦§©¥¤§©£¤¦©§¤¤©

md EWwAW ztqFY)m"`x(. ¤¤¤¦§¥
."ízøac øLàk eç÷"¯df itlE §©£¤¦©§¤§¦¤

xW`M" lr mB zaqEn "Egw" zaiY¥©§¤¤©©©£¤
zFlFre migafl dpEMdW ,"mYxAC¦©§¤¤©©¨¨¦§¨¦§

.mdl oYi drxRW¤©§Ÿ¦¥¨¤
éúà íb ízëøáeéìò eìltúä Y ¥©§¤©Ÿ¦¦§©§¨©

øBëa éðàL ,úeîà àlL¯lirlcM ¤Ÿ¨¤£¦§§¦§¥
.mW i"WxaE hk wEqRbl dxez ¨§©¦¨

(bl)íéúî eðlkúøæâk àì :eøîà Y ª¨¥¦¨§Ÿ¦§¥©
àeä äLî¯i`CA dWn Exn` `le Ÿ¤§Ÿ¨§¤©©

Ezn i`Ce mixFkAd ixdW ,`Ed)cec ixac(. ¤£¥©§¦©©¥
øîà éøäL¯.d ,`i lirl ¤£¥¨©§¥

íéèeLtä óà ïàëå ,"øBëa ìk úîe"¥¨§§¨©©§¦
íéúî¯."mizn EpNM" Exn` okle ¥¦§¨¥¨§ª¨¥¦

ãçà úéáa äøNò Bà äMîç¯ £¦¨£¨¨§©¦¤¨
dXng" mWe ,l wEqR i"WxA lirlcM§¦§¥§©¦¨§¨£¦¨
ziaA" xAEcn o`ke ,"zg` dX`l§¦¨©©§¨§¨§©¦
ziaA miWp iYW Wi minrtle ,"cg ¤̀¨§¦§¨¦¥§¥¨¦§©¦

."dxUr F`" xn` okl ,cg`cl dxez ¤¨¨¥¨©£¨¨
(cl)õîçé íøèàì íéiøönä Y ¤¤¤§¨©¦§¦¦Ÿ

ì íeçépäõenç éãk úBäL¯`le ¦¦¦§§¥¦§Ÿ
mixvn gqtA ixdW ,ung xEQi` mEXn¦¦¨¥¤£¥§¤©¦§©¦
,ziAA ung zIdWA mixdfEn Eid `lŸ¨§¨¦¦§¦©¨¥©©¦

mixEq` EidW s`eEid ,ung zlik`A §©¤¨£¦©£¦©¨¥¨
Flk`l zpnÎlr FzF` zFt`l mivFx¦¤¡©§¨§¨§

e"h xg`l)m"`x(.mixaC i"Wx mB d`xE §©©§¥©©¦§¨¦
wiRqd `le - z`vi oFfRga iM" :b ,fh¦§¦¨¨¨¨§Ÿ¦§¦
did LNW `l oFfRge .. uingdl wvÄ¥§©§¦§¦¨Ÿ¤§¨¨
:xnF` `Ed oMW ,mixvn lW `N ¤̀¨¤¦§©¦¤¥¥

."'ebe mrd lr mixvn wfgYe©¤¡©¦§©¦©¨¨
íúøàLîøBøîe ävî éøéL Y¯`le ¦§£Ÿ¨§¨¥©¨¨§Ÿ

.xizFdl mdl xEq` did ixdW ,gqR¤©¤£¥¨¨¨¨¤§¦
mEXn mdn ExizFdX dn z` ExnWe§¨§¤©¤¦¥¤¦

i"WxA oOwlckE ,devn aEAig)cec ixac(. ¦¦§¨§¦§©¨§©¦
oFWNn "mzFx`Wn" WxtOW rnWn©§©¤§¨¥¦§£¨¦§
i"Wx mB d`xE .mixiWe "zix`W"§¥¦§¦©¦§¥©©¦
l`wfgi i"Wx d`x la` .d ,gk mixaC§¨¦£¨§¥©¦§¤§¥

.oFfn oFWNn WxtOW n ,k¤§¨¥¦§¨
íîëL ìòúBîäaL ét-ìò-óà Y ©¦§¨©©¦¤§¥

íänò eëéìBä äaøä¯wEqR oOwlcM ©§¥¦¦¨¤§¦§©¨¨
.gl

äåönä úà eéä íéáaçî¯E`Up okle §©§¦¨¤©¦§¨§¨¥¨§
.mnkW lrdl dxez ©¦§¨

(dl)äLî øáãkíäì øîàL Y ¦§©Ÿ¤¤¨©¨¤
"eäòø úàî Léà eìàLéå" :íéøöîa§¦§©¦§¦§£¦¥¥¥¥

¯` :i"Wx wIC .a ,`i lirl(aFYkl §¥¦¥©¦¦§
a ,"mixvnA"(zNigY z` wx wiYrdlE §¦§©¦§©§¦©¤§¦©

z`n dX`e" FkWnd z` `le ,wEqRd©¨§Ÿ¤¤§§§¦¨¥¥
o`M dpEMdW Epl xnFl ,"DzErx§¨©¨¤©©¨¨¨
dWn mr xAC 'dXdnl ,"dWn xacM"A§¦§©¤§©¤¦¥¦¤

`a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b iyiy meil inei xeriy

(åì)íeìàLiå íéøöî éðéòa íòä ïç-úà ïúð ýåýéå©«Ÿ̈º¨©̧¤¥¬¨¨²§¥¥¬¦§©−¦©©§¦®
:íéøöî-úà eìvðéå©§©§−¤¦§¨«¦

i"yx£ÌeÏ‡LiÂ∑,מהם ׁשֹואלים היּו ּׁשּלא מה ולאף ׁשנים טל אחד, אֹומר אּתה להם: נֹותנים .היּו ««¿ƒְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
eÏvÈÂ∑ורֹוקינּו. «¿«¿ְִ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 80 'nr ,`k jxk zegiy ihewl)

מצריםמצריםמצריםמצרים אתאתאתאת לו)וינוינוינוינּצּצּצּצללללּוּוּוּו (יב, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַ
היתה  מּמצרים, הּקדּׁשה נּצֹוצֹות ּכל את הֹוציאּו ׁשּבני־יׂשראל מאחר ּומקּיימֹו. המחּיהּו אלֹוקי ניצֹוץ יׁש ּבעֹולם ּדבר ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻּבכל

להתקּים? מֹוסיפה היא אפֹוא ּכיצד לגמרי! להתּבּטל צריכה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָמצרים
קּיּומּה. עצם לצר למצרים ׁשּנּתנּו הּנּצֹוצֹות את לא א לברר, עליהם ׁשהיה הּנּצֹוצֹות את רק ּבררּו ּבני־יׂשראל ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹאּלא

(æì)-LLk äúkñ ññîòøî ìàøNé-éðá eòñiå©¦§¯§¥«¦§¨¥²¥«©§§¥−ª®Ÿ¨§¥«
:óhî ãáì íéøábä éìâø óìà úBàî¥¸¤¯¤©§¦²©§¨¦−§¨¬¦¨«

i"yx£‰˙kÒ ÒÒÓÚ¯Ó∑,היּו מיל ׁשּנאמר:ק"כ ׁשעה, לפי ׁשם יט)ּובאּו נׁשרים"(לקמן ּכנפי על אתכם ."ואּׂשא ≈«¿¿≈À…»ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ÌÈ¯·b‰∑ ׁשנה עׂשרים .ומעלה מּבן «¿»ƒְְִִֶֶַָָָָ
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(çì)ãák äð÷î ø÷áe ïàöå ízà äìò áø áøò-íâå§©¥¬¤©−¨¨´¦¨®§´Ÿ¨½̈¦§¤−¨¥¬
:ãàî§«Ÿ

i"yx£·¯ ·¯Ú∑ ּגרים ׁשל אּמֹות .ּתערֹובֹות ≈∆«ֲִֵֶַֻ

(èì)úâò íéøönî eàéöBä øLà ÷öaä-úà eôàiå©Ÿ¸¤©¨¥¹£¤̧¦¯¦¦§©²¦ª¬Ÿ
eìëé àìå íéøönî eLøâ-ék õîç àì ék úBvî©−¦´´Ÿ¨¥®¦«Ÿ§´¦¦§©À¦§³Ÿ¨«§Æ

:íäì eNò-àì äãö-íâå dîäîúäì§¦§©§¥½©§©¥−̈«Ÿ¨¬¨¤«
i"yx£˙BvÓ ˙‚Ú∑ מּצה קרּוי החמיץ ׁשּלא ּבצק מּצה. ׁשל Ì‰Ï.חררה eNÚ ‡Ï ‰„ˆ Ì‚Â∑ מּגיד .לּדר À…«ֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ¿«≈»…»»∆ִֶֶַַ

ּבּקּבלה: ׁשּמפרׁש הּוא והלכּו. האמינּו אּלא צדה? ּבלא לּמדּבר נצא היאי אמרּו: ׁשּלא יׂשראל, ׁשל ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹׁשבחן
ב) א (ירמיה נעּורי חסד ל מפרׁש"זכרּתי ּׂשכר ּומה זרּועה". לא ּבארץ ּבּמדּבר אחרי לכּת ,ּכלּולתי הבת ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

וגֹו'" לה' יׂשראל "קדׁש .(מכילתא)אחריו? ְְֲִֵֶַַָָֹ

(î)ìL íéøöîa eáLé øLà ìàøNé éða áLBîeíéL ©Æ§¥´¦§¨¥½£¤¬¨«§−§¦§¨®¦§¦´
:äðL úBàî òaøàå äðL̈½̈§©§©¬¥−¨¨«

i"yx£ÌÈ¯ˆÓa e·LÈ ¯L‡∑"להם לא "ּבארץ ּגרים, ׁשּיׁשבּו היׁשיבֹות ׁשאר Úa¯‡Â.אחר ‰L ÌÈLÏL ¬∆»¿¿ƒ¿»ƒְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ¿…ƒ»»¿«¿«
‰L ˙B‡Ó∑:נתקּים לאברהם, זרע לֹו מּׁשהיה ׁשנה. מאֹות ארּבע היּו עכׁשו עד יצחק מּׁשּנֹולד הּכל, ּבין ≈»»ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ÚÂ‡לח  ÔB‰nÚ e˜ÈÏÒ ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈ‡¯Îe Û‡Â¿«¿»ƒ«ƒƒ¿ƒƒ¿¿»»
:‡„ÁÏ ÈbÒ ‡¯ÈÚa ÔÈ¯B˙Â¿ƒ¿ƒ»«ƒ«¬»
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e„·Ú ‡Ï ÔÈ„ÂÊ Û‡Â ‡·kÚ˙‡Ï eÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»¿ƒ¿ƒ¿«»»¿«¿»ƒ»¬»

:ÔB‰Ï¿
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:ÔÈL ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Úa¯‡«¿«¿»¿»ƒ¿ƒ
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.dpW miWlWE zF`n rAx` lMd©Ÿ©§©¥§¦¨¨
ìLäðL úBàî òaøàå äðL íéLY §Ÿ¦¨¨§©§©¥¨¨

åLëò ãò ÷çöé ãìBpMî ìkä ïéa¥©Ÿ¦¤©¦§¨©©§¨
"äðL úBàî òaøà" eéä¯mB d`x ¨©§©¥¨¨§¥©

.bi ,eh ziW`xA i"Wx©¦§¥¦
íäøáàì òøæ Bì äéäMî¯,wgvi `Ed ¦¤¨¨¤©§©§¨¨¦§¨

`a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b iyiy meil inei xeriy
הּבתרים  ּבין ּגזרת מׁשּנגזרה היּו ׁשנה ּוׁשלׁשים ,"זרע יהיה ּגר לֹומר "ּכי ואיֿאפׁשר יצחק. ׁשּנֹולד עד ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

ּבנֹו עמרם ׁשנֹות וכל ׁשנֹותיו ּכל וחׁשב צא היה. יעקב עם הּבאים מן קהת ׁשהרי לבּדּה, מצרים ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹּבארץ
והרּבה  למצרים, ירד ׁשּלא עד לקהת היּו ׁשנים הרּבה ועלּֿכרח .ּכלּֿכ ּתמצאם לא מׁשה, ׁשל ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹּוׁשמֹונים
ּתמצא  ׁשּלא הרי, עמרם. ּבׁשנֹות נבלעים מׁשה ׁשל מּׁשמֹונים והרּבה קהת, ּבׁשנֹות נבלעים עמרם ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹמּׁשנֹות
ּבחברֹון, ואפּלּו ּגרּות נקראּו היׁשיבֹות ׁשאר ׁשאף ,ּכרח על לֹומר והזקקּת מצרים, לביאת מאֹות ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָֻארּבע

ׁשּנאמר: לה)ּכענין ואֹומר:(בראשית ויצחק", אברהם ׁשם ּגר ו)"אׁשר ּבּה".(לעיל ּגרּו אׁשר מגּוריהם ארץ "את ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ
יצחק, מּׁשּנֹולד ׁשנה מאֹות ארּבע ּוכׁשּתמנה זרע. לֹו מּׁשהיה ,"זרע יהיה ּגר "ּכי לֹומר צרי אּתה ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָלפיכ

הּמל לתלמי ׁשּׁשּנּו הּדברים מן אחד וזה ׁשנה, ר"י יציאתן עד למצרים מּביאתן .ּתמצא ְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

(àî)ìL õwî éäéåäðL úBàî òaøàå äðL íéL ©§¦À¦¥Æ§¦´¨½̈§©§©¬¥−¨¨®
ýåýé úBàáö-ìk eàöé äfä íBiä íöòa éäéå©§¦À§¤̧¤Æ©´©¤½¨«§²¨¦§¬§Ÿ̈−

:íéøöî õøàî¥¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£‰L ÌÈLÏL ıwÓ È‰ÈÂ‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa È‰ÈÂ ,'B‚Â∑ הּמקֹום עּכבן לא הּקץ, ׁשהּגיע ׁשּכיון מּגיד «¿ƒƒ≈¿…ƒ»»¿«¿ƒ¿∆∆««∆ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ÔÈLמא  ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Úa¯‡ ÛBqÓ ‰Â‰Â«¬»ƒ«¿«¿»¿»ƒ¿ƒ
ÈÈ„ ‡iÏÈÁ Ïk e˜Ù ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ô¯Îa ‰Â‰Â«¬»ƒ¿«»»≈¿»»≈«»«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`
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÷çöé ãìBpL ãò "íéøúaä ïéa"¯ ¥©§¨¦©¤©¦§¨
zElB dxfbPW mFIn aEzMd dpnE¨¨©¨¦¤¦§§¨¨
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oiA zixAW ` ,eh ziW`xA i"Wx d`x§¥©¦§¥¦¤§¦¥
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miaEzMd zEhWRn rnWncM ,Wnge§¨¥¦§©§©¦©§©§¦
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f`nxn`PWLlÎKl" mdxa`l ¥¨¤¤¡©§©§¨¨¤§
oA FzFidA did dfe okYIW ,"Lvx`n¥©§§¤¦¨¥§¤¨¨¦§¤
`vi mdxa` lrFtAW `N` ,miraW¦§¦¤¨¤§©©§¨¨¨¨
mBW F` ,Wnge miraW oA FzFidA oxgn¥¨¨¦§¤¦§¦§¨¥¤©
oA FzFidA Eid d`ivid mbe dxin`d̈£¦¨§©©§¦¨¨¦§¤
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íéøöî õøàa øîBì øLôà éàå§¦¤§¨©§¤¤¦§©¦
íò íéàaä ïî úä÷ éøäL ,dcáì§©¨¤£¥§¨¦©¨¦¦

äéä á÷òé¯.`i ,en ziW`xA d`x ©£Ÿ¨¨§¥§¥¦
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.gi ,e lirlcM ,WlWe§¨§¦§¥

Bða íøîò úBðL ìëå¯miWlW d`n §¨§©§¨§¥¨§¦
.g ,e lirlcM ,raWë¤©§¦§¥
äLî ìL íéðBîLe¯.f ,f lirlcM §¦¤Ÿ¤§¦§¥

Ck-ìk íàöîz àì¯WlW `N` Ÿ¦§¨¥¨¨¤¨§
.miXnge zF`n¥©£¦¦

úä÷ì eéä íéðL äaøä Eçøk-ìòå§©¨§£©§¥¨¦¨¦§¨
äaøäå ,íéøöîì ãøé àlL ãò©¤Ÿ¨©§¦§©¦§©§¥
,úä÷ úBðLa íéòìáð íøîò úBðMî¦§©§¨¦§¨¦¦§§¨
íéòìáð äLî ìL íéðBîMî äaøäå§©§¥¦§¦¤Ÿ¤¦§¨¦
àöîz àlL éøä ,íøîò úBðLa¦§©§¨£¥¤Ÿ¦§¨

íéøöî úàéáì úBàî òaøà¯d`x ©§©¥§¦©¦§©¦§¥
.gi ,e lirl i"Wx mB©©¦§¥

øàL óàL Eçøk-ìò øîBì z÷÷æäå§ª§©§¨©©¨§£¤©§¨
úeøb eàø÷ð úBáéLéä¯qEtcA ©§¦¦§§¥¦§

xn`PW oiprM :o`M sqFp oFW`x)ziy`xa ¦¨¨¨¦§¨¤¤¡©
cl ,`k(."miYWlR ux`A mdxa` xbIe"©¨¨©§¨¨§¤¤§¦§¦

ïBøáça elôàå¯ux`n `idW s` ©£¦§¤§©¤¦¥¤¤
aWFn xTir dzid `ide ,l`xUi¦§¨¥§¦¨§¨¦©©

.zFa`d̈¨
øîàpL¯.fk ,dl ziW`xA ¤¤¡©§¥¦

,"÷çöéå íäøáà íL øb øLà"£¤¨¨©§¨¨§¦§¨
øîBàå¯.c ,e lirl §¥§¥

"dá eøb øLà íäéøâî õøà úà"¯ ¥¤¤§ª¥¤£¤¨¨
xMfp orpM ux`A zFa`d aWFOW ixd£¥¤©¨¨§¤¤§©©¦§¨

.zExB oFWlA¦§¥
éøö äzà Cëéôìøâ ék" :øîBì C §¦¨©¨¨¦©¦¥

òøæ Bì äéäMî ,"Eòøæ äéäé¯i"WxA ¦§¤©§£¦¤¨¨¤©§©¦
xbIe ,wgvi clFPXnE" :mW ziW`xA§¥¦¨¦¤©¦§¨©¨¨

'ebe mdxa`)cl ,`k ziy`xa(xEB wgviaE , ©§¨¨§¦§¨
z`Gd ux`A)b ,ek my(ux`A xB awrie , ¨¨¤©Ÿ§©£Ÿ¨§¤¤

mg)bk ,dw mildz("Ep`A ux`A xEbl , ¨¨¨¨¤¨
)c ,fn ziy`xa(:mW dNibn i"WxaE .§©¦§¦¨¨

ux`A xB mdxa` did wgvi clFPWkE"§¤©¦§¨¨¨©§¨¨¥§¤¤
mixvOn E`vIW cr f`nE ,miYWlR§¦§¦¥¨©¤¨§¦¦§©¦
lW Frxf odW ,Frxfe wgvi `vnp¦§¨¦§¨§©§¤¥©§¤

."mixB ,mdxa ©̀§¨¨¥¦
äðL úBàî òaøà äðîzLëe§¤¦§¤©§©¥¨¨
ïúàéaî àöîz ,÷çöé ãìBpMî¦¤©¦§¨¦§¨¦¦¨¨
øNòå íéúàî ïúàéöé ãò íéøöîì§¦§©¦©§¦¨¨¨©¦§¤¤

äðL¯dpW miXW oA wgvi ?cviM ¨¨¥©¦§¨¤¦¦¨¨
clFPWMmixvnl cxIWM awrie ,awri §¤©©£Ÿ§©£Ÿ§¤¨©§¦§©¦

z`nE miWlW ixEbn ipW ini" xn`̈©§¥§¥§©§¦§©
Eid mixvnaE ,mirWze d`n ixd ,"dpẄ¨£¥¥¨§¦§¦§¦§©¦¨
rAx` ixd ,"Ecx" oipnM xUre miz`n̈©¦¨¤¤§¦§©§£¥©§©

dpW zF`n)bi ,eh ziy`xa i"yx(. ¥¨¨
éîìúì epML íéøácä ïî ãçà äæå§¤¤¨¦©§¨¦¤¦§©§©

Cìnä¯l`xUi ipA aWFnE" :Fl Eazke ©¤¤§¨§©§¥¦§¨¥
zFvx`d x`WaE mixvnA EaWi xW £̀¤¨§§¦§©¦¦§¨¨£¨

"dpW zF`n rAx`e dpW miylW)dlibn §Ÿ¦¨¨§©§©¥¨¨
` ,h(dxFYA aEzM xwW :xn`i `NW ,¤ŸŸ©¤¤¨©¨

)my i"yx(.`n dxez

(`n)ìL õwî éäéå'Bâå äðL íéL ©§¦¦¥§Ÿ¦¨¨§
äfä íBiä íöòa éäéåïåékL ãébî Y ©§¦§¤¤©©¤©¦¤¥¨

õwä òébäL¯.mixvOn z`vl ¤¦¦©©¥¨¥¦¦§©¦
ïéò óøäk íB÷nä ïákò àì¯ Ÿ¦§¨©¨§¤¤©¦



קג `a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b iyiy meil inei xeriy

(çì)ãák äð÷î ø÷áe ïàöå ízà äìò áø áøò-íâå§©¥¬¤©−¨¨´¦¨®§´Ÿ¨½̈¦§¤−¨¥¬
:ãàî§«Ÿ

i"yx£·¯ ·¯Ú∑ ּגרים ׁשל אּמֹות .ּתערֹובֹות ≈∆«ֲִֵֶַֻ

(èì)úâò íéøönî eàéöBä øLà ÷öaä-úà eôàiå©Ÿ¸¤©¨¥¹£¤̧¦¯¦¦§©²¦ª¬Ÿ
eìëé àìå íéøönî eLøâ-ék õîç àì ék úBvî©−¦´´Ÿ¨¥®¦«Ÿ§´¦¦§©À¦§³Ÿ¨«§Æ

:íäì eNò-àì äãö-íâå dîäîúäì§¦§©§¥½©§©¥−̈«Ÿ¨¬¨¤«
i"yx£˙BvÓ ˙‚Ú∑ מּצה קרּוי החמיץ ׁשּלא ּבצק מּצה. ׁשל Ì‰Ï.חררה eNÚ ‡Ï ‰„ˆ Ì‚Â∑ מּגיד .לּדר À…«ֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ¿«≈»…»»∆ִֶֶַַ

ּבּקּבלה: ׁשּמפרׁש הּוא והלכּו. האמינּו אּלא צדה? ּבלא לּמדּבר נצא היאי אמרּו: ׁשּלא יׂשראל, ׁשל ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹׁשבחן
ב) א (ירמיה נעּורי חסד ל מפרׁש"זכרּתי ּׂשכר ּומה זרּועה". לא ּבארץ ּבּמדּבר אחרי לכּת ,ּכלּולתי הבת ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

וגֹו'" לה' יׂשראל "קדׁש .(מכילתא)אחריו? ְְֲִֵֶַַָָֹ

(î)ìL íéøöîa eáLé øLà ìàøNé éða áLBîeíéL ©Æ§¥´¦§¨¥½£¤¬¨«§−§¦§¨®¦§¦´
:äðL úBàî òaøàå äðL̈½̈§©§©¬¥−¨¨«

i"yx£ÌÈ¯ˆÓa e·LÈ ¯L‡∑"להם לא "ּבארץ ּגרים, ׁשּיׁשבּו היׁשיבֹות ׁשאר Úa¯‡Â.אחר ‰L ÌÈLÏL ¬∆»¿¿ƒ¿»ƒְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ¿…ƒ»»¿«¿«
‰L ˙B‡Ó∑:נתקּים לאברהם, זרע לֹו מּׁשהיה ׁשנה. מאֹות ארּבע היּו עכׁשו עד יצחק מּׁשּנֹולד הּכל, ּבין ≈»»ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ÚÂ‡לח  ÔB‰nÚ e˜ÈÏÒ ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈ‡¯Îe Û‡Â¿«¿»ƒ«ƒƒ¿ƒƒ¿¿»»
:‡„ÁÏ ÈbÒ ‡¯ÈÚa ÔÈ¯B˙Â¿ƒ¿ƒ»«ƒ«¬»

ÔˆÈ¯bלט  ÌÈ¯ˆnÓ e˜Èt‡ Èc ‡LÈÏ ˙È BÙ‡Â«¬»«¿»ƒ«ƒƒƒ¿«ƒ¿ƒ»
ÌÈ¯ˆnÓ eÎ¯z‡ È¯‡ ÚÓÁ ‡Ï È¯‡ Ô¯Èht«ƒ»¬≈»¬»¬≈ƒ»»ƒƒ¿«ƒ
e„·Ú ‡Ï ÔÈ„ÂÊ Û‡Â ‡·kÚ˙‡Ï eÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»¿ƒ¿ƒ¿«»»¿«¿»ƒ»¬»

:ÔB‰Ï¿

ÌÈ¯ˆÓaמ  e·È˙È Èc Ï‡¯NÈ Èa ·˙BÓe«¿≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ
:ÔÈL ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Úa¯‡«¿«¿»¿»ƒ¿ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`
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."mixvOn mz`vA mdil`hl dxez £¥¤§¥¨¦¦§©¦
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milgb iAB lr oitF`W)bi ,f mihtey i"yx(. ¤¦©©¥¤¨¦
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)cecl likyn(.
íäì eNò àì äãö íâå.Cøcì Y §©¥¨Ÿ¨¨¤©¤¤
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äìawa LøônL¯d`x .a ,a dinxi ¤§Ÿ̈©©¨¨¦§§¨§¥
`Ed dnE" :mW i"Wx mB?KixErp cqg ©©¦¨©¤¤§©¦

,oxd`e dWn ,igElW ixg` KYkl¤§¥©£¥§©¤§©£Ÿ
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xiW i"Wx mB d`xE ."iA mYpn`d iM¦¤¡©§¤¦§¥©©¦¦
cqg eiptl mixiMfn md" :c ,` mixiXd©¦¦¥©§¦¦§¨¨¤¤
eixg` mYkl ,zFlElM zad` ,mixErp§¦©£©§¤§¨©£¨
dcv mbe ,zenlve dIv ux` xAcOA©¦§¨¤¤¦¨§©§¨¤§©¥¨
,FgElWaE FA Epin`de ,mdl EUr `lŸ¨¨¤§¤¡¦¦§
`l ,xAcOl `vp K`id Exn` `le§Ÿ¨§¥¨¥¥©¦§¨Ÿ

."eixg` Eklde ,zFpFfnE rxf mFwn§¤©§§¨§©£¨
éøeòð ãñç Cì ézøëæ"úáäà C ¨©§¦¨¤¤§©¦©£©

éúìeìkõøàa øaãna éøçà Czëì C §Ÿ¨¦¤§¥©£©©¦§¨§¤¤
åéøçà Løôî øëO äîe ,"äòeøæ àìŸ§¨©¨¨§Ÿ̈©£¨

¯.b wEqR̈
"'Bâå 'äì ìàøNé Lã÷"¯ziW`x" Ÿ¤¦§¨¥©§¥¦

`aY drx ,EnW`i eilk` lM ,dz`EaY§¨Ÿ¨Ÿ§¨¤§¨¨¨¨Ÿ
xkVdW xnFl Wie ."'d m`p ,mdil £̀¥¤§ª§¥©¤©¨¨
Epin`dW oeiM ,dCn cbpM dCn `Ed¦¨§¤¤¦¨¥¨¤¤¡¦
mdW `Ed xkVd ,eixg` Eklde 'dA©§¨§©£¨©¨¨¤¥
,dcv `lA EkldW oeike ,"'dl Wcw"Ÿ¤©§¥¨¤¨§§Ÿ¥¨

."EnW`i eilk` lM" `Ed xkVdn dxez ©¨¨¨Ÿ§¨¤§¨
(n)íéøöîa eáLé øLàøçà Y £¤¨§§¦§¨¦©©

õøàa" íéøb eáLiL úBáéLéä øàL§¨©§¦¤¨§¥¦§¤¤
"íäì àì¯i"WxaE .bi ,eh ziW`xA Ÿ¨¤§¥¦§©¦

`N` ,mixvn ux`A xn`p `l" :mẄŸ¤¡©§¤¤¦§©¦¤¨
"dcVA x`A"d azke ."mdl `l ux`A§¤¤Ÿ¨¤§¨©©§¥©¨¤
ENi`kE ,"aWFnE" zaizA o`M fnxp dGW¤¤¦§¨¨§¥©©§¦
`l ux`A l`xUi ipA aWFnE :xn`̈©©§¥¦§¨¥§¤¤Ÿ
oiA ,mixvn ux`A EaWi xW`e ,mdl̈¤©£¤¨§§¤¤¦§©¦¥

.dpW miWlWE zF`n rAx` lMd©Ÿ©§©¥§¦¨¨
ìLäðL úBàî òaøàå äðL íéLY §Ÿ¦¨¨§©§©¥¨¨

åLëò ãò ÷çöé ãìBpMî ìkä ïéa¥©Ÿ¦¤©¦§¨©©§¨
"äðL úBàî òaøà" eéä¯mB d`x ¨©§©¥¨¨§¥©

.bi ,eh ziW`xA i"Wx©¦§¥¦
íäøáàì òøæ Bì äéäMî¯,wgvi `Ed ¦¤¨¨¤©§©§¨¨¦§¨

`a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b iyiy meil inei xeriy
הּבתרים  ּבין ּגזרת מׁשּנגזרה היּו ׁשנה ּוׁשלׁשים ,"זרע יהיה ּגר לֹומר "ּכי ואיֿאפׁשר יצחק. ׁשּנֹולד עד ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

ּבנֹו עמרם ׁשנֹות וכל ׁשנֹותיו ּכל וחׁשב צא היה. יעקב עם הּבאים מן קהת ׁשהרי לבּדּה, מצרים ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹּבארץ
והרּבה  למצרים, ירד ׁשּלא עד לקהת היּו ׁשנים הרּבה ועלּֿכרח .ּכלּֿכ ּתמצאם לא מׁשה, ׁשל ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹּוׁשמֹונים
ּתמצא  ׁשּלא הרי, עמרם. ּבׁשנֹות נבלעים מׁשה ׁשל מּׁשמֹונים והרּבה קהת, ּבׁשנֹות נבלעים עמרם ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹמּׁשנֹות
ּבחברֹון, ואפּלּו ּגרּות נקראּו היׁשיבֹות ׁשאר ׁשאף ,ּכרח על לֹומר והזקקּת מצרים, לביאת מאֹות ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָֻארּבע

ׁשּנאמר: לה)ּכענין ואֹומר:(בראשית ויצחק", אברהם ׁשם ּגר ו)"אׁשר ּבּה".(לעיל ּגרּו אׁשר מגּוריהם ארץ "את ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ
יצחק, מּׁשּנֹולד ׁשנה מאֹות ארּבע ּוכׁשּתמנה זרע. לֹו מּׁשהיה ,"זרע יהיה ּגר "ּכי לֹומר צרי אּתה ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָלפיכ

הּמל לתלמי ׁשּׁשּנּו הּדברים מן אחד וזה ׁשנה, ר"י יציאתן עד למצרים מּביאתן .ּתמצא ְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

(àî)ìL õwî éäéåäðL úBàî òaøàå äðL íéL ©§¦À¦¥Æ§¦´¨½̈§©§©¬¥−¨¨®
ýåýé úBàáö-ìk eàöé äfä íBiä íöòa éäéå©§¦À§¤̧¤Æ©´©¤½¨«§²¨¦§¬§Ÿ̈−

:íéøöî õøàî¥¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£‰L ÌÈLÏL ıwÓ È‰ÈÂ‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa È‰ÈÂ ,'B‚Â∑ הּמקֹום עּכבן לא הּקץ, ׁשהּגיע ׁשּכיון מּגיד «¿ƒƒ≈¿…ƒ»»¿«¿ƒ¿∆∆««∆ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ÔÈLמא  ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Úa¯‡ ÛBqÓ ‰Â‰Â«¬»ƒ«¿«¿»¿»ƒ¿ƒ
ÈÈ„ ‡iÏÈÁ Ïk e˜Ù ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ô¯Îa ‰Â‰Â«¬»ƒ¿«»»≈¿»»≈«»«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

xn`p eilrW)ziy`xa`k ,eh(wgvia iM" ¤¨¨¤¡©¦§¦§¨
"rxf Ll `xTi)` ,av oixcdpq i"yx(. ¦¨¥§¨©

"Eòøæ äéäé øâ ék" íi÷úð¯ziW`xA ¦§©¥¦¥¦§¤©§£§¥¦
:` ,h dNibn i"Wx mB d`xE .bi ,eh§¥©©¦§¦¨
Epnp `l okl mcFw lW miWlWE"§¦¤¤¨¥Ÿ¦§

."aizM Lrxf `dC ,dxfBA©§¥¨§¨©§£§¦
ìL"eúøæb äøæâpMî eéä "äðL íéL §Ÿ¦¨¨¨¦¤¦§§¨§¥©

÷çöé ãìBpL ãò "íéøúaä ïéa"¯ ¥©§¨¦©¤©¦§¨
zElB dxfbPW mFIn aEzMd dpnE¨¨©¨¦¤¦§§¨¨

mixzAd oiA mixvn)` ,h dlibn i"yx(. ¦§©¦¥©§¨¦
,did dpW miraW oA mixzAd oiaaE§¥©§¨¦¤¦§¦¨¨¨¨

dpW d`n oA FzFidA clFp wgvie)i"yx §¦§¨©¦§¤¥¨¨¨
my oixcdpq(oA did mdxa`W s`e .§©¤©§¨¨¨¨¤

oxgn Fz`vA dpW Wnge miraW¦§¦§¨¥¨¨§¥¥¨¨
)jl jl t"xa yxetnk(,Eid zF`ivi iYW ±§¥§¦¨

oiA zixA onfA mW did dNgYA©§¦¨¨¨¨¦§©§¦¥
aEW f`e ,miraW oA FzFidA mixzAd©§¨¦¦§¤¦§¦§¨
,mipW Wng mW ddWe oxgl xfg̈©§¨¨§¨¨¨¨¥¨¦

mlFr xcqA `zi`cM)` ,h f"r 'qez(la` . ¦§¦¨§¥¤¨£¨
oiA zixAW ` ,eh ziW`xA i"Wx d`x§¥©¦§¥¦¤§¦¥
dnglOd ixg` cIn dzid mixzAd©§¨¦¨§¨¦©©£¥©¦§¨¨
ixd dnglOde ,miklOd zWng cbpM§¤¤£¥¤©§¨¦§©¦§¨¨£¥
miraW oA mxa` didW ixg` dzid̈§¨©£¥¤¨¨©§¨¤¦§¦
miaEzMd zEhWRn rnWncM ,Wnge§¨¥¦§©§©¦©§©§¦
ligzn oFAWgd Ff drCNW xWt`e .mẄ§¤§¨¤§¥¨©¤§©§¦

f`nxn`PWLlÎKl" mdxa`l ¥¨¤¤¡©§©§¨¨¤§
oA FzFidA did dfe okYIW ,"Lvx`n¥©§§¤¦¨¥§¤¨¨¦§¤
`vi mdxa` lrFtAW `N` ,miraW¦§¦¤¨¤§©©§¨¨¨¨
mBW F` ,Wnge miraW oA FzFidA oxgn¥¨¨¦§¤¦§¦§¨¥¤©
oA FzFidA Eid d`ivid mbe dxin`d̈£¦¨§©©§¦¨¨¦§¤
z` lBr aEzMdW `N` ,Wnge miraW¦§¦§¨¥¤¨¤©¨¦¥¤

Wnge mixUrn zExBd ipW xRqn¦§©§¥©¥¥¤§¦§¨¥
.oEIr Kixv oicre .miWlWl¦§¦©£©¦¨¦¦

íéøöî õøàa øîBì øLôà éàå§¦¤§¨©§¤¤¦§©¦
íò íéàaä ïî úä÷ éøäL ,dcáì§©¨¤£¥§¨¦©¨¦¦

äéä á÷òé¯.`i ,en ziW`xA d`x ©£Ÿ¨¨§¥§¥¦
åéúBðL ìk áLçå àö¯miWlW d`n ¥©£Ÿ¨§¨¥¨§¦
.gi ,e lirlcM ,WlWe§¨§¦§¥

Bða íøîò úBðL ìëå¯miWlW d`n §¨§©§¨§¥¨§¦
.g ,e lirlcM ,raWë¤©§¦§¥
äLî ìL íéðBîLe¯.f ,f lirlcM §¦¤Ÿ¤§¦§¥

Ck-ìk íàöîz àì¯WlW `N` Ÿ¦§¨¥¨¨¤¨§
.miXnge zF`n¥©£¦¦

úä÷ì eéä íéðL äaøä Eçøk-ìòå§©¨§£©§¥¨¦¨¦§¨
äaøäå ,íéøöîì ãøé àlL ãò©¤Ÿ¨©§¦§©¦§©§¥
,úä÷ úBðLa íéòìáð íøîò úBðMî¦§©§¨¦§¨¦¦§§¨
íéòìáð äLî ìL íéðBîMî äaøäå§©§¥¦§¦¤Ÿ¤¦§¨¦
àöîz àlL éøä ,íøîò úBðLa¦§©§¨£¥¤Ÿ¦§¨

íéøöî úàéáì úBàî òaøà¯d`x ©§©¥§¦©¦§©¦§¥
.gi ,e lirl i"Wx mB©©¦§¥

øàL óàL Eçøk-ìò øîBì z÷÷æäå§ª§©§¨©©¨§£¤©§¨
úeøb eàø÷ð úBáéLéä¯qEtcA ©§¦¦§§¥¦§

xn`PW oiprM :o`M sqFp oFW`x)ziy`xa ¦¨¨¨¦§¨¤¤¡©
cl ,`k(."miYWlR ux`A mdxa` xbIe"©¨¨©§¨¨§¤¤§¦§¦

ïBøáça elôàå¯ux`n `idW s` ©£¦§¤§©¤¦¥¤¤
aWFn xTir dzid `ide ,l`xUi¦§¨¥§¦¨§¨¦©©

.zFa`d̈¨
øîàpL¯.fk ,dl ziW`xA ¤¤¡©§¥¦

,"÷çöéå íäøáà íL øb øLà"£¤¨¨©§¨¨§¦§¨
øîBàå¯.c ,e lirl §¥§¥

"dá eøb øLà íäéøâî õøà úà"¯ ¥¤¤§ª¥¤£¤¨¨
xMfp orpM ux`A zFa`d aWFOW ixd£¥¤©¨¨§¤¤§©©¦§¨

.zExB oFWlA¦§¥
éøö äzà Cëéôìøâ ék" :øîBì C §¦¨©¨¨¦©¦¥

òøæ Bì äéäMî ,"Eòøæ äéäé¯i"WxA ¦§¤©§£¦¤¨¨¤©§©¦
xbIe ,wgvi clFPXnE" :mW ziW`xA§¥¦¨¦¤©¦§¨©¨¨

'ebe mdxa`)cl ,`k ziy`xa(xEB wgviaE , ©§¨¨§¦§¨
z`Gd ux`A)b ,ek my(ux`A xB awrie , ¨¨¤©Ÿ§©£Ÿ¨§¤¤

mg)bk ,dw mildz("Ep`A ux`A xEbl , ¨¨¨¨¤¨
)c ,fn ziy`xa(:mW dNibn i"WxaE .§©¦§¦¨¨

ux`A xB mdxa` did wgvi clFPWkE"§¤©¦§¨¨¨©§¨¨¥§¤¤
mixvOn E`vIW cr f`nE ,miYWlR§¦§¦¥¨©¤¨§¦¦§©¦
lW Frxf odW ,Frxfe wgvi `vnp¦§¨¦§¨§©§¤¥©§¤

."mixB ,mdxa ©̀§¨¨¥¦
äðL úBàî òaøà äðîzLëe§¤¦§¤©§©¥¨¨
ïúàéaî àöîz ,÷çöé ãìBpMî¦¤©¦§¨¦§¨¦¦¨¨
øNòå íéúàî ïúàéöé ãò íéøöîì§¦§©¦©§¦¨¨¨©¦§¤¤

äðL¯dpW miXW oA wgvi ?cviM ¨¨¥©¦§¨¤¦¦¨¨
clFPWMmixvnl cxIWM awrie ,awri §¤©©£Ÿ§©£Ÿ§¤¨©§¦§©¦

z`nE miWlW ixEbn ipW ini" xn`̈©§¥§¥§©§¦§©
Eid mixvnaE ,mirWze d`n ixd ,"dpẄ¨£¥¥¨§¦§¦§¦§©¦¨
rAx` ixd ,"Ecx" oipnM xUre miz`n̈©¦¨¤¤§¦§©§£¥©§©

dpW zF`n)bi ,eh ziy`xa i"yx(. ¥¨¨
éîìúì epML íéøácä ïî ãçà äæå§¤¤¨¦©§¨¦¤¦§©§©

Cìnä¯l`xUi ipA aWFnE" :Fl Eazke ©¤¤§¨§©§¥¦§¨¥
zFvx`d x`WaE mixvnA EaWi xW £̀¤¨§§¦§©¦¦§¨¨£¨

"dpW zF`n rAx`e dpW miylW)dlibn §Ÿ¦¨¨§©§©¥¨¨
` ,h(dxFYA aEzM xwW :xn`i `NW ,¤ŸŸ©¤¤¨©¨

)my i"yx(.`n dxez

(`n)ìL õwî éäéå'Bâå äðL íéL ©§¦¦¥§Ÿ¦¨¨§
äfä íBiä íöòa éäéåïåékL ãébî Y ©§¦§¤¤©©¤©¦¤¥¨

õwä òébäL¯.mixvOn z`vl ¤¦¦©©¥¨¥¦¦§©¦
ïéò óøäk íB÷nä ïákò àì¯ Ÿ¦§¨©¨§¤¤©¦



a`קד zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b iyiy meil inei xeriy
ּובט"ו  יצחק, נֹולד ּבניסן עׂשר ּבחמּׁשה לבּׂשרֹו, אברהם אצל הּׁשרת מלאכי ּבאּו ּבניסן ּבט"ו עין. ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָּכהרף

הּבתרים ּבין ּגזרת נגזרה .(מכילתא)ּבניסן ְְְְְִִִֵֵַַָָָ

(áî)õøàî íàéöBäì ýåýéì àeä íéønL ìéì¥´¦ª¦¬Æ©«Ÿ̈½§«¦−̈¥¤´¤
éða-ìëì íéønL ýåýéì äfä äìélä-àeä íéøöî¦§¨®¦«©©³§¨©¤Æ©«Ÿ̈½¦ª¦²§¨§¥¬

:íúøãì ìàøNé¦§¨¥−§«ŸŸ¨«
i"yx£ÌÈ¯nL ÏÈÏ∑ מצרים מארץ להֹוציאם הבטחתֹו לקּים לֹו ּומצּפה ׁשֹומר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא .ׁשהיה ≈ƒÀƒְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

'‰Ï ‰f‰ ‰ÏÈl‰ ‡e‰∑ּבני את ּגֹואל אני הּזה ּבּלילה לאברהם, ׁשאמר הּלילה ÈaŒÏÎÏ.הּוא ÌÈ¯nL ««¿»«∆«ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָƒÀƒ¿»¿≈
Ì˙¯„Ï Ï‡¯NÈ∑"'וגֹו הּמׁשחית יּתן "ולא ׁשּנאמר: ּכענין הּמּזיקין, מן ּובא .מׁשּמר ƒ¿»≈¿……»ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ

(âî)çñtä úwç úàæ ïøäàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤´§©«£½Ÿ−Ÿª©´©¨®©
:Ba ìëàé-àì øëð-ïa-ìk̈¤¥−̈Ÿ¬Ÿ©«

i"yx£ÁÒt‰ ˙wÁ ˙‡Ê∑להם נאמרה ּבניסן זֹוּבי"ד ÎŒÔa¯.ּפרׁשה Ïk∑,ׁשּבּׁשמים לאביו מעׂשיו ׁשּנתנּכרּו …À««»«ְְְֱִֶֶָָָָָָ»∆≈»ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָ
ּבמׁשמע מּומר יׂשראל ואחד עֹובדּֿכֹוכבים .(מכילתא)ואחד ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָ

ÔB‰˙e˜t‡Ïמב  ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ¯ÈË ÈÏÈÏ≈≈¿ƒ√»¿»¿«»¿
ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„‰ ‡ÈÏÈÏ ‡e‰ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ≈¿»»≈√»¿»

Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÏ ÔÈ¯ÈË:ÔB‰È¯„Ï ¿ƒƒ¿»¿≈ƒ¿»≈¿»≈

‚ÈÊ¯˙מג  ‡„ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…»¿≈«
ÏeÎÈ ‡Ï „nzLÈc Ï‡¯NÈ ¯a Ïk ‡ÁÒtƒ¿»»«ƒ¿»≈¿ƒ¿««»≈

:da≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

dwfgA `le oFitxA oir zvixw xEriWM§¦§¦©©¦§¦§§Ÿ§¨§¨
)a ,cl zay i"yx(oFWNd xEYIn z`f cnFle .§¥Ÿ¦¦©¨

"dGd mFId mvrA")m"`x(wEIcA Epide . §¤¤©©¤§©§§¦
mB d`xE .uTd mlWPW onf FzF`A§§©¤¦§©©¥§¥©

.mW i"WxaE k ,fi ziW`xA§¥¦§©¦¨
éëàìî eàa ïñéða øNò äMîça©£¦¨¨¨§¦¨¨©§£¥

BøOáì íäøáà ìöà úøMä¯d`x ©¨¥¥¤©§¨¨§©§§¥
gqtlE ,did gqtE" i ,gi ziW`xA i"Wx©¦§¥¦¤©¨¨§¤©
mW xE`iAA d`xE ."wgvi clFp `Ad©¨©¦§¨§¥©¥¨
e"h df did `NW ,"dix` xEB"d mWA§¥©©§¥¤Ÿ¨¨¤
mFi `EdW oqipA f"i `N` WOn oqipA§¦¨©¨¤¨§¦¨¤
i"Wx mW wIC okle ,Fzlinl iWilXd©§¦¦§¦¨§¨¥¦¥¨©¦

.oEIr Kixve ."gqR" aFYkl¦§¤©§¨¦¦
÷çöé ãìBð ïñéða øNò äMîça¯ ©£¦¨¨¨§¦¨©¦§¨

.i ,gi ziW`xA i"Wx mB d`x§¥©©¦§¥¦
ïéa úøæb äøæâð ïñéða øNò äMîçáe©£¦¨¨¨§¦¨¦§§¨§¥©¥

íéøúaä¯E`lOWM mFi FzF`A wEIcaE ©§¨¦§¦§§¤¨§
E`vi dxfBl dpW miWlWE zF`n rAx ©̀§©¥§¦¨¨©§¥¨¨§

.mixvOnan dxez ¦¦§©¦
(an)íéønL ìéì]['äì àeä¯`Ed oM ¥¦ª¦©¥

.oFW`x qEtcA¦§¦
øîBL àeä-Ceøa-LBãwä äéäL¤¨¨©¨¨¥

ätöîe¯,"mixOW" Wxtn .oiYnn §©¤©§¦§¨¥¦ª¦
dpYnde dIRv oFWNn)ziy`xa i"yx mb d`x ¦§¦¦¨§©§¨¨

`i ,fl(ÎKExAÎWFcTd lr aqEn `Ede ,§¨©©¨¨
i"Wx d`xE .dliNd lr `le `Ed§Ÿ©©©§¨§¥©¦

wEqRd lr ziW`xA)eh ,ci(wlgIe" §¥¦©©¨©¥¨¥
dcB` Wxcn `iaOW ,"dlil mdilr£¥¤©§¨¤¥¦¦§©©¨¨

oFW`xd FivgaE ,dliNd wlgPW"¤¤§©©©§¨§¤§¨¦
Fl `aE xnWp ipXd Fivge ,qp Fl dUrp©£¨¥§¤§©¥¦¦§¨¨
df itlE ."mixvn lW dlil zFvgl©£©§¨¤¦§©¦§¦¤
didW ,dliNd lr aqEn "mixOW"¦ª¦¨©©©§¨¤¨¨

.mixvn lW dlil zFvgl xOEWn§¨©£©§¨¤¦§©¦
Bì¯.dliNd ,"`Ed" Edfe .dGd dlill§©§¨©¤§¤©©§¨

Búçèáä íi÷ì¯.l`xUi ipal §©¥©§¨¨¦§¥¦§¨¥
."íéøöî õøàî íàéöBäì"àeä §¦¨¥¤¤¦§¨¦

'äì äfä äìélä"äìélä àeä" Y ©©§¨©¤©©©§¨
íäøáàì øîàL¯okid WxRzp `l ¤¨©§©§¨¨Ÿ¦§¨¥¥¨

dpEMd zEhWtaE ,mdxa`l oM xn`̈©¥§©§¨¨§©§©©¨¨
la` .mixzAd oiA zixaA oM Fl xn`W¤¨©¥¦§¦¥©§¨¦£¨
i"Wx ixacl dpEMdW mB xWt ¤̀§¨©¤©©¨¨§¦§¥©¦
lr eh ,ci ziW`xAn lirl mi`aEOd©¨¦§¥¦§¥¦©

."dlil mdilr wlgIe" wEqRd©¨©¥¨¥£¥¤©§¨
éða úà ìàBb éðà "äfä äìél"aE¯ ©©§¨©¤£¦¥¤¨¤

`Ed" oFWNd oaEn `l ,oM `l m`W¤¦Ÿ¥Ÿ¨©¨
"dGd" Fpi` "`Ed" m`W ,"dGd dliNd©©§¨©¤¤¦¥©¤

)m"`x(d itlE .aqEn "dliNd" ok` xE`iA §¦©¥¨¥©©§¨¨
zaiY oke ."dGd" lr ode "`Ed" lr od¥©§¥©©¤§¥¥©
,"mdxa`l xn`W" lr od zaqEn "'dl"©¤¤¥©¤¨©§©§¨¨

."LipA z` l`FB ip`" lr ode§¥©£¦¥¤¨¤
íúøãì ìàøNé éða ìëì íéønLY ¦ª¦§¨§¥¦§¨¥§ŸŸ¨

ïé÷éænä ïî àáe ønLî¯lil" §ª¨¨¦©©¦¦¥
didW i"Wx WxiR oFW`xd "mixOW¦ª¦¨¦¥©©¦¤¨¨
mIwl dRvnE xnFW `Ed KExA WFcTd©¨¨¥§©¤§©¥
mixOW" FA aEzMW mEXn ,Fzghad©§¨¨¦¤¨¦ª¦
mixOW" FA aEzMW o`M la` ,"'dl `Ed©£¨¨¤¨¦ª¦

on xOEWn" WxiR ,"l`xUi ipA lkl§¨§¥¦§¨¥¥©§¨¦
,"mzFxFcl" aEzMW oeike ,"oiwiGOd©©¦¦§¥¨¤¨§¨

xOEWn" siqFd`aExFce xFC lkA ," ¦§¨¨§¨¨
)a ,hw migqt `"yxdn(xEOXdW ,xnFlM .§©¤©¦

xFce xFC lkA `aE KWnp dGd dliNA©©§¨©¤¦§¨¨§¨¨
)m"`x(lr aqEn "mixOW" df itlE .§¦¤¦ª¦¨©

.l`xUi ipA lr `le dliNd©©§¨§Ÿ©§¥¦§¨¥
øîàpL ïéðòk¯.bk wEqR lirl §¦§¨¤¤¡©§¥¨

"'Bâå úéçLnä ïzé àìå"¯azMX dn §Ÿ¦¥©©§¦§©¤¨©
wx EdGW FrnWOW "xn`PW oiprM"§¦§¨¤¤¡©¤©§¨¤¤©
EdGW xnFl Wi ,WOn `le "oiprM"§¦§¨§Ÿ©¨¥©¤¤
dpYip ok` mixvn z`ivi lilAW mEXn¦¤§¥§¦©¦§©¦¨¥¦§¨
i"Wx ixackE ,wiGdl milAgnl zEWx§©§©§¦§©¦§¦§¥©¦
`NW wx did xEOXde ,ak wEqR lirl§¥¨§©¦¨¨©¤Ÿ
la` .mzial qpMdl mdl oYi¦¥¨¤§¦¨¥§¥¨£¨
,o`M xAEcOX dn EdGW "mzFxFcl"§¨¤¤©¤§¨¨
ixnbl xOEWn didi dGd dliNdW ixd£¥¤©©§¨©¤¦§¤§¨§©§¦
llM zEWx didi `NW ,miwiGOd on¦©©¦¦¤Ÿ¦§¤§§¨

ilA lAgli"Wx wICW dn Edfe .df dl §©¥§©§¨¤§¤©¤¦¥©¦
`le" wEqRd zNigY z` wx wiYrdl§©§¦©¤§¦©©¨§Ÿ

z` `le) "zigWOd oYiFkWnd`al" ¦¥©©§¦§Ÿ¤¤§§¨Ÿ
"mkiYA l`(oYi `l zFxFcl oMW , ¤¨¥¤¤¥§Ÿ¦¥

dlilA lAgl llM zEWx zigWOl©©§¦§§¨§©¥§©§¨
.dfbn dxez ¤
(bn)çñtä úwç úàæäòaøàa Y Ÿª©©¨©§©§¨¨

Bæ äLøt íäì äøîàð ïñéða øNò¯ ¨¨§¦¨¤¤§¨¨¤¨¨¨
oqip Wcg W`xA mdl dxn`p ENi` iM¦¦¤¤§¨¨¤§ŸŸ¤¦¨
Wcgd zWxR mr cgi DazFM did̈¨§¨©©¦¨¨©©Ÿ¤

`a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b iyiy meil inei xeriy

(ãî)æà Búà äzìîe óñk-úð÷î Léà ãáò-ìëå§¨¤¬¤¦−¦§©¨®¤©§¨´Ÿ½−̈
:Ba ìëàé¬Ÿ©«

i"yx£Ba ÏÎ‡È Ê‡ B˙‡ ‰zÏÓe∑.עא)רּבֹו יהֹוׁשע.(יבמות רּבי ּדברי ּבּפסח, מּלאכל מעּכבּתֹו עבדיו ׁשּמילת מּגיד «¿»…»…«ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹֻ
העבד  ּבֹו"? יאכל "אז לֹומר: ּתלמּוד מה אםּֿכן ּבּפסח. מּלאכל מעּכבּתֹו עבדיו מילת אין אֹומר: אליעזר .רּבי ְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹ

(äî):Ba ìëàé-àì øéëNå áLBz¨¬§¨¦−Ÿ¬Ÿ©«
i"yx£·LBz∑ ּתֹוׁשב ּגר "וכל ∑ÈÎNÂ¯.זה ונאמר הם, ערלים והלא לֹומר, ּתלמּוד ּומה העֹובדּֿכֹוכבים. זה »ֵֶָ¿»ƒְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

ׂשכיר  אֹו ּתֹוׁשב והּוא מהּול, וגבעֹוני מהּול ערבי ּכגֹון אּלא ּבֹו"? יאכל לא .ערל ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹ

(åî)-ïî úéaä-ïî àéöBú-àì ìëàé ãçà úéáa§©³¦¤¨Æ¥«¨¥½«Ÿ¦¯¦©©²¦¦
:Bá-eøaLú àì íöòå äöeç øNaä©¨−̈®¨§¤−¤¬Ÿ¦§§«

i"yx£ÏÎ‡È „Á‡ ˙È·a∑(מכילתא) אּתה ויחלקּוהּו. חבּורֹות ׁשּתי עליו הּנמנין יעׂשּו ׁשּלא אחת, ּבחבּורה ¿«ƒ∆»≈»≈ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ
וירדּו ּבחצר אֹוכלים והיּו התחילּו ׁשאם ּוללּמד ּכמׁשמעֹו, אחד ּבבית אּלא אינֹו אֹו אחת, ּבחבּורה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָאֹומר
ּבׁשני  אֹוכל ׁשהאֹוכל, מּכאן ּבהם", אֹותֹו יאכל ּו אׁשר  הּבּתים "על  לֹומר: ּתלמּוד לּבית? יּכנסּו ׁשּלא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹּגׁשמים

d˙Èמד  ¯Ê‚˙Â ‡tÒk ÈÈ·Ê ¯·b „·Ú ÏÎÂ¿»»≈¿»¿ƒ≈«¿»¿ƒ¿«»≈
:da ÏeÎÈ ÔÎa¿≈≈≈

da:מה  ÏeÎÈ ‡Ï ‡¯È‚‡Â ‡·˙Bz»»«¬ƒ»»≈≈

Èa˙‡מו  ÔÓ ˜Èt˙ ‡Ï ÏÎ‡˙È ‡„Á ‡¯Â·Áa«¬…»¬»ƒ¿¬≈»«≈ƒ≈»
:da Ôe¯a˙˙ ‡Ï ‡Ó¯‚Â ‡¯·Ï ‡¯Òa ÔÓƒƒ¿»¿»»¿«¿»»ƒ¿¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

mdl Exn`PW gqRd ipiC zvwnE¦§¨¦¥©¤©¤¤¤§¨¤
cxtpA o`M DazMW dGnE ,mFi FzF`A§¦¤¤§¨¨¨§¦§¨

rnWnW`x xg`l mdl dxn`PW ©§©¤¤¤§¨¨¤§©©Ÿ
mEXn xnFl Wi dfl mrHde ,oqip WcgŸ¤¦¨§©©©¨¤¥©¦

mdl xnF` did ENi`WWcg W`xA ¤¦¨¨¥¨¤§ŸŸ¤
miln Eid ,"FA lk`i `l lxr lM" oqip¦¨¨¨¥ŸŸ©¨¨¦
`EdÎKExAÎWFcTde ,mFi FzF`A cIn¦¨§§©¨¨
mC EidIW icM gqR axrA ElEnIW dvẍ¨¤¨§¤¤¤©§¥¤¦§©
x`FanM ,cgiA dliOd mce gqRd©¤©§©©¦¨§©©©§¨
oiYnd okle ,e wEqR lirl i"WxA§©¦§¥¨§¨¥¦§¦

gqR axr cr Ff dWxR zxin`A)`"eb(. ©£¦©¨¨¨©¤¤¤©
z`f" zFaiYdn mB df cnFNW xWt`e§¤§¨¤¥¤©¥©¥Ÿ
mdl dxn`PW EpidC ,"gqRd zTgª©©¨©§©§¤¤¤§¨¨¤
,Fzlik`e gqR oAxw zhigW mFiA§§¦©¨§©¤©©£¦¨

.mdiptl `vnp gqRd oAxTW¤¨§©©¤©¦§¨¦§¥¤
øëð ïa ìkåéNòî eøkðúpL Y ¨¤¥¨¤¦§©§©£¨

íéîMaL åéáàì¯dxFYd lkl `le §¨¦¤©¨©¦§Ÿ§¨©¨
)a ,gk migqt i"yx(rnWn oke .i"Wxn §¥©§©¥©¦

zElxrl xnEn ENit`W gn wEqR oOwl§©¨¨¤£¦¨©£¥
"FA lk`i `l xkp oA"n micnl calA¦§¨§¥¦¦¤¥¨ŸŸ©

)m"`x(.
éøëð ãçàå¯lEdn)`zlikn(`l m`W , §¤¨¨§¦¨¤¦Ÿ

lxr lke" gn wEqRn hrnzn `Ed ,oM¥¦§©¥¦¨§¨¨¥
wEqR i"Wx mB d`xE ."FA lk`i `lŸŸ©§¥©©¦¨

.xE`iAA mW d`xE .dn§¥¨©¥
øîeî ìàøNé ãçàå¯:oFW`x qEtcA §¤¨¦§¨¥¨¦§¦

.cOEWn§¨
òîLîa¯oA" aEzMd oFWl zEhWR §©§¨©§§©¨¤

oA lM" azMW dGnE ,"ixkp" Epid ,"xkp¥¨©§¨§¦¦¤¤¨©¨¤
in lM lFlkl `AW rnWn ,"xkp¥¨©§©¤¨¦§¨¦
Epid ,minXAW eia`l eiUrn ExMpzPW¤¦§©§©£¨§¨¦¤©¨©¦©§

cOEWn l`xUi)`"eb(.cn dxez ¦§¨¥§¨
(cn)Ba ìëàé æà Búà äzìîeY ©§¨Ÿ¨Ÿ©
Baø¯lxr lM" aizM `d ,card i`C ©§¦¨¤¤¨§¦¨¨¥

"FA lk`i `l)a ,r zenai i"yx(dnE . ŸŸ©©
dWn lr aqEn "FzF` dYlnE" aEzMX¤¨©§¨¨©¤

oiCd ziA lre)dcya x`a(. §©¥©¦
Bzákòî åéãáò úìénL ãébî©¦¤¦©£¨¨§©©§

òLBäé éaø éøác ,çñta ìëàlî¯ ¦¤¡Ÿ©¤©¦§¥©¦§ª
.xfril` iAx :EpiptNW `zlikOA©§¦§¨¤§¨¥©¦¡¦¤¤

øæòéìà éaø¯:EpiptNW `zlikOA ©¦¡¦¤¤©§¦§¨¤§¨¥
.l`rnWi iAx©¦¦§¨¥

Bzákòî åéãáò úìéî ïéà :øîBà¥¥¦©£¨¨§©©§
ãeîìz äî ïk-íà ,çñta ìëàlî¦¤¡Ÿ©¤©¦¥©©§

ãáòä ?"Ba ìëàé æà" øîBì¯s`e ©¨Ÿ©¨¤¤§©
,"FA lk`i `l lxr lM" xMfp xaMW¤§¨¦§©¨¨¥ŸŸ©
gqRd zlik` xiYdl `A o`M aEzMd©¨¨¨§©¦£¦©©¤©
oYip did df `lENW ,ElOW micarl©£¨¦¤¨¤¥¤¨¨¦¨
micarl gqR lik`dl oi`W xnFl©¤¥§©£¦¤©©£¨¦

)`"eb(.dn dxez

(dn)áLBzáLBz øb äæ Y¯lATW ¨¤¥¨¤¦¥
dxfÎdcFar cFarl `NW eilr)i"yx ¨¨¤Ÿ©££¨¨¨

`k ,ci mixac(.
øéëNåãeîìz äîe .éøëpä äæ Y §¨¦¤©¨§¦©©§

øîàðå ,íä íéìøò àìäå ?øîBì¯ ©©£Ÿ£¥¦¥§¤¡©
.gn wEqR oOwl§©¨¨

ïBâk ,àlà ?"Ba ìëàé àì ìøò ìëå"§¨¨¥ŸŸ©¤¨§
ìeäî éðBòáâå ìeäî éáøò¯mW £¨¦¨§¦§¦¨¥

mnvr oildFOW dOE`)` ,`r zenai i"yx(. ¨¤£¦©§¨
"øéëN" Bà "áLBz" àeäå¯s`e §¨¨¦§©

"ixkp" Epcnl bn wEqRn xaMW¤§¨¦¨¨©§¨§¦
mzqA xAEcn mW ,mW i"WxA x`FanM©§¨§©¦¨¨§¨¦§¨
ixkp `EdW s` siqFn o`ke ,ixkp̈§¦§¨¦©¤¨§¦
ixkPd df itNW s`e ,aWFY F` xikÜ¦¨§©¤§¦¤©¨§¦
,xnFl Wi ,xnFgeÎlTn cnlp lirlC¦§¥¦§©¦©¨¤¥©
azke gxh xnFgeÎlTn cnlPd xaC̈¨©¦§¨¦©¨¤¨©§¨©
dxwn lkAW mEXn F` ,`xw Dl̈§¨¦¤§¨¦§¤
xEar `Edd wEqRd z` mikixv§¦¦¤©¨©£

cOEWn l`xUi)`"eb(.en dxez ¦§¨¥§¨
(en)ìëàé ãçà úéáaäøeáça Y §©¦¤¨¥¨¥©£¨

ézL åéìò ïéðîpä eNòé àlL ,úçà©©¤Ÿ¥¨©¦§¦¨¨§¥
eäe÷lçéå úBøeáç¯xTir xnFlM £¦©§§©¦©

,zg` dxEagA `dY Fzlik` zNigY§¦©£¦¨§¥©£¨©©
`xaB la` ,zFxEag iYWl wNgzi `le§Ÿ¦§©¥¦§¥££¨©§¨

lif`e `kdn i`w irA i`,`kd lik`e ¦¨¥¨¥¥¨¨§¨¥§¨¥¨¨
zNigY xTir` `N` `pngx citw `lC§¨¨¥©£¨¨¤¨©¦©§¦©
gqRd "lk`i" opixwCn ,dlik £̀¦¨¦§¨¥©¥¨¥©¤©

ihFrnl]zFxEag`xaB` "lk`i" `le ,[ §©¥£§ŸŸ©©©§¨
[zFnFwn ihFrnl])a"rx ,et migqt i"yx(. §©¥§

Bðéà Bà ,úçà äøeáça :øîBà äzà©¨¥©£¨©©¥
ãnììe ,BòîLîk "ãçà úéáa" àlà¤¨§©¦¤¨§©§¨§©¥
øöça íéìëBà eéäå eìéçúä íàL¤¦¦§¦§¨§¦¤¨¥
?úéaì eñðké àlL íéîLb eãøéå§¨§§¨¦¤Ÿ¦¨§©©¦

øîBì ãeîìz¯.f wEqR lirl ©§©§¥¨



קכ `a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b iyiy meil inei xeriy
ּובט"ו  יצחק, נֹולד ּבניסן עׂשר ּבחמּׁשה לבּׂשרֹו, אברהם אצל הּׁשרת מלאכי ּבאּו ּבניסן ּבט"ו עין. ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָּכהרף

הּבתרים ּבין ּגזרת נגזרה .(מכילתא)ּבניסן ְְְְְִִִֵֵַַָָָ

(áî)õøàî íàéöBäì ýåýéì àeä íéønL ìéì¥´¦ª¦¬Æ©«Ÿ̈½§«¦−̈¥¤´¤
éða-ìëì íéønL ýåýéì äfä äìélä-àeä íéøöî¦§¨®¦«©©³§¨©¤Æ©«Ÿ̈½¦ª¦²§¨§¥¬

:íúøãì ìàøNé¦§¨¥−§«ŸŸ¨«
i"yx£ÌÈ¯nL ÏÈÏ∑ מצרים מארץ להֹוציאם הבטחתֹו לקּים לֹו ּומצּפה ׁשֹומר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא .ׁשהיה ≈ƒÀƒְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

'‰Ï ‰f‰ ‰ÏÈl‰ ‡e‰∑ּבני את ּגֹואל אני הּזה ּבּלילה לאברהם, ׁשאמר הּלילה ÈaŒÏÎÏ.הּוא ÌÈ¯nL ««¿»«∆«ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָƒÀƒ¿»¿≈
Ì˙¯„Ï Ï‡¯NÈ∑"'וגֹו הּמׁשחית יּתן "ולא ׁשּנאמר: ּכענין הּמּזיקין, מן ּובא .מׁשּמר ƒ¿»≈¿……»ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ

(âî)çñtä úwç úàæ ïøäàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤´§©«£½Ÿ−Ÿª©´©¨®©
:Ba ìëàé-àì øëð-ïa-ìk̈¤¥−̈Ÿ¬Ÿ©«

i"yx£ÁÒt‰ ˙wÁ ˙‡Ê∑להם נאמרה ּבניסן זֹוּבי"ד ÎŒÔa¯.ּפרׁשה Ïk∑,ׁשּבּׁשמים לאביו מעׂשיו ׁשּנתנּכרּו …À««»«ְְְֱִֶֶָָָָָָ»∆≈»ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָ
ּבמׁשמע מּומר יׂשראל ואחד עֹובדּֿכֹוכבים .(מכילתא)ואחד ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָ

ÔB‰˙e˜t‡Ïמב  ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ¯ÈË ÈÏÈÏ≈≈¿ƒ√»¿»¿«»¿
ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„‰ ‡ÈÏÈÏ ‡e‰ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ≈¿»»≈√»¿»

Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÏ ÔÈ¯ÈË:ÔB‰È¯„Ï ¿ƒƒ¿»¿≈ƒ¿»≈¿»≈

‚ÈÊ¯˙מג  ‡„ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…»¿≈«
ÏeÎÈ ‡Ï „nzLÈc Ï‡¯NÈ ¯a Ïk ‡ÁÒtƒ¿»»«ƒ¿»≈¿ƒ¿««»≈

:da≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

dwfgA `le oFitxA oir zvixw xEriWM§¦§¦©©¦§¦§§Ÿ§¨§¨
)a ,cl zay i"yx(oFWNd xEYIn z`f cnFle .§¥Ÿ¦¦©¨

"dGd mFId mvrA")m"`x(wEIcA Epide . §¤¤©©¤§©§§¦
mB d`xE .uTd mlWPW onf FzF`A§§©¤¦§©©¥§¥©

.mW i"WxaE k ,fi ziW`xA§¥¦§©¦¨
éëàìî eàa ïñéða øNò äMîça©£¦¨¨¨§¦¨¨©§£¥

BøOáì íäøáà ìöà úøMä¯d`x ©¨¥¥¤©§¨¨§©§§¥
gqtlE ,did gqtE" i ,gi ziW`xA i"Wx©¦§¥¦¤©¨¨§¤©
mW xE`iAA d`xE ."wgvi clFp `Ad©¨©¦§¨§¥©¥¨
e"h df did `NW ,"dix` xEB"d mWA§¥©©§¥¤Ÿ¨¨¤
mFi `EdW oqipA f"i `N` WOn oqipA§¦¨©¨¤¨§¦¨¤
i"Wx mW wIC okle ,Fzlinl iWilXd©§¦¦§¦¨§¨¥¦¥¨©¦

.oEIr Kixve ."gqR" aFYkl¦§¤©§¨¦¦
÷çöé ãìBð ïñéða øNò äMîça¯ ©£¦¨¨¨§¦¨©¦§¨

.i ,gi ziW`xA i"Wx mB d`x§¥©©¦§¥¦
ïéa úøæb äøæâð ïñéða øNò äMîçáe©£¦¨¨¨§¦¨¦§§¨§¥©¥

íéøúaä¯E`lOWM mFi FzF`A wEIcaE ©§¨¦§¦§§¤¨§
E`vi dxfBl dpW miWlWE zF`n rAx ©̀§©¥§¦¨¨©§¥¨¨§

.mixvOnan dxez ¦¦§©¦
(an)íéønL ìéì]['äì àeä¯`Ed oM ¥¦ª¦©¥

.oFW`x qEtcA¦§¦
øîBL àeä-Ceøa-LBãwä äéäL¤¨¨©¨¨¥

ätöîe¯,"mixOW" Wxtn .oiYnn §©¤©§¦§¨¥¦ª¦
dpYnde dIRv oFWNn)ziy`xa i"yx mb d`x ¦§¦¦¨§©§¨¨

`i ,fl(ÎKExAÎWFcTd lr aqEn `Ede ,§¨©©¨¨
i"Wx d`xE .dliNd lr `le `Ed§Ÿ©©©§¨§¥©¦

wEqRd lr ziW`xA)eh ,ci(wlgIe" §¥¦©©¨©¥¨¥
dcB` Wxcn `iaOW ,"dlil mdilr£¥¤©§¨¤¥¦¦§©©¨¨

oFW`xd FivgaE ,dliNd wlgPW"¤¤§©©©§¨§¤§¨¦
Fl `aE xnWp ipXd Fivge ,qp Fl dUrp©£¨¥§¤§©¥¦¦§¨¨
df itlE ."mixvn lW dlil zFvgl©£©§¨¤¦§©¦§¦¤
didW ,dliNd lr aqEn "mixOW"¦ª¦¨©©©§¨¤¨¨

.mixvn lW dlil zFvgl xOEWn§¨©£©§¨¤¦§©¦
Bì¯.dliNd ,"`Ed" Edfe .dGd dlill§©§¨©¤§¤©©§¨

Búçèáä íi÷ì¯.l`xUi ipal §©¥©§¨¨¦§¥¦§¨¥
."íéøöî õøàî íàéöBäì"àeä §¦¨¥¤¤¦§¨¦

'äì äfä äìélä"äìélä àeä" Y ©©§¨©¤©©©§¨
íäøáàì øîàL¯okid WxRzp `l ¤¨©§©§¨¨Ÿ¦§¨¥¥¨

dpEMd zEhWtaE ,mdxa`l oM xn`̈©¥§©§¨¨§©§©©¨¨
la` .mixzAd oiA zixaA oM Fl xn`W¤¨©¥¦§¦¥©§¨¦£¨
i"Wx ixacl dpEMdW mB xWt ¤̀§¨©¤©©¨¨§¦§¥©¦
lr eh ,ci ziW`xAn lirl mi`aEOd©¨¦§¥¦§¥¦©

."dlil mdilr wlgIe" wEqRd©¨©¥¨¥£¥¤©§¨
éða úà ìàBb éðà "äfä äìél"aE¯ ©©§¨©¤£¦¥¤¨¤

`Ed" oFWNd oaEn `l ,oM `l m`W¤¦Ÿ¥Ÿ¨©¨
"dGd" Fpi` "`Ed" m`W ,"dGd dliNd©©§¨©¤¤¦¥©¤

)m"`x(d itlE .aqEn "dliNd" ok` xE`iA §¦©¥¨¥©©§¨¨
zaiY oke ."dGd" lr ode "`Ed" lr od¥©§¥©©¤§¥¥©
,"mdxa`l xn`W" lr od zaqEn "'dl"©¤¤¥©¤¨©§©§¨¨

."LipA z` l`FB ip`" lr ode§¥©£¦¥¤¨¤
íúøãì ìàøNé éða ìëì íéønLY ¦ª¦§¨§¥¦§¨¥§ŸŸ¨

ïé÷éænä ïî àáe ønLî¯lil" §ª¨¨¦©©¦¦¥
didW i"Wx WxiR oFW`xd "mixOW¦ª¦¨¦¥©©¦¤¨¨
mIwl dRvnE xnFW `Ed KExA WFcTd©¨¨¥§©¤§©¥
mixOW" FA aEzMW mEXn ,Fzghad©§¨¨¦¤¨¦ª¦
mixOW" FA aEzMW o`M la` ,"'dl `Ed©£¨¨¤¨¦ª¦

on xOEWn" WxiR ,"l`xUi ipA lkl§¨§¥¦§¨¥¥©§¨¦
,"mzFxFcl" aEzMW oeike ,"oiwiGOd©©¦¦§¥¨¤¨§¨

xOEWn" siqFd`aExFce xFC lkA ," ¦§¨¨§¨¨
)a ,hw migqt `"yxdn(xEOXdW ,xnFlM .§©¤©¦

xFce xFC lkA `aE KWnp dGd dliNA©©§¨©¤¦§¨¨§¨¨
)m"`x(lr aqEn "mixOW" df itlE .§¦¤¦ª¦¨©

.l`xUi ipA lr `le dliNd©©§¨§Ÿ©§¥¦§¨¥
øîàpL ïéðòk¯.bk wEqR lirl §¦§¨¤¤¡©§¥¨

"'Bâå úéçLnä ïzé àìå"¯azMX dn §Ÿ¦¥©©§¦§©¤¨©
wx EdGW FrnWOW "xn`PW oiprM"§¦§¨¤¤¡©¤©§¨¤¤©
EdGW xnFl Wi ,WOn `le "oiprM"§¦§¨§Ÿ©¨¥©¤¤
dpYip ok` mixvn z`ivi lilAW mEXn¦¤§¥§¦©¦§©¦¨¥¦§¨
i"Wx ixackE ,wiGdl milAgnl zEWx§©§©§¦§©¦§¦§¥©¦
`NW wx did xEOXde ,ak wEqR lirl§¥¨§©¦¨¨©¤Ÿ
la` .mzial qpMdl mdl oYi¦¥¨¤§¦¨¥§¥¨£¨
,o`M xAEcOX dn EdGW "mzFxFcl"§¨¤¤©¤§¨¨
ixnbl xOEWn didi dGd dliNdW ixd£¥¤©©§¨©¤¦§¤§¨§©§¦
llM zEWx didi `NW ,miwiGOd on¦©©¦¦¤Ÿ¦§¤§§¨

ilA lAgli"Wx wICW dn Edfe .df dl §©¥§©§¨¤§¤©¤¦¥©¦
`le" wEqRd zNigY z` wx wiYrdl§©§¦©¤§¦©©¨§Ÿ

z` `le) "zigWOd oYiFkWnd`al" ¦¥©©§¦§Ÿ¤¤§§¨Ÿ
"mkiYA l`(oYi `l zFxFcl oMW , ¤¨¥¤¤¥§Ÿ¦¥

dlilA lAgl llM zEWx zigWOl©©§¦§§¨§©¥§©§¨
.dfbn dxez ¤
(bn)çñtä úwç úàæäòaøàa Y Ÿª©©¨©§©§¨¨

Bæ äLøt íäì äøîàð ïñéða øNò¯ ¨¨§¦¨¤¤§¨¨¤¨¨¨
oqip Wcg W`xA mdl dxn`p ENi` iM¦¦¤¤§¨¨¤§ŸŸ¤¦¨
Wcgd zWxR mr cgi DazFM did̈¨§¨©©¦¨¨©©Ÿ¤

`a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b iyiy meil inei xeriy

(ãî)æà Búà äzìîe óñk-úð÷î Léà ãáò-ìëå§¨¤¬¤¦−¦§©¨®¤©§¨´Ÿ½−̈
:Ba ìëàé¬Ÿ©«

i"yx£Ba ÏÎ‡È Ê‡ B˙‡ ‰zÏÓe∑.עא)רּבֹו יהֹוׁשע.(יבמות רּבי ּדברי ּבּפסח, מּלאכל מעּכבּתֹו עבדיו ׁשּמילת מּגיד «¿»…»…«ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹֻ
העבד  ּבֹו"? יאכל "אז לֹומר: ּתלמּוד מה אםּֿכן ּבּפסח. מּלאכל מעּכבּתֹו עבדיו מילת אין אֹומר: אליעזר .רּבי ְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹ

(äî):Ba ìëàé-àì øéëNå áLBz¨¬§¨¦−Ÿ¬Ÿ©«
i"yx£·LBz∑ ּתֹוׁשב ּגר "וכל ∑ÈÎNÂ¯.זה ונאמר הם, ערלים והלא לֹומר, ּתלמּוד ּומה העֹובדּֿכֹוכבים. זה »ֵֶָ¿»ƒְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

ׂשכיר  אֹו ּתֹוׁשב והּוא מהּול, וגבעֹוני מהּול ערבי ּכגֹון אּלא ּבֹו"? יאכל לא .ערל ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹ

(åî)-ïî úéaä-ïî àéöBú-àì ìëàé ãçà úéáa§©³¦¤¨Æ¥«¨¥½«Ÿ¦¯¦©©²¦¦
:Bá-eøaLú àì íöòå äöeç øNaä©¨−̈®¨§¤−¤¬Ÿ¦§§«

i"yx£ÏÎ‡È „Á‡ ˙È·a∑(מכילתא) אּתה ויחלקּוהּו. חבּורֹות ׁשּתי עליו הּנמנין יעׂשּו ׁשּלא אחת, ּבחבּורה ¿«ƒ∆»≈»≈ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ
וירדּו ּבחצר אֹוכלים והיּו התחילּו ׁשאם ּוללּמד ּכמׁשמעֹו, אחד ּבבית אּלא אינֹו אֹו אחת, ּבחבּורה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָאֹומר
ּבׁשני  אֹוכל ׁשהאֹוכל, מּכאן ּבהם", אֹותֹו יאכל ּו אׁשר  הּבּתים "על  לֹומר: ּתלמּוד לּבית? יּכנסּו ׁשּלא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹּגׁשמים

d˙Èמד  ¯Ê‚˙Â ‡tÒk ÈÈ·Ê ¯·b „·Ú ÏÎÂ¿»»≈¿»¿ƒ≈«¿»¿ƒ¿«»≈
:da ÏeÎÈ ÔÎa¿≈≈≈

da:מה  ÏeÎÈ ‡Ï ‡¯È‚‡Â ‡·˙Bz»»«¬ƒ»»≈≈

Èa˙‡מו  ÔÓ ˜Èt˙ ‡Ï ÏÎ‡˙È ‡„Á ‡¯Â·Áa«¬…»¬»ƒ¿¬≈»«≈ƒ≈»
:da Ôe¯a˙˙ ‡Ï ‡Ó¯‚Â ‡¯·Ï ‡¯Òa ÔÓƒƒ¿»¿»»¿«¿»»ƒ¿¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

mdl Exn`PW gqRd ipiC zvwnE¦§¨¦¥©¤©¤¤¤§¨¤
cxtpA o`M DazMW dGnE ,mFi FzF`A§¦¤¤§¨¨¨§¦§¨

rnWnW`x xg`l mdl dxn`PW ©§©¤¤¤§¨¨¤§©©Ÿ
mEXn xnFl Wi dfl mrHde ,oqip WcgŸ¤¦¨§©©©¨¤¥©¦

mdl xnF` did ENi`WWcg W`xA ¤¦¨¨¥¨¤§ŸŸ¤
miln Eid ,"FA lk`i `l lxr lM" oqip¦¨¨¨¥ŸŸ©¨¨¦
`EdÎKExAÎWFcTde ,mFi FzF`A cIn¦¨§§©¨¨
mC EidIW icM gqR axrA ElEnIW dvẍ¨¤¨§¤¤¤©§¥¤¦§©
x`FanM ,cgiA dliOd mce gqRd©¤©§©©¦¨§©©©§¨
oiYnd okle ,e wEqR lirl i"WxA§©¦§¥¨§¨¥¦§¦

gqR axr cr Ff dWxR zxin`A)`"eb(. ©£¦©¨¨¨©¤¤¤©
z`f" zFaiYdn mB df cnFNW xWt`e§¤§¨¤¥¤©¥©¥Ÿ
mdl dxn`PW EpidC ,"gqRd zTgª©©¨©§©§¤¤¤§¨¨¤
,Fzlik`e gqR oAxw zhigW mFiA§§¦©¨§©¤©©£¦¨

.mdiptl `vnp gqRd oAxTW¤¨§©©¤©¦§¨¦§¥¤
øëð ïa ìkåéNòî eøkðúpL Y ¨¤¥¨¤¦§©§©£¨

íéîMaL åéáàì¯dxFYd lkl `le §¨¦¤©¨©¦§Ÿ§¨©¨
)a ,gk migqt i"yx(rnWn oke .i"Wxn §¥©§©¥©¦

zElxrl xnEn ENit`W gn wEqR oOwl§©¨¨¤£¦¨©£¥
"FA lk`i `l xkp oA"n micnl calA¦§¨§¥¦¦¤¥¨ŸŸ©

)m"`x(.
éøëð ãçàå¯lEdn)`zlikn(`l m`W , §¤¨¨§¦¨¤¦Ÿ

lxr lke" gn wEqRn hrnzn `Ed ,oM¥¦§©¥¦¨§¨¨¥
wEqR i"Wx mB d`xE ."FA lk`i `lŸŸ©§¥©©¦¨

.xE`iAA mW d`xE .dn§¥¨©¥
øîeî ìàøNé ãçàå¯:oFW`x qEtcA §¤¨¦§¨¥¨¦§¦

.cOEWn§¨
òîLîa¯oA" aEzMd oFWl zEhWR §©§¨©§§©¨¤

oA lM" azMW dGnE ,"ixkp" Epid ,"xkp¥¨©§¨§¦¦¤¤¨©¨¤
in lM lFlkl `AW rnWn ,"xkp¥¨©§©¤¨¦§¨¦
Epid ,minXAW eia`l eiUrn ExMpzPW¤¦§©§©£¨§¨¦¤©¨©¦©§

cOEWn l`xUi)`"eb(.cn dxez ¦§¨¥§¨
(cn)Ba ìëàé æà Búà äzìîeY ©§¨Ÿ¨Ÿ©
Baø¯lxr lM" aizM `d ,card i`C ©§¦¨¤¤¨§¦¨¨¥

"FA lk`i `l)a ,r zenai i"yx(dnE . ŸŸ©©
dWn lr aqEn "FzF` dYlnE" aEzMX¤¨©§¨¨©¤

oiCd ziA lre)dcya x`a(. §©¥©¦
Bzákòî åéãáò úìénL ãébî©¦¤¦©£¨¨§©©§

òLBäé éaø éøác ,çñta ìëàlî¯ ¦¤¡Ÿ©¤©¦§¥©¦§ª
.xfril` iAx :EpiptNW `zlikOA©§¦§¨¤§¨¥©¦¡¦¤¤

øæòéìà éaø¯:EpiptNW `zlikOA ©¦¡¦¤¤©§¦§¨¤§¨¥
.l`rnWi iAx©¦¦§¨¥

Bzákòî åéãáò úìéî ïéà :øîBà¥¥¦©£¨¨§©©§
ãeîìz äî ïk-íà ,çñta ìëàlî¦¤¡Ÿ©¤©¦¥©©§

ãáòä ?"Ba ìëàé æà" øîBì¯s`e ©¨Ÿ©¨¤¤§©
,"FA lk`i `l lxr lM" xMfp xaMW¤§¨¦§©¨¨¥ŸŸ©
gqRd zlik` xiYdl `A o`M aEzMd©¨¨¨§©¦£¦©©¤©
oYip did df `lENW ,ElOW micarl©£¨¦¤¨¤¥¤¨¨¦¨
micarl gqR lik`dl oi`W xnFl©¤¥§©£¦¤©©£¨¦

)`"eb(.dn dxez

(dn)áLBzáLBz øb äæ Y¯lATW ¨¤¥¨¤¦¥
dxfÎdcFar cFarl `NW eilr)i"yx ¨¨¤Ÿ©££¨¨¨

`k ,ci mixac(.
øéëNåãeîìz äîe .éøëpä äæ Y §¨¦¤©¨§¦©©§

øîàðå ,íä íéìøò àìäå ?øîBì¯ ©©£Ÿ£¥¦¥§¤¡©
.gn wEqR oOwl§©¨¨

ïBâk ,àlà ?"Ba ìëàé àì ìøò ìëå"§¨¨¥ŸŸ©¤¨§
ìeäî éðBòáâå ìeäî éáøò¯mW £¨¦¨§¦§¦¨¥

mnvr oildFOW dOE`)` ,`r zenai i"yx(. ¨¤£¦©§¨
"øéëN" Bà "áLBz" àeäå¯s`e §¨¨¦§©

"ixkp" Epcnl bn wEqRn xaMW¤§¨¦¨¨©§¨§¦
mzqA xAEcn mW ,mW i"WxA x`FanM©§¨§©¦¨¨§¨¦§¨
ixkp `EdW s` siqFn o`ke ,ixkp̈§¦§¨¦©¤¨§¦
ixkPd df itNW s`e ,aWFY F` xikÜ¦¨§©¤§¦¤©¨§¦
,xnFl Wi ,xnFgeÎlTn cnlp lirlC¦§¥¦§©¦©¨¤¥©
azke gxh xnFgeÎlTn cnlPd xaC̈¨©¦§¨¦©¨¤¨©§¨©
dxwn lkAW mEXn F` ,`xw Dl̈§¨¦¤§¨¦§¤
xEar `Edd wEqRd z` mikixv§¦¦¤©¨©£

cOEWn l`xUi)`"eb(.en dxez ¦§¨¥§¨
(en)ìëàé ãçà úéáaäøeáça Y §©¦¤¨¥¨¥©£¨

ézL åéìò ïéðîpä eNòé àlL ,úçà©©¤Ÿ¥¨©¦§¦¨¨§¥
eäe÷lçéå úBøeáç¯xTir xnFlM £¦©§§©¦©

,zg` dxEagA `dY Fzlik` zNigY§¦©£¦¨§¥©£¨©©
`xaB la` ,zFxEag iYWl wNgzi `le§Ÿ¦§©¥¦§¥££¨©§¨

lif`e `kdn i`w irA i`,`kd lik`e ¦¨¥¨¥¥¨¨§¨¥§¨¥¨¨
zNigY xTir` `N` `pngx citw `lC§¨¨¥©£¨¨¤¨©¦©§¦©
gqRd "lk`i" opixwCn ,dlik £̀¦¨¦§¨¥©¥¨¥©¤©

ihFrnl]zFxEag`xaB` "lk`i" `le ,[ §©¥£§ŸŸ©©©§¨
[zFnFwn ihFrnl])a"rx ,et migqt i"yx(. §©¥§

Bðéà Bà ,úçà äøeáça :øîBà äzà©¨¥©£¨©©¥
ãnììe ,BòîLîk "ãçà úéáa" àlà¤¨§©¦¤¨§©§¨§©¥
øöça íéìëBà eéäå eìéçúä íàL¤¦¦§¦§¨§¦¤¨¥
?úéaì eñðké àlL íéîLb eãøéå§¨§§¨¦¤Ÿ¦¨§©©¦

øîBì ãeîìz¯.f wEqR lirl ©§©§¥¨



a`קו zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b iyiy meil inei xeriy
‰Èa˙.מקֹומֹות  ÔÓ ‡ÈˆB˙ ‡Ï∑ החבּורה ·B.מן e¯aL˙ ‡Ï ÌˆÚÂ∑ עליו ׁשּיׁש ּכגֹון לאכילה, הראּוי ְ…ƒƒ««ƒֲִַָ¿∆∆…ƒ¿¿ְֲִֵֶַָָָָָ

עצם  ׁשבירת מּׁשּום ּבֹו אין מח, אֹו ּבׂשר ּכּזית עליו אין עצם. ׁשבירת מּׁשּום ּבֹו יׁש ּבׂשר, .ּכּזית ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

(æî):Búà eNòé ìàøNé úãò-ìk̈£©¬¦§¨¥−©«£¬Ÿ«
i"yx£B˙‡ eNÚÈ Ï‡¯NÈ ˙„ÚŒÏk∑ׁשּנמנּו אבֹות", לבית "ׂשה מצרים: ּבפסח אֹומר ׁשהּוא לפי נאמר? לּמה »¬«ƒ¿»≈«¬…ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

יׂשראל  "ּכלֿעדת לֹומר: ּתלמּוד ּכן? ּדֹורֹות ּפסח אף יכֹול למׁשּפחֹות, אֹותֹו"יעׂשעליו .ּו ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

(çî)Bì ìBnä ýåýéì çñô äNòå øb Ezà øeâé-éëå§¦«¨¸¦§¹¥À§¨´¨¤»©»©«Ÿ̈¼¦¯´
õøàä çøæàk äéäå BúNòì áø÷é æàå øëæ-ìë̈¨À̈§¨Æ¦§©´©«£½§¨−̈§¤§©´¨¨®¤

:Ba ìëàé-àì ìøò-ìëå§¨¨¥−Ÿ¬Ÿ©«
i"yx£ÁÒÙ ‰NÚÂ∑ אזרח מה הארץ". ּכאזרח "והיה לֹומר: ּתלמּוד מּיד? ּפסח יעׂשה הּמתּגּיר ּכל יכֹול ¿»»∆«ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

עׂשר  ּבארּבעה ּגר אף עׂשר, Ba.ּבארּבעה ÏÎ‡ÈŒ‡Ï Ï¯ÚŒÏÎÂ∑ׁשאינֹו מילה, מחמת אחיו ׁשּמתּו את להביא ְְְְֵַַַָָָָָָָָ¿»»≈……«ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ּבֹו" יאכל לא נכר מ"ּבן נלמד ואינֹו לערלּות, .מּומר ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹֹ

(èî):íëëBúa øbä øbìå çøæàì äéäé úçà äøBz¨´©©½¦«§¤−¨«¤§¨®§©¥−©¨¬§«§¤«
i"yx£'B‚Â ˙Á‡ ‰¯Bz∑ׁשּבּתֹורה מצוֹות לׁשאר אף לאזרח ּגר .(מכילתא)להׁשוֹות »««¿ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָ

d˙È:מז  Ôe„aÚÈ Ï‡¯NÈ„ ‡zLk Ïk»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈«¿¿»≈

ÁÒt‡מח  „aÚÈÂ ‡¯Bib CnÚ ¯ib˙È È¯‡Â«¬≈ƒ¿««ƒ»ƒ»¿«¿≈ƒ¿»
·¯˜È ÔÎ·e ‡¯eÎc Ïk dÏ ¯Ê‚Ó ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¿«≈»¿»¿≈ƒ¿«
‡Ï¯Ú ÏÎÂ ‡Ú¯‡„ ‡·ÈvÈk È‰ÈÂ d„aÚÓÏ¿∆¿¿≈ƒ≈¿«ƒ»¿«¿»¿»«¿»

:da ÏeÎÈ ‡Ï»≈≈

Bi‚Ïe¯‡מט  ‡·ÈvÈÏ ‡‰È ‡„Á ‡˙È¯B‡«¿»¬»¿≈¿«ƒ»¿ƒ»
:ÔBÎÈÈa Ôe¯ib˙Èc¿ƒ¿«¿≈≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

,"íäa Búà eìëàé øLà íézaä ìò"©©¨¦£¤Ÿ§Ÿ¨¤
úBîB÷î éðLa ìëBà ìëBàäL ïàkî¦¨¤¨¥¥¦§¥§

¯cge cg lM` ,`xwA aizkC "Elk`i"e§Ÿ§¦§¦¦§¨©¨©§©
i`w oilkF`n)`"rq ,et migqt i"yx(. ¥§¦¨¥

úéaä ïî àéöBú àìäøeáçä ïî Y Ÿ¦¦©©¦¦©£¨
¯oMW ,dxEagd on FWExiR "ziAd on"¦©©¦¥¦©£¨¤¥

Epid "cg` ziaA"W lirl WxiR xaM§¨¥©§¥¤§©¦¤¨©§
oke ,`zlikOA la` .zg` dxEagA©£¨©©£¨©§¦§¨§¥

migqtAz`f micnFl ,a cEOr Wix dt ¦§¨¦¥©§¦Ÿ
,"Fzlik`l uEg" Epid ,"dvEg" zaiYn¦¥©¨©§©£¦¨
slinl `Ed dxzi `xw" :mW i"WxaE§©¦¨§¨§¥¨§¥©

."Fzlik` zxEagl uEg©£©£¦¨
Bá eøaLú àì íöòåéeàøä Y §¤¤Ÿ¦§§¨¨

øNa úéæk åéìò LiL ïBâk ,äìéëàì©£¦¨§¤¥¨¨§©¦¨¨
ïéà ,íöò úøéáL íeMî Ba Lé Y¥¦§¦©¤¤¥

øNa úéæk åéìò¯oi` ziGMn zFgtC ¨¨§©¦¨¨§¨¦©©¦¥
dlik` xEriW FA)ct migqta ,(. ¦£¦¨

íöò úøéáL íeMî Ba ïéà¯mvre" ¥¦§¦©¤¤§¤¤
zNigY lr aqEn "Fa ExAWz `lŸ¦§§¨©§¦©

cg` ziaA" :wEqRdlk`i`Ed eilre ," ©¨§©¦¤¨¥¨¥§¨¨
± dlik`l iE`x `EdW FzF`W xnF`¥¤¤¨©£¦¨

"Fa ExAWz `l mvre")`"ebe m"`x(.dxez §¤¤Ÿ¦§§
fn

(fn)Búà eNòé ìàøNé úãò ìkY ¨£©¦§¨¥©£Ÿ

øîàð änì¯.dfA siqFO dn ¨¨¤¡©©¦¨¤
íéøöî çñôa øîBà àeäL éôì¯ §¦¤¥§¤©¦§©¦

.b wEqR lirl§¥¨
åéìò eðîpL ,"úáà úéáì äN"¤§¥¨Ÿ¤¦§¨¨

úBçtLîì¯.mW i"Wx mB d`x §¦§¨§¥©©¦¨
ãeîìz ?ïk úBøBc çñt óà ìBëé̈©¤©¥©§
"Búà eNòé ìàøNé úãò ìk" :øîBì©¨£©¦§¨¥©£Ÿ

¯`iaEAxrA `A zFxFC gqRW ciBn©¦¤¤©¨§¦§§¨
)`zlikn(.gn dxez

(gn)çñô äNòåøibúnä ìk ìBëé Y §¨¨¤©¨¨©¦§©¥
ãiî çñt äNòé¯zErnWn `Ed oMW ©£¤¤©¦¨¤¥©§¨

cIn xnFlM ,"gqt dUre" aEzMd©¨§¨¨¤©§©¦¨
.gqRd onf df oi` ENit` ,xIBzOW¤¦§©¥£¦¥¤§©©¤©
dzid xIBzOW xBW xaCd mrhA§©©©¨¨¤¥¤¦§©¥¨§¨
`lEl ,cIn gqR zFUrl Fl WIW `xaq§¨¨¤¥©£¤©¦¨¥
'dnlW dxFz'A azM ,wEqRdn cEOiNd©¦¥©¨¨©§¨§¥¨

)htxz ze`(:xn`p gqRd lrW mEXn ,¦¤©©¤©¤¡©
mkl EgwE dxfÎdcFarn mkici EkWn¦§§¥¤¥£¨¨¨§¨¤
,e wEqR i"WxA lirlcM ,devnl o`vŸ§¦§¨§¦§¥§©¦¨
WxFRW xB lMW xnFl oYip did oM m`e§¦¥¨¨¦¨©¤¨¥¤¥
gqR oAxw `iadl Fl Wi dxfÎdcFarn¥£¨¨¨¥§¨¦¨§©¤©
l`xUi ipA EUrX dn znbEcA ,cIn¦¨§§©©¤¨§¥¦§¨¥

.dxfÎdcFarn EWxRWM mixvnA§¦§©¦§¤¨§¥£¨¨¨
,"õøàä çøæàk äéäå" :øîBì ãeîìz©§©§¨¨§¤§©¨¨¤

øNò äòaøàa çøæà äî¯.oqipA ¨¤§¨§©§¨¨¨¨§¦¨
øNò äòaøàa øb óà¯df itlE ©¥§©§¨¨¨¨§¦¤

zr `aE :`Ed "gqt dUre" WExiR¥§¨¨¤©¨¥
gqR zFUrl)ci ,h xacna i"yx t"r(. ©£¤©

Ba ìëàé àì ìøò ìëåúà àéáäì Y §¨¨¥ŸŸ©§¨¦¤
äìéî úîçî åéçà eúnL¯FzpEM ¤¥¤¨¥£©¦¨©¨¨

`le ,dfM lxrA wx xAcn wEqRd lMW¤¨©¨§©¥©§¨¥¨¤§Ÿ
z`f micnFNW `le ,cifnA lxrA§¨¥§¥¦§Ÿ¤§¦Ÿ

."lke" zaiYn¦¥©§¨
øîeî BðéàL¯.cOEWn :oFW`x qEtcA ¤¥¨¦§¦§¨

àì øëð ïa"î ãîìð Bðéàå ,úeìøòì©£¥§¥¦§¨¦¤¥¨Ÿ
"Ba ìëàé¯xnEn la` .bn wEqR lirl Ÿ©§¥¨£¨¨

,"xkp oA lM" wEqRdn cnlp zElxrl©£¥¦§¨¥©¨¨¤¥¨
llkA `Ed cg` xacl xnEOd mB oMW¤¥©©¨§¨¨¤¨¦§©

.xE`iAA mW lirlcM ,"xkp oA"hn dxez ¤¥¨§¦§¥¨©¥
(hn)'Bâå úçà äøBzøb úBåLäì Y ¨©©§§©§¥

ì óà çøæàìäøBzaL úBöî øàL¯ §¤§¨©¦§¨¦§¤©¨
gxf`l xB zFeWdl KxvEdW mEXn¦¤§©§©§¥§¤§©
mB FzFeWdl KxvEd ,gqt iAB ux`d̈¨¤©¥¤©§©§©§©
xBdW xnFl drhp `NW ,zFvOd x`WA¦§¨©¦§¤Ÿ¦§¤©¤©¥

zFvn x`WA `le gqtA wx aIg)m"`x(, ©¨©§¤©§Ÿ¦§¨¦§
z`ivil xkf od zFvOd aFxW ipRn¦§¥¤©¦§¥¥¤¦¦©
eizFa` Eid `l xBd ixde ,mixvn¦§©¦©£¥©¥Ÿ¨£¨

mixvnA)`"eb(.p dxez §¦§©¦

`a zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'c ycew zayl inei xeriy

(ð)-úà ýåýé äeö øLàk ìàøNé éða-ìk eNòiå©©«£−¨§¥´¦§¨¥®©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤
eNò ïk ïøäà-úàå äLî: ¤¬§¤©«£−Ÿ¥¬¨«

(àð)éða-úà ýåýé àéöBä äfä íBiä íöòa éäéå©§¦¾§¤−¤©´©¤®¦̧§Ÿ̈¹¤§¥¯
íúàáö-ìò íéøöî õøàî ìàøNé: ¦§¨¥²¥¤¬¤¦§©−¦©¦§Ÿ¨«

ß hay 'c ycew zay ß

âé(à)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ìàøNé éðáa íçø-ìk øèt øBëa-ìë éì-Lc÷©¤¦̧¨§¹¤³¤¨¤¸¤Æ¦§¥´¦§¨¥½
:àeä éì äîäaáe íãàä«¨−̈©§¥¨®¦−«

i"yx£ÌÁ¯ŒÏk ¯Ët∑ּכמֹו ּתחּלה, הרחם את יז)ׁשּפתח וכן(משלי מדֹון", ראׁשית מים כב)"ּפֹוטר "יפטירּו(תהלים ∆∆»∆∆ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ׂשפתים  יפּתחּו ‰e‡.ּבׂשפה", ÈÏ∑ קניתים מצרים לעצמי ּבכֹורי ׁשהּכיתי .עלֿידי ְְְְִִַָָָƒְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַ

(â)øLà äfä íBiä-úà øBëæ íòä-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤¨À̈¨º¤©³©¤Æ£¤̧
àéöBä ãé ÷æça ék íéãáò úéaî íéøönî íúàöé§¨¤³¦¦§©¸¦Æ¦¥´£¨¦½¦µ§´Ÿ¤½̈¦¯

:õîç ìëàé àìå äfî íëúà ýåýé§Ÿ̈²¤§¤−¦¤®§¬Ÿ¥«¨¥−¨¥«
i"yx£‰f‰ ÌBi‰ ˙‡ ¯BÎÊ∑מצרים יציאת ׁשּמזּכירין יֹום לּמד .ּבכל »∆««∆ְְְְִִִִִִֵֶַַַָ

(ã):áéáàä Lãça íéàöé ízà íBiä©−©¤´«Ÿ§¦®§−Ÿ¤¨«¨¦«
i"yx£·È·‡‰ L„Áa∑ ׁשּגמלכם חסד ראּו להם: אמר ּכ אּלא יצאּו? חדׁש ּבאיזה יֹודעין היינּו לא וכי ¿…∆»»ƒְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

È˙נ  ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók Ï‡¯NÈ Èa Ïk e„·ÚÂ«¬»»¿≈ƒ¿»≈¿»ƒ«ƒ¿»»
:e„·Ú Ôk Ô¯‰‡ ˙ÈÂ ‰LÓ…∆¿»«¬…≈¬»

Èaנא  ˙È ÈÈ ˜Èt‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ô¯Îa ‰Â‰Â«¬»ƒ¿«»»≈«≈¿»»¿≈
:ÔB‰ÈÏÈÁ ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ«≈≈

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

cÏÂ‡ב  Ïk Á˙t ‡¯Îea Ïk ÈÓ„˜ Lc˜‡«¿≈√»«»¿»»«»«¿»
:‡e‰ ÈÏÈ„ ‡¯ÈÚ··e ‡L‡a Ï‡¯NÈ È·aƒ¿≈ƒ¿»≈«¬»»ƒ¿ƒ»ƒƒ

ÓBÈ‡ג  ˙È ÔÈ¯ÈÎ„ BÂ‰ ‡nÚÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«»¬¿ƒƒ»»
‡˙ec·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆnÓ Ôez˜Ù Èc ÔÈ„‰»≈ƒ¿«¿ƒƒ¿«ƒƒ≈«¿»
‡ÏÂ ‡kÓ ÔBÎ˙È ÈÈ ˜Èt‡ ‡„È ÛB˜˙a È¯‡¬≈ƒ¿¿»«≈¿»»¿ƒ»¿»

:ÚÈÓÁ ÏÎ‡˙Èƒ¿¬≈¬ƒ«

Èa‡c·‡:ד  ‡Á¯Èa ÔÈ˜Ù Ôez‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈«»¿ƒ¿«¿»¿«ƒ»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(a)íçø ìk øètúà çútL Y ¤¤¨¤¤¤¨©¤
älçz íçøä¯:hi ,cl oOwl d`x ¨¤¤§¦¨§¥§©¨

siqFn o`M K` ."dgizR oFWl xhR"¤¤§§¦¨©¨¦
cle lM oMW ,dNigYA dgizR FpiprW¤¦§¨§¦¨©§¦¨¤¥¨¨¨
dgizRd xTirW `N` ,mgxd z` gzFR¥©¤¨¤¤¤¨¤¦©©§¦¨
Ed`xFw okle ,xFkAd iciÎlr `id¦©§¥©§§¨¥§¥

mzq dgizR)m"`x(. §¦¨§¨
Bîk¯dgizR Fpipr xhRW gikFn §¦©¤¤¤¦§¨§¦¨

.dNigYA©§¦¨
"ïBãî úéLàø íéî øèBt"¯,fi ilWn ¥©¦¥¦¨¦§¥

" :mW i"WxaE .ciligzOddaixnA §©¦¨©©§¦¦§¦¨
`EdgzFtMzO` iRb` ixcbA xFg §¥©§¦§¥£©¥©©

KlFd xFgde ,FA oi`vFi miOde miOd©©¦§©©¦§¦§©¥
."cinY lcbe KlFd oFcOd oM ,aigxnE©§¦¥©¨¥§¨¥¨¦

"äôNá eøéèôé" ïëå¯.g ,ak miNdY §¥©§¦§¨¨§¦¦
íéúôN eçzôé¯zNigY ,xnFlM ¦§§§¨©¦§©§¦©

miztU zgiztA `Ed xEACd. ©¦¦§¦©§¨©¦
àeä éìíéúéð÷ éîöòì Y¯EpidC ¦§©§¦§¦¦§©§

,dWCwd `ll mB 'dl miWCEwn mdW¤¥§¨¦©©§Ÿ©§¨¨
,"xFkA lk il WCw" :aEzMd WExiR Kke§¨¥©¨©¤¦¨§
m` s` ,"`Ed il" iM ,xkU lAwYW icM§¥¤§©¥¨¨¦¦©¦

aEzMA WxFtn oke .WiCwY `l),g xacna Ÿ©§¦§¥§¨©¨
fi(mFiA .. l`xUi ipaA xFkA lk il iM :¦¦¨§¦§¥¦§¨¥§

iYWCwd mixvn ux`A xFkA lk izFMd©¦¨§§¤¤¦§©¦¦§©§¦
"il mzF`)m"`x(. ¨¦

íéøöî éøBëa éúékäL éãé ìò¯d`x ©§¥¤¦¥¦§¥¦§©¦§¥
zFxFkAd Eid iNW" :mW xAcOA i"Wx©¦©¦§¨¨¤¦¨©§
ixFkA oiA mdilr iYpbdW ,oiCd ewA§©©¦¤¥©§¦£¥¤¥§¥

."il mzF` iYgwle mixvnb dxez ¦§©¦§¨©§¦¨¦
(b)äfä íBiä úà øBëæãnì Y ¨¤©©¤¦¥

íBé ìëa íéøöî úàéöé ïéøékænL¯ ¤©§¦¦§¦©¦§©¦§¨
oFWl `EdW "xFkf" oFWNn `Ed cEOiNd©¦¦§¨¤§
cinY xkFf didY FrnWOW ,deFd¤¤©§¨¦§¤¥¨¦

[f ,k i"WxA oOwlckE])m"`x(xzFie . §¦§©¨§©¦§¥
aEzMW dGn `Ed cEOiNdW d`xp¦§¤¤©¦¦¤¤¨
Eidi mFi lkA :FrnWOW ,"dGd mFId"©©¤¤©§¨§¨¦§

mixvOn mz`vi mFId ENi`M LipirA§¥¤§¦©§¨¤¦¦§©¦
.fh ,ek mixacA i"Wx WxiRW FnkE]§¤¥©©¦¦§¨¦

[hk ,fk mW)i"gp(oFWNn d`xp oke . ¨§¥¦§¤¦§
` :i"Wx(xEACA "dGd" zaiY wiYrdW ©¦¤¤§¦¥©©¤©¦

a .ligzOd(WIW EpidC ,"cOl" azMW ©©§¦¤¨©¦¥§©§¤¥
cgEin cEOil o`M)iaxd(i"Wx d`xE . ¨¦§¨§¥©¦

xW` dGd mFId z` xFkf" :e ,ai lirl§¥¨¤©©¤£¤
mFi `Ed d`ivid mFIW Epcnl ,mz`vi§¨¤¨©§¤©§¦¨

:a ,et zAW i"WxaE ."oFxMf lWxFkf" ¤¦¨§©¦©¨¨
,dGd mFId z`dxikGd mFi lW FnvrA ¤©©¤§©§¤©§¦¨

aizkcM ,Edl xn`p mixvn z`iviC¦¦©¦§©¦¤¡©§§¦§¦
."dGdc dxez ©¤
(c)áéáàä Lãça[eéä] àì éëå Y¯ §Ÿ¤¨¨¦§¦Ÿ¨

.oFW`x qEtcaE ci iazM dOkA `Ed oM¥§©¨¦§¥¨¦§¦

.Epiid `l :EpiptNW miqEtCA K ©̀©§¦¤§¨¥Ÿ¨¦
m` ixdW ,xzFi dpFkp "Eid `l" zqxibe§¦§©Ÿ¨§¨¥¤£¥¦
aia`d Wcg dGW dxFYA aEzM did `lŸ¨¨¨©¨¤¤Ÿ¤¨¨¦
,E`vi Wcg dfi`A mircFi Epiid okidn¥¥¨¨¦§¦§¥¤Ÿ¤¨§



קז `a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b iyiy meil inei xeriy
‰Èa˙.מקֹומֹות  ÔÓ ‡ÈˆB˙ ‡Ï∑ החבּורה ·B.מן e¯aL˙ ‡Ï ÌˆÚÂ∑ עליו ׁשּיׁש ּכגֹון לאכילה, הראּוי ְ…ƒƒ««ƒֲִַָ¿∆∆…ƒ¿¿ְֲִֵֶַָָָָָ

עצם  ׁשבירת מּׁשּום ּבֹו אין מח, אֹו ּבׂשר ּכּזית עליו אין עצם. ׁשבירת מּׁשּום ּבֹו יׁש ּבׂשר, .ּכּזית ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

(æî):Búà eNòé ìàøNé úãò-ìk̈£©¬¦§¨¥−©«£¬Ÿ«
i"yx£B˙‡ eNÚÈ Ï‡¯NÈ ˙„ÚŒÏk∑ׁשּנמנּו אבֹות", לבית "ׂשה מצרים: ּבפסח אֹומר ׁשהּוא לפי נאמר? לּמה »¬«ƒ¿»≈«¬…ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

יׂשראל  "ּכלֿעדת לֹומר: ּתלמּוד ּכן? ּדֹורֹות ּפסח אף יכֹול למׁשּפחֹות, אֹותֹו"יעׂשעליו .ּו ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

(çî)Bì ìBnä ýåýéì çñô äNòå øb Ezà øeâé-éëå§¦«¨¸¦§¹¥À§¨´¨¤»©»©«Ÿ̈¼¦¯´
õøàä çøæàk äéäå BúNòì áø÷é æàå øëæ-ìë̈¨À̈§¨Æ¦§©´©«£½§¨−̈§¤§©´¨¨®¤

:Ba ìëàé-àì ìøò-ìëå§¨¨¥−Ÿ¬Ÿ©«
i"yx£ÁÒÙ ‰NÚÂ∑ אזרח מה הארץ". ּכאזרח "והיה לֹומר: ּתלמּוד מּיד? ּפסח יעׂשה הּמתּגּיר ּכל יכֹול ¿»»∆«ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

עׂשר  ּבארּבעה ּגר אף עׂשר, Ba.ּבארּבעה ÏÎ‡ÈŒ‡Ï Ï¯ÚŒÏÎÂ∑ׁשאינֹו מילה, מחמת אחיו ׁשּמתּו את להביא ְְְְֵַַַָָָָָָָָ¿»»≈……«ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ּבֹו" יאכל לא נכר מ"ּבן נלמד ואינֹו לערלּות, .מּומר ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֹֹ

(èî):íëëBúa øbä øbìå çøæàì äéäé úçà äøBz¨´©©½¦«§¤−¨«¤§¨®§©¥−©¨¬§«§¤«
i"yx£'B‚Â ˙Á‡ ‰¯Bz∑ׁשּבּתֹורה מצוֹות לׁשאר אף לאזרח ּגר .(מכילתא)להׁשוֹות »««¿ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָ

d˙È:מז  Ôe„aÚÈ Ï‡¯NÈ„ ‡zLk Ïk»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈«¿¿»≈

ÁÒt‡מח  „aÚÈÂ ‡¯Bib CnÚ ¯ib˙È È¯‡Â«¬≈ƒ¿««ƒ»ƒ»¿«¿≈ƒ¿»
·¯˜È ÔÎ·e ‡¯eÎc Ïk dÏ ¯Ê‚Ó ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¿«≈»¿»¿≈ƒ¿«
‡Ï¯Ú ÏÎÂ ‡Ú¯‡„ ‡·ÈvÈk È‰ÈÂ d„aÚÓÏ¿∆¿¿≈ƒ≈¿«ƒ»¿«¿»¿»«¿»

:da ÏeÎÈ ‡Ï»≈≈

Bi‚Ïe¯‡מט  ‡·ÈvÈÏ ‡‰È ‡„Á ‡˙È¯B‡«¿»¬»¿≈¿«ƒ»¿ƒ»
:ÔBÎÈÈa Ôe¯ib˙Èc¿ƒ¿«¿≈≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

,"íäa Búà eìëàé øLà íézaä ìò"©©¨¦£¤Ÿ§Ÿ¨¤
úBîB÷î éðLa ìëBà ìëBàäL ïàkî¦¨¤¨¥¥¦§¥§

¯cge cg lM` ,`xwA aizkC "Elk`i"e§Ÿ§¦§¦¦§¨©¨©§©
i`w oilkF`n)`"rq ,et migqt i"yx(. ¥§¦¨¥

úéaä ïî àéöBú àìäøeáçä ïî Y Ÿ¦¦©©¦¦©£¨
¯oMW ,dxEagd on FWExiR "ziAd on"¦©©¦¥¦©£¨¤¥

Epid "cg` ziaA"W lirl WxiR xaM§¨¥©§¥¤§©¦¤¨©§
oke ,`zlikOA la` .zg` dxEagA©£¨©©£¨©§¦§¨§¥

migqtAz`f micnFl ,a cEOr Wix dt ¦§¨¦¥©§¦Ÿ
,"Fzlik`l uEg" Epid ,"dvEg" zaiYn¦¥©¨©§©£¦¨
slinl `Ed dxzi `xw" :mW i"WxaE§©¦¨§¨§¥¨§¥©

."Fzlik` zxEagl uEg©£©£¦¨
Bá eøaLú àì íöòåéeàøä Y §¤¤Ÿ¦§§¨¨

øNa úéæk åéìò LiL ïBâk ,äìéëàì©£¦¨§¤¥¨¨§©¦¨¨
ïéà ,íöò úøéáL íeMî Ba Lé Y¥¦§¦©¤¤¥

øNa úéæk åéìò¯oi` ziGMn zFgtC ¨¨§©¦¨¨§¨¦©©¦¥
dlik` xEriW FA)ct migqta ,(. ¦£¦¨

íöò úøéáL íeMî Ba ïéà¯mvre" ¥¦§¦©¤¤§¤¤
zNigY lr aqEn "Fa ExAWz `lŸ¦§§¨©§¦©

cg` ziaA" :wEqRdlk`i`Ed eilre ," ©¨§©¦¤¨¥¨¥§¨¨
± dlik`l iE`x `EdW FzF`W xnF`¥¤¤¨©£¦¨

"Fa ExAWz `l mvre")`"ebe m"`x(.dxez §¤¤Ÿ¦§§
fn

(fn)Búà eNòé ìàøNé úãò ìkY ¨£©¦§¨¥©£Ÿ

øîàð änì¯.dfA siqFO dn ¨¨¤¡©©¦¨¤
íéøöî çñôa øîBà àeäL éôì¯ §¦¤¥§¤©¦§©¦

.b wEqR lirl§¥¨
åéìò eðîpL ,"úáà úéáì äN"¤§¥¨Ÿ¤¦§¨¨

úBçtLîì¯.mW i"Wx mB d`x §¦§¨§¥©©¦¨
ãeîìz ?ïk úBøBc çñt óà ìBëé̈©¤©¥©§
"Búà eNòé ìàøNé úãò ìk" :øîBì©¨£©¦§¨¥©£Ÿ

¯`iaEAxrA `A zFxFC gqRW ciBn©¦¤¤©¨§¦§§¨
)`zlikn(.gn dxez

(gn)çñô äNòåøibúnä ìk ìBëé Y §¨¨¤©¨¨©¦§©¥
ãiî çñt äNòé¯zErnWn `Ed oMW ©£¤¤©¦¨¤¥©§¨

cIn xnFlM ,"gqt dUre" aEzMd©¨§¨¨¤©§©¦¨
.gqRd onf df oi` ENit` ,xIBzOW¤¦§©¥£¦¥¤§©©¤©
dzid xIBzOW xBW xaCd mrhA§©©©¨¨¤¥¤¦§©¥¨§¨
`lEl ,cIn gqR zFUrl Fl WIW `xaq§¨¨¤¥©£¤©¦¨¥
'dnlW dxFz'A azM ,wEqRdn cEOiNd©¦¥©¨¨©§¨§¥¨

)htxz ze`(:xn`p gqRd lrW mEXn ,¦¤©©¤©¤¡©
mkl EgwE dxfÎdcFarn mkici EkWn¦§§¥¤¥£¨¨¨§¨¤
,e wEqR i"WxA lirlcM ,devnl o`vŸ§¦§¨§¦§¥§©¦¨
WxFRW xB lMW xnFl oYip did oM m`e§¦¥¨¨¦¨©¤¨¥¤¥
gqR oAxw `iadl Fl Wi dxfÎdcFarn¥£¨¨¨¥§¨¦¨§©¤©
l`xUi ipA EUrX dn znbEcA ,cIn¦¨§§©©¤¨§¥¦§¨¥

.dxfÎdcFarn EWxRWM mixvnA§¦§©¦§¤¨§¥£¨¨¨
,"õøàä çøæàk äéäå" :øîBì ãeîìz©§©§¨¨§¤§©¨¨¤

øNò äòaøàa çøæà äî¯.oqipA ¨¤§¨§©§¨¨¨¨§¦¨
øNò äòaøàa øb óà¯df itlE ©¥§©§¨¨¨¨§¦¤

zr `aE :`Ed "gqt dUre" WExiR¥§¨¨¤©¨¥
gqR zFUrl)ci ,h xacna i"yx t"r(. ©£¤©

Ba ìëàé àì ìøò ìëåúà àéáäì Y §¨¨¥ŸŸ©§¨¦¤
äìéî úîçî åéçà eúnL¯FzpEM ¤¥¤¨¥£©¦¨©¨¨

`le ,dfM lxrA wx xAcn wEqRd lMW¤¨©¨§©¥©§¨¥¨¤§Ÿ
z`f micnFNW `le ,cifnA lxrA§¨¥§¥¦§Ÿ¤§¦Ÿ

."lke" zaiYn¦¥©§¨
øîeî BðéàL¯.cOEWn :oFW`x qEtcA ¤¥¨¦§¦§¨

àì øëð ïa"î ãîìð Bðéàå ,úeìøòì©£¥§¥¦§¨¦¤¥¨Ÿ
"Ba ìëàé¯xnEn la` .bn wEqR lirl Ÿ©§¥¨£¨¨

,"xkp oA lM" wEqRdn cnlp zElxrl©£¥¦§¨¥©¨¨¤¥¨
llkA `Ed cg` xacl xnEOd mB oMW¤¥©©¨§¨¨¤¨¦§©

.xE`iAA mW lirlcM ,"xkp oA"hn dxez ¤¥¨§¦§¥¨©¥
(hn)'Bâå úçà äøBzøb úBåLäì Y ¨©©§§©§¥

ì óà çøæàìäøBzaL úBöî øàL¯ §¤§¨©¦§¨¦§¤©¨
gxf`l xB zFeWdl KxvEdW mEXn¦¤§©§©§¥§¤§©
mB FzFeWdl KxvEd ,gqt iAB ux`d̈¨¤©¥¤©§©§©§©
xBdW xnFl drhp `NW ,zFvOd x`WA¦§¨©¦§¤Ÿ¦§¤©¤©¥

zFvn x`WA `le gqtA wx aIg)m"`x(, ©¨©§¤©§Ÿ¦§¨¦§
z`ivil xkf od zFvOd aFxW ipRn¦§¥¤©¦§¥¥¤¦¦©
eizFa` Eid `l xBd ixde ,mixvn¦§©¦©£¥©¥Ÿ¨£¨

mixvnA)`"eb(.p dxez §¦§©¦

`a zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'c ycew zayl inei xeriy

(ð)-úà ýåýé äeö øLàk ìàøNé éða-ìk eNòiå©©«£−¨§¥´¦§¨¥®©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤
eNò ïk ïøäà-úàå äLî: ¤¬§¤©«£−Ÿ¥¬¨«

(àð)éða-úà ýåýé àéöBä äfä íBiä íöòa éäéå©§¦¾§¤−¤©´©¤®¦̧§Ÿ̈¹¤§¥¯
íúàáö-ìò íéøöî õøàî ìàøNé: ¦§¨¥²¥¤¬¤¦§©−¦©¦§Ÿ¨«

ß hay 'c ycew zay ß

âé(à)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ìàøNé éðáa íçø-ìk øèt øBëa-ìë éì-Lc÷©¤¦̧¨§¹¤³¤¨¤¸¤Æ¦§¥´¦§¨¥½
:àeä éì äîäaáe íãàä«¨−̈©§¥¨®¦−«

i"yx£ÌÁ¯ŒÏk ¯Ët∑ּכמֹו ּתחּלה, הרחם את יז)ׁשּפתח וכן(משלי מדֹון", ראׁשית מים כב)"ּפֹוטר "יפטירּו(תהלים ∆∆»∆∆ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ׂשפתים  יפּתחּו ‰e‡.ּבׂשפה", ÈÏ∑ קניתים מצרים לעצמי ּבכֹורי ׁשהּכיתי .עלֿידי ְְְְִִַָָָƒְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַ

(â)øLà äfä íBiä-úà øBëæ íòä-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤¨À̈¨º¤©³©¤Æ£¤̧
àéöBä ãé ÷æça ék íéãáò úéaî íéøönî íúàöé§¨¤³¦¦§©¸¦Æ¦¥´£¨¦½¦µ§´Ÿ¤½̈¦¯

:õîç ìëàé àìå äfî íëúà ýåýé§Ÿ̈²¤§¤−¦¤®§¬Ÿ¥«¨¥−¨¥«
i"yx£‰f‰ ÌBi‰ ˙‡ ¯BÎÊ∑מצרים יציאת ׁשּמזּכירין יֹום לּמד .ּבכל »∆««∆ְְְְִִִִִִֵֶַַַָ

(ã):áéáàä Lãça íéàöé ízà íBiä©−©¤´«Ÿ§¦®§−Ÿ¤¨«¨¦«
i"yx£·È·‡‰ L„Áa∑ ׁשּגמלכם חסד ראּו להם: אמר ּכ אּלא יצאּו? חדׁש ּבאיזה יֹודעין היינּו לא וכי ¿…∆»»ƒְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

È˙נ  ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók Ï‡¯NÈ Èa Ïk e„·ÚÂ«¬»»¿≈ƒ¿»≈¿»ƒ«ƒ¿»»
:e„·Ú Ôk Ô¯‰‡ ˙ÈÂ ‰LÓ…∆¿»«¬…≈¬»

Èaנא  ˙È ÈÈ ˜Èt‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ô¯Îa ‰Â‰Â«¬»ƒ¿«»»≈«≈¿»»¿≈
:ÔB‰ÈÏÈÁ ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ«≈≈

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

cÏÂ‡ב  Ïk Á˙t ‡¯Îea Ïk ÈÓ„˜ Lc˜‡«¿≈√»«»¿»»«»«¿»
:‡e‰ ÈÏÈ„ ‡¯ÈÚ··e ‡L‡a Ï‡¯NÈ È·aƒ¿≈ƒ¿»≈«¬»»ƒ¿ƒ»ƒƒ

ÓBÈ‡ג  ˙È ÔÈ¯ÈÎ„ BÂ‰ ‡nÚÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«»¬¿ƒƒ»»
‡˙ec·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆnÓ Ôez˜Ù Èc ÔÈ„‰»≈ƒ¿«¿ƒƒ¿«ƒƒ≈«¿»
‡ÏÂ ‡kÓ ÔBÎ˙È ÈÈ ˜Èt‡ ‡„È ÛB˜˙a È¯‡¬≈ƒ¿¿»«≈¿»»¿ƒ»¿»

:ÚÈÓÁ ÏÎ‡˙Èƒ¿¬≈¬ƒ«

Èa‡c·‡:ד  ‡Á¯Èa ÔÈ˜Ù Ôez‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈«»¿ƒ¿«¿»¿«ƒ»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(a)íçø ìk øètúà çútL Y ¤¤¨¤¤¤¨©¤
älçz íçøä¯:hi ,cl oOwl d`x ¨¤¤§¦¨§¥§©¨

siqFn o`M K` ."dgizR oFWl xhR"¤¤§§¦¨©¨¦
cle lM oMW ,dNigYA dgizR FpiprW¤¦§¨§¦¨©§¦¨¤¥¨¨¨
dgizRd xTirW `N` ,mgxd z` gzFR¥©¤¨¤¤¤¨¤¦©©§¦¨
Ed`xFw okle ,xFkAd iciÎlr `id¦©§¥©§§¨¥§¥

mzq dgizR)m"`x(. §¦¨§¨
Bîk¯dgizR Fpipr xhRW gikFn §¦©¤¤¤¦§¨§¦¨

.dNigYA©§¦¨
"ïBãî úéLàø íéî øèBt"¯,fi ilWn ¥©¦¥¦¨¦§¥

" :mW i"WxaE .ciligzOddaixnA §©¦¨©©§¦¦§¦¨
`EdgzFtMzO` iRb` ixcbA xFg §¥©§¦§¥£©¥©©

KlFd xFgde ,FA oi`vFi miOde miOd©©¦§©©¦§¦§©¥
."cinY lcbe KlFd oFcOd oM ,aigxnE©§¦¥©¨¥§¨¥¨¦

"äôNá eøéèôé" ïëå¯.g ,ak miNdY §¥©§¦§¨¨§¦¦
íéúôN eçzôé¯zNigY ,xnFlM ¦§§§¨©¦§©§¦©

miztU zgiztA `Ed xEACd. ©¦¦§¦©§¨©¦
àeä éìíéúéð÷ éîöòì Y¯EpidC ¦§©§¦§¦¦§©§

,dWCwd `ll mB 'dl miWCEwn mdW¤¥§¨¦©©§Ÿ©§¨¨
,"xFkA lk il WCw" :aEzMd WExiR Kke§¨¥©¨©¤¦¨§
m` s` ,"`Ed il" iM ,xkU lAwYW icM§¥¤§©¥¨¨¦¦©¦

aEzMA WxFtn oke .WiCwY `l),g xacna Ÿ©§¦§¥§¨©¨
fi(mFiA .. l`xUi ipaA xFkA lk il iM :¦¦¨§¦§¥¦§¨¥§

iYWCwd mixvn ux`A xFkA lk izFMd©¦¨§§¤¤¦§©¦¦§©§¦
"il mzF`)m"`x(. ¨¦

íéøöî éøBëa éúékäL éãé ìò¯d`x ©§¥¤¦¥¦§¥¦§©¦§¥
zFxFkAd Eid iNW" :mW xAcOA i"Wx©¦©¦§¨¨¤¦¨©§
ixFkA oiA mdilr iYpbdW ,oiCd ewA§©©¦¤¥©§¦£¥¤¥§¥

."il mzF` iYgwle mixvnb dxez ¦§©¦§¨©§¦¨¦
(b)äfä íBiä úà øBëæãnì Y ¨¤©©¤¦¥

íBé ìëa íéøöî úàéöé ïéøékænL¯ ¤©§¦¦§¦©¦§©¦§¨
oFWl `EdW "xFkf" oFWNn `Ed cEOiNd©¦¦§¨¤§
cinY xkFf didY FrnWOW ,deFd¤¤©§¨¦§¤¥¨¦

[f ,k i"WxA oOwlckE])m"`x(xzFie . §¦§©¨§©¦§¥
aEzMW dGn `Ed cEOiNdW d`xp¦§¤¤©¦¦¤¤¨
Eidi mFi lkA :FrnWOW ,"dGd mFId"©©¤¤©§¨§¨¦§

mixvOn mz`vi mFId ENi`M LipirA§¥¤§¦©§¨¤¦¦§©¦
.fh ,ek mixacA i"Wx WxiRW FnkE]§¤¥©©¦¦§¨¦

[hk ,fk mW)i"gp(oFWNn d`xp oke . ¨§¥¦§¤¦§
` :i"Wx(xEACA "dGd" zaiY wiYrdW ©¦¤¤§¦¥©©¤©¦

a .ligzOd(WIW EpidC ,"cOl" azMW ©©§¦¤¨©¦¥§©§¤¥
cgEin cEOil o`M)iaxd(i"Wx d`xE . ¨¦§¨§¥©¦

xW` dGd mFId z` xFkf" :e ,ai lirl§¥¨¤©©¤£¤
mFi `Ed d`ivid mFIW Epcnl ,mz`vi§¨¤¨©§¤©§¦¨

:a ,et zAW i"WxaE ."oFxMf lWxFkf" ¤¦¨§©¦©¨¨
,dGd mFId z`dxikGd mFi lW FnvrA ¤©©¤§©§¤©§¦¨

aizkcM ,Edl xn`p mixvn z`iviC¦¦©¦§©¦¤¡©§§¦§¦
."dGdc dxez ©¤
(c)áéáàä Lãça[eéä] àì éëå Y¯ §Ÿ¤¨¨¦§¦Ÿ¨

.oFW`x qEtcaE ci iazM dOkA `Ed oM¥§©¨¦§¥¨¦§¦

.Epiid `l :EpiptNW miqEtCA K ©̀©§¦¤§¨¥Ÿ¨¦
m` ixdW ,xzFi dpFkp "Eid `l" zqxibe§¦§©Ÿ¨§¨¥¤£¥¦
aia`d Wcg dGW dxFYA aEzM did `lŸ¨¨¨©¨¤¤Ÿ¤¨¨¦
,E`vi Wcg dfi`A mircFi Epiid okidn¥¥¨¨¦§¦§¥¤Ÿ¤¨§



a`קח zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'c ycew zayl inei xeriy
אֹומר: הּוא וכן ּגׁשמים, ולא צּנה ולא חּמה לא לצאת, ּכׁשר ׁשהּוא ּבחדׁש אתכם סח)ׁשהֹוציא "מֹוציא (תהלים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹ

לצאת  ּכׁשר ׁשהּוא חדׁש ּבּכֹוׁשרֹות", .אסירים ֲִִֵֵֶֶַָָָֹ

(ä)ézçäå éðòðkä õøà-ìà ýåýé Eàéáé-éë äéäå§¨¨´¦«§¦«£´§Ÿ̈¿¤¤´¤©Â§©«£¦Â§©«¦¦̧
éúáàì òaLð øLà éñeáéäå éeçäå éøîàäåúúì E §¨«¡Ÿ¦¹§©«¦¦´§©§¦À£¤̧¦§©³©«£Ÿ¤̧Æ¨´¤

äãáòä-úà zãáòå Láãe áìç úáæ õøà Cì̈½¤²¤¨©¬¨−̈§¨®§¨«©§¨²¤¨«£Ÿ̈¬
:äfä Lãça úàfä©−Ÿ©¬Ÿ¤©¤«

i"yx£'B‚Â ÈÚk‰ ı¯‡ Ï‡∑ ׁשּכּלן ּבמׁשמע, ּגֹויים ׁשבעה ּכל עממין, חמּׁשה אּלא מנה ׁשּלא ואףֿעלּֿפי ∆∆∆«¿«¬ƒ¿ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻ
ּכנעני אּלא ׁשם לּה נקרא ׁשּלא היתה ּכנען מּמׁשּפחת ואחת הם, ּכנעני B‚Â'.(תנחומא)ּבכלל EÈ˙·‡Ï ÚaL∑ ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹƒ¿««¬…∆¿

אֹומר: הּוא טו)ּבאברהם אֹומר:(בראשית הּוא ּוביצחק וגֹו'", אברם את ה' ּכרת ההּוא כ)"ּבּיֹום ּבארץ (שם "ּגּור ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
ּוביעק  וגֹו'", אֹומר:הּזאת הּוא כט)ב וגֹו'"(שם עליה ׁשֹוכב אּתה אׁשר L·„e."הארץ ·ÏÁ ˙·Ê∑ זב חלב ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ»«»»¿»ָָָ

הּתאנים ּומן הּתמרים מן זב והּדבׁש העּזים, ו)מן ‰f‡˙.(מגילה ‰„·Ú‰ צו)∑‡˙ ּכבר (פסחים והלא ּפסח. ׁשל ְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָ∆»¬…»«…ְֲֶֶַַָֹ
ּבפרׁשה  ּבּה. ׁשּנתחּדׁש ּדבר ּבׁשביל ּוׁשנאּה? חזר ולּמה וגֹו'", הארץ אל תבאּו ּכי "והיה למעלה: ְְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹנאמר

נאמר: יב)ראׁשֹונה מדּבר,(לעיל הּכתּוב רׁשע ּבבן לכם", הּזאת העבדה מה ּבניכם אליכם יאמרּו ּכי "והיה ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ

„ÚÎ‡‰ה  ‡Ú¯‡Ï ÈÈ CpÏÚÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈»≈ƒ»¿»¿«¿»ƒ¿«¬»»
ÌÈi˜ Èc È‡Òe·ÈÂ È‡eÁÂ È‡¯BÓ‡Â È‡zÁÂ¿ƒ»≈∆¡»≈¿ƒ»≈ƒ»≈ƒ«ƒ
L·„e ·ÏÁ ‡c·Ú ‡Ú¯‡ CÏ ÔzÓÏ C˙‰·‡Ï«¬»»»¿ƒ«»«¿»«¿»¬»¿»

:ÔÈ„‰ ‡Á¯Èa ‡„‰ ‡ÁÏt ˙È ÁÏÙ˙Â¿ƒ¿«»»¿»»»»¿«¿»»≈
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øîàð¯.ek wEqR mW ¤¡©¨¨
äî íëéða íëéìà eøîàé ék äéäå"§¨¨¦Ÿ§£¥¤§¥¤¨

`a zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'c ycew zayl inei xeriy
לֹו ׁשּתפּתח מלּמד והּכתּוב לׁשאל, יֹודע ׁשאינֹו ּבבן ,"לבנ "והּגדּת וכאן: הּכלל. מן עצמֹו את ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשהֹוציא

הּלב  את הּמֹוׁשכין אּגדה ּבדברי .אּתה ְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

(å)âç éòéáMä íBiáe úvî ìëàz íéîé úòáL¦§©¬¨¦−Ÿ©´©®Ÿ©Æ©§¦¦½©−
ýåýéì: ©«Ÿ̈«

(æ)Eì äàøé-àìå íéîiä úòáL úà ìëàé úBvî©Æ¥«¨¥½¥−¦§©´©¨¦®§Ÿ¥«̈¤̧§¹
Eìáb-ìëa øàN Eì äàøé-àìå õîç: ¨¥À§Ÿ¥«̈¤¬§²§−Ÿ§¨§ª¤«

(ç)ðáì zãbäåäNò äæ øeáòa øîàì àeää íBia E §¦©§¨´§¦§½©¬©−¥®Ÿ©«£´¤À¨¨³
:íéøönî éúàöa éì ýåýé§Ÿ̈Æ¦½§¥¦−¦¦§¨«¦

i"yx£‰Ê ¯e·Úa∑הּללּו ּומרֹור מּצה ּפסח, ּכגֹון: מצוֹותיו, ׁשאקּים ÈÏ.ּבעבּור '‰ ‰NÚ∑ לבן ּתׁשּובה רמז «¬∆ְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָ»»ƒְְֵַָָ
ׁשם,רׁשע, היית ׁשאּלּו ,ל ולא לי" ה' "עׂשה להּגאללֹומר: ּכדאי היית .(מכילתא)לא ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(187 'nr fk zegiy ihewl)

ליגאלליגאלליגאלליגאל ּכּכּכּכדאידאידאידאי הייתהייתהייתהיית ח)לאלאלאלא ׁשּסרבּו(יג, הרׁשעים רק ּדהּנה לבאר, ויׁש נגאל". היה "לא נאמר ּבּמכילּתא ממממּמּמּמּמצרים צרים צרים צרים ואּלּו לצאתלצאתלצאתלצאת ֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
נגאלּו ולא חׁש מּכת ּבעת כב)מתּו י, לעיל עצמֹו(רׁש"י את מֹוציא הּוא ׁשהרי נגאל, היה ּכן זה רׁשע' ׁש'ּבן אפֹוא, מּובן . ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

לגּבי רק הּכלל ּפּפּפּפסחסחסחסחמן היית קרקרקרקרּבּבּבּבןןןן לּו הּכתּוב: לֹו אֹומר לכן מצרים. ליציאת ׁשּי ׁשהּוא מֹודה הּוא אּולם ּומרֹור), (מּצה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ
.לכ וראּוי ּכדאי היית לא אבל מּמצרים), ׁשּיצאּו אחרים, ּבדברים ׁשחטאּו הרׁשעים ׁשאר (ּכמֹו נגאל היית ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָֹׁשם

(è)kæìe Eãé-ìò úBàì Eì äéäåéðéò ïéa ïBøïòîì E §¨¨Á§¸§¹©¨«§À§¦¨Æ¥´¥¤½§©À©
éôa ýåýé úøBz äéäzEàöBä ä÷æç ãéa ék E ¦«§¤²©¬§Ÿ̈−§¦®¦µ§¨´£¨½̈¦«£¬

:íéøönî ýåýé§Ÿ̈−¦¦§¨«¦
i"yx£˙B‡Ï EÏ ‰È‰Â∑ לאֹות ל ּתהיה מצרים EÈÈÚ.יציאת ÔÈa ÔB¯kÊÏe E„ÈŒÏÚ∑ ׁשּתכּתב לֹומר רֹוצה ¿»»¿¿ְְְְְִִִִֶַַ«»¿¿ƒ»≈≈∆ְִֶֶַֹ
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df llMn Lnvr)i"gp(ziid `l okle . ©§§¦§¨¤§¨¥Ÿ¨¦¨
mirWxd mr cgi zn ziid `N` ,l`bp¦§¨¤¨¨¦¨¥©©¦¨§¨¦
dlt` ini zWlWA z`vl Evx `NW¤Ÿ¨¨¥¦§¤§¥£¥¨

)g"ty(ziid `l" i"Wx oFWl wEICn K` .©¦¦§©¦Ÿ¨¦¨
i`cMoFWl KxCÎlr) "l`Bdl §©§¦¨¥©¤¤§

c ,i migqR inlWExid(ziid `l" `le , ©§©§¦§¨¦§ŸŸ¨¦¨
`YlikOd oFWlM) "l`bp(,xnFl Wi , ¦§¨¦§©§¦§¨¥©

,l`bp did oM rWxd oAd lrFtAW¤§©©¥¨¨¨¥¨¨¦§¨
z`ivi llMn Fnvr `ivFd `l ixdW¤£¥Ÿ¦©§¦§©§¦©
,gqRd zFcFar llMn `N` mixvn¦§©¦¤¨¦§©£©¤©
mirWxd x`W mr cgi `vFi dide§¨¨¥©©¦§¨¨§¨¦

" did `NW s` ,E`vIWi`cM"l`Bdl ¤¨§©¤Ÿ¨¨§©§¦¨¥
)iaxd(.h dxez

(h)úBàì Eì äéäåíéøöî úàéöé Y §¨¨§§§¦©¦§©¦
"úBàì Eì" äéäz¯"dide" oFWNn ¦§¤§§¦§§¨¨

dpEMdW i"Wx cnFl ,cigi oFWlA¦§¨¦¥©¦¤©©¨¨
,dWxRA o`M zxMfPd) mixvn z`ivil¦¦©¦§©¦©¦§¤¤¨©¨¨¨
,oiNitYA migiPOW "zFIWxR"l `le§Ÿ©¨¨¦¤©¦¦©§¦¦



קט `a zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'c ycew zayl inei xeriy
אֹומר: הּוא וכן ּגׁשמים, ולא צּנה ולא חּמה לא לצאת, ּכׁשר ׁשהּוא ּבחדׁש אתכם סח)ׁשהֹוציא "מֹוציא (תהלים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹ

לצאת  ּכׁשר ׁשהּוא חדׁש ּבּכֹוׁשרֹות", .אסירים ֲִִֵֵֶֶַָָָֹ

(ä)ézçäå éðòðkä õøà-ìà ýåýé Eàéáé-éë äéäå§¨¨´¦«§¦«£´§Ÿ̈¿¤¤´¤©Â§©«£¦Â§©«¦¦̧
éúáàì òaLð øLà éñeáéäå éeçäå éøîàäåúúì E §¨«¡Ÿ¦¹§©«¦¦´§©§¦À£¤̧¦§©³©«£Ÿ¤̧Æ¨´¤

äãáòä-úà zãáòå Láãe áìç úáæ õøà Cì̈½¤²¤¨©¬¨−̈§¨®§¨«©§¨²¤¨«£Ÿ̈¬
:äfä Lãça úàfä©−Ÿ©¬Ÿ¤©¤«

i"yx£'B‚Â ÈÚk‰ ı¯‡ Ï‡∑ ׁשּכּלן ּבמׁשמע, ּגֹויים ׁשבעה ּכל עממין, חמּׁשה אּלא מנה ׁשּלא ואףֿעלּֿפי ∆∆∆«¿«¬ƒ¿ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻ
ּכנעני אּלא ׁשם לּה נקרא ׁשּלא היתה ּכנען מּמׁשּפחת ואחת הם, ּכנעני B‚Â'.(תנחומא)ּבכלל EÈ˙·‡Ï ÚaL∑ ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹƒ¿««¬…∆¿

אֹומר: הּוא טו)ּבאברהם אֹומר:(בראשית הּוא ּוביצחק וגֹו'", אברם את ה' ּכרת ההּוא כ)"ּבּיֹום ּבארץ (שם "ּגּור ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
ּוביעק  וגֹו'", אֹומר:הּזאת הּוא כט)ב וגֹו'"(שם עליה ׁשֹוכב אּתה אׁשר L·„e."הארץ ·ÏÁ ˙·Ê∑ זב חלב ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ»«»»¿»ָָָ

הּתאנים ּומן הּתמרים מן זב והּדבׁש העּזים, ו)מן ‰f‡˙.(מגילה ‰„·Ú‰ צו)∑‡˙ ּכבר (פסחים והלא ּפסח. ׁשל ְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָ∆»¬…»«…ְֲֶֶַַָֹ
ּבפרׁשה  ּבּה. ׁשּנתחּדׁש ּדבר ּבׁשביל ּוׁשנאּה? חזר ולּמה וגֹו'", הארץ אל תבאּו ּכי "והיה למעלה: ְְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹנאמר

נאמר: יב)ראׁשֹונה מדּבר,(לעיל הּכתּוב רׁשע ּבבן לכם", הּזאת העבדה מה ּבניכם אליכם יאמרּו ּכי "והיה ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ

„ÚÎ‡‰ה  ‡Ú¯‡Ï ÈÈ CpÏÚÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈»≈ƒ»¿»¿«¿»ƒ¿«¬»»
ÌÈi˜ Èc È‡Òe·ÈÂ È‡eÁÂ È‡¯BÓ‡Â È‡zÁÂ¿ƒ»≈∆¡»≈¿ƒ»≈ƒ»≈ƒ«ƒ
L·„e ·ÏÁ ‡c·Ú ‡Ú¯‡ CÏ ÔzÓÏ C˙‰·‡Ï«¬»»»¿ƒ«»«¿»«¿»¬»¿»

:ÔÈ„‰ ‡Á¯Èa ‡„‰ ‡ÁÏt ˙È ÁÏÙ˙Â¿ƒ¿«»»¿»»»»¿«¿»»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

oMW ,oaEn "Eid `l" `qxiBd itl la £̀¨§¦©¦§¨Ÿ¨¨¤¥
dWn Kixv did dOl `id dl`Xd©§¥¨¦¨¨¨¨¨¦¤
WcgA" mixvOn E`vIW mdl xnFl©¨¤¤¨§¦¦§©¦§Ÿ¤
`Ed "mFId"W mircFi md ixd ,"aia`d̈¨¦£¥¥§¦¤©
z`f ricFdl dvx m`e ,"aia`d Wcg"Ÿ¤¨¨¦§¦¨¨§¦©Ÿ
`le cxtpA FazFM did ,mi`Ad zFxFCl©©¨¦¨¨§§¦§¨§Ÿ
FzF`AW l`xUi ipA l` dWn ixacA§¦§¥¤¤§¥¦§¨¥¤§

gkFp oFWlA xFC)yeal(aXil oYip K` . ¦§¥©©¦¨§©¥
m` z`fe ,"Epiid `l" `qxiBd z` mB©¤©¦§¨Ÿ¨¦§Ÿ¦
dOl `id dl`XdW i"WxA Wxtp§¨¥§©¦¤©§¥¨¦¨¨
xn`IW iC did ,"aia`dWcgA" WiBcn©§¦§Ÿ¤¨¨¦¨¨©¤Ÿ©
Epiid `liOnE ,[oFW`xd] WcgA©Ÿ¤¨¦¦¥¨¨¦

"aia`d Wcg" EdGW mircFi)cec ixac(. §¦¤¤Ÿ¤¨¨¦
Ck àlà ?eàöé ùãç äæéàa ïéòãBé§¦§¥¤Ÿ¤¨§¤¨¨
,íëìîbL ãñç eàø :íäì øîà̈©¨¤§¤¤¤§©§¤
øLk àeäL Lãça íëúà àéöBäL¤¦¤§¤§Ÿ¤¤¨¥
àìå ,äpö àìå ,änç àì ,úàöì̈¥Ÿ©¨§Ÿ¦¨§Ÿ

.íéîLb¯mdl xn`X dnA FzpEM Ffe §¨¦§©¨¨§©¤¨©¨¤
."aia`d WcgA"§Ÿ¤¨¨¦
øîBà àeä ïëå¯.f ,gq miNdY §¥¥§¦¦

Lãç ,"úBøLBka íéøéñà àéöBî"¦£¦¦©¨Ÿ¤
úàöì øLk àeäL¯i"Wx mB d`x ¤¨¥¨¥§¥©©¦

mixvOn l`xUi z` `ivFd" :mẄ¦¤¦§¨¥¦¦§©¦
`l ,mikxc iklFdl xWM `EdW WcgA§Ÿ¤¤¨¥§§¥§¨¦Ÿ

."dPv `le dOgd dxez ©¨§Ÿ¦¨
(d)'Bâå éðòðkä õøà ìà-ìò-óà Y ¤¤¤©§©£¦§©©

,ïéîîò äMîç àlà äðî àlL ét¦¤Ÿ¨¨¤¨£¦¨£¨¦
ïlkL ,òîLna íéBb äòáL ìk̈¦§¨¦©©§¨¤ª¨

íä éðòðk ììëa¯z`xwp okNW ¦§©§©£¦¥¤¨¥¦§¥

.orpM ux` mFwn lkA ux`d̈¨¤§¨¨¤¤§©©
ïòðk úçtLnî úçàå¯.mg lW FpA §©©¦¦§§Ÿ§©©§¤¨

àlà íL dì àø÷ð àlL äúéä̈§¨¤Ÿ¦§¨¨¥¤¨
"éðòðk"¯zg`M zipnPW Ff `ide §©£¦§¦¤¦§¥§©©

,bk oOwl i"WxA dxMfpe) zFOE` raXn¦¤©§¦§§¨§©¦§©¨
gk(mixnF`WM xaC lW FYn`l la` ,£¨©£¦¤¨¨§¤§¦

dOE` DzF`l dpEMd oi` "orpM ux`"¤¤§©©¥©©¨¨§¨¨
df itlE .zFOE`d lkl `N` ,calA¦§¨¤¨§¨¨§¦¤
,o`M dxEn`d iprpMd ux`W ,`vnp¦§¨¤¤¤©§©£¦¨£¨¨
,zihxR dOE`M iprpMl od `id dpEMd©©¨¨¦¥©§©£¦§¨§¨¦
,zFOE` rAx` cFr dixg` hxiR okle§¨¥¥©©£¤¨©§©
`idW ,zillM dOE`M iprpMl ode§¥©§©£¦§¨§¨¦¤¦
.zFOE`d raW lM z` DkFzA zllFM¤¤§¨¤¨¤©¨

éúáàì òaLð'Bâå Eàeä íäøáàa Y ¦§©©£Ÿ¤§§©§¨¨
øîBà¯.gi ,eh ziW`xA ¥§¥¦

íøáà úà 'ä úøk àeää íBia"©©¨©¤©§¨
øîBà àeä ÷çöéáe ,"'Bâå¯.b ,ek mW §§¦§¨¥¨

àeä á÷òéáe ,"'Bâå úàfä õøàa øeb"¨¨¤©Ÿ§§©£Ÿ
øîBà¯.bi ,gk mW ¥¨

"'Bâå äéìò áëL äzà øLà õøàä"¨¨¤£¤©¨Ÿ¥¨¤¨§
¯miwEqR `iaOW c ,e lirl i"Wx d`xE§¥©¦§¥¤¥¦§¦

.mixg £̀¥¦
Láãe áìç úáæ¯iEHiA Wxtl KxvEd ¨©¨¨§¨§©§¨¥¦

,g ,b lirl oM xMfp xaMW s` ,o`M df¤¨©¤§¨¦§©¥§¥
oM rAWPW xn`p o`MW mEXn ,fi¦¤¨¤¡©¤¦§©¥
zFa`l rAWPW Epivn `le ,zFa`l̈¨§Ÿ¨¦¤¦§©¨¨
okl ,"WacE alg zaf ux`" mdl oYIW¤¦¥¨¤¤¤¨©¨¨§©¨¥
,iQp EdXnA xAEcnd oi`W Wxtn§¨¥¤¥©§¨§©¤¦¦
lW gaXd `Ede ,irah xacA `N ¤̀¨§¨¨¦§¦§©¤©¤

.ux`d̈¨¤
ïî áæ Lácäå ,íéfòä ïî áæ áìçä¤¨¨¨¦¨¦¦§©§©¨¦

íéðàzä ïîe íéøîzä¯`l ,xnFlM ©§¨¦¦©§¥¦§©Ÿ
`N` ,WacE alg daf Dnvr ux`dW¤¨¨¤©§¨¨¨¨¨§©¤¨
af WaCde ,ux`AW miGrd on af algd¤¨¨¨¦¨¦¦¤¨¨¤§©§©¨
ENi`M df ixde ,ux`AW mixnYdn¥©§¨¦¤¨¨¤©£¥¤§¦

daGW `id ux`dW)`"eb(x`an mbe . ¤¨¨¤¦¤¨¨§©§¨¥
ode algd lr od zaqEn "zaf" zaiYW¤¥©¨©¤¤¥©¤¨¨§¥
alg zaf :aEzM ENi`kE ,WaCd lr©©§©§¦¨¨©¨¨
:` ,e dNibn i"Wx d`x la` .WaC zafe§¨©§©£¨§¥©¦§¦¨

miGrd"shFp WaCde ,mip`Y oilkF` ¨¦¦§¦§¥¦§©§©¥
miUrpe ,miGrd on af algde ,odn¥¤§¤¨¨¨¦¨¦¦§©£¦
lr wlFg df WExitE ."lgp oinM§¦©©¥¤¥©
` :mihxRd ipWA o`MW WExiRd( ©¥¤¨¦§¥©§¨¦
,`Ed "WacE alg zaf ux`" WExiR¥¤¤¨©¨¨§©

a ,ux`A miaf WaCde algdW(algd ¤¤¨¨§©§©¨¦¨¨¤¤¨¨
,cgiA miaxFrn mdWM miaf WaCde§©§©¨¦§¤¥§¨¦§©©
lr cg` "zaf" aEzMW oeiMW Epid©§¤¥¨¤¨¨©¤¨©
cgiA miaf mdipXW FrnWn ,mdipW§¥¤©§¨¤§¥¤¨¦§©©

)a ,`iw zeaezk `"yxdn d`x(.
úàfä äãáòä úàçñt ìL Y¯`le ¤¨£Ÿ̈©Ÿ¤¤©§Ÿ
xFkAd zXEcw lW)m"`x(. ¤§©©§

äìòîì øîàð øák àìäå¯.dk ,ai ©£Ÿ§¨¤¡©§©§¨
"'Bâå õøàä ìà eàáú ék äéäå"¯ §¨¨¦¨Ÿ¤¨¨¤§

."z`Gd dcFard z` mYxnWE"§©§¤¤¨£¨©Ÿ
øác ìéáLa ?dàðLe øæç änìå§¨¨¨©§¨¨¦§¦¨¨
äðBLàø äLøôa ,da LcçúpL¤¦§©¥¨§¨¨¨¦¨

øîàð¯.ek wEqR mW ¤¡©¨¨
äî íëéða íëéìà eøîàé ék äéäå"§¨¨¦Ÿ§£¥¤§¥¤¨

`a zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'c ycew zayl inei xeriy
לֹו ׁשּתפּתח מלּמד והּכתּוב לׁשאל, יֹודע ׁשאינֹו ּבבן ,"לבנ "והּגדּת וכאן: הּכלל. מן עצמֹו את ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשהֹוציא

הּלב  את הּמֹוׁשכין אּגדה ּבדברי .אּתה ְְְִִֵֵֶַַַַָָָ

(å)âç éòéáMä íBiáe úvî ìëàz íéîé úòáL¦§©¬¨¦−Ÿ©´©®Ÿ©Æ©§¦¦½©−
ýåýéì: ©«Ÿ̈«

(æ)Eì äàøé-àìå íéîiä úòáL úà ìëàé úBvî©Æ¥«¨¥½¥−¦§©´©¨¦®§Ÿ¥«̈¤̧§¹
Eìáb-ìëa øàN Eì äàøé-àìå õîç: ¨¥À§Ÿ¥«̈¤¬§²§−Ÿ§¨§ª¤«

(ç)ðáì zãbäåäNò äæ øeáòa øîàì àeää íBia E §¦©§¨´§¦§½©¬©−¥®Ÿ©«£´¤À¨¨³
:íéøönî éúàöa éì ýåýé§Ÿ̈Æ¦½§¥¦−¦¦§¨«¦

i"yx£‰Ê ¯e·Úa∑הּללּו ּומרֹור מּצה ּפסח, ּכגֹון: מצוֹותיו, ׁשאקּים ÈÏ.ּבעבּור '‰ ‰NÚ∑ לבן ּתׁשּובה רמז «¬∆ְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָ»»ƒְְֵַָָ
ׁשם,רׁשע, היית ׁשאּלּו ,ל ולא לי" ה' "עׂשה להּגאללֹומר: ּכדאי היית .(מכילתא)לא ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(187 'nr fk zegiy ihewl)

ליגאלליגאלליגאלליגאל ּכּכּכּכדאידאידאידאי הייתהייתהייתהיית ח)לאלאלאלא ׁשּסרבּו(יג, הרׁשעים רק ּדהּנה לבאר, ויׁש נגאל". היה "לא נאמר ּבּמכילּתא ממממּמּמּמּמצרים צרים צרים צרים ואּלּו לצאתלצאתלצאתלצאת ֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
נגאלּו ולא חׁש מּכת ּבעת כב)מתּו י, לעיל עצמֹו(רׁש"י את מֹוציא הּוא ׁשהרי נגאל, היה ּכן זה רׁשע' ׁש'ּבן אפֹוא, מּובן . ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

לגּבי רק הּכלל ּפּפּפּפסחסחסחסחמן היית קרקרקרקרּבּבּבּבןןןן לּו הּכתּוב: לֹו אֹומר לכן מצרים. ליציאת ׁשּי ׁשהּוא מֹודה הּוא אּולם ּומרֹור), (מּצה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ
.לכ וראּוי ּכדאי היית לא אבל מּמצרים), ׁשּיצאּו אחרים, ּבדברים ׁשחטאּו הרׁשעים ׁשאר (ּכמֹו נגאל היית ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָֹׁשם

(è)kæìe Eãé-ìò úBàì Eì äéäåéðéò ïéa ïBøïòîì E §¨¨Á§¸§¹©¨«§À§¦¨Æ¥´¥¤½§©À©
éôa ýåýé úøBz äéäzEàöBä ä÷æç ãéa ék E ¦«§¤²©¬§Ÿ̈−§¦®¦µ§¨´£¨½̈¦«£¬

:íéøönî ýåýé§Ÿ̈−¦¦§¨«¦
i"yx£˙B‡Ï EÏ ‰È‰Â∑ לאֹות ל ּתהיה מצרים EÈÈÚ.יציאת ÔÈa ÔB¯kÊÏe E„ÈŒÏÚ∑ ׁשּתכּתב לֹומר רֹוצה ¿»»¿¿ְְְְְִִִִֶַַ«»¿¿ƒ»≈≈∆ְִֶֶַֹ

ÓBÈ·e‡ו  ‡¯Èht ÏeÎÈz ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ≈«ƒ»¿»
:ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»«»√»¿»

ÈÊÁ˙Èז  ‡ÏÂ ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ˙È ÏÎ‡˙È ¯Èht«ƒƒ¿¬≈»ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿¬≈
ÏÎa ¯ÈÓÁ CÏ ÈÊÁ˙È ‡ÏÂ ÚÈÓÁ CÏ»¬ƒ«¿»ƒ¿¬≈»¬ƒ¿»

:CÓeÁz¿»

ÏÈ„aח  ¯ÓÈÓÏ ‡e‰‰ ‡ÓBÈa C·Ï ÈeÁ˙e¿«ƒƒ¿»¿»«¿≈»¿ƒ
:ÌÈ¯ˆnÓ È˜tÓa ÈÏ ÈÈ „·Ú ÔÈc≈¬«¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ¿»ƒ

CÈÈÚט  ÔÈa ‡¯Î„Ïe C„È ÏÚ ˙‡Ï CÏ È‰ÈÂƒ≈»¿««¿»¿»¿»»≈≈»
‡„Èa È¯‡ CÓeÙa ÈÈ„ ‡˙È¯B‡ È‰z ÏÈ„a¿ƒ¿≈«¿»«¿»¿»¬≈ƒ»

:ÌÈ¯ˆnÓ ÈÈ C˜t‡ ‡ÙÈw«̇ƒ»«¿»¿»ƒƒ¿»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

òLø ïáa ,"íëì úàfä äãBáòä̈£¨©Ÿ¨¤§¥¨¨
Bîöò úà àéöBäL ,øaãî áeúkä©¨§©¥¤¦¤©§

ììkä ïî¯."mkl" xn`W ¦©§¨¤¨©¨¤
ïàëå¯.g wEqR oOwl §¨§©¨¨

ðáì zãbäå"òãBé BðéàL ïáa ,"E §¦©§¨§¦§§¥¤¥¥©
ìBì çzôzL Eãnìî áeúkäå ,ìàL ¦§Ÿ§©¨§©¤§¤¦§©

äãbà éøáãa äzà¯"YcBde" Wxtn ©¨§¦§¥©¨¨§¨¥§¦©§¨
:oFW`x qEtcA K` ."dcBd" oFWNn¦§©¨¨©¦§¦

.mixacA¦§¨¦
álä úà ïéëLBnä¯WxtOW d`xp ©§¦¤©¥¦§¤¤§¨¥

"cFB" oMW ,dkiWn oFWNn ,"YcBde"§¦©§¨¦§§¦¨¤¥
.KFWn FWExiRe dxez ¥§

(g)äæ øeáòaíi÷àL øeáòa Y ©£¤©£¤£©¥
eìlä øBøîe ävî çñt ïBâk ,åéúBöî¦§¨§¤©©¨¨©¨

¯,xcQd oglW lr eiptl migPEOd©¨¦§¨¨©ª§¨©¥¤
xEarA" xn`p okledf." §¨¥¤¡©©£¤

éì 'ä äNòòLø ïáì äáeLz æîø Y¯ ¨¨¦¨©§¨§¥¨¨
zaEWzA rWx oal daEWYd fnxX dn©¤¨©©§¨§¥¨¨¦§©

xnFl Wi ,lF`Wl rcFi Fpi`W oAd©¥¤¥¥©¦§¥©
lF`Wl rcFi Fpi`W oal mB fnFx dfAW¤¨¤¥©§¥¤¥¥©¦§
FnM zFidl aFxw `Ed cnli `l m`W¤¦Ÿ¦§©¨¦§§

xTirA xFRkle rWx oA)cecl likyn(. ¥¨¨§¦§¨¦¨
øîBì¯ixd FhEWt itl iM ,fnx wx Edf ©¤©¤¤¦§¦§£¥

oaA `N` rWx oaA o`M xAEcn `lŸ§¨¨§¥¨¨¤¨§¥
lF`Wl rcFi Fpi`W)i"yxa d weqt lirlck(, ¤¥¥©¦§

mB daEWY o`M Wi fnx KxcAW `N ¤̀¨¤§¤¤¤¤¥¨§¨©
.ek ,ai lirl xEn`d rWx oal§¥¨¨¨¨§¥

Eì àìå ,"éì 'ä äNò"¯fOExn dfe ¨¨¦§Ÿ§§¤§¨
Fpi`W oAd zaEWzl oMW ,"il" zaizA§¥©¦¤¥¦§©©¥¤¥
Ffe ,Ff daizl Kixv oi` lF`Wl rcFi¥©¦§¥¨¦§¥¨§
dn" xn`W rWx oal fnxA daEWY§¨§¤¤§¥¨¨¤¨©¨

z`Gd dcFardmklFl `l "mkl" ," ¨£¨©Ÿ¨¤¨¤Ÿ
)m"`x(.

éàãk úééä àì Y íL úééä elàL¤¦¨¦¨¨Ÿ¨¦¨§©
ìàbì¯xEarA d`ivid zpEMW xg`n ¦¨¥¥©©¤©¨©©§¦¨©£

z`vFd dY` ENi`e ,eizFvn mEIw¦¦§¨§¦©¨¥¨

df llMn Lnvr)i"gp(ziid `l okle . ©§§¦§¨¤§¨¥Ÿ¨¦¨
mirWxd mr cgi zn ziid `N` ,l`bp¦§¨¤¨¨¦¨¥©©¦¨§¨¦
dlt` ini zWlWA z`vl Evx `NW¤Ÿ¨¨¥¦§¤§¥£¥¨

)g"ty(ziid `l" i"Wx oFWl wEICn K` .©¦¦§©¦Ÿ¨¦¨
i`cMoFWl KxCÎlr) "l`Bdl §©§¦¨¥©¤¤§

c ,i migqR inlWExid(ziid `l" `le , ©§©§¦§¨¦§ŸŸ¨¦¨
`YlikOd oFWlM) "l`bp(,xnFl Wi , ¦§¨¦§©§¦§¨¥©

,l`bp did oM rWxd oAd lrFtAW¤§©©¥¨¨¨¥¨¨¦§¨
z`ivi llMn Fnvr `ivFd `l ixdW¤£¥Ÿ¦©§¦§©§¦©
,gqRd zFcFar llMn `N` mixvn¦§©¦¤¨¦§©£©¤©
mirWxd x`W mr cgi `vFi dide§¨¨¥©©¦§¨¨§¨¦

" did `NW s` ,E`vIWi`cM"l`Bdl ¤¨§©¤Ÿ¨¨§©§¦¨¥
)iaxd(.h dxez

(h)úBàì Eì äéäåíéøöî úàéöé Y §¨¨§§§¦©¦§©¦
"úBàì Eì" äéäz¯"dide" oFWNn ¦§¤§§¦§§¨¨

dpEMdW i"Wx cnFl ,cigi oFWlA¦§¨¦¥©¦¤©©¨¨
,dWxRA o`M zxMfPd) mixvn z`ivil¦¦©¦§©¦©¦§¤¤¨©¨¨¨
,oiNitYA migiPOW "zFIWxR"l `le§Ÿ©¨¨¦¤©¦¦©§¦¦



a`קי zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'c ycew zayl inei xeriy
ּובּזרֹוע  ּבראׁש ותקׁשרם הּללּו E„È.ּפרׁשּיֹות ÏÚ∑ׁשנּיה ּבפרׁשה מלא ידכה ,לפיכ ׂשמאל. יד (לקמן על ְְְְִִֵַַַָָָָֹ«»¿ְְְְְִִֵַָָָָָָָָָֹ

טז) ּכההפסוק ׁשהיא יד ּבּה, לדרׁש לז), מנחות .(מכילתא. ְִִֵֶָָָֹ

(é)íéîiî dãòBîì úàfä äwçä-úà zøîLå§¨«©§¨²¤©«ª¨¬©−Ÿ§«£¨®¦¨¦−
:äîéîé̈¦«¨

i"yx£‰ÓÈÓÈ ÌÈÓiÓ∑לׁשנה לו)מּׁשנה .(מנחות ƒ»ƒ»ƒ»ְִָָָָ

(àé)øLàk éðòðkä õøà-ìà ýåýé Eàáé-ék äéäå§¨º̈¦«§¦«£³§Ÿ̈Æ¤¤´¤©§©«£¦½©«£¤²
éúáàìå Eì òaLð:Cì dðúðe E ¦§©¬§−§©«£Ÿ¤®§¨−̈¨«

i"yx£E‡·È Èk ‰È‰Â∑ ּבכֹור קדׁשּו ׁשּלא מּכאן ׁשּלמדּו מרּבֹותינּו ׁשּקדׁשּו,יׁש והאֹומר ּבּמדּבר. הּנֹולדים ֹות ¿»»ƒ¿ƒ¬ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ׁשם ּותקּימּוהּו לארץ להּכנס ּתזּכּו ּבּמדּבר, ּתקּימּוהּו אם לֹומר: זֹו ּביאה EÏ.(מכילתא)מפרׁש ÚaL∑ והיכן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָƒ¿«¿ְֵָ

?ל ו)נׁשּבע וגֹו'"(לעיל נׂשאתי אׁשר הארץ אל אתכם CÏ."והבאתי d˙e∑(מכילתא)ּבעיני ּכאּלּוּתהא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ¿»»»ְְְִֵֵֶ
אבֹות  ּכירּׁשת ּבעיני ּתהי ואל ּבּיֹום, ּבֹו ל .נתנּה ְְְְְִִֵֶַַַָָָֻ

ÔÓÊÏ:י  ÔÓfÓ dÓÊÏ ‡„‰ ‡ÓÈ˜ ˙È ¯h˙Â¿ƒ«»¿»»»»¿ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿»

Ók‡יא  È‡ÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï ÈÈ CpÏÚÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈»≈ƒ»¿»¿«¿»ƒ¿«¬»≈¿»
:CÏ dpzÈÂ C˙‰·‡ÏÂ CÏ ÌÈi˜ È„ƒ«ƒ»¿«¬»»»¿ƒ¿ƒ«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

wEqRd xn`p mdilrW)g ,e mixac( ¤£¥¤¤¡©©¨
"mYxWwELci lr zF`lEidezFthFhl §©§¨§©¨¤§¨§¨

"Lipir oiA(oFWlA "dide" aEzMX dnE . ¥¥¤©¤¨§¨¨¦§
mixvn z`ivi lW "oipr"l dpEMd ,xkf̈¨©©¨¨¨¦§¨¤§¦©¦§©¦

)iaxd(.
éðéò ïéa ïBøkæìe Eãé ìòEäöBø Y ©¨§§¦¨¥¥¤¤

øîBì¯oFW`x qEtcaE ciÎiazM dOkA ©§©¨¦§¥¨¦§¦
`qxiBd itlE .EN` zFaiY miqxFB `lŸ§¦¥¥§¦©¦§¨
x`al i"Wx zpEMW xnFl Wi miptAW¤¦§¦¥©¤©¨©©¦§¨¥
WxiRX dOW ,Fnvr FWExiR z` dfÄ¤¤¥©§¤©¤¥©
Ll didY mixvn z`ivi"W lirl§¥¤§¦©¦§©¦¦§¤§
iciÎlr EdGW ,"xnFl dvFx" ,"zF`l§¤©¤¤©§¥

aFYkYW"zFIWxRElNdmxWwze"'ek ¤¦§¨¨¦©¨§¦§§¥
)iaxd(.

eìlä úBiLøt ázëzL¯,"WCw" ¤¦§Ÿ¨¨¦©¨©¤
oiprn mixAcnd "L`iai iM dide"§¨¨¦§¦£©§©§¦¥¦§©
KxC lrW xnFl WIW ,mixvn z`ivi§¦©¦§©¦¤¥©¤©¤¤

hWRdf` EEhvp EN` zFIWxR iYW wx ©§¨©§¥¨¨¦¥¦§©¨
zFIWxR oMÎoi`XÎdn ,oiNitYA giPdl§©¦©©§¦¦©¤¥¥¨¨¦
zFxAcnd "rFnW m` dide" ,"rnW"§©§¨¨¦¨©©§©§
zpW sFqA Exn`pe ,oiNitYd oiprn¥¦§©©§¦¦§¤¤§§§©

f` wx ogiPdl EEhvp ,mirAx`d)iaxd(. ¨©§¨¦¦§©§©¦¨©¨
òøfáe Làøa íøL÷úå¯xn`PW FnM §¦§§¥¨Ÿ©§Ÿ§¤¤¡©

)g ,e mixac(Eide Lci lr zF`l mYxWwE"§©§¨§©¨¤§¨
EpidC ."Lipir oiA zFthFhl§¨¥¥¤§©§
lr ode cId lr od aqEn "mYxWwE"W¤§©§¨¨¥©©¨§¥©
.fh wEqR oOwl i"Wx mB d`xE ,W`xd̈Ÿ§¥©©¦§©¨¨
W`x miCwde xcQd Ktd i"WxX dnE©¤©¦¨©©¥¤§¦§¦Ÿ
xcq itl azMW d`xp ,rFxfl¦§©¦§¤¤¨©§¦¥¤

.mzEaiWg£¦¨

Eãé ìò"äëãé" Cëéôì .ìàîN ãé Y ©¨§©§Ÿ§¦¨¨§¨
äiðL äLøôa àìî¯.fh wEqR oOwl ¨¥§¨¨¨§¦¨§©¨¨

da Løãì¯.` ,fl zFgpn ¦§Ÿ¨§¨
ääk àéäL ãé¯`idW l`nU EpidC ¨¤¦¥¨§©§§Ÿ¤¦

zFgpn i"Wx d`xE .WinWY oiprl ddM¥¨§¦§©©§¦§¥©¦§¨
rnWn ,`"dA dkci aizkCn" :` ,fl¦¦§¦¨§¨§¥©§©
,xn`w l`nUA DPin rnW ,dawp oFWl§§¥¨§©¦¨¦§Ÿ¨¨©
,dkci :xg` oFWl .dawpM gM DA oi`C§¥¨Ÿ©¦§¥¨¨©¥¨§¨

."gM `lA ,`inr ,ddM cii dxez ¨¥¨¨§¨§ŸŸ©
(i)äîéîé íéîiîì äðMî YäðL¯ ¦¨¦¨¦¨¦¨¨§¨¨

"mini" miExw dnilW dpW ini)i"yx §¥¨¨§¥¨§¦¨¦
hk ,dk `xwie(gqR dUr :xn`w ikde .§¨¦¨¨©£¥¤©

dpWl dpXn)a ,el zegpn i"yx(.`i dxez ¦¨¨§¨¨
(`i)Eàáé ék äéäåeðéúBaøî Lé Y¯ §¨¨¦§¦£¥¥©¥

.a ,c zFxFkA ,Wiwl Wix¥¨¦§
ã÷ àlL ïàkî eãîlLúBøBëa eL ¤¨§¦¨¤Ÿ¨§§

øaãna íéãìBpä¯lk il WCw" i`de ©¨¦©¦§¨§©©¤¦¨
,mixvnA Wiwl Wix Dil iwFn "xFkA§¥¥¥¨¦§¦§©¦
iM" aizkCn ,EWcw `l xAcOA la £̀¨©¦§¨Ÿ¨§¦¦§¦¦
"mgx xhR lM Yxarde" xcde "L`iai§¦£©£©§©£©§¨¨¤¤¤¤

)my i"yx(.
eLãwL øîBàäå¯.mW opgFi iAx §¨¥¤¨§©¦¨¨¨

øîBì Bæ äàéa Løôî¯.` ,d mW §¨¥¦¨©¨
ñðkì ekæz Y øaãna eäeîi÷z íà¦§©§©¦§¨¦§¦¨¥

.íL eäeîi÷úe õøàìEì òaLðY ¨¨¤§©§¨¦§©§
"Eì òaLð" ïëéäå¯rAWp `l ixde §¥¨¦§©§©£¥Ÿ¦§©

.zFa`l `N ¤̀¨¨¨
øLà õøàä ìà íëúà éúàáäå"§¥¥¦¤§¤¤¨¨¤£¤

"'Bâå éúàNð¯x`Fanke .g ,e lirl ¨¨¦§§¥§©§¨
:FWExiR "'ici z` iz`Up"W mW i"WxA§©¦¨¤¨¨¦¤¨¦¥

d`xE ."i`qkA raXdl dizFnixd"£¦¦¨§¦¨©§¦§¦§¥
KWndAW s`e .dk ,ai lirl i"Wx©¦§¥§©¤§¤§¥
`le zFa`l oM rAWPW xn`p wEqRd©¨¤¡©¤¦§©¥¨¨§Ÿ
`Ed WExiRd ,l`xUi ipal oM rAWPW¤¦§©¥¦§¥¦§¨¥©¥

eiMWxn`p mdxa`l drEaXAW o ¤¥¨¤©§¨§©§¨¨¤¡©
df ixd ,"ux`d z` iYzp Lrxfl"§©§£¨©¦¤¨¨¤£¥¤

Frxfl rAWp ENi`M)`"eb(Wi cFre . §¦¦§©§©§§¥
e ,e lirl i"WxA x`Fand iR lr ,xnFl©©¦©§¨§©¦§¥
"l`xUi ipal xFn` okl" wEqRd lr©©¨¨¥¡¦§¥¦§¨¥
l` mkz` iz`ade" xn`p FkWndAW)¤§¤§§¤¡©§¥¥¦¤§¤¤

"'ebe ux`d(DzF` iRÎlr ± okl" , ¨¨¤¨¥©¦¨
`EdÎKExAÎWFcTd xnFlM ,"drEaXd©§¨§©©¨¨
drEaXd DzF` iRÎlrW gihan©§¦©¤©¦¨©§¨
l` mkz` `iai zFa`l rAWPW¤¦§©¨¨¨¦¤§¤¤
swFY Wi Ff dghadAW `vnp ,ux`d̈¨¤¦§¨¤§©§¨¨¥¤
ENi`M df ixd `liOnE ,drEaW lW¤§¨¦¥¨£¥¤§¦

.mdl rAWp¦§©¨¤
Cì dðúðeéðéòa àäz Yelàk E §¨¨¨§¥§¥¤§¦

íBia Ba "Eì dðúð"¯xEYIn oM cnFl §¨¨§©¥¥¦¦
xn` xaM ixdW ,"Kl DpzpE" zFaiYd©¥§¨¨¨¤£¥§¨¨©

"L`iai iM dide")m"`x(`dYW Epide . §¨¨¦§¦£§©§¤§¥
mFIA FA ENi`M LipirA daiag ux`d̈¨¤£¦¨§¥¤§¦©
itkE ,Wcgn dpYnA DzF` YlAw¦©§¨¨§©¨¨¥¨¨§¦
wifgY oM ,LipirA ux`d lW zEaiagd©£¦¤¨¨¤§¥¤¥©£¦

ozFPl daFh)dcya x`a(xEB"d azke . ¨©¥§¨©©
ux`dW mdl xidad dfAW ,"dix ©̀§¥¤¨¤¦§¦¨¤¤¨¨¤
zgY zltFp Dpi`W KM lM daEWg `id¦£¨¨¨¤¥¨¤¤©©
FnM) onGdn dlrnl `id `N` ,onGd©§©¤¨¦§©§¨¥©§©§
dlrnl mdW miaEWgd mixaCd lM̈©§¨¦©£¦¤¥§©§¨
,mixvn z`ivie dxFYd FnM ,onGdn¥©§©§©¨¦¦©¦§©¦

`a zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'c ycew zayl inei xeriy

(áé)øèt-ìëå ýåýéì íçø-øèt-ìë zøáòäå|øâL §©«£©§¨¬¨¤«¤¤−¤©«Ÿ̈®§¨¤´¤¤´¤
:ýåýéì íéøëfä Eì äéäé øLà äîäa§¥À̈£¤̧¦«§¤¬§²©§¨¦−©«Ÿ̈«

i"yx£z¯·Ú‰Â∑"לבּתֹו נחלתֹו את "והעברּתם אֹומר: הּוא וכן הפרׁשה, לׁשֹון אּלא והעברּת L‚¯.אין ¿«¬«¿»ְְְְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ∆∆
‰Ó‰a∑,אחריו הּבא את לפטר ּבבכֹורה קדֹוׁש ׁשהּוא הּכתּוב ולּמד עּתֹו, ּבלא וׁשּלחּתּו אּמֹו ׁשּׁשּגרּתּו נפל ¿≈»ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

"ּכל  ּכתב: ּכבר ׁשהרי הּנפל, על ללּמד אּלא ּבא לא זה אבל ,אלפי ׁשגר ּכמֹו ׁשגר, קרּוי נפל, ׁשאינֹו ְְְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹואף
לׁשֹון  ."ּובצאנ ּבבקר" אחר: ּבמקֹום ּופרׁש ּבא ּבמׁשמע, טמאה ּבהמה ּבכֹור אף ּתאמר: ואם רחם". ְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹּפטר

אדם ּבבכֹור רחם", ּפטר ּכל "והעברּת לפרׁש: יׁש מדּבר אחר, .הּכתּוב ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

(âé)äcôú àì-íàå äNá äcôz øîç øèt-ìëå§¨¤³¤£ŸÆ¦§¤´§¤½§¦¬Ÿ¦§¤−
éðáa íãà øBëa ìëå Bzôøòå:äcôz E ©«£©§®§¸Ÿ§¬¨¨²§¨¤−¦§¤«

i"yx£¯ÓÁ ¯Ët∑ ׁשּנמ לפי היא, הּכתּוב גזרת טמאה, ּבהמה ׁשאר ּפטר לחמֹורים.ולא מצרים ּבכֹורי ׁשלּו ∆∆¬…ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
טעּונים  חמֹורים) הרּבה נטל ׁשּלא מּיׂשראל אחד ל (ׁשאין מּמצרים ּביציאתן יׂשראל את ׁשּסּיעּו ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹועֹוד,

מצרים  ׁשל ּומּזהבם Na‰.מּכסּפם ‰cÙz∑ והּׂשה ּבהנאה מּתר חמֹור ּופטר לּכהן, ׂשה ּביד נֹותן חּלין ְְְִִִִֶַָָָƒ¿∆¿∆ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻֻ

Á˙tיב  ÏÎÂ ÈÈ Ì„˜ ‡cÏÂ Á˙Ù Ïk ¯aÚ˙Â¿«¿«»»««¿»√»¿»¿»»«
Ì„˜ Lc˜z ÔÈ¯Îc CÏ È‰È Èc ‡¯ÈÚa „ÏÂ¿«¿ƒ»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ«¿≈√»

:ÈÈ¿»

B¯Ùz˜יג  ‡¯ÓÁ„ (‡¯Îea) Á˙t ÏÎÂ¿»»«¿»«¬»»ƒ¿
ÏÎÂ dÙ˜˙Â ˜B¯Ù˙ ‡Ï Ì‡Â ‡¯n‡a¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿¿ƒ¿¿≈¿»

:˜B¯Ùz CÈ·a ‡L‡„ ‡¯Îea¿»«¬»»ƒ¿»ƒ¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

LipirA Eidi mFi lMW odA xn`PW¤¤¡©¨¤¤¨¦§§¥¤
z`vi mFId ENi`kE ,miWcgM©£¨¦§¦©¨¨¨

mixvOn(zpYip ENi`M Ff ixde ,lM Ll ¦¦§©¦©£¥§¦¦¤¤§¨
.Wcgn mFi¥¨¨

éðéòa éäz ìàåúBáà úMøék E¯ §©§¦§¥¤¦ª©¨
eipirA daiag Dpi` f`e ,DA WC xaMW¤§¨¨¨§¨¥¨£¦¨§¥¨

dNigYaM KMÎlM)dcya x`a(liMUn"aE . ¨¨§©§¦¨§©§¦
mdl xnFl dvx dfAW azM "cecl§¨¦¨©¤¨¤¨¨©¨¤
dpYnM ux`d l` qgizdl mdl WIW¤¥¨¤§¦§©¥¤¨¨¤§©¨¨
i`pYd EnIwi `l m`W ,i`pY lr `idW¤¦©§©¤¦Ÿ§©§©§©
E`vi md ,zFvOde dxFYd mEIw lW¤¦©¨§©¦§¥¥§
Dl oi`W dXExiM `le ,ux`dn¥¨¨¤§Ÿ¦¨¤¥¨

.wqtdai dxez ¤§¥
(ai)zøáòäåàlà "zøáòäå" ïéà Y §©£©§¨¥§©£©§¨¤¨

ìäLøôä ïBL¯"Yxarde" ,xnFlM §©§¨¨§©§©£©§¨
,dWxtd `N` FWExiR oi` o`M xEn`d̈¨¨¥¥¤¨©§¨¨
`xwIe i"Wx d`x ,dfxkd oFWl `le§Ÿ§©§¨¨§¥©¦©¦§¨

h ,dk)dninz dxez(.
øîBà àeä ïëå¯.g ,fk xAcOA §¥¥©¦§¨

"Bzáì Búìçð úà ízøáòäå"¯la` §©£©§¤¤©£¨§¦£¨
`Ed dxar oFWl" :f ,fk mW i"Wx d`x§¥©¦¨§¤§¨
:xg` xaC ,FWxil oA giPn Fpi`W inA§¦¤¥©¦©¥§¨§¨¨©¥
haXn dlgp zxarn zAdW mW lr©¥¤©©©£¤¤©£¨¦¥¤
oM WxFce Wxtn mXW `N` ."haWl§¥¤¤¨¤¨§¨¥§¥¥
`Ed mNEkA"W oFWNd iEPiW ipRn¦§¥¦©¨¤§¨
xnF` `Ed zaaE ,mYzpE xnF`¥§©¤§©¥
z` Wxtn o`M ENi`e ,"mYxarde§©£©§¤§¦¨§¨¥¤
dWxtd oFWl `idW ,Dnvr dNiOd©¦¨©§¨¤¦§©§¨¨

)cec ixac t"r(.
äîäa øâLBnà ezøbML ìôð Y ¤¤§¥¨¥¤¤¦§©¦

Bzò àìa ezçìLe¯i"Wx mB d`x §¨©§Ÿ¦§¥©©¦
xbW" :ipXd WExiRA ` ,b zFxFkA§©¥©¥¦¤¤
zxBWn dndAdX dn ,dndA§¥¨©¤©§¥¨§©¤¤

."zlMWnE§©¤¤
äøBëáa LBã÷ àeäL áeúkä Eãnìå§¦¤§©¨¤¨¦§¨
BðéàL óàå .åéøçà àaä úà øèôì¦§Ÿ¤©¨©£¨§©¤¥

éôìà øâL" Bîk ,"øâL" éeø÷ ìôð"E ¥¤¨¤¤§§©£¨¤
¯mW i"WxaE .c ,gk mW .bi ,f mixaC§¨¦¨§©¦¨

zxBWn dndAdW LxwA icle" :mWe§¨§¨¥§¨§¤©§¥¨§©¤¤
."dirOn¦¥¤¨

,ìôpä ìò ãnìì àlà àa àì äæ ìáà£¨¤Ÿ¨¤¨§©¥©©¥¤
áúk øák éøäL¯.df wEqtA ¤£¥§¨¨©§¨¤

óà :øîàz íàå ."íçø øèt ìk"¨¤¤¤¤§¦Ÿ©©
òîLna äàîè äîäa øBëa¯ixdW §§¥¨§¥¨©©§¨¤£¥

" aEzMlkexbW xhRdndAoM m`e ." ¨§¨¤¤¤¤§¥¨§¦¥
,ltpA o`M xAEcnd oi`W xnFl Wi¥©¤¥©§¨¨§¥¤

d`nh dndA xFkaA `N`)g"ty(. ¤¨¦§§¥¨§¥¨
øçà íB÷îa Løôe àa¯,eh mixaC ¨¥¥§¨©¥§¨¦

.hi
ðàöáe Eø÷áa""E¯zFxFdh zFndA ¦§¨§§Ÿ§§¥§

o`M zFAxl `A `l `liOnE ,calA¦§¨¦¥¨Ÿ¨§©¨
ltp `N`)g"ty(. ¤¨¥¤

ììë zøáòäå" :Løôì Lé øçà ïBL ¨©¥¥§¨¥§©£©§¨¨
áeúkä íãà øBëáa ,"íçø øèt¤¤¤¤¦§¨¨©¨

øaãî¯xbW xhR lke" df itlE §©¥§¦¤§¨¤¤¤¤
xEnB cleA FhEWtM xAcn "dndA§¥¨§©¥¦§§¨¨¨

ltpA `le ,Fnvr zXEcwl)i"gp(.bi dxez ¦§©©§§Ÿ§¥¤
(bi)øîç øètøàL øèt àìå Y ¤¤£Ÿ§Ÿ¤¤§¨

,àéä áeúkä úøæâe ,äàîè äîäa§¥¨§¥¨§¥©©¨¦
éôì¯aEzMd zxifB `tEB df ,xnFlM §¦§©¤¨§¥©©¨

df mrHn dXEcw DA didYW)`"yxdn ¤¦§¤¨§¨¦©©¤
a ,d zexeka(mBW ,azM "cecl liMUn"de .§©©§¦§¨¦¨©¤©

,aEzMd zxifB Ff EN` minrh ixg`l§©£¥§¨¦¥§¥©©¨
.oOwlcM ,`kxiR Wi EN` minrhl oMW¤¥¦§¨¦¥¥¦§¨§¦§©¨
aEzMd zxifBW ,azM "dcVA x`A"aE©§¥©¨¤¨©¤§¥©©¨
xhR" dxFY daIg `NW oiprl `id¦§¦§©¤Ÿ¦§¨¨¤¤
minrHd ENi`e ,"d`nh dndA x`W§¨§¥¨§¥¨§¦©§¨¦

mdx`W llMn mixFng E`vi dOl ¥¨¨¨§£¦¦§©§¨
.d`nh dndA§¥¨§¥¨

íéøBîçì íéøöî éøBëa eìLîpL¯ ¤¦§§§¥¦§©¦©£¦
ElWnp mllkA mixvOd ,xnFlM§©©¦§¦¦§¨¨¦§§

aEzMW FnM ,mixFngl)k ,b l`wfgi(: ©£¦§¤¨
"mxUA mixFng xUA")m"`x(`kxiRde . §©£¦§¨¨§©¦§¨

mB Encp md ixdW ,`id df mrhl§©©¤¦¤£¥¥¦§©
znxfe" aEzMd mIqOW FnM ,miqEql§¦§¤§©¥©¨§¦§©

"mznxf miqEq)cecl likyn(. ¦¦§¨¨
eòiqL ,ãBòå¯.mixFngd §¤¦§©£¦

ïéàL ,íéøönî ïúàéöéa ìàøNé úà¤¦§¨¥¦¦¨¨¦¦§©¦¤¥
äaøä ìèð àlL ìàøNiî ãçà Eì§¤¨¦¦§¨¥¤Ÿ¨©©§¥
ìL íáäfîe ítñkî íéðeòè íéøBîç£¦§¦¦©§¨¦§¨¨¤

íéøöî¯aEzMd ozp df xkUA okle ¦§¦§¨¥¦§©¤¨©©¨
mrhl `kxiRde ."xFng xht"l dXEcw§¨§¤¤£§©¦§¨§©©
Wprp `Ed dOl oM m`W ,`id df¤¦¤¦¥¨¨¤¡¨
i"Wx azM KM mEXnE ,dtixrA©£¦¨¦¨¨©©¦
`Ed xaC lW FxTirAW eixaC zNigzA¦§¦©§¨¨¤§¦¨¤¨¨

aEzMd zxifB)cecl likyn t"r(. §¥©©¨
äNá äcôzøèôe ,ïäkì äN ïúBð Y ¦§¤§¤¥¤©Ÿ¥¤¤

ãéa ïélç äOäå ,äàðäa øzî øBîç£ª¨©£¨¨§©¤ª¦§©
ïäk¯xhR mFwnA d`pdA xEq` Fpi`e Ÿ¥§¥¨©£¨¨¦§¤¤

mFwn lkA FlkF` dvx m` `N` ,xFng£¤¨¦¨¨§§¨¨



קיי `a zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'c ycew zayl inei xeriy
ּובּזרֹוע  ּבראׁש ותקׁשרם הּללּו E„È.ּפרׁשּיֹות ÏÚ∑ׁשנּיה ּבפרׁשה מלא ידכה ,לפיכ ׂשמאל. יד (לקמן על ְְְְִִֵַַַָָָָֹ«»¿ְְְְְִִֵַָָָָָָָָָֹ

טז) ּכההפסוק ׁשהיא יד ּבּה, לדרׁש לז), מנחות .(מכילתא. ְִִֵֶָָָֹ

(é)íéîiî dãòBîì úàfä äwçä-úà zøîLå§¨«©§¨²¤©«ª¨¬©−Ÿ§«£¨®¦¨¦−
:äîéîé̈¦«¨

i"yx£‰ÓÈÓÈ ÌÈÓiÓ∑לׁשנה לו)מּׁשנה .(מנחות ƒ»ƒ»ƒ»ְִָָָָ

(àé)øLàk éðòðkä õøà-ìà ýåýé Eàáé-ék äéäå§¨º̈¦«§¦«£³§Ÿ̈Æ¤¤´¤©§©«£¦½©«£¤²
éúáàìå Eì òaLð:Cì dðúðe E ¦§©¬§−§©«£Ÿ¤®§¨−̈¨«

i"yx£E‡·È Èk ‰È‰Â∑ ּבכֹור קדׁשּו ׁשּלא מּכאן ׁשּלמדּו מרּבֹותינּו ׁשּקדׁשּו,יׁש והאֹומר ּבּמדּבר. הּנֹולדים ֹות ¿»»ƒ¿ƒ¬ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ׁשם ּותקּימּוהּו לארץ להּכנס ּתזּכּו ּבּמדּבר, ּתקּימּוהּו אם לֹומר: זֹו ּביאה EÏ.(מכילתא)מפרׁש ÚaL∑ והיכן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָƒ¿«¿ְֵָ

?ל ו)נׁשּבע וגֹו'"(לעיל נׂשאתי אׁשר הארץ אל אתכם CÏ."והבאתי d˙e∑(מכילתא)ּבעיני ּכאּלּוּתהא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ¿»»»ְְְִֵֵֶ
אבֹות  ּכירּׁשת ּבעיני ּתהי ואל ּבּיֹום, ּבֹו ל .נתנּה ְְְְְִִֵֶַַַָָָֻ

ÔÓÊÏ:י  ÔÓfÓ dÓÊÏ ‡„‰ ‡ÓÈ˜ ˙È ¯h˙Â¿ƒ«»¿»»»»¿ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿»

Ók‡יא  È‡ÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï ÈÈ CpÏÚÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈»≈ƒ»¿»¿«¿»ƒ¿«¬»≈¿»
:CÏ dpzÈÂ C˙‰·‡ÏÂ CÏ ÌÈi˜ È„ƒ«ƒ»¿«¬»»»¿ƒ¿ƒ«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

wEqRd xn`p mdilrW)g ,e mixac( ¤£¥¤¤¡©©¨
"mYxWwELci lr zF`lEidezFthFhl §©§¨§©¨¤§¨§¨

"Lipir oiA(oFWlA "dide" aEzMX dnE . ¥¥¤©¤¨§¨¨¦§
mixvn z`ivi lW "oipr"l dpEMd ,xkf̈¨©©¨¨¨¦§¨¤§¦©¦§©¦

)iaxd(.
éðéò ïéa ïBøkæìe Eãé ìòEäöBø Y ©¨§§¦¨¥¥¤¤

øîBì¯oFW`x qEtcaE ciÎiazM dOkA ©§©¨¦§¥¨¦§¦
`qxiBd itlE .EN` zFaiY miqxFB `lŸ§¦¥¥§¦©¦§¨
x`al i"Wx zpEMW xnFl Wi miptAW¤¦§¦¥©¤©¨©©¦§¨¥
WxiRX dOW ,Fnvr FWExiR z` dfÄ¤¤¥©§¤©¤¥©
Ll didY mixvn z`ivi"W lirl§¥¤§¦©¦§©¦¦§¤§
iciÎlr EdGW ,"xnFl dvFx" ,"zF`l§¤©¤¤©§¥

aFYkYW"zFIWxRElNdmxWwze"'ek ¤¦§¨¨¦©¨§¦§§¥
)iaxd(.

eìlä úBiLøt ázëzL¯,"WCw" ¤¦§Ÿ¨¨¦©¨©¤
oiprn mixAcnd "L`iai iM dide"§¨¨¦§¦£©§©§¦¥¦§©
KxC lrW xnFl WIW ,mixvn z`ivi§¦©¦§©¦¤¥©¤©¤¤

hWRdf` EEhvp EN` zFIWxR iYW wx ©§¨©§¥¨¨¦¥¦§©¨
zFIWxR oMÎoi`XÎdn ,oiNitYA giPdl§©¦©©§¦¦©¤¥¥¨¨¦
zFxAcnd "rFnW m` dide" ,"rnW"§©§¨¨¦¨©©§©§
zpW sFqA Exn`pe ,oiNitYd oiprn¥¦§©©§¦¦§¤¤§§§©

f` wx ogiPdl EEhvp ,mirAx`d)iaxd(. ¨©§¨¦¦§©§©¦¨©¨
òøfáe Làøa íøL÷úå¯xn`PW FnM §¦§§¥¨Ÿ©§Ÿ§¤¤¡©

)g ,e mixac(Eide Lci lr zF`l mYxWwE"§©§¨§©¨¤§¨
EpidC ."Lipir oiA zFthFhl§¨¥¥¤§©§
lr ode cId lr od aqEn "mYxWwE"W¤§©§¨¨¥©©¨§¥©
.fh wEqR oOwl i"Wx mB d`xE ,W`xd̈Ÿ§¥©©¦§©¨¨
W`x miCwde xcQd Ktd i"WxX dnE©¤©¦¨©©¥¤§¦§¦Ÿ
xcq itl azMW d`xp ,rFxfl¦§©¦§¤¤¨©§¦¥¤

.mzEaiWg£¦¨

Eãé ìò"äëãé" Cëéôì .ìàîN ãé Y ©¨§©§Ÿ§¦¨¨§¨
äiðL äLøôa àìî¯.fh wEqR oOwl ¨¥§¨¨¨§¦¨§©¨¨

da Løãì¯.` ,fl zFgpn ¦§Ÿ¨§¨
ääk àéäL ãé¯`idW l`nU EpidC ¨¤¦¥¨§©§§Ÿ¤¦

zFgpn i"Wx d`xE .WinWY oiprl ddM¥¨§¦§©©§¦§¥©¦§¨
rnWn ,`"dA dkci aizkCn" :` ,fl¦¦§¦¨§¨§¥©§©
,xn`w l`nUA DPin rnW ,dawp oFWl§§¥¨§©¦¨¦§Ÿ¨¨©
,dkci :xg` oFWl .dawpM gM DA oi`C§¥¨Ÿ©¦§¥¨¨©¥¨§¨

."gM `lA ,`inr ,ddM cii dxez ¨¥¨¨§¨§ŸŸ©
(i)äîéîé íéîiîì äðMî YäðL¯ ¦¨¦¨¦¨¦¨¨§¨¨

"mini" miExw dnilW dpW ini)i"yx §¥¨¨§¥¨§¦¨¦
hk ,dk `xwie(gqR dUr :xn`w ikde .§¨¦¨¨©£¥¤©

dpWl dpXn)a ,el zegpn i"yx(.`i dxez ¦¨¨§¨¨
(`i)Eàáé ék äéäåeðéúBaøî Lé Y¯ §¨¨¦§¦£¥¥©¥

.a ,c zFxFkA ,Wiwl Wix¥¨¦§
ã÷ àlL ïàkî eãîlLúBøBëa eL ¤¨§¦¨¤Ÿ¨§§

øaãna íéãìBpä¯lk il WCw" i`de ©¨¦©¦§¨§©©¤¦¨
,mixvnA Wiwl Wix Dil iwFn "xFkA§¥¥¥¨¦§¦§©¦
iM" aizkCn ,EWcw `l xAcOA la £̀¨©¦§¨Ÿ¨§¦¦§¦¦
"mgx xhR lM Yxarde" xcde "L`iai§¦£©£©§©£©§¨¨¤¤¤¤

)my i"yx(.
eLãwL øîBàäå¯.mW opgFi iAx §¨¥¤¨§©¦¨¨¨

øîBì Bæ äàéa Løôî¯.` ,d mW §¨¥¦¨©¨
ñðkì ekæz Y øaãna eäeîi÷z íà¦§©§©¦§¨¦§¦¨¥

.íL eäeîi÷úe õøàìEì òaLðY ¨¨¤§©§¨¦§©§
"Eì òaLð" ïëéäå¯rAWp `l ixde §¥¨¦§©§©£¥Ÿ¦§©

.zFa`l `N ¤̀¨¨¨
øLà õøàä ìà íëúà éúàáäå"§¥¥¦¤§¤¤¨¨¤£¤

"'Bâå éúàNð¯x`Fanke .g ,e lirl ¨¨¦§§¥§©§¨
:FWExiR "'ici z` iz`Up"W mW i"WxA§©¦¨¤¨¨¦¤¨¦¥

d`xE ."i`qkA raXdl dizFnixd"£¦¦¨§¦¨©§¦§¦§¥
KWndAW s`e .dk ,ai lirl i"Wx©¦§¥§©¤§¤§¥
`le zFa`l oM rAWPW xn`p wEqRd©¨¤¡©¤¦§©¥¨¨§Ÿ
`Ed WExiRd ,l`xUi ipal oM rAWPW¤¦§©¥¦§¥¦§¨¥©¥

eiMWxn`p mdxa`l drEaXAW o ¤¥¨¤©§¨§©§¨¨¤¡©
df ixd ,"ux`d z` iYzp Lrxfl"§©§£¨©¦¤¨¨¤£¥¤

Frxfl rAWp ENi`M)`"eb(Wi cFre . §¦¦§©§©§§¥
e ,e lirl i"WxA x`Fand iR lr ,xnFl©©¦©§¨§©¦§¥
"l`xUi ipal xFn` okl" wEqRd lr©©¨¨¥¡¦§¥¦§¨¥
l` mkz` iz`ade" xn`p FkWndAW)¤§¤§§¤¡©§¥¥¦¤§¤¤

"'ebe ux`d(DzF` iRÎlr ± okl" , ¨¨¤¨¥©¦¨
`EdÎKExAÎWFcTd xnFlM ,"drEaXd©§¨§©©¨¨
drEaXd DzF` iRÎlrW gihan©§¦©¤©¦¨©§¨
l` mkz` `iai zFa`l rAWPW¤¦§©¨¨¨¦¤§¤¤
swFY Wi Ff dghadAW `vnp ,ux`d̈¨¤¦§¨¤§©§¨¨¥¤
ENi`M df ixd `liOnE ,drEaW lW¤§¨¦¥¨£¥¤§¦

.mdl rAWp¦§©¨¤
Cì dðúðeéðéòa àäz Yelàk E §¨¨¨§¥§¥¤§¦

íBia Ba "Eì dðúð"¯xEYIn oM cnFl §¨¨§©¥¥¦¦
xn` xaM ixdW ,"Kl DpzpE" zFaiYd©¥§¨¨¨¤£¥§¨¨©

"L`iai iM dide")m"`x(`dYW Epide . §¨¨¦§¦£§©§¤§¥
mFIA FA ENi`M LipirA daiag ux`d̈¨¤£¦¨§¥¤§¦©
itkE ,Wcgn dpYnA DzF` YlAw¦©§¨¨§©¨¨¥¨¨§¦
wifgY oM ,LipirA ux`d lW zEaiagd©£¦¤¨¨¤§¥¤¥©£¦

ozFPl daFh)dcya x`a(xEB"d azke . ¨©¥§¨©©
ux`dW mdl xidad dfAW ,"dix ©̀§¥¤¨¤¦§¦¨¤¤¨¨¤
zgY zltFp Dpi`W KM lM daEWg `id¦£¨¨¨¤¥¨¤¤©©
FnM) onGdn dlrnl `id `N` ,onGd©§©¤¨¦§©§¨¥©§©§
dlrnl mdW miaEWgd mixaCd lM̈©§¨¦©£¦¤¥§©§¨
,mixvn z`ivie dxFYd FnM ,onGdn¥©§©§©¨¦¦©¦§©¦

`a zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'c ycew zayl inei xeriy

(áé)øèt-ìëå ýåýéì íçø-øèt-ìë zøáòäå|øâL §©«£©§¨¬¨¤«¤¤−¤©«Ÿ̈®§¨¤´¤¤´¤
:ýåýéì íéøëfä Eì äéäé øLà äîäa§¥À̈£¤̧¦«§¤¬§²©§¨¦−©«Ÿ̈«

i"yx£z¯·Ú‰Â∑"לבּתֹו נחלתֹו את "והעברּתם אֹומר: הּוא וכן הפרׁשה, לׁשֹון אּלא והעברּת L‚¯.אין ¿«¬«¿»ְְְְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ∆∆
‰Ó‰a∑,אחריו הּבא את לפטר ּבבכֹורה קדֹוׁש ׁשהּוא הּכתּוב ולּמד עּתֹו, ּבלא וׁשּלחּתּו אּמֹו ׁשּׁשּגרּתּו נפל ¿≈»ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

"ּכל  ּכתב: ּכבר ׁשהרי הּנפל, על ללּמד אּלא ּבא לא זה אבל ,אלפי ׁשגר ּכמֹו ׁשגר, קרּוי נפל, ׁשאינֹו ְְְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹואף
לׁשֹון  ."ּובצאנ ּבבקר" אחר: ּבמקֹום ּופרׁש ּבא ּבמׁשמע, טמאה ּבהמה ּבכֹור אף ּתאמר: ואם רחם". ְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹּפטר

אדם ּבבכֹור רחם", ּפטר ּכל "והעברּת לפרׁש: יׁש מדּבר אחר, .הּכתּוב ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

(âé)äcôú àì-íàå äNá äcôz øîç øèt-ìëå§¨¤³¤£ŸÆ¦§¤´§¤½§¦¬Ÿ¦§¤−
éðáa íãà øBëa ìëå Bzôøòå:äcôz E ©«£©§®§¸Ÿ§¬¨¨²§¨¤−¦§¤«

i"yx£¯ÓÁ ¯Ët∑ ׁשּנמ לפי היא, הּכתּוב גזרת טמאה, ּבהמה ׁשאר ּפטר לחמֹורים.ולא מצרים ּבכֹורי ׁשלּו ∆∆¬…ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
טעּונים  חמֹורים) הרּבה נטל ׁשּלא מּיׂשראל אחד ל (ׁשאין מּמצרים ּביציאתן יׂשראל את ׁשּסּיעּו ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹועֹוד,

מצרים  ׁשל ּומּזהבם Na‰.מּכסּפם ‰cÙz∑ והּׂשה ּבהנאה מּתר חמֹור ּופטר לּכהן, ׂשה ּביד נֹותן חּלין ְְְִִִִֶַָָָƒ¿∆¿∆ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻֻ

Á˙tיב  ÏÎÂ ÈÈ Ì„˜ ‡cÏÂ Á˙Ù Ïk ¯aÚ˙Â¿«¿«»»««¿»√»¿»¿»»«
Ì„˜ Lc˜z ÔÈ¯Îc CÏ È‰È Èc ‡¯ÈÚa „ÏÂ¿«¿ƒ»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ«¿≈√»

:ÈÈ¿»

B¯Ùz˜יג  ‡¯ÓÁ„ (‡¯Îea) Á˙t ÏÎÂ¿»»«¿»«¬»»ƒ¿
ÏÎÂ dÙ˜˙Â ˜B¯Ù˙ ‡Ï Ì‡Â ‡¯n‡a¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿¿ƒ¿¿≈¿»

:˜B¯Ùz CÈ·a ‡L‡„ ‡¯Îea¿»«¬»»ƒ¿»ƒ¿
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mrhl `kxiRde ."xFng xht"l dXEcw§¨§¤¤£§©¦§¨§©©
Wprp `Ed dOl oM m`W ,`id df¤¦¤¦¥¨¨¤¡¨
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aEzMd zxifB)cecl likyn t"r(. §¥©©¨
äNá äcôzøèôe ,ïäkì äN ïúBð Y ¦§¤§¤¥¤©Ÿ¥¤¤

ãéa ïélç äOäå ,äàðäa øzî øBîç£ª¨©£¨¨§©¤ª¦§©
ïäk¯xhR mFwnA d`pdA xEq` Fpi`e Ÿ¥§¥¨©£¨¨¦§¤¤

mFwn lkA FlkF` dvx m` `N` ,xFng£¤¨¦¨¨§§¨¨



a`קיב zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'c ycew zayl inei xeriy
ממֹונֹו∑BzÙ¯ÚÂ.ּכהן  יפסיד לפיכ ּכהן, ׁשל ממֹונֹו הפסיד הּוא והֹורגֹו. מאחֹוריו ּבקֹופיץ .(מכילתא)עֹורפֹו ֵֹ«¬«¿ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֹ

‰cÙz EÈ·a Ì„‡ ¯BÎa ÏÎÂ∑ אחר ּבמקֹום קצּוב ּפדיֹונֹו סלעים, .חמׁש ¿…¿»»¿»∆ƒ¿∆ְְְִִֵֵַָָָָ

(ãé)ðá EìàLé-ék äéäåúàf-äî øîàì øçî E §¨º̈¦«¦§¨«§¬¦§²¨−̈¥´Ÿ©®Ÿ
íéøönî ýåýé eðàéöBä ãé ÷æça åéìà zøîàå§¨«©§¨´¥½̈§´Ÿ¤À̈«¦¨¯§Ÿ̈²¦¦§©−¦

:íéãáò úéaî¦¥¬£¨¦«
i"yx£¯ÁÓ Ea EÏ‡LÈ Èk∑:ּוכגֹון זה ּכגֹון זמן, לאחר ׁשהּוא מחר ויׁש עכׁשו ׁשהּוא מחר כב)יׁש (יהושע ƒƒ¿»¿ƒ¿»»ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ל  ּבניכם יאמרּו ראּובן "מחר ּובני ּגד ּדבני f‡˙.בנינּו" ‰Ó∑ׁשאלתֹו להעמיק י ֹודע ׁשאינֹו טּפׁש ּתינֹוק זה ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶָָָָֹ«…ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָ
אֹומר: הּוא אחר ּובמקֹום ּזאת". "מה וׁשֹואל: ו)וסֹותם הרי (דברים וגֹו'", והּמׁשּפטים והחּקים העדֹות "מה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹֻ

חכמה  ּדר והּׁשֹואל לׁשאל, יֹודע וׁשאינֹו רׁשע, ּתם, ּבנים: ארּבעה ּכנגד ּתֹורה ּדּברה חכם. ּבן ׁשאלת .זאת ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

Ó‡יד  ¯ÓÈÓÏ ¯ÁÓ Ca CpÏ‡LÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈ƒ¿¬ƒ»¿»¿»¿≈«»
ÈÈ ‡˜t‡ ‡„È ÛB˜˙a dÏ ¯ÓÈ˙Â ‡„»¿≈«≈ƒ¿¿»«¿»»¿»

:‡˙ec·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒƒ≈«¿»
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ממֹונֹו∑BzÙ¯ÚÂ.ּכהן  יפסיד לפיכ ּכהן, ׁשל ממֹונֹו הפסיד הּוא והֹורגֹו. מאחֹוריו ּבקֹופיץ .(מכילתא)עֹורפֹו ֵֹ«¬«¿ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֹ
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i"yx£¯ÁÓ Ea EÏ‡LÈ Èk∑:ּוכגֹון זה ּכגֹון זמן, לאחר ׁשהּוא מחר ויׁש עכׁשו ׁשהּוא מחר כב)יׁש (יהושע ƒƒ¿»¿ƒ¿»»ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ל  ּבניכם יאמרּו ראּובן "מחר ּובני ּגד ּדבני f‡˙.בנינּו" ‰Ó∑ׁשאלתֹו להעמיק י ֹודע ׁשאינֹו טּפׁש ּתינֹוק זה ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶָָָָֹ«…ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָ
אֹומר: הּוא אחר ּובמקֹום ּזאת". "מה וׁשֹואל: ו)וסֹותם הרי (דברים וגֹו'", והּמׁשּפטים והחּקים העדֹות "מה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹֻ
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יום ראשון - כ"ז טבת
מפרק קכ

עד סוף פרק קלד

יום רביעי - א' שבט
פרק כ

מפרק א 
עד סוף פרק ט

יום שני - כ"ח טבת
מפרק קלה

עד סוף פרק קלט

יום חמישי - ב' שבט
מפרק י

עד סוף פרק יז

יום שלישי - כ"ט טבת
מפרק קמ

עד סוף פרק קנ

יום שישי - ג' שבט
מפרק יח 

עד סוף פרק כב

שבת קודש - ד' שבט
פרק כ

מפרק כג סוף פרק כח

לשבוע פרשת בא תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה...  

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

  ... בשר  ועד 
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קטו zah f"k oey`x mei Ð fi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  כ"ז ראשון יום
פרק יז  ,44 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïáåé äæáå æé ÷øô,bk 'nr cr.äùòîä éìë

.æé ÷øtezcear xcq zeidl jixv cvik owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
eala zelbzda xxeri ,d"awd zlecba zeppeazd iciÎlr :"ipepia" ly

eze` rpnz d`xid .rxdÎxvia helyl ick z`fe ,'d z`xie 'd zad`

m`e ;dxez cenlle zeevn miiwl eze` ripz dad`de ,dxiar zeyrln

iciÎlr ,xxerl egeka oi`

e dad` ,zeppeazddd`xi

zelbzda dpiidzy ,el`k

zexzqen wx `l` ,eala

,ogeka f` mb - ealae egena

zbixcna eze` wifgdl

lka xidf zeidle ,"ipepia"d

zeler ,ok ;zeevnde dxezd

ely zeevnde dxezd f` mb

dxez cnl eli`k ,dlrnl

.ald zelbzday d`xie dad`a zeevn miiwe

äæáeiciÎlr ,xxerl egeka oi`y in mby ,epcnly dna - ¨¤
d`xie dad` wx `l` ,eala zeiybx d`xie dad` ,zeppeazd
ogeka yi z`f lka - cala eale egen zenelrza ze`haznd
oda qipkdl ,zeevnd b"ixz lka zenilyle zexidfl e`iadl

,dlrnl ozelrdle "zeig"áeúkM äî ïáeé1éìà áBø÷ ék" :E ¨©¤¨¦¨¥¤
éôa ,ãàî øácä."BúBNòì Eááìáe Elwy ,xne` weqtd - ©¨¨§Ÿ§¦¦§¨§©£

xeaic ,daygn :eiyeal zylya zeevne dxez miiwl icedil
- "ezeyrl" ,daygna - "jaala" ,xeaica - "jita" - dyrne
ly dzernyn oi` ,xzei wenre inipt oaena ,mxa .dyrna
ly izin`d epipr lr mb `l` ,cala daygnl "jaal" dlind
dad`d zeybx ly mnewn ,oky .d`xie dad` :`ede ,ald
ly ezernyn ixd ,jkl m`zda .ala `ed ,dnecke d`xide
zeevne dxez miiwl icedi lkl xacd (lw) aexw :`id weqtd
dad` ly ybx jezne ,d"awdn `xen ly inipt ybx jezn

:owfd epax l`ey jk lr .d"awdl"Eááìa" ¯ àeä ,äøBàëìc§¦§¨¦§¨§
,d`xie dad`a ald zeybx -eðlL Leçä ãâðlk `l eitl - ¤¤©¤¨

,d"awdn d`xile dad`l ribdl lw jkÎàéä äøBzäå]§©¨¦
,[úéçöð.onf lkle gvpl etweza cner dxeza oipr lk - ¦§¦

ipal z`f xn` epax dyny xnele `eal xyt` i` :xnelk
mdl lw xacd did drc xec mzeiday ,xacnd xecay l`xyi
lw xacd oi` epiabl eli`e ,d`xie dad` zebixcnl ribdl

oky .jk xacd oi` .jk lk aexwedxn`pe zigvp `id dxezd ,
llkep` ygena ,xen`k ,j` ,xacnd xecl `wec e`l ,xec

:mi`exíìBò úBåàzî Baì Ctäì "øácä ãàî áBø÷" ïéàL¤¥¨§Ÿ©¨¨§©¥¦¦©£¨
,úîàa 'ä úáäàì äfä,zee`zl ald dhep erahn ,oky - ©¤§©£©¤¡¤

dihpd z` zepyl mc`d lr ,d"awdl dad` xxerl icke
- ziahew zeipeviwl zg` zeipeviwn ,alay zize`ivnd
zee`z - dl` izy .d"awdl dad`l dfdÎmlerd zee`zn
.cgia zeidl ,ote` meya ,zeleki opi` ,'d zad`e ,dfdÎmlerd

"zeaald zaeg"d xn`nk2mileki mpi` mine y`y myky
`l jk ,cgia "xecl"'d zad`e dfdÎmlerd zee`z zeleki

lw `le "aexw" `ly ,ok m` ,mi`ex ep` .mc`d ala cgia zeidl
.'d z`xie 'd zad` mc`d ala reawl jk lkáeúkL Bîëe§¤¨

àøîba3äàøé ehà" : ©§¨¨©¦§¨
?"àéä ézøèeæ àúlî- ¦§¨©§¦¦

`id (d"awdn) d`xid ike
xn`y dn lr ?ohw xac

epax dyn4jiwl` 'd dn" :
m`Îik jnrn l`ey
:`xnbd zl`ey ,"d`xil
`zlin d`xi eh`"
dfnc" - "?`id `zxhef
lka ,daxc`c - gken
w"k oeyl) "c`n aexw epi` - dyn ly execa elit`e zexecd

d`xil qgia xacd jk m`e ,(epiax.äáäà ïkL-ìëå,oky - §¨¤¥©£¨
`l i`cea dad`ly ,d`xil xy`n dad`l ribdl xzei dyw
mb di`x epl yi ,eply yegl sqepy ,ixd .ribdl lw jk lk
cgeinae 'd z`xil ribdl jk lk lw xacd oi`y ,`xnbdn
?xacd "c`n aexw"y weqtd xne` ,`eti` ,cvik .'d zad`l

ì"æø eøîà íâå5."íúeLøa íaì ¯ à÷åc ¯ íé÷écö"c- §©¨§©©§©¦¦©§¨¦¨¦§¨
"wicv" epi`y in eli`e .'d z`xie 'd zad` cinz mala xxerl
`l` ,'ek aexw epi`y cal `lc gken dfnc" ,ezeyxa eal oi` -
,(iaxd oeyl) "'eke od oihreny ,miwicvl wx jiiy epi` daxc`
miiwl ,"c`n aexw" ,icedi lkly ,weqtd xne` ,`eti` ,cvik

,ezeyxa ealy :xnelk ,ald mr ,"jaala" zeevne dxezzgz
dxezd ixde ?'d zad`l dfdÎmlerd zee`z z` jetdl ,egewit

?miwicvl wx dpzip `l,"BúBNòì"c àlà"ezeyrl" dlnd - ¤¨§©£
"jaala" dfi` - "jaala c`n aexw" lr xaqd meyn da yi
,cala "ezeyrl"l rbepd "jaala" eze` df ixd ?c`n aexw
jaalae jita" :weqta xcqd dyw ,mvra ,oky .zeevn miiwl
j` - dyrne xeaic ,daygn lr ,lirl xen`k ,mifnex "ezeyrl
`le ,dhnl dlrnlny xcqd itl `l ,weqta mixceqn md oi`
dpeilrd dbixcna miligzn m` .dlrnl dhnlny xcqd itl
okn xg`l ,(daygn) "jaala" :xcqd zeidl jixv did ,xzei
`id daygn ik ,(dyrn) "ezeyrl" okn xg`le ,(xeaic) "jita"
miligzn m`e .dyrnn dlrnl xeaice ,xeaicn dlrnl
xg`l ,"ezeyrl" :xcqd zeidl jixv did ,dpezgzd dbixcna
weqtd ligzn ,`eti` ,recn ."jaala" okn xg`le ,"jita" okn
okn xg`le ,daygn - "jaala" jiynne ,xeaic - "jita"a
ixg` cin dazkp "ezeyrl" dlnd ,`l` ?dyrn - "ezeyrl"
xen`d "jaala"y ,yxtle xiaqdl d`a `idy iptn "jaala"
.zeevnd meiwl ,"ezeyrl"l xeywy dfk ote`l dpeekd ,o`k

,ãáìa úBönä úiNò éãéì äàéánä äáäàä ,øîBì äöBø- ¤©¨©£¨©§¦¨¦¥£¦©©¦§¦§©
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æ"äåò úååàúî åáì êôäì øáãä ãàî áåø÷ ïéàù
àúìéî äàøé åèà àøîâá ù"îëå úîàá 'ä úáäàì
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zahקטז g"k ipy mei Ð fi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  כ"ח שני יום
,bk 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àåäù éî àì íà,46 'nr cr:à"îá

wxta xaic dilry ,"egene eal zenelrzay" dad`l dpeekd
qgiay wx .dad` z`xwp ef oi` ,'d zad` zebixcna ,mcewd
`iadl dgekay iptn ,"dad`" z`xwp `id zeevnd meiwl

,zeevnd meiwl"àaìc àúeòø" àéäL,ald oevx - ¤¦§¨§¦¨
ék íb ,áì úBîeìòúaL¤§©£¥©¦
Baì úelbúäa dðéà¥¨§¦§©¦

.Là étLøkz`f lkae - §¦§¥¥
eze` d`ian `id mb

.zeevnd meiwläæ øáãå§¨¨¤
efk dad` ekeza xxerl -
,cala eal zenelrzay
ìëì ì÷ðå "ãàî áBø÷"¨§Ÿ§¨¥§¨
çî Bì Lé øLà íãà̈¨£¤¥Ÿ©
Bçî ék ,Bã÷ã÷a§¨§¨¦Ÿ

,BúeLøaeal oi` m` mb - ¦§
,ezeyxaïðBaúäì ìBëéå§¨§¦§¥

Ba,egena -øLà ìëk§¨£¤
Ba ïðBaúiLëe ,õtçé©§Ÿ§¤¦§¥

ãâa-ìk-ìò Bçîa ,ãéìBé àìénî ¯ àeä-Ceøa óBñ-ïéà úl ¦§ª©¥¨¦¥¨¦§Ÿ©¨
,íéðt,eala `l m` -Ba ä÷áãì 'äì äáäàä,d"awda - ¨¦¨©£¨©§¨§¨
íei÷a,meiw iciÎlr -.BúøBúå åéúBöîäæåzilkzde xwird - §¦¦§¨§¨§¤

ly,íãàä ìk,dxez cenlle zeevn miiwl -íBiä" ék ¨¨¨¨¦©
áéúk "íúBNòì6,,"meid" ozeyrl epzip zeevnd -"íBiä"L ©£¨§¦¤©

à÷åc äNònä íìBò àeä7"dyrnd mler" lr fnex "meid" - ¨©©£¤©§¨
Îmlerd ,`wecdfdxacd dppi` dnvrlyk d"awdl dad`d ,

oneiw `ed xwird .ixwirdiyrndick ,`l` .zeevnd ly
zad`l mc`d wewf ,inipt iytp ybx jezn ,ie`xk zeevn miiwl

,"mzeyrl" `ed ,"meid"d ly exwir ,j` .'døçîìe"xnelk - §¨¨

,`eal cizrl,"'eë,xkyd z` elawi -íB÷îa øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¨
.øçàyi dnvrlyk `idy ,'d zad` ly zizin`d dzbxc - ©¥

zrbep dpi` ,iwlg xky leaiw meyn dazrkmvr rbepy enk ,
dad`d mb dwitqn jk myle .zeevne dxez ly dyrnd
.alde gend zenelrzay
"ezeyrl" dlndy ixd
:"jaalae" z` dxiaqn
`id "jaala" dad` efi`
- mc` lkl "c`n aexw"
icil d`ad dad`d idef
da ice ,cala egena iehia
;"ezeyrl" icil `iadl
xxerl leki efk dad`
epi`y in mb ,ekeza
dad` xxerl lbeqn
ef dad` .ald zelbzda

genaz` xak `iaz ,
c`ddxezd meiwl m

:oldl xaqeiy itk - zeevnde,BúãìBzå Bòáèa èélL çnäå§©Ÿ©©¦§¦§§§¨
,álaL éìàîOä ììç ìòzindad ytpd ly dnewn - ©¨¨©§¨¦¤©¥

- okn xg`le ,zee`z xxerzdl zelelr myn ,rxdÎxvide
,zerx zeaygnéìk íäL íéøáàä ìk ìòå ,åét ìòå§©¦§©¨¨¥¨¦¤¥§¥

.äNònä,miptÎlkÎlr ,genay xg`ne .mdilr hily gend - ©©£¤
jke ,zeevn miiwle dxez cenll oevxde dad`d el didz
z`e dtd z` ripie ,alay de`zd lr ,okn xg`l ,gend helyi
xy`k mb df itl .zeevn miiwle dxez cenll mixa`d x`y
- ezeyxa egeny oeik ixd ,"wicv"a dfy itk ,ezeyxa epi` eal

,mixa`d x`y lre ald lr ritydl ezlekia

,úîàa òLø àeäL éî àì íà"ryxk" `xwpd "ipepia" `l - ¦Ÿ¦¤¨¨¤¡¤
hily" gend oi` elv` ,zn`a ryx `l` ,(b"i wxta xkfenk)

,daxc` `l` ,"ald lrì"æø øîàîk8íéòLøä"Líä §©£©©©¤¨§¨¦¥
,"íaì úeLøa,mnvr lr helyl mzexyt`a oi` - ¦§¦¨

de`z zxxerznyk
,malaíaì ïéàå§¥¦¨

,ììk íúeLøaoi` - ¦§¨§¨
drtyde gewit mey genl
,lirl xen`a .mal lr

mal miwicv"y xn`p cg` cvn ,dyw dxe`kl :sqep xac xaqei
,"ipepia"d eli`e ,ezeyxa eal "wicv"d wxy xnelk ,"mzeyxa
ipy cvne ;ezeyxa eal oi` - "wicv"n dbixcna dhnl `edy
epi`y in df itle ."mal zeyxa" md miryx `wecy ,xn`p
itk `l` ?ezeyxa ok` `ed eal - "ipepia" - "ryx" ly llka
mal" - "miwicv"d :xaca mipte` dyly :xacd oaei ,epxaqdy

md ,'d zad`a xxerzdl mivex mdy zr lkae ,"mzeyxa
lr rityi gendy jkl wwcfdl ekxhviy ilan ,mixxerzn
`l` ,mzeyxa mal oi`y cala ef `l - "miryx"d ;ald
mal oi` mpn` - "mipepia"de ;mal zeyxa md :daxc`
itk dcn dze`a ,mzeyxa
gend j` ,"wicv"a dfy

.ald lr mda ritynixd
,zniieqn dcnay
`ed ald ,"mipepia"a
,daygna ziyrnd drtydl xeywd lka z`fe ,mzeyxa
mzeyxa mal oi`" :xne` `ed "miryx"a ,okl .dyrne xeaic

llk.ald lr ritydl mileki md oi` ,gend zervn`a mb - "
j` ,mc`d ly ezclezn raha ald lr hily gendy epcnl
mb ,dxe`kl ,ixd ,"miryx"l qgia mb jk mixne` ep` oi` recn

:owfd epax xiaqn - ?mzclezn rah eze` epyi mdaLðò äæå§¤Ÿ¤
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

àúåòø àéäù ãáìá úåöîä úééùò éãéì äàéáîä
åáì úåìâúäá äðéà éë íâ áì úåîåìòúáù àáìã

íãà ìëì ì÷ðå ãàî áåø÷ äæ øáãå ùà éôùøëøùà
åá ïðåáúäì ìåëéå åúåùøá åçåî éë åã÷ã÷á çåî åì ùé

åá ïðåáúéùëå õåôçé øùà ìëëä"á ñ"à úìåãâá
ä÷áãì 'äì äáäàä íéðô ìë ìò åçåîá ãéìåé àìéîî

åéúåöî íåé÷á åáíúåùòì íåéä éë íãàä ìë äæå åúøåúå
ù"îë 'åë øçîìå à÷åã äùòîä íìåò àåä íåéäù áéúë
éìàîùä ììç ìò åúãìåúå åòáèá èéìù çåîäå .à"îá

éìë íäù íéøáàä ìë ìòå åéô ìòå áìáùäùòîä

íéòùøäù ì"æøàîë úîàá òùø àåäù éî àì íà
ììë íúåùøá íáì ïéàå íáì úåùøá íäìò ùðåò äæå
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יא.6. ז, א.7.דברים כב, יא.8.עירובין לד, רבה בראשית

zah g"k ipy mei Ð fi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.íðBò íöòå ìãb ìòegek mdn gwlp mdizepeer lr yperk - ©Ÿ¤§Ÿ¤£¨
cvik :dl`yd zl`yp ,jk m` ,mxa .ald lr helyl gend ly

xnel xyt`mdalw "miryx"l mby ,"c`n aexw" xacdy
:`id daeyzde - ?"jaala"a zeevne dxez miiwl xacdàìå§Ÿ

¯ íéúna äøBz äøac¦§¨¨©¥¦
íéeø÷ íäéiçaL elà¥¤§©¥¤§¦

.íéúîda - dxezd oi` - ¥¦
"'ebe jil` aexw"y xn`p
"miryx"a zxacn -
.mizn mi`xwp mdiigay
:o`k xird epiax w"k
aldc] l"pdtr dpde"
`le zeinyb dvex eraha
`l 'it` x"ied`
,'ek zenelrzay
mgen 'it` miryxde
`"` (1 k"` [mal zeyxa
mlerl (2 'd zcear mda
.('ek mxxeri in ik) e"g
mavna zn`ac (1 x`ane
mcia (2 la` .'ek `"`
ald rah) mavn zepyl

etwezezxiay i"r (mal
."'ekéà ,úîàa ék¦¤¡¤¦

ìéçúäì íéòLøì øLôà¤§¨¦§¨¦§©§¦
'ä ãáòì,ytpd ybx jezn zeevne dxez miiwl drnyny - ©£Ÿ

,d`xie dad`aì ,älçz øáòä ìò äáeLz eNòiL éìaøaL §¦¤©£§¨©¤¨¨§¦¨§©¥
íäL ,úBtìwä,mdly zexiardn exvepy ,zetilwd -Cñî ©§¦¤¥¨¨

,íéîMaL íäéáàì íðéa ú÷ñônä ìæøa ìL ävçîe ìécáî©§¦§¦¨¤©§¤©©§¤¤¥¨©£¦¤¤©¨©¦
- ?zetilwd z` mixaey ,`eti` ,dnae ,jk m` ,cvik -éãé-ìò©§¥

,åéàèç ìò BLôð úeøéøîe Baì úøéáLoexaye zexixnd - §¦©¦§¦©§©£¨¨
.zetilwd z` mixaey - ald:÷eñt ìò øäfa áeúkL Bîk§¤¨©Ÿ©©¨

"'Bâå øaLð áì ,äøaLð çeø íéäìà éçáæ"9,myl oaxw - ¦§¥¡Ÿ¦©¦§¨¨¥¦§¨§
.dxayp "`xg` `xhq"d gexyk ,"dxayp gex" `ed ,miwl`

- ?"`xg` `xhq"d gex zxayp dnae cvikøaLð áì éãé-ìòL¤©§¥¥¦§¨
úLøt íL ïiò] àøçà-àøèñc äàîhä çeø äøaLð ¯¦§§¨©©ª§¨§¦§¨¨¢¨©¥¨¨¨©
Leøôáe à ãenò ä óãå ç óc àø÷iå úLøôe îø óc ñçðét¦§¨©¨¨©©¦§¨©§©©§¥

.[íL æ"îøämixkfp zepaxwd lky ,xaecn my "xdef"a - ¨¨
gix" :zepaxwa cinz aezky enk ,'ied myl zekiiya dxeza
mey xkfp epi` - miwl` myl zekiiya eli`e ."'iedl gegip
gex zxiay - ?miwl` myl oaxwk ynyn ,`eti` ,dn .oaxw
gex - miwl` igaf" :weqtd xne` z`f ;"`xg` `xhq"d
mileki "miryx"d oi` ok`y ,miptÎlkÎlr ,ixd ."dxayp

- mal z` dligz exayiy ilan ,'d zceara ligzdlàéäå- §¦
,xard lr dhxg edfy ,mi`hgd lr zexnxnzdde ald oexay

md,äàzz äáeLz úðéçazepiga izy .dpezgz daeyz - §¦©§¨©¨¨
iehia icil ze`ad ,"d`lir daeyz"e "d`zz daeyz" :daeyza

mya ;'ied myn 'd ze`d zxfgd ,"'d aeyz" ,"daeyz" dlina
ixg`y dpey`xd 'dd ,(dpeilrd) d`lir 'd :o"idd izy - 'ied
"d`lir daeyz" - .e"`ed ixg`y 'dd ,d`zz 'de - c"eid
"d`zz daeyz"e ;'ied my ly c"eil d`lir 'd zxfgd :epiid
d`zz 'd zxfgd :epiid
.'ied my ly e"`el
xaecn dzece` daeyzd
:d`zz daeyz `id - o`k

,äàzz 'ä úBìòìly - ©£©¨¨
,'ied mydîé÷äì©£¦¨

ìà äìôðL dúìéôpî- ¦§¦¨¨¤¨§¨¤
ze`xwpd ,zetilwd

àeäL ,íéðBöéçä- ©¦¦¤
my ly d`zz 'd zlitp

,mipevigd icil 'iedãBñ
øîàîk ,äðéëMä úeìb̈©§¦¨§©£©

ì"æø10¯ íBãàì eìb" : ©©¨¤¡
,"íänò äðéëLjeza - §¦¨¦¨¤

,zelbdeðéäcdceara - §©§
,mc`d ly zipgexd

:dpeekdäNBò íãàäLk§¤¨¨¨¤
"íBãà" äNòîlykp - ©£¥¡

,olvilÎ`pngx zexiara
éLîîe ãéøBîì CíL- ¦©§¦§¨

,zetilwd jezaúðéça§¦©
,BlL äîLð-çeø-Lôð úà äiçnä úeäìà õBöéðåzelb" - §¦¡Ÿ©§©¤¤¤¤©§¨¨¤

z`hazn zelbd ;zelba `ed eay iwl`d uevipd - "dpikyd
,eznype egex ,eytp z` dign ixd iwl`d uevipdy jka
ììçaL BaìaL ,ätìwäî úéîäaä Lôða Ba íéLaìîä©§ª¨¦§¤¤©§¥¦¥©§¦¨¤§¦¤¤¨¨

Ba úëìBnä ,éìàîOä,ea zehley dtilwde zindad ytpd - ©§¨¦©¤¤
,òLø BãBòa,daeyza xfgy iptl -äpè÷ øéòa úìLBîe- §¨¨¤¤¨¦§©¨

,sebd,BlLjeza zelba ze`vnp dnype gex ,ytpdy ixd - ¤
iwl`d uevipd mb zelba `vnp ociÎlre ozi` cgie ,dtilwd

,oze` dignd.dìöà äìBba íéLeák äîLð-çeø-Lôðå- §¤¤©§¨¨§¦©¨¤§¨
,zelba ze`vnp ody cala ef `l ,onvr dnypde gexd ,ytpd
ca`ny wx `l ieayd .iay ly avn - zelba "zeyeak" mb od

eizelert zeyrl ezexig z``edzeyrl eilr mitek mb `l` ,
ly eizelert`peydiwl`d uevipd eli`e .ieay `ed eiciay

z` zeigdl die`xd ezrtyd zxcrp - zelba wx `vnp envr
"zeig" ,sebd lka ociÎlre ,oda ybxezy ,dnype gex ,ytpd

.ziwl`äàîhä çeø äøaLðå ,Baø÷a Baì øaLpLëe§¤¦§¨¦§¦§§¦§§¨©©ª§¨
eãøtúéå ,àøçà-àøèñå,"`xg` `xhq"de dtilwd zegek - §¦§¨¨¢¨©¦§¨§

àéä ¯ 'eë,dpikyd `idy ,'ied my ly d`zz 'd ze`d -äî÷ ¦¨¨
:øçà íB÷îa øàaúpL Bîk ,äávð íâå dúìéôpî,ixd - ¦§¦¨¨§©¦¨¨§¤¦§¨¥§¨©¥

.dzelbn dpikyd ,lekiak ,zxxgzyn ,daeyz iciÎlry
,f` wxe ,etebae eytpa ritydl ligzn mc`ay iwl`d uevipd
ina eli`e ."ryx"a xacd jk .'d zceara ligzdl leki `ed
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íéøîà éèå÷éì
íäééçáù åìà íéúîá äøåú äøáã àìå íðåò íöåòå ìãåâ

úîàá éë íéúî íéåø÷ìéçúäì íéòùøì øùôà éà
øáùì äìçú øáòä ìò äáåùú åùòéù éìá 'ä ãåáòì

êñî íäù 'åôéì÷äú÷ñôîä ìæøá ìù äöéçîå ìéãáî
åùôð úøéøîå åáì úøéáù é"ò íéîùáù íäéáàì íðéá

ìòäøáùð çåø íéäìà éçáæ ÷åñô ìò øäæá ù"îë åéàèç
çåø äøáùð øáùð áì é"òù 'åâå øáùð áìäàîåèä

à"ò 'ä 'ãå 'ç 'ã àø÷éå 'ôå î"ø 'ã ñçðéô 'ô ù"ò] à"ñã
[íù æ"îøä 'éôáåàéäåúåìòäì äàúú äáåùú 'éçá

àåäù 'éðåöéçä ìà äìôðù äúìéôðî äîé÷äì äàúú 'ä
úåìâ ãåñíäîò äðéëù íåãàì åìâ ì"æøàîë äðéëùä

êéùîîå ãéøåî íåãà äùòî äùåò íãàäùë åðééäã
åìù ð"øð úà äéçîä úåäìà õåöéðå 'éçá íùì
åáìáù äôéì÷äî úéîäáä ùôðá åá íéùáåìîä
úìùåîå òùø åãåòá åá úëìåîä éìàîùä ììçáù

äìöà äìåâá 'éùåáë ð"øðå åìù äðè÷ øéòáøáùðùëå
'åë åãøôúéå à"ñå äàîåèä çåø äøáùðå åáø÷á åáì

äáöð íâå äúìéôðî äî÷ àéä:à"îá ù"îë
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יח.9. נא, א.10.תהלים כט, מגילה ראה



קיז zah g"k ipy mei Ð fi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  כ"ח שני יום
,bk 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àåäù éî àì íà,46 'nr cr:à"îá

wxta xaic dilry ,"egene eal zenelrzay" dad`l dpeekd
qgiay wx .dad` z`xwp ef oi` ,'d zad` zebixcna ,mcewd
`iadl dgekay iptn ,"dad`" z`xwp `id zeevnd meiwl

,zeevnd meiwl"àaìc àúeòø" àéäL,ald oevx - ¤¦§¨§¦¨
ék íb ,áì úBîeìòúaL¤§©£¥©¦
Baì úelbúäa dðéà¥¨§¦§©¦

.Là étLøkz`f lkae - §¦§¥¥
eze` d`ian `id mb

.zeevnd meiwläæ øáãå§¨¨¤
efk dad` ekeza xxerl -
,cala eal zenelrzay
ìëì ì÷ðå "ãàî áBø÷"¨§Ÿ§¨¥§¨
çî Bì Lé øLà íãà̈¨£¤¥Ÿ©
Bçî ék ,Bã÷ã÷a§¨§¨¦Ÿ

,BúeLøaeal oi` m` mb - ¦§
,ezeyxaïðBaúäì ìBëéå§¨§¦§¥

Ba,egena -øLà ìëk§¨£¤
Ba ïðBaúiLëe ,õtçé©§Ÿ§¤¦§¥

ãâa-ìk-ìò Bçîa ,ãéìBé àìénî ¯ àeä-Ceøa óBñ-ïéà úl ¦§ª©¥¨¦¥¨¦§Ÿ©¨
,íéðt,eala `l m` -Ba ä÷áãì 'äì äáäàä,d"awda - ¨¦¨©£¨©§¨§¨
íei÷a,meiw iciÎlr -.BúøBúå åéúBöîäæåzilkzde xwird - §¦¦§¨§¨§¤

ly,íãàä ìk,dxez cenlle zeevn miiwl -íBiä" ék ¨¨¨¨¦©
áéúk "íúBNòì6,,"meid" ozeyrl epzip zeevnd -"íBiä"L ©£¨§¦¤©

à÷åc äNònä íìBò àeä7"dyrnd mler" lr fnex "meid" - ¨©©£¤©§¨
Îmlerd ,`wecdfdxacd dppi` dnvrlyk d"awdl dad`d ,

oneiw `ed xwird .ixwirdiyrndick ,`l` .zeevnd ly
zad`l mc`d wewf ,inipt iytp ybx jezn ,ie`xk zeevn miiwl

,"mzeyrl" `ed ,"meid"d ly exwir ,j` .'døçîìe"xnelk - §¨¨

,`eal cizrl,"'eë,xkyd z` elawi -íB÷îa øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¨
.øçàyi dnvrlyk `idy ,'d zad` ly zizin`d dzbxc - ©¥

zrbep dpi` ,iwlg xky leaiw meyn dazrkmvr rbepy enk ,
dad`d mb dwitqn jk myle .zeevne dxez ly dyrnd
.alde gend zenelrzay
"ezeyrl" dlndy ixd
:"jaalae" z` dxiaqn
`id "jaala" dad` efi`
- mc` lkl "c`n aexw"
icil d`ad dad`d idef
da ice ,cala egena iehia
;"ezeyrl" icil `iadl
xxerl leki efk dad`
epi`y in mb ,ekeza
dad` xxerl lbeqn
ef dad` .ald zelbzda

genaz` xak `iaz ,
c`ddxezd meiwl m

:oldl xaqeiy itk - zeevnde,BúãìBzå Bòáèa èélL çnäå§©Ÿ©©¦§¦§§§¨
,álaL éìàîOä ììç ìòzindad ytpd ly dnewn - ©¨¨©§¨¦¤©¥

- okn xg`le ,zee`z xxerzdl zelelr myn ,rxdÎxvide
,zerx zeaygnéìk íäL íéøáàä ìk ìòå ,åét ìòå§©¦§©¨¨¥¨¦¤¥§¥

.äNònä,miptÎlkÎlr ,genay xg`ne .mdilr hily gend - ©©£¤
jke ,zeevn miiwle dxez cenll oevxde dad`d el didz
z`e dtd z` ripie ,alay de`zd lr ,okn xg`l ,gend helyi
xy`k mb df itl .zeevn miiwle dxez cenll mixa`d x`y
- ezeyxa egeny oeik ixd ,"wicv"a dfy itk ,ezeyxa epi` eal

,mixa`d x`y lre ald lr ritydl ezlekia

,úîàa òLø àeäL éî àì íà"ryxk" `xwpd "ipepia" `l - ¦Ÿ¦¤¨¨¤¡¤
hily" gend oi` elv` ,zn`a ryx `l` ,(b"i wxta xkfenk)

,daxc` `l` ,"ald lrì"æø øîàîk8íéòLøä"Líä §©£©©©¤¨§¨¦¥
,"íaì úeLøa,mnvr lr helyl mzexyt`a oi` - ¦§¦¨

de`z zxxerznyk
,malaíaì ïéàå§¥¦¨

,ììk íúeLøaoi` - ¦§¨§¨
drtyde gewit mey genl
,lirl xen`a .mal lr

mal miwicv"y xn`p cg` cvn ,dyw dxe`kl :sqep xac xaqei
,"ipepia"d eli`e ,ezeyxa eal "wicv"d wxy xnelk ,"mzeyxa
ipy cvne ;ezeyxa eal oi` - "wicv"n dbixcna dhnl `edy
epi`y in df itle ."mal zeyxa" md miryx `wecy ,xn`p
itk `l` ?ezeyxa ok` `ed eal - "ipepia" - "ryx" ly llka
mal" - "miwicv"d :xaca mipte` dyly :xacd oaei ,epxaqdy

md ,'d zad`a xxerzdl mivex mdy zr lkae ,"mzeyxa
lr rityi gendy jkl wwcfdl ekxhviy ilan ,mixxerzn
`l` ,mzeyxa mal oi`y cala ef `l - "miryx"d ;ald
mal oi` mpn` - "mipepia"de ;mal zeyxa md :daxc`
itk dcn dze`a ,mzeyxa
gend j` ,"wicv"a dfy

.ald lr mda ritynixd
,zniieqn dcnay
`ed ald ,"mipepia"a
,daygna ziyrnd drtydl xeywd lka z`fe ,mzeyxa
mzeyxa mal oi`" :xne` `ed "miryx"a ,okl .dyrne xeaic

llk.ald lr ritydl mileki md oi` ,gend zervn`a mb - "
j` ,mc`d ly ezclezn raha ald lr hily gendy epcnl
mb ,dxe`kl ,ixd ,"miryx"l qgia mb jk mixne` ep` oi` recn

:owfd epax xiaqn - ?mzclezn rah eze` epyi mdaLðò äæå§¤Ÿ¤
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

àúåòø àéäù ãáìá úåöîä úééùò éãéì äàéáîä
åáì úåìâúäá äðéà éë íâ áì úåîåìòúáù àáìã

íãà ìëì ì÷ðå ãàî áåø÷ äæ øáãå ùà éôùøëøùà
åá ïðåáúäì ìåëéå åúåùøá åçåî éë åã÷ã÷á çåî åì ùé

åá ïðåáúéùëå õåôçé øùà ìëëä"á ñ"à úìåãâá
ä÷áãì 'äì äáäàä íéðô ìë ìò åçåîá ãéìåé àìéîî

åéúåöî íåé÷á åáíúåùòì íåéä éë íãàä ìë äæå åúøåúå
ù"îë 'åë øçîìå à÷åã äùòîä íìåò àåä íåéäù áéúë
éìàîùä ììç ìò åúãìåúå åòáèá èéìù çåîäå .à"îá

éìë íäù íéøáàä ìë ìòå åéô ìòå áìáùäùòîä

íéòùøäù ì"æøàîë úîàá òùø àåäù éî àì íà
ììë íúåùøá íáì ïéàå íáì úåùøá íäìò ùðåò äæå
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יא.6. ז, א.7.דברים כב, יא.8.עירובין לד, רבה בראשית

zah g"k ipy mei Ð fi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.íðBò íöòå ìãb ìòegek mdn gwlp mdizepeer lr yperk - ©Ÿ¤§Ÿ¤£¨
cvik :dl`yd zl`yp ,jk m` ,mxa .ald lr helyl gend ly

xnel xyt`mdalw "miryx"l mby ,"c`n aexw" xacdy
:`id daeyzde - ?"jaala"a zeevne dxez miiwl xacdàìå§Ÿ

¯ íéúna äøBz äøac¦§¨¨©¥¦
íéeø÷ íäéiçaL elà¥¤§©¥¤§¦

.íéúîda - dxezd oi` - ¥¦
"'ebe jil` aexw"y xn`p
"miryx"a zxacn -
.mizn mi`xwp mdiigay
:o`k xird epiax w"k
aldc] l"pdtr dpde"
`le zeinyb dvex eraha
`l 'it` x"ied`
,'ek zenelrzay
mgen 'it` miryxde
`"` (1 k"` [mal zeyxa
mlerl (2 'd zcear mda
.('ek mxxeri in ik) e"g
mavna zn`ac (1 x`ane
mcia (2 la` .'ek `"`
ald rah) mavn zepyl

etwezezxiay i"r (mal
."'ekéà ,úîàa ék¦¤¡¤¦

ìéçúäì íéòLøì øLôà¤§¨¦§¨¦§©§¦
'ä ãáòì,ytpd ybx jezn zeevne dxez miiwl drnyny - ©£Ÿ

,d`xie dad`aì ,älçz øáòä ìò äáeLz eNòiL éìaøaL §¦¤©£§¨©¤¨¨§¦¨§©¥
íäL ,úBtìwä,mdly zexiardn exvepy ,zetilwd -Cñî ©§¦¤¥¨¨

,íéîMaL íäéáàì íðéa ú÷ñônä ìæøa ìL ävçîe ìécáî©§¦§¦¨¤©§¤©©§¤¤¥¨©£¦¤¤©¨©¦
- ?zetilwd z` mixaey ,`eti` ,dnae ,jk m` ,cvik -éãé-ìò©§¥

,åéàèç ìò BLôð úeøéøîe Baì úøéáLoexaye zexixnd - §¦©¦§¦©§©£¨¨
.zetilwd z` mixaey - ald:÷eñt ìò øäfa áeúkL Bîk§¤¨©Ÿ©©¨

"'Bâå øaLð áì ,äøaLð çeø íéäìà éçáæ"9,myl oaxw - ¦§¥¡Ÿ¦©¦§¨¨¥¦§¨§
.dxayp "`xg` `xhq"d gexyk ,"dxayp gex" `ed ,miwl`

- ?"`xg` `xhq"d gex zxayp dnae cvikøaLð áì éãé-ìòL¤©§¥¥¦§¨
úLøt íL ïiò] àøçà-àøèñc äàîhä çeø äøaLð ¯¦§§¨©©ª§¨§¦§¨¨¢¨©¥¨¨¨©
Leøôáe à ãenò ä óãå ç óc àø÷iå úLøôe îø óc ñçðét¦§¨©¨¨©©¦§¨©§©©§¥

.[íL æ"îøämixkfp zepaxwd lky ,xaecn my "xdef"a - ¨¨
gix" :zepaxwa cinz aezky enk ,'ied myl zekiiya dxeza
mey xkfp epi` - miwl` myl zekiiya eli`e ."'iedl gegip
gex zxiay - ?miwl` myl oaxwk ynyn ,`eti` ,dn .oaxw
gex - miwl` igaf" :weqtd xne` z`f ;"`xg` `xhq"d
mileki "miryx"d oi` ok`y ,miptÎlkÎlr ,ixd ."dxayp

- mal z` dligz exayiy ilan ,'d zceara ligzdlàéäå- §¦
,xard lr dhxg edfy ,mi`hgd lr zexnxnzdde ald oexay

md,äàzz äáeLz úðéçazepiga izy .dpezgz daeyz - §¦©§¨©¨¨
iehia icil ze`ad ,"d`lir daeyz"e "d`zz daeyz" :daeyza

mya ;'ied myn 'd ze`d zxfgd ,"'d aeyz" ,"daeyz" dlina
ixg`y dpey`xd 'dd ,(dpeilrd) d`lir 'd :o"idd izy - 'ied
"d`lir daeyz" - .e"`ed ixg`y 'dd ,d`zz 'de - c"eid
"d`zz daeyz"e ;'ied my ly c"eil d`lir 'd zxfgd :epiid
d`zz 'd zxfgd :epiid
.'ied my ly e"`el
xaecn dzece` daeyzd
:d`zz daeyz `id - o`k

,äàzz 'ä úBìòìly - ©£©¨¨
,'ied mydîé÷äì©£¦¨

ìà äìôðL dúìéôpî- ¦§¦¨¨¤¨§¨¤
ze`xwpd ,zetilwd

àeäL ,íéðBöéçä- ©¦¦¤
my ly d`zz 'd zlitp

,mipevigd icil 'iedãBñ
øîàîk ,äðéëMä úeìb̈©§¦¨§©£©

ì"æø10¯ íBãàì eìb" : ©©¨¤¡
,"íänò äðéëLjeza - §¦¨¦¨¤

,zelbdeðéäcdceara - §©§
,mc`d ly zipgexd

:dpeekdäNBò íãàäLk§¤¨¨¨¤
"íBãà" äNòîlykp - ©£¥¡

,olvilÎ`pngx zexiara
éLîîe ãéøBîì CíL- ¦©§¦§¨

,zetilwd jezaúðéça§¦©
,BlL äîLð-çeø-Lôð úà äiçnä úeäìà õBöéðåzelb" - §¦¡Ÿ©§©¤¤¤¤©§¨¨¤

z`hazn zelbd ;zelba `ed eay iwl`d uevipd - "dpikyd
,eznype egex ,eytp z` dign ixd iwl`d uevipdy jka
ììçaL BaìaL ,ätìwäî úéîäaä Lôða Ba íéLaìîä©§ª¨¦§¤¤©§¥¦¥©§¦¨¤§¦¤¤¨¨

Ba úëìBnä ,éìàîOä,ea zehley dtilwde zindad ytpd - ©§¨¦©¤¤
,òLø BãBòa,daeyza xfgy iptl -äpè÷ øéòa úìLBîe- §¨¨¤¤¨¦§©¨

,sebd,BlLjeza zelba ze`vnp dnype gex ,ytpdy ixd - ¤
iwl`d uevipd mb zelba `vnp ociÎlre ozi` cgie ,dtilwd

,oze` dignd.dìöà äìBba íéLeák äîLð-çeø-Lôðå- §¤¤©§¨¨§¦©¨¤§¨
,zelba ze`vnp ody cala ef `l ,onvr dnypde gexd ,ytpd
ca`ny wx `l ieayd .iay ly avn - zelba "zeyeak" mb od

eizelert zeyrl ezexig z``edzeyrl eilr mitek mb `l` ,
ly eizelert`peydiwl`d uevipd eli`e .ieay `ed eiciay

z` zeigdl die`xd ezrtyd zxcrp - zelba wx `vnp envr
"zeig" ,sebd lka ociÎlre ,oda ybxezy ,dnype gex ,ytpd

.ziwl`äàîhä çeø äøaLðå ,Baø÷a Baì øaLpLëe§¤¦§¨¦§¦§§¦§§¨©©ª§¨
eãøtúéå ,àøçà-àøèñå,"`xg` `xhq"de dtilwd zegek - §¦§¨¨¢¨©¦§¨§

àéä ¯ 'eë,dpikyd `idy ,'ied my ly d`zz 'd ze`d -äî÷ ¦¨¨
:øçà íB÷îa øàaúpL Bîk ,äávð íâå dúìéôpî,ixd - ¦§¦¨¨§©¦¨¨§¤¦§¨¥§¨©¥

.dzelbn dpikyd ,lekiak ,zxxgzyn ,daeyz iciÎlry
,f` wxe ,etebae eytpa ritydl ligzn mc`ay iwl`d uevipd
ina eli`e ."ryx"a xacd jk .'d zceara ligzdl leki `ed
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íéøîà éèå÷éì
íäééçáù åìà íéúîá äøåú äøáã àìå íðåò íöåòå ìãåâ

úîàá éë íéúî íéåø÷ìéçúäì íéòùøì øùôà éà
øáùì äìçú øáòä ìò äáåùú åùòéù éìá 'ä ãåáòì

êñî íäù 'åôéì÷äú÷ñôîä ìæøá ìù äöéçîå ìéãáî
åùôð úøéøîå åáì úøéáù é"ò íéîùáù íäéáàì íðéá

ìòäøáùð çåø íéäìà éçáæ ÷åñô ìò øäæá ù"îë åéàèç
çåø äøáùð øáùð áì é"òù 'åâå øáùð áìäàîåèä

à"ò 'ä 'ãå 'ç 'ã àø÷éå 'ôå î"ø 'ã ñçðéô 'ô ù"ò] à"ñã
[íù æ"îøä 'éôáåàéäåúåìòäì äàúú äáåùú 'éçá

àåäù 'éðåöéçä ìà äìôðù äúìéôðî äîé÷äì äàúú 'ä
úåìâ ãåñíäîò äðéëù íåãàì åìâ ì"æøàîë äðéëùä

êéùîîå ãéøåî íåãà äùòî äùåò íãàäùë åðééäã
åìù ð"øð úà äéçîä úåäìà õåöéðå 'éçá íùì
åáìáù äôéì÷äî úéîäáä ùôðá åá íéùáåìîä
úìùåîå òùø åãåòá åá úëìåîä éìàîùä ììçáù

äìöà äìåâá 'éùåáë ð"øðå åìù äðè÷ øéòáøáùðùëå
'åë åãøôúéå à"ñå äàîåèä çåø äøáùðå åáø÷á åáì

äáöð íâå äúìéôðî äî÷ àéä:à"îá ù"îë
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יח.9. נא, א.10.תהלים כט, מגילה ראה



zahקיח h"k iyily mei Ð gi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  כ"ט שלישי יום
פרק יח  ,46 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úôñåúìå çé ÷øô,ck 'nr cr.[íéìåâìâ

xacny) weqtd xne` okle ,"ald lr hily" egen ,ryx epi`y
c`n lw - "c`n xacd jil` aexw ik" :(miryx mpi`y dl`a
.'d z`xiae 'd zad`a - "jaala" ,zeevne dxez miiwl icedil
,"ald lr hily gen" ly oiprd zece` epcnl df wxta
,egen zpad zrtyda ekeza xvei mc`dy oevxd iciÎlre
xywa siqedl ie`x - .eal zee`z lr xabzdl ezlekia

:xen`l
lv` dpiea mrt xwia yhiee`aeiln ocrÎeznyp a"yxden iaxd

?zeciqgd zxez idn :xeqtextd el`y .miieqn xeqtext ,`tex
xiaqi gendy ,`id zeciqgd zxez - :el dpr ocr eznyp iaxd
gendy dn z` miiga myiil ald lre ,zevxl eilr dn all
ixd md ale gen ,z`f miyer cvik :xeqtextd aey el`y .oian
jka ,ok` - :iaxd el dpr !mdipia cixtn lecb miy zenler ipy
,dl` mler iwlg ipy oia xyb miwdl ,mc`d zcear z`hazn
jk ,mdipia miipexhwl` oetlh iheg geznl zegtd lkl e`

.ala xi`ie ribi genay xe`dy

.çé ÷øtjil` aexw ik" :weqtd z` owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
,l`xyin cg` lkl xacd aexwy ,"ezeyrl jaalae jita c`n xacd

oipr iciÎlr ,'d z`xiae 'd zad`a - "jaala" ,zeevne dxez miiwl

ezeyxa `ed "gen"d ,oky .d"awd zlecba zewnrzdd ,"zeppeazdd"

mb) l`xyin cg` lk ly

dfy itk ,ezeyxa epi` ealyk

,(mzeyxa maly "miwicv"a

egena wnrzdl ezlekiae

.dvex `edy dn lka

zlecba egena wnrziyke

ekeza "cilei" - d"awd

.epnn d`xie d"awdl dad`

,zepey zeaiq zngn m` mb

dad` "xevil" ezexyt`a oi`

zeybxene zeielb d`xie

d`xie dad` .eal zenelrzae egena oze` "xevil" leki `ed j` ,eala

mb od .zeevne dxez meiwl eze` `iadl - "ezeyrl"l oda ic el`

dxez cnl eli`k - dlrnl ozelrdl ,eizeevnae ezxeza zeyalzn

.ala zeybxene zeielb d`xie dad` jezn zeevn miiwe

dperh - "zeppeazd" iciÎlr exvepy d`xie dad` od el`y xg`n ,mxa

xacd jil` aexw ik" :weqtay) "c`n" dlndc`nick ik ,xaqd ("

jixv ,opeazdl dna mc`l didiy jixv ,d"awd zlecba opeazdl

zeidl jixv mb `ed .ef dricia opeazdle 'd zlecba drici el didzy

dfy jk lr xnel xyt` ,`eti` ,cvik .zeppeazdd oiprl mi`zne iepa

aexw"c`nin mby ,cenll micner ep`y wxta ,owfd epax xiaqi - ?"

z`f lka - zeppeazdd oiprl jiiy epi`e ,d"awd zlecba drici el oi`y

z`xiae 'd zad`a ,ald mr ,"jaala" zeevne dxez miiwl `ed mb leki

,l`xyin cg` lk alay d"awdl "zxzeqn dad`"d iciÎlr ,z`fe .'d

ef dad` ielib myl .epizea`n l`xyin cg` lkl dyexi `idy

itk - `l` ,zeppeazdd oiprl wewf mc`d oi` (d`xi mb dkeza zllekd)

oexkf .ef dad` ea zniiwy xekfiy ,"oexkf"d oipra el ic - oldl xiaqiy

xak xyt` ef dad` lr .zeevnde dxezd meiwl eze` `iai cala df

,el xyt` - zeppeazdd oiprl jiiy epi`y in mb ik ,"c`n aexw" xnel

.zeevne dxez miiwl ,ef dad`a

ék" :÷eñôaL "ãàî" úlî ,áèéä øàa ,øeàa úôñBzìe§¤¤¥¨¥¥¥¦©§Ÿ¤§¨¦

éìà áBø÷"'Bâå ãàî øácä E1,`id "c`n" dlnd zernyn - ¨¥¤©¨¨§Ÿ§
yc`n'd zad`a ,"jaala" zeevne dxez miiwl lwe aexw

jil` aexw" zernyny ,epxaqdy dn itl ,mxa .'d z`xiae
zlekia ,d"awd zelcba zeppeazd iciÎlry ,`id "xacd
ekeza "xevil" mc`d
zegtl ,d`xie dad`
- "dpeaz" zpigaa
mixacd oiicr miperh
dyexc m` ,oky .xaqd
zeppeazd jkl
df oi`y ixd ,zewnrzde

aexw"c`n,"éøöòãéì C ¨¦¥©
éî óà ék ,äðîàð¤¡¨¨¦©¦
úòéãéa äøö÷ BzòcL¤©§§¨¨¦¦©

,'ädrici el dxqg -
,d"awd ly ezlecba ,oda opeazdl ,dpadeïéáäì áì Bì ïéàå§¥¥§¨¦

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãâaitk min`zen mpi` eale egen - ¦§ª©¥¨
lkeiy ,zeppeazdd oiprl jixvyäpnî ãéìBäì- §¦¦¤¨

,zeppeazddneîéçøe eìéçc,dad`e d`xi -Bçîa elôà §¦§¦£¦§Ÿ
ãáì Búðeáúeekeza xxerl ezexyt`a oi`y cala ef `l - §¨§©

xxerl ezexyt`a mb oi`y `l` ,ala zeybxen d`xie dad`
,cala ezpeazae egena iehia icil dp`azy d`xie dad`

ì ãàî øácä åéìà áBø÷ ïë-ét-ìò-óàøîLxnyidl - ©©¦¥¨¥¨©¨¨§Ÿ¦§Ÿ
wewf ,lirl xaqedy itky ,dyrzÎ`lÎzevn efi` lr xearln

,'d z`xi ly "dcn"l ,jk myl mc`dúBNòìå,miiwl -ìk §©£¨
,ïlk ãâðk äøBz ãeîìúå ,äøBzä úBöîzenilyl ,oky - ¦§©¨§©§¨§¤¤ª¨

ixd - 'd zad` zyxcp ,dxez cenile dyrdÎzeevn ly oneiw
,z`f miiwl eciay,Lnî Bááìáe åéôaitl wx `l ,xnelk - §¦¦§¨©¨

itl mb `l` ,daygn - "jaala" dlnd ly ielbd dyexit
,'d zad`ae 'd z`xia - jaala dlnd ly izin`d dbyen

,ynn ala,àaìc à÷îòî,ald wnern -,Bzîàì úîàa ¥¨§¨§¦¨¤¡¤©£¦
,eîéçøe eìéçãazpigaay dad`a `l .dad`e d`xia - ¦§¦§¦

,zizin` dad` zbixcna `id oi` dnvrlyky ,"dpeaz"
.zeevnd ly oneiwl ,"ezeyrl"l qgia wx dad` mya z`xwpe
z`xie 'd zad` od ,o`k xaecn odilr ,d`xide dad`d eli`e
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íéøîà éèå÷éì
úôñåúìå çé ÷øôãàî úìî áèéä øàá øåàéá

øáãä êéìà áåø÷ éë ÷åñôáù
äøö÷ åúòãù éî óà éë äðîàð òãéì êéøö 'åâå ãàî
ãéìåäì ä"á ñ"à úìåãâá ïéáäì áì åì ïéàå 'ä úòéãéá
ë"ôòà ãáì åúðåáúå åçåîá 'éôà åîéçøå åìéçã äðîî
úåöî ìë úåùòìå øåîùì ãàî øáãä åéìà áåø÷
à÷îåòî ùîî åááìáå åéôá ïìåë ãâðë ú"úå äøåúä
äáäà àéäù åîéçøå åìéçãá åúéîàì úîàá àáìã
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יד.1. ל, דברים

zah h"k iyily mei Ð gi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

el`kl zeaygpd 'dzebixcnacvik - `l` .d`xie dad` ly
el dpiidzy ,zeppeazdl jiiy epi`y ,dfk icedil el xyt`

:owfd epax jk lr xne` - ?zeizin` 'd z`xie 'd zad`àéäL¤¦
ìaL "úøzñî äáäà"eðì äMøé àéäL ,ìàøNé úeììk á ©£¨§ª¤¤¤§¥§¨¦§¨¥¤¦§ª¨¨

.eðéúBáàîcg` lk - ¥£¥
dyexia el yi l`xyin
jixv `ed oi`e ,ef dad`
ick ,`l` .dze` "xevil"
el xyt` cvik oiapy
dxez ,ef dad`a ,miiwl
meiwlyk cgeina !zeevne
mb zyxcp zeevne dxez
o`k eli`e - 'd z`xi

lr xaecndad`
xiaqn - cala zxzeqn
ly dipipr owfd epax
ji` rcpy ick ,ef dad`
d`iadle ef dad` xxerl
zxinya iehia icil
ji`e ,zeevnde dxezd
z`xi mb ef dad` zllek

- 'déøvL ÷øíéc÷äì C ©¤¨¦§©§¦
Bæ äáäà LøL ,áèéä øàa älçz øàáìe,dpiga efi`a - §¨¥§¦¨¨¥¥¥Ÿ¤©£¨

,ef dad` zyxyen ,ytpa gek dfi`ae,dðéðòådn - §¦§¨¨
ugl zxivia z`haznd dad` dpyi :ef dad` ly dzernyn

seba zyaeln `idy itk dnypdy ,d"awd mr cg`zdldly
ly ddink dkeza z`yepd dad` dpyie ;d"awd mr cg`zz
,d"awda llkidle zelkidl zytgn ytpdy ,"ytpd zelk"

?zxzeqnd dad`d ly "ywean"d ,`eti` ,edn .dneckeéàåC §¥
,eðì äMøé àéä?dad` miyxei cvik -éàåíb da ììëð C ¦§ª¨¨§¥¦§¨¨©

.eìéçc,epcnly itk ,oky ?d`xi mb ef dad`a zllkp cvik - §¦
xg`ne ,"d`xi" mb ixd zyxcp ,zexiarn xnyidl ick
,zeevnde dxezd lk z` miiwl xyt` ef (zxzeqn) dad`ay
,oiadl epilr df xace - d`xi mb dkeza zllek `idy ixd

?d`xi mb ef dad` zllek cvike ji`,ïéðòäå,`ed -ék §¨¦§¨¦
,äákønä ïä ïä úBáàälka ,ixnbl milha eid zea`d - ¨¨¥¥©¤§¨¨

`ide ,da "akex"l dlhad "dakxn" enk ,d"awdl ,mzenvr
xg` oevx mey zea`l did `l ,jk - epevx itl wx zbdpen

,d"awd ly epevx xy`nïk ìòå,okle -éLîäì eëæC §©¥¨§©§¦
úBøéôñ øNòî íìBò ãò íäéøçà íäéðáì äîLð-çeø-Lôð¤¤©§¨¨¦§¥¤©£¥¤©¨¥¤¤§¦

,äiNò-äøéöé-äàéøa-úeìéöà úBîìBò òaøàaL äMã÷c- ¦§ª¨¤§©§©¨£¦§¦¨§¦¨£¦¨
a` ,zea`d ekf ,mzcear llba`edy in lky ,awrie wgvi mdx

:zebixcn ylyn zakxend ,dyecw dnyp el didz mrxfn
,dnype gex ,ytpzrax`ay zexitqd xyrn zeraepd

,dlrnly xg`n ,j` .diyr ,dxivi ,d`ixa ,zeliv` :zenlerd
,miillk zenlere zebixcn rax` ,xen`k opyi ,dnvr dyecwa
mler dfi`ne dbixcn efi`n ixd ,zexitq xyr - mler lkae

:df ixd ?dnypde gexd ,ytpd icedil ze`aãçàå ãçà ìëì§¨¤¨§¤¨

.åéNòî éôëe Búâøãî éôkyxey mex itk - "ezbixcn itk" - §¦©§¥¨§¦©£¨
xg`l envr z` jkfie "cari" `edy itk - "eiyrn itk" ,eznyp
- "aeh"l envr z` jted mc`yk "xdef"a aezky itk ,okn

.dnyp ly xzei dpeilr dbixcn dlrnln el miwiprn-ìk-ìòå§©¨
ì÷ì elôà ,íéðẗ¦£¦§©
ìàøNé éòLBôe íélwaL¤©©¦§¥¦§¨¥
Lôðc Lôð íâeeæa CLîð¦§¨§¦¨¤¤§¤¤

,äiNòc úeëìîc- §©§©£¦¨
mler ly "zekln"
diyrd mler .diyrd
oezgzd mlerd ixd `ed
diyrd mlerae .xzeia
`id "zekln" ,envr
xyra dpexg`d dxitqd
"zekln"ae ;zexitqd
gex ,ytp opyi ,dnvr
`id ytpde ,dnype
;ylyd oia dpexg`d
e` "milway lw"le
zkynp ,"l`xyi iryet"l
ytp ,xnelk .cala "ytp"
"zekln" ly ytpn d`ad
,xzeia zegpd (beeifd) "cegi"d s` :epiid .diyrd mler ly
:dyecway xzeia dpezgzd dbixcndn ytp ,zegtl ,lawn
,ïë-ét-ìò-óàå .äiNòä úMã÷aL äðBzçzä äâøãî àéäL¤¦©§¥¨©©§¨¤¦§ª©¨£¦¨§©©¦¥

,dpezgzd dbixcndn `id ef ytpy zexnl -àéäL øçàî- ¥©©¤¦
,ytpd,úBLBã÷ úBøéôñ øNòîxac lky ,"llk" ixd miiw - ¥¤¤§¦§

,zebixcnd lkn dlelk dbixcn lky ,zellkzda `ed dyecwa
okleàéämler ly dyecwa xzeia dpezgzd dbixcnd mb - ¦

,diyrd,ïlkî äìeìkx`y lkn -ly zexitqde zebixcnd §¨¦ª¨
,"diyr",äiNòc äîëçî íbxzeia dpeilrd dxitqd `idy - ©¥¨§¨©£¦¨

,diyrd mleradëBúaL,"diyrc dnkg"a -äîëç úLaìî ¤§¨§ª¤¤¨§¨
,úeìéöàc úeëìîc,a"p wxta ,oldl xaqeiy itk ,oky - §©§©£¦

mlera dxi`ne zyalzn ,zeliv`d mler ly "zekln"d zxitq
xyr lk zelelk zeliv`c "zekln"ay xg`ne .diyrd
,zeliv`c "zekln" ly zexitqd xyry ixd ,zexitqd
ly "dnkg" :diyrd mler ly zexitqd xyra zeyalzn
ly "dpia" ,diyrd mler ly "dnkg"a - zeliv`c zekln
ixd .d`ld jke ,diyrd mler ly "dpia"a - zeliv`c zekln
"zekln" ly "dnkg" zyalzn ,diyrd mler ly "dnkg"ay -

:zeliv`cdëBúaLdpyi ,zeliv`c zekln ly "dnkg"a - ¤§¨
,úeìéöàc äîëç,zeliv`d mler ly zexitqd xyr ,oky - ¨§¨©£¦

ly "dnkg" mb "zekln"a dlelk `linn ,dipydn zg` zelelk
,zeliv`d mlerdaL,zeliv`d mler ly "dnkg"a -øéàî ¤¨¥¦

áéúëãk ,Lnî àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà2ãñé äîëça 'ä" : ¥¨©¨§¦§¦§¨§¨¨©
,"õøàdnkga" ;"dnkg"a xi`n seqÎoi` xe` - "dnkga 'd" - ¨¤

,oky ."ux`" z`xwpd "zekln"a dxi`n "dnkg" - "ux` cqi
dpezgzd dbixcnd `id ,dpipra zg` lk ,"ux`" enk "zekln"
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íéøîà éèå÷éì
åðì äùåøé àéäù ìàøùé úåììë áìáù úøúåñî
áèéä øàá äìçú øàáìå 'éã÷äì êéøöù ÷ø åðéúåáàî
ììëð êéàå åðì äùåøé àéä êéàå äðééðòå åæ äáäà ùøù
ìòå äáëøîä ïä ïä úåáàä éë ïéðòäå .åìéçã íâ äá
øùòî íìåò ãò íäéøçà íäéðáì ð"øð êéùîäì åëæ ïë
ãçà ìëì ò"éáà úåîìåò òáøàáù äùåã÷ã úåøéôñ
ì÷ì 'éôà íéðô ìë ìòå åéùòî éôëå åúâøãî éôë ãçàå
ùôðã ùôð íâååéæá êùîð ìàøùé éòùåôå íéì÷áù
úùåã÷áù äðåúçúä äâøãî àéäù äéùòã úåëìîã
úåùåã÷ úåøéôñ øùòî àéäù øçàî ë"ôòàå äéùòä
úùáåìî äëåúáù 'éùòã äîëçî íâ ïìåëî äìåìë àéä
úåìéöàã äîëç äëåúáù úåìéöàã úåëìîã äîëç
äîëçá 'ä áéúëãë ùîî ä"á ñ"à øåà øéàî äáù
ä"á óåñ ïéà éë àöîðå úéùò äîëçá íìåëå õøà ãñé
äéäéù éî äéäé íãàä ùôðáù äîëç 'éçáá ùáåìî
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יט.2. ג, משלי



קיט zah h"k iyily mei Ð gi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  כ"ט שלישי יום
פרק יח  ,46 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úôñåúìå çé ÷øô,ck 'nr cr.[íéìåâìâ

xacny) weqtd xne` okle ,"ald lr hily" egen ,ryx epi`y
c`n lw - "c`n xacd jil` aexw ik" :(miryx mpi`y dl`a
.'d z`xiae 'd zad`a - "jaala" ,zeevne dxez miiwl icedil
,"ald lr hily gen" ly oiprd zece` epcnl df wxta
,egen zpad zrtyda ekeza xvei mc`dy oevxd iciÎlre
xywa siqedl ie`x - .eal zee`z lr xabzdl ezlekia

:xen`l
lv` dpiea mrt xwia yhiee`aeiln ocrÎeznyp a"yxden iaxd

?zeciqgd zxez idn :xeqtextd el`y .miieqn xeqtext ,`tex
xiaqi gendy ,`id zeciqgd zxez - :el dpr ocr eznyp iaxd
gendy dn z` miiga myiil ald lre ,zevxl eilr dn all
ixd md ale gen ,z`f miyer cvik :xeqtextd aey el`y .oian
jka ,ok` - :iaxd el dpr !mdipia cixtn lecb miy zenler ipy
,dl` mler iwlg ipy oia xyb miwdl ,mc`d zcear z`hazn
jk ,mdipia miipexhwl` oetlh iheg geznl zegtd lkl e`

.ala xi`ie ribi genay xe`dy

.çé ÷øtjil` aexw ik" :weqtd z` owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
,l`xyin cg` lkl xacd aexwy ,"ezeyrl jaalae jita c`n xacd

oipr iciÎlr ,'d z`xiae 'd zad`a - "jaala" ,zeevne dxez miiwl

ezeyxa `ed "gen"d ,oky .d"awd zlecba zewnrzdd ,"zeppeazdd"

mb) l`xyin cg` lk ly

dfy itk ,ezeyxa epi` ealyk

,(mzeyxa maly "miwicv"a

egena wnrzdl ezlekiae

.dvex `edy dn lka

zlecba egena wnrziyke

ekeza "cilei" - d"awd

.epnn d`xie d"awdl dad`

,zepey zeaiq zngn m` mb

dad` "xevil" ezexyt`a oi`

zeybxene zeielb d`xie

d`xie dad` .eal zenelrzae egena oze` "xevil" leki `ed j` ,eala

mb od .zeevne dxez meiwl eze` `iadl - "ezeyrl"l oda ic el`

dxez cnl eli`k - dlrnl ozelrdl ,eizeevnae ezxeza zeyalzn

.ala zeybxene zeielb d`xie dad` jezn zeevn miiwe

dperh - "zeppeazd" iciÎlr exvepy d`xie dad` od el`y xg`n ,mxa

xacd jil` aexw ik" :weqtay) "c`n" dlndc`nick ik ,xaqd ("

jixv ,opeazdl dna mc`l didiy jixv ,d"awd zlecba opeazdl

zeidl jixv mb `ed .ef dricia opeazdle 'd zlecba drici el didzy

dfy jk lr xnel xyt` ,`eti` ,cvik .zeppeazdd oiprl mi`zne iepa

aexw"c`nin mby ,cenll micner ep`y wxta ,owfd epax xiaqi - ?"

z`f lka - zeppeazdd oiprl jiiy epi`e ,d"awd zlecba drici el oi`y

z`xiae 'd zad`a ,ald mr ,"jaala" zeevne dxez miiwl `ed mb leki

,l`xyin cg` lk alay d"awdl "zxzeqn dad`"d iciÎlr ,z`fe .'d

ef dad` ielib myl .epizea`n l`xyin cg` lkl dyexi `idy

itk - `l` ,zeppeazdd oiprl wewf mc`d oi` (d`xi mb dkeza zllekd)

oexkf .ef dad` ea zniiwy xekfiy ,"oexkf"d oipra el ic - oldl xiaqiy

xak xyt` ef dad` lr .zeevnde dxezd meiwl eze` `iai cala df

,el xyt` - zeppeazdd oiprl jiiy epi`y in mb ik ,"c`n aexw" xnel

.zeevne dxez miiwl ,ef dad`a

ék" :÷eñôaL "ãàî" úlî ,áèéä øàa ,øeàa úôñBzìe§¤¤¥¨¥¥¥¦©§Ÿ¤§¨¦

éìà áBø÷"'Bâå ãàî øácä E1,`id "c`n" dlnd zernyn - ¨¥¤©¨¨§Ÿ§
yc`n'd zad`a ,"jaala" zeevne dxez miiwl lwe aexw

jil` aexw" zernyny ,epxaqdy dn itl ,mxa .'d z`xiae
zlekia ,d"awd zelcba zeppeazd iciÎlry ,`id "xacd
ekeza "xevil" mc`d
zegtl ,d`xie dad`
- "dpeaz" zpigaa
mixacd oiicr miperh
dyexc m` ,oky .xaqd
zeppeazd jkl
df oi`y ixd ,zewnrzde

aexw"c`n,"éøöòãéì C ¨¦¥©
éî óà ék ,äðîàð¤¡¨¨¦©¦
úòéãéa äøö÷ BzòcL¤©§§¨¨¦¦©

,'ädrici el dxqg -
,d"awd ly ezlecba ,oda opeazdl ,dpadeïéáäì áì Bì ïéàå§¥¥§¨¦

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãâaitk min`zen mpi` eale egen - ¦§ª©¥¨
lkeiy ,zeppeazdd oiprl jixvyäpnî ãéìBäì- §¦¦¤¨

,zeppeazddneîéçøe eìéçc,dad`e d`xi -Bçîa elôà §¦§¦£¦§Ÿ
ãáì Búðeáúeekeza xxerl ezexyt`a oi`y cala ef `l - §¨§©

xxerl ezexyt`a mb oi`y `l` ,ala zeybxen d`xie dad`
,cala ezpeazae egena iehia icil dp`azy d`xie dad`

ì ãàî øácä åéìà áBø÷ ïë-ét-ìò-óàøîLxnyidl - ©©¦¥¨¥¨©¨¨§Ÿ¦§Ÿ
wewf ,lirl xaqedy itky ,dyrzÎ`lÎzevn efi` lr xearln

,'d z`xi ly "dcn"l ,jk myl mc`dúBNòìå,miiwl -ìk §©£¨
,ïlk ãâðk äøBz ãeîìúå ,äøBzä úBöîzenilyl ,oky - ¦§©¨§©§¨§¤¤ª¨

ixd - 'd zad` zyxcp ,dxez cenile dyrdÎzeevn ly oneiw
,z`f miiwl eciay,Lnî Bááìáe åéôaitl wx `l ,xnelk - §¦¦§¨©¨

itl mb `l` ,daygn - "jaala" dlnd ly ielbd dyexit
,'d zad`ae 'd z`xia - jaala dlnd ly izin`d dbyen

,ynn ala,àaìc à÷îòî,ald wnern -,Bzîàì úîàa ¥¨§¨§¦¨¤¡¤©£¦
,eîéçøe eìéçãazpigaay dad`a `l .dad`e d`xia - ¦§¦§¦

,zizin` dad` zbixcna `id oi` dnvrlyky ,"dpeaz"
.zeevnd ly oneiwl ,"ezeyrl"l qgia wx dad` mya z`xwpe
z`xie 'd zad` od ,o`k xaecn odilr ,d`xide dad`d eli`e
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íéøîà éèå÷éì
úôñåúìå çé ÷øôãàî úìî áèéä øàá øåàéá

øáãä êéìà áåø÷ éë ÷åñôáù
äøö÷ åúòãù éî óà éë äðîàð òãéì êéøö 'åâå ãàî
ãéìåäì ä"á ñ"à úìåãâá ïéáäì áì åì ïéàå 'ä úòéãéá
ë"ôòà ãáì åúðåáúå åçåîá 'éôà åîéçøå åìéçã äðîî
úåöî ìë úåùòìå øåîùì ãàî øáãä åéìà áåø÷
à÷îåòî ùîî åááìáå åéôá ïìåë ãâðë ú"úå äøåúä
äáäà àéäù åîéçøå åìéçãá åúéîàì úîàá àáìã
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יד.1. ל, דברים

zah h"k iyily mei Ð gi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

el`kl zeaygpd 'dzebixcnacvik - `l` .d`xie dad` ly
el dpiidzy ,zeppeazdl jiiy epi`y ,dfk icedil el xyt`

:owfd epax jk lr xne` - ?zeizin` 'd z`xie 'd zad`àéäL¤¦
ìaL "úøzñî äáäà"eðì äMøé àéäL ,ìàøNé úeììk á ©£¨§ª¤¤¤§¥§¨¦§¨¥¤¦§ª¨¨

.eðéúBáàîcg` lk - ¥£¥
dyexia el yi l`xyin
jixv `ed oi`e ,ef dad`
ick ,`l` .dze` "xevil"
el xyt` cvik oiapy
dxez ,ef dad`a ,miiwl
meiwlyk cgeina !zeevne
mb zyxcp zeevne dxez
o`k eli`e - 'd z`xi

lr xaecndad`
xiaqn - cala zxzeqn
ly dipipr owfd epax
ji` rcpy ick ,ef dad`
d`iadle ef dad` xxerl
zxinya iehia icil
ji`e ,zeevnde dxezd
z`xi mb ef dad` zllek

- 'déøvL ÷øíéc÷äì C ©¤¨¦§©§¦
Bæ äáäà LøL ,áèéä øàa älçz øàáìe,dpiga efi`a - §¨¥§¦¨¨¥¥¥Ÿ¤©£¨

,ef dad` zyxyen ,ytpa gek dfi`ae,dðéðòådn - §¦§¨¨
ugl zxivia z`haznd dad` dpyi :ef dad` ly dzernyn

seba zyaeln `idy itk dnypdy ,d"awd mr cg`zdldly
ly ddink dkeza z`yepd dad` dpyie ;d"awd mr cg`zz
,d"awda llkidle zelkidl zytgn ytpdy ,"ytpd zelk"

?zxzeqnd dad`d ly "ywean"d ,`eti` ,edn .dneckeéàåC §¥
,eðì äMøé àéä?dad` miyxei cvik -éàåíb da ììëð C ¦§ª¨¨§¥¦§¨¨©

.eìéçc,epcnly itk ,oky ?d`xi mb ef dad`a zllkp cvik - §¦
xg`ne ,"d`xi" mb ixd zyxcp ,zexiarn xnyidl ick
,zeevnde dxezd lk z` miiwl xyt` ef (zxzeqn) dad`ay
,oiadl epilr df xace - d`xi mb dkeza zllek `idy ixd

?d`xi mb ef dad` zllek cvike ji`,ïéðòäå,`ed -ék §¨¦§¨¦
,äákønä ïä ïä úBáàälka ,ixnbl milha eid zea`d - ¨¨¥¥©¤§¨¨

`ide ,da "akex"l dlhad "dakxn" enk ,d"awdl ,mzenvr
xg` oevx mey zea`l did `l ,jk - epevx itl wx zbdpen

,d"awd ly epevx xy`nïk ìòå,okle -éLîäì eëæC §©¥¨§©§¦
úBøéôñ øNòî íìBò ãò íäéøçà íäéðáì äîLð-çeø-Lôð¤¤©§¨¨¦§¥¤©£¥¤©¨¥¤¤§¦

,äiNò-äøéöé-äàéøa-úeìéöà úBîìBò òaøàaL äMã÷c- ¦§ª¨¤§©§©¨£¦§¦¨§¦¨£¦¨
a` ,zea`d ekf ,mzcear llba`edy in lky ,awrie wgvi mdx

:zebixcn ylyn zakxend ,dyecw dnyp el didz mrxfn
,dnype gex ,ytpzrax`ay zexitqd xyrn zeraepd

,dlrnly xg`n ,j` .diyr ,dxivi ,d`ixa ,zeliv` :zenlerd
,miillk zenlere zebixcn rax` ,xen`k opyi ,dnvr dyecwa
mler dfi`ne dbixcn efi`n ixd ,zexitq xyr - mler lkae

:df ixd ?dnypde gexd ,ytpd icedil ze`aãçàå ãçà ìëì§¨¤¨§¤¨

.åéNòî éôëe Búâøãî éôkyxey mex itk - "ezbixcn itk" - §¦©§¥¨§¦©£¨
xg`l envr z` jkfie "cari" `edy itk - "eiyrn itk" ,eznyp
- "aeh"l envr z` jted mc`yk "xdef"a aezky itk ,okn

.dnyp ly xzei dpeilr dbixcn dlrnln el miwiprn-ìk-ìòå§©¨
ì÷ì elôà ,íéðẗ¦£¦§©
ìàøNé éòLBôe íélwaL¤©©¦§¥¦§¨¥
Lôðc Lôð íâeeæa CLîð¦§¨§¦¨¤¤§¤¤

,äiNòc úeëìîc- §©§©£¦¨
mler ly "zekln"
diyrd mler .diyrd
oezgzd mlerd ixd `ed
diyrd mlerae .xzeia
`id "zekln" ,envr
xyra dpexg`d dxitqd
"zekln"ae ;zexitqd
gex ,ytp opyi ,dnvr
`id ytpde ,dnype
;ylyd oia dpexg`d
e` "milway lw"le
zkynp ,"l`xyi iryet"l
ytp ,xnelk .cala "ytp"
"zekln" ly ytpn d`ad
,xzeia zegpd (beeifd) "cegi"d s` :epiid .diyrd mler ly
:dyecway xzeia dpezgzd dbixcndn ytp ,zegtl ,lawn
,ïë-ét-ìò-óàå .äiNòä úMã÷aL äðBzçzä äâøãî àéäL¤¦©§¥¨©©§¨¤¦§ª©¨£¦¨§©©¦¥

,dpezgzd dbixcndn `id ef ytpy zexnl -àéäL øçàî- ¥©©¤¦
,ytpd,úBLBã÷ úBøéôñ øNòîxac lky ,"llk" ixd miiw - ¥¤¤§¦§

,zebixcnd lkn dlelk dbixcn lky ,zellkzda `ed dyecwa
okleàéämler ly dyecwa xzeia dpezgzd dbixcnd mb - ¦

,diyrd,ïlkî äìeìkx`y lkn -ly zexitqde zebixcnd §¨¦ª¨
,"diyr",äiNòc äîëçî íbxzeia dpeilrd dxitqd `idy - ©¥¨§¨©£¦¨

,diyrd mleradëBúaL,"diyrc dnkg"a -äîëç úLaìî ¤§¨§ª¤¤¨§¨
,úeìéöàc úeëìîc,a"p wxta ,oldl xaqeiy itk ,oky - §©§©£¦

mlera dxi`ne zyalzn ,zeliv`d mler ly "zekln"d zxitq
xyr lk zelelk zeliv`c "zekln"ay xg`ne .diyrd
,zeliv`c "zekln" ly zexitqd xyry ixd ,zexitqd
ly "dnkg" :diyrd mler ly zexitqd xyra zeyalzn
ly "dpia" ,diyrd mler ly "dnkg"a - zeliv`c zekln
ixd .d`ld jke ,diyrd mler ly "dpia"a - zeliv`c zekln
"zekln" ly "dnkg" zyalzn ,diyrd mler ly "dnkg"ay -

:zeliv`cdëBúaLdpyi ,zeliv`c zekln ly "dnkg"a - ¤§¨
,úeìéöàc äîëç,zeliv`d mler ly zexitqd xyr ,oky - ¨§¨©£¦

ly "dnkg" mb "zekln"a dlelk `linn ,dipydn zg` zelelk
,zeliv`d mlerdaL,zeliv`d mler ly "dnkg"a -øéàî ¤¨¥¦

áéúëãk ,Lnî àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà2ãñé äîëça 'ä" : ¥¨©¨§¦§¦§¨§¨¨©
,"õøàdnkga" ;"dnkg"a xi`n seqÎoi` xe` - "dnkga 'd" - ¨¤

,oky ."ux`" z`xwpd "zekln"a dxi`n "dnkg" - "ux` cqi
dpezgzd dbixcnd `id ,dpipra zg` lk ,"ux`" enk "zekln"
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íéøîà éèå÷éì
åðì äùåøé àéäù ìàøùé úåììë áìáù úøúåñî
áèéä øàá äìçú øàáìå 'éã÷äì êéøöù ÷ø åðéúåáàî
ììëð êéàå åðì äùåøé àéä êéàå äðééðòå åæ äáäà ùøù
ìòå äáëøîä ïä ïä úåáàä éë ïéðòäå .åìéçã íâ äá
øùòî íìåò ãò íäéøçà íäéðáì ð"øð êéùîäì åëæ ïë
ãçà ìëì ò"éáà úåîìåò òáøàáù äùåã÷ã úåøéôñ
ì÷ì 'éôà íéðô ìë ìòå åéùòî éôëå åúâøãî éôë ãçàå
ùôðã ùôð íâååéæá êùîð ìàøùé éòùåôå íéì÷áù
úùåã÷áù äðåúçúä äâøãî àéäù äéùòã úåëìîã
úåùåã÷ úåøéôñ øùòî àéäù øçàî ë"ôòàå äéùòä
úùáåìî äëåúáù 'éùòã äîëçî íâ ïìåëî äìåìë àéä
úåìéöàã äîëç äëåúáù úåìéöàã úåëìîã äîëç
äîëçá 'ä áéúëãë ùîî ä"á ñ"à øåà øéàî äáù
ä"á óåñ ïéà éë àöîðå úéùò äîëçá íìåëå õøà ãñé
äéäéù éî äéäé íãàä ùôðáù äîëç 'éçáá ùáåìî
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יט.2. ג, משלי



hayקכ '` iriax mei Ð gi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  א' רביעי יום
,ck 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äîëçä äðä,ck 'nr cr.ïáåîå

;xzeia"úéNò äîëça ílk"å3.dxi`n "dnkg"y ,o`kn - §ª¨§¨§¨¨¦¨
."diyr"aúðéçáa Laìî àeä-Ceøa óBñ-ïéà ék ,àöîðå§¦§¨¦¥¨§ª¨¦§¦©

,ìàøNiî äéäiL éî äéäé ¯ íãàä LôðaL äîëçeznypa - ¨§¨¤§¤¤¨¨¨¦§¤¦¤¦§¤¦¦§¨¥
lycg` lkrecn .`edÎjexa seqÎoi`dn xe` xi`n ,l`xyin

zpigaa `wec xi`n `ed
- dnypay "dnkg"d
.oldl "`ipz"d xiaqi

,daL äîëçä úðéçáe- §¦©©¨§¨¤¨
,ytpayóBñ-ïéà øBà íò¦¥

,da Laìîä àeä-Ceøä©§ª¨¨
,"dnkg"a -úèMtúî¦§©¤¤

Lôpä úBðéça ìëa§¨§¦©¤¤
dúBéçäì ,dlk,ziwl` zeiga -úðéça ãò dLàø úðéçaî ª¨§©£¨¦§¦©Ÿ¨©§¦©

,dìâø"y`x" z`xwpd ,ytpay xzeia dpeilrd dbixcndn - ©§¨
z`xwpd ,ytpay xzeia dpezgzd dbixcnl cr ,ytpd ly

.ytpd ly "lbx"áéúëãk4"äéìòa äiçz äîëçä" :ytpd - §¦§¦©¨§¨§©¤§¨¤¨
.dnkgd gek zlra `id ,"dilra" z`xwpíéëéLîî íéîòôìå]§¦§¨¦©§¦¦

ìàøNé éòLBt,mdiclil -eéäL ãàî úBäBáb úBîLð §¥¦§¨¥§¨§§Ÿ¤¨
,úBtìwä é÷îòa,iaya el` zedeab zenyp zeid iptne - §¦§¥©§¦

`a d"awd oi`"y ,epicia "llk" ixde - "zetilwd iwnr" zeyxa
"eizeixa mr 'ipexha5zefxten zeyixca `a d"awd oi` -

ltpy xac ,opevxa `ly ,zetilwd icin mi`iven `l ,eizeixan
zedeabd zenypd z` zexxgyn eid `l zetilwd ;ozeyxa
,f` ik ,"l`xyi iryet" beeif ly dxwna `l` ,ozeyxa eltpy
iryet" ly "celi" xeza ,ddeab dnyp dze`y ,zeewn od
rtyez ,"l`xyi
ly miqbd "miyeal"dn
.mzenk didze ,mixedd
zeig zetilwd ewpii f`e
,xzei daexn dcna
,mxa .ddeabd dnypdn
- ddeab dnyp dzeida
z` zvxete "zxaey" `id
dbixcnl dlrzne ,mixedd iciÎlr dyaled ea qbd yeald

."wicv" ly:[íéìebìbä øôña áeúkL Bîk,ixd §¤¨§¥¤©¦§¦
iryet" mixeda `wecy dxew ,zenypay zepeyd zebixcnay
lky ,epcnl ,miptÎlkÎlr .efk ddeab dnyp zkynp ,"l`xyi
ly "dnkg"d zpigaaye ,dyecw ly dnyp ea yi icedi
ly enrh xaqei oldl .`edÎjexa seqÎoi` xe` "dxey" dnypd

qÎoi` xe`n d`xydd recn ,xaczpigaa `wec `id se
"lky"n dlrnly gek `id "dnkg" ik - ytpd ly "dnkg"

."dpad"ne

,äðáääå ìëOä øB÷î àéä äîëçä ,äpä"dpad"de "lky"d - ¦¥©¨§¨¦§©¥¤§©£¨¨
lk lr xac lk oiadl gekd `id "dpia"e ,"dpiad gek"a mi`vnp

`id "dnkg"d eli`e .eihxtxewn."dpad"de "lky"dàéäå- §¦
,"dnkg"dàeäL äðéaäî äìòîì,"dpia"d -ìëOä úðáä §©§¨¥©¦¨¤£¨©©¥¤

àéä äîëçäå ,BúâOäå§©¨¨§©¨§¨¦
äðáääî äìòîì§©§¨¥©£¨¨
øB÷î àéäå ,äâOääå§©©¨¨§¦¨

ì eäæå .ïäìïBL- ¨¤§¤§
dlnd zernyn¯ äîëç̈§¨

,"äî çk"`id "dnkg" - Ÿ©¨
,"lky"d raep epnny gek
."gek" xeza zlret `ide
zpigaa `id - jk mr cgie
oeyl `idy - "d"n"
itk ,?`id "dn" :dl`y

- eze` mibiyn `ly xac lr mil`eyyâOî BðéàM äî àeäL¤©¤¥ª¨
da Laìúî ïëìå ,ïéãò äâOäa ñtúð Bðéàå ,ïáeîe- ¨§¥¦§¨§©¨¨£©¦§¨¥¦§©¥¨

,"dnkg"adéa àñéôz äáLçî úéìc àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà¥¨§¥©£¨¨§¦¨¥
.ììkbiydl ,"qetzl" mzexyt`ay lkye daygn oi`y - §¨

"lky"d z` mieednd zegekd .`edÎjexa seqÎoi` xe` z` oiadle
,oky ,`edÎjexa seqÎoi` xe` yalzi mday xcba mpi` "dpad"de

`edy seqÎoi` xe` z` biydl mileki mpi` "dpad"e "lky"
`ed ,xen`ky xg`n ,"dnkgd gek" eli`e ."dpad"n dlrnl

.seqÎoi` xe` ea yalzn - "dbyd"e "lky"n dlrnlw"k oeyl
:epiaxxacnc (gken mb ile`e) rnyn oeyldne jynddn"

'ixcnazg`g"k yxtne .
oipr k"b - d"ncg`gk - ,

zcewpe .byen epi`y
xewn `id 'kgc - xe`iad
hytzn okle) lkyd
lret dlbznyke ,ytpa
lirlck n"ecgna 'it`

onwlckexewn edf la` (
'rnl `vnpe qtzp epi`y

epi`ye gkokle) ,byen
."(ea yalzn q"`e`,ïëìå§¨¥

,õøàä énòå íéLpä elôà ,ìàøNé ìkmikiiy mpi`y dl` - ¨¦§¨¥£¦©¨¦§©¥¨¨¤
,d"awd zlecba "dpad"le "lky"l,'äa íéðéîàî íä¥©£¦¦©

,äâOääå úòcä ïî äìòîì àéä äðeîàäL"dpen`d gek" - ¤¨¡¨¦§©§¨¦©©©§©©¨¨
,biydl mileki mpi` "dpad"de "lky"dy dn z` "hlew"ék¦

"'Bâå ïéáé íeøòå ,øác ìëì ïéîàé éút"6,xac lk qtez iztd - ¤¦©£¦§¨¨¨§¨¨¦§
ezpad iciÎlr `ly xac ly ezqitzy ,ixd .ea dpen`d iciÎlr
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ùáåìîä ä"á ñ"à øåà íò äáù äîëçä 'éçáå ìàøùéî
'éçáî äúåéçäì äìåë ùôðä 'éçá ìëá úèùôúî äá
äéìòá äéçú äîëçä áéúëãë äìâø 'éçá ãò äùàø
úåäåáâ úåîùð ìàøùé éòùåô íéëéùîî íéîòôìå]
:[íéìåâìâ øôñá ù"îë úåôéì÷ä é÷îòá åéäù ãàî

äìòîì àéäå äðáääå ìëùä øå÷î àéä äîëçä äðä
àéä äîëçäå åúâùäå ìëùä úðáä àåäù äðéáäî
ïåùì åäæå ïäì øå÷î àéäå äâùääå äðáääî äìòîì
åðéàå ïáåîå âùåî åðéàù äî àåäù ä"î ç"ë äîëç
ä"á ñ"à øåà äá ùáìúî ïëìå ïééãò äâùäá ñôúð
åìéôà ìàøùé ìë ïëìå ììë äéá àñéôú äáùçî úéìã
àéä äðåîàäù 'äá íéðéîàî íä õøàä éîòå íéùðä
íåøòå øáã ìëì ïéîàé éúô éë 'âùääå úòãä ïî äìòîì
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כד.3. קד, יב.4.תהלים ז, א.5.קהלת ג, זרה טו.6.עבודה יד, משלי

hay 'a iying mei Ð hi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  ב' חמישי יום
פרק יט  ,ck 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úôñåúìå èé ÷øô,48 'nr cr.ä"á ñ"à

lkydy xac lr xaecnyk ,mxa .dpen` iciÎlr `id ,lkya
eqtez `ede lky el oi` ,iztd ,`edy `l` ,eqtezl lbeqn
zewl` zece` xaecnyk eli`e .oexqg meyn jka yi - "dpen`"a
,"dbiydl" zxg` jxc lk oi` ,"lky"n ixnbl dlrnl `idy

dpen` iciÎlr `l`cala.
:"`ipz"d xne` jkeéaâìe§©¥
,àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨

ìëOä ïî äìòîì àeäL¤§©§¨¦©¥¤
äáLçî úéìå ,úòcäå§©©©§¥©£¨¨

ììk déa àñéôzoi` - §¦¨¥§¨
lkye daygn mey
,llk ebiydl milbeqnd
Bìöà íééúôk ìkä©Ÿ¦§¨¦¤§

,Cøaúémiiztk eplek - ¦§¨¥
ixdy ,eiabl mixenb
,ebiydl xyt` i` "lky"a
iciÎlr ebiydl gxkdd one
dlrnly dpen`

,"lky"dnáéúëãk7: §¦§¦
,òãà àìå øòá éðàå"©£¦©©§Ÿ¥¨
éðàå ,Cnò éúééä úBîäa§¥¨¦¦¦¨©£¦
øîBìk ,"'Bâå Cnò ãéîz̈¦¦¨§§©

."Cnò ãéîz éðà" ¯ "úBîäá"e "øòa" éðàL äæaLmr - ¤¨¤¤£¦©©§¥£¦¨¦¦¨
.d"awdíéøñBî ìàøNé éòLBôe íélwaL ì÷ elôà ,ïëìå§¨¥£¦©¤©©¦§¥¦§¨¥§¦

àlL íéL÷ íééepò íéìáBñå ,áøä ìò ,'ä úMã÷ ìò íLôð©§¨©§ª©©¨Ÿ§§¦¦¦¨¦¤Ÿ
íéòãBé ïéàå õøàä énòå íéøea íä íà óàå .ãçà 'äa øtëì¦§Ÿ©¤¨§©¦¥¦§©¥¨¨¤§¥§¦

íéòãBiL èòna íâå ,'ä úlãb,'d zlecba -ïéà,md - §ª©§©©§©¤§¦¥
,ììk íéððBaúîzraep mytp zexiqny xnel mewn didiy - ¦§§¦§¨

,d"awd zlecba mzpadnúòc úîçî íLôð íéøñBî ïéàå§¥§¦©§¨¥£©©©

,úeððBaúäå úòc íeL éìa àlà ,ììk 'äa úeððBaúäåmd - §¦§§©§¨¤¨§¦©©§¦§§
,mytp z` xeqnl cinz mipkenøLôà éàL øác àeä elàk ÷ø©§¦¨¨¤¦¤§¨

.ììk äðòîe äðòèe íòè íeL éìa ,ãçà 'äa øtëì ììkila §¨¦§Ÿ©¤¨§¦©©§¨¨©£¤§¨
`ed "lky"d on raepy xac lk oky ,miipeibd daiqe ripn mey
dlekie ,cecne lewy
`xaqe o`kl `xaq zeidl
zepekpd m`e ,o`kl
zraep dzid ytp zexiqnl
,"mrh"d one "lky"d on
miptÎlkÎlr o`k did
"zeprne zeprh"l mewn
ytpd z` xeqnl :lkya
,`id zn`d j` .`l e`
zihlgdd dpwqnay
oi` - ytpd z` xeqnl
`l` ,`ixheÎ`lwy mey
Îi`y ,zhlgend dgpdd
- !zxg` zeidl xyt`
raep epi` df xac

."lky"dn,eðéäåedf - §©§
,zngnãçà 'äL íeMî¦¤¤¨

,Lôpä ìk äiçîe øéàî- ¥¦§©¤¨©¤¤
,icedi ly,daL äîëç úðéçáa BúeLaìúä éãé ìò,ytpay - ©§¥¦§©§¦§¦©¨§¨¤¨

àéäL,dnkgd gek -:ïáeîe âOnä ìëOäå úòcä ïî äìòîì ¤¦§©§¨¦©©©§©¥¤©ª¨¨
mda yi ,"dpad"le "lky"l llk mikiiy mpi`y dl`a mb okl -
dyxey epl xdaed ,jka .myd yeciw lr mytp z` xeqnl gekd
,ytpd ly "dnkgd gek"a zyxyen `id :zxzeqnd dad`d ly
seqÎoi` xe` yaeln - "dnkgd gek"a - eae ,"lky"n dlrnly

.ytpd zexiqne dpen`d gek icedi lka raep myn .`edÎjexa

.èé ÷øtdxez miiwl "c`n aexw" icedi lkly xaqed mcewd wxta ¤¤
lk alay zxzeqnd dad`dn raep dfe ,'d z`xiae 'd zad`a zeevne

iciÎlry ,zea`dn dyexia mdl d`a ef dad` .d"awdl mdn cg`

dyecw dnyp ekiynd ,d"awdl mlehiae mzcearlklmdivlg i`vei

,ef dyecw dnypa .gvpl

,day "dnkg"d zpigaa

Îjexa seqÎoi` xe` yaeln

cg` lka zraep epnn ,`ed

cr ,d"awdl dad` l`xyin

yeciw lr ytp zexiqn ickl

"yxey" xaqed jka .myd

epl d`a `id cvike ,ef dad`

z`hazn dna ,ef dad` "oipr" (` :xaqd oerh oiicr ,j` .dyexia

jxevy ,d`xi mb ef dad` dkeza zllek cvik (a .ef dad` ly dzti`y

micner ep` eze` h"i wxta exdaei ,dl` mipipr .zeevne dxez meiwl da

.zxzeqnd dad`d zece` agxp xaqd xg`l ,cenll

,øeàa úôñBzìeipyl zekiiya ,zxzeqnd dad`d oipr - §¤¤¥
,"(d`xi) eligc mb da llkp ji`"e "dpipr" :mixen`d mihxtd

éøöäî áèéä øàáì C ¨¦§¨¥¥¥©
áeúkM1úîLð 'ä øð" : ¤¨¥¦§©

ìàøNiL ,Leøt ."íãà̈¨¥¤¦§¨¥
,"íãà" íéeøwä- ©§¦¨¨

l"f epinkg xn`nk2:
ipay ,"mc` miexw mz`"
mi`xwpd md l`xyi

,"mc`",àéä íúîLð¦§¨¨¦
,Bòáèa äìòîì ãéîz òðòðúnL øpä øBàk ,ìLîìlke - §¨¨§©¥¤¦§©§¥©¨¦§©§¨§¦§

- ?dnl jkäìéútäî ãøtì òáha õôç Làä øBàL éðtî¦§¥¤¨¥¨¥§¤©¦¨¥¥©§¦¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úòãäå ìëùä ïî äìòîì àåäù ä"á÷ä éáâìå 'åâå ïéáé
'úé åìöà íééúôë ìëä ììë äéá àñéôú äáùçî úéìå
éðàå êîò éúééä úåîäá òãà àìå øòá éðàå áéúëãë
éðà úåîäáå øòá éðàù äæáù øîåìë 'åâå êîò ãéîú
ìàøùé éòùåôå íéì÷áù ì÷ 'éôà ïëìå êîò ãéîú
íéåðéò íéìáåñå áåøä ìò 'ä úùåã÷ ìò íùôð íéøñåî
éîòå íéøåá íä íà óàå ãçà 'äá øåôëì àìù íéù÷
ïéà íéòãåéù èòîá íâå .'ä úìåãâ íéòãåé ïéàå õøàä
úåððåáúäå úòã úîçî íùôð 'éøñåî ïéàå ììë 'éððåáúî
åìàë ÷ø úåððåáúäå úòã íåù éìá àìà .ììë 'äá
íåù éìá ãçà 'äá øåôëì ììë øùôà éàù øáã àåä
øéàî ãçà 'äù íåùî åðééäå ììë äðòîå äðòèå íòè
äáù äîëç 'éçáá åúåùáìúä é"ò ùôðä ìë äéçîå

:ïáåîå âùåîä ìëùäå úòãä ïî äìòîì àéäù

úôñåúìå èé ÷øôù"î áèéä øàáì êéøö øåàéá
ìàøùéù 'éô íãà úîùð 'ä øð
òðòðúîù øðä øåàë ìùîì àéä íúîùð íãà íéåø÷ä
òáèá õôç ùàä øåàù éðôî åòáèá äìòîì ãéîú
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כב.7. עג, כז.1.תהלים כ, א.2.משלי סא, יבמות



קכי hay '` iriax mei Ð gi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  א' רביעי יום
,ck 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äîëçä äðä,ck 'nr cr.ïáåîå

;xzeia"úéNò äîëça ílk"å3.dxi`n "dnkg"y ,o`kn - §ª¨§¨§¨¨¦¨
."diyr"aúðéçáa Laìî àeä-Ceøa óBñ-ïéà ék ,àöîðå§¦§¨¦¥¨§ª¨¦§¦©

,ìàøNiî äéäiL éî äéäé ¯ íãàä LôðaL äîëçeznypa - ¨§¨¤§¤¤¨¨¨¦§¤¦¤¦§¤¦¦§¨¥
lycg` lkrecn .`edÎjexa seqÎoi`dn xe` xi`n ,l`xyin

zpigaa `wec xi`n `ed
- dnypay "dnkg"d
.oldl "`ipz"d xiaqi

,daL äîëçä úðéçáe- §¦©©¨§¨¤¨
,ytpayóBñ-ïéà øBà íò¦¥

,da Laìîä àeä-Ceøä©§ª¨¨
,"dnkg"a -úèMtúî¦§©¤¤

Lôpä úBðéça ìëa§¨§¦©¤¤
dúBéçäì ,dlk,ziwl` zeiga -úðéça ãò dLàø úðéçaî ª¨§©£¨¦§¦©Ÿ¨©§¦©

,dìâø"y`x" z`xwpd ,ytpay xzeia dpeilrd dbixcndn - ©§¨
z`xwpd ,ytpay xzeia dpezgzd dbixcnl cr ,ytpd ly

.ytpd ly "lbx"áéúëãk4"äéìòa äiçz äîëçä" :ytpd - §¦§¦©¨§¨§©¤§¨¤¨
.dnkgd gek zlra `id ,"dilra" z`xwpíéëéLîî íéîòôìå]§¦§¨¦©§¦¦

ìàøNé éòLBt,mdiclil -eéäL ãàî úBäBáb úBîLð §¥¦§¨¥§¨§§Ÿ¤¨
,úBtìwä é÷îòa,iaya el` zedeab zenyp zeid iptne - §¦§¥©§¦

`a d"awd oi`"y ,epicia "llk" ixde - "zetilwd iwnr" zeyxa
"eizeixa mr 'ipexha5zefxten zeyixca `a d"awd oi` -

ltpy xac ,opevxa `ly ,zetilwd icin mi`iven `l ,eizeixan
zedeabd zenypd z` zexxgyn eid `l zetilwd ;ozeyxa
,f` ik ,"l`xyi iryet" beeif ly dxwna `l` ,ozeyxa eltpy
iryet" ly "celi" xeza ,ddeab dnyp dze`y ,zeewn od
rtyez ,"l`xyi
ly miqbd "miyeal"dn
.mzenk didze ,mixedd
zeig zetilwd ewpii f`e
,xzei daexn dcna
,mxa .ddeabd dnypdn
- ddeab dnyp dzeida
z` zvxete "zxaey" `id
dbixcnl dlrzne ,mixedd iciÎlr dyaled ea qbd yeald

."wicv" ly:[íéìebìbä øôña áeúkL Bîk,ixd §¤¨§¥¤©¦§¦
iryet" mixeda `wecy dxew ,zenypay zepeyd zebixcnay
lky ,epcnl ,miptÎlkÎlr .efk ddeab dnyp zkynp ,"l`xyi
ly "dnkg"d zpigaaye ,dyecw ly dnyp ea yi icedi
ly enrh xaqei oldl .`edÎjexa seqÎoi` xe` "dxey" dnypd

qÎoi` xe`n d`xydd recn ,xaczpigaa `wec `id se
"lky"n dlrnly gek `id "dnkg" ik - ytpd ly "dnkg"

."dpad"ne

,äðáääå ìëOä øB÷î àéä äîëçä ,äpä"dpad"de "lky"d - ¦¥©¨§¨¦§©¥¤§©£¨¨
lk lr xac lk oiadl gekd `id "dpia"e ,"dpiad gek"a mi`vnp

`id "dnkg"d eli`e .eihxtxewn."dpad"de "lky"dàéäå- §¦
,"dnkg"dàeäL äðéaäî äìòîì,"dpia"d -ìëOä úðáä §©§¨¥©¦¨¤£¨©©¥¤

àéä äîëçäå ,BúâOäå§©¨¨§©¨§¨¦
äðáääî äìòîì§©§¨¥©£¨¨
øB÷î àéäå ,äâOääå§©©¨¨§¦¨

ì eäæå .ïäìïBL- ¨¤§¤§
dlnd zernyn¯ äîëç̈§¨

,"äî çk"`id "dnkg" - Ÿ©¨
,"lky"d raep epnny gek
."gek" xeza zlret `ide
zpigaa `id - jk mr cgie
oeyl `idy - "d"n"
itk ,?`id "dn" :dl`y

- eze` mibiyn `ly xac lr mil`eyyâOî BðéàM äî àeäL¤©¤¥ª¨
da Laìúî ïëìå ,ïéãò äâOäa ñtúð Bðéàå ,ïáeîe- ¨§¥¦§¨§©¨¨£©¦§¨¥¦§©¥¨

,"dnkg"adéa àñéôz äáLçî úéìc àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà¥¨§¥©£¨¨§¦¨¥
.ììkbiydl ,"qetzl" mzexyt`ay lkye daygn oi`y - §¨

"lky"d z` mieednd zegekd .`edÎjexa seqÎoi` xe` z` oiadle
,oky ,`edÎjexa seqÎoi` xe` yalzi mday xcba mpi` "dpad"de

`edy seqÎoi` xe` z` biydl mileki mpi` "dpad"e "lky"
`ed ,xen`ky xg`n ,"dnkgd gek" eli`e ."dpad"n dlrnl

.seqÎoi` xe` ea yalzn - "dbyd"e "lky"n dlrnlw"k oeyl
:epiaxxacnc (gken mb ile`e) rnyn oeyldne jynddn"

'ixcnazg`g"k yxtne .
oipr k"b - d"ncg`gk - ,

zcewpe .byen epi`y
xewn `id 'kgc - xe`iad
hytzn okle) lkyd
lret dlbznyke ,ytpa
lirlck n"ecgna 'it`

onwlckexewn edf la` (
'rnl `vnpe qtzp epi`y

epi`ye gkokle) ,byen
."(ea yalzn q"`e`,ïëìå§¨¥

,õøàä énòå íéLpä elôà ,ìàøNé ìkmikiiy mpi`y dl` - ¨¦§¨¥£¦©¨¦§©¥¨¨¤
,d"awd zlecba "dpad"le "lky"l,'äa íéðéîàî íä¥©£¦¦©

,äâOääå úòcä ïî äìòîì àéä äðeîàäL"dpen`d gek" - ¤¨¡¨¦§©§¨¦©©©§©©¨¨
,biydl mileki mpi` "dpad"de "lky"dy dn z` "hlew"ék¦

"'Bâå ïéáé íeøòå ,øác ìëì ïéîàé éút"6,xac lk qtez iztd - ¤¦©£¦§¨¨¨§¨¨¦§
ezpad iciÎlr `ly xac ly ezqitzy ,ixd .ea dpen`d iciÎlr
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ùáåìîä ä"á ñ"à øåà íò äáù äîëçä 'éçáå ìàøùéî
'éçáî äúåéçäì äìåë ùôðä 'éçá ìëá úèùôúî äá
äéìòá äéçú äîëçä áéúëãë äìâø 'éçá ãò äùàø
úåäåáâ úåîùð ìàøùé éòùåô íéëéùîî íéîòôìå]
:[íéìåâìâ øôñá ù"îë úåôéì÷ä é÷îòá åéäù ãàî

äìòîì àéäå äðáääå ìëùä øå÷î àéä äîëçä äðä
àéä äîëçäå åúâùäå ìëùä úðáä àåäù äðéáäî
ïåùì åäæå ïäì øå÷î àéäå äâùääå äðáääî äìòîì
åðéàå ïáåîå âùåî åðéàù äî àåäù ä"î ç"ë äîëç
ä"á ñ"à øåà äá ùáìúî ïëìå ïééãò äâùäá ñôúð
åìéôà ìàøùé ìë ïëìå ììë äéá àñéôú äáùçî úéìã
àéä äðåîàäù 'äá íéðéîàî íä õøàä éîòå íéùðä
íåøòå øáã ìëì ïéîàé éúô éë 'âùääå úòãä ïî äìòîì
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כד.3. קד, יב.4.תהלים ז, א.5.קהלת ג, זרה טו.6.עבודה יד, משלי

hay 'a iying mei Ð hi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  ב' חמישי יום
פרק יט  ,ck 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úôñåúìå èé ÷øô,48 'nr cr.ä"á ñ"à

lkydy xac lr xaecnyk ,mxa .dpen` iciÎlr `id ,lkya
eqtez `ede lky el oi` ,iztd ,`edy `l` ,eqtezl lbeqn
zewl` zece` xaecnyk eli`e .oexqg meyn jka yi - "dpen`"a
,"dbiydl" zxg` jxc lk oi` ,"lky"n ixnbl dlrnl `idy

dpen` iciÎlr `l`cala.
:"`ipz"d xne` jkeéaâìe§©¥
,àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨

ìëOä ïî äìòîì àeäL¤§©§¨¦©¥¤
äáLçî úéìå ,úòcäå§©©©§¥©£¨¨

ììk déa àñéôzoi` - §¦¨¥§¨
lkye daygn mey
,llk ebiydl milbeqnd
Bìöà íééúôk ìkä©Ÿ¦§¨¦¤§

,Cøaúémiiztk eplek - ¦§¨¥
ixdy ,eiabl mixenb
,ebiydl xyt` i` "lky"a
iciÎlr ebiydl gxkdd one
dlrnly dpen`

,"lky"dnáéúëãk7: §¦§¦
,òãà àìå øòá éðàå"©£¦©©§Ÿ¥¨
éðàå ,Cnò éúééä úBîäa§¥¨¦¦¦¨©£¦
øîBìk ,"'Bâå Cnò ãéîz̈¦¦¨§§©

."Cnò ãéîz éðà" ¯ "úBîäá"e "øòa" éðàL äæaLmr - ¤¨¤¤£¦©©§¥£¦¨¦¦¨
.d"awdíéøñBî ìàøNé éòLBôe íélwaL ì÷ elôà ,ïëìå§¨¥£¦©¤©©¦§¥¦§¨¥§¦

àlL íéL÷ íééepò íéìáBñå ,áøä ìò ,'ä úMã÷ ìò íLôð©§¨©§ª©©¨Ÿ§§¦¦¦¨¦¤Ÿ
íéòãBé ïéàå õøàä énòå íéøea íä íà óàå .ãçà 'äa øtëì¦§Ÿ©¤¨§©¦¥¦§©¥¨¨¤§¥§¦

íéòãBiL èòna íâå ,'ä úlãb,'d zlecba -ïéà,md - §ª©§©©§©¤§¦¥
,ììk íéððBaúîzraep mytp zexiqny xnel mewn didiy - ¦§§¦§¨

,d"awd zlecba mzpadnúòc úîçî íLôð íéøñBî ïéàå§¥§¦©§¨¥£©©©

,úeððBaúäå úòc íeL éìa àlà ,ììk 'äa úeððBaúäåmd - §¦§§©§¨¤¨§¦©©§¦§§
,mytp z` xeqnl cinz mipkenøLôà éàL øác àeä elàk ÷ø©§¦¨¨¤¦¤§¨

.ììk äðòîe äðòèe íòè íeL éìa ,ãçà 'äa øtëì ììkila §¨¦§Ÿ©¤¨§¦©©§¨¨©£¤§¨
`ed "lky"d on raepy xac lk oky ,miipeibd daiqe ripn mey
dlekie ,cecne lewy
`xaqe o`kl `xaq zeidl
zepekpd m`e ,o`kl
zraep dzid ytp zexiqnl
,"mrh"d one "lky"d on
miptÎlkÎlr o`k did
"zeprne zeprh"l mewn
ytpd z` xeqnl :lkya
,`id zn`d j` .`l e`
zihlgdd dpwqnay
oi` - ytpd z` xeqnl
`l` ,`ixheÎ`lwy mey
Îi`y ,zhlgend dgpdd
- !zxg` zeidl xyt`
raep epi` df xac

."lky"dn,eðéäåedf - §©§
,zngnãçà 'äL íeMî¦¤¤¨

,Lôpä ìk äiçîe øéàî- ¥¦§©¤¨©¤¤
,icedi ly,daL äîëç úðéçáa BúeLaìúä éãé ìò,ytpay - ©§¥¦§©§¦§¦©¨§¨¤¨

àéäL,dnkgd gek -:ïáeîe âOnä ìëOäå úòcä ïî äìòîì ¤¦§©§¨¦©©©§©¥¤©ª¨¨
mda yi ,"dpad"le "lky"l llk mikiiy mpi`y dl`a mb okl -
dyxey epl xdaed ,jka .myd yeciw lr mytp z` xeqnl gekd
,ytpd ly "dnkgd gek"a zyxyen `id :zxzeqnd dad`d ly
seqÎoi` xe` yaeln - "dnkgd gek"a - eae ,"lky"n dlrnly

.ytpd zexiqne dpen`d gek icedi lka raep myn .`edÎjexa

.èé ÷øtdxez miiwl "c`n aexw" icedi lkly xaqed mcewd wxta ¤¤
lk alay zxzeqnd dad`dn raep dfe ,'d z`xiae 'd zad`a zeevne

iciÎlry ,zea`dn dyexia mdl d`a ef dad` .d"awdl mdn cg`

dyecw dnyp ekiynd ,d"awdl mlehiae mzcearlklmdivlg i`vei

,ef dyecw dnypa .gvpl

,day "dnkg"d zpigaa

Îjexa seqÎoi` xe` yaeln

cg` lka zraep epnn ,`ed

cr ,d"awdl dad` l`xyin

yeciw lr ytp zexiqn ickl

"yxey" xaqed jka .myd

epl d`a `id cvike ,ef dad`

z`hazn dna ,ef dad` "oipr" (` :xaqd oerh oiicr ,j` .dyexia

jxevy ,d`xi mb ef dad` dkeza zllek cvik (a .ef dad` ly dzti`y

micner ep` eze` h"i wxta exdaei ,dl` mipipr .zeevne dxez meiwl da

.zxzeqnd dad`d zece` agxp xaqd xg`l ,cenll

,øeàa úôñBzìeipyl zekiiya ,zxzeqnd dad`d oipr - §¤¤¥
,"(d`xi) eligc mb da llkp ji`"e "dpipr" :mixen`d mihxtd

éøöäî áèéä øàáì C ¨¦§¨¥¥¥©
áeúkM1úîLð 'ä øð" : ¤¨¥¦§©

ìàøNiL ,Leøt ."íãà̈¨¥¤¦§¨¥
,"íãà" íéeøwä- ©§¦¨¨

l"f epinkg xn`nk2:
ipay ,"mc` miexw mz`"
mi`xwpd md l`xyi

,"mc`",àéä íúîLð¦§¨¨¦
,Bòáèa äìòîì ãéîz òðòðúnL øpä øBàk ,ìLîìlke - §¨¨§©¥¤¦§©§¥©¨¦§©§¨§¦§

- ?dnl jkäìéútäî ãøtì òáha õôç Làä øBàL éðtî¦§¥¤¨¥¨¥§¤©¦¨¥¥©§¦¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úòãäå ìëùä ïî äìòîì àåäù ä"á÷ä éáâìå 'åâå ïéáé
'úé åìöà íééúôë ìëä ììë äéá àñéôú äáùçî úéìå
éðàå êîò éúééä úåîäá òãà àìå øòá éðàå áéúëãë
éðà úåîäáå øòá éðàù äæáù øîåìë 'åâå êîò ãéîú
ìàøùé éòùåôå íéì÷áù ì÷ 'éôà ïëìå êîò ãéîú
íéåðéò íéìáåñå áåøä ìò 'ä úùåã÷ ìò íùôð íéøñåî
éîòå íéøåá íä íà óàå ãçà 'äá øåôëì àìù íéù÷
ïéà íéòãåéù èòîá íâå .'ä úìåãâ íéòãåé ïéàå õøàä
úåððåáúäå úòã úîçî íùôð 'éøñåî ïéàå ììë 'éððåáúî
åìàë ÷ø úåððåáúäå úòã íåù éìá àìà .ììë 'äá
íåù éìá ãçà 'äá øåôëì ììë øùôà éàù øáã àåä
øéàî ãçà 'äù íåùî åðééäå ììë äðòîå äðòèå íòè
äáù äîëç 'éçáá åúåùáìúä é"ò ùôðä ìë äéçîå

:ïáåîå âùåîä ìëùäå úòãä ïî äìòîì àéäù

úôñåúìå èé ÷øôù"î áèéä øàáì êéøö øåàéá
ìàøùéù 'éô íãà úîùð 'ä øð
òðòðúîù øðä øåàë ìùîì àéä íúîùð íãà íéåø÷ä
òáèá õôç ùàä øåàù éðôî åòáèá äìòîì ãéîú
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כב.7. עג, כז.1.תהלים כ, א.2.משלי סא, יבמות



hayקכב 'a iying mei Ð hi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,dnvr z` dwifgn y`d da -äìòîì BLøLa ÷ácìå§¦¨¥§¨§§©§¨
õò'a áeúkL Bîk ,çøiä ìbìb úçzL éììkä Làä ãBñéa¦¨¥©§¨¦¤©©©§©©¨¥©§¤¨§¥

.'íéiçxpay y`d -cg`zdl ick ,dlrnll draha zkynp ©¦
lblbl zgzn ,dlrnl `vnpd ,"y`d ceqi" ,dyxey mr

drax` ,oky .dpald
,min ,gex ,y` :zeceqid
dxeva mixceqn ,xtr
oicrde lwd ceqidy ,efk
ceqid z` siwn ,xzei

:xzei cakdxtr`edy
`ed - xzeia cakd ceqid

;xzeia oezgzd mbmin
,mdly rahd zpigan
xtrl lrn zeidl mikixv
`l` ,xtrd z` siwdle
ixd ,cala 'd cqg zngn
lr ux`d rwexl"

"mind3wlg gznp ,
xtrdnlrn;minlgex

mind on dlrnl `id
;mind z` dtiwney`

lblbl zgzn ,illkd y`d ceqi `vnp jk .gexd z` dtiwn
.gxidäæ-éãé-ìòL óàådliztdn y`d zewzpzid iciÎlr - §©¤©§¥¤

,dlrnl dyxeya dzewaczideíeìk øéàé àìå äaëé¦§¤§Ÿ¨¦§
úeàéöna BøBà ìhaúé BLøLa äìòîì íâå ,ähîì§©¨§©§©§¨§¨§¦§©¥©§¦

,BLøLaeyxeyae ,xi`dl ick ixd `id xpd "ze`ivn" ,oky - §¨§
z` ca`n - lecb xp znerl libx xp ,ik .ef ze`ivn lhazz
rvn`a welc xp :lynl) xac meyl ynyn epi`e eze`ivn
iabl ixnbl eze`ivn z` ca`n `edy okyÎlkn ,(meid
ick `id eyxeyl xpd zkiyny xnel oi`y ,ixd .eyxey
eze`ivn lhazz my ,daxc` .xzei dlrp ze`ivn my didiy

ixnblm`zdae ,"eneiwa utg xac lk"y llk miiw ixde .
,df "llk"l`l,"yxey"l jynidl dkixv xpay y`d dzid

àeä Cëa ïë-ét-ìò-óà,y`d xe` -.Bòáèa õôç- ©©¦¥§¨¨¥§¦§
,xnelkeli`kmi`ex ep` ok`y enk ,jka "dvex" xpd xe`

,eyxeyl cinz jynp `edy "xp"aïëå ,íãàä úîLð Ck̈¦§©¨¨¨§¥
,Lôðå çeø úðéçadbixcnd ea "zlret"y ina `wec e`l - §¦©©¨¤¤

`id mznypy dl`a mb `l` ,"dnyp" ly xzei dpeilrd
,"ytp" ly e` "gex" ly ,xzei zepezgzd zepigaadöôç¤§¨

d÷Lçå,dnypd ly -óebä ïî úàöìå ãøtì dòáèa §¤§¨§¦§¨¦¨¥§¨¥¦©
;àeä-Ceøa íéiçä éiç 'äa døB÷îe dLøLa ÷ácìåixd - §¦¨¥§¨§¨§¨©©¥©©¦¨

draha dnypde ,zeig - dpipry ,dnypd ly "miig"d `ed
- "miigd iig"a ,dyxeya cg`zdle dtebn wzpidl dvex

.d"awdäéäzL íâä,my -íL ìhaúúå ñôàå ïéà- £©¤¦§¤©¦¨¤¤§¦§©¥¨

,dyxeyaäîeàî äpnî øàMé àìå ,éøîâì úeàéöna©§¦§©§¥§Ÿ¦¨¥¦¤¨§¨
,ïBLàøä dúeîöòå dúeänîx`yi `ly xnel xyt` i` - ¦¨¨§©§¨¨¦

dnypd ly zizin`d dzedn ,daxc` ixdy ,dne`n dpnn
:owfd epax xne` okl ,dyxey mr zcg`zn `idyk ,`id
dzenvre dzednn"
`idy itk ,"oey`xd
dnyp - dteba dzeida
"lky" ly zegek mr
dfn - dnecke "zecn"e
`l ok .melk x`yi `l
zweyzy xnel jiiy
zelrzdl `id dnypd
.xzei dpeilr dbixcnl
dbixcnl dweyz ,oky
wx zkiiy ,xzei dpeilr
dze`a dzeidayk
dribn `id "zedn"
.xzei dpeilr dbixcnl
leki ohw mkg :enk
mkg zeyridl se`yl
jtdidl j` .lecb
jiiy `l - "dweyz" jkl dni`zn `l - zxg` "zedn"l
zxg` "zedn" ef ik ,j`lnl jtdidl wwezyi mc`y xacd

,`eti` ,recn - jky oeikne .ixnbldvxzz`vl dnypd
- ?dyxeya cg`zdle dtebndðBöø äæ ïë-éô-ìò-óà©©¦¥¤§¨

.dòáèa döôçållk jxca aygp "rah" byend ,mxa - §¤§¨§¦§¨
- "lky"d xcd o`k xqg ,rahd itl `ed xacd m` ,oexqgl
aygp ,raha d"awd l` zkynp dnypdy dn ixd o`ke
,o`k "rah" dlndy ,cin ,"`ipz"d xirn ,okl - "dlrn"l
xacdyk mb ,"lky"de "mrh"d itl epi`y oipr lk ,drnyn

`eddlrnl."rah" dlna eze` mipiivn ,"lky"dn,äæ òáèå§¤©¤
,"rah" dlnd -úðéçáa BðéàL øác ìëì ìàLnä íL àeä¥©ª§¨§¨¨¨¤¥¦§¦©

.úòãå íòèzn dyrp epi`y xac lk -x`ezn ,lkye oeibd je ©©¨©©
,"rah" myaïàk íâå,dyxeyl dnypd zkyndl qgia - §©¨

,äðekä:rah dlna zeynzyda -Lôpa äæ õôçå ïBöøL ©©¨¨¤¨§¥¤¤©¤¤
,dyxeya weac zeidl -ìëNå úòãå íòè úðéçáa Bðéà¥¦§¦©©©¨©©§¥¤

,ïáenäå âOnä ìëNå úòcäî äìòîì àlà ,ïáeîe âOîª¨¨¤¨§©§¨¥©©©§¥¤©ª¨§©¨
LôpaL äîëç úðéça àéäåwxta xaqedy dn itly - §¦§¦©¨§¨¤©¤¤

,"dpad"e "lky"n dlrnly gek `id "dnkg" ,mcewddaL- ¤¨
dxey ,ytpay dnkga.àeä Ceøa óBñ-ïéà øBàmeyne - ¥¨

dlrnly dkynd ,dyxeya cg`zdl dnypd zkynp ,jk
- `ed zxzeqnd dad`d "oipr"y ixd ."dpad"de "lky"dn
.d"awd mr ,dyxey mr cg`zdl dnypd ly iniptd dpevx

."zxzeqn dad`" - ef dad` z`xwp recn xaqei oldl
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íéøîà éèå÷éì
ùàä ãåñéá äìòîì åùøùá ÷áãéìå äìéúôäî ãøôéì
äæ é"òù óàå ç"òá ù"îë çøéä ìâìâ úçúù éììëä
åùøùá äìòîì íâå äèîì íåìë øéàé àìå äáëé
õôç àåä êëá ë"ôòà åùøùá úåàéöîá åøåà ìèáúé
äöôç ùôðå çåø 'éçá ïëå íãàä úîùð êë .åòáèá
äùøùá ÷áãéìå óåâä ïî úàöìå ãøôéì äòáèá ä÷ùçå
ñôàå ïéà äéäúù íâä ä"á íééçä ééç 'äá äøå÷îå
äîåàî äðîî øàùé àìå éøîâì úåàéöîá íù ìèáúúå
äöôçå äðåöø äæ ë"ôòà ïåùàøä äúåîöòå äúåäîî
åðéàù øáã ìëì ìàùåîä íù àåä äæ òáèå äòáèá
äæ õôçå ïåöøù äðååëä ïàë íâå úòãå íòè 'éçáá
àìà ïáåîå âùåî ìëùå úòãå íòè 'éçáá åðéà ùôðá
äîëç 'éçá àéäå ïáåîäå âùåîä ìëùå úòãäî äìòîì

.ä"á ñ"à øåà äáù ùôðáù
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ו.3. קלו, תהלים

hay 'b iyiy mei Ð hi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  ג' שישי יום
,48 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ììë åäæå,dk 'nr cr.'åë àèåç

,äMã÷c àøèñ ìëa ììk eäæå:dyecwd cva -àlà BðéàL §¤§¨§¨¦§¨¦§ª¨¤¥¤¨
,"ïBéìòä Lã÷" àø÷pL ,äîëçî CLîpM äîdlnd -ycew ©¤¦§¨¥¨§¨¤¦§¨Ÿ¤¨¤§

,"dnkg" lr zfnexdyecwedkynd - "ycew"n dkynd `id
,oldl xaqei - ?"dnkg"n dkyndd zernyn dn ."dnkg"n

oipr `id "dnkg"y
seqÎoi` xe`l "lehia"d
:d"awdl ,`edÎjexa
"dnkgn dkynd"
lehia zkynd - dyexit
cv df f`y ,zewl`l df
xqgyk ,j` .dyecwd
- "dnkg"dn df "lehia"
xne` jke .dyecw ef oi`
ycew"l qgia owfd epax

:(dnkg) "oeilrdìèaä- ©¨¥
(dnkg) "oeilrd ycew"

lhaøBàa úeàéöîa¦§¦§
àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨
øác Bðéàå ,Ba Laìîä©§ª¨§¥¨¨
økæpk Bîöò éðôa¦§¥©§©¦§¨

ìéòì4å ,çk" àø÷ð ïëì §¥§¨¥¦§¨Ÿ©
."äî`xwp df okle - ¨

zakxend ,"dnkg" mya
,"dn gk" :milnd izyn

ly gekdn.lehia ly ,
`wec `id dyecwy ixd
dkynd ea yiy xac

,llk envrl "ze`ivn" epi`e d"awdl lhay xac - "dnkg"n
äpnnL ,àøçà-àøèñå ätìwä úðéçaî Lnî Côä àeäå§¥¤©¨¦§¦©©§¦¨§¦§¨¨¢¨¤¦¤¨

,eäéîøâì ïéãáòc íìBòä úBnà úBLôðmyl wx zeyerd - ©§ª¨¨§¨§¦§©§©§
,zikep`d oze`ivn"áä áä" :ïéøîàå5"oz oz" zexne`e - §¨§¦©©

"éðèéòìä"å6,,"iphirld" :eyr xn`y enk -øáãå Lé úBéäì §©§¦¥¦¦§¥§¨¨
,Bîöò éðôa,zewl`l lha `le -ìéòì økæpk4,dtilwy - ¦§¥©§©¦§¨§¥

,zewl`n zwzepnd (ze`ivn) "yi" zpiga `idúðéça Côä¥¤§¦©
;äîëçä.lehia - dpipry -ïëìå,dtilwd cvny dl` - ©¨§¨§¨¥

"íéúî" íéàø÷ð7"äiçz äîëçä" ék ,8,,j` -`edy xac ¦§¨¦¥¦¦©¨§¨§©¤
,miigd jtid mb `ed ,"dnkg"d jtidáéúëe9àìå eúeîé" : §¦¨§Ÿ

;"äîëçadfe ,"dnkg"d oipr ea oi`y dna dxeyw dzin - §¨§¨
.zetilwdn ozeig zelawnd mlerd zene`l qgia xen`ïëå§¥

ã÷ ìàøNé éòLBôe íéòLøäLc÷ì ïBéqð éãéì eàaL í ¨§¨¦§¥¦§¨¥Ÿ¤¤¨¦¥¦¨§©¥
;íMäzxxerzn ,'d yeciw ly oeiqp icil mi`a mdyk ,oky - ©¥

eli`e .mytp z` f` digne ,mznypay "dnkg"d zpiga mda
,mda zniiw f` mby zexnl ,'d yeciw ly oeiqp zrya `ly
mlv` df j` ,d"awdl "lehia"de ytpay "dnkg"d zpiga

:oldl xiaqiy itk - zelbae mlrdaäîëçä úðéça ék¦§¦©©¨§¨
óBñ-ïéà øBàî úeäìà õBöéð íò úéäìàä LôpaL¤©¤¤¨¡Ÿ¦¦¦¡Ÿ¥¥

,da Laìîä àeä-Ceøa,dnkgd geka -úeìb úðéçáa íä ¨©§ª¨¨¥¦§¦©¨
éìàîOä ììçaL ätìwä ãvî ,úéîäaä Lôða íôeâa§¨§¤¤©§¥¦¦©©§¦¨¤¤¨¨©§¨¦

íôeâa úìLBîe úëìBnä ,álaLzindad ytpdy drya - ¤©¥©¤¤¤¤§¨
ziwl`d ytpd ly "dnkg"d zpiga ,f` mi`vnp ,seba zlyen
zelba ,iwl`d uevipde

- sebaúeìb ãBña§¨
ìéòì økæpk ,äðéëMä10. ©§¦¨©¦§¨§¥

Bæ äáäà úàø÷ð ïëìå§¨¥¦§¥©£¨
,úéäìàä Lôpa©¤¤¨¡Ÿ¦
÷ácì döôçå dðBöøL¤§¨§¤§¨¦¨¥
-Ceøa íéiçä éiç 'äa©©¥©©¦¨

,àeä,ef dad` z`xwp -
,"úøzñî äáäà" íLa§¥©£¨§ª¤¤
`id "dad`" :dxe`kl -
,ielib icil `ay ybx ixd
dnl m`ez df cvik
o`k dze` mix`zny

dad`" myazxzeqn?"
dnl m`zda `l`
d`a ,oldl xaqeiy

ef "dxzqd"xg` oiprn
ixnblxizqne dqknd .

yeal `ede ,dad`d lr
:dtilwd ly wydék¦

àéä,ef dad` -úøzñî ¦§ª¤¤
÷N Leáìa äqëîe§ª¨¦§©
éòLBôa ätì÷c¦§¦¨§§¥

äpnîe ,ìàøNé,dtilwdn -,àèçì úeèL çeø íäa ñðëð ¦§¨¥¦¤¨¦§©¨¤©§©£Ÿ
ì"æø øîàîk11.'eë àèBç íãà ïéà :dqpkp ok m` `l` - §©£©©©¥¨¨¥

ehy gex" ."zehy gex ea,jka ,oldl xaqenk ,z`hazn ef "z
eze` x`yp `ed ,`heg `edy zexnly ,`hegd mc`l dncpy
el .d"awdn ,dlilg ,jka cxtp `edy yibxn `ed oi`e ,icedi
did `l - d"awdn wzipe cxtp `ed `hgd iciÎlry yg did
ixd dllbay ,d"awdl eala drehpd dad`d zngn ,`heg
gex" `l` - d"awdn wzpidl `ly ick eytp z` xqen did
d"awdn zewzpida yibxi `ly eze` zythn ef "zehy
zrya mby ixd ,xacd jk m` ,mxa .`hgd iciÎlr znxbpd
,d"awda xetkl eilr zetkl mivexyk ,'d yeciw ly "oeiqp"
`linne ,d"awdn wzip `ed jkÎiciÎlry yegl jixv did `l
zexyt`ay ,owfd epax xiaqn - ?eytp z` xeqnl `l -
zpigaa zexiyi mirbep mpi`y mixac lr wx xizqdl dtilwd
ly oeiqpa xaecnyk - eli`e .ziwl`d ytpd ly "dnkg"d

,"dnkgd gek"a zexiyi rbetd ,'d yeciwdpen`azraepd
icedie ,xizqdle zeqkl dleki dtilwd oi` my ,"dnkg"dn
`ed okle ,d"awdn wzpii ok` jkÎiciÎlry yge f` yibxn

:eytp z` xqen
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íéøîà éèå÷éì
àøèñ ìëá ììë åäæå
ùãå÷ '÷ðù äîëçî êùîðù äî àìà åðéàù äùåã÷ã
åá ùáåìîä ä"á ñ"à øåàá úåàéöîá ìèáä ïåéìòä
àåäå ä"î ç"ë àø÷ð ïëìå ì"ðë åîöò éðôá øáã åðéàå
úåîåà úåùôð äðîîù à"ñå äôéì÷ä 'éçáî ùîî êôä
úåéäì éðèéòìäå áä áä ïéøîàå åäééîøâì ïéãáòã íìåòä
ïëìå äîëçä 'éçá êôä ì"ðë åîöò éðôá øáãå ùé
àìå åúåîé áéúëå äéçú äîëçä éë íéúî íéàø÷ð
åàáù íãå÷ ìàøùé éòùåôå íéòùøä ïëå .äîëçá
ùôðáù äîëçä 'éçá éë íùä ùã÷ì ïåéñð éãéì
ùáåìîä ä"á ñ"à øåàî úåäìà õåöéð íò úéäìàä
ãöî úéîäáä ùôðá íôåâá úåìâ 'éçáá íä äá
úìùåîå úëìåîä áìáù éìàîùä ììçáù äôéì÷ä
äáäà úàø÷ð ïëìå .ì"ðë äðéëùä úåìâ ãåñá íôåâá
íééçä ééç 'äá ÷áãì äöôçå äðåöøù úéäìàä ùôðá åæ
úøúåñî àéä éë úøúåñî äáäà íùá àåä êåøá
äðîîå ìàøùé éòùåôá äôéì÷ã ÷ù ùåáìá äñåëîå
íãà ïéà ì"æø øîàîë àåèçì úåèù çåø íäá ñðëð

'åë àèåç

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

ו.4. טו.5.פרק ל, ל.6.משלי כה, ב.7.בראשית יח, יב.8.ברכות ז, כא.9.קהלת ד, יז.10.איוב א.11.פרק ג, סוטה



קכג hay 'a iying mei Ð hi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,dnvr z` dwifgn y`d da -äìòîì BLøLa ÷ácìå§¦¨¥§¨§§©§¨
õò'a áeúkL Bîk ,çøiä ìbìb úçzL éììkä Làä ãBñéa¦¨¥©§¨¦¤©©©§©©¨¥©§¤¨§¥

.'íéiçxpay y`d -cg`zdl ick ,dlrnll draha zkynp ©¦
lblbl zgzn ,dlrnl `vnpd ,"y`d ceqi" ,dyxey mr

drax` ,oky .dpald
,min ,gex ,y` :zeceqid
dxeva mixceqn ,xtr
oicrde lwd ceqidy ,efk
ceqid z` siwn ,xzei

:xzei cakdxtr`edy
`ed - xzeia cakd ceqid

;xzeia oezgzd mbmin
,mdly rahd zpigan
xtrl lrn zeidl mikixv
`l` ,xtrd z` siwdle
ixd ,cala 'd cqg zngn
lr ux`d rwexl"

"mind3wlg gznp ,
xtrdnlrn;minlgex

mind on dlrnl `id
;mind z` dtiwney`

lblbl zgzn ,illkd y`d ceqi `vnp jk .gexd z` dtiwn
.gxidäæ-éãé-ìòL óàådliztdn y`d zewzpzid iciÎlr - §©¤©§¥¤

,dlrnl dyxeya dzewaczideíeìk øéàé àìå äaëé¦§¤§Ÿ¨¦§
úeàéöna BøBà ìhaúé BLøLa äìòîì íâå ,ähîì§©¨§©§©§¨§¨§¦§©¥©§¦

,BLøLaeyxeyae ,xi`dl ick ixd `id xpd "ze`ivn" ,oky - §¨§
z` ca`n - lecb xp znerl libx xp ,ik .ef ze`ivn lhazz
rvn`a welc xp :lynl) xac meyl ynyn epi`e eze`ivn
iabl ixnbl eze`ivn z` ca`n `edy okyÎlkn ,(meid
ick `id eyxeyl xpd zkiyny xnel oi`y ,ixd .eyxey
eze`ivn lhazz my ,daxc` .xzei dlrp ze`ivn my didiy

ixnblm`zdae ,"eneiwa utg xac lk"y llk miiw ixde .
,df "llk"l`l,"yxey"l jynidl dkixv xpay y`d dzid

àeä Cëa ïë-ét-ìò-óà,y`d xe` -.Bòáèa õôç- ©©¦¥§¨¨¥§¦§
,xnelkeli`kmi`ex ep` ok`y enk ,jka "dvex" xpd xe`

,eyxeyl cinz jynp `edy "xp"aïëå ,íãàä úîLð Ck̈¦§©¨¨¨§¥
,Lôðå çeø úðéçadbixcnd ea "zlret"y ina `wec e`l - §¦©©¨¤¤

`id mznypy dl`a mb `l` ,"dnyp" ly xzei dpeilrd
,"ytp" ly e` "gex" ly ,xzei zepezgzd zepigaadöôç¤§¨

d÷Lçå,dnypd ly -óebä ïî úàöìå ãøtì dòáèa §¤§¨§¦§¨¦¨¥§¨¥¦©
;àeä-Ceøa íéiçä éiç 'äa døB÷îe dLøLa ÷ácìåixd - §¦¨¥§¨§¨§¨©©¥©©¦¨

draha dnypde ,zeig - dpipry ,dnypd ly "miig"d `ed
- "miigd iig"a ,dyxeya cg`zdle dtebn wzpidl dvex

.d"awdäéäzL íâä,my -íL ìhaúúå ñôàå ïéà- £©¤¦§¤©¦¨¤¤§¦§©¥¨

,dyxeyaäîeàî äpnî øàMé àìå ,éøîâì úeàéöna©§¦§©§¥§Ÿ¦¨¥¦¤¨§¨
,ïBLàøä dúeîöòå dúeänîx`yi `ly xnel xyt` i` - ¦¨¨§©§¨¨¦

dnypd ly zizin`d dzedn ,daxc` ixdy ,dne`n dpnn
:owfd epax xne` okl ,dyxey mr zcg`zn `idyk ,`id
dzenvre dzednn"
`idy itk ,"oey`xd
dnyp - dteba dzeida
"lky" ly zegek mr
dfn - dnecke "zecn"e
`l ok .melk x`yi `l
zweyzy xnel jiiy
zelrzdl `id dnypd
.xzei dpeilr dbixcnl
dbixcnl dweyz ,oky
wx zkiiy ,xzei dpeilr
dze`a dzeidayk
dribn `id "zedn"
.xzei dpeilr dbixcnl
leki ohw mkg :enk
mkg zeyridl se`yl
jtdidl j` .lecb
jiiy `l - "dweyz" jkl dni`zn `l - zxg` "zedn"l
zxg` "zedn" ef ik ,j`lnl jtdidl wwezyi mc`y xacd

,`eti` ,recn - jky oeikne .ixnbldvxzz`vl dnypd
- ?dyxeya cg`zdle dtebndðBöø äæ ïë-éô-ìò-óà©©¦¥¤§¨

.dòáèa döôçållk jxca aygp "rah" byend ,mxa - §¤§¨§¦§¨
- "lky"d xcd o`k xqg ,rahd itl `ed xacd m` ,oexqgl
aygp ,raha d"awd l` zkynp dnypdy dn ixd o`ke
,o`k "rah" dlndy ,cin ,"`ipz"d xirn ,okl - "dlrn"l
xacdyk mb ,"lky"de "mrh"d itl epi`y oipr lk ,drnyn

`eddlrnl."rah" dlna eze` mipiivn ,"lky"dn,äæ òáèå§¤©¤
,"rah" dlnd -úðéçáa BðéàL øác ìëì ìàLnä íL àeä¥©ª§¨§¨¨¨¤¥¦§¦©

.úòãå íòèzn dyrp epi`y xac lk -x`ezn ,lkye oeibd je ©©¨©©
,"rah" myaïàk íâå,dyxeyl dnypd zkyndl qgia - §©¨

,äðekä:rah dlna zeynzyda -Lôpa äæ õôçå ïBöøL ©©¨¨¤¨§¥¤¤©¤¤
,dyxeya weac zeidl -ìëNå úòãå íòè úðéçáa Bðéà¥¦§¦©©©¨©©§¥¤

,ïáenäå âOnä ìëNå úòcäî äìòîì àlà ,ïáeîe âOîª¨¨¤¨§©§¨¥©©©§¥¤©ª¨§©¨
LôpaL äîëç úðéça àéäåwxta xaqedy dn itly - §¦§¦©¨§¨¤©¤¤

,"dpad"e "lky"n dlrnly gek `id "dnkg" ,mcewddaL- ¤¨
dxey ,ytpay dnkga.àeä Ceøa óBñ-ïéà øBàmeyne - ¥¨

dlrnly dkynd ,dyxeya cg`zdl dnypd zkynp ,jk
- `ed zxzeqnd dad`d "oipr"y ixd ."dpad"de "lky"dn
.d"awd mr ,dyxey mr cg`zdl dnypd ly iniptd dpevx

."zxzeqn dad`" - ef dad` z`xwp recn xaqei oldl
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íéøîà éèå÷éì
ùàä ãåñéá äìòîì åùøùá ÷áãéìå äìéúôäî ãøôéì
äæ é"òù óàå ç"òá ù"îë çøéä ìâìâ úçúù éììëä
åùøùá äìòîì íâå äèîì íåìë øéàé àìå äáëé
õôç àåä êëá ë"ôòà åùøùá úåàéöîá åøåà ìèáúé
äöôç ùôðå çåø 'éçá ïëå íãàä úîùð êë .åòáèá
äùøùá ÷áãéìå óåâä ïî úàöìå ãøôéì äòáèá ä÷ùçå
ñôàå ïéà äéäúù íâä ä"á íééçä ééç 'äá äøå÷îå
äîåàî äðîî øàùé àìå éøîâì úåàéöîá íù ìèáúúå
äöôçå äðåöø äæ ë"ôòà ïåùàøä äúåîöòå äúåäîî
åðéàù øáã ìëì ìàùåîä íù àåä äæ òáèå äòáèá
äæ õôçå ïåöøù äðååëä ïàë íâå úòãå íòè 'éçáá
àìà ïáåîå âùåî ìëùå úòãå íòè 'éçáá åðéà ùôðá
äîëç 'éçá àéäå ïáåîäå âùåîä ìëùå úòãäî äìòîì

.ä"á ñ"à øåà äáù ùôðáù

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ו.3. קלו, תהלים

hay 'b iyiy mei Ð hi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  ג' שישי יום
,48 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ììë åäæå,dk 'nr cr.'åë àèåç

,äMã÷c àøèñ ìëa ììk eäæå:dyecwd cva -àlà BðéàL §¤§¨§¨¦§¨¦§ª¨¤¥¤¨
,"ïBéìòä Lã÷" àø÷pL ,äîëçî CLîpM äîdlnd -ycew ©¤¦§¨¥¨§¨¤¦§¨Ÿ¤¨¤§

,"dnkg" lr zfnexdyecwedkynd - "ycew"n dkynd `id
,oldl xaqei - ?"dnkg"n dkyndd zernyn dn ."dnkg"n

oipr `id "dnkg"y
seqÎoi` xe`l "lehia"d
:d"awdl ,`edÎjexa
"dnkgn dkynd"
lehia zkynd - dyexit
cv df f`y ,zewl`l df
xqgyk ,j` .dyecwd
- "dnkg"dn df "lehia"
xne` jke .dyecw ef oi`
ycew"l qgia owfd epax

:(dnkg) "oeilrdìèaä- ©¨¥
(dnkg) "oeilrd ycew"

lhaøBàa úeàéöîa¦§¦§
àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨
øác Bðéàå ,Ba Laìîä©§ª¨§¥¨¨
økæpk Bîöò éðôa¦§¥©§©¦§¨

ìéòì4å ,çk" àø÷ð ïëì §¥§¨¥¦§¨Ÿ©
."äî`xwp df okle - ¨

zakxend ,"dnkg" mya
,"dn gk" :milnd izyn

ly gekdn.lehia ly ,
`wec `id dyecwy ixd
dkynd ea yiy xac

,llk envrl "ze`ivn" epi`e d"awdl lhay xac - "dnkg"n
äpnnL ,àøçà-àøèñå ätìwä úðéçaî Lnî Côä àeäå§¥¤©¨¦§¦©©§¦¨§¦§¨¨¢¨¤¦¤¨

,eäéîøâì ïéãáòc íìBòä úBnà úBLôðmyl wx zeyerd - ©§ª¨¨§¨§¦§©§©§
,zikep`d oze`ivn"áä áä" :ïéøîàå5"oz oz" zexne`e - §¨§¦©©

"éðèéòìä"å6,,"iphirld" :eyr xn`y enk -øáãå Lé úBéäì §©§¦¥¦¦§¥§¨¨
,Bîöò éðôa,zewl`l lha `le -ìéòì økæpk4,dtilwy - ¦§¥©§©¦§¨§¥

,zewl`n zwzepnd (ze`ivn) "yi" zpiga `idúðéça Côä¥¤§¦©
;äîëçä.lehia - dpipry -ïëìå,dtilwd cvny dl` - ©¨§¨§¨¥

"íéúî" íéàø÷ð7"äiçz äîëçä" ék ,8,,j` -`edy xac ¦§¨¦¥¦¦©¨§¨§©¤
,miigd jtid mb `ed ,"dnkg"d jtidáéúëe9àìå eúeîé" : §¦¨§Ÿ

;"äîëçadfe ,"dnkg"d oipr ea oi`y dna dxeyw dzin - §¨§¨
.zetilwdn ozeig zelawnd mlerd zene`l qgia xen`ïëå§¥

ã÷ ìàøNé éòLBôe íéòLøäLc÷ì ïBéqð éãéì eàaL í ¨§¨¦§¥¦§¨¥Ÿ¤¤¨¦¥¦¨§©¥
;íMäzxxerzn ,'d yeciw ly oeiqp icil mi`a mdyk ,oky - ©¥

eli`e .mytp z` f` digne ,mznypay "dnkg"d zpiga mda
,mda zniiw f` mby zexnl ,'d yeciw ly oeiqp zrya `ly
mlv` df j` ,d"awdl "lehia"de ytpay "dnkg"d zpiga

:oldl xiaqiy itk - zelbae mlrdaäîëçä úðéça ék¦§¦©©¨§¨
óBñ-ïéà øBàî úeäìà õBöéð íò úéäìàä LôpaL¤©¤¤¨¡Ÿ¦¦¦¡Ÿ¥¥

,da Laìîä àeä-Ceøa,dnkgd geka -úeìb úðéçáa íä ¨©§ª¨¨¥¦§¦©¨
éìàîOä ììçaL ätìwä ãvî ,úéîäaä Lôða íôeâa§¨§¤¤©§¥¦¦©©§¦¨¤¤¨¨©§¨¦

íôeâa úìLBîe úëìBnä ,álaLzindad ytpdy drya - ¤©¥©¤¤¤¤§¨
ziwl`d ytpd ly "dnkg"d zpiga ,f` mi`vnp ,seba zlyen
zelba ,iwl`d uevipde

- sebaúeìb ãBña§¨
ìéòì økæpk ,äðéëMä10. ©§¦¨©¦§¨§¥

Bæ äáäà úàø÷ð ïëìå§¨¥¦§¥©£¨
,úéäìàä Lôpa©¤¤¨¡Ÿ¦
÷ácì döôçå dðBöøL¤§¨§¤§¨¦¨¥
-Ceøa íéiçä éiç 'äa©©¥©©¦¨

,àeä,ef dad` z`xwp -
,"úøzñî äáäà" íLa§¥©£¨§ª¤¤
`id "dad`" :dxe`kl -
,ielib icil `ay ybx ixd
dnl m`ez df cvik
o`k dze` mix`zny

dad`" myazxzeqn?"
dnl m`zda `l`
d`a ,oldl xaqeiy

ef "dxzqd"xg` oiprn
ixnblxizqne dqknd .

yeal `ede ,dad`d lr
:dtilwd ly wydék¦

àéä,ef dad` -úøzñî ¦§ª¤¤
÷N Leáìa äqëîe§ª¨¦§©
éòLBôa ätì÷c¦§¦¨§§¥

äpnîe ,ìàøNé,dtilwdn -,àèçì úeèL çeø íäa ñðëð ¦§¨¥¦¤¨¦§©¨¤©§©£Ÿ
ì"æø øîàîk11.'eë àèBç íãà ïéà :dqpkp ok m` `l` - §©£©©©¥¨¨¥

ehy gex" ."zehy gex ea,jka ,oldl xaqenk ,z`hazn ef "z
eze` x`yp `ed ,`heg `edy zexnly ,`hegd mc`l dncpy
el .d"awdn ,dlilg ,jka cxtp `edy yibxn `ed oi`e ,icedi
did `l - d"awdn wzipe cxtp `ed `hgd iciÎlry yg did
ixd dllbay ,d"awdl eala drehpd dad`d zngn ,`heg
gex" `l` - d"awdn wzpidl `ly ick eytp z` xqen did
d"awdn zewzpida yibxi `ly eze` zythn ef "zehy
zrya mby ixd ,xacd jk m` ,mxa .`hgd iciÎlr znxbpd
,d"awda xetkl eilr zetkl mivexyk ,'d yeciw ly "oeiqp"
`linne ,d"awdn wzip `ed jkÎiciÎlry yegl jixv did `l
zexyt`ay ,owfd epax xiaqn - ?eytp z` xeqnl `l -
zpigaa zexiyi mirbep mpi`y mixac lr wx xizqdl dtilwd
ly oeiqpa xaecnyk - eli`e .ziwl`d ytpd ly "dnkg"d

,"dnkgd gek"a zexiyi rbetd ,'d yeciwdpen`azraepd
icedie ,xizqdle zeqkl dleki dtilwd oi` my ,"dnkg"dn
`ed okle ,d"awdn wzpii ok` jkÎiciÎlry yge f` yibxn

:eytp z` xqen
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íéøîà éèå÷éì
àøèñ ìëá ììë åäæå
ùãå÷ '÷ðù äîëçî êùîðù äî àìà åðéàù äùåã÷ã
åá ùáåìîä ä"á ñ"à øåàá úåàéöîá ìèáä ïåéìòä
àåäå ä"î ç"ë àø÷ð ïëìå ì"ðë åîöò éðôá øáã åðéàå
úåîåà úåùôð äðîîù à"ñå äôéì÷ä 'éçáî ùîî êôä
úåéäì éðèéòìäå áä áä ïéøîàå åäééîøâì ïéãáòã íìåòä
ïëìå äîëçä 'éçá êôä ì"ðë åîöò éðôá øáãå ùé
àìå åúåîé áéúëå äéçú äîëçä éë íéúî íéàø÷ð
åàáù íãå÷ ìàøùé éòùåôå íéòùøä ïëå .äîëçá
ùôðáù äîëçä 'éçá éë íùä ùã÷ì ïåéñð éãéì
ùáåìîä ä"á ñ"à øåàî úåäìà õåöéð íò úéäìàä
ãöî úéîäáä ùôðá íôåâá úåìâ 'éçáá íä äá
úìùåîå úëìåîä áìáù éìàîùä ììçáù äôéì÷ä
äáäà úàø÷ð ïëìå .ì"ðë äðéëùä úåìâ ãåñá íôåâá
íééçä ééç 'äá ÷áãì äöôçå äðåöøù úéäìàä ùôðá åæ
úøúåñî àéä éë úøúåñî äáäà íùá àåä êåøá
äðîîå ìàøùé éòùåôá äôéì÷ã ÷ù ùåáìá äñåëîå
íãà ïéà ì"æø øîàîë àåèçì úåèù çåø íäá ñðëð

'åë àèåç

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

ו.4. טו.5.פרק ל, ל.6.משלי כה, ב.7.בראשית יח, יב.8.ברכות ז, כא.9.קהלת ד, יז.10.איוב א.11.פרק ג, סוטה



hayקכד 'c ycew zay mei Ð hi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  ד' קודש שבת יום
,dk 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äæä úåìâù àìà,50 'nr cr.ììë

äðéçaì àlà Bðéà ¯ äîëç úðéçáì äfä úeìbL àlà¤¨¤¨©¤¦§¦©¨§¨¥¤¨©§¦¨
,dúBéçäì dlk Lôpa äpnî úèMtúnä.ziwl` zeiga - ©¦§©¤¤¦¤¨©¤¤ª¨§©£¨

`le ,zelba didzy xyt` ,"dnkg" ly cala ef zehytzd
mzeigdl ,sebd lka dpnne ,ytpd lka hytzdl dl xyt`zi

dyecw ly zeiga
xearln mdilr xenyle

.dxiarøwòå LøL ìáà£¨Ÿ¤§¦¨
äîëç úðéça ìL¤§¦©¨§¨
àeä úéäìàä LôpaL¤©¤¤¨¡Ÿ¦

dðéàå ,ïéçîa"xwir"d - §Ÿ¦§¥¨
dpi` ,dnkgay
÷N Leáìa úLaìúî¦§©¤¤¦§©
ììça álaL ätì÷c¦§¦¨¤©¥¤¨¨
úeìb úðéçáa éìàîOä©§¨¦¦§¦©¨

,Lnî`ly -lkeizeidl ©¨
,drtyd mey dl÷ø©

àéäL,ef dnkg zpiga - ¤¦
,íéòLøa äðL úðéçáa¦§¦©¥¨¨§¨¦
lk ea miniiw oyi mc` -

`l enk ,zegekd,xr mc
dpiyd zryay `l`
minecx zegekd

,mixzqeneúìòBt dðéàå§¥¨¤¤
íäa dúlòtixdy - §ª¨¨¨¤

,zeidl dkixv dzlert
didz dlek ytpdy

,d"awdl dlhaïîæ ìk̈§©
ízòãa íé÷eñòL¤£¦§©§¨
.íìBòä úBåàúa íúðéáe¦¨¨§©£¨¨

dhnle miielbd zegekd ody ,"dpia"de "zrc"dy onf lk -
zncxpk `id "dnkg"d zpiga - zee`za zerewy ,"dnkg"n

.dpiya dpezpeíéàaLk Cà,miryxd -øáãa ïBéqð éãéì ©§¤¨¦¦¥¦¨¦§©
Lôpä ãò äòâðå ,úòcäî äìòîì àéäL ,äðeîàcr - ¡¨¤¦§©§¨¥©©©§¨§¨©©¤¤

daL äîëç úðéçáì,xen`k ,`ed dpen`d yxey - ¦§¦©¨§¨¤¨
,"dnkg"aàéä éæà,"dnkg"d -,dúðMî äøBòð,xnelk - £©¦¥¨¦§¨¨

,dlbzn `id,da Laìîä 'ä çëa dúlòt úìòBôe- ¤¤§ª¨¨§Ÿ©©§ª¨¨
oken mc` eze`y ,jka z`hazn "dnkg"d ly dzrtyd

,'d yeciw lr eytp z` xeqnláeúkL Bîëe12ïLék õwiå" : §¤¨©¦©§¨¥
,"'äseqÎoi` xe`e ytpay "dnkg"d zpiga lr fnexd -

,j` .dzlert dlrt `le ,dnecxk mcew dzidy ,da yaelnd
zlrete zxxerzn `id - 'd yeciw ly oeiqp icil mc`d `ayk

- dzlertúòãå íòè íeL éìa 'ä úðeîàa ïBéqpa ãîòì©£Ÿ©¦¨¤¡©§¦©©¨©©
,Bì âOî ìëNå,eytp z` xeqnl eilr recn -ìò øabúäì §¥¤ª¨§¦§©¥©

,íäa ìbøäL øeqàáe øzäa äfä íìBò úBåàúå úBtìwä©§¦§©£¨©¤§¤¥§¦¤ª§©¨¤

,íäa ñàîìålr eytp z` xeqnl oekp dzr ecnra ,xnelk - §¦§Ÿ¨¤
lyene zeiniptd eizee`z z` oqxn `edy wx `l ,'d yeciw

,eipira zeqe`n zeyrp od `l` ,odilrB÷ìçì 'ä Bì øçáìå§¦§Ÿ§¤§
,BìøBâìemi`xwpd ,"zecn"e "lky"k ,miiniptd eizegek mb - §¨

zegekd mbe ,"wlg"
xzei miipeilrd"oevx" ,

mi`xwpd ,"beprz"e
mlek mipezp eidi - "lxeb"

- d"awdlBì øñîì¦§Ÿ
.BîL úMã÷ ìò BLôð©§©§ª©§
eøáb úBtìwä ék óàå§©¦©§¦¨§
ìBëé àìå åéîé ìk åéìò̈¨¨¨¨§Ÿ¨

,íäìxaecn ,ixdy - ¨¤
ryet"l qgia o`k
xqen `ed mby ,"l`xyi
,'d yeciw lr eytp
lr cinz ea eid zetilwde

,dpeilrdì"æø øîàîk13 §©£©©©
úeLøa íä íéòLøä"L¤¨§¨¦¥¦§

,"íaìllgd zeyxa - ¦¨
dnewn ,malay il`nyd
zindad ytpd ly
cvny rxdÎxvide

;dtilwdíB÷î-ìkî¦¨¨
øáãa ïBéqð éãéì àaLk§¤¨¦¥¦¨¦§©
,ãçà 'äa äðeîà¡¨©¤¨
,Lã÷ éøøäa dúãBñiL¤§¨¨§©§¥Ÿ¤
äîëç úðéça àéä¦§¦©¨§¨

,úéäìàä LôpaLitk - ¤©¤¤¨¡Ÿ¦
,"ycw" mya "dnkg" z`xwp ,lirl xkfpydaL,"dnkg"a - ¤¨

àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà Laìî,f` -úBtìwä ìk éøä §ª¨¥¨£¥¨©§¦
áéúëãk ,'ä éðôì Lnî eéä àìk eéäå íéìháîe íéìèa14: §¥¦§ª¨¦§¨§Ÿ¨©¨¦§¥§¦§¦

íéBbä ìk",zetilw llek -áéúëe ,"'Bâå Bcâð ïéàk15ék" : ¨©¦§©¦¤§§§¦¦
éáéà äpä,'ä E,"'d iaie`" ody zetilw mb llek -äpä ék ¦¥Ÿ§¤¦¦¥

éáéàáéúëe ,"'Bâå eãøtúé ,eãáàé E16éðtî âðBc ñnäk" : Ÿ§¤Ÿ¥¦§¨§§§¦§¦¥©¦§¥
,"'Bâå eãáàé Làptn eqnii zetilwde miryxd -,z"iyd i ¥Ÿ§§

áéúëe17íéøä" :,mixdk onvr ipira ody zetilwd -âðBck §¦¨¦©©
."eqîðzpigaa yaelnd `ed jexa seq oi` xe` itlky ,ixd - ¨©

,zetilwd lk zenlrpe zelha - icedi ly ytpay "dnkg"
zxxerzn - 'd yeciw ly oeiqp iptl cner icediyk - z`fe
dzid ok iptly zexnl ,okl .ef dnkg zpiga ekeza dlbzne
xabzdl gekd dzr ea yi ,eilr d`lnd dhilyd zetilwl
"dnkg"n raepd) gekd cinz ea yi icedi :zxne` z`f .odilr
gek xxerl wx mikixv ,zee`zd lr helyl (zxzeqn dad` -

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

íéøîà éèå÷éì
'éçáì àìà åðéà äîëç 'éçáì äæä úåìâù àìà
ùøù ìáà äúåéçäì äìåë ùôðá äðîî úèùôúîä
ïéçåîá àåä úéäìàä ùôðáù äîëç 'éçá ìù ø÷éòå
ììçá áìáù äôéì÷ã ÷ù ùåáìá úùáìúî äðéàå
äðéù 'éçáá àéäù ÷ø .ùîî úåìâ 'éçáá éìàîùä
íé÷åñòù ïîæ ìë íäá äúìåòô úìòåô äðéàå íéòùøá
éãéì íéàáùë êà .íìåòä úåàúá íúðéáå íúòãá
ãò äòâðå úòãäî äìòîì àéäù äðåîà øáãá ïåéñð
äúðùî äøåòéð àéä éæà äáù äîëç 'éçáì ùôðä
õ÷éå ù"îëå .äá ùáåìîä 'ä çëá äúìåòô úìòåôå
úòãå íòè íåù éìá 'ä úðåîàá ïåéñðá ãåîòì 'ä ïùéë
æ"äåò úååàúå úåôéì÷ä ìò øáâúäì åì âùåî ìëùå
åì øåçáìå íäá ñåàîìå íäá ìâøåäù øåñéàáå øúéäá
óàå åîù úùåã÷ ìò åùôð åì øåñîì åìøåâìå å÷ìçì 'ä
ì"æøàîë íäì ìåëé àìå åéîé ìë åéìò åøáâ úåôéì÷ä éë
ïåéñð éãéì àáùë î"î íáì úåùøá íä íéòùøäù
àéä ùãå÷ éøøäá äúãåñéù ãçà 'äá äðåîà øáãá
ñ"à øåà ùáåìî äáù úéäìàä ùôðáù äîëç 'éçá
åéä àìë åéäå íéìèåáîå íéìèá úåôéì÷ä ìë éøä ä"á
éë áéúëå 'åâå åãâð ïéàë íéåâä ìë áéúëãë 'ä éðôì ùîî
áéúëå 'åâå åãøôúé åãáàé êéáéåà äðä éë 'ä êéáéåà äðä
.åñîð âðåãë íéøä áéúëå 'åâå åãáàé ùà éðôî âðåã ñîäë
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.d`xi mb ef dad`a dlelk ji` ,owfd epax xiaqi ,oldl .df
xg`ne ;d`xi mb zyxcp zeevne dxez miiwl ick ,xen`k ,oky
dad`d dwitqn zeevnde dxezd zxinyly ,mixne` ep`y

:d`xi mb dkeza zllek `idy ixd - cala zxzeqnd,äpäå§¦¥
-Ceøa óBñ-ïéà 'ä øBà¥¨
äîëça Laìîä àeä©§ª¨©¨§¨
íeöòå ìBãb ¯ LôpaL¤©¤¤¨§¨
Løâì Ck-ìk BçkŸ¨¨§¨¥
àøçà-àøèqä úBçãìå§¦§©¦§¨¨¢¨

àlL úBtìwäåeìëeé §©§¦¤Ÿ§
,åéLeáìa elôà eòbé- ¦§£¦¦§¨

mikiiy mdy "miyeal"d
,`edÎjexa seqÎoi` xe`l
øeac äáLçî íäL¤¥©£¨¨¦
'ä úðeîà ìL äNòîe©£¤¤¡©

;ãçàogeka didi `ly - ¤¨
`l "rebpl" zetilwd ly
`l` ,dnvr dpen`a wx

xeaic ,daygna `l mb
zeidl mdilry ,dyrne
dpen`dn mihlyen

.'d zecg`neeðéäcxe` - §©§
,gekd el ozep ,icedid ytpa yaelnd seq oi`ïBéqða ãîòì©£Ÿ§¦¨

ãâð ãáì äNòî äæéà ÷ø úBNòì àlL elôà ,BLôð øñîì¦§Ÿ©§£¦¤Ÿ©£©¥¤©£¤§©¤¤
ïBâk ,ãçà 'ä úðeîà:eilr mitekyk -äãBáòì úBçzLäì ¡©¤¨§§¦§©£©£¨

,Baìa ììk da ïéîàî BðéàL óà ,äøæ"rbep" df oi`e - ¨¨©¤¥©£¦¨§¨§¦
jka yi ,d"awda oin`n ixd `ed eala - oky ,dnvr dpen`a
z` xqen `ed jk lr s`e - dpen`l cebipay dyrn meyn wx

;eytpïëå,eytp z` xeqnl gekd el ozep df -øaãì àlL §¥¤Ÿ§©¥
úecçà ìò íBìLå-ñç äòBz,ïéåL Baìå åét ïéàL óà ,'ä ¨©§¨©©§©¤¥¦§¦¨¦

.'ä úðeîàa íìL Baì ÷ø,eytp z` xeqni okÎitÎlrÎs` - ©¦¨¥¤¡©
ef oi` ,mxa .xeaic eze` xacl `lye dyrn eze` zeyrl `ly
zirahd dad`d .dnvr zxzeqnd dad`d ly ze`hazdd
zrya mb ,oky zexiyi o`k zerbtp opi` ,d"awdl dkiynde
`id ef `l` ,dzneza dpen`d zx`yp xeaicd e` dyrnd
zeidln `xi `ed - "dad`"a dlelkd "d`xi"d ly ze`hazdd
eze` zeyrln eze` zrpen ef d`xi ,- d"awdn cxtp melyeÎqg
,ea dzlbzpy zngn - df lke .xeaic eze` xacln e` dyrn

.ytpay "dnkg"d ,'d yeciw ly oeiqpd llbaeìéçc" àø÷ð äæå§¤¦§¨§¦
,"eîéçøa ììëpä,dad`a dlelkd d`xi -äáäà àéäL ©¦§¨¦§¦¤¦©£¨

döôçL ,ìàøNé úeììëaL úéäìàä LôpaL úéòáhä©¦§¦¤©¤¤¨¡Ÿ¦¤¦§¨¦§¨¥¤¤§¨
-Ceøa óBñ-ïéà øBà døB÷îe dLøLa ÷ácì dòáèa dðBöøe§¨§¦§¨¦¨¥§¨§¨§¨¥¨

äæ ïBöøå Bæ äáäà éðtnL ,àeä,d"awda wacidl -àéä- ¤¦§¥©£¨§¨¤¦
,ziwl`d ytpdúàîè äö÷a òâpî dòáèa úãçôîe äàøé§¥¨§©¤¤§¦§¨¦§Ÿ©¦§¥ª§©

elôà ,ãçà 'ä úðeîà ãâð àéäL ,íBìLå-ñç äøæ-äãBáò£¨¨¨©§¨¤¦¤¤¡©¤¨£¦
,äNòî Bà øeac íäL íéðBöéçä äéLeáìamixeywd - ¦§¤¨©¦¦¤¥¦©£¤

,dxfÎdcearaäðeîà éìa§¦¡¨
:ììk áladxfÎdceara - ©¥§¨

eznyp d`xi jkn mb .ef
`id ,ef d`xie ,icedi ly
dad`a dlelkd
dad`ay ,ixd .zxzeqnd
zllekd - zxzeqn
leki - d`xi mb dkeza
,zeevne dxez miiwl icedi
iciÎlr ,oldl hxetiy itk
xg`n :oeayg dyery

mb didyeytp z` xqen,
cxtp zeidl `ly calae
i`cea eilr ,d"awdn
,dxiar xearln rpnidl
micxtp dxiar iciÎlr ik
eilr .d"awdn melyeÎqg
ociÎlr ik ,zeevn miiwl
weac zeidl - izin`d epevx ixd dfe ,d"awd mr micg`zn

.d"awda
l`xyi ryet mby ,"`ipz"a df wxta epcnly dnl xywda
on ,d"awda xetkl eilr zetkl mivexyk eytp z` xqen

e`xd`aend ,aehÎmyÎlrad ly epnfa rxi`y xetiq `iadl i
jpege lcb ,zepey zeaiq llba :"sqei awri zeclez" xtqa
.zecdin xac mey rci `le ,"uixt" ieb lv` icedi cli
ote`a ezc z` xindl "uixt"d hilgd ,cli eze` zvw xbayk
geha ezeida .dlecb dcerq rxe`n eze` ceakl oikde ,inyx
miieqn meiay "uixt"d el riced ,jkl cbpzi `l clidy
"uixt"de .xacd zernynl le`yl lgd clid .ezc z` exini
z` exiniyke - yieeiit jl mi`xew dzr cr ,melk :el dpr
`xwp ip` recn :clid l`y ."o`eei`" jl e`xwi jzc
rnyyn .icedi cli `edy ,el xtql "uixt"d ul`p ?"yieeiit"
,ezc z` exiniy mikqdl dvx `l icedi cli `edy clid
elired `le !"yieeiit" x`y` - "yieeiit" `xwp ip` :eprha
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היום יום . . . קכו

ה'תש"גכז טבתיום שני

חומש: וארא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: משא"כ . . . צדיקים כו' ע"ש.

אונז  גיט  אויבערשטער  דער  רוחניות,  איז  גשמיות  אידישע  אמר:  הזקן  רבינו 
גשמיות, מיר זָאלען דערפון מַאכען רוחניות. אמָאל אז עס איז לרגע ניט אזוי, דארפען 

געבען דעם אויבערשטען אפילו מנחת עני גיט ער א פולע.

ֵדי  ִמּיּות, ּכְ ׁשְ רּוְך הּוא נֹוֵתן ָלנּו ּגַ דֹוׁש ּבָ ל ְיהּוִדים ִהיא רּוָחִנּיּות. ַהּקָ ִמּיּות ׁשֶ ׁשְ ֵקן ָאַמר: ּגַ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
רּוְך הּוא ְולּו ִמְנַחת  דֹוׁש ּבָ ן, ֵיׁש ָלֵתת ַלּקָ ָבר ּכֵ ר ְלֶרַגע ֵאין ַהּדָ ֲאׁשֶ ים, ּכַ ה רּוָחִנּיּות. ְלִעּתִ ּנָ ּצֹור ִמּמֶ ּנִ ׁשֶ

ַפע. ׁשֶ ָעִני, ְוהּוא נֹוֵתן ּבְ

ה'תש"גכח טבתיום שלישי

חומש: וארא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: ובזה יובן . . . תהי צדיק.

ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ הֹות.  ַהּגָ ה  ַהְרּבֵ ֲחֵסִרים  ס –  ְדּפָ ַהּנִ ֶצֶדק"  ַמח  ְלַה"ּצֶ ֱאמּוָנה(  ֶרְך  )ּדֶ ַהֲחִקיָרה  ֵסֶפר  ּבְ
ִעְנָיִנים ֵאּלּו. ֵאלֹות ּבְ ה ׁשְ ּמָ ם ָהָיה ָצִריְך ַלֲענֹות ַעל ּכַ ָ ּשׁ ַיַחס ִעם ְנִסיעֹוָתיו ְלֶפֶטְרּבּוְרג, ׁשֶ רֹו ּבְ ִחּבְ

ה'תש"גכט טבתיום רביעי

חומש: וארא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ.

תניא: פרק טו, ובזה . . . 40 חלל בקרבו.

אנן פועלי דיממא אנן . יום הוא אור, עבודתנו היא עבודת האור, מַאכען ליכטיג די 
וועלט באור תורה . ומלבד כי צריכים לעמוד במעמד ומצב טוב בעז"ה בעצמו - אליין 
דארף מען זיין ווי עס דארף צו זיין - הנה כל העבודה היא לזכות להעמיד תלמידים 
גרונטיקע מענשען, אשר יהיו מסורים בלבם ודעתם אל הכוונה הפנימית. שאינו מספיק 
למוד תורה הנגלית וחבוב הקודש בשמירת המצות, כי אם צריכים גם עבודה שבלב.

יָמָמא ֲאָנן ]=ָאנּו, ּפֹוֲעֵלי יֹום ָאנּו[. יֹום הּוא אֹור, ֲעבֹוָדֵתנּו ִהיא ֲעבֹוַדת ָהאֹור, ְלָהִאיר  ֲאָנן ּפֹוֲעֵלי ּדִ
ַעְצמֹו – ִלְהיֹות  ֶעְזַרת ה', ּבְ ב טֹוב, ּבְ ַמֲעָמד ּוַמּצָ י ְצִריִכים ַלֲעֹמד ּבְ ַבד ּכִ אֹור ּתֹוָרה. ּוִמּלְ ֶאת ָהעֹוָלם ּבְ
ר ִיְהיּו  ים, ֲאׁשֶ ים ְיסֹוִדּיִ ְלִמיִדים ֲאָנׁשִ ל ָהֲעבֹוָדה ִהיא ִלְזּכֹות ְלַהֲעִמיד ּתַ ה ּכָ ִריְך – ִהּנֵ ּצָ ִפי ׁשֶ ַעְצמֹו ּכְ ּבְ
ַהּקֶֹדׁש  ְוִחּבּוב  ְגֵלית  ַהּנִ ּתֹוָרה  ִלּמּוד  יק  ַמְסּפִ ֵאינֹו  ׁשֶ ִניִמית.  ַהּפְ ָנה  ּוָ ַהּכַ ֶאל  ם  ְוַדְעּתָ ם  ִלּבָ ּבְ ְמסּוִרים 

ב. ּלֵ ּבַ ם ֲעבֹוָדה ׁשֶ י ִאם ְצִריִכים ּגַ ְצֹות, ּכִ ִמיַרת ַהּמִ ׁשְ ּבִ
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קכז היום יום . . . 

ה'תש"גא שבט, ר"חיום חמישי

חומש: וארא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: ובבינוני . . . כא מרגילותו.

ל ַאַנ"ׁש  ֵנִסּיֹות ׁשֶ י ּכְ ּתֵ ין ּבָ ֶזה ׁשּום ֶהְפֵרׁש ּבֵ ה( ֵאין ּבָ ִפּלָ ָכל יֹום ַאַחר ַהּתְ ים ָהָאמּור )ּבְ ִהּלִ ֲאִמיַרת ּתְ
ד  ח ּפֹוִלין, ה' ֲעֵליֶהם ִיְחיּו. ּוִמּצַ ַנז אֹו ֻנּסַ ּכְ ח ַאׁשְ ֵלי ֻנּסַ ּלְ ְחיּו, אֹו ִמְתּפַ ּיִ "ד[ ׁשֶ לֹוֵמנּו, ֲחִסיֵדי ַחּבַ י ׁשְ ]ַאְנׁשֵ

ִלְכַלל  ַהּנֹוֵגַע  ִניִמית,  ַהּפְ ָנָתּה  ְוַכּוָ ִצּבּור  ּבְ ים  ִהּלִ ּתְ ֲאִמיַרת  ל  ׁשֶ ָהִעְנָין  ְלֹגֶדל  ּוִבְפָרט  ָרֵאל...  ִיׂשְ ַאֲהַבת 
ר  לּות ֲאׁשֶ ּדְ ּתַ ָכל ִמיֵני ִהׁשְ ל ּבְ ּדֵ ּתַ י ּוְמזֹוָנא, ּוְברּוָחִנּיּות... ָעֵלינּו ְלִהׁשְ ָבֵני ַחּיֵ ִמּיּות, ּבְ ׁשְ ּגַ ׁש ּבְ ָרֵאל ַמּמָ ִיׂשְ

ְהֶיה. ּיִ ח ׁשֶ ֶנֶסת ֵמֵאיֶזה ֻנּסָ י ַהּכְ ּתֵ ָכל ּבָ ע ּבְ ֻיְקּבַ

ה'תש"גב שבטיום ששי

חומש: וארא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: ובזה יובן . . . עבודתו כלל.

אאמו"ר סיפר: הדרוש וארא גו' ושמי ד' גו' המדבר בענין כי לא ידח ממנו נדח 
)אינו הנדפס בתו"א(, קנה לו שם "דער פרומער וארא", והי' רגיל רבינו הזקן לחזור 
אותו אחת לשלש שנים, ובכל פעם ופעם כמעט שהי' אומר אותו כלשונו. ואמר הצ"צ: 
יעדער מָאל איז געווען א אור חדש. הָאט דער טַאטע געזָאגט: א אור איז אלע מָאל 

גלייך, ָאבער מאור איז אלע מָאל ווי א דבר חדש.

י לֹא  "ּכִ ִעְנָין  ּבְ ר  ַהְמַדּבֵ ּגֹו',  ִמי ה'"  ּוׁשְ ּגֹו'  "ָוֵאָרא  רּוׁש  ַהּדְ ר:  ִסּפֵ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ ָאִבי מֹוִרי  ֲאֹדִני 
ם "ּדֶער ְפרּומֶער ָוֵאָרא", ]="ָוֵאֶרא" ַה'ְיֵרא  "תֹוָרה אֹור"(, ָקָנה לֹו ׁשֵ ס ּבְ ְדּפָ ח" )ֵאינֹו ַהּנִ ּנּו ִנּדָ ח ִמּמֶ ִיּדַ
ָהָיה אֹוֵמר  ְמַעט ׁשֶ ַעם ּוַפַעם ּכִ ִנים, ּוְבָכל ּפַ לֹשׁ ׁשָ ֵקן ַלֲחֹזר אֹותֹו ַאַחת ְלׁשָ נּו ַהּזָ ַמִים'[. ְוָהָיה ָרִגיל ַרּבֵ ׁשָ

ִמיד  ּתָ הּוא  'אֹור'  א:  ַאּבָ ֵהִגיב  ָחָדׁש.  אֹור  ֶזה  ָהָיה  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ֶצֶדק":  ַמח  ַה"ּצֶ ְוָאַמר  ְלׁשֹונֹו.  ּכִ אֹותֹו 
ָדָבר ָחָדׁש. ַעם ּכְ ָכל ּפַ ֵזֶהה, ַאְך 'ָמאֹור' הּוא ּבְ

ה'תש"גג שבטשבת

חומש: וארא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: פרק טז. וזה . . . באריכות.

בֹו  ִמְכּתָ ַמח ֶצֶדק" ּבְ ִלי ַההֹוָספֹות( . ַה"ּצֶ קָאּפּוְסט )ּבְ ַנת תקצ"ז ּבְ ׁשְ ס ָלִראׁשֹוָנה ּבִ "ּתֹוָרה אֹור" ִנְדּפָ
ַנת  ְ ּשׁ ּמִ ים ׁשֶ רּוׁשִ ה... ּבֹו ַמֲאָמִרים רֹב ַהּדְ ס ַעּתָ ְדּפָ ָבט תקצ"ז ּכֹוֵתב: ֵסֶפר "ּתֹוָרה אֹור" ַהּנִ ִמּיֹום ג ׁשְ
יָמה  יָהם, ְוִהְסּכִ ַעְצמֹו ֵעין ִעּיּונֹו ֲעֵליֶהם ְוִהּגִ נּו ַז"ל ּבְ ם ַרּבֵ ה ֵמֶהם ׂשָ ר ַהְרּבֵ תקנ"ו ַעד סֹוף תקע"ב, ֲאׁשֶ
י  ׁשֵ ֻחּמְ ֵני  ׁשְ ַעל  ָהִראׁשֹון  ֵחֶלק  ֲחָלִקים,  ֵני  ׁשְ ּכֹוֵלל  ֶפר  ְוַהּסֵ פּוס.  ַהּדְ ְלֵבית  ַלֲהִביָאם  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ְעּתֹו  ּדַ
ּוְקָצת  ִיְתרֹו,  ת  ָפָרׁשַ ּבְ ּתֹוָרֵתנּו  ן  ַמּתַ ְזַמן  בּועֹות  ָ ַהּשׁ ְלַחג  ים  רּוׁשִ ּדְ ה  ּמָ ּכַ ם  ּגַ ּופּוִרים,  ה  ַוֲחֻנּכָ ַהּתֹוָרה 
יִרים ּומֹוֲעִדים ְורֹאׁש  ִ יר ַהּשׁ י ַהּתֹוָרה ְוׁשִ ׁשֵ ִני ִאם ִיְרֶצה ה' ַעל ג' ֻחּמְ ֵ ְקֵהל. ְוֵחֶלק ַהּשׁ ת ַוּיַ ָפָרׁשַ ְלֶפַסח ּבְ
ָעִמים אֹור. ַעד  א ב' ּפְ ִגיַמְטִרּיָ " ּבְ מֹו "ְוָאַהְבּתָ ֵניאֹור, ּכְ ר ָנֶאה לֹו: ׁשְ ם ַהְמַחּבֵ ּפּור... ְוׁשֵ ָנה ְויֹום ּכִ ָ ַהּשׁ

אן ְלׁשֹונֹו – ּכָ

פּוס  י ַהּדְ ּתֵ ה ִמּבָ ּמָ ָלה ּכַ ְמׁשָ ינּות ָסְגָרה ַהּמֶ י ַעל ְיֵדי ַמְלׁשִ יס ַרק ֵחֶלק ָהִראׁשֹון, ּכִ יקּו ְלַהְדּפִ לֹא ִהְסּפִ
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היום יום . . . קכח
ַנת  ׁשְ ּבִ אֹור".  ַה"ּתֹוָרה  יסּו  ִהְדּפִ ם  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ קָאּפּוְסט  ּבְ פּוס  ַהּדְ ית  ּבֵ ם  ּגַ ּוֵביֵניֶהם  רּוְסָיה,  ּבְ ָהִעְבִרים 

ם "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה". ֵ ּנּוי ַהּשׁ ִזיטָאִמיר ּוְבׁשִ ס ֵחֶלק ב' ּבְ תר"ח ִנְדּפָ

ה'תש"גד שבטיום ראשון

חומש: בא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: פרק יז. ובזה . . . כג מצותיו ותורתו.

ֶלת  ַמְגּבֶ ֲהִמית  ַהּבַ ֶפׁש  ּנֶ ֶ ּשׁ ַמה  הּוא  רּוָחִנּיּות,  ּבְ ִמְצַרִים  לּות  ּגָ ּוְגבּול.  ֵמַצר  ְלׁשֹון  הּוא  ִמְצַרִים 
ְוֶהְעֵלם.  ַקְטנּות  ּבְ ה  ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ ְך  ּכָ ל  ּכָ ִמְתַצְמֶצֶמת  ָהֱאלִֹקית  ֶפׁש  ּנֶ ׁשֶ ַעד  ָהֱאלִֹקית,  ֶפׁש  ַהּנֶ ַעל  ֶרת  ּוַמְסּתֶ
ֹפַעל  ִמּדֹות טֹובֹות ּבְ ב ּבְ ּלֵ ּמַֹח ֵמִאיר ּבַ ּבַ ֶכל ׁשֶ ַהּשֵׂ בּול. ְוַהְינּו ּדְ ַצר ְוַהּגְ ִויִציַאת ִמְצַרִים הּוא ֲהָסַרת ַהּמֵ

ׁש. ַמּמָ

שבת 
קודש
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,èâa BzLà úà àéöBî .úLøçä ìòa çwt äNòi äî ,úçwt¦©©©©£¤¦¥©©©©¥¤¤¦¤¦§§¥
.'ezwewf zeg`' meyn eilr dxq`pyåéçà úLà úàå`iven §¤¥¤¨¦

,äöéìça,opaxcn ezy` zeg` `id oky ,dnaiil i`yx epi`y ©£¦¨
.dvilga dxhet jkle

:opaxcn zg`e dxezd on zycewn zg`y ote`a sqep oicïéçà éðL§¥©¦
ì ïéàeNð ,çwt ãçàå Løç ãçàúçàå úLøç úçà úBéçà ézL ¤¨¥¥§¤¨¦¥©§¦¦§¥£¨©©¥¤¤§©©

,úçwte ,zgwtl gwtde zyxgl ieyp yxgdy epiideúîdLøç ¦©©¥¥¥
ìòadàöz .úçwt ìòa çwt äNòi äî ,úLøçweyl zyxgdíeMî ©©¥¤¤©©£¤¦¥©©©¦©©¥¥¦

zexr `idy,äMà úBçàon el zycewn gwt ly ezy` ixdy £¦¨
m`e .'dy` zeg`' dzeg` z`vnpe ,dxezdúîdìòa çwt ¥¦¥©©©

d.úLøç ìòa Løç äNòi äî ,úçwtdf ixd,èâa BzLà úà àéöBî ¦©©©©£¤¥¥©©¥¤¤¦¤¦§§¥
keilr zxq`p ezy` ixde ,dxezd on meail el dwewf dzeg`y oei

.'ezwewf zeg`' meyníìBòì äøeñà åéçà úLàådleki dpi` - §¥¤¨¦£¨§¨
,yxgl meail dwewf `id dxezd ony itl ,mc` meyl `ypidl
leki epi` yxgd ok enke ,uleg yxg oi`y uelgl leki epi` dlde

.eilr dxeq`e ,opaxcn 'ezy` zeg`' `id oky dnail
mpi`y] 'zeixkp' miypd izy eidyk oicd dn d`ian dpynd

:[zeig`ì ïéàeNð ,çwt ãçàå Løç ãçà ïéçà éðLúBiøëð ézL §¥©¦¤¨¥¥§¤¨¦¥©§¦¦§¥¨§¦
,úBç÷teúîdõìBç Bà .úçwt ìòa çwt äNòi äî ,úçwt ìòa Løç ¦§¥¥¥©©¦©©©©£¤¦¥©©©¦©©¥

,íaééî Bàeiptl dltp opaxcn eig`l d`eyp dzidy ef dnai oky §©¥
m`e .el dxeq` dpi`e opaxcn meailäî ,úçwt ìòa çwt úî¥¦¥©©©¦©©©

ñðBk .úçwt ìòa Løç äNòi,uelgl leki epi` j`] dze` maiin ± ©£¤¥¥©©¦©©¥
,[uleg yxg oi` okyíìBòì àéöBî Bðéàådyxbl leki epi` ± §¥¦§¨

leki [opaxcn lirend] ehib oi` zrc ea oi`y yxgy ,mlerl
on el dwewf dzidy znd eig` zy` ineai zwif z` riwtdl

.dnaie dxezd
:'zeixkp' miyp izy oipra sqep oicì ïéàeNð ïéç÷t ïéçà éðLézL §¥©¦¦§¦§¦¦§¥

äNòi äî ,úLøç ìòa çwt úî ,úLøç úçàå úçwt úçà ,úBiøëð̈§¦©©¦©©§©©¥¤¤¥¦¥©©©¥¤¤©©£¤
ñðBk ,úçwt ìòa çwtuelgl leki epi` oky ,zyxgd dnaid z` ¦¥©©©¦©©¥

.zyxgl dvilg oi`y meyn dlàéöBäì äöø íàåxg` dze` §¦¨¨§¦
,dqpkyàéöBém`e .hbaìòa çwt äNòi äî ,úçwt ìòa çwt úî ¦¥¦¥©©©¦©©©©£¤¦¥©©©

.íaééî Bà õìBç Bà ,úLøç¥¤¤¥§©¥
:df oipra sqep oicì íéàeNð çwt ãçàå Løç ãçà ïéçà éðLézL §¥©¦¤¨¥¥§¤¨¦¥©§¦¦§¥

,úçwt úçàå úLøç úçà úBiøëðzyxgl ieyp yxgdy epiid ¨§¦©©¥¤¤§©©¦©©
e ,zgwitl gwitde.úçwt ìòa çwt äNòi äî ,úLøç ìòa Løç úî¥¥¥©©¥¤¤©©£¤¦¥©©©¦©©

ñðBk.dvilga dpi` zyxg oky dl uelgl leki epi`e ,dnaid z` ¥
àéöBäì äöø íàå,dqpky xg` dze`àéöBém`e .hbaìòa çwt úî §¦¨¨§¦¦¥¦¥©©©

ñðBk úLøç ìòa Løç äNòi äî ,úçwtepi` yxg oky ,dnaid z` ¦©©©©£¤¥¥©©¥¤¤¥
.uelgl lekiåaeyàéöBî Bðéàhba,íìBòìmpi` yxg iyexiby §¥¦§¨

on `idy eneai zwif riwtdl mileki mpi`e ,opaxcn `l` miliren
.dxezd

àøîâ
:dheyl epwz `le yxgl oi`eyip epwzy mrha dpc `xnbdøîà̈©
ïéàeOð ïðaø eäì eðéwúc úLøçå Løç àðL éàî ,àîç øa éîødn ± ¨¦©¨¨©§¨¥¥§¥¤¤§©¦§©¨¨¦¦

oi`y s` lr ,oi`eyip minkg mdl epwz mdly zyxge yxg dpey
.oiyeciw oipw mdl oi` dxezd one zrc mdläèBLc àðL éàîe©§¨§¤

yi`däèBLådy`d.ïéàeOð ïðaø eäì eðéwz àìc`ly jkl di`xe §¨§Ÿ©¦§©¨¨¦¦
,oi`eyip mdl epwzàéðúc,`ziixaaL ïè÷å äèBL,íéLð eàNp §©§¨¤§¨¨¤¨§¨¦

eúîe,mipa `la.íeaéiä ïîe äöéìçä ïî úBøeèt ïäéúBLðepiide ¥§¥¤§¦©£¦¨¦©¦
dvilgn zexeht okl opaxcn elit` oi`eyip mdl oi`y meyn

:`xnbd daiyn .oi`eyip minkg mdl epwz `l recne ,meaieLøç¥¥
ïðaøc àzðwz àîéé÷c ,úLøçåepwzy minkg zpwzl meiw yiy ± §¥¤¤§©§¨©©§¨§©¨¨

,mdipia mely zeidl mkxcy itl ,oi`eyip mdlïðaø eäì eðéwz©¦§©¨¨
.ïéàeOðla`ïðaøc àzðwz àîéé÷ àìc äèBLå äèBL`ly ± ¦¦¤§¨§Ÿ©§¨©©§¨§©¨¨

,df mr df melya eigi `ly iptn ,minkg zpwz mda miiwzzcixd §
úçà äôéôëa Lçð íò øc íãà ïéàenke ,melya zg` dtew jeza ± ¥¨¨¨¦¨¨¦§¦¨©©

jkle ,melya dhey mr xecl leki mc` oi` okeðéwz àìmdlïðaø Ÿ©¦©¨¨
.ïéàeOð¦¦

zl`ey .ohwl oi`eyip epwz `ly mrhd `xnbd zx`an dzr
:`xnbddéì eðéwz Løçå ïéàeOð ïðaø eðéwz àìc ïè÷ àðL éàîe©§¨¨¨§Ÿ©¦©¨¨¦¦§¥¥©¦¥

ïéàeOð ïðaøyxgl ,oi`eyip minkg el epwz `ly ohw dpey dn ± ©¨¨¦¦
:`xnbd daiyn .oi`eyip minkg el epwzyc Løçììëì éúà àì ¥¥§Ÿ¨¥¦§©

ïéàeOð ïðaø eðéwz ïéàeOð`a did `l dpwzd ilely oeik ,yxg ± ¦¦©¦©¨¨¦¦
lhai `ly ick oi`eyip minkg el epwz ,oi`eyip llkl mlerl

la` ,diaxe dixtéúàc ,ïè÷`eai dpwz `la s`y oeik ±ììëì ¨¨§¨¥¦§©
ïéàeOð,lcbiykl.ïéàeOð ïðaø eðéwz àì ¦¦Ÿ©¦©¨¨¦¦

:`xnbd dywnäpè÷ éøäå,dia`n dnezi `idyàéúàc`idy ± ©£¥§©¨§©§¨
`eal dcizrïéàeOð ììëì,lcbzyklïéàeOð ïðaø eðéwúås`e ± ¦§©¦¦§©¦©¨¨¦¦

gken ixd .dig`e dn` dze` mi`iyny minkg dl epwz ok it lr
minkg dl epwz ,dxezd on oiyeciw icil `eazy mewna s`y

:`xnbd zvxzn .`l ohwa recne ,mdixacn oiyeciwíúämy ± ¨¨
ick ,oi`eyip minkg dl epwzy mrhd ,dphwa[dá] eâäðé àlL¤Ÿ¦§£¨

,ø÷ôä âäðîbdpn da ebdpie ,dpxnyiy in dl oi` `ypz `l m`y ¦§©¤§¥
.zepfa xwtd

i`eyipl d`veie zp`nnd dphw oiay lcadd z` zxxan `xnbd
:oe`in mda oi`y zyxgäðàîîc äpè÷ àðL éàîedpey dn ± ©§¨§©¨¦§¨£¨

dl epwize etiqedy ,minkg zpwzn dig`e dn` de`iydy dnezi
,z`vle diyeciwa o`nl dlekiy minkgàìc úLøç àðL éàîe©§¨¥¤¤§Ÿ

äðàîîzpwzn `l` mpi` diyeciw `id s`y zyxg dpey dne ± §¨£¨
z` riwtdl lkezy minkg dl epwz `l mewn lkne ,minkg
.opaxc oi`eyip `l` mpi` mdipy `ld ,oe`in ici lr diyeciw

,o`nl lkez zyxgy epwz `l minkg :`xnbd zvxznïk íàc§¦¥
,o`nl lkez
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המשך ביאור למסכת יבמות ליום שבת קודש עמ' ב

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ה  טבת כ"ז ראשון יום המצוה  קיום לאחר מצוה הידור

:„ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰ÏÈÓ ˙ÂÎÏ‰÷ñBòL ïîæ ìk ¯ ìnä©¨¨§©¤¥
ïéàL ïéöéö ìò ïéa ïéákònL ïéöévä ìò ïéa øæBç ,äìéna©¦¨¥¥©©¦¦¤§©§¦¥©¦¦¤¥
ïðéàL ïéöéö ìò ,øæBç ïéákòîä ïéöéö ìò ,Løt ;ïéákòî§©§¦¥©©¦¦©§©§¦¥©¦¦¤¥¨

.øæBç Bðéà ïéákòî§©§¦¥¥
בגמרא הדברים ב)מקור קלג, ראשונים (שבת ונחלקו ,

הטור רסד)בדבר. סי' ורק (יו"ד בשבת, במילה שמדובר מפרש
מעכבים  שאינן הציצין אך שבת, דוחה המילה מעשה עיקר
ומשסיים  השבת את דוחה ההידור אין הידור, הוא והסרתם
חול  ביום אך ולחותכם, לשוב לו אסור הראשון החיתוך את
ואילו  המצוה. להידור מעכבים, שאינן ציצין על גם חוזר
שאינם  הציצין על חוזר אינו חול ביום גם הרמב"ם לשיטת
ביאור: וצריך הראשון. בחיתוך הסירם לא אם מעכבים

בהידור? המצוה את ויקיים ישוב לא מדוע
מצות  לקיים כדי בעצמו לחבול רשאי אדם שביארו: ויש
שאינו  במה בבנו לחבול רשאי אינו האב אך בהידור, מילה

בחברו לחבול אסור שהרי המצוה שם)מעיקר שבת סופר .(חתם

המל  באדם ולא בנו את במל אמורים הרמב"ם דברי זה ולפי
עצמו. את

הלוי' מז)וה'בית סי' מבאר:(ח"ב
מי  אך עצמה, המצוה קיום בעת הוא מצוה' 'הידור
מי  וכגון לו, יועיל לא לבד ההידור המצוה, את קיים שכבר
יועיל  לא יותר, יפה לולב לו נזדמן כך ואחר לולב שנטל
בהידור  המצוה את לקיים כדי היפה הלולב את שיטול לו
את  שסיים לאחר וכן המצוה, עיקר את קיים כבר שהרי
הציצין  שבהסרת מצוה' ב'הידור תועלת אין המילה עיקר

מעכבים. שאינם
שאינם  הציצין את להסיר חוזר חול שביום הטור ולדעת
מעשה  לאחר נפסקת אינה מילה שמצות לבאר יש מעכבים,
שהאדם  ורגע רגע בכל ומתקיימת נמשכת אלא החיתוך
עולם', לברית בבשרכם בריתי 'והיתה שנאמר כמו מהול,
באותו  שהרי זמן, לאחר גם ההידור את לקיים אפשר ולכן

המילה. מצות עיקר קיום גם נמשך זמן

ה'תשע"ה  טבת כ"ח שני יום חג? הוא שמיני־עצרת האם

:˙ÂÈÚˆÓ‡‰ ˙ÂÎ¯·‰ ÏÎ ÁÒÂ Â‰ÊÂ .˙ÂÏÈÙ˙‰ ¯„Ò
.äfä úøöò éðéîL âç íBé-úà ...øîBà úøöò éðéîLáe¦§¦¦£¤¤¥¤©§¦¦£¤¤©¤

ערוך' ס"א)וב'שלחן תרסח סי' שבשמיניֿעצרת (או"ח כתב
והרמ"א  הזה". העצרת חג שמיני יום את לנו "ותתן אומר

טירנא)הוסיף לרי"א המנהגים אומרים (מספר שאין נוהגין "אנו :
אלא  'חג' שנקרא מקום בשום מצינו דלא בשמיני, 'חג'

עצרת'". השמיני 'יום אומרים
יוסף' שם)וה'ברכי הסוברים (או"ח ראשונים כמה הביא

כאן  שכתב הרמב"ם ובהם: 'חג', נקרא ששמיניֿעצרת
רש"י וכן הזה", שמיניֿעצרת חג יום את מז,"אומר... (סוכה

א)ותוספותב) מח, חג (שם שמיני יום את "אומרים... שכתבו
הזה". העצרת

ערוך' ב'שלחן נפסק ס"כ)והנה, רכ סי' קונם (יור"ד האומר :
הט"ז  וכתב האחרון. טוב ביום אסור - בחג טועם שאיני יין

סקט"ו) לומר (שם שיש ראיה מכאן הביא מפראג, לייב שהר"ר
בנדרים  "כי הראיה את דחה אך 'חג', - בשמיניֿעצרת
נקרא  הוא אכן אדם בני ובלשון אדם, בני לשון אחר הולכים

תורה". בשל לא אבל חג,
מדברי  'חג' הוא ששמיניֿעצרת להוכיח כתב והט"ז

א)הגמרא מא, במוצאי (סוכה שהוא 'הקהל', מצוות של שזמנה
נלמד  השמיטה, שנת לאחר סוכות של ראשון יוםֿטוב

ישראל  כל בבוא הסוכות בחג שנים... שבע "מקץ מהפסוק
היינו  הסוכות' 'בחג רק התורה כתבה אילו כי לראות",
הסוכות  חג של האחרון ביוםֿטוב גם הוא שזמנה אומרים
כל  'בבוא וכתבה התורה הוסיפה ולכן עצרת), (שמיני
באים  שאז החג בתחילת הוא שהזמן ללמדנו ישראל'
כל  'בבוא המיעוט שאילולא וכיון המקדש. לבית ישראל
 ֿ שמיני את גם כולל הסוכות שחג אומרים היינו ישראל'
- שמיניֿעצרת נקרא התורה בלשון שגם מזה מוכח עצרת,

חג.
העצרת  חג "שמיני הוא ערוך' ב'שלחן שהנוסח ואף

הנ"ל)הזה" ותוספות ברש"י הנוסח הוא הט"ז(וכן סק"א)כתב שם ,(או"ח
הביא  וכן הזה", חג עצרת "שמיני - הוא הנכון שהנוסח
הזה" עצרת שמיני חג "יום הנוסח אבל מהרש"ל. בשם

הרמב"ם) ֿ (כנוסח שמיני והרי עצמו, בפני חג שהוא משמעו
עצמו בפני חג ואינו הסוכות לחג נטפל הוא לענין עצרת (ורק

עצמו) בפני רגל הוא קש"ב חג פז"ר שמיני "יום לומר אין וגם, .
הזה" ערוך)העצרת השלחן בין (כנוסח להפסיק שלא כדי

סמוכים הם בפסוק שהרי ל'עצרת', עצרת').'שמיני' ('שמיני

הזקן אדמו"ר בסידור סידורים)ואכן, הוא (ובעוד הנוסח
סידורים  ויש הזה". החג עצרת "שמיני הט"ז: לנוסח בדומה

ערוך'. ה'שלחן כנוסח הוא בהם שהנוסח

ה'תשע"ה  טבת כ"ט שלישי יום סכנה  בו שאין לחולה בשבת מלאכה

:È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰,äðkñ Ba ïéàL äìBç¤¤¥©¨¨
úBNòì éøëðì ïéøîBà ?ãöék .éøëð éãé ìò åéëøö ìk Bì ïéNBò¦¨§¨¨©§¥¨§¦¥©§¦§¨§¦©£
éøëpä ïî åéðéò ìçBk ïëå ...úBôàìå Bì ìMáì .äNBò àeäå ,Bì§¤§©¥§¤¡§¥¥¥¨¦©¨§¦

íéøáãì íéëéøö eéä íàå .äðkñ íL ïéàL ét-ìò-óà ,úaLa§©¨©©¦¤¥¨©¨¨§¦¨§¦¦¦§¨¦
.ìàøNé elôà ïúBà ïéNBò ,äëàìî ïäa ïéàL¤¥¨¤§¨¨¦¨£¦¦§¨¥

הוא  תחילה ביאור: טעונים הרמב"ם דברי לכאורה,



קכט

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aiw sc zenai(ycew zay meil)

,èâa BzLà úà àéöBî .úLøçä ìòa çwt äNòi äî ,úçwt¦©©©©£¤¦¥©©©©¥¤¤¦¤¦§§¥
.'ezwewf zeg`' meyn eilr dxq`pyåéçà úLà úàå`iven §¤¥¤¨¦

,äöéìça,opaxcn ezy` zeg` `id oky ,dnaiil i`yx epi`y ©£¦¨
.dvilga dxhet jkle

:opaxcn zg`e dxezd on zycewn zg`y ote`a sqep oicïéçà éðL§¥©¦
ì ïéàeNð ,çwt ãçàå Løç ãçàúçàå úLøç úçà úBéçà ézL ¤¨¥¥§¤¨¦¥©§¦¦§¥£¨©©¥¤¤§©©

,úçwte ,zgwtl gwtde zyxgl ieyp yxgdy epiideúîdLøç ¦©©¥¥¥
ìòadàöz .úçwt ìòa çwt äNòi äî ,úLøçweyl zyxgdíeMî ©©¥¤¤©©£¤¦¥©©©¦©©¥¥¦

zexr `idy,äMà úBçàon el zycewn gwt ly ezy` ixdy £¦¨
m`e .'dy` zeg`' dzeg` z`vnpe ,dxezdúîdìòa çwt ¥¦¥©©©

d.úLøç ìòa Løç äNòi äî ,úçwtdf ixd,èâa BzLà úà àéöBî ¦©©©©£¤¥¥©©¥¤¤¦¤¦§§¥
keilr zxq`p ezy` ixde ,dxezd on meail el dwewf dzeg`y oei

.'ezwewf zeg`' meyníìBòì äøeñà åéçà úLàådleki dpi` - §¥¤¨¦£¨§¨
,yxgl meail dwewf `id dxezd ony itl ,mc` meyl `ypidl
leki epi` yxgd ok enke ,uleg yxg oi`y uelgl leki epi` dlde

.eilr dxeq`e ,opaxcn 'ezy` zeg`' `id oky dnail
mpi`y] 'zeixkp' miypd izy eidyk oicd dn d`ian dpynd

:[zeig`ì ïéàeNð ,çwt ãçàå Løç ãçà ïéçà éðLúBiøëð ézL §¥©¦¤¨¥¥§¤¨¦¥©§¦¦§¥¨§¦
,úBç÷teúîdõìBç Bà .úçwt ìòa çwt äNòi äî ,úçwt ìòa Løç ¦§¥¥¥©©¦©©©©£¤¦¥©©©¦©©¥

,íaééî Bàeiptl dltp opaxcn eig`l d`eyp dzidy ef dnai oky §©¥
m`e .el dxeq` dpi`e opaxcn meailäî ,úçwt ìòa çwt úî¥¦¥©©©¦©©©

ñðBk .úçwt ìòa Løç äNòi,uelgl leki epi` j`] dze` maiin ± ©£¤¥¥©©¦©©¥
,[uleg yxg oi` okyíìBòì àéöBî Bðéàådyxbl leki epi` ± §¥¦§¨

leki [opaxcn lirend] ehib oi` zrc ea oi`y yxgy ,mlerl
on el dwewf dzidy znd eig` zy` ineai zwif z` riwtdl

.dnaie dxezd
:'zeixkp' miyp izy oipra sqep oicì ïéàeNð ïéç÷t ïéçà éðLézL §¥©¦¦§¦§¦¦§¥

äNòi äî ,úLøç ìòa çwt úî ,úLøç úçàå úçwt úçà ,úBiøëð̈§¦©©¦©©§©©¥¤¤¥¦¥©©©¥¤¤©©£¤
ñðBk ,úçwt ìòa çwtuelgl leki epi` oky ,zyxgd dnaid z` ¦¥©©©¦©©¥

.zyxgl dvilg oi`y meyn dlàéöBäì äöø íàåxg` dze` §¦¨¨§¦
,dqpkyàéöBém`e .hbaìòa çwt äNòi äî ,úçwt ìòa çwt úî ¦¥¦¥©©©¦©©©©£¤¦¥©©©

.íaééî Bà õìBç Bà ,úLøç¥¤¤¥§©¥
:df oipra sqep oicì íéàeNð çwt ãçàå Løç ãçà ïéçà éðLézL §¥©¦¤¨¥¥§¤¨¦¥©§¦¦§¥

,úçwt úçàå úLøç úçà úBiøëðzyxgl ieyp yxgdy epiid ¨§¦©©¥¤¤§©©¦©©
e ,zgwitl gwitde.úçwt ìòa çwt äNòi äî ,úLøç ìòa Løç úî¥¥¥©©¥¤¤©©£¤¦¥©©©¦©©

ñðBk.dvilga dpi` zyxg oky dl uelgl leki epi`e ,dnaid z` ¥
àéöBäì äöø íàå,dqpky xg` dze`àéöBém`e .hbaìòa çwt úî §¦¨¨§¦¦¥¦¥©©©

ñðBk úLøç ìòa Løç äNòi äî ,úçwtepi` yxg oky ,dnaid z` ¦©©©©£¤¥¥©©¥¤¤¥
.uelgl lekiåaeyàéöBî Bðéàhba,íìBòìmpi` yxg iyexiby §¥¦§¨

on `idy eneai zwif riwtdl mileki mpi`e ,opaxcn `l` miliren
.dxezd

àøîâ
:dheyl epwz `le yxgl oi`eyip epwzy mrha dpc `xnbdøîà̈©
ïéàeOð ïðaø eäì eðéwúc úLøçå Løç àðL éàî ,àîç øa éîødn ± ¨¦©¨¨©§¨¥¥§¥¤¤§©¦§©¨¨¦¦

oi`y s` lr ,oi`eyip minkg mdl epwz mdly zyxge yxg dpey
.oiyeciw oipw mdl oi` dxezd one zrc mdläèBLc àðL éàîe©§¨§¤

yi`däèBLådy`d.ïéàeOð ïðaø eäì eðéwz àìc`ly jkl di`xe §¨§Ÿ©¦§©¨¨¦¦
,oi`eyip mdl epwzàéðúc,`ziixaaL ïè÷å äèBL,íéLð eàNp §©§¨¤§¨¨¤¨§¨¦

eúîe,mipa `la.íeaéiä ïîe äöéìçä ïî úBøeèt ïäéúBLðepiide ¥§¥¤§¦©£¦¨¦©¦
dvilgn zexeht okl opaxcn elit` oi`eyip mdl oi`y meyn

:`xnbd daiyn .oi`eyip minkg mdl epwz `l recne ,meaieLøç¥¥
ïðaøc àzðwz àîéé÷c ,úLøçåepwzy minkg zpwzl meiw yiy ± §¥¤¤§©§¨©©§¨§©¨¨

,mdipia mely zeidl mkxcy itl ,oi`eyip mdlïðaø eäì eðéwz©¦§©¨¨
.ïéàeOðla`ïðaøc àzðwz àîéé÷ àìc äèBLå äèBL`ly ± ¦¦¤§¨§Ÿ©§¨©©§¨§©¨¨

,df mr df melya eigi `ly iptn ,minkg zpwz mda miiwzzcixd §
úçà äôéôëa Lçð íò øc íãà ïéàenke ,melya zg` dtew jeza ± ¥¨¨¨¦¨¨¦§¦¨©©

jkle ,melya dhey mr xecl leki mc` oi` okeðéwz àìmdlïðaø Ÿ©¦©¨¨
.ïéàeOð¦¦

zl`ey .ohwl oi`eyip epwz `ly mrhd `xnbd zx`an dzr
:`xnbddéì eðéwz Løçå ïéàeOð ïðaø eðéwz àìc ïè÷ àðL éàîe©§¨¨¨§Ÿ©¦©¨¨¦¦§¥¥©¦¥

ïéàeOð ïðaøyxgl ,oi`eyip minkg el epwz `ly ohw dpey dn ± ©¨¨¦¦
:`xnbd daiyn .oi`eyip minkg el epwzyc Løçììëì éúà àì ¥¥§Ÿ¨¥¦§©

ïéàeOð ïðaø eðéwz ïéàeOð`a did `l dpwzd ilely oeik ,yxg ± ¦¦©¦©¨¨¦¦
lhai `ly ick oi`eyip minkg el epwz ,oi`eyip llkl mlerl

la` ,diaxe dixtéúàc ,ïè÷`eai dpwz `la s`y oeik ±ììëì ¨¨§¨¥¦§©
ïéàeOð,lcbiykl.ïéàeOð ïðaø eðéwz àì ¦¦Ÿ©¦©¨¨¦¦

:`xnbd dywnäpè÷ éøäå,dia`n dnezi `idyàéúàc`idy ± ©£¥§©¨§©§¨
`eal dcizrïéàeOð ììëì,lcbzyklïéàeOð ïðaø eðéwúås`e ± ¦§©¦¦§©¦©¨¨¦¦

gken ixd .dig`e dn` dze` mi`iyny minkg dl epwz ok it lr
minkg dl epwz ,dxezd on oiyeciw icil `eazy mewna s`y

:`xnbd zvxzn .`l ohwa recne ,mdixacn oiyeciwíúämy ± ¨¨
ick ,oi`eyip minkg dl epwzy mrhd ,dphwa[dá] eâäðé àlL¤Ÿ¦§£¨

,ø÷ôä âäðîbdpn da ebdpie ,dpxnyiy in dl oi` `ypz `l m`y ¦§©¤§¥
.zepfa xwtd

i`eyipl d`veie zp`nnd dphw oiay lcadd z` zxxan `xnbd
:oe`in mda oi`y zyxgäðàîîc äpè÷ àðL éàîedpey dn ± ©§¨§©¨¦§¨£¨

dl epwize etiqedy ,minkg zpwzn dig`e dn` de`iydy dnezi
,z`vle diyeciwa o`nl dlekiy minkgàìc úLøç àðL éàîe©§¨¥¤¤§Ÿ

äðàîîzpwzn `l` mpi` diyeciw `id s`y zyxg dpey dne ± §¨£¨
z` riwtdl lkezy minkg dl epwz `l mewn lkne ,minkg
.opaxc oi`eyip `l` mpi` mdipy `ld ,oe`in ici lr diyeciw

,o`nl lkez zyxgy epwz `l minkg :`xnbd zvxznïk íàc§¦¥
,o`nl lkez
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ה'תשע"ה  טבת כ"ז ראשון יום המצוה  קיום לאחר מצוה הידור

:„ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰ÏÈÓ ˙ÂÎÏ‰÷ñBòL ïîæ ìk ¯ ìnä©¨¨§©¤¥
ïéàL ïéöéö ìò ïéa ïéákònL ïéöévä ìò ïéa øæBç ,äìéna©¦¨¥¥©©¦¦¤§©§¦¥©¦¦¤¥
ïðéàL ïéöéö ìò ,øæBç ïéákòîä ïéöéö ìò ,Løt ;ïéákòî§©§¦¥©©¦¦©§©§¦¥©¦¦¤¥¨

.øæBç Bðéà ïéákòî§©§¦¥¥
בגמרא הדברים ב)מקור קלג, ראשונים (שבת ונחלקו ,

הטור רסד)בדבר. סי' ורק (יו"ד בשבת, במילה שמדובר מפרש
מעכבים  שאינן הציצין אך שבת, דוחה המילה מעשה עיקר
ומשסיים  השבת את דוחה ההידור אין הידור, הוא והסרתם
חול  ביום אך ולחותכם, לשוב לו אסור הראשון החיתוך את
ואילו  המצוה. להידור מעכבים, שאינן ציצין על גם חוזר
שאינם  הציצין על חוזר אינו חול ביום גם הרמב"ם לשיטת
ביאור: וצריך הראשון. בחיתוך הסירם לא אם מעכבים

בהידור? המצוה את ויקיים ישוב לא מדוע
מצות  לקיים כדי בעצמו לחבול רשאי אדם שביארו: ויש
שאינו  במה בבנו לחבול רשאי אינו האב אך בהידור, מילה

בחברו לחבול אסור שהרי המצוה שם)מעיקר שבת סופר .(חתם

המל  באדם ולא בנו את במל אמורים הרמב"ם דברי זה ולפי
עצמו. את

הלוי' מז)וה'בית סי' מבאר:(ח"ב
מי  אך עצמה, המצוה קיום בעת הוא מצוה' 'הידור
מי  וכגון לו, יועיל לא לבד ההידור המצוה, את קיים שכבר
יועיל  לא יותר, יפה לולב לו נזדמן כך ואחר לולב שנטל
בהידור  המצוה את לקיים כדי היפה הלולב את שיטול לו
את  שסיים לאחר וכן המצוה, עיקר את קיים כבר שהרי
הציצין  שבהסרת מצוה' ב'הידור תועלת אין המילה עיקר

מעכבים. שאינם
שאינם  הציצין את להסיר חוזר חול שביום הטור ולדעת
מעשה  לאחר נפסקת אינה מילה שמצות לבאר יש מעכבים,
שהאדם  ורגע רגע בכל ומתקיימת נמשכת אלא החיתוך
עולם', לברית בבשרכם בריתי 'והיתה שנאמר כמו מהול,
באותו  שהרי זמן, לאחר גם ההידור את לקיים אפשר ולכן

המילה. מצות עיקר קיום גם נמשך זמן

ה'תשע"ה  טבת כ"ח שני יום חג? הוא שמיני־עצרת האם

:˙ÂÈÚˆÓ‡‰ ˙ÂÎ¯·‰ ÏÎ ÁÒÂ Â‰ÊÂ .˙ÂÏÈÙ˙‰ ¯„Ò
.äfä úøöò éðéîL âç íBé-úà ...øîBà úøöò éðéîLáe¦§¦¦£¤¤¥¤©§¦¦£¤¤©¤

ערוך' ס"א)וב'שלחן תרסח סי' שבשמיניֿעצרת (או"ח כתב
והרמ"א  הזה". העצרת חג שמיני יום את לנו "ותתן אומר

טירנא)הוסיף לרי"א המנהגים אומרים (מספר שאין נוהגין "אנו :
אלא  'חג' שנקרא מקום בשום מצינו דלא בשמיני, 'חג'

עצרת'". השמיני 'יום אומרים
יוסף' שם)וה'ברכי הסוברים (או"ח ראשונים כמה הביא

כאן  שכתב הרמב"ם ובהם: 'חג', נקרא ששמיניֿעצרת
רש"י וכן הזה", שמיניֿעצרת חג יום את מז,"אומר... (סוכה

א)ותוספותב) מח, חג (שם שמיני יום את "אומרים... שכתבו
הזה". העצרת

ערוך' ב'שלחן נפסק ס"כ)והנה, רכ סי' קונם (יור"ד האומר :
הט"ז  וכתב האחרון. טוב ביום אסור - בחג טועם שאיני יין

סקט"ו) לומר (שם שיש ראיה מכאן הביא מפראג, לייב שהר"ר
בנדרים  "כי הראיה את דחה אך 'חג', - בשמיניֿעצרת
נקרא  הוא אכן אדם בני ובלשון אדם, בני לשון אחר הולכים

תורה". בשל לא אבל חג,
מדברי  'חג' הוא ששמיניֿעצרת להוכיח כתב והט"ז

א)הגמרא מא, במוצאי (סוכה שהוא 'הקהל', מצוות של שזמנה
נלמד  השמיטה, שנת לאחר סוכות של ראשון יוםֿטוב

ישראל  כל בבוא הסוכות בחג שנים... שבע "מקץ מהפסוק
היינו  הסוכות' 'בחג רק התורה כתבה אילו כי לראות",
הסוכות  חג של האחרון ביוםֿטוב גם הוא שזמנה אומרים
כל  'בבוא וכתבה התורה הוסיפה ולכן עצרת), (שמיני
באים  שאז החג בתחילת הוא שהזמן ללמדנו ישראל'
כל  'בבוא המיעוט שאילולא וכיון המקדש. לבית ישראל
 ֿ שמיני את גם כולל הסוכות שחג אומרים היינו ישראל'
- שמיניֿעצרת נקרא התורה בלשון שגם מזה מוכח עצרת,

חג.
העצרת  חג "שמיני הוא ערוך' ב'שלחן שהנוסח ואף

הנ"ל)הזה" ותוספות ברש"י הנוסח הוא הט"ז(וכן סק"א)כתב שם ,(או"ח
הביא  וכן הזה", חג עצרת "שמיני - הוא הנכון שהנוסח
הזה" עצרת שמיני חג "יום הנוסח אבל מהרש"ל. בשם

הרמב"ם) ֿ (כנוסח שמיני והרי עצמו, בפני חג שהוא משמעו
עצמו בפני חג ואינו הסוכות לחג נטפל הוא לענין עצרת (ורק

עצמו) בפני רגל הוא קש"ב חג פז"ר שמיני "יום לומר אין וגם, .
הזה" ערוך)העצרת השלחן בין (כנוסח להפסיק שלא כדי

סמוכים הם בפסוק שהרי ל'עצרת', עצרת').'שמיני' ('שמיני

הזקן אדמו"ר בסידור סידורים)ואכן, הוא (ובעוד הנוסח
סידורים  ויש הזה". החג עצרת "שמיני הט"ז: לנוסח בדומה

ערוך'. ה'שלחן כנוסח הוא בהם שהנוסח

ה'תשע"ה  טבת כ"ט שלישי יום סכנה  בו שאין לחולה בשבת מלאכה

:È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰,äðkñ Ba ïéàL äìBç¤¤¥©¨¨
úBNòì éøëðì ïéøîBà ?ãöék .éøëð éãé ìò åéëøö ìk Bì ïéNBò¦¨§¨¨©§¥¨§¦¥©§¦§¨§¦©£
éøëpä ïî åéðéò ìçBk ïëå ...úBôàìå Bì ìMáì .äNBò àeäå ,Bì§¤§©¥§¤¡§¥¥¥¨¦©¨§¦

íéøáãì íéëéøö eéä íàå .äðkñ íL ïéàL ét-ìò-óà ,úaLa§©¨©©¦¤¥¨©¨¨§¦¨§¦¦¦§¨¦
.ìàøNé elôà ïúBà ïéNBò ,äëàìî ïäa ïéàL¤¥¨¤§¨¨¦¨£¦¦§¨¥

הוא  תחילה ביאור: טעונים הרמב"ם דברי לכאורה,
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ידי  על סכנה בו שאין לחולה מלאכה לעשות שמותר כותב
היינו  מלאכה', בהם ש'אין שדברים כותב ובהמשך נכרי,
ידי  על אפילו מותרים מדרבנן, אלא מהתורה אסורים שאינם
בתחילת  שהתיר שהמלאכות לכאורה מובן ומכך ישראל,
מדוע  כן ואם מהתורה, אסורות נכרי ידי על רק ההלכה
רק  אסור זה והרי נכרי, ידי על רק מותר העינים את לכחול

מדרבנן?
משנה': ה'כסף מבאר

רק  הוא ישראל ידי על מדרבנן איסור על לעבור ההיתר
ולכן  אחד, אבר של לכאב לא אך גופו בכל חולה לצורך
נכרי  ידי על רק בעינו החש לאדם העין את לכחול התירו

ישראל. ידי על ולא

אין  משנה' ה'כסף של לחילוקו כי העיר שמח' וה'אור
הדוגמאות  אחר: באופן מחלק ולכן הרמב"ם, בדברי רמז
ההלכה  בראשית שהובאו נכרי ידי על רק שהותרו למלאכות
שאינן  פעולות הן - לרשות מרשות והבאה בישול כגון -
ומאחר  בריא. לצורך אף נעשות אלא חולה לצורך ייחודיות
לא  לכן חולה, לצורך שהיא המלאכה בעשיית ניכר ואין
לעיתים  נעשית העין כחילת וכן ישראל, ידי על זאת התירו

נכרי. ידי על רק לחולה הותרה ולכן לבריא גם
הוא  ישראל ידי על אפילו דרבנן מלאכות שהתירו ומה
שמעצם  שבר, החזרת כגון הרמב"ם שמביא בדוגמאות רק
בריא, לאדם ולא ידו שנשברה אדם לצורך רק נעשה מהותו

ישראל. ידי על אפילו בזה הקילו ולכן

ה'תשע"ה  שבט א' רביעי יום החשמל  במאור שבת נרות הדלקת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰íéLð ãçàå íéLðà ãçàå§¤¨£¨¦§¤¨¨¦
.úaLa ÷eìc øð ïäézáa úBéäì ïéáiç©¨¦¦§§¨¥¤¥¨§©¨

חשמל? בנורות שבת נרות להדליק ניתן האם
אחרונים קמב.כתבו סי' ח"א או"ח צבי הר קכ. סי' יור"ד יצחק (בית

ואילך) קפא עמ' חשמל ע' אנצ"ת שבת וראה נרות חובת שיוצאים
אחר  בגוף או בפתילה הדבוק מאור כל כי חשמל, בנורות
מדליק  "שיהא אינה הנר הדלקת מצות ועוד: 'נר'. נקרא

micia שיהא "ההשתדלות הוא המצוה גדר אלא דווקא",
"אחד  כאן הרמב"ם מלשון כן והוכיחו בבית". מאיר אור

נר בבתיהם להיות חייבים הנשים ואחד welcהאנשים
בבית, מאיר אור שיהא היא המצוה שעיקר הרי בשבת",

בבית. מאיר אור יש חשמלי באור גם והרי
הרגוצ'בי הגאון בשם שכתב סי'ויש ח"ב או"ח צבי הר (שו"ת

הוא קיד) הברכה נוסח שכן זו הדלקה על לברך שאין
"wilcdl מכוח אינה ההדלקה חשמלית בנורה ואילו נר...",

החוטים  מתחברים האדם בפעולת כי גרמא, רק אלא האדם
האור). את היוצר הוא והזרם זרם, ונוצר

שם)וציין צבי אברהם'(הר ה'מגן סקי"א)שלדעת רסג סי' (או"ח

מפורש  וכן לברך. יכולה שפיר בידים, להדליק המצוה שאין
הזקן אדמו"ר ערוך' ב'שלחן סי"א)הדבר רסג סי' שכתב:(או"ח ,

ונזכרה  השמשות בין לפני הדליקה ולא ששכחה "בדיעבד,
להדליק  לנכרי לצוות לה, להתיר יש – השמשות בבין
מצות  שעיקר דכיון לאורן, שתהנה קודם היא ושתברך

אלא בלבד, ההדלקה אינה שבת נר ynzydlהדלקת d`pdd
devnd xwir `id dxe`l התחלה היא שההדלקה אלא ,

למרות  כי עוד ביאר אחרון' וב'קונטרס זו". למצוה והכנה
כי  'להדליק', בברכה לומר יכולה הנר את הדליק שהנכרי
שציוונו  נמי, "אי (והוסיף: דלוק" נר שיהא "הכוונה
דלוק  שהוא ועכשיו ליהנות, כדי – דלוק אינו אם – להדליק

ג"כ"). נהנים אנו
הדולק  בנר שבת נרות להדליק המנהג פשט ולמעשה
שהוא  לידו שאוכלים הנר הפחות ולכל ופתילה, מאש

נרות" הדלקת מצות ס"א)"עיקר תורה (שם ישראל ומנהג .
ס)היא עמ' מילואים, אדה"ז, משו"ע הלכות .(קיצור

ה'תשע"ה  שבט ב' חמישי יום שכר? שומר על שבת' 'אחריות יש מתי
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בגמרא הוא הדברים א)מקור נח, מציעא בדין (בבא הדנה
א)המשנה נו, אם (שם משלם אינו קרקעות על שכר ששומר

בהמה  על משלם אינו הקדש של שכר שומר וכן מהן נגנב
ממנו, נגנבה או ואבדה לשמירה לו שנמסרה הקדש של

בברייתא מהאמור רש"י)ומקשה פירוש הקדש (לפי של גזבר :
האדומה  הפרה את לשמור הקדש בכספי פועלים ששכר
התינוק  את לשמור או במום או עול בעליית תיפסל שלא
את  לשמור או חטאת במי להתעסק ויוכל יטמא שלא
שכיר  היה אם - הלחם ושתי העומר מנחת של הזרעים
(בהבלעה), שבת שכר לו נותנים חודש שכיר או שבוע

ואם  בשבת). נאבד או נגנב (אם עליו" שבת אחריות "לפיכך
ומתרצת, לשלם. חייב ההקדש של שכר ששומר מוכח כן
"שאם  בקנין והתחייב מידו" "שקנו מדברת שהברייתא
ושיעבד  לכך עצמו הוריד שהרי ישלם... שמירתו יקלקל

.(רש"י)נכסיו"
משנה' ה'לחם ה"א)והקשה פ"ב שכירות השמיט (הל' מדוע :

זה  לולא והרי מידו', 'שקנו דווקא שמדובר כאן הרמב"ם
שכירות בהלכות מזו: ויתירה אחריות? עליו (שם)אין

והקרקעות  השטרות ש"העבדים כתב כן הרמב"ם
מידו  "קנו אם ורק באחריותו חייב השומר אין וההקדשות"

באחריותן"! חייב
ה'תומים' סז)ומבאר ס"ק סו :(סי'

ראשונים כמה שם)לדעת ב"מ מקובצת', ב'שיטה הגמרא (הובאו
בהקדש מדברת שכר (כפרש"י)לא ששומר בקרקעות אלא ,
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"דזרעים  הזרעים את מהשומר הקשתה כך ועל עליהם פטור
ב"קנו  שמדובר ותירצה קרקעות", דהיינו משמע, שהשרישו

מידו".
היא  הגמרא קושיית הרמב"ם לדעת שאף לבאר ויש
יש  כאן הרמב"ם בדברי דבריו: מדויקים זה ולפי מזרעים,
את  'לשמור הדוגמא את רק שהזכיר מהגמרא, נוסף שינוי

כאן כי וזאת 'זרעים', והשמיט התינוק' ואת שבת)הפרה (בהל'

שבת  שכר ליטול שמותר הדין את רק להשמיע כוונתו
שבת, להלכות נוגע שלא הקנין את להזכיר מבלי בהבלעה,
את  רק והביא 'זרעים' שומר של הדוגמה את השמיט ולכן
הדין  את ואילו והתינוק, הפרה את השומר של הדוגמה
במקומו, הזכיר מידו, קנו אם באחריותן חייב קרקע ששומר

שכירות. בהלכות

ה'תשע"ה  שבט ג' שישי יום בשבת  לקינוח נייר חיתוך
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לפי  חותך כאשר רק הוא 'מחתך' שאיסור כותב הרמב"ם

נאה הגר"ח וחידש ו)מידה, בדה"ש קמה, סי' השולחן (קצות

לצורך  היא המידה על ההקפדה כאשר הוא שהאיסור
למטרה  יועיל לא זו במידה יהא לא שאם עצמו, החיתוך
היא  המידה על ההקפדה כאשר לא אך חותך, הוא שלשמה
אין  קינוח לצורך נייר בקריעת ולכן צדדית, מטרה מחמת
כי  קטנות, החתיכות שיהיו מקפיד אם אפילו מחתך איסור
גדול  נייר גם כי דווקא זו במידה צורך אין החיתוך למטרת
לו  שיהיו כדי רק היא הגודל על וההקפדה לקינוח, ראוי

חתיכות. יותר
הלכה' ה'ביאור אחד)אך ד"ה שכב כאשר (סי' שגם כתב

מטרת  מצד ולא אחרת, מסיבה נובעת המידה על ההקפדה
מחתך. איסור בזה יש החיתוך,

הרמב"ם  דברי בביאור אחרונים במחלוקת תלוי והדבר
בו  לחצוץ וקטמו עץ של קיסם 'הנוטל של דוגמא שהביא

שלמדו יש מחתך)שיניו': מלאכת סוף הקדמון, אורות שחותך (טל
אין  השיניים חציצת שלצורך ואףֿעלֿפי הקיסם, מאורך
יש  האורך על מקפיד שלמעשה כיון הקיסם, באורך חיסרון
אך  הלכה', ה'ביאור לשיטת הוכחה וזו מחתך, איסור בזה

שפירשו סק"ג)יש ריח, סי' או"ח נזר הקיסם (אבני ראש את שמחדד
המידה  על ההקפדה זה ולפי שיניו, בין להכניסו שיוכל כדי
אחר  לצורך היא כשההקפדה אך החיתוך, מטרת לצורך היא

איסור בזה שאין רנט)אפשר ע' ח"א שבת .(בנין
הקווים  במקום נייר כשחותך האם דן אוירבך והגרש"ז
האדם  שאם וכתב מחתך, איסור יש החיתוך לצורך שנעשו
היו  הקווים ואם מסוים, גודל על הקינוח לצורך מקפיד אינו
איסור  בזה אין מצידו, חיסרון בכך היה לא אחר במקום
ולא  הנוחות מפני הוא הקווים לפי החיתוך שהרי מחתך
מקפיד  אם שאף לומר מקום ויש הגודל. על שמקפיד משום
יתכן  כי איסור, בזה אין החתיכות של המסוים גודלן על
המידה  את לכוון הטורח עצם כאשר רק הוא שהאיסור
שבת  לפני מסומן המקום אם ולא בשבת, נעשה המדויקת
בתיקון  מאמץ השקעת ללא החיתוך את עושה ובשבת

אֿג)המידה יב, סי' ב, שלמה .(מנחת

ה'תשע"ה  שבט ד' קודש שבת 'מבשל'? משום חייב מתכת המחמם מתי
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הוא  שהחיוב הרמב"ם כתב לא מדוע הראב"ד: הקשה
בגמרא כמבואר 'מבשל', ב)משום עד, יתד (שבת שהמשליך ,

משום  חייב ויתקשה שיתייבש כדי חם לתנור מתכת של לח
מבשל?

טל' ה'אגלי סק"ט)ומבאר האופה הראב"ד:(מלאכת כוונת את
קשה גוף ריכוך היא בישול ה"ו)מלאכת פ"ט ,(לעיל

הגמרא שם)ומבארת שבת רש"י פי בהשלכת (על מבשל שחיוב
כאשר  נעשה המתכת שייבוש משום הוא חם לתנור  היתד
אף  כלומר, שבתוכו. הנוזל את ומוציאה מרככת האש
בתחילת  הרי המתכת, את להקשות היא הסופית שהמטרה

כמבשל נחשב וזה באש מתרכך הוא הוא התהליך שהריכוך (אף

הברזל זמני) את המחמם אין מדוע הראב"ד: שאלת היא וזו .
היא  שמטרתו אף והרי מבשל, משום חייב לצרפו כדי

מתרכך?הצירוף  הוא בתחילה הרי במים, האש כיבוי ידי על

טל': ה'אגלי ומיישב
רש"י לפי שם)אמנם מעשה (שבת לתנור היתד בהשלכת

המתכת כאשר בהתחלה, הוא ידי zkkxznהבישול על
הוא  שהבישול הגמרא דברי את יפרש הרמב"ם אבל האש,

שהמתכת כי dywznבעת בהתחלה, הריכוך פעולת לאחר
וכיון  מבשל". משום חייב זה הרי - רך גוף "הקשה אם גם
משום  החיוב הסופית, המטרה היא היתד מתכת שהתקשות
התהליך, שבתחילת הריכוך על ולא זה על הוא מבשל

הסופית. המטרה שאינו
'מחמם  את מחייב הרמב"ם אין מדוע מובן זה ולפי
כוונתו  שהרי מבשל, משום הריכוך על לצרפו' כדי הברזל
כי  'מבעיר', משום הוא חיובו ולכן התקשותו היא הסופית
הסופית  המטרה אינה ההבערה אם אף הוא 'מבעיר' חיוב
פחמים  לעשותם כדי היתה העצים הבערת במשכן שהרי

כיבויים. לאחר
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ידי  על סכנה בו שאין לחולה מלאכה לעשות שמותר כותב
היינו  מלאכה', בהם ש'אין שדברים כותב ובהמשך נכרי,
ידי  על אפילו מותרים מדרבנן, אלא מהתורה אסורים שאינם
בתחילת  שהתיר שהמלאכות לכאורה מובן ומכך ישראל,
מדוע  כן ואם מהתורה, אסורות נכרי ידי על רק ההלכה
רק  אסור זה והרי נכרי, ידי על רק מותר העינים את לכחול

מדרבנן?
משנה': ה'כסף מבאר

רק  הוא ישראל ידי על מדרבנן איסור על לעבור ההיתר
ולכן  אחד, אבר של לכאב לא אך גופו בכל חולה לצורך
נכרי  ידי על רק בעינו החש לאדם העין את לכחול התירו

ישראל. ידי על ולא

אין  משנה' ה'כסף של לחילוקו כי העיר שמח' וה'אור
הדוגמאות  אחר: באופן מחלק ולכן הרמב"ם, בדברי רמז
ההלכה  בראשית שהובאו נכרי ידי על רק שהותרו למלאכות
שאינן  פעולות הן - לרשות מרשות והבאה בישול כגון -
ומאחר  בריא. לצורך אף נעשות אלא חולה לצורך ייחודיות
לא  לכן חולה, לצורך שהיא המלאכה בעשיית ניכר ואין
לעיתים  נעשית העין כחילת וכן ישראל, ידי על זאת התירו

נכרי. ידי על רק לחולה הותרה ולכן לבריא גם
הוא  ישראל ידי על אפילו דרבנן מלאכות שהתירו ומה
שמעצם  שבר, החזרת כגון הרמב"ם שמביא בדוגמאות רק
בריא, לאדם ולא ידו שנשברה אדם לצורך רק נעשה מהותו

ישראל. ידי על אפילו בזה הקילו ולכן

ה'תשע"ה  שבט א' רביעי יום החשמל  במאור שבת נרות הדלקת
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חשמל? בנורות שבת נרות להדליק ניתן האם
אחרונים קמב.כתבו סי' ח"א או"ח צבי הר קכ. סי' יור"ד יצחק (בית

ואילך) קפא עמ' חשמל ע' אנצ"ת שבת וראה נרות חובת שיוצאים
אחר  בגוף או בפתילה הדבוק מאור כל כי חשמל, בנורות
מדליק  "שיהא אינה הנר הדלקת מצות ועוד: 'נר'. נקרא

micia שיהא "ההשתדלות הוא המצוה גדר אלא דווקא",
"אחד  כאן הרמב"ם מלשון כן והוכיחו בבית". מאיר אור

נר בבתיהם להיות חייבים הנשים ואחד welcהאנשים
בבית, מאיר אור שיהא היא המצוה שעיקר הרי בשבת",

בבית. מאיר אור יש חשמלי באור גם והרי
הרגוצ'בי הגאון בשם שכתב סי'ויש ח"ב או"ח צבי הר (שו"ת

הוא קיד) הברכה נוסח שכן זו הדלקה על לברך שאין
"wilcdl מכוח אינה ההדלקה חשמלית בנורה ואילו נר...",

החוטים  מתחברים האדם בפעולת כי גרמא, רק אלא האדם
האור). את היוצר הוא והזרם זרם, ונוצר

שם)וציין צבי אברהם'(הר ה'מגן סקי"א)שלדעת רסג סי' (או"ח

מפורש  וכן לברך. יכולה שפיר בידים, להדליק המצוה שאין
הזקן אדמו"ר ערוך' ב'שלחן סי"א)הדבר רסג סי' שכתב:(או"ח ,

ונזכרה  השמשות בין לפני הדליקה ולא ששכחה "בדיעבד,
להדליק  לנכרי לצוות לה, להתיר יש – השמשות בבין
מצות  שעיקר דכיון לאורן, שתהנה קודם היא ושתברך

אלא בלבד, ההדלקה אינה שבת נר ynzydlהדלקת d`pdd
devnd xwir `id dxe`l התחלה היא שההדלקה אלא ,

למרות  כי עוד ביאר אחרון' וב'קונטרס זו". למצוה והכנה
כי  'להדליק', בברכה לומר יכולה הנר את הדליק שהנכרי
שציוונו  נמי, "אי (והוסיף: דלוק" נר שיהא "הכוונה
דלוק  שהוא ועכשיו ליהנות, כדי – דלוק אינו אם – להדליק

ג"כ"). נהנים אנו
הדולק  בנר שבת נרות להדליק המנהג פשט ולמעשה
שהוא  לידו שאוכלים הנר הפחות ולכל ופתילה, מאש

נרות" הדלקת מצות ס"א)"עיקר תורה (שם ישראל ומנהג .
ס)היא עמ' מילואים, אדה"ז, משו"ע הלכות .(קיצור

ה'תשע"ה  שבט ב' חמישי יום שכר? שומר על שבת' 'אחריות יש מתי
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בגמרא הוא הדברים א)מקור נח, מציעא בדין (בבא הדנה
א)המשנה נו, אם (שם משלם אינו קרקעות על שכר ששומר

בהמה  על משלם אינו הקדש של שכר שומר וכן מהן נגנב
ממנו, נגנבה או ואבדה לשמירה לו שנמסרה הקדש של

בברייתא מהאמור רש"י)ומקשה פירוש הקדש (לפי של גזבר :
האדומה  הפרה את לשמור הקדש בכספי פועלים ששכר
התינוק  את לשמור או במום או עול בעליית תיפסל שלא
את  לשמור או חטאת במי להתעסק ויוכל יטמא שלא
שכיר  היה אם - הלחם ושתי העומר מנחת של הזרעים
(בהבלעה), שבת שכר לו נותנים חודש שכיר או שבוע

ואם  בשבת). נאבד או נגנב (אם עליו" שבת אחריות "לפיכך
ומתרצת, לשלם. חייב ההקדש של שכר ששומר מוכח כן
"שאם  בקנין והתחייב מידו" "שקנו מדברת שהברייתא
ושיעבד  לכך עצמו הוריד שהרי ישלם... שמירתו יקלקל

.(רש"י)נכסיו"
משנה' ה'לחם ה"א)והקשה פ"ב שכירות השמיט (הל' מדוע :

זה  לולא והרי מידו', 'שקנו דווקא שמדובר כאן הרמב"ם
שכירות בהלכות מזו: ויתירה אחריות? עליו (שם)אין

והקרקעות  השטרות ש"העבדים כתב כן הרמב"ם
מידו  "קנו אם ורק באחריותו חייב השומר אין וההקדשות"

באחריותן"! חייב
ה'תומים' סז)ומבאר ס"ק סו :(סי'

ראשונים כמה שם)לדעת ב"מ מקובצת', ב'שיטה הגמרא (הובאו
בהקדש מדברת שכר (כפרש"י)לא ששומר בקרקעות אלא ,

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

"דזרעים  הזרעים את מהשומר הקשתה כך ועל עליהם פטור
ב"קנו  שמדובר ותירצה קרקעות", דהיינו משמע, שהשרישו

מידו".
היא  הגמרא קושיית הרמב"ם לדעת שאף לבאר ויש
יש  כאן הרמב"ם בדברי דבריו: מדויקים זה ולפי מזרעים,
את  'לשמור הדוגמא את רק שהזכיר מהגמרא, נוסף שינוי

כאן כי וזאת 'זרעים', והשמיט התינוק' ואת שבת)הפרה (בהל'

שבת  שכר ליטול שמותר הדין את רק להשמיע כוונתו
שבת, להלכות נוגע שלא הקנין את להזכיר מבלי בהבלעה,
את  רק והביא 'זרעים' שומר של הדוגמה את השמיט ולכן
הדין  את ואילו והתינוק, הפרה את השומר של הדוגמה
במקומו, הזכיר מידו, קנו אם באחריותן חייב קרקע ששומר

שכירות. בהלכות

ה'תשע"ה  שבט ג' שישי יום בשבת  לקינוח נייר חיתוך
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.áiç ¯ úìcä úà Ba¤©¤¤©¨
לפי  חותך כאשר רק הוא 'מחתך' שאיסור כותב הרמב"ם

נאה הגר"ח וחידש ו)מידה, בדה"ש קמה, סי' השולחן (קצות

לצורך  היא המידה על ההקפדה כאשר הוא שהאיסור
למטרה  יועיל לא זו במידה יהא לא שאם עצמו, החיתוך
היא  המידה על ההקפדה כאשר לא אך חותך, הוא שלשמה
אין  קינוח לצורך נייר בקריעת ולכן צדדית, מטרה מחמת
כי  קטנות, החתיכות שיהיו מקפיד אם אפילו מחתך איסור
גדול  נייר גם כי דווקא זו במידה צורך אין החיתוך למטרת
לו  שיהיו כדי רק היא הגודל על וההקפדה לקינוח, ראוי

חתיכות. יותר
הלכה' ה'ביאור אחד)אך ד"ה שכב כאשר (סי' שגם כתב

מטרת  מצד ולא אחרת, מסיבה נובעת המידה על ההקפדה
מחתך. איסור בזה יש החיתוך,

הרמב"ם  דברי בביאור אחרונים במחלוקת תלוי והדבר
בו  לחצוץ וקטמו עץ של קיסם 'הנוטל של דוגמא שהביא

שלמדו יש מחתך)שיניו': מלאכת סוף הקדמון, אורות שחותך (טל
אין  השיניים חציצת שלצורך ואףֿעלֿפי הקיסם, מאורך
יש  האורך על מקפיד שלמעשה כיון הקיסם, באורך חיסרון
אך  הלכה', ה'ביאור לשיטת הוכחה וזו מחתך, איסור בזה

שפירשו סק"ג)יש ריח, סי' או"ח נזר הקיסם (אבני ראש את שמחדד
המידה  על ההקפדה זה ולפי שיניו, בין להכניסו שיוכל כדי
אחר  לצורך היא כשההקפדה אך החיתוך, מטרת לצורך היא

איסור בזה שאין רנט)אפשר ע' ח"א שבת .(בנין
הקווים  במקום נייר כשחותך האם דן אוירבך והגרש"ז
האדם  שאם וכתב מחתך, איסור יש החיתוך לצורך שנעשו
היו  הקווים ואם מסוים, גודל על הקינוח לצורך מקפיד אינו
איסור  בזה אין מצידו, חיסרון בכך היה לא אחר במקום
ולא  הנוחות מפני הוא הקווים לפי החיתוך שהרי מחתך
מקפיד  אם שאף לומר מקום ויש הגודל. על שמקפיד משום
יתכן  כי איסור, בזה אין החתיכות של המסוים גודלן על
המידה  את לכוון הטורח עצם כאשר רק הוא שהאיסור
שבת  לפני מסומן המקום אם ולא בשבת, נעשה המדויקת
בתיקון  מאמץ השקעת ללא החיתוך את עושה ובשבת

אֿג)המידה יב, סי' ב, שלמה .(מנחת

ה'תשע"ה  שבט ד' קודש שבת 'מבשל'? משום חייב מתכת המחמם מתי
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הוא  שהחיוב הרמב"ם כתב לא מדוע הראב"ד: הקשה
בגמרא כמבואר 'מבשל', ב)משום עד, יתד (שבת שהמשליך ,

משום  חייב ויתקשה שיתייבש כדי חם לתנור מתכת של לח
מבשל?

טל' ה'אגלי סק"ט)ומבאר האופה הראב"ד:(מלאכת כוונת את
קשה גוף ריכוך היא בישול ה"ו)מלאכת פ"ט ,(לעיל

הגמרא שם)ומבארת שבת רש"י פי בהשלכת (על מבשל שחיוב
כאשר  נעשה המתכת שייבוש משום הוא חם לתנור  היתד
אף  כלומר, שבתוכו. הנוזל את ומוציאה מרככת האש
בתחילת  הרי המתכת, את להקשות היא הסופית שהמטרה

כמבשל נחשב וזה באש מתרכך הוא הוא התהליך שהריכוך (אף

הברזל זמני) את המחמם אין מדוע הראב"ד: שאלת היא וזו .
היא  שמטרתו אף והרי מבשל, משום חייב לצרפו כדי

מתרכך?הצירוף  הוא בתחילה הרי במים, האש כיבוי ידי על

טל': ה'אגלי ומיישב
רש"י לפי שם)אמנם מעשה (שבת לתנור היתד בהשלכת

המתכת כאשר בהתחלה, הוא ידי zkkxznהבישול על
הוא  שהבישול הגמרא דברי את יפרש הרמב"ם אבל האש,

שהמתכת כי dywznבעת בהתחלה, הריכוך פעולת לאחר
וכיון  מבשל". משום חייב זה הרי - רך גוף "הקשה אם גם
משום  החיוב הסופית, המטרה היא היתד מתכת שהתקשות
התהליך, שבתחילת הריכוך על ולא זה על הוא מבשל

הסופית. המטרה שאינו
'מחמם  את מחייב הרמב"ם אין מדוע מובן זה ולפי
כוונתו  שהרי מבשל, משום הריכוך על לצרפו' כדי הברזל
כי  'מבעיר', משום הוא חיובו ולכן התקשותו היא הסופית
הסופית  המטרה אינה ההבערה אם אף הוא 'מבעיר' חיוב
פחמים  לעשותם כדי היתה העצים הבערת במשכן שהרי

כיבויים. לאחר
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שני  פרק

הערל ‡. ואפּלּו למּול, ּכׁשרים מהול],הּכל שאינו יהודי -] ְֲִִֵֵֶַַָָֹ
ו כנעני,ועבד מֹוליןילד ואּׁשה, למול קטן, יכולים ּבמקֹום - ְְְְִִֶֶָָָָ

איׁש המילה.ׁשאין באומנות שבקי מהול גדול ישראל שאין אבל - ֲִֵֶָ
מהול ּגֹוי  הוא אם ּכלל,אפילו ימּול במקום כלומר,לא אפילו ְָָֹ

למול, שיודע ישראל לחזר ו עבר ואםשאין צרי אינֹו מל, ְֲִִֵַָָֹ
ׁשנּיה במקום ּולמּולֹו דם ממנו ולהטיף לחזור צריך לא כלומר, - ְְִָ

הברית. מֹולין עשיית הדברים,ּובּכל סוגי בכל למול ואפשר - ִַֹ
ּבצּור ומחודדת]אפּלּו קשה אבן ּדבר [- ּובכל ּובזכּוכית, ְְְֲִִִָָָ

שחותך.ׁשּכֹורת ּבקרּומית- ימּול צלע]ולא קנה[- של ׁשל ְְִִֵֶֶֶָָֹ
הּסּכנהעץ, בזה.מּפני ּבברזל שיש למּול הּמבחר מן ּומצוה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻ

מברזל, העשוי בדבר ּבסּכין- מברזל ּבין ּבמסּפרים ו שעשוי ּבין ְְְִִִֵֵַַָ
מברזל. יׂשראלהעשויים ּכל ּבסּכין.למולונהגּו ְְְֲִִֵַָָָ

החֹופה·. העֹור ּכל את חֹותכין מֹוהלין? המכסה ּכיצד - ְֲִִֵֶֶַַָָ
העטרה כיפה,את כמין הנראה הזכר, גיד של העליון החלק עד - ֲֶַָָָ

ּפֹורעין ּכ ואחר העטרה. ּכל קורעים ׁשּתתּגּלה הּקרּום - את ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָ
העור הר של הרכה השכבה העֹור- מן את ׁשּלמּטה [שכיסה ְִֶַַָָָ

ּומחזירֹוהעטרה] ומזיזו ּבּצּפרן, ׁשּיראה - עד ּולכאן לכאן ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
מֹוצץ ּכ ואחר העטרה. מקום ּבׂשר את בחוזקה הּמילהבפיו ְְֲִֵַַַַָָָָָ

מ  הּדם ׁשּיצא הגיד רחֹוקיםה מקֹומֹותה עד ׁשּלא ,שבתוך ּכדי ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָֹ
סּכנה לידי הנפיחות.יבֹוא את מפחיתה והמציצה נפיחות, של ִֵַָָָ

מל קבוע]וכל מוהל אֹותֹו[- מעבירין מֹוצץ, מסלקים ׁשאינֹו - ְֲִִֵֵֶַָָ
המילה. מעבודת עליהאותו נֹותן ׁשּמֹוצץ, על ואחר מניח - ְֵֵֶֶַַָָ

המילה  רטּיה אסּפלנית מקום תחבושות]אֹו מיני וכּיֹוצא [- ְְְְִִֵַַָָ
ֶָּבהן.

ציצין‚. לאחר יׁש שנשארו הגיד, ראש את המכסות בשר קצוות - ִִֵ
המילה, הּמילהש עשיית את פוגמת מעּכבין שהישארותם - ְְִִֶַַָ

המילה, מעּכבין בכשרות ׁשאינן ציצין המילה.ויׁש כשרות את ְְְִִִֵֵֶַָ
מעכבים:ּכיצד שאינם וציצין מעכבים ציצין נׁשאר מצינו אם ְִִֵַַ

הערלה  של מעֹור שיעור המילה, בעת חותכים עֹור שאותו ְֵָָָ
המכסה]החֹופה עטרה[- ׁשל ּגבהּה רב העליון את החלק - ְֲֶֶֶַָָָָֹ

כ  כמין הנראה הגיד זהיפה,של אדם ערלנשאר הנימול הרי - ֲֵֵֶָ
מהול  ׁשהיהשאינו המילה,ּכמֹות ציץ קודם הּוא העֹור וזה ְְִֶֶָָָ

מּמּנּו נׁשאר לא ואם העטרה המעּכב. את שמכסה מהעור - ְְְִִִֵֶַַַֹ
ציץ  הּוא זה עטרה, ׁשל ּגבהּה רב חֹופה ׁשאינֹו מעט ְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹאּלא

מעּכב. ְֵֵֶַׁשאינֹו
ּבמילהבחול הּמל„. ׁשעֹוסק זמן מהמילה ּכל ידיו סילק ,ולא ְְִֵֶַַָָָ

ולחתוך חֹוזר  לחזור עליו חובה ציצין - על בין המעּכביןּבין - ְְִִִֵֵַַַ
שהישארותם  כלומר המילה, את המעכבים בשר קצוות נשארו אם

המילה, בכשרות מעּכביןפוגמת ׁשאין ציצין על אם ּובין ובין - ְְִִִֵֵֶַַ
שאינם  בשר קצוות המילה.נשארו את סילק ּפרׁשמעכבים ואם - ֵֵ

מהמילה, ידיו המעּכביןאת ציצין חובה חֹוזרשנשארו,על - ְְִִִֵַַַ
ולחותכם, לחזור מעּכביןעליו ׁשאין ציצין אינֹושנשארו,ועל ְְְִִִֵֵֶַַ

ולחותכם.חֹוזר לחזור חובה עליו אין את - ּפרע ולא מל, ְֵֶַָָֹ
הערלה הּמילה מקום את שמכסה הרכה השכבה את קרע ולא - ִַָ

הערלה, עור חיתוך מל,לאחר לא המילה ּכאּלּו את לפרוע .וחוזר ְִָֹ
ּומדלּדל‰. ר ׁשּבׂשרֹו רפוי,קטן ּבׂשר- ּבעל ׁשהיה -אֹו ְְְֶֶַַַָָָָָָָָֻ

בשרו, ריבוי מחמת רפוי שבשרו שמן אינֹואדם ּכאּלּו ׁשּיראה ְִֵֵֶֶַָעד
המילה,מהּול מקום את מכסה הרפוי שהבשר אֹותֹומחמת רֹואין ִָ

ׁשּיתקּׁשה הקישוי,ּבעת ידי על מרפיונו יתפשט ובשרו אם הגיד, ְְִִֵֶֶַ
הקישוי  ּכלּוםבשעת צרי אינֹו נּמֹול, ׁשהּוא צריך נראה לא - ְְִִִֵֶֶָ

נוסף, חיתוך שום ּומּכאןלעשות מּכאן הּבׂשר לתּקן וצרי- ְְִִִֵַַָָָָָ
הגיד  סביב אותו ולקשור לאחוריו בידו העור את לדחוק צריך כלומר,

מהול  שייראה העיןעד מראית אותו מּפני שיראו שאנשים כדי - ְְִִִֵַַָ
מהול. לא שהוא יחשבו בזמן ּבעתגם ואםלא הגיד ׁשּיתקּׁשה- ְְְִִֵֶֶַ

וקֹוצצין חֹוזרין נּמֹול, ׁשהּוא יראה וחותכים לא הּבׂשר - מן ְְְִִִִֵֶֶַָָָֹ
ּגלּויה העטרה ׁשּתראה עד ּומּכאן מּכאן לפחות המדלּדל ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻ

קּׁשּויֹו מתקשה.ּבעת שהגיד בשעה זה- שלא ודבר לתקן שיש - ְְִֵֶָָ
הוא ערל סֹופריםייראה מדרבנן,מּדברי אף - הּתֹורה מן אבל ְְֲִִִִֵַַָָ
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א  הערל.:הלכה ואפילו וכו' כשרים (יו"ד הכל השו"ע וכתב
וכתב  מילה, מחמת אחיו שמתו בערל שמדובר ס"א), רסד סי'

מל  שלא ישראל אבל למול, כשר זה ערל שדווקא (סק"א) הש"ך
כשר  אינו ברית, להפר מתכוון שהוא מחמת בכוונה עצמו את

אומרים ואשה.למול. שיש כתב, ס"א) רסד סי' (יו"ד והרמ"א
איש  אחר לחפש נוהגים וכן למול, כשרה אינה מל .שאשה ואם

שניה. ולמולו לחזור צריך שיש אינו כתב, (שם) והרמ"א
עיקר. שכן וסיים ברית, דם ממנו ולהטיף לחזור שחייבים אומרים

האריך  אריה שאגת שבשו"ת הביא, סק"ו) (שם תשובה ובפתחי
ברית. דם ולהטיף לחזור צריך שאין הפוסקים כדעת להוכיח

ד  חוזר.:הלכה אין מעכבין שאין ציצין (יו"ד ועל והרמ"א

צריך  חול ביום מל אם מקום שמכל כתב, ס"ה) רסד סי'

מעכבים  שאין אף הגדולים הציצין את ולהסיר לחזור לכתחילה

המילה. את

ה  קשויו.:הלכה בשעת גלויה העטרה שתראה וכתב עד

תיראה  העטרה שרוב צריך שלא ס"ו), רסד סי' (יו"ד הרמ"א

גלויה  תהיה העטרה שמיעוט מספיק אלא הגיד, שמתקשה בשעה

שימשוך  ידי על זאת יתקן אופן בכל אבל מתקשה, שהגיד בשעה

שם. ויקשרנו לאחוריו, אותו וידחוק העור את

dlin zekld - dad` xtq - zah f"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ּכערל נראה ׁשהּוא ּפי מהול,על שאינו כאדם ּומל - הֹואיל ְְִִִֵֶֶַָָ

צריכהלכתו  ׁשנּיה.ו לחזור אינֹו ּפעם למּול ְִִֵַַָָָ

.Âאת עֹוׂשין לעשות מותר צרכי- מֹולין ה ּכל ּבׁשּבת, מילה ְְִִִֵַָָָָ

הערלה, עור את חותכים העור ּופֹורעין- שכבת את וקורעים - ְִ
הערלה, עור חיתוך לאחר שנשארת הגיד ּומֹוצציןהרכה את בפה ְִ

הרחוקים, מהמקומות הדם שיצא המעּכבין כדי ציצין על ְְְִִִֵַַַוחֹוזר

כלומר, [דהיינו,- עטרה של גובהה רוב את שמכסה בשר נשאר שאם

כיפה], כמין שנראה הגיד ולחותכם ראש לחזור המוהל על על ַַאף
ׁשּפרׁש למול,ּפי שסיים מעּכביןכןו - ׁשאין ציצין את על ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַ

רק  זהו אך ּפרׁשהמילה, ׁשּלא זמן המילה,ּכל עליה ונֹותן מן ְְֵֵֵֶֶַָָָֹ
להניח  ומותר החיתוך - מקום מרוחה אסּפלנית על תחבושת - ְְִַָ

מילהבשמן. מכׁשירי עצמה אבל המילה מגוף שאינם דברים - ְֲִִֵַָָ
למילה  נצרכים הם ּכיצדאבל הּׁשּבת. את ּדֹוחין מצינו אינן ִֵֵֶַַַָָ

השבת: את דוחים שאינם מילה סּכין מכשירי מצאּו ׁשּלא ְֲִֵֶַָֹהרי

בו, עֹוׂשיןלמול מייצרים אין מביאים - ולא ּבׁשּבת, סּכין ְְְִִִִֵַַָֹ
הסכין]אֹותֹו את למקֹום[- והוצאה מּמקֹום טלטול איסור משום ְִָָ

בשבת, לרשות מערבמרשות ׁשאינֹו ּבמבֹוי רחוב ואפּלּו - ְְֲִֵֶַָָֹ

ובתים חצרות אליו בו שפתוחים עשו ולא צדדים משלושה וסתום

כן  גם מדרבנן, רק הוא בו הטלטול שאיסור מביאים עירוב, ְִִֵאין

לחצר מחצר שבחצר אֹותֹו בבית היה שהסכין ואין ,באופן ְְֵֵֵֵָָ
ּדדבריהםה  מדרבנן ערּוב שאיסורו העירוב מּפני- -נדחה ְְְְִִִֵֵֵֶֶ

ׁשּבת.בשביל  מערב להביאֹו ואפׁשר הֹואיל הּסּכין, ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהבאת

.Ê ׁשֹוחקין אין המילה לּהוכן לצורך טוחנים אין [-סממנין- ְְֲִִֵֵַָָ
ריפוי], לצורך שונים מתבלינים העשויה מחּמיןאבקה [-ואין ְְִִֵ

הקטן לּהמחממים] לצורך של -חּמין- גופו לרחיצת חמים מים ִַָ
לרפאותו, מנת על אסּפלנית,התינוק לּה עֹוׂשין ואין ואין ְְְְִִִֵֵָָ

מערבבים טֹורפים וׁשמן- המילה יין מקום על להשים בשביל ְְִִֶֶַ

רפואתו. ׁשחקלצורך שנקרא לא התבלין את המילה לצורך טחן] -] ַָֹ
ּבׁשּניו לֹועס ׁשּבת, מערב הכמון ּכמן את כך -ונֹותןוטוחן ְְִֵֵֵֶֶַַָָֹ

המיל  מקום על טרףה.ומניח ערבב]לא המילה לּה[- לצורך - ַָָֹ
נֹותן וׁשמן, להניח יין לו מותר המכה - על והשמן היין זה את ְִֵֶֶֶַ

לעצמֹו וזה יחדיו.לעצמֹו לערבבם ּכלבלי הּכלל: דבר זה ְְְְְְֶֶַַַָָ
אּלא  הּׁשּבת, את ּדֹוחה אינֹו ׁשּבת, מערב לעׂשֹותֹו ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשאפׁשר

הוא  הכינּוש הדין ולא ׁשכחּו דברים הּמכׁשיריןאת אם -] ְְְִִִִֵַַָֹ
שבת, מערב המילה] מגוף ל שאינם הּמילה ּתׁשיעי ה יום ּתּדחה ְִִִִֶַַָָ

בערב  המכשירין את להכין אפשר שהיה מכיון השבת, את דוחה ואינה

.שבת 

.Áהחּמין נׁשּפכּו ּכ ואחר ּבׁשּבת, הּקטן את מים מלּו -] ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָ
בשבת חמים] שהוחמו או הקטן רחיצת לצורך שבת מערב שהוחמו

לצרכו, שחיממם גוי ידי הּסּמניןעל נתּפּזרּו לצורך אֹו העשויים ְְִִַַַָ
ּבׁשּבתריפוי, הּכל לֹו מים עֹוׂשין לחמם אפשר סמנין - להכין או ְִַַָֹ

לֹובשבת, היא ׁשּסּכנה זה מּפני והרי שנימול, לאחר עכשיו ְִִֵֶַָָ

השבת. את ודוחה נפש הּקטן פיקוח את להרחיץ ׁשּדרּכן ְְְִֶֶַַַָָָָמקֹום
למולו, מסוכן זה הרי ירחצוהו לא ּבׁשּבת ואם אֹותֹו ְְִִַַָמרחיצין

הּמילה  הּמילה ּביֹום לפני בערב ּבין שהוחמו חמים במים ְְִִִֵֵַַָָ
עצמו, לצורך שחיממם גוי ידי על בשבת שהוחמו או ֵּבין שבת,

הּמילה המים לאחר נשפכו אם בשבת שהוחמו במים אפילו ְִַַַָ
שבת, בערב מילהשהוחמו ׁשל ּבׁשליׁשי השלישי אֹו ביום - ְִִִִֶָ

המילה ּבׁשּבת,שלאחר להיֹות אותוׁשחל רחיצת מרחיצין ּבין ְְְִִֵֶַַָָ
ּגּופֹו מילהו ּכל רחיצת והרחיצה ּבין המילה, חיתוך מקום - ְִִֵַָָ

היא  השלישי ׁשּבתביום מערב ׁשהּוחמּו ּבחּמין ּבין ו ּבין ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָ
ׁשּמחּמין שמחממים ּבחּמין לצורכו]לֹו- מּפני [- ּבׁשּבת, ְְְְִִִִֵֶַַָ
לֹו היא ומתרבה ׁשּסּכנה ניגרות הליחות השלישי שביום בגלל ִֶַָָ

.כאבו 

.Ëהביאּו ולא המילה סּכיןה את ׁשכחּו ׁשּבת,לצורך מערב ְְִִֵֵֶֶַַָָֹ
'הוצאה  איסור מפני שם שהתינוק לבית סכין להביא יכולים ואין

בשבת, לרשות' ּבׁשּבת מרשות סּכין להביא לגֹוי מותר אֹומרין - ְְְְִִִַַָָ
לגוי  לגוי לומר לומר מדרבנן שאסור ואפילו בשבת, הסכין את שיביא

בשבת, מלאכה אֹותֹושיעשה יביא ׁשּלא הסכין ּובלבד את -ּדר ְִִֶֶֶַָֹ
הרּבים, אלא רׁשּות התורה, מן טלטול איסור שם דרך יביאו שיש ְִַָ

שלא  וחצרות] בתים בו ויש צדדים, משלושה שסתום [רחוב מבוי

ממנו. להוציא מדרבנן ואסור עירוב בו ּכל עשו ּדבר, ׁשל ְֶָָָָּכללֹו
ׁשבּות מּׁשּום עלינּו אסּורה ּבׁשּבת ׁשעׂשּיתֹו איסור ּדבר - ְְֲֲִִֵֶַָָָָָָ

מצוה דרבנן, לעׂשֹות ּכדי אֹותֹו לעׂשֹות לגֹוי לֹומר לנּו ְְְֲֲִֵַַַָָָֻמּתר
מּׁשּום עלינּו אסּורה ׁשעׂשּיתֹו ודבר מלאכה איסור ּבזמּנּה, ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָָ

התורה, ּבׁשּבתמן לעׂשֹותֹו לגֹוי לֹומר לנּו בשביל אסּור אפילו ְְֲַַַָָָ
לעשות  לגוי לומר שהאיסור ואפילו בזמנה, מילה מצוות לעשות

מדרבנ  איסור רק הוא בשבת יהודי לצורך .ן מלאכה

.Èמילה מגוף מכׁשירי ואינם למילה הנצרכים דברים עשיית - ְִִֵַָ
התורה  מן טוב ביום לעשותה שאסור מלאכה ידי על [כגון המילה

לעיל כמבואר לרשות, מרשות טלטולו או סכין ב)עשיית ],(הלכה
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ח  וכו'.:הלכה להרחיץ שדרכן סי'מקום (או"ח שלא והשו"ע

את  מרחיצין היו לא שאם הגמרא חכמי בזמן היה שזה כתב, ס"ט)

[שנשתנו  בזמננו אבל מסוכן, היה המילה ואחר קודם הקטן

הוא  ואם כלל, ברחיצה נהגו לא לא)] (ס"ק ברורה משנה הטבעים.

כתב  והרמ"א אדם. כל רחיצת כדין דינו בשבת לרוחצו רוצה

חמים  במים בשבת המילה קודם לרחצו נוהגים אלו שבמדינות

אמנם  שבת. במוצאי אותו רוחצים המילה ולאחר מאתמול, שהוחמו

סכנה. בו שיש חולה כל כמו לרחצו אפשר סכנה חשש בזה יש אם

ט  לעשותו :הלכה לגוי לומר לנו אסור וכו' שעשייתו ודבר
שסוברות בשבת. דעות שיש הביא ס"ה) שז סי' (או"ח והרמ"א

שאסור  מלאכה אפילו מצוה לצורך לעשות לגוי לומר שמותר

כב) ס"ק שלא (סי' ברורה והמשנה מדאורייתא. בשבת לעשותה

הפסיד. לא אלו פוסקים על וסומך שמקל מי מילה שלענין כתב

לא  והכנסה הוצאה לענין עליהם שהסומך שכן שכל והוסיף,

רשות  הזה בזמן לנו אין פוסקים הרבה שלדעת מכיון הפסיד,

הרבים.
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שני  פרק

הערל ‡. ואפּלּו למּול, ּכׁשרים מהול],הּכל שאינו יהודי -] ְֲִִֵֵֶַַָָֹ
ו כנעני,ועבד מֹוליןילד ואּׁשה, למול קטן, יכולים ּבמקֹום - ְְְְִִֶֶָָָָ

איׁש המילה.ׁשאין באומנות שבקי מהול גדול ישראל שאין אבל - ֲִֵֶָ
מהול ּגֹוי  הוא אם ּכלל,אפילו ימּול במקום כלומר,לא אפילו ְָָֹ

למול, שיודע ישראל לחזר ו עבר ואםשאין צרי אינֹו מל, ְֲִִֵַָָֹ
ׁשנּיה במקום ּולמּולֹו דם ממנו ולהטיף לחזור צריך לא כלומר, - ְְִָ

הברית. מֹולין עשיית הדברים,ּובּכל סוגי בכל למול ואפשר - ִַֹ
ּבצּור ומחודדת]אפּלּו קשה אבן ּדבר [- ּובכל ּובזכּוכית, ְְְֲִִִָָָ

שחותך.ׁשּכֹורת ּבקרּומית- ימּול צלע]ולא קנה[- של ׁשל ְְִִֵֶֶֶָָֹ
הּסּכנהעץ, בזה.מּפני ּבברזל שיש למּול הּמבחר מן ּומצוה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻ

מברזל, העשוי בדבר ּבסּכין- מברזל ּבין ּבמסּפרים ו שעשוי ּבין ְְְִִִֵֵַַָ
מברזל. יׂשראלהעשויים ּכל ּבסּכין.למולונהגּו ְְְֲִִֵַָָָ

החֹופה·. העֹור ּכל את חֹותכין מֹוהלין? המכסה ּכיצד - ְֲִִֵֶֶַַָָ
העטרה כיפה,את כמין הנראה הזכר, גיד של העליון החלק עד - ֲֶַָָָ

ּפֹורעין ּכ ואחר העטרה. ּכל קורעים ׁשּתתּגּלה הּקרּום - את ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָ
העור הר של הרכה השכבה העֹור- מן את ׁשּלמּטה [שכיסה ְִֶַַָָָ

ּומחזירֹוהעטרה] ומזיזו ּבּצּפרן, ׁשּיראה - עד ּולכאן לכאן ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
מֹוצץ ּכ ואחר העטרה. מקום ּבׂשר את בחוזקה הּמילהבפיו ְְֲִֵַַַַָָָָָ

מ  הּדם ׁשּיצא הגיד רחֹוקיםה מקֹומֹותה עד ׁשּלא ,שבתוך ּכדי ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָֹ
סּכנה לידי הנפיחות.יבֹוא את מפחיתה והמציצה נפיחות, של ִֵַָָָ

מל קבוע]וכל מוהל אֹותֹו[- מעבירין מֹוצץ, מסלקים ׁשאינֹו - ְֲִִֵֵֶַָָ
המילה. מעבודת עליהאותו נֹותן ׁשּמֹוצץ, על ואחר מניח - ְֵֵֶֶַַָָ

המילה  רטּיה אסּפלנית מקום תחבושות]אֹו מיני וכּיֹוצא [- ְְְְִִֵַַָָ
ֶָּבהן.

ציצין‚. לאחר יׁש שנשארו הגיד, ראש את המכסות בשר קצוות - ִִֵ
המילה, הּמילהש עשיית את פוגמת מעּכבין שהישארותם - ְְִִֶַַָ

המילה, מעּכבין בכשרות ׁשאינן ציצין המילה.ויׁש כשרות את ְְְִִִֵֵֶַָ
מעכבים:ּכיצד שאינם וציצין מעכבים ציצין נׁשאר מצינו אם ְִִֵַַ

הערלה  של מעֹור שיעור המילה, בעת חותכים עֹור שאותו ְֵָָָ
המכסה]החֹופה עטרה[- ׁשל ּגבהּה רב העליון את החלק - ְֲֶֶֶַָָָָֹ

כ  כמין הנראה הגיד זהיפה,של אדם ערלנשאר הנימול הרי - ֲֵֵֶָ
מהול  ׁשהיהשאינו המילה,ּכמֹות ציץ קודם הּוא העֹור וזה ְְִֶֶָָָ

מּמּנּו נׁשאר לא ואם העטרה המעּכב. את שמכסה מהעור - ְְְִִִֵֶַַַֹ
ציץ  הּוא זה עטרה, ׁשל ּגבהּה רב חֹופה ׁשאינֹו מעט ְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹאּלא

מעּכב. ְֵֵֶַׁשאינֹו
ּבמילהבחול הּמל„. ׁשעֹוסק זמן מהמילה ּכל ידיו סילק ,ולא ְְִֵֶַַָָָ

ולחתוך חֹוזר  לחזור עליו חובה ציצין - על בין המעּכביןּבין - ְְִִִֵֵַַַ
שהישארותם  כלומר המילה, את המעכבים בשר קצוות נשארו אם

המילה, בכשרות מעּכביןפוגמת ׁשאין ציצין על אם ּובין ובין - ְְִִִֵֵֶַַ
שאינם  בשר קצוות המילה.נשארו את סילק ּפרׁשמעכבים ואם - ֵֵ

מהמילה, ידיו המעּכביןאת ציצין חובה חֹוזרשנשארו,על - ְְִִִֵַַַ
ולחותכם, לחזור מעּכביןעליו ׁשאין ציצין אינֹושנשארו,ועל ְְְִִִֵֵֶַַ

ולחותכם.חֹוזר לחזור חובה עליו אין את - ּפרע ולא מל, ְֵֶַָָֹ
הערלה הּמילה מקום את שמכסה הרכה השכבה את קרע ולא - ִַָ

הערלה, עור חיתוך מל,לאחר לא המילה ּכאּלּו את לפרוע .וחוזר ְִָֹ
ּומדלּדל‰. ר ׁשּבׂשרֹו רפוי,קטן ּבׂשר- ּבעל ׁשהיה -אֹו ְְְֶֶַַַָָָָָָָָֻ

בשרו, ריבוי מחמת רפוי שבשרו שמן אינֹואדם ּכאּלּו ׁשּיראה ְִֵֵֶֶַָעד
המילה,מהּול מקום את מכסה הרפוי שהבשר אֹותֹומחמת רֹואין ִָ

ׁשּיתקּׁשה הקישוי,ּבעת ידי על מרפיונו יתפשט ובשרו אם הגיד, ְְִִֵֶֶַ
הקישוי  ּכלּוםבשעת צרי אינֹו נּמֹול, ׁשהּוא צריך נראה לא - ְְִִִֵֶֶָ

נוסף, חיתוך שום ּומּכאןלעשות מּכאן הּבׂשר לתּקן וצרי- ְְִִִֵַַָָָָָ
הגיד  סביב אותו ולקשור לאחוריו בידו העור את לדחוק צריך כלומר,

מהול  שייראה העיןעד מראית אותו מּפני שיראו שאנשים כדי - ְְִִִֵַַָ
מהול. לא שהוא יחשבו בזמן ּבעתגם ואםלא הגיד ׁשּיתקּׁשה- ְְְִִֵֶֶַ

וקֹוצצין חֹוזרין נּמֹול, ׁשהּוא יראה וחותכים לא הּבׂשר - מן ְְְִִִִֵֶֶַָָָֹ
ּגלּויה העטרה ׁשּתראה עד ּומּכאן מּכאן לפחות המדלּדל ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻ

קּׁשּויֹו מתקשה.ּבעת שהגיד בשעה זה- שלא ודבר לתקן שיש - ְְִֵֶָָ
הוא ערל סֹופריםייראה מדרבנן,מּדברי אף - הּתֹורה מן אבל ְְֲִִִִֵַַָָ
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א  הערל.:הלכה ואפילו וכו' כשרים (יו"ד הכל השו"ע וכתב
וכתב  מילה, מחמת אחיו שמתו בערל שמדובר ס"א), רסד סי'

מל  שלא ישראל אבל למול, כשר זה ערל שדווקא (סק"א) הש"ך
כשר  אינו ברית, להפר מתכוון שהוא מחמת בכוונה עצמו את

אומרים ואשה.למול. שיש כתב, ס"א) רסד סי' (יו"ד והרמ"א
איש  אחר לחפש נוהגים וכן למול, כשרה אינה מל .שאשה ואם

שניה. ולמולו לחזור צריך שיש אינו כתב, (שם) והרמ"א
עיקר. שכן וסיים ברית, דם ממנו ולהטיף לחזור שחייבים אומרים

האריך  אריה שאגת שבשו"ת הביא, סק"ו) (שם תשובה ובפתחי
ברית. דם ולהטיף לחזור צריך שאין הפוסקים כדעת להוכיח

ד  חוזר.:הלכה אין מעכבין שאין ציצין (יו"ד ועל והרמ"א

צריך  חול ביום מל אם מקום שמכל כתב, ס"ה) רסד סי'

מעכבים  שאין אף הגדולים הציצין את ולהסיר לחזור לכתחילה

המילה. את

ה  קשויו.:הלכה בשעת גלויה העטרה שתראה וכתב עד

תיראה  העטרה שרוב צריך שלא ס"ו), רסד סי' (יו"ד הרמ"א

גלויה  תהיה העטרה שמיעוט מספיק אלא הגיד, שמתקשה בשעה

שימשוך  ידי על זאת יתקן אופן בכל אבל מתקשה, שהגיד בשעה

שם. ויקשרנו לאחוריו, אותו וידחוק העור את

dlin zekld - dad` xtq - zah f"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ּכערל נראה ׁשהּוא ּפי מהול,על שאינו כאדם ּומל - הֹואיל ְְִִִֵֶֶַָָ

צריכהלכתו  ׁשנּיה.ו לחזור אינֹו ּפעם למּול ְִִֵַַָָָ

.Âאת עֹוׂשין לעשות מותר צרכי- מֹולין ה ּכל ּבׁשּבת, מילה ְְִִִֵַָָָָ

הערלה, עור את חותכים העור ּופֹורעין- שכבת את וקורעים - ְִ
הערלה, עור חיתוך לאחר שנשארת הגיד ּומֹוצציןהרכה את בפה ְִ

הרחוקים, מהמקומות הדם שיצא המעּכבין כדי ציצין על ְְְִִִֵַַַוחֹוזר

כלומר, [דהיינו,- עטרה של גובהה רוב את שמכסה בשר נשאר שאם

כיפה], כמין שנראה הגיד ולחותכם ראש לחזור המוהל על על ַַאף
ׁשּפרׁש למול,ּפי שסיים מעּכביןכןו - ׁשאין ציצין את על ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַ

רק  זהו אך ּפרׁשהמילה, ׁשּלא זמן המילה,ּכל עליה ונֹותן מן ְְֵֵֵֶֶַָָָֹ
להניח  ומותר החיתוך - מקום מרוחה אסּפלנית על תחבושת - ְְִַָ

מילהבשמן. מכׁשירי עצמה אבל המילה מגוף שאינם דברים - ְֲִִֵַָָ
למילה  נצרכים הם ּכיצדאבל הּׁשּבת. את ּדֹוחין מצינו אינן ִֵֵֶַַַָָ

השבת: את דוחים שאינם מילה סּכין מכשירי מצאּו ׁשּלא ְֲִֵֶַָֹהרי

בו, עֹוׂשיןלמול מייצרים אין מביאים - ולא ּבׁשּבת, סּכין ְְְִִִִֵַַָֹ
הסכין]אֹותֹו את למקֹום[- והוצאה מּמקֹום טלטול איסור משום ְִָָ

בשבת, לרשות מערבמרשות ׁשאינֹו ּבמבֹוי רחוב ואפּלּו - ְְֲִֵֶַָָֹ

ובתים חצרות אליו בו שפתוחים עשו ולא צדדים משלושה וסתום

כן  גם מדרבנן, רק הוא בו הטלטול שאיסור מביאים עירוב, ְִִֵאין

לחצר מחצר שבחצר אֹותֹו בבית היה שהסכין ואין ,באופן ְְֵֵֵֵָָ
ּדדבריהםה  מדרבנן ערּוב שאיסורו העירוב מּפני- -נדחה ְְְְִִִֵֵֵֶֶ

ׁשּבת.בשביל  מערב להביאֹו ואפׁשר הֹואיל הּסּכין, ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהבאת

.Ê ׁשֹוחקין אין המילה לּהוכן לצורך טוחנים אין [-סממנין- ְְֲִִֵֵַָָ
ריפוי], לצורך שונים מתבלינים העשויה מחּמיןאבקה [-ואין ְְִִֵ

הקטן לּהמחממים] לצורך של -חּמין- גופו לרחיצת חמים מים ִַָ
לרפאותו, מנת על אסּפלנית,התינוק לּה עֹוׂשין ואין ואין ְְְְִִִֵֵָָ

מערבבים טֹורפים וׁשמן- המילה יין מקום על להשים בשביל ְְִִֶֶַ

רפואתו. ׁשחקלצורך שנקרא לא התבלין את המילה לצורך טחן] -] ַָֹ
ּבׁשּניו לֹועס ׁשּבת, מערב הכמון ּכמן את כך -ונֹותןוטוחן ְְִֵֵֵֶֶַַָָֹ

המיל  מקום על טרףה.ומניח ערבב]לא המילה לּה[- לצורך - ַָָֹ
נֹותן וׁשמן, להניח יין לו מותר המכה - על והשמן היין זה את ְִֵֶֶֶַ

לעצמֹו וזה יחדיו.לעצמֹו לערבבם ּכלבלי הּכלל: דבר זה ְְְְְְֶֶַַַָָ
אּלא  הּׁשּבת, את ּדֹוחה אינֹו ׁשּבת, מערב לעׂשֹותֹו ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשאפׁשר

הוא  הכינּוש הדין ולא ׁשכחּו דברים הּמכׁשיריןאת אם -] ְְְִִִִֵַַָֹ
שבת, מערב המילה] מגוף ל שאינם הּמילה ּתׁשיעי ה יום ּתּדחה ְִִִִֶַַָָ

בערב  המכשירין את להכין אפשר שהיה מכיון השבת, את דוחה ואינה

.שבת 

.Áהחּמין נׁשּפכּו ּכ ואחר ּבׁשּבת, הּקטן את מים מלּו -] ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָ
בשבת חמים] שהוחמו או הקטן רחיצת לצורך שבת מערב שהוחמו

לצרכו, שחיממם גוי ידי הּסּמניןעל נתּפּזרּו לצורך אֹו העשויים ְְִִַַַָ
ּבׁשּבתריפוי, הּכל לֹו מים עֹוׂשין לחמם אפשר סמנין - להכין או ְִַַָֹ

לֹובשבת, היא ׁשּסּכנה זה מּפני והרי שנימול, לאחר עכשיו ְִִֵֶַָָ

השבת. את ודוחה נפש הּקטן פיקוח את להרחיץ ׁשּדרּכן ְְְִֶֶַַַָָָָמקֹום
למולו, מסוכן זה הרי ירחצוהו לא ּבׁשּבת ואם אֹותֹו ְְִִַַָמרחיצין

הּמילה  הּמילה ּביֹום לפני בערב ּבין שהוחמו חמים במים ְְִִִֵֵַַָָ
עצמו, לצורך שחיממם גוי ידי על בשבת שהוחמו או ֵּבין שבת,

הּמילה המים לאחר נשפכו אם בשבת שהוחמו במים אפילו ְִַַַָ
שבת, בערב מילהשהוחמו ׁשל ּבׁשליׁשי השלישי אֹו ביום - ְִִִִֶָ

המילה ּבׁשּבת,שלאחר להיֹות אותוׁשחל רחיצת מרחיצין ּבין ְְְִִֵֶַַָָ
ּגּופֹו מילהו ּכל רחיצת והרחיצה ּבין המילה, חיתוך מקום - ְִִֵַָָ

היא  השלישי ׁשּבתביום מערב ׁשהּוחמּו ּבחּמין ּבין ו ּבין ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָ
ׁשּמחּמין שמחממים ּבחּמין לצורכו]לֹו- מּפני [- ּבׁשּבת, ְְְְִִִִֵֶַַָ
לֹו היא ומתרבה ׁשּסּכנה ניגרות הליחות השלישי שביום בגלל ִֶַָָ

.כאבו 

.Ëהביאּו ולא המילה סּכיןה את ׁשכחּו ׁשּבת,לצורך מערב ְְִִֵֵֶֶַַָָֹ
'הוצאה  איסור מפני שם שהתינוק לבית סכין להביא יכולים ואין

בשבת, לרשות' ּבׁשּבת מרשות סּכין להביא לגֹוי מותר אֹומרין - ְְְְִִִַַָָ
לגוי  לגוי לומר לומר מדרבנן שאסור ואפילו בשבת, הסכין את שיביא

בשבת, מלאכה אֹותֹושיעשה יביא ׁשּלא הסכין ּובלבד את -ּדר ְִִֶֶֶַָֹ
הרּבים, אלא רׁשּות התורה, מן טלטול איסור שם דרך יביאו שיש ְִַָ

שלא  וחצרות] בתים בו ויש צדדים, משלושה שסתום [רחוב מבוי

ממנו. להוציא מדרבנן ואסור עירוב בו ּכל עשו ּדבר, ׁשל ְֶָָָָּכללֹו
ׁשבּות מּׁשּום עלינּו אסּורה ּבׁשּבת ׁשעׂשּיתֹו איסור ּדבר - ְְֲֲִִֵֶַָָָָָָ

מצוה דרבנן, לעׂשֹות ּכדי אֹותֹו לעׂשֹות לגֹוי לֹומר לנּו ְְְֲֲִֵַַַָָָֻמּתר
מּׁשּום עלינּו אסּורה ׁשעׂשּיתֹו ודבר מלאכה איסור ּבזמּנּה, ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָָ

התורה, ּבׁשּבתמן לעׂשֹותֹו לגֹוי לֹומר לנּו בשביל אסּור אפילו ְְֲַַַָָָ
לעשות  לגוי לומר שהאיסור ואפילו בזמנה, מילה מצוות לעשות

מדרבנ  איסור רק הוא בשבת יהודי לצורך .ן מלאכה

.Èמילה מגוף מכׁשירי ואינם למילה הנצרכים דברים עשיית - ְִִֵַָ
התורה  מן טוב ביום לעשותה שאסור מלאכה ידי על [כגון המילה

לעיל כמבואר לרשות, מרשות טלטולו או סכין ב)עשיית ],(הלכה
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ח  וכו'.:הלכה להרחיץ שדרכן סי'מקום (או"ח שלא והשו"ע

את  מרחיצין היו לא שאם הגמרא חכמי בזמן היה שזה כתב, ס"ט)

[שנשתנו  בזמננו אבל מסוכן, היה המילה ואחר קודם הקטן

הוא  ואם כלל, ברחיצה נהגו לא לא)] (ס"ק ברורה משנה הטבעים.

כתב  והרמ"א אדם. כל רחיצת כדין דינו בשבת לרוחצו רוצה

חמים  במים בשבת המילה קודם לרחצו נוהגים אלו שבמדינות

אמנם  שבת. במוצאי אותו רוחצים המילה ולאחר מאתמול, שהוחמו

סכנה. בו שיש חולה כל כמו לרחצו אפשר סכנה חשש בזה יש אם

ט  לעשותו :הלכה לגוי לומר לנו אסור וכו' שעשייתו ודבר
שסוברות בשבת. דעות שיש הביא ס"ה) שז סי' (או"ח והרמ"א

שאסור  מלאכה אפילו מצוה לצורך לעשות לגוי לומר שמותר

כב) ס"ק שלא (סי' ברורה והמשנה מדאורייתא. בשבת לעשותה

הפסיד. לא אלו פוסקים על וסומך שמקל מי מילה שלענין כתב

לא  והכנסה הוצאה לענין עליהם שהסומך שכן שכל והוסיף,

רשות  הזה בזמן לנו אין פוסקים הרבה שלדעת מכיון הפסיד,

הרבים.



dlinקלד zekld - dad` xtq - zah f"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

הנעשית אפּלּו השמיני,ּבזמּנּהבמילה ביום את - ּדֹוחין אינן ְֲִִִֵֶַָָ
וקל  טֹוב. יֹום מערב לעׂשֹותן ואפׁשר הֹואיל טֹוב, ְְְֲִֵֶֶֶַַָָיֹום

הּדברים ביום וחמר מילה מכשירי לעשות שאסור ללמוד ויש - ְִֶַָָֹ
וחומר, קל מדין ׁשהּוא טוב ׁשבּות מילה מכׁשירי ּדחּו לא ְְִִִֵֶַָָֹאם

שם מּדבריהם שאין לחצר מחצר למילה סכין להביא שאסור - ְִִֵֶ
ו)עירוב הלכה לעיל ּתֹורה ,(כמבואר ׁשל ּתעׂשה לא ידחּו ְֲִֵֶֶַַָֹהיא

טוב  ביום התורה מן מלאכה איסור המילה מכשירי ידחו כיצד -

דוחים  מילה מכשירי שאין ללמוד יש ומכך ישראל, ידי על כשנעשים

טוב. סּמניןיום לה ׁשֹוחקין המילה אבל לצורך לטחון מותר -] ֲֲִִַָָָ
לרפואה] העשויים טֹובתבלינים המילה,ּביֹום לפני הֹואיל ואפילו ְִ

לקדרה שאפשרּוראּויין משום גם - תבלינים באותם להשתמש ְְִִֵָ
אכילה  לצורך שהם ודברים בקדירה, המתבשל מאכל לתבל בשביל

טוב, ביום לעשותם ומערבבים וטֹורפיןמותר המילה לּה- לצורך - ְְִָ
וׁשמן לרפאותו.יין בשביל המילה חיתוך מקום על להניח כדי ְִֶֶַ

שלישי  פרק

המוהל הּמל‡. ה'- אּתה ּברּו' ׁשּימּול: קדם מבר ְֵֶֶַַָָָָָֹ
על  וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם מל ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹאלהינּו

שמברך הּמילה', הברכה מלוזוהי היה ואם את אם חברֹו. ּבן ְֲִִִֵֶַָָָָ
עליו,ּבנֹואת מל מוטלת כך:מברשהמצוה הברכה את מסיים - ְְֵָָ

הּבן', את למּול עצמו 'וצּונּו עבור עושה שהוא מצוה שכל משום ְִֵֶַָָ
בלשון  ולא ['למול'] ל' האות בהקדמת לברך לו יש אחרים, עבור ולא

המילה']. ['על מבר'על' הּבן ברכת ואבי [לאחר המילה לפני ְֲִֵֵַַָ
אחרתהמילה] נוספת:ּברכה -מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ְֱֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

ׁשל  ּבבריתֹו להכניסֹו וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָָָהעֹולם
אבינּו', היא אברהם זו ברכה לאב שהוסיפו משום והסיבה ְִַָָָ

הּמצוה על יתר ּבנֹו, את למּול האב על מן ׁשּמצוה יותר - ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ
ערלהמצוה  ּכל ׁשּימּולּו יׂשראל ּכל מהול ׁשּמצּוין שאינו אדם - ְְִִֵֵֶֶָָָָָֻ

לפיכנמצא ׁש המצוה ּביניהן. על היא זו שברכה ומשום - ְִֵֵֶֶָ
בנו  את למול האב על שיש אביוהמיוחדת ׁשם אין אם אם - ִִֵָָ

בברית, נמצא לא התינוק של ּברכה אביו אחרים מברכין ְְְֲִִֵֵָָָאין
המצוה זֹו, את עליהם שאין מכיון בהם שייכת לא זו ברכה שהרי

האב. על שיש ׁשהֹורה,המיוחדת מי של ויׁש שאביו שבאופן ְִֵֶָ
נמצא, לא אֹותּההתינוק 'להכניסו'ׁשּיברכּו ברכת את ּדין - ּבית ְְִֵֶָָ

העם מן אחד לאב.אֹו דווקא שייכת אינה זו שברכה ואין משום ְִֵֶָָָ
.ּכ לעׂשֹות ֲַָָראּוי

עֹומדין·. ׁשם היּו והסנדק,ואם המוהל מלבד נוספים אנשים - ְְִִָָ
והאב,אֹומרין המוהל של הברכות ׁשהכנסּתֹולאחר 'ּכׁשם ְְְְִִֵֶַ

טֹובים'. ּולמעׂשים ּולחּפה לתֹורה ּתכניסֹו ּכ ְְְְְֲִִִִַַַָָָֻלּברית,

הּמל‚. אֹו הּבן, אבי מבר ּכ המוהל,ואחר אחד - אֹו ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָ
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' זֹו: ּברכה ׁשם, העֹומדין ְְֱִִֵֶֶַָָָָָָֹמן

מּבטן ידיד קּדׁש אׁשר ידיד העֹולם שנקרא אבינו יצחק -] ְֲִִִֶֶֶַָָ
המילה] למצוות אמו מבטן ׂשםונתקדש ּבׁשארֹו [-וׂשם וחק ְְִֵָָֹ

המילה] חוק את קדׁשבבשרו ּברית ּבאֹות חתם [-וצאצאיו ְְְֱִֶֶַָָָֹ
הברית], של הזו באות אחריו זרעו את זאת וחתם ּבׂשכר ּכן ְִֵַַֹעל

הוא] עולם בורא המילה מצוות בזכות לעד [- חלקנּו חי [-אל ְֵֵֶַַָ
ומתפללים:] מבקשים אנו נחצבה צּורנּולעולם, שממנו הקב"ה -] ֵ

ּכצּויתנשמתנו] ציווית]צּוה ידידּות [-כאשר להּציל  לקדֹוׁשים, ְְְְִִִִִִֵַַָ
חביבותה]ׁשארנּו בגלל ידיד הנקראת נפשנו, את מּׁשחת [-להציל ְִֵֵַַ

גיהנום], של מדינה הּברית'.[- ּכֹורת ה' אּתה ְִֵַַָָּברּו

הּבן המוהל]ואבי היה לא הוא אם שבירך מבר[אפילו לאחר ְֲִֵֵַַָ
ברכת  וכו' תמיד,ׁשהחיינּו,להכניסו מצויה אינה זו שמצוה שמכיון ֱֶֶָ

שהחיינו  עליה לברך שיש לזמן מזמן שבאה מצוה כמו היא .הרי

.„מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר הּגרים, את ְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּמל
הּגרים  את למּול וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָהעֹולם

ּברית ּדם מהם עשיית ּולהּטיף במקום דם מהם ולהוציא -] ְְִִֵֶַַ
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א  הבן.:הלכה את למול וציונו מברך בנו מל והרמ"א ואם

הבן  כשאבי שגם וסוברים חולקים שיש הביא ס"ב) רסה סי' (יו"ד

נוהגים  שכן וסיים, המילה'. על 'וציונו מברך הוא הרי ואבי .מל
אחרת. ברכה מברך לברך הבן שיש ס"א) (שם השו"ע וכתב

לפריעה. הערלה חתיכת בין זו ברכה

ב  וכו'.:הלכה תכניסהו כך לברית שהכנסתו והש"ך כשם

ב) קלז, (שבת בגמרא שהגירסא כתב סק"ג) רסה סי' (יו"ד

וכתב, וכו', לברית שנכנס 'כשם היא י) סי' פי"ט (שם וברא"ש

(שם  והט"ז ריא). (עמ' הרב בסידור כתוב וכן לומר. נוהגים שכך

'כשם  אומר האב את שרואה שמי לחלק, שיש כתב סק"ב)

וכו'. שנכנס 'כשם אומר האב את רואה שאינו ומי וכו', שהכנסתו

ג  וכו'.:הלכה מברך כך בש ואחר ס"א)כתב רסה סי' (יו"ד ו"ע

הכוס  על זו ברכה לומר וכו'..שיש לעד חלקנו חי ובסידור אל

חי' 'אל מהמילים הברכה בנוסח שינויים כמה יש ריב) (עמ' הרב

ידידות  להציל צוה צורנו חלקנו חי 'אל הנוסח: הוא וכך ִָוהלאה,

בש"ך  וראה וגו''. בבשרינו שם אשר בריתו למען משחת שארינו

לומר  שיש וכתב צוה לומר שכתב במה עליו שחולק סק"ה) ִָ(שם

ותחינה  בקשה מלשון שהוא ברכת .צוה, מברך הבן ואבי ֵַ

כשאבי שהחיינו. שרק אומרים שיש הביא ס"ז) (שם והשו"ע

ישראל  מלכות בכל שנהגו וכתב שהחיינו. מברך המוהל הוא הבן

גם  שהחיינו מברך שהאב מצרים ומלכות וסביבותיה וסוריא

נוהגים  אלו שבמדינות כתב והרמ"א המוהל. הוא אחר כשאדם

זה  אם ורק מוהל, הוא עצמו כשהאב אפילו שהחיינו לברך שלא

בשעת  שהחיינו מברך שהאב נהגו הבן בפדיון שחייב בכור בן

שאין  כתב יז) (ס"ק והש"ך הבן. בפדיון לברך במקום הברית

הבכור]. הבן במילת [אפילו כלל שהחיינו לברך

ד  וכו'.:הלכה מברך הגרים את רסח המל סי' (יו"ד ובשו"ע

'למול  בתחילה ברכות, שתי מברך הגרים את שהמל  כתב ס"ה)

רבינו  שכתב הברכה את כך ואחר הגרים', שמים .את חוקות
שמתי. לא 'ברוך וארץ לחתום שיש כתב יב) ס"ק (שם ובט"ז

הברית'. כורת ה' אתה

dlin zekld - dad` xtq - zah f"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

מהולים] כבר הם אם היה]ׁשאלמליהברית לא ּדם [-שאם ְִֵֶַָ
ׁשּנאמר וארץ, ׁשמים נתקּימּו לא כה)ּברית לג, 'אם (ירמיה ְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָֹ

ׂשמּתי'' לא וארץ ׁשמים חּקֹות ולילה יֹומם בריתי .לא ְְְִִִִֶַָָָָָָָָֹֹֻ

מל הּמל‰. האדון אם עבּדֹו- אּתה הכנעני את ּברּו' :מבר ְְֵֶַַַָָָָ
למּול  וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם מל אלהינּו ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶָָָָָָֹה'
ּברית  ּדם ׁשאלמלא ּברית, ּדם מהם ּולהּטיף העבדים ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאת

ׁשּנאמר  וארץ, ׁשמים נתקּימּו כה)לא לג, לא (ירמיה 'אם ְְֱִִִֶֶֶַַַָָָֹֹ
ואם וכּו''. ולילה יֹומם אחרים,אדם בריתי ׁשל עבד מל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָ

:במצוותיו מבר קידשנו אשר העולם מלך אלהינו ה' אתה 'ברוך ְֵָ

העבדים'.וציוונו  מילת לכּסֹות על צרי ּגדֹול, אדם והּמל ְְֲִִִַַַַָָָָָָָ
את  המילה ערותֹובבגד מקום הגדול - יראנה]של שלא [בשביל ְֶָ

ּכלאחר עד ואחר ,שמברך ׁשּיבר ולאחר מוריד מגּלהּו- - ְְְֵֵֶַַַַָָ
האדם ערוות שעל הכיסוי אֹותֹו.את ָּומל

.Âׁשּנֹולד וקטן ׁשּיתּגּיר, קדם ׁשּמל וצריך מהּולכשהוא ּגר ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
לעיל [כמבואר ברית דם מהם ה"ז)להטיף מהן ],(פ"א ְִִֵֶֶַּכׁשּמּטיפין

ּברכה צריכים אינן ּברית, ברכת ּדם אפילו [כלומר, כלל ְְְִִִֵַָָָ
לברך], צריך אין וכו'' קידש 'אשר וברכת וכו'' שמה 'להכניסו משום

טעונים  אינם ולכן ספק, מחמת זהו ברית דם מהם להטיף שצריך

אנּדרֹוגינֹוסברכה. של וכן ואיבר זכרות של איבר לו שיש ולד - ְְְִֵַ
וּדאינקבות, ׁשאינֹו מּפני מילתֹו, על מברכין משום אין - ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ

נקיבה  שהוא ייתכן שהרי במילה חייב שהוא בוודאות ברור .שלא

.Êלחּת ׁשּצרי ׁשחיןאת ּגֹוי אֹו מּכה מּפני [-מחלת ערלתֹו ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹ
ּבּהעור] העור [-ׁשּנֹולד את לחתוך צריך רפואתו ולצורך בערלתו], ֶַָ

המילה, לֹושל לחּת ליׂשראל משום אֹותּהאסּור ולרפאותו, ְְְִֵַָָָֹ
מיתה מידי אֹותן מעלין לא מן ׁשהּגֹויים להצילם אין - ֲִִִִֵֶַַָָֹ

בנהר  טובע אומות משבעה מאחד גוי שרואה באופן כגון, המיתה,

ולהצילו, מהמים להעלותו לרפאותו,אין אין גם מֹורידין ולכן ְִִֹולא
אליה כגון,אֹותן בידים, מיתה לידי אותם להביא אסור כלומר, - ֵֶָָ

וכדומה, לבור ולהורידו מצוהלדחפו ׁשּנעׂשית ּפי על של ואף ְְֲִִֵֶַַַָ
זֹומילה  למולו,ּברפּואה למצוה הגוי ׁשהריאסור נתּכּון לא ְְְְֲִִִֵֵֶַָָֹ

לרפואה, מקיים אלא שאינו וכיון זו, במילה מצוה מקיים אינו ולכן

לרפאותו. אסור בכך הוא לפיכמצוה גוי למול שהאיסור ומאחר - ְִָ
למצוה  מתכוון שלא ל מחמת הּגֹוי נתּכּון משום מילהמצות אם ְְִִִֵַַָ

המילה, מצוות על רבינו משה בנבואת מאמין הוא שהוא אם אפילו

להתגייר, רוצה אֹותֹולא למּול ליׂשראל שהוא מּתר אפילו ְְִֵָָָֻ
בזה, נחשבת מתרפא מצוה לשם עושה שהגוי מצוה שכל משום

שכר  עליה ומקבל .למצוה

.Áהערלה היא שנקרא מאּוסה במילה שחותכים העור -] ְְִָָָָ
הרׁשעים'ערלה'], ּבּה לגנות ׁשּנתּגּנּו רצה הנביא שכשירמיה - ְְִִֶַָָָ

מהולים, שהם באופן אפילו ערלים, אותם כינה הרשעים ֱֶֶַׁשּנאמר את
כה) ט, ערלים',(ירמיה הּגֹוים כל הגויים 'ּכי שגם ומשמע ֲִִִֵַָ

ערלים. נקראים נקרא המהולים ׁשּלא מילה, היא ְְִִִֶָָָֹּוגדֹולה
ׁשּמל עד ׁשלם אבינּו הערלה,אברהם את שהסיר עד ׁשּנאמר - ְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָ

אֿב) יז, בריתי (בראשית ואּתנה תמים והיה לפני התהּל'ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ
,'ּובינ המילה,ּביני על ציווהו כשהקב"ה נאמר זה פסוק והרי ִֵֵֶ

-] תמים יהיה זה ידי ועל המילה במצוות לפניו שיתהלך לו ואמר

המילה. עד תמים נקרא שלא ומשמע ׁשל שלם], ּבריתֹו הּמפר ְְִֵֵֶַָוכל
ערלתֹו והּניח אבינּו, עצמו,אברהם את מל שלא מׁשכּה- אֹו ְְְְִִִַַָָָָָָָ

נראה  אינו ושוב וכיסהו, המילה מקום על ערלתו את שמשך כלומר, -

טֹומהול, מעׂשים ּבידֹו ׁשּיׁש ּפי על לֹואף אין הרּבה, בים ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָ
הּבא. לעֹולם ֵֶַָָָחלק

.Ëנתלה ׁשּלא מילה, חמּורה ּכּמה ּוראה המתין]ּבֹוא -] ְְֲִִֵֶַָָָָֹ
רּבנּוהמלאך  בנו למׁשה אליעזר את מלמול שהתרשל אפּלּובשעה ְֲִֵֶַֹ

אחת, בפסוק ׁשעה [כאמור להמיתו אליו הגיע כשנתרשל מיד אלא ַַָָ
כד) ד, המיתֹו'],(שמות ויבּקׁש ה' וּיפּגׁשהּו ּבּמלֹון בּדר אף 'ויהי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָ

ּבּדר ׁשהיּו ּפי בדרך,על ולהמשיך למולו כן לפני סכנה והיתה ִֶֶֶַַָ
לשוב  מה' ציווי לו שהיה משום ולהמתין למולו היה יכול ולא

היה  ולא מצרים בקרבת [שהיה למלון כשהגיע מקום מכל למצרים,

למולו  מיד עליו היה למצרים] ממנו הקצרה הדרך את ללכת סכנה

תחילה. במלון להתעסק עליהן ולא נכרתּו הּתֹורה מצוֹות ְְְְֲִִֵֶַָָוכל
ּבלבד  ּבריתֹות שעל ׁשלׁש מילה, למצוות נוספת חשיבות ומצינו - ְְִִַָֹ

נתינתן, בשעת 'ברית' פעמים שלש רק הוזכר התורה מצוות כל

סט)ׁשּנאמר כח, מּלבד (דברים וכּו' הּברית דברי 'אּלה ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַ
ּבחרב', אּתם ּכרת אׁשר פעמיים הרי הּברית בפסוק מוזכר ְְֲִִֵֶַַָָֹ

'ברית', אֹומרהמילה הּוא טֿיא)וׁשם כט, נּצבים (דברים 'אּתם ְִִֵֶַָָ
'אלהי ה' ּבברית לעבר שמוזכרת וכּו' נוספת ברית הרי ְְְְְֱִִֶָֹ

בפסוקים הריבפסוק, מוזכרות שביחד נמצא ּבריתֹות.- ׁשלׁש ְֲִֵָֹ
נכרתּומצוות ועל בפסוקים הּמילה נזכרו עׂשרה - ׁשלׁש ְְְְְִִֵֶַַָֹ

אבינּו אברהם עם מצוות ּבריתֹות על אברהם את ה' כשציווה - ְְִִִַָָָ
מעמד, באותו נזכרו וכולם בריתי א.ׁשּנאמר:המילה, 'ואּתנה ְְְֱִִֶֶֶַָ

'ּובינ ב)ּביני יז, אּת'ב.,(בראשית בריתי הּנה יז,'אני (שם ְֲִִִִִִֵֵֵֶָ
ג.ד) ,'ּובינ ּביני ּבריתי את ז)'והקמתי יז, ד.(שם 'לברית , ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַֹ

ה.(שם)עֹולם' תׁשמר', ּבריתי ט)'את יז, ו.(שם ּבריתי', 'זאת ְְְִִִִִֶָֹֹ
י) יז, ז.(שם ּברית', לאֹות יא)'והיה יז, ח.(שם בריתי', 'והיתה ְְְְְְִִִָָָָ
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ה  וכו'.:הלכה מברך עבדו את רסז המל סי' (יו"ד ובשו"ע
שהמל כתב 'למול סי"ב) בתחילה ברכות, שתי מברך העבדים את

של  עבד מל שהוא באופן העבדים' מילת 'על [או העבדים' את
לסיים  שיש וכתב רבינו. שכתב הברכה את כך ואחר אחרים],

הברית'. כורת ה' אתה 'ברוך זו בברכה

ו  וכו'.:הלכה שיתגייר קודם שמל רסח גר סי' (יו"ד והרמ"א
מהול. שנולד בגר אף הדין שכן הוסיף, ס"א)

ז  אסור :הלכה וכו' מכה מפני ערלתו לחתוך שצריך גוי
אותה. לו לחתוך ס"ה),לישראל רסג סי' (יו"ד הרמ"א כתב

[אפילו  ענין בכל למולו מותר גוי, לרפאות שמותר שבמקום
ס"ק  רסח סי' (שם בש"ך עוד וראה למצוה. נתכוון לא אם
שהתיר  כה) סי' יו"ד (ח"ד, פעלים רב בשו"ת ועיין יט).

זרה]. עבודה עובד שאינו גוי ברפואת לעסוק



קלכ dlin zekld - dad` xtq - zah f"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

הנעשית אפּלּו השמיני,ּבזמּנּהבמילה ביום את - ּדֹוחין אינן ְֲִִִֵֶַָָ
וקל  טֹוב. יֹום מערב לעׂשֹותן ואפׁשר הֹואיל טֹוב, ְְְֲִֵֶֶֶַַָָיֹום

הּדברים ביום וחמר מילה מכשירי לעשות שאסור ללמוד ויש - ְִֶַָָֹ
וחומר, קל מדין ׁשהּוא טוב ׁשבּות מילה מכׁשירי ּדחּו לא ְְִִִֵֶַָָֹאם

שם מּדבריהם שאין לחצר מחצר למילה סכין להביא שאסור - ְִִֵֶ
ו)עירוב הלכה לעיל ּתֹורה ,(כמבואר ׁשל ּתעׂשה לא ידחּו ְֲִֵֶֶַַָֹהיא

טוב  ביום התורה מן מלאכה איסור המילה מכשירי ידחו כיצד -

דוחים  מילה מכשירי שאין ללמוד יש ומכך ישראל, ידי על כשנעשים

טוב. סּמניןיום לה ׁשֹוחקין המילה אבל לצורך לטחון מותר -] ֲֲִִַָָָ
לרפואה] העשויים טֹובתבלינים המילה,ּביֹום לפני הֹואיל ואפילו ְִ

לקדרה שאפשרּוראּויין משום גם - תבלינים באותם להשתמש ְְִִֵָ
אכילה  לצורך שהם ודברים בקדירה, המתבשל מאכל לתבל בשביל

טוב, ביום לעשותם ומערבבים וטֹורפיןמותר המילה לּה- לצורך - ְְִָ
וׁשמן לרפאותו.יין בשביל המילה חיתוך מקום על להניח כדי ְִֶֶַ

שלישי  פרק

המוהל הּמל‡. ה'- אּתה ּברּו' ׁשּימּול: קדם מבר ְֵֶֶַַָָָָָֹ
על  וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם מל ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹאלהינּו

שמברך הּמילה', הברכה מלוזוהי היה ואם את אם חברֹו. ּבן ְֲִִִֵֶַָָָָ
עליו,ּבנֹואת מל מוטלת כך:מברשהמצוה הברכה את מסיים - ְְֵָָ

הּבן', את למּול עצמו 'וצּונּו עבור עושה שהוא מצוה שכל משום ְִֵֶַָָ
בלשון  ולא ['למול'] ל' האות בהקדמת לברך לו יש אחרים, עבור ולא

המילה']. ['על מבר'על' הּבן ברכת ואבי [לאחר המילה לפני ְֲִֵֵַַָ
אחרתהמילה] נוספת:ּברכה -מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ְֱֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

ׁשל  ּבבריתֹו להכניסֹו וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָָָהעֹולם
אבינּו', היא אברהם זו ברכה לאב שהוסיפו משום והסיבה ְִַָָָ

הּמצוה על יתר ּבנֹו, את למּול האב על מן ׁשּמצוה יותר - ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ
ערלהמצוה  ּכל ׁשּימּולּו יׂשראל ּכל מהול ׁשּמצּוין שאינו אדם - ְְִִֵֵֶֶָָָָָֻ

לפיכנמצא ׁש המצוה ּביניהן. על היא זו שברכה ומשום - ְִֵֵֶֶָ
בנו  את למול האב על שיש אביוהמיוחדת ׁשם אין אם אם - ִִֵָָ

בברית, נמצא לא התינוק של ּברכה אביו אחרים מברכין ְְְֲִִֵֵָָָאין
המצוה זֹו, את עליהם שאין מכיון בהם שייכת לא זו ברכה שהרי

האב. על שיש ׁשהֹורה,המיוחדת מי של ויׁש שאביו שבאופן ְִֵֶָ
נמצא, לא אֹותּההתינוק 'להכניסו'ׁשּיברכּו ברכת את ּדין - ּבית ְְִֵֶָָ

העם מן אחד לאב.אֹו דווקא שייכת אינה זו שברכה ואין משום ְִֵֶָָָ
.ּכ לעׂשֹות ֲַָָראּוי

עֹומדין·. ׁשם היּו והסנדק,ואם המוהל מלבד נוספים אנשים - ְְִִָָ
והאב,אֹומרין המוהל של הברכות ׁשהכנסּתֹולאחר 'ּכׁשם ְְְְִִֵֶַ

טֹובים'. ּולמעׂשים ּולחּפה לתֹורה ּתכניסֹו ּכ ְְְְְֲִִִִַַַָָָֻלּברית,

הּמל‚. אֹו הּבן, אבי מבר ּכ המוהל,ואחר אחד - אֹו ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָ
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' זֹו: ּברכה ׁשם, העֹומדין ְְֱִִֵֶֶַָָָָָָֹמן

מּבטן ידיד קּדׁש אׁשר ידיד העֹולם שנקרא אבינו יצחק -] ְֲִִִֶֶֶַָָ
המילה] למצוות אמו מבטן ׂשםונתקדש ּבׁשארֹו [-וׂשם וחק ְְִֵָָֹ

המילה] חוק את קדׁשבבשרו ּברית ּבאֹות חתם [-וצאצאיו ְְְֱִֶֶַָָָֹ
הברית], של הזו באות אחריו זרעו את זאת וחתם ּבׂשכר ּכן ְִֵַַֹעל

הוא] עולם בורא המילה מצוות בזכות לעד [- חלקנּו חי [-אל ְֵֵֶַַָ
ומתפללים:] מבקשים אנו נחצבה צּורנּולעולם, שממנו הקב"ה -] ֵ

ּכצּויתנשמתנו] ציווית]צּוה ידידּות [-כאשר להּציל  לקדֹוׁשים, ְְְְִִִִִִֵַַָ
חביבותה]ׁשארנּו בגלל ידיד הנקראת נפשנו, את מּׁשחת [-להציל ְִֵֵַַ

גיהנום], של מדינה הּברית'.[- ּכֹורת ה' אּתה ְִֵַַָָּברּו

הּבן המוהל]ואבי היה לא הוא אם שבירך מבר[אפילו לאחר ְֲִֵֵַַָ
ברכת  וכו' תמיד,ׁשהחיינּו,להכניסו מצויה אינה זו שמצוה שמכיון ֱֶֶָ

שהחיינו  עליה לברך שיש לזמן מזמן שבאה מצוה כמו היא .הרי

.„מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר הּגרים, את ְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּמל
הּגרים  את למּול וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָהעֹולם

ּברית ּדם מהם עשיית ּולהּטיף במקום דם מהם ולהוציא -] ְְִִֵֶַַ
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א  הבן.:הלכה את למול וציונו מברך בנו מל והרמ"א ואם

הבן  כשאבי שגם וסוברים חולקים שיש הביא ס"ב) רסה סי' (יו"ד

נוהגים  שכן וסיים, המילה'. על 'וציונו מברך הוא הרי ואבי .מל
אחרת. ברכה מברך לברך הבן שיש ס"א) (שם השו"ע וכתב

לפריעה. הערלה חתיכת בין זו ברכה

ב  וכו'.:הלכה תכניסהו כך לברית שהכנסתו והש"ך כשם

ב) קלז, (שבת בגמרא שהגירסא כתב סק"ג) רסה סי' (יו"ד

וכתב, וכו', לברית שנכנס 'כשם היא י) סי' פי"ט (שם וברא"ש

(שם  והט"ז ריא). (עמ' הרב בסידור כתוב וכן לומר. נוהגים שכך

'כשם  אומר האב את שרואה שמי לחלק, שיש כתב סק"ב)

וכו'. שנכנס 'כשם אומר האב את רואה שאינו ומי וכו', שהכנסתו

ג  וכו'.:הלכה מברך כך בש ואחר ס"א)כתב רסה סי' (יו"ד ו"ע

הכוס  על זו ברכה לומר וכו'..שיש לעד חלקנו חי ובסידור אל

חי' 'אל מהמילים הברכה בנוסח שינויים כמה יש ריב) (עמ' הרב

ידידות  להציל צוה צורנו חלקנו חי 'אל הנוסח: הוא וכך ִָוהלאה,

בש"ך  וראה וגו''. בבשרינו שם אשר בריתו למען משחת שארינו

לומר  שיש וכתב צוה לומר שכתב במה עליו שחולק סק"ה) ִָ(שם

ותחינה  בקשה מלשון שהוא ברכת .צוה, מברך הבן ואבי ֵַ

כשאבי שהחיינו. שרק אומרים שיש הביא ס"ז) (שם והשו"ע

ישראל  מלכות בכל שנהגו וכתב שהחיינו. מברך המוהל הוא הבן

גם  שהחיינו מברך שהאב מצרים ומלכות וסביבותיה וסוריא

נוהגים  אלו שבמדינות כתב והרמ"א המוהל. הוא אחר כשאדם

זה  אם ורק מוהל, הוא עצמו כשהאב אפילו שהחיינו לברך שלא

בשעת  שהחיינו מברך שהאב נהגו הבן בפדיון שחייב בכור בן

שאין  כתב יז) (ס"ק והש"ך הבן. בפדיון לברך במקום הברית

הבכור]. הבן במילת [אפילו כלל שהחיינו לברך

ד  וכו'.:הלכה מברך הגרים את רסח המל סי' (יו"ד ובשו"ע

'למול  בתחילה ברכות, שתי מברך הגרים את שהמל  כתב ס"ה)

רבינו  שכתב הברכה את כך ואחר הגרים', שמים .את חוקות
שמתי. לא 'ברוך וארץ לחתום שיש כתב יב) ס"ק (שם ובט"ז

הברית'. כורת ה' אתה

dlin zekld - dad` xtq - zah f"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

מהולים] כבר הם אם היה]ׁשאלמליהברית לא ּדם [-שאם ְִֵֶַָ
ׁשּנאמר וארץ, ׁשמים נתקּימּו לא כה)ּברית לג, 'אם (ירמיה ְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָֹ

ׂשמּתי'' לא וארץ ׁשמים חּקֹות ולילה יֹומם בריתי .לא ְְְִִִִֶַָָָָָָָָֹֹֻ

מל הּמל‰. האדון אם עבּדֹו- אּתה הכנעני את ּברּו' :מבר ְְֵֶַַַָָָָ
למּול  וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם מל אלהינּו ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶָָָָָָֹה'
ּברית  ּדם ׁשאלמלא ּברית, ּדם מהם ּולהּטיף העבדים ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאת

ׁשּנאמר  וארץ, ׁשמים נתקּימּו כה)לא לג, לא (ירמיה 'אם ְְֱִִִֶֶֶַַַָָָֹֹ
ואם וכּו''. ולילה יֹומם אחרים,אדם בריתי ׁשל עבד מל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָ

:במצוותיו מבר קידשנו אשר העולם מלך אלהינו ה' אתה 'ברוך ְֵָ

העבדים'.וציוונו  מילת לכּסֹות על צרי ּגדֹול, אדם והּמל ְְֲִִִַַַַָָָָָָָ
את  המילה ערותֹובבגד מקום הגדול - יראנה]של שלא [בשביל ְֶָ

ּכלאחר עד ואחר ,שמברך ׁשּיבר ולאחר מוריד מגּלהּו- - ְְְֵֵֶַַַַָָ
האדם ערוות שעל הכיסוי אֹותֹו.את ָּומל

.Âׁשּנֹולד וקטן ׁשּיתּגּיר, קדם ׁשּמל וצריך מהּולכשהוא ּגר ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
לעיל [כמבואר ברית דם מהם ה"ז)להטיף מהן ],(פ"א ְִִֵֶֶַּכׁשּמּטיפין

ּברכה צריכים אינן ּברית, ברכת ּדם אפילו [כלומר, כלל ְְְִִִֵַָָָ
לברך], צריך אין וכו'' קידש 'אשר וברכת וכו'' שמה 'להכניסו משום

טעונים  אינם ולכן ספק, מחמת זהו ברית דם מהם להטיף שצריך

אנּדרֹוגינֹוסברכה. של וכן ואיבר זכרות של איבר לו שיש ולד - ְְְִֵַ
וּדאינקבות, ׁשאינֹו מּפני מילתֹו, על מברכין משום אין - ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ

נקיבה  שהוא ייתכן שהרי במילה חייב שהוא בוודאות ברור .שלא

.Êלחּת ׁשּצרי ׁשחיןאת ּגֹוי אֹו מּכה מּפני [-מחלת ערלתֹו ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹ
ּבּהעור] העור [-ׁשּנֹולד את לחתוך צריך רפואתו ולצורך בערלתו], ֶַָ

המילה, לֹושל לחּת ליׂשראל משום אֹותּהאסּור ולרפאותו, ְְְִֵַָָָֹ
מיתה מידי אֹותן מעלין לא מן ׁשהּגֹויים להצילם אין - ֲִִִִֵֶַַָָֹ

בנהר  טובע אומות משבעה מאחד גוי שרואה באופן כגון, המיתה,

ולהצילו, מהמים להעלותו לרפאותו,אין אין גם מֹורידין ולכן ְִִֹולא
אליה כגון,אֹותן בידים, מיתה לידי אותם להביא אסור כלומר, - ֵֶָָ

וכדומה, לבור ולהורידו מצוהלדחפו ׁשּנעׂשית ּפי על של ואף ְְֲִִֵֶַַַָ
זֹומילה  למולו,ּברפּואה למצוה הגוי ׁשהריאסור נתּכּון לא ְְְְֲִִִֵֵֶַָָֹ

לרפואה, מקיים אלא שאינו וכיון זו, במילה מצוה מקיים אינו ולכן

לרפאותו. אסור בכך הוא לפיכמצוה גוי למול שהאיסור ומאחר - ְִָ
למצוה  מתכוון שלא ל מחמת הּגֹוי נתּכּון משום מילהמצות אם ְְִִִֵַַָ

המילה, מצוות על רבינו משה בנבואת מאמין הוא שהוא אם אפילו

להתגייר, רוצה אֹותֹולא למּול ליׂשראל שהוא מּתר אפילו ְְִֵָָָֻ
בזה, נחשבת מתרפא מצוה לשם עושה שהגוי מצוה שכל משום

שכר  עליה ומקבל .למצוה

.Áהערלה היא שנקרא מאּוסה במילה שחותכים העור -] ְְִָָָָ
הרׁשעים'ערלה'], ּבּה לגנות ׁשּנתּגּנּו רצה הנביא שכשירמיה - ְְִִֶַָָָ

מהולים, שהם באופן אפילו ערלים, אותם כינה הרשעים ֱֶֶַׁשּנאמר את
כה) ט, ערלים',(ירמיה הּגֹוים כל הגויים 'ּכי שגם ומשמע ֲִִִֵַָ

ערלים. נקראים נקרא המהולים ׁשּלא מילה, היא ְְִִִֶָָָֹּוגדֹולה
ׁשּמל עד ׁשלם אבינּו הערלה,אברהם את שהסיר עד ׁשּנאמר - ְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָ

אֿב) יז, בריתי (בראשית ואּתנה תמים והיה לפני התהּל'ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ
,'ּובינ המילה,ּביני על ציווהו כשהקב"ה נאמר זה פסוק והרי ִֵֵֶ

-] תמים יהיה זה ידי ועל המילה במצוות לפניו שיתהלך לו ואמר

המילה. עד תמים נקרא שלא ומשמע ׁשל שלם], ּבריתֹו הּמפר ְְִֵֵֶַָוכל
ערלתֹו והּניח אבינּו, עצמו,אברהם את מל שלא מׁשכּה- אֹו ְְְְִִִַַָָָָָָָ

נראה  אינו ושוב וכיסהו, המילה מקום על ערלתו את שמשך כלומר, -

טֹומהול, מעׂשים ּבידֹו ׁשּיׁש ּפי על לֹואף אין הרּבה, בים ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָ
הּבא. לעֹולם ֵֶַָָָחלק

.Ëנתלה ׁשּלא מילה, חמּורה ּכּמה ּוראה המתין]ּבֹוא -] ְְֲִִֵֶַָָָָֹ
רּבנּוהמלאך  בנו למׁשה אליעזר את מלמול שהתרשל אפּלּובשעה ְֲִֵֶַֹ

אחת, בפסוק ׁשעה [כאמור להמיתו אליו הגיע כשנתרשל מיד אלא ַַָָ
כד) ד, המיתֹו'],(שמות ויבּקׁש ה' וּיפּגׁשהּו ּבּמלֹון בּדר אף 'ויהי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָ

ּבּדר ׁשהיּו ּפי בדרך,על ולהמשיך למולו כן לפני סכנה והיתה ִֶֶֶַַָ
לשוב  מה' ציווי לו שהיה משום ולהמתין למולו היה יכול ולא

היה  ולא מצרים בקרבת [שהיה למלון כשהגיע מקום מכל למצרים,

למולו  מיד עליו היה למצרים] ממנו הקצרה הדרך את ללכת סכנה

תחילה. במלון להתעסק עליהן ולא נכרתּו הּתֹורה מצוֹות ְְְְֲִִֵֶַָָוכל
ּבלבד  ּבריתֹות שעל ׁשלׁש מילה, למצוות נוספת חשיבות ומצינו - ְְִִַָֹ

נתינתן, בשעת 'ברית' פעמים שלש רק הוזכר התורה מצוות כל

סט)ׁשּנאמר כח, מּלבד (דברים וכּו' הּברית דברי 'אּלה ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַ
ּבחרב', אּתם ּכרת אׁשר פעמיים הרי הּברית בפסוק מוזכר ְְֲִִֵֶַַָָֹ

'ברית', אֹומרהמילה הּוא טֿיא)וׁשם כט, נּצבים (דברים 'אּתם ְִִֵֶַָָ
'אלהי ה' ּבברית לעבר שמוזכרת וכּו' נוספת ברית הרי ְְְְְֱִִֶָֹ

בפסוקים הריבפסוק, מוזכרות שביחד נמצא ּבריתֹות.- ׁשלׁש ְֲִֵָֹ
נכרתּומצוות ועל בפסוקים הּמילה נזכרו עׂשרה - ׁשלׁש ְְְְְִִֵֶַַָֹ

אבינּו אברהם עם מצוות ּבריתֹות על אברהם את ה' כשציווה - ְְִִִַָָָ
מעמד, באותו נזכרו וכולם בריתי א.ׁשּנאמר:המילה, 'ואּתנה ְְְֱִִֶֶֶַָ

'ּובינ ב)ּביני יז, אּת'ב.,(בראשית בריתי הּנה יז,'אני (שם ְֲִִִִִִֵֵֵֶָ
ג.ד) ,'ּובינ ּביני ּבריתי את ז)'והקמתי יז, ד.(שם 'לברית , ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַֹ

ה.(שם)עֹולם' תׁשמר', ּבריתי ט)'את יז, ו.(שם ּבריתי', 'זאת ְְְִִִִִֶָֹֹ
י) יז, ז.(שם ּברית', לאֹות יא)'והיה יז, ח.(שם בריתי', 'והיתה ְְְְְְִִִָָָָ
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ה  וכו'.:הלכה מברך עבדו את רסז המל סי' (יו"ד ובשו"ע
שהמל כתב 'למול סי"ב) בתחילה ברכות, שתי מברך העבדים את

של  עבד מל שהוא באופן העבדים' מילת 'על [או העבדים' את
לסיים  שיש וכתב רבינו. שכתב הברכה את כך ואחר אחרים],

הברית'. כורת ה' אתה 'ברוך זו בברכה

ו  וכו'.:הלכה שיתגייר קודם שמל רסח גר סי' (יו"ד והרמ"א
מהול. שנולד בגר אף הדין שכן הוסיף, ס"א)

ז  אסור :הלכה וכו' מכה מפני ערלתו לחתוך שצריך גוי
אותה. לו לחתוך ס"ה),לישראל רסג סי' (יו"ד הרמ"א כתב

[אפילו  ענין בכל למולו מותר גוי, לרפאות שמותר שבמקום
ס"ק  רסח סי' (שם בש"ך עוד וראה למצוה. נתכוון לא אם
שהתיר  כה) סי' יו"ד (ח"ד, פעלים רב בשו"ת ועיין יט).

זרה]. עבודה עובד שאינו גוי ברפואת לעסוק
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יג) יז, ט.(שם עֹולם', י.(שם)'לברית הפר', ּבריתי (שם 'את ְְִִִִֵֶַָ
יד) יא.יז, אּתֹו', ּבריתי את יט)'והקמתי יז, יב.(שם 'לברית , ְְֲִִִִִִִֶַֹ

יג.(שם)עֹולם' יצחק', את אקים ּבריתי כא)'ואת יז, .(שם ְְְִִִִֶֶָָָ

ּדסייען  רחמנא ְְְְִַַָָָּברי

zelitzdxcq-dad̀xtq
zFNtYd xcq¥¤©§¦

צו  ּפרׁשת ׁשּקֹורין אחר ּבּׁשחר, יֹום ּבכל לקרֹות העם ְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָנהגּו
התמיד' 'פרשת אֿח)- כח, ּכהנים(במדבר כבֿכז)ּוברּכת ו, ,(שם ְֲִִַֹ

ׁשעּור  להן ׁשאין ּדברים 'אּלּו זֹו: מׁשנה להם קֹוראין שאין - ְְְִִִִֵֵֶֶָָָ
התורה, מן והראיֹון קצבה והּבּכּורים ראיה הּפאה ],[-מלשון ְְִִֵֵַַָָָ

ּפרֹותיהן  אֹוכל ׁשאדם ּדברים אּלּו חסדים. ּבעֹולם ּוגמילּות ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָ
והּקרן  ּוגמילּות הּזה, ואם אב ּכּבּוד הּבא, לעֹולם לֹו קּימת ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ּכנגד  ּתֹורה ותלמּוד לחברֹו, אדם ּבין ׁשלֹום והבאת ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָחסדים
ָֻּכּלם'.

עצמן, על החמירּו הם יׂשראל ּבנֹות זירא: רּבי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ'אמר
ּכ טּפה ּדם רֹואֹות עליה שיעור ׁשאפּלּו יֹוׁשבֹות חרּדל, ְְְֲִִֶֶַָָָָָ

נקּיים' ימים דם.ׁשבעה ראיית ללא ּכל - אלּיהּו: ּדבי 'ּתנא ְְְִִִִִֵֵָָָָָָ
ׁשּנאמר  הּבא, העֹולם ּבן ׁשהּוא לֹו מבטח הלכֹות, ְֱֲֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻהּׁשֹונה

ו) ג, 'הליכֹות'(חבקוק ּתקרא אל לֹו', עֹולם לשון 'הליכֹות -] ְֲֲִִִַָָ
והנהגה  רּבי ]הילוך אמר אלעזר רּבי 'אמר הלכֹות'. ְֲִִֶֶַַַַָָָָָָאּלא

ׁשּנאמר  ּבעֹולם, ׁשלֹום מרּבים חכמים ּתלמידי ְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָחנינה:
יג) נד, ּבני'.(ישעיה ׁשלֹום ורב ה' לּמּודי ּבני ְְְִִִֵַַָָָָ'וכל

ׁשמים ירא אדם יהא על [אפילו]'לעֹולם ּומֹודה ּבּסתר, ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ּבלבבֹו אמת ודֹובר רק האמת ולא בלבבו, גם אמת שדובר - ְְֱֱִֵֶֶָָ

ולחוץ, על מהשפה לא העֹולמים, ּכל רּבֹון ויאמר, ְְִִִַַַָָָֹֹיׁשּכים
רחמי על ּכי לפני ּתחנּונינּו מּפילים אנחנּו ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָצדקֹותינּו
מה  ּצדקנּו, מה חסּדנּו, מה חּיינּו, מה אנּו, מה ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהרּבים,
ּכאין  הּגּבֹורים הלא אלהינּו, ה' לפני ּנאמר מה ְְֱֲֲִִִֵֵֶַַַַַָֹֹֹּמעׂשינּו.

הּׁשם  ואנׁשי ,העולם לפני בכל לפניהם הולך ששמם ּכלא - ְְְְֵֵֶַַָֹ
ּכל  ּכי הׂשּכל, ּכבלי ּונבֹונים מּדע, ּכבלי וחכמים ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָהיּו,

ּתהּו חשובים,מעׂשינּו שאינם כשממה, הבל - חּיינּו וימי ֲִֵֵֵֶֶַַֹ
קדׁש ּבדברי ׁשּכתּוב ּכמֹו ,יט)לפני ג, 'ּומֹותר (קהלת ְְְְְִֵֶֶֶַָָָ
הבל' הּכל ּכי אין הּבהמה מן ּבני האדם עּמ אנחנּו אבל . ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ

הּמֹורּיה  ּבהר לֹו ׁשּנׁשּבעּת ,אֹוהב אברהם ּבני ,ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָברית
אויבינו, את וננצח אותנו על שתרבה ׁשּנעקד ,עקד יצחק ְְֱֲִֶֶֶֶַַַָזרע

ּבכֹור ּבנ יעקב עדת ,מזּבח הבכורה ּגּבי לקניית שהסכמת - ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַֹ
ּבֹומעשיו, ׁשּׂשמחּת וׂשמחת אֹותֹו ׁשאהבּת ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּמאהבת

ו'יׁשרּון'. 'יׂשראל' אֹותֹו ְִִֵָָָָֻקראת

ולּתן 'לפיכ ,ּולפאר  ּולׁשּבח ל להֹודֹות חּיבין אנּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ
ערב  יֹום, ּבכל לפני לֹומר אנּו חּיבין .לׁשמ וׁשבח ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהֹודיה
ּטֹוב  מה אׁשרינּו, אחד'. ה' אלהינּו ה' יׂשראל 'ׁשמע ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹובקר

חלקך,-חלקנּו שהיא הנשמה מה כלומר, ּגֹורלנּו, ּנעים מה ְִֵֵֶַַָָ
ירּׁשתנּו מאד אותך.ּיפה לעבוד אבותינו שהנחילונו הירושה - ְְֵָָָֹֻ

מׁשּכימין  ׁשאנּו בבוקר,אׁשרינּו מוקדם קמים שאנו ּומעריבין - ְְֲִִִִֵֶַַַָ
בערב, מתאחרים שאנו ה'- אלהינּו ה' יׂשראל 'ׁשמע ְְְְֱִִֵֵַָֹואֹומרין

אחר  הּוא ואּתה העֹולם ׁשּנברא קדם הּוא אּתה ְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹאחד'.
העֹולם  שינוי,ׁשּנברא שום בלי ואּתה - הּזה ּבעֹולם הּוא אּתה ְְִֶֶַַַָָָָָָָ

אחרֹון. הּוא ואּתה ראׁשֹון הּוא אּתה הּבא, לעֹולם ְֲִַַַַָָָָָהּוא
ּבעֹולמ והּקדֹוׁש הּגדֹול ׁשמ את כל קּדׁש על שתמלוך - ְְְְִֵֶַַַָָָ

קרננּוהעולם, ותגּביּה ּתרים מלכותנו].ּוביׁשּועת -]ּברּו ְְְְִִִֵַַַָָָ
ּברּבים. ׁשמֹו את ְְִֵֶַַָמקּדׁש

הּׁשמים  ּוׁשמי הּׁשמים את עׂשית אּתה ,לבּד ה' הּוא ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ'אּתה
הנראים, השמים שמעל העליונים השמים צבאם - הכוכבים וכל - ְְָָָ

ּבהם,והמזלות, אׁשר וכל הּיּמים עליה, אׁשר וכל ְְֲֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָהארץ
אּתה  מׁשּתחוים. ל הּׁשמים ּוצבא ּכּלם, את מחּיה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָֻואּתה
מאּור  והֹוצאתֹו ּבאברם ּבחרּת אׁשר האלהים ה' ְְְְֱֲִֵֵֶַַָָָָֹהּוא
יּתּמּו. לא ּוׁשנֹותי הּוא אּתה אברהם. ׁשמֹו וׂשמּת ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָֹּכׂשּדים
לעֹולם  ה' ּברּו ועד, לעֹולם ימל ה' ,מל ה' ,מל ְְְִֶֶֶָָָָָָֹה'

ואמן'. ְֵֵָָאמן

הּוא  זה הּזמירֹות, ּפסּוקי לפני ׁשּמברכין ראׁשֹונה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּברכה
אֹומר  ּברּו הּוא, ּברּו העֹולם, והיה ׁשאמר ּברּו' ְֵֶַָָָָָָָָָָֻנּסחּה:

ּומקּים ּגֹוזר ּברּו אומות ועֹוׂשה, על גזירה הגוזר הוא מבורך - ְְֵֵֶַָ
מקיימה. והוא על העולם מרחם ּברּו הארץ, על מרחם ְְֵֵֶַַַַָָָָּברּו

מׁשּלם  ּברּו אֹורה. ּומביא אפלה מעביר ּברּו ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָהּברּיֹות.
טֹוב  עדן.ליראיו ׂשכר בגן לנשמות שכר הנותן הוא מבורך - ִֵָָָ

עולה  לא לפניו ׁשאין שקר]ּברּו ּכזב [- לא ׁשכחה, ולא ְְְְִֵֶַָָָָָָָֹֹֹ
מדבריו  חוזר שאינו פנים - מּׂשֹוא לא מרמה, נשיאת ולא - ְְִִַָָֹֹ

שעשה, עבירה על להענישו שלא אדם, ׁשחד.פני מּקח ְִַַֹֹולא
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו לנצח. וקּים לעד חי אל ְֱֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּברּו
ּכל  ּבלׁשֹון ּומפאר מׁשּבח עּמֹו, ּבפי המהּלל האל ְְְְְִִֵַַָָָָָָָֹֻֻהעֹולם,

יׁשי  ּבן ּדוד ּובׁשירי ועבדיו. מׁשיחחסידיו האמורים עבּד ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
תהילים, נֹוד,בספר ּובזמרֹו. ּבׁשבחֹו אלהינּו ה' ְְְְְְְֱִִֵֶַֹנהּלל

מלּכנּו ,ׁשמ נזּכיר ,נמליכ ,נרֹוממ ,נפאר ,ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָנׁשּבח
העֹולמים  חי יחיד יחד. כל אלהינּו, את מחייה לבדך שאתה - ֱִִֵֵַַָָָֹ

עד העולמות, עדי ּומפאר לעולם]מׁשּבח אּתה [- ּברּו ׁשמֹו. ְְְֲֵַַָָָָֹֻ
ּבתׁשּבחֹות'. מהּלל מל ְְֶֶַָָֻֻה'

ה' יׂשמח לעֹולם ה' כבֹוד 'יהי אּלּו: ּפסּוקים ְְְְְְִִִֵֵַָוקֹורא
במצוותיו.ּבמעׂשיו' זהירים שכולם במה שישמח ה'- ׁשם 'יהי ְְֲִֵַָ

מבֹואֹו עד ׁשמׁש מּמזרח עֹולם, ועד מעּתה ממקום מבר - ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹ
במערב, שקיעתה מקום עד במזרח השמש ה',זריחת ׁשם ְֵָֻמהּלל 

לעֹולם  ׁשמ 'ה' ּכבֹודֹו'. הּׁשמים על ה' ּגֹוים ּכל על ְְְִִִַַַַָָָָרם
ּבּכל  ּומלכּותֹו ּכסאֹו הכין ּבּׁשמים 'ה' ודר'. לדר זכר ְְְְְִִִִֵַַַַָָֹֹֹה'
ה' בּגֹוים ויאמרּו הארץ ותגל הּׁשמים 'יׂשמחּו ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹמׁשלה'.
מל 'ה' ועד. לעֹולם ימל ה' ,מל ה' ,מל ה' .'ְְִֶֶֶֶֶָָָָָָֹמל

הפיר  'ה' מארצֹו'. גֹוים אבדּו ועד ביטל]עֹולם ּגֹוים [- עצת ְְֲִִִֵֵֶַַָָָ
ומנע]הניא  ביטל 'עצּו[- עּמים'. התייעצו]מחׁשבֹות עצה [- ְְִִֵֵַַָֻ

מחׁשבֹות  'רּבֹות אל'. עּמנּו ּכי יקּום ולא דבר ּדּברּו ְְְֲִִֵַַַָָָָָָֹֻותפר
ה' ועצת איׁש ּתעמד ּבלב לעֹולם ה' 'עצת תקּום'. היא ְְֲֲֲִִֶַַַַָָֹ

צּוה  הּוא וּיהי אמר הּוא 'ּכי ודר'. לדר לּבֹו ְְְִִִִֶַַַָָָֹֹמחׁשבֹות
ּבצּיֹון  ה' בחר 'ּכי בירושלים]וּיעמד'. וחשק]אּוּה[- תאב -] ְֲִִִַַַָָֹ

לא  'ּכי לסגּלתֹו'. יׂשראל יּה לֹו ּבחר יעקב 'ּכי לֹו'. ְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹֹֻלמֹוׁשב
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עּמֹו ה' בכוח,יּטׁש ממנו ויפרידנו יעזבנו שלא לא - ונחלתֹו ְֲִַַָֹֹ
להׁשיב  והרּבה יׁשחית ולא עֹון יכּפר רחּום 'והּוא ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָֹֹיעזב'.

הגלוי אּפֹו כעסו להחזיר שמרבה חמתֹו'- ּכל יעיר שאינו ולא - ְֲִַָָָֹ
הפנימי. כעסו כלל ביֹום מעורר יעננּו הּמל הֹוׁשיעה ְֲִֵֶֶַַָ'ה'

ּסלה' יהללּו עֹוד בית יֹוׁשבי 'א ׁשרי לעולם].קראנּו'. -] ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָ
אלהיו'. ׁשה' העם אׁשרי ּלֹו ׁשּככה העם ְְֱֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ'אׁשרי

סֹוף  עד וכּו'', הּמל אלהי ארֹוממ לדוד מ'ּתהּלה ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָֹוקֹורא
ּתּלים  וכו''ספר אל הללו 'הללויה מזמור שהוא תהילים], -] ִִֵֶ

קנ) .(תהילים

ואמן'. אמן לעֹולם ה' ּברּו' אּלּו: ּפסּוקים קֹורא ּכ ְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָואחר
ּכל  לעיני ה' את ּדוד ויבר' ואמן. אמן לעֹולם' ה' ימל'ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
אבינּו יׂשראל אלהי ה' אּתה ּברּו ּדוד וּיאמר ְֱִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹהּקהל

עֹולם  ועד הבא,מעֹולם עולם עד הזה מעולם הּגדּלה - ה' ל ְְְֵַַָָָֻ
והּנצח והּתפארת והיופי]וההֹוד[-הנצחון]והּגבּורה ההדר -] ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָ

ּובארץ ּבּׁשמים כל הוא,ּכי שלך שם שנמצא מה כל ה'- ל ְִִֶַַָָָֹ
לראׁש לכל והּמתנּׂשא מי הּממלכה כל על מתנשא שאתה - ְְְְְִֵַַַַָָֹֹ

ומלך, ראש מּלפנישהוא והּכבֹוד  ואּתה [-מידך]והע ׁשר ְְְְִֶֶַַָָָָֹ
לּכל, ּולחּזק לגּדל ּוביד ּוגבּורה ּכח ּוביד ּבּכל ְְְְְְְֵֵֵַַַַַָָָֹֹֹמֹוׁשל
.'ּתפארּת לׁשם ּומהללים ל אנחנּו מֹודים אלהינּו ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַָָֹועּתה

ׁש ּותהּלה'.'ויברכּו ּברכה ּכל על ּומרֹומם ּכבד ם ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹ

נּסחּה: הּוא זה הּזמירֹות, ּפסּוקי ׁשּלאחר אחרֹונה ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֻּברכה
לעד  ׁשמ לעולם]'יׁשּתּבח והּקדֹוׁש[- הּגדֹול הּמל מלּכנּו, ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָ

הּלל  וׁשבח, ׁשיר אלהינּו ה' נאה ל ּכי ּובארץ, ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבּׁשמים
ּתהּלה  ּגדּלה ּוגבּורה נצח והֹודיֹות, ּברכֹות ְְְְְְְִִֶַָָָָָָֻוזמרה,

עֹולם  ועד מעּתה ּוממׁשלה, מלכּות עז [-ותפארת, ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּגדֹול לעולמים]. מל העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ְֱֵֶֶֶֶַָָָָֹּברּו

אותך],הּתׁשּבחֹות  משבחים העולם שכל אדֹון [- ההֹודיֹות, אל ְֲֵַַָָֻ
העֹולמים' חי זמרה, ּבׁשירי הּבֹוחר הּמעׂשים, שאתה ּכל - ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָ

העולמות. כל את הּׁשירה מחייה הים'וקֹורא 'שירת טו,- (שמות ְִֵַָ
יט) - האזינו'א 'שירת או מג), - א לב, ּכמנהג ,(דברים סֹופּה, ְְִַַָעד

ַָהּמקֹום.

זֹו ּברכה לפני להֹוסיף העם ּכל נהגּו ישתבח,ּבׁשּבת של - ְְְְֲִִֵַָָָָָָָ
חי  ּכל 'נׁשמת זה: חי נּסח שהוא אדם לכל שיש הנשמה -ּתבר ְְִֵֶַַָָָֻ

ּבׂשר  ּכל ורּוח אלהינּו, ה' ׁשמ הברואים,את לכל שיש הרוח - ְְֱִֵֶַָָָֹ
לבהמות  לדר וגם ּתמיד מלּכנּו זכר את ּותרֹומם ּתפאר, ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָֹל

עֹולם  ועד מעֹולם אין ודר, ּומּבלעדי האל, הּוא אּתה ְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
וצּוקה  צרה עת ּבכל ּומֹוׁשיע ּגֹואל מל לנּו ואין ְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאלהים,

ומצוקה] אלֹוּה[- ּומרחם, מפרנס ּומּציל, ּפֹודה אּתה, ְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָאּלא
הּתֹולדֹות אדֹון ּברּיֹות, ּכל בעולם],על המתהווים דברים -] ְֲִַַָָ

ּוברּיֹותיו  ּבחסד עֹולמֹו המנהג ּבּתׁשּבחֹות, ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֻֻהמהּלל
ייׁשן. ולא ינּום לא אמת, אלהים וה' רּבים. ְְֱֱֲִִִִֶַַַָָֹֹֹּברחמים

- יׁשנים חזקה,המעֹורר שינה הישנים את הּמקיץ שמעורר ְְִִֵֵֵַַ
חזקה],רדּומים  שאינה חֹולים [-שינה ורֹופא נֹופלים סֹומ ְְְִִִֵֵ

ׁשירה  מלא פינּו ואּלּו מֹודים. אנחנּו ּול אסּורים, ְְְֲֲִִִִִִֵַַָָּומּתיר
ּכהמֹון רּנה ּולׁשֹוננּו כהמיית]ּכּים ׁשבח [- וׂשפתֹותינּו ּגּליו, ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָ

וידינּו וכּירח, ּכּׁשמׁש מאירֹות ועינינּו הרקיע, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכמרחבי

אנּו אין ּכאּילֹות, קּלֹות ורגלינּו ׁשמים, ּכנׁשרי ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָפרּוׂשֹות
מלּכנּו, ׁשמ את ּולבר אלהינּו, ה' ל להֹודֹות ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַָֹמסּפיקין
ּפעמים  רבבֹות רבבי ורב אלפים אלפי מאלף אחת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹעל
מּמצרים  מּלפנים אבֹותינּו, ועם עּמנּו ׁשעׂשית ְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָָָהּטֹובֹות

ּברע  ּפדיתנּו, עבדים מּבית אלהינּו, ה' זנּתנּוּגאלּתנּו ב ְְְְְֱֲִִִֵֵַַָָָָָָֹ
ּומחרב  ּכלּכלּתנּו, בחרב ּובׂשבע וממיתה מּדבר - [-הּצלּתנּו, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

פתאומי] ּדּליתנּוממוות רּבים רעים ּומחליים [-מּלטּתנּו, ְֳִִִִִִֵַַָָָָ
על העליתנו], .חסדי עזבּונּו ולא רחמי עזרּונּו הּנה ְְֲֲֲֲֵֶֶַַַָָָָֹועד

ׁשּפּלגּת איברים שחילקת]ּכן ׁשּנפחּת[- ּונׁשמה ורּוח ּבנּו, ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
את  ויברכּו יֹודּו הן הן ּבפינּו, ׂשמּת אׁשר ולׁשֹון ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָּבאּפנּו,

ּפלאי נּסי רב על אלהינּו ה' מופלאים].ׁשמ נסים כל [- ּכי ְְֱִִִִֵֵֶַָֹֹ
וכל  ּתצּפה, ל עין וכל תׁשּבח, ל לׁשֹון וכל יֹודה, ל ְְְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָּפה

קֹומה וכל תכרע, ל האדם]ּבר של גובהו -]לפני ְְְְִֶֶֶַָָָ
ורגליים,תׁשּתחוה  ידיים בפישוט לארץ, הפנים על הּלבבֹות - וכל ְְְֲִֶַַָָ

ׁשּנאמר  ּכּדבר ,לׁשמ יזּמרּו והּכליֹות והּקרבים ,ְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָייראּו
י) לה, עני (תהילים מּציל כמֹו מי ה' ּתאמרנה עצמֹותי ְְִִִַַַַָָָָֹ'ּכל

ונאמר מּגזלֹו'. ואביֹון עני מּמּנּו א)מחזק לג, 'רּננּו(שם ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
תהּלה' נאוה ליׁשרים ּבה' להלל צּדיקים ויפה נאה לישרים - ְְִִִִַַַָָָָ

ּובלׁשֹון לה'. ,ּתתּבר צּדיקים ּובדברי ּתתרֹומם, יׁשרים ְְְְְְְִִִִִִִִֵַַָָָּבפי
קדֹוׁשים  ּובקרב ּתתקּדׁש, חסידים שנקראו ּכל הצדיקים - ְְְֲִִִִֶֶַָָ

ּובמקהלֹותקדושים  ובקהילות]ּתתהּלל. ּכל [- עּמ רבבֹות ְְְְְֲִִִַַָָ
ּכל  חֹובת ׁשּכן אלהינּו. ה' ׁשמ יתּפאר יׂשראל, ְְְֱִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹּבית
לפאר, לׁשּבח, להּלל, להֹודֹות, אלהינּו, ה' לפני ְְְְְְֱִֵֵֵֵֶַַַַָָֹהיצּורים

ּכל על ּולהּדר לגּדל לכל]לרֹומם, בנוסף זמירֹות [- ּדברי ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָ
ּתׁשּבחֹות יׁשּתּבח שאמרןׁשירֹות .מׁשיח עבּד יׁשי ּבן ּדוד ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָֻ

ּובארץ. ּבּׁשמים והּקדֹוׁש הּגדֹול הּמל מלּכנּו, לעד ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשמ
וכּו''. אלהינּו ה' נאה ל ְְֱִֵֶָֹּכי

הּמזמֹור, ּכל הּׁשּבת' ליֹום ׁשיר 'מזמֹור לקרֹות נהגּו ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָוכן
ּוביֹום  הּׁשּבת ּביֹום הּזמירֹות ּפסּוקי ׁשּיתחילּו ְְְְְִִֵֶֶַַַַָֹקדם

ּגדֹול' 'הּלל לקרֹות ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש מזמור הּכּפּורים. - ְְְֲִִִֵֵֶַַָָ
וכו'' טוב כי לה' קלו)'הודו ּפסּוקי (תהילים קדם ְְֵֶַָֹּבׁשּבתֹות

הּמעלֹות', 'ׁשירי לקרֹות ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָהּזמירֹות.
ּכמנהגם. ְְִַָָֹהּכל

רא  קרּית ּברכה ׁשּלפני נּסחּה:ׁשֹונה הּוא זה ּבּׁשחר, ׁשמע ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ
,חׁש ּובֹורא אֹור יֹוצר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ֱֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ

ׁשלֹום  עליה,עׂשה ולּדרין לארץ הּמאיר הּכל. את ּובֹורא ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
בראׁשית  מעׂשה ּתמיד יֹום ּבכל שבבריאת המחּדׁש כשם - ְְְֲִִֵֵֵַַַָָ

דומה  יום בכל העולם הארת כך מהחושך, האור הובדל העולם

בראשית. מעשה ּבחכמה לחידוש ּכּלם ה' מעׂשי רּבּו ְְֲֶַַָָָָֻמה
קניני הארץ מלאה כולה עׂשית שהארץ קנין, מלשון כלומר - ְְִִֶֶָָָָָָָ

לך. מאז קנויה לבּדֹו ׁשמֹו המרֹומם בריאת הּמל לפני - ְְְֵֶֶַַַָָ
עֹולםהעולם, מימֹות וטֹוב הּמתנּׂשא המפאר -המׁשּבח ְְְְִִֵַַַַָָָֹֻ

העולם. בריאת לפני עוד טוב ּברחמישהוא מלּכנּו, עֹולם ְְֱֲֵֵֶַַָֹאלהי
ע ּזנּו אד ֹון עלינ ּו, רחם חוזקנו],הרּבים כוחנו, מׂשּגּבנּוצּור [- ְֲִִֵֵֵֵַַַָָֻ

חוזקנו], סלע יׁשענּו[- עושה מגן שאתה בישועה לנו אתה מגן - ְִֵֵָ
התקין [-חוזק]מׂשּגב עמנו, ּדעה, ּגדֹול ּברּו אל ּבעדנּו. ְְְֲִִִֵֵֵַָָָ
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יג) יז, ט.(שם עֹולם', י.(שם)'לברית הפר', ּבריתי (שם 'את ְְִִִִֵֶַָ
יד) יא.יז, אּתֹו', ּבריתי את יט)'והקמתי יז, יב.(שם 'לברית , ְְֲִִִִִִִֶַֹ

יג.(שם)עֹולם' יצחק', את אקים ּבריתי כא)'ואת יז, .(שם ְְְִִִִֶֶָָָ

ּדסייען  רחמנא ְְְְִַַָָָּברי

zelitzdxcq-dad̀xtq
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צו  ּפרׁשת ׁשּקֹורין אחר ּבּׁשחר, יֹום ּבכל לקרֹות העם ְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָנהגּו
התמיד' 'פרשת אֿח)- כח, ּכהנים(במדבר כבֿכז)ּוברּכת ו, ,(שם ְֲִִַֹ

ׁשעּור  להן ׁשאין ּדברים 'אּלּו זֹו: מׁשנה להם קֹוראין שאין - ְְְִִִִֵֵֶֶָָָ
התורה, מן והראיֹון קצבה והּבּכּורים ראיה הּפאה ],[-מלשון ְְִִֵֵַַָָָ

ּפרֹותיהן  אֹוכל ׁשאדם ּדברים אּלּו חסדים. ּבעֹולם ּוגמילּות ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָ
והּקרן  ּוגמילּות הּזה, ואם אב ּכּבּוד הּבא, לעֹולם לֹו קּימת ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ּכנגד  ּתֹורה ותלמּוד לחברֹו, אדם ּבין ׁשלֹום והבאת ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָחסדים
ָֻּכּלם'.

עצמן, על החמירּו הם יׂשראל ּבנֹות זירא: רּבי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ'אמר
ּכ טּפה ּדם רֹואֹות עליה שיעור ׁשאפּלּו יֹוׁשבֹות חרּדל, ְְְֲִִֶֶַָָָָָ

נקּיים' ימים דם.ׁשבעה ראיית ללא ּכל - אלּיהּו: ּדבי 'ּתנא ְְְִִִִִֵֵָָָָָָ
ׁשּנאמר  הּבא, העֹולם ּבן ׁשהּוא לֹו מבטח הלכֹות, ְֱֲֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻהּׁשֹונה

ו) ג, 'הליכֹות'(חבקוק ּתקרא אל לֹו', עֹולם לשון 'הליכֹות -] ְֲֲִִִַָָ
והנהגה  רּבי ]הילוך אמר אלעזר רּבי 'אמר הלכֹות'. ְֲִִֶֶַַַַָָָָָָאּלא

ׁשּנאמר  ּבעֹולם, ׁשלֹום מרּבים חכמים ּתלמידי ְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָחנינה:
יג) נד, ּבני'.(ישעיה ׁשלֹום ורב ה' לּמּודי ּבני ְְְִִִֵַַָָָָ'וכל

ׁשמים ירא אדם יהא על [אפילו]'לעֹולם ּומֹודה ּבּסתר, ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ּבלבבֹו אמת ודֹובר רק האמת ולא בלבבו, גם אמת שדובר - ְְֱֱִֵֶֶָָ

ולחוץ, על מהשפה לא העֹולמים, ּכל רּבֹון ויאמר, ְְִִִַַַָָָֹֹיׁשּכים
רחמי על ּכי לפני ּתחנּונינּו מּפילים אנחנּו ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָצדקֹותינּו
מה  ּצדקנּו, מה חסּדנּו, מה חּיינּו, מה אנּו, מה ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהרּבים,
ּכאין  הּגּבֹורים הלא אלהינּו, ה' לפני ּנאמר מה ְְֱֲֲִִִֵֵֶַַַַַָֹֹֹּמעׂשינּו.

הּׁשם  ואנׁשי ,העולם לפני בכל לפניהם הולך ששמם ּכלא - ְְְְֵֵֶַַָֹ
ּכל  ּכי הׂשּכל, ּכבלי ּונבֹונים מּדע, ּכבלי וחכמים ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָהיּו,

ּתהּו חשובים,מעׂשינּו שאינם כשממה, הבל - חּיינּו וימי ֲִֵֵֵֶֶַַֹ
קדׁש ּבדברי ׁשּכתּוב ּכמֹו ,יט)לפני ג, 'ּומֹותר (קהלת ְְְְְִֵֶֶֶַָָָ
הבל' הּכל ּכי אין הּבהמה מן ּבני האדם עּמ אנחנּו אבל . ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ

הּמֹורּיה  ּבהר לֹו ׁשּנׁשּבעּת ,אֹוהב אברהם ּבני ,ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָברית
אויבינו, את וננצח אותנו על שתרבה ׁשּנעקד ,עקד יצחק ְְֱֲִֶֶֶֶַַַָזרע

ּבכֹור ּבנ יעקב עדת ,מזּבח הבכורה ּגּבי לקניית שהסכמת - ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַֹ
ּבֹומעשיו, ׁשּׂשמחּת וׂשמחת אֹותֹו ׁשאהבּת ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּמאהבת

ו'יׁשרּון'. 'יׂשראל' אֹותֹו ְִִֵָָָָֻקראת

ולּתן 'לפיכ ,ּולפאר  ּולׁשּבח ל להֹודֹות חּיבין אנּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ
ערב  יֹום, ּבכל לפני לֹומר אנּו חּיבין .לׁשמ וׁשבח ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהֹודיה
ּטֹוב  מה אׁשרינּו, אחד'. ה' אלהינּו ה' יׂשראל 'ׁשמע ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹובקר

חלקך,-חלקנּו שהיא הנשמה מה כלומר, ּגֹורלנּו, ּנעים מה ְִֵֵֶַַָָ
ירּׁשתנּו מאד אותך.ּיפה לעבוד אבותינו שהנחילונו הירושה - ְְֵָָָֹֻ

מׁשּכימין  ׁשאנּו בבוקר,אׁשרינּו מוקדם קמים שאנו ּומעריבין - ְְֲִִִִֵֶַַַָ
בערב, מתאחרים שאנו ה'- אלהינּו ה' יׂשראל 'ׁשמע ְְְְֱִִֵֵַָֹואֹומרין

אחר  הּוא ואּתה העֹולם ׁשּנברא קדם הּוא אּתה ְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹאחד'.
העֹולם  שינוי,ׁשּנברא שום בלי ואּתה - הּזה ּבעֹולם הּוא אּתה ְְִֶֶַַַָָָָָָָ

אחרֹון. הּוא ואּתה ראׁשֹון הּוא אּתה הּבא, לעֹולם ְֲִַַַַָָָָָהּוא
ּבעֹולמ והּקדֹוׁש הּגדֹול ׁשמ את כל קּדׁש על שתמלוך - ְְְְִֵֶַַַָָָ

קרננּוהעולם, ותגּביּה ּתרים מלכותנו].ּוביׁשּועת -]ּברּו ְְְְִִִֵַַַָָָ
ּברּבים. ׁשמֹו את ְְִֵֶַַָמקּדׁש

הּׁשמים  ּוׁשמי הּׁשמים את עׂשית אּתה ,לבּד ה' הּוא ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ'אּתה
הנראים, השמים שמעל העליונים השמים צבאם - הכוכבים וכל - ְְָָָ

ּבהם,והמזלות, אׁשר וכל הּיּמים עליה, אׁשר וכל ְְֲֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָהארץ
אּתה  מׁשּתחוים. ל הּׁשמים ּוצבא ּכּלם, את מחּיה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָֻואּתה
מאּור  והֹוצאתֹו ּבאברם ּבחרּת אׁשר האלהים ה' ְְְְֱֲִֵֵֶַַָָָָֹהּוא
יּתּמּו. לא ּוׁשנֹותי הּוא אּתה אברהם. ׁשמֹו וׂשמּת ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָֹּכׂשּדים
לעֹולם  ה' ּברּו ועד, לעֹולם ימל ה' ,מל ה' ,מל ְְְִֶֶֶָָָָָָֹה'

ואמן'. ְֵֵָָאמן

הּוא  זה הּזמירֹות, ּפסּוקי לפני ׁשּמברכין ראׁשֹונה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּברכה
אֹומר  ּברּו הּוא, ּברּו העֹולם, והיה ׁשאמר ּברּו' ְֵֶַָָָָָָָָָָֻנּסחּה:

ּומקּים ּגֹוזר ּברּו אומות ועֹוׂשה, על גזירה הגוזר הוא מבורך - ְְֵֵֶַָ
מקיימה. והוא על העולם מרחם ּברּו הארץ, על מרחם ְְֵֵֶַַַַָָָָּברּו

מׁשּלם  ּברּו אֹורה. ּומביא אפלה מעביר ּברּו ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָהּברּיֹות.
טֹוב  עדן.ליראיו ׂשכר בגן לנשמות שכר הנותן הוא מבורך - ִֵָָָ

עולה  לא לפניו ׁשאין שקר]ּברּו ּכזב [- לא ׁשכחה, ולא ְְְְִֵֶַָָָָָָָֹֹֹ
מדבריו  חוזר שאינו פנים - מּׂשֹוא לא מרמה, נשיאת ולא - ְְִִַָָֹֹ

שעשה, עבירה על להענישו שלא אדם, ׁשחד.פני מּקח ְִַַֹֹולא
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו לנצח. וקּים לעד חי אל ְֱֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּברּו
ּכל  ּבלׁשֹון ּומפאר מׁשּבח עּמֹו, ּבפי המהּלל האל ְְְְְִִֵַַָָָָָָָֹֻֻהעֹולם,

יׁשי  ּבן ּדוד ּובׁשירי ועבדיו. מׁשיחחסידיו האמורים עבּד ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
תהילים, נֹוד,בספר ּובזמרֹו. ּבׁשבחֹו אלהינּו ה' ְְְְְְְֱִִֵֶַֹנהּלל

מלּכנּו ,ׁשמ נזּכיר ,נמליכ ,נרֹוממ ,נפאר ,ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָנׁשּבח
העֹולמים  חי יחיד יחד. כל אלהינּו, את מחייה לבדך שאתה - ֱִִֵֵַַָָָֹ

עד העולמות, עדי ּומפאר לעולם]מׁשּבח אּתה [- ּברּו ׁשמֹו. ְְְֲֵַַָָָָֹֻ
ּבתׁשּבחֹות'. מהּלל מל ְְֶֶַָָֻֻה'

ה' יׂשמח לעֹולם ה' כבֹוד 'יהי אּלּו: ּפסּוקים ְְְְְְִִִֵֵַָוקֹורא
במצוותיו.ּבמעׂשיו' זהירים שכולם במה שישמח ה'- ׁשם 'יהי ְְֲִֵַָ

מבֹואֹו עד ׁשמׁש מּמזרח עֹולם, ועד מעּתה ממקום מבר - ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹ
במערב, שקיעתה מקום עד במזרח השמש ה',זריחת ׁשם ְֵָֻמהּלל 

לעֹולם  ׁשמ 'ה' ּכבֹודֹו'. הּׁשמים על ה' ּגֹוים ּכל על ְְְִִִַַַַָָָָרם
ּבּכל  ּומלכּותֹו ּכסאֹו הכין ּבּׁשמים 'ה' ודר'. לדר זכר ְְְְְִִִִֵַַַַָָֹֹֹה'
ה' בּגֹוים ויאמרּו הארץ ותגל הּׁשמים 'יׂשמחּו ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹמׁשלה'.
מל 'ה' ועד. לעֹולם ימל ה' ,מל ה' ,מל ה' .'ְְִֶֶֶֶֶָָָָָָֹמל

הפיר  'ה' מארצֹו'. גֹוים אבדּו ועד ביטל]עֹולם ּגֹוים [- עצת ְְֲִִִֵֵֶַַָָָ
ומנע]הניא  ביטל 'עצּו[- עּמים'. התייעצו]מחׁשבֹות עצה [- ְְִִֵֵַַָֻ

מחׁשבֹות  'רּבֹות אל'. עּמנּו ּכי יקּום ולא דבר ּדּברּו ְְְֲִִֵַַַָָָָָָֹֻותפר
ה' ועצת איׁש ּתעמד ּבלב לעֹולם ה' 'עצת תקּום'. היא ְְֲֲֲִִֶַַַַָָֹ

צּוה  הּוא וּיהי אמר הּוא 'ּכי ודר'. לדר לּבֹו ְְְִִִִֶַַַָָָֹֹמחׁשבֹות
ּבצּיֹון  ה' בחר 'ּכי בירושלים]וּיעמד'. וחשק]אּוּה[- תאב -] ְֲִִִַַַָָֹ

לא  'ּכי לסגּלתֹו'. יׂשראל יּה לֹו ּבחר יעקב 'ּכי לֹו'. ְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹֹֻלמֹוׁשב
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עּמֹו ה' בכוח,יּטׁש ממנו ויפרידנו יעזבנו שלא לא - ונחלתֹו ְֲִַַָֹֹ
להׁשיב  והרּבה יׁשחית ולא עֹון יכּפר רחּום 'והּוא ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָֹֹיעזב'.

הגלוי אּפֹו כעסו להחזיר שמרבה חמתֹו'- ּכל יעיר שאינו ולא - ְֲִַָָָֹ
הפנימי. כעסו כלל ביֹום מעורר יעננּו הּמל הֹוׁשיעה ְֲִֵֶֶַַָ'ה'

ּסלה' יהללּו עֹוד בית יֹוׁשבי 'א ׁשרי לעולם].קראנּו'. -] ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָ
אלהיו'. ׁשה' העם אׁשרי ּלֹו ׁשּככה העם ְְֱֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ'אׁשרי

סֹוף  עד וכּו'', הּמל אלהי ארֹוממ לדוד מ'ּתהּלה ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָֹוקֹורא
ּתּלים  וכו''ספר אל הללו 'הללויה מזמור שהוא תהילים], -] ִִֵֶ

קנ) .(תהילים

ואמן'. אמן לעֹולם ה' ּברּו' אּלּו: ּפסּוקים קֹורא ּכ ְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָואחר
ּכל  לעיני ה' את ּדוד ויבר' ואמן. אמן לעֹולם' ה' ימל'ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
אבינּו יׂשראל אלהי ה' אּתה ּברּו ּדוד וּיאמר ְֱִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹהּקהל

עֹולם  ועד הבא,מעֹולם עולם עד הזה מעולם הּגדּלה - ה' ל ְְְֵַַָָָֻ
והּנצח והּתפארת והיופי]וההֹוד[-הנצחון]והּגבּורה ההדר -] ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָ

ּובארץ ּבּׁשמים כל הוא,ּכי שלך שם שנמצא מה כל ה'- ל ְִִֶַַָָָֹ
לראׁש לכל והּמתנּׂשא מי הּממלכה כל על מתנשא שאתה - ְְְְְִֵַַַַָָֹֹ

ומלך, ראש מּלפנישהוא והּכבֹוד  ואּתה [-מידך]והע ׁשר ְְְְִֶֶַַָָָָֹ
לּכל, ּולחּזק לגּדל ּוביד ּוגבּורה ּכח ּוביד ּבּכל ְְְְְְְֵֵֵַַַַַָָָֹֹֹמֹוׁשל
.'ּתפארּת לׁשם ּומהללים ל אנחנּו מֹודים אלהינּו ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַָָֹועּתה

ׁש ּותהּלה'.'ויברכּו ּברכה ּכל על ּומרֹומם ּכבד ם ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹ

נּסחּה: הּוא זה הּזמירֹות, ּפסּוקי ׁשּלאחר אחרֹונה ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֻּברכה
לעד  ׁשמ לעולם]'יׁשּתּבח והּקדֹוׁש[- הּגדֹול הּמל מלּכנּו, ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָ

הּלל  וׁשבח, ׁשיר אלהינּו ה' נאה ל ּכי ּובארץ, ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבּׁשמים
ּתהּלה  ּגדּלה ּוגבּורה נצח והֹודיֹות, ּברכֹות ְְְְְְְִִֶַָָָָָָֻוזמרה,

עֹולם  ועד מעּתה ּוממׁשלה, מלכּות עז [-ותפארת, ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּגדֹול לעולמים]. מל העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ְֱֵֶֶֶֶַָָָָֹּברּו

אותך],הּתׁשּבחֹות  משבחים העולם שכל אדֹון [- ההֹודיֹות, אל ְֲֵַַָָֻ
העֹולמים' חי זמרה, ּבׁשירי הּבֹוחר הּמעׂשים, שאתה ּכל - ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָ

העולמות. כל את הּׁשירה מחייה הים'וקֹורא 'שירת טו,- (שמות ְִֵַָ
יט) - האזינו'א 'שירת או מג), - א לב, ּכמנהג ,(דברים סֹופּה, ְְִַַָעד

ַָהּמקֹום.

זֹו ּברכה לפני להֹוסיף העם ּכל נהגּו ישתבח,ּבׁשּבת של - ְְְְֲִִֵַָָָָָָָ
חי  ּכל 'נׁשמת זה: חי נּסח שהוא אדם לכל שיש הנשמה -ּתבר ְְִֵֶַַָָָֻ

ּבׂשר  ּכל ורּוח אלהינּו, ה' ׁשמ הברואים,את לכל שיש הרוח - ְְֱִֵֶַָָָֹ
לבהמות  לדר וגם ּתמיד מלּכנּו זכר את ּותרֹומם ּתפאר, ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָֹל

עֹולם  ועד מעֹולם אין ודר, ּומּבלעדי האל, הּוא אּתה ְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
וצּוקה  צרה עת ּבכל ּומֹוׁשיע ּגֹואל מל לנּו ואין ְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאלהים,

ומצוקה] אלֹוּה[- ּומרחם, מפרנס ּומּציל, ּפֹודה אּתה, ְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָאּלא
הּתֹולדֹות אדֹון ּברּיֹות, ּכל בעולם],על המתהווים דברים -] ְֲִַַָָ

ּוברּיֹותיו  ּבחסד עֹולמֹו המנהג ּבּתׁשּבחֹות, ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֻֻהמהּלל
ייׁשן. ולא ינּום לא אמת, אלהים וה' רּבים. ְְֱֱֲִִִִֶַַַָָֹֹֹּברחמים

- יׁשנים חזקה,המעֹורר שינה הישנים את הּמקיץ שמעורר ְְִִֵֵֵַַ
חזקה],רדּומים  שאינה חֹולים [-שינה ורֹופא נֹופלים סֹומ ְְְִִִֵֵ

ׁשירה  מלא פינּו ואּלּו מֹודים. אנחנּו ּול אסּורים, ְְְֲֲִִִִִִֵַַָָּומּתיר
ּכהמֹון רּנה ּולׁשֹוננּו כהמיית]ּכּים ׁשבח [- וׂשפתֹותינּו ּגּליו, ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָ

וידינּו וכּירח, ּכּׁשמׁש מאירֹות ועינינּו הרקיע, ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכמרחבי

אנּו אין ּכאּילֹות, קּלֹות ורגלינּו ׁשמים, ּכנׁשרי ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָפרּוׂשֹות
מלּכנּו, ׁשמ את ּולבר אלהינּו, ה' ל להֹודֹות ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַָֹמסּפיקין
ּפעמים  רבבֹות רבבי ורב אלפים אלפי מאלף אחת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹעל
מּמצרים  מּלפנים אבֹותינּו, ועם עּמנּו ׁשעׂשית ְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָָָהּטֹובֹות

ּברע  ּפדיתנּו, עבדים מּבית אלהינּו, ה' זנּתנּוּגאלּתנּו ב ְְְְְֱֲִִִֵֵַַָָָָָָֹ
ּומחרב  ּכלּכלּתנּו, בחרב ּובׂשבע וממיתה מּדבר - [-הּצלּתנּו, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

פתאומי] ּדּליתנּוממוות רּבים רעים ּומחליים [-מּלטּתנּו, ְֳִִִִִִֵַַָָָָ
על העליתנו], .חסדי עזבּונּו ולא רחמי עזרּונּו הּנה ְְֲֲֲֲֵֶֶַַַָָָָֹועד

ׁשּפּלגּת איברים שחילקת]ּכן ׁשּנפחּת[- ּונׁשמה ורּוח ּבנּו, ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
את  ויברכּו יֹודּו הן הן ּבפינּו, ׂשמּת אׁשר ולׁשֹון ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָּבאּפנּו,

ּפלאי נּסי רב על אלהינּו ה' מופלאים].ׁשמ נסים כל [- ּכי ְְֱִִִִֵֵֶַָֹֹ
וכל  ּתצּפה, ל עין וכל תׁשּבח, ל לׁשֹון וכל יֹודה, ל ְְְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָּפה

קֹומה וכל תכרע, ל האדם]ּבר של גובהו -]לפני ְְְְִֶֶֶַָָָ
ורגליים,תׁשּתחוה  ידיים בפישוט לארץ, הפנים על הּלבבֹות - וכל ְְְֲִֶַַָָ

ׁשּנאמר  ּכּדבר ,לׁשמ יזּמרּו והּכליֹות והּקרבים ,ְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָייראּו
י) לה, עני (תהילים מּציל כמֹו מי ה' ּתאמרנה עצמֹותי ְְִִִַַַַָָָָֹ'ּכל

ונאמר מּגזלֹו'. ואביֹון עני מּמּנּו א)מחזק לג, 'רּננּו(שם ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
תהּלה' נאוה ליׁשרים ּבה' להלל צּדיקים ויפה נאה לישרים - ְְִִִִַַַָָָָ

ּובלׁשֹון לה'. ,ּתתּבר צּדיקים ּובדברי ּתתרֹומם, יׁשרים ְְְְְְְִִִִִִִִֵַַָָָּבפי
קדֹוׁשים  ּובקרב ּתתקּדׁש, חסידים שנקראו ּכל הצדיקים - ְְְֲִִִִֶֶַָָ

ּובמקהלֹותקדושים  ובקהילות]ּתתהּלל. ּכל [- עּמ רבבֹות ְְְְְֲִִִַַָָ
ּכל  חֹובת ׁשּכן אלהינּו. ה' ׁשמ יתּפאר יׂשראל, ְְְֱִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹּבית
לפאר, לׁשּבח, להּלל, להֹודֹות, אלהינּו, ה' לפני ְְְְְְֱִֵֵֵֵֶַַַַָָֹהיצּורים

ּכל על ּולהּדר לגּדל לכל]לרֹומם, בנוסף זמירֹות [- ּדברי ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָ
ּתׁשּבחֹות יׁשּתּבח שאמרןׁשירֹות .מׁשיח עבּד יׁשי ּבן ּדוד ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָֻ

ּובארץ. ּבּׁשמים והּקדֹוׁש הּגדֹול הּמל מלּכנּו, לעד ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשמ
וכּו''. אלהינּו ה' נאה ל ְְֱִֵֶָֹּכי

הּמזמֹור, ּכל הּׁשּבת' ליֹום ׁשיר 'מזמֹור לקרֹות נהגּו ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָוכן
ּוביֹום  הּׁשּבת ּביֹום הּזמירֹות ּפסּוקי ׁשּיתחילּו ְְְְְִִֵֶֶַַַַָֹקדם

ּגדֹול' 'הּלל לקרֹות ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש מזמור הּכּפּורים. - ְְְֲִִִֵֵֶַַָָ
וכו'' טוב כי לה' קלו)'הודו ּפסּוקי (תהילים קדם ְְֵֶַָֹּבׁשּבתֹות

הּמעלֹות', 'ׁשירי לקרֹות ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָהּזמירֹות.
ּכמנהגם. ְְִַָָֹהּכל

רא  קרּית ּברכה ׁשּלפני נּסחּה:ׁשֹונה הּוא זה ּבּׁשחר, ׁשמע ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ
,חׁש ּובֹורא אֹור יֹוצר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ֱֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ

ׁשלֹום  עליה,עׂשה ולּדרין לארץ הּמאיר הּכל. את ּובֹורא ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
בראׁשית  מעׂשה ּתמיד יֹום ּבכל שבבריאת המחּדׁש כשם - ְְְֲִִֵֵֵַַַָָ

דומה  יום בכל העולם הארת כך מהחושך, האור הובדל העולם

בראשית. מעשה ּבחכמה לחידוש ּכּלם ה' מעׂשי רּבּו ְְֲֶַַָָָָֻמה
קניני הארץ מלאה כולה עׂשית שהארץ קנין, מלשון כלומר - ְְִִֶֶָָָָָָָ

לך. מאז קנויה לבּדֹו ׁשמֹו המרֹומם בריאת הּמל לפני - ְְְֵֶֶַַַָָ
עֹולםהעולם, מימֹות וטֹוב הּמתנּׂשא המפאר -המׁשּבח ְְְְִִֵַַַַָָָֹֻ

העולם. בריאת לפני עוד טוב ּברחמישהוא מלּכנּו, עֹולם ְְֱֲֵֵֶַַָֹאלהי
ע ּזנּו אד ֹון עלינ ּו, רחם חוזקנו],הרּבים כוחנו, מׂשּגּבנּוצּור [- ְֲִִֵֵֵֵַַַָָֻ

חוזקנו], סלע יׁשענּו[- עושה מגן שאתה בישועה לנו אתה מגן - ְִֵֵָ
התקין [-חוזק]מׂשּגב עמנו, ּדעה, ּגדֹול ּברּו אל ּבעדנּו. ְְְֲִִִֵֵֵַָָָ
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עשייה]ּופעל  לשון חּמה [- השמש,זהרי אור שנקרא טֹוב - ה', - ֳֵַַָָָ
ּפּנֹות 'טוב' עּזֹו, סביבֹות נתן מאֹורֹות לׁשמֹו, ּכבֹוד ְְְִִִַַָָָֻיצר 

קדֹוׁשים  המלאכים,צבאֹות שהם הקדושים, צבאותיו שרי - ְְִָ
את רֹוממי  מרוממים קדּׁשתֹו.- לאל יסּפרּו ּתמיד ׁשּדי, ְְְְִֵֵַַַָָָֻ

ועל  מּתחת, הארץ ועל מּמעל ּבּׁשמים אלהינּו ה' ְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹּתתּבר
יפארּו הם יצרּתה אׁשר ּומאֹורֹות ידי מעׂשה ׁשבח ְְְֲֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכל

לעולם].ּסלה  -] ֶָ

יׁשּתּבח  קדֹוׁשים, ּבֹורא ּגֹואלנּו מלּכנּו צּורנּו לעד ּתתּבר'ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָ
עֹומדים  מׁשרתיו אׁשר מׁשרתים, יֹוצר מלּכנּו לעד ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָׁשמ

עֹולם מרום,ּברּום שמי באוויר יחד - קֹולם את מׁשמיעים ְְִִֶַַַָָ
עֹולם  ּומל חּיים אלהים חיי ּבדברי שהוא ה' את שמשבחים - ְְֱִִִֵֶֶַָֹ

העולם. כל על מושל והוא הברואים ּכּלם כל אהּובים, ֲִָָֻֻּכּלם
ה',ּברּורים רצון לעשות לזה זה בוודאות ומסכימים אוהבים שהם - ְִ

קֹוניהם  רצֹון ּבאימה עֹוׂשים ּגּבֹורים, עושיהם]ּכּלם -] ְְִִִֵֵֶָָֻ
מּזה, זה ׁשמים מלכּות על עליהם מקּבלים ּכּלם ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻּבאהבה.
ּבׂשפה  רּוח, ּבנחת לצּורם להקּדיׁש לזה, זה רׁשּות ְְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָונֹותנים

הקודש ברּורה  בלשון עֹונים - ּכאחד ּכּלם טהֹורה, ּובנעימה ְְְְִִִֶָָָָָֻ
כל  מלא צבאֹות ה' קדֹוׁש קדֹוׁש 'קדֹוׁש ואֹומרים, ְְְְְְִִָָָָָָֹּביראה
מתנּׂשאים  יחד הּקדׁש וחּיֹות והאֹופּנים ּכבֹודֹו'. ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָֹהארץ

מּמקֹומֹו'. ה' ּכבֹוד ּברּו' ואֹומרים, מׁשּבחים ְְְְְְְִִִַָָָֻלעּמתם,

נעימֹות  ּברּו יזמרו,יּתנּו'לאל נעים בקול חי - אל למל ְְִִֵֵֵֶֶַָָ
ּפֹועל  לבּדֹו הּוא ּכי יׁשמיעּו, ותׁשּבחֹות יאמרּו זמירֹות ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָֹוקּים

צדקֹות  זֹורע חדׁשֹות, עֹוׂשה את ּגבּורֹות, כזורע שהוא - ְְֲֵֶַָָ
הוא  כן ידי שעל עושה, שהאדם יׁשּועֹות הצדקות -מצמיח ְְִַַ

הצדקה, זריעת ידי על נצמחת מחּדׁששהישועה נפלאֹות, ְְֲִֵַָאדֹון
אֹורים  'לעׂשה ּכאמּור בראׁשית, מעׂשה ּתמיד יֹום ְְְֲִִִֵֵֵַָָָָֹּבכל

חסּדֹו', לעֹולם ּכי עֹולם,ּגדלים לׂשּמח מאֹורֹות התקנּת ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָֹ
הּמאֹורֹות'. יֹוצר ה', אּתה ְֵַַָָּברּו

ׁשנּיה  בשחרית:ּברכה שמע קריאת עֹולם שלפני אהבה 'אהבת - ְְֲִַַָָָָ
חמלּתלעולם  יתרה ּגדֹולה חמלה אלהינּו, ה' ְְְְְֱֲֵֵֶַַָָָָָָֹאהבּתנּו
המלאכים.עלינּו מכל יותר אליך שקירבתנו מלּכנּו,- אבינּו ְִֵֵַָָ

ׁשמ שמך,ּבעבּור כבוד בשביל אׁשר - אבֹותינּו ּובעבּור ְֲֲֲֲִֵֶַַ
חּיים חּקי וּתלּמדנּו ,ב בה ּבטחּו שכתובים תורה שלימדתנו - ְְְְִֵֵַַַָֻ
ללומדיה, חיים נותנת והיא הרחמן,חוקים, אב אבינּו, ּתחּננּו ְֲִֵֵַָָָָָּכן

לׁשמע  להׂשּכיל להבין ּבלּבנּו ותן עלינּו, נא רחם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹהמרחם
תלמּוד  ּדברי ּכל את ּולקּים ולעׂשֹות לׁשמר ּוללּמד, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹללמד

ּבמצֹותי עינינּו והאר ּבאהבה. המצוות,ּתֹורת בסודות - ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָ
לבבנּו ויחד ,יראת ּבלּבנּו ומחשבה ודּבק אחד לב לנו עשה - ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָ

ּכי אחת  ,לבּד אּתה מהרה עלינּו ּומל .ׁשמ את ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹלאהבה
עלינּו נקרא ּבאמת קדׁש ה''ׁשם 'עם נקראים שאנו (במדבר - ְְְֱִֵֵֶֶָָָ

כט) והּנֹורא.יא, הּגּבֹור הּגדֹול האל ,ׁשמ שראוי ּבעבּור - ְְֲִִֵַַַַָָָ
ממך, ּתרים לירא ּבאהבה מלכותנו]קרננּומהרה ותֹוׁשיענּו[- ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָ

נּכלם  לא חסינּו, ּובׁשמ נבֹוׁש, לא ּבטחנּו, ּב .ׁשמ ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹלמען
עד  עֹולמי עד נּכׁשל הבא,ולא בעולם גם מלּכנּו- אבינּו ּכי ְְְִִִֵֵֵַַַָָֹ

וחסד אלהינּו ה' רחמי .ּביׁשּועת ונׂשמחה נגילה ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאּתה,
סלה נצח יעזבּונּו לעולם]אל ּברכה [- עלינּו והבא לעד. ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

הארץ ּכנפֹות מארּבע העולם],וׁשלֹום  קצות פינות, והֹוליכנּו[- ְְְְִֵֵֶַַַָָָ
קֹוממּיּות זקופה מהרה וקומה בחירות ּבחרּת- בנּו ּכי לארצנּו, ְְְְְִִֵֵַַָָָָ

ּוליחד ל להֹודֹות הּגדֹול לׁשמ וקרבּתנּו ולׁשֹון, עם ְְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָמּכל
ּבעּמֹו הּבֹוחר ה', אּתה ּברּו ,ׁשמ את ּולאהבה ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָּולרֹוממ

ּבאהבה'. ְְֲִֵַָָיׂשראל

נּסחּה: הּוא זה ּבׁשחר, ׁשמע קרּית ׁשּלאחר אחרֹונה ְְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָָֻּברכה
ויּציב  דבריו],'אמת שמקיים קיום, מלשון כלומר, [-נכֹון [- ְֱִֶַָ

נֹורא מזומן] ונעים, נחמד וחביב, אהּוב ונאמן, יׁשר ְְְְְֱִִֶֶַָָָָָָָָָוקּים,
הּזה הּדבר ויפה טֹוב ּומקּבל, מתּקן שאמרנו ואּדיר, מה - ְְְְִֶֶַַַָָָָָֻֻ

אחד', ה' אלהינו 'ה' שמע זאת עלינּוו בקריאת ועד.לקבל לעֹולם ְֵֶָָָ
ודֹור  לדֹור יׁשענּו, מגן יעקב צּור מלּכנּו, עֹולם אלהי ְְְֱֱֲִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹאמת,
קּימת, ואמּונתֹו ּומלכּותֹו נכֹון וכסאֹו קּים, ּוׁשמֹו קּים ְְְְֱִֶֶֶַַַַָָָָהּוא

חּיים חייםּודבריו נותנת שהיא התורה ּולעֹולמי - לעד ונאמנים ְְְְֱִִֵֶַַָָָָ
ּדֹורֹותינּו ּכל ועל ּבנינּו על אבֹותינּו, ועל עלינּו ְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָעֹולמים,

יׂשראל. ְִֵֶַָזרע

חק  ּבאמת, וקּים טֹוב ּדבר האחרֹונים, ועל הראׁשֹונים ְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹ'על
יעבר 'אמת'ולא שנקראת התורה כג)- כג, עלינו (משלי חוק היא , ְֲַֹֹ

לעולם. אבֹותינּו,לקיימה ואלהי אלהינּו ה' הּוא ׁשאּתה ֱֱֲֵֵֵֵֶַָָֹֹאמת
וצּור  יֹוצרנּו אבֹותינּו, וגֹואל ּגֹואלנּו אבֹותינּו, ּומל ְְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶַמלּכנּו

ּומּצילנּו ּפֹודנּו כייׁשּועתנּו, צרה, ׁשממעֹולם מכל -הּוא ְְִֵֵֵֵֶַָָ
הגדול, בשמו מצילנו הוא רב זּולת.מזמן עֹוד אלהים לנּו ְֱִֵֶָָֹואין

לבניהם  ּומֹוׁשיע מגן מעֹולם, הּוא אּתה אבֹותינּו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ'עזרת
ּומׁשּפטי ,מֹוׁשב עֹולם ּברּום ודֹור. ּדֹור ּבכל ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָאחריהם

ארץ  אפסי עד העולם וצדקת סוף קצה, אׁשרי ].[- אמת, ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָ
ותֹורת ,מצֹותי יׁשמע אׁשר תורה ּודברשבכתבאיׁש - ְְְְְְֲִִִֶֶַָָ

פה  ּומלשבעל ,לעּמ אדֹון הּוא אּתה אמת לּבֹו. על ְֱִִֶֶֶֶַַַָָָיׂשים
ריבם  לריב דינם]ּגּבֹור לדון אּתה [- אמת, ּובנים. לאבֹות ְֱִִִִֶַָָָָָ

מֹוׁשיע. לנּו אין ּומּבלעדי אחרֹון, הּוא ואּתה ראׁשֹון ְְֲִִִֵֶַַַַָָָהּוא
ּפדיתנּו, עבדים מּבית אלהינּו, ה' ּגאלּתנּו מּמצרים ְְְְֱֱֲִִִִִִֵֵֶַַָָָֹאמת,

ּובכֹור הרגּת, ּבּדבר מצרים ּבכֹורי ישראל וכל עם ּגאלּת,- ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ
וזדים  ּבקעּת, סּוף ורשעים]וים וידידים [- ישראל טּבעּת, עם - ְְְְִִִִִֵַַַָָָ

ה' של מהם אהוביו אחד עד צריהם, מים ויכּסּו מים, ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָעברּו
ונתנּו לאל, ורֹוממּו ּגאּולים ׁשּבחּו זאת ועל נֹותר. ְְְְְְְִִֵַָָָֹֹלא
רם  וקּים, חי אל למל ּתׁשּבחֹות זמירֹות ׁשירֹות ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻידידים
מגּביּה ארץ, עדי ּגאים מׁשּפיל ונֹורא, ּגּבֹור ּגדֹול ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָונּׂשא,
ועֹוזר  ענוים ּופֹודה אסירים מֹוציא מרֹום, עד ְְֲֲִִִִִֵֶַָָָׁשפלים
לאל  ּתהּלה אליו. ׁשועם ּבעת יׂשראל לעּמֹו ועֹונה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּדּלים,

גבוהים,עליֹון  כל על וגבוה תקיף שהוא לה' מׁשה - הּוא. ּברּו ְֶֶָֹ
כּלם  אמרּו רּבה, ּבׂשמחה ׁשירה אמרּו ל יׂשראל ּבני ְְְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָֻוכל

ּבאלם  כמכה בחזקים 'מי נאּדר ][- ּכמכה מי אדיר]ה' -] ְִִִֵֶָָָָָָֹֹ
פלא', עׂשה תהּלת נֹורא ועד'.ּבּקדׁש לעֹולם ימל 'ה' ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹ

ד)ונאמר מז, יׂשראל',(ישעיה קדֹוׁש ׁשמֹו צבאֹות ה' 'ּגאלנּו ְְְְְֱֲִֵֵֶַָָֹ
יׂשראל'. ּגאל ה' אּתה ְִֵַַָָָָּברּו

הּוא  זה ערבית, ׁשל ׁשמע קרּית ׁשּלפני ראׁשֹונה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָּברכה
ּבדברֹו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ְֱֲִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻנּסחּה:

ערבים  שיעריב,מעריב לערב קורא שבדיבורו ּפֹותח - ּבחכמה ְְֲֲִִֵַַָָָ
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מאירה,ׁשערים  החמה שדרכן השמים ברקיע דלתות ּבתבּונה - ְְִִָָ
עּתים  וחורף,מׁשּנה קיץ וקור, חום זמני הּזמּנים,- את מחליף ְְֲִִִִֶֶַַַַ

ּבֹורא  ּכרצֹונֹו. ּברקיע ּבמׁשמרֹותיהם הּכֹוכבים את ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמסּדר
ּגֹולל  ולילה, אֹור,[-מסיר]יֹומם מּפני וחׁש חׁש מּפני אֹור ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹ

צבאֹות  ה' ללילה, יֹום ּבין מבּדיל לילה, ּומביא יֹום ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָמעביר
יׂשראל, קדֹוׁש ערבים'.ּברּוך ׁשמֹו הּמעריב ה', אּתה ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָ

ׁשנּיה  בערבית:ּברכה שמע קריאת יׂשראל שלפני עֹולם 'אהבת ְְְֲִִֵַַָָָָָ
לּמדּת. אֹותם ּומׁשּפטים וחּקים ּומצוֹות ותֹורה אהבּת, ְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָֻעּמ

נׂשיח  ּובקּומנּו ּבׁשכבנּו אלהינּו ה' ּכן ונעסוק]על [-נדבר ְְְֱִֵֵֵֵַַָָֹ
ּכי  ועד, לעֹולם ּתֹורת ּבדברי ונעלז ונׂשמח ,רצֹונ ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּבחּקי

ימינּו ואר חּיינּו וזוכה הם טובות, דעות לאדם נותנת שהתורה - ְֵֵֵֶַָֹ
הבא, עולם לחיי ידה ואהבתעל ולילה. יֹומם נהּגה ְְְְֲֶֶֶַָָָָָָּובהם

עטרת היא ּכי ועד, לעֹולם מּמּנּו תסּור כתר]לא ראׁשנּו.[- ְֲִִִֵֶֶֶֶָָָֹֹ
לעד'. יׂשראל עּמֹו את אֹוהב ה', אּתה ְִֵֵֶַַַָָָָּברּו

הּוא  זה ערבית, ׁשל ׁשמע קרּית ׁשּלאחר ראׁשֹונה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָּברכה
זאת ּכל אמּונה 'אמת שמע'נּסחּה: ב'קריאת שאמרנו מה - ֱֱֶָָָָֹֻ

אחד' ד)'ה' ו, עלינּו,(דברים עלינו],קּים ומאומת [-מקובל ֵַָָ
זהו עלינו, הקיים הדבר הוא ואנחנּוומה אלהינּו, ה' הּוא ְֱֲִֵַַֹּכי

ואפס  מלּכנּו, אמת עּמֹו. אין]יׂשראל הּפֹודנּו[- זּולתֹו, ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
עריצים  מּכף הּגֹואלנּו מלכים, חזקים],מּיד הּנפרע [- האל ְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָ

נפׁשנּו הּׂשם נפׁשנּו. אֹויבי לכל ּגמּול המׁשּלם מּצרינּו, ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָלנּו
לּמֹוט  נתן ולא וליפול]ּבחּיים למעוד הּמדריכנּו[- רגלינּו, ְְְִִֵֵַַַַַַַָֹ

ּבמֹות  מלכי אֹויבינּועל ראשי על לדרוך כוח לנו שנותן - ְֵַָ
קרננּוהאומות, ּלנּו[-מלכותנו]וּירם העֹוׂשה ׂשֹונאינּו. ּכל על ְְֵֵֶֶַַַָָָָ

אֹותֹות  ּבפרעה, ּבני בארץ ּומֹופתיםבשמים נקמה ּבאדמת ְְְְְְְִֵַַַָָֹ
חם.חם  בני שהם מצרים ּבעברתֹו- ּכל [-בכעסו]הּמּכה ְְֶֶַַָָָ

עֹולם. לחרּות מּתֹוכם יׂשראל את וּיֹוצא מצרים, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָּבכֹורי
ּגזרי  ּבין ּבניו קרעי]הּמעביר ואת [- רֹודפיהם ואת סּוף, ים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

והֹודּו ּגבּורתֹו, את בנים ראּו טּבע. ּבתהֹומֹות ְְְְִִִֵֶֶַָָָׂשֹונאיהם
כּלם  וענּו עליהם, קּבלּו ּברצֹון ּומלכּותֹו לׁשמֹו, ְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָֻוׁשּבחּו

ּבאלים  כמכה 'מי ואמרּו רּבה נאּדר ּבׂשמחה ּכמכה מי ה' ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָָֹֹ
ועד'. לעֹולם ימל 'ה' פלא', עׂשה תהּלת נֹורא ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹּבּקדׁש

ד)ונאמר מז, יׂשראל',(ישעיה קדֹוׁש ׁשמֹו צבאֹות ה' 'ּגאלנּו ְְְְְֱֲִֵֵֶַָָֹ
יׂשראל'. ּגאל ה', אּתה ְִֵַַָָָָּברּו

הּוא  זה ערבית, ׁשל ׁשמע קרּית ׁשּלאחר אחרֹונה ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָּברכה
לחּיים  והעמידנּו לׁשלֹום, אלהינּו ה' 'הׁשּכיבנּו ְְְְֱֲִִִֵֵֵַַַָָָֹֻנּסחּה:

ׁשלֹומ סּכת עלינּו ּופרס השלום,ּולׁשלֹום, שהוא ה' אוהל - ְְְֵֶַָָֹֻ
והּצילנּו וׁשמרנּו ּבעדנּו, והגן .מּלפני טֹובה ּבעצה ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָותּקננּו

לילה ּומּפחד רע ּדבר בלילה,מּכל לאדם הבאים מפחדים - ְִִַַָָָָָָ
ּכי  ּובֹואנּו, צאתנּו ּוׁשמר ּומאחרינּו, מּלפנינּו הּׂשטן ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַָָָֹֹּוׁשבר

ּתסּתירנּו ּכנפי ּובצל אּתה ּומּצילנּו כנפיך ׁשֹומרנּו בסתר - ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָ
מכעסך, ׁשּנאמר תסתירנו ד)ּכּדבר קכא, ינּום (תהילים לא 'הּנה ֱִֵֶֶַַָָָֹ

לעד. יׂשראל עּמֹו ׁשֹומר ּברּו יׂשראל', ׁשֹומר ייׁשן ְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹולא

ואמן'. אמן לעֹולם ה' לעֹולם''ּברּו ה' ואמן.'ימל אמן ְְְְְִֵֵֵֵָָָָָָָֹ
האלהים  הּוא ה' וּיאמרּו ּפניהם על וּיּפלּו העם ּכל ְְְְֱִִֵֶַַַַַָָָָֹֹ'וּירא

האלהים'. הּוא לעֹולם'.ה' ּכבֹודֹו ׁשם כבֹוד 'ּברּו 'ויּמלא ְְְְֱִִֵֵָָָָֹ

הארץ'. ּכל את ּברּוה' ּבּלילה. ה' ּברּו ּבּיֹום, ה' ּברּו ְֶֶַַַָָָָָָָ
ה' ּברּו ּבׁשכבנּו, ה' ּברּו ּבערב. ה' ּברּו ּבּבקר, ְְֵֶֶֶַָָָָָֹה'
'אׁשר  והּמתים, החּיים נפׁשֹות ּבידֹו אׁשר האל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבקּומנּו.

איׁש'. ּבׂשר ּכל ורּוח חי ּכל נפׁש רּוחי ּבידֹו אפקיד ּביד' ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ
ה' אֹותי ממיתה,ּפדית אותי הצלת אמת.- עינינּואל יראּו ְֱִִִֵֵֵֶָָ

מל לצּיֹון 'ּבאמר ,ּביׁשּועת נפׁשנּו ותגל לּבנּו ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹויׂשמח
ועד'. לעֹולם ימל 'ה' ,מל ה' ,מל ה' .'אלהיּברּו ְְֱִִֶֶֶָָָָָָֹֹ

לעֹולם  ימל ּתמיד וקּים חי ּבכבֹודֹו, הּמֹול ה', ְְְְִִִֵַַַַָָָָֹאּתה
ֶָועד'.

זֹו, ּברכה ּבאמצע ּפסּוקין להֹוסיף העם מקצת ְְְְְְְֲִִִֶַָָָָָָונהגּו
העם  ּכל 'וּירא הּזה: ּכּנּסח ּפניהם וקֹוראין על וּיּפלּו ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻ

ה' 'הֹוׁשיענּו האלהים'. הּוא ה' האלהים הּוא ה' ְֱֱִִִֵַָָֹֹֹוּיאמרּו
להׁשּתּבח  קדׁש לׁשם להֹודֹות הּגֹוים מן וקּבצנּו ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹאלהינּו

'חסדיך.ּבתהּלת על ישבחונו שהגויים בשבח ה'- יּטׁש לא 'ּכי ְִִִִֶָֹֹ
הֹואיל  ּכי הּגדֹול ׁשמֹו ּבעבּור עּמֹו נשבע]את לעׂשֹות [- ה' ְֲֲִִֶַַַַָ

לעם'. לֹו הר אתכם את לׁשּפט צּיֹון ּבהר מֹוׁשיעים 'ועלּו ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹ
הּמלּוכה'. לה' והיתה הארץ עׂשו ּכל על למל ה' 'והיה ְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

אחד'. ּוׁשמֹו אחד ה' יהיה ההּוא ׁשּבּׁשמים,ּבּיֹום אלהינּו ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ונפׁש החּיים נפׁש ּביד ּתמיד, עלינּו ּומלכּות ׁשמ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָקּים

איׁש'. ּבׂשר ּכל ורּוח חי ּכל נפׁש ּבידֹו 'אׁשר 'ּבידהּמתים, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
אמת'. אל ה' אֹותי ּפדית רּוחי וצאן אפקיד עּמ 'ואנחנּו ְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַָָֹ

מנהיגנו,מרעית לבדך שאתה ודֹור - לדֹור לעֹולם ל נֹודה ְְְְִֶֶַָָ
.'ּתהּלת ׁשקר נסּפר מּׂשפת נפׁשי הּצילה חיצוני 'ה' מדיבור - ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

שקר, רמּיה'של שמרמה מּלׁשֹון שקר, של פנימי מדיבור - ְִִָָ
תבׁשּובתחבולות. לא עֹולמים ּתׁשּועת ּבה' נֹוׁשע ְְִִֵֵַַַָָֹֹ'יׂשראל

עד'. עֹולמי עד תּכלמּו ּכאׁשר ולא עּמנּו אלהינּו ה' 'יהי ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָֹֹ
אליו  לבבנּו להּטֹות יּטׁשנּו, ואל יעזבנּו אל אבתינ ּו עם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָֹהיה
אׁשר  ּומׁשּפטיו וחּקיו מצֹותיו ולׁשמר ּדרכיו ּבכל ְְְְְְְֲִִִֶֶֶָָָָָָָָֹֻללכת

אבתינּו'. את הללּויּה'.צּוה יּה ּתהּלל הּנׁשמה ה''ּכל ּברּו ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
ּבערב. ה' ּברּו ּבּבקר, ה' ּברּו ּבּלילה. ה' ּברּו ְֶֶֶַַַַָָָָָֹּבּיֹום,
ּסלה  נהּלל ּתמיד ּבקּומנּו. ה' ּברּו ּבׁשכבנּו, ה' ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָּברּו

ּבכבֹודֹו,[-לעולם], הּמֹול ה', אּתה ּברּו .ּבאמּונת ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָונׂשיח
ועד'. לעֹולם ימל ּתמיד וקּים ְְְִִֶַַָָָָֹחי

ה'תשע"ה  טבת כ"ח שני יום

וסּדּורן: הּתפּלה ּברכֹות ְְְִִִַַָָֻנּסח

אברהם  אלהי אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ה' אּתה ּברּו ְֱֱֲֵֵֵֵֵַַָָָָֹֹֹא.
ה  יעקב, ואלהי יצחק אל אלהי והּנֹורא, הּגּבֹור הּגדֹול אל ְְֱֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹֹ

טֹובים עליֹון  חסדים ּגֹומל מגמילות , יותר טובים שחסדיך - ְֲִִֵֶָ
האדם, גֹואל חסדי ּומביא אבֹות, חסדי וזֹוכר הּכל, ְְְִֵֵֵֵֶַַָֹוקֹונה

מגן  ה', אּתה ּברּו ּומגן. מֹוׁשיע רחמן מל בניהם, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלבני
ְַָָאברהם.

ה' לעֹולם גּבֹור אּתה לגבורותיך,ב. וסוף קץ שאין מחּיה - ְְִֵַַָָ
רב  אּתה, מרבה]מתים מּׁשיב[- ומחזיר]להֹוׁשיע, [-מסלק ְִִִֵַַַַָ

חּיים  מכלּכל הּגׁשם, ּומֹוריד הברואים הרּוח את מפרנס - ְְִִֵֶֶַַַַָ
וסֹומ חֹולים רֹופא רּבים, ּברחמים מתים מחּיה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַּבחסד,
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עשייה]ּופעל  לשון חּמה [- השמש,זהרי אור שנקרא טֹוב - ה', - ֳֵַַָָָ
ּפּנֹות 'טוב' עּזֹו, סביבֹות נתן מאֹורֹות לׁשמֹו, ּכבֹוד ְְְִִִַַָָָֻיצר 

קדֹוׁשים  המלאכים,צבאֹות שהם הקדושים, צבאותיו שרי - ְְִָ
את רֹוממי  מרוממים קדּׁשתֹו.- לאל יסּפרּו ּתמיד ׁשּדי, ְְְְִֵֵַַַָָָֻ

ועל  מּתחת, הארץ ועל מּמעל ּבּׁשמים אלהינּו ה' ְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹּתתּבר
יפארּו הם יצרּתה אׁשר ּומאֹורֹות ידי מעׂשה ׁשבח ְְְֲֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכל

לעולם].ּסלה  -] ֶָ

יׁשּתּבח  קדֹוׁשים, ּבֹורא ּגֹואלנּו מלּכנּו צּורנּו לעד ּתתּבר'ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָ
עֹומדים  מׁשרתיו אׁשר מׁשרתים, יֹוצר מלּכנּו לעד ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָׁשמ

עֹולם מרום,ּברּום שמי באוויר יחד - קֹולם את מׁשמיעים ְְִִֶַַַָָ
עֹולם  ּומל חּיים אלהים חיי ּבדברי שהוא ה' את שמשבחים - ְְֱִִִֵֶֶַָֹ

העולם. כל על מושל והוא הברואים ּכּלם כל אהּובים, ֲִָָֻֻּכּלם
ה',ּברּורים רצון לעשות לזה זה בוודאות ומסכימים אוהבים שהם - ְִ

קֹוניהם  רצֹון ּבאימה עֹוׂשים ּגּבֹורים, עושיהם]ּכּלם -] ְְִִִֵֵֶָָֻ
מּזה, זה ׁשמים מלכּות על עליהם מקּבלים ּכּלם ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻּבאהבה.
ּבׂשפה  רּוח, ּבנחת לצּורם להקּדיׁש לזה, זה רׁשּות ְְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָונֹותנים

הקודש ברּורה  בלשון עֹונים - ּכאחד ּכּלם טהֹורה, ּובנעימה ְְְְִִִֶָָָָָֻ
כל  מלא צבאֹות ה' קדֹוׁש קדֹוׁש 'קדֹוׁש ואֹומרים, ְְְְְְִִָָָָָָֹּביראה
מתנּׂשאים  יחד הּקדׁש וחּיֹות והאֹופּנים ּכבֹודֹו'. ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָֹהארץ

מּמקֹומֹו'. ה' ּכבֹוד ּברּו' ואֹומרים, מׁשּבחים ְְְְְְְִִִַָָָֻלעּמתם,

נעימֹות  ּברּו יזמרו,יּתנּו'לאל נעים בקול חי - אל למל ְְִִֵֵֵֶֶַָָ
ּפֹועל  לבּדֹו הּוא ּכי יׁשמיעּו, ותׁשּבחֹות יאמרּו זמירֹות ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָֹוקּים

צדקֹות  זֹורע חדׁשֹות, עֹוׂשה את ּגבּורֹות, כזורע שהוא - ְְֲֵֶַָָ
הוא  כן ידי שעל עושה, שהאדם יׁשּועֹות הצדקות -מצמיח ְְִַַ

הצדקה, זריעת ידי על נצמחת מחּדׁששהישועה נפלאֹות, ְְֲִֵַָאדֹון
אֹורים  'לעׂשה ּכאמּור בראׁשית, מעׂשה ּתמיד יֹום ְְְֲִִִֵֵֵַָָָָֹּבכל

חסּדֹו', לעֹולם ּכי עֹולם,ּגדלים לׂשּמח מאֹורֹות התקנּת ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָֹ
הּמאֹורֹות'. יֹוצר ה', אּתה ְֵַַָָּברּו

ׁשנּיה  בשחרית:ּברכה שמע קריאת עֹולם שלפני אהבה 'אהבת - ְְֲִַַָָָָ
חמלּתלעולם  יתרה ּגדֹולה חמלה אלהינּו, ה' ְְְְְֱֲֵֵֶַַָָָָָָֹאהבּתנּו
המלאכים.עלינּו מכל יותר אליך שקירבתנו מלּכנּו,- אבינּו ְִֵֵַָָ

ׁשמ שמך,ּבעבּור כבוד בשביל אׁשר - אבֹותינּו ּובעבּור ְֲֲֲֲִֵֶַַ
חּיים חּקי וּתלּמדנּו ,ב בה ּבטחּו שכתובים תורה שלימדתנו - ְְְְִֵֵַַַָֻ
ללומדיה, חיים נותנת והיא הרחמן,חוקים, אב אבינּו, ּתחּננּו ְֲִֵֵַָָָָָּכן

לׁשמע  להׂשּכיל להבין ּבלּבנּו ותן עלינּו, נא רחם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹהמרחם
תלמּוד  ּדברי ּכל את ּולקּים ולעׂשֹות לׁשמר ּוללּמד, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹללמד

ּבמצֹותי עינינּו והאר ּבאהבה. המצוות,ּתֹורת בסודות - ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָ
לבבנּו ויחד ,יראת ּבלּבנּו ומחשבה ודּבק אחד לב לנו עשה - ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָ

ּכי אחת  ,לבּד אּתה מהרה עלינּו ּומל .ׁשמ את ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹלאהבה
עלינּו נקרא ּבאמת קדׁש ה''ׁשם 'עם נקראים שאנו (במדבר - ְְְֱִֵֵֶֶָָָ

כט) והּנֹורא.יא, הּגּבֹור הּגדֹול האל ,ׁשמ שראוי ּבעבּור - ְְֲִִֵַַַַָָָ
ממך, ּתרים לירא ּבאהבה מלכותנו]קרננּומהרה ותֹוׁשיענּו[- ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָ

נּכלם  לא חסינּו, ּובׁשמ נבֹוׁש, לא ּבטחנּו, ּב .ׁשמ ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹלמען
עד  עֹולמי עד נּכׁשל הבא,ולא בעולם גם מלּכנּו- אבינּו ּכי ְְְִִִֵֵֵַַַָָֹ

וחסד אלהינּו ה' רחמי .ּביׁשּועת ונׂשמחה נגילה ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאּתה,
סלה נצח יעזבּונּו לעולם]אל ּברכה [- עלינּו והבא לעד. ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

הארץ ּכנפֹות מארּבע העולם],וׁשלֹום  קצות פינות, והֹוליכנּו[- ְְְְִֵֵֶַַַָָָ
קֹוממּיּות זקופה מהרה וקומה בחירות ּבחרּת- בנּו ּכי לארצנּו, ְְְְְִִֵֵַַָָָָ

ּוליחד ל להֹודֹות הּגדֹול לׁשמ וקרבּתנּו ולׁשֹון, עם ְְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָמּכל
ּבעּמֹו הּבֹוחר ה', אּתה ּברּו ,ׁשמ את ּולאהבה ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָּולרֹוממ

ּבאהבה'. ְְֲִֵַָָיׂשראל

נּסחּה: הּוא זה ּבׁשחר, ׁשמע קרּית ׁשּלאחר אחרֹונה ְְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָָֻּברכה
ויּציב  דבריו],'אמת שמקיים קיום, מלשון כלומר, [-נכֹון [- ְֱִֶַָ

נֹורא מזומן] ונעים, נחמד וחביב, אהּוב ונאמן, יׁשר ְְְְְֱִִֶֶַָָָָָָָָָוקּים,
הּזה הּדבר ויפה טֹוב ּומקּבל, מתּקן שאמרנו ואּדיר, מה - ְְְְִֶֶַַַָָָָָֻֻ

אחד', ה' אלהינו 'ה' שמע זאת עלינּוו בקריאת ועד.לקבל לעֹולם ְֵֶָָָ
ודֹור  לדֹור יׁשענּו, מגן יעקב צּור מלּכנּו, עֹולם אלהי ְְְֱֱֲִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹאמת,
קּימת, ואמּונתֹו ּומלכּותֹו נכֹון וכסאֹו קּים, ּוׁשמֹו קּים ְְְְֱִֶֶֶַַַַָָָָהּוא

חּיים חייםּודבריו נותנת שהיא התורה ּולעֹולמי - לעד ונאמנים ְְְְֱִִֵֶַַָָָָ
ּדֹורֹותינּו ּכל ועל ּבנינּו על אבֹותינּו, ועל עלינּו ְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָעֹולמים,

יׂשראל. ְִֵֶַָזרע

חק  ּבאמת, וקּים טֹוב ּדבר האחרֹונים, ועל הראׁשֹונים ְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹ'על
יעבר 'אמת'ולא שנקראת התורה כג)- כג, עלינו (משלי חוק היא , ְֲַֹֹ

לעולם. אבֹותינּו,לקיימה ואלהי אלהינּו ה' הּוא ׁשאּתה ֱֱֲֵֵֵֵֶַָָֹֹאמת
וצּור  יֹוצרנּו אבֹותינּו, וגֹואל ּגֹואלנּו אבֹותינּו, ּומל ְְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶַמלּכנּו

ּומּצילנּו ּפֹודנּו כייׁשּועתנּו, צרה, ׁשממעֹולם מכל -הּוא ְְִֵֵֵֵֶַָָ
הגדול, בשמו מצילנו הוא רב זּולת.מזמן עֹוד אלהים לנּו ְֱִֵֶָָֹואין

לבניהם  ּומֹוׁשיע מגן מעֹולם, הּוא אּתה אבֹותינּו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ'עזרת
ּומׁשּפטי ,מֹוׁשב עֹולם ּברּום ודֹור. ּדֹור ּבכל ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָאחריהם

ארץ  אפסי עד העולם וצדקת סוף קצה, אׁשרי ].[- אמת, ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָ
ותֹורת ,מצֹותי יׁשמע אׁשר תורה ּודברשבכתבאיׁש - ְְְְְְֲִִִֶֶַָָ

פה  ּומלשבעל ,לעּמ אדֹון הּוא אּתה אמת לּבֹו. על ְֱִִֶֶֶֶַַַָָָיׂשים
ריבם  לריב דינם]ּגּבֹור לדון אּתה [- אמת, ּובנים. לאבֹות ְֱִִִִֶַָָָָָ

מֹוׁשיע. לנּו אין ּומּבלעדי אחרֹון, הּוא ואּתה ראׁשֹון ְְֲִִִֵֶַַַַָָָהּוא
ּפדיתנּו, עבדים מּבית אלהינּו, ה' ּגאלּתנּו מּמצרים ְְְְֱֱֲִִִִִִֵֵֶַַָָָֹאמת,

ּובכֹור הרגּת, ּבּדבר מצרים ּבכֹורי ישראל וכל עם ּגאלּת,- ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ
וזדים  ּבקעּת, סּוף ורשעים]וים וידידים [- ישראל טּבעּת, עם - ְְְְִִִִִֵַַַָָָ

ה' של מהם אהוביו אחד עד צריהם, מים ויכּסּו מים, ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָעברּו
ונתנּו לאל, ורֹוממּו ּגאּולים ׁשּבחּו זאת ועל נֹותר. ְְְְְְְִִֵַָָָֹֹלא
רם  וקּים, חי אל למל ּתׁשּבחֹות זמירֹות ׁשירֹות ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻידידים
מגּביּה ארץ, עדי ּגאים מׁשּפיל ונֹורא, ּגּבֹור ּגדֹול ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָונּׂשא,
ועֹוזר  ענוים ּופֹודה אסירים מֹוציא מרֹום, עד ְְֲֲִִִִִֵֶַָָָׁשפלים
לאל  ּתהּלה אליו. ׁשועם ּבעת יׂשראל לעּמֹו ועֹונה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּדּלים,

גבוהים,עליֹון  כל על וגבוה תקיף שהוא לה' מׁשה - הּוא. ּברּו ְֶֶָֹ
כּלם  אמרּו רּבה, ּבׂשמחה ׁשירה אמרּו ל יׂשראל ּבני ְְְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָֻוכל

ּבאלם  כמכה בחזקים 'מי נאּדר ][- ּכמכה מי אדיר]ה' -] ְִִִֵֶָָָָָָֹֹ
פלא', עׂשה תהּלת נֹורא ועד'.ּבּקדׁש לעֹולם ימל 'ה' ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹ

ד)ונאמר מז, יׂשראל',(ישעיה קדֹוׁש ׁשמֹו צבאֹות ה' 'ּגאלנּו ְְְְְֱֲִֵֵֶַָָֹ
יׂשראל'. ּגאל ה' אּתה ְִֵַַָָָָּברּו

הּוא  זה ערבית, ׁשל ׁשמע קרּית ׁשּלפני ראׁשֹונה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָּברכה
ּבדברֹו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ְֱֲִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻנּסחּה:

ערבים  שיעריב,מעריב לערב קורא שבדיבורו ּפֹותח - ּבחכמה ְְֲֲִִֵַַָָָ
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מאירה,ׁשערים  החמה שדרכן השמים ברקיע דלתות ּבתבּונה - ְְִִָָ
עּתים  וחורף,מׁשּנה קיץ וקור, חום זמני הּזמּנים,- את מחליף ְְֲִִִִֶֶַַַַ

ּבֹורא  ּכרצֹונֹו. ּברקיע ּבמׁשמרֹותיהם הּכֹוכבים את ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמסּדר
ּגֹולל  ולילה, אֹור,[-מסיר]יֹומם מּפני וחׁש חׁש מּפני אֹור ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹ

צבאֹות  ה' ללילה, יֹום ּבין מבּדיל לילה, ּומביא יֹום ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָמעביר
יׂשראל, קדֹוׁש ערבים'.ּברּוך ׁשמֹו הּמעריב ה', אּתה ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָ

ׁשנּיה  בערבית:ּברכה שמע קריאת יׂשראל שלפני עֹולם 'אהבת ְְְֲִִֵַַָָָָָ
לּמדּת. אֹותם ּומׁשּפטים וחּקים ּומצוֹות ותֹורה אהבּת, ְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָֻעּמ

נׂשיח  ּובקּומנּו ּבׁשכבנּו אלהינּו ה' ּכן ונעסוק]על [-נדבר ְְְֱִֵֵֵֵַַָָֹ
ּכי  ועד, לעֹולם ּתֹורת ּבדברי ונעלז ונׂשמח ,רצֹונ ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּבחּקי

ימינּו ואר חּיינּו וזוכה הם טובות, דעות לאדם נותנת שהתורה - ְֵֵֵֶַָֹ
הבא, עולם לחיי ידה ואהבתעל ולילה. יֹומם נהּגה ְְְְֲֶֶֶַָָָָָָּובהם

עטרת היא ּכי ועד, לעֹולם מּמּנּו תסּור כתר]לא ראׁשנּו.[- ְֲִִִֵֶֶֶֶָָָֹֹ
לעד'. יׂשראל עּמֹו את אֹוהב ה', אּתה ְִֵֵֶַַַָָָָּברּו

הּוא  זה ערבית, ׁשל ׁשמע קרּית ׁשּלאחר ראׁשֹונה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָּברכה
זאת ּכל אמּונה 'אמת שמע'נּסחּה: ב'קריאת שאמרנו מה - ֱֱֶָָָָֹֻ

אחד' ד)'ה' ו, עלינּו,(דברים עלינו],קּים ומאומת [-מקובל ֵַָָ
זהו עלינו, הקיים הדבר הוא ואנחנּוומה אלהינּו, ה' הּוא ְֱֲִֵַַֹּכי

ואפס  מלּכנּו, אמת עּמֹו. אין]יׂשראל הּפֹודנּו[- זּולתֹו, ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
עריצים  מּכף הּגֹואלנּו מלכים, חזקים],מּיד הּנפרע [- האל ְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָ

נפׁשנּו הּׂשם נפׁשנּו. אֹויבי לכל ּגמּול המׁשּלם מּצרינּו, ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָלנּו
לּמֹוט  נתן ולא וליפול]ּבחּיים למעוד הּמדריכנּו[- רגלינּו, ְְְִִֵֵַַַַַַַָֹ

ּבמֹות  מלכי אֹויבינּועל ראשי על לדרוך כוח לנו שנותן - ְֵַָ
קרננּוהאומות, ּלנּו[-מלכותנו]וּירם העֹוׂשה ׂשֹונאינּו. ּכל על ְְֵֵֶֶַַַָָָָ

אֹותֹות  ּבפרעה, ּבני בארץ ּומֹופתיםבשמים נקמה ּבאדמת ְְְְְְְִֵַַַָָֹ
חם.חם  בני שהם מצרים ּבעברתֹו- ּכל [-בכעסו]הּמּכה ְְֶֶַַָָָ

עֹולם. לחרּות מּתֹוכם יׂשראל את וּיֹוצא מצרים, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָּבכֹורי
ּגזרי  ּבין ּבניו קרעי]הּמעביר ואת [- רֹודפיהם ואת סּוף, ים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

והֹודּו ּגבּורתֹו, את בנים ראּו טּבע. ּבתהֹומֹות ְְְְִִִֵֶֶַָָָׂשֹונאיהם
כּלם  וענּו עליהם, קּבלּו ּברצֹון ּומלכּותֹו לׁשמֹו, ְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָֻוׁשּבחּו

ּבאלים  כמכה 'מי ואמרּו רּבה נאּדר ּבׂשמחה ּכמכה מי ה' ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָָֹֹ
ועד'. לעֹולם ימל 'ה' פלא', עׂשה תהּלת נֹורא ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹּבּקדׁש

ד)ונאמר מז, יׂשראל',(ישעיה קדֹוׁש ׁשמֹו צבאֹות ה' 'ּגאלנּו ְְְְְֱֲִֵֵֶַָָֹ
יׂשראל'. ּגאל ה', אּתה ְִֵַַָָָָּברּו

הּוא  זה ערבית, ׁשל ׁשמע קרּית ׁשּלאחר אחרֹונה ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָּברכה
לחּיים  והעמידנּו לׁשלֹום, אלהינּו ה' 'הׁשּכיבנּו ְְְְֱֲִִִֵֵֵַַַָָָֹֻנּסחּה:

ׁשלֹומ סּכת עלינּו ּופרס השלום,ּולׁשלֹום, שהוא ה' אוהל - ְְְֵֶַָָֹֻ
והּצילנּו וׁשמרנּו ּבעדנּו, והגן .מּלפני טֹובה ּבעצה ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָותּקננּו

לילה ּומּפחד רע ּדבר בלילה,מּכל לאדם הבאים מפחדים - ְִִַַָָָָָָ
ּכי  ּובֹואנּו, צאתנּו ּוׁשמר ּומאחרינּו, מּלפנינּו הּׂשטן ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַָָָֹֹּוׁשבר

ּתסּתירנּו ּכנפי ּובצל אּתה ּומּצילנּו כנפיך ׁשֹומרנּו בסתר - ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָ
מכעסך, ׁשּנאמר תסתירנו ד)ּכּדבר קכא, ינּום (תהילים לא 'הּנה ֱִֵֶֶַַָָָֹ

לעד. יׂשראל עּמֹו ׁשֹומר ּברּו יׂשראל', ׁשֹומר ייׁשן ְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹולא

ואמן'. אמן לעֹולם ה' לעֹולם''ּברּו ה' ואמן.'ימל אמן ְְְְְִֵֵֵֵָָָָָָָֹ
האלהים  הּוא ה' וּיאמרּו ּפניהם על וּיּפלּו העם ּכל ְְְְֱִִֵֶַַַַַָָָָֹֹ'וּירא

האלהים'. הּוא לעֹולם'.ה' ּכבֹודֹו ׁשם כבֹוד 'ּברּו 'ויּמלא ְְְְֱִִֵֵָָָָֹ

הארץ'. ּכל את ּברּוה' ּבּלילה. ה' ּברּו ּבּיֹום, ה' ּברּו ְֶֶַַַָָָָָָָ
ה' ּברּו ּבׁשכבנּו, ה' ּברּו ּבערב. ה' ּברּו ּבּבקר, ְְֵֶֶֶַָָָָָֹה'
'אׁשר  והּמתים, החּיים נפׁשֹות ּבידֹו אׁשר האל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבקּומנּו.

איׁש'. ּבׂשר ּכל ורּוח חי ּכל נפׁש רּוחי ּבידֹו אפקיד ּביד' ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ
ה' אֹותי ממיתה,ּפדית אותי הצלת אמת.- עינינּואל יראּו ְֱִִִֵֵֵֶָָ

מל לצּיֹון 'ּבאמר ,ּביׁשּועת נפׁשנּו ותגל לּבנּו ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹויׂשמח
ועד'. לעֹולם ימל 'ה' ,מל ה' ,מל ה' .'אלהיּברּו ְְֱִִֶֶֶָָָָָָֹֹ

לעֹולם  ימל ּתמיד וקּים חי ּבכבֹודֹו, הּמֹול ה', ְְְְִִִֵַַַַָָָָֹאּתה
ֶָועד'.

זֹו, ּברכה ּבאמצע ּפסּוקין להֹוסיף העם מקצת ְְְְְְְֲִִִֶַָָָָָָונהגּו
העם  ּכל 'וּירא הּזה: ּכּנּסח ּפניהם וקֹוראין על וּיּפלּו ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻ

ה' 'הֹוׁשיענּו האלהים'. הּוא ה' האלהים הּוא ה' ְֱֱִִִֵַָָֹֹֹוּיאמרּו
להׁשּתּבח  קדׁש לׁשם להֹודֹות הּגֹוים מן וקּבצנּו ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹאלהינּו

'חסדיך.ּבתהּלת על ישבחונו שהגויים בשבח ה'- יּטׁש לא 'ּכי ְִִִִֶָֹֹ
הֹואיל  ּכי הּגדֹול ׁשמֹו ּבעבּור עּמֹו נשבע]את לעׂשֹות [- ה' ְֲֲִִֶַַַַָ

לעם'. לֹו הר אתכם את לׁשּפט צּיֹון ּבהר מֹוׁשיעים 'ועלּו ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹ
הּמלּוכה'. לה' והיתה הארץ עׂשו ּכל על למל ה' 'והיה ְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

אחד'. ּוׁשמֹו אחד ה' יהיה ההּוא ׁשּבּׁשמים,ּבּיֹום אלהינּו ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ונפׁש החּיים נפׁש ּביד ּתמיד, עלינּו ּומלכּות ׁשמ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָקּים

איׁש'. ּבׂשר ּכל ורּוח חי ּכל נפׁש ּבידֹו 'אׁשר 'ּבידהּמתים, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
אמת'. אל ה' אֹותי ּפדית רּוחי וצאן אפקיד עּמ 'ואנחנּו ְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַָָֹ

מנהיגנו,מרעית לבדך שאתה ודֹור - לדֹור לעֹולם ל נֹודה ְְְְִֶֶַָָ
.'ּתהּלת ׁשקר נסּפר מּׂשפת נפׁשי הּצילה חיצוני 'ה' מדיבור - ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

שקר, רמּיה'של שמרמה מּלׁשֹון שקר, של פנימי מדיבור - ְִִָָ
תבׁשּובתחבולות. לא עֹולמים ּתׁשּועת ּבה' נֹוׁשע ְְִִֵֵַַַָָֹֹ'יׂשראל

עד'. עֹולמי עד תּכלמּו ּכאׁשר ולא עּמנּו אלהינּו ה' 'יהי ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָֹֹ
אליו  לבבנּו להּטֹות יּטׁשנּו, ואל יעזבנּו אל אבתינ ּו עם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָֹהיה
אׁשר  ּומׁשּפטיו וחּקיו מצֹותיו ולׁשמר ּדרכיו ּבכל ְְְְְְְֲִִִֶֶֶָָָָָָָָֹֻללכת

אבתינּו'. את הללּויּה'.צּוה יּה ּתהּלל הּנׁשמה ה''ּכל ּברּו ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
ּבערב. ה' ּברּו ּבּבקר, ה' ּברּו ּבּלילה. ה' ּברּו ְֶֶֶַַַַָָָָָֹּבּיֹום,
ּסלה  נהּלל ּתמיד ּבקּומנּו. ה' ּברּו ּבׁשכבנּו, ה' ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָּברּו

ּבכבֹודֹו,[-לעולם], הּמֹול ה', אּתה ּברּו .ּבאמּונת ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָונׂשיח
ועד'. לעֹולם ימל ּתמיד וקּים ְְְִִֶַַָָָָֹחי

ה'תשע"ה  טבת כ"ח שני יום

וסּדּורן: הּתפּלה ּברכֹות ְְְִִִַַָָֻנּסח

אברהם  אלהי אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ה' אּתה ּברּו ְֱֱֲֵֵֵֵֵַַָָָָֹֹֹא.
ה  יעקב, ואלהי יצחק אל אלהי והּנֹורא, הּגּבֹור הּגדֹול אל ְְֱֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹֹ

טֹובים עליֹון  חסדים ּגֹומל מגמילות , יותר טובים שחסדיך - ְֲִִֵֶָ
האדם, גֹואל חסדי ּומביא אבֹות, חסדי וזֹוכר הּכל, ְְְִֵֵֵֵֶַַָֹוקֹונה

מגן  ה', אּתה ּברּו ּומגן. מֹוׁשיע רחמן מל בניהם, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלבני
ְַָָאברהם.

ה' לעֹולם גּבֹור אּתה לגבורותיך,ב. וסוף קץ שאין מחּיה - ְְִֵַַָָ
רב  אּתה, מרבה]מתים מּׁשיב[- ומחזיר]להֹוׁשיע, [-מסלק ְִִִֵַַַַָ

חּיים  מכלּכל הּגׁשם, ּומֹוריד הברואים הרּוח את מפרנס - ְְִִֵֶֶַַַַָ
וסֹומ חֹולים רֹופא רּבים, ּברחמים מתים מחּיה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַּבחסד,
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אסּורים  ּומּתיר הנמצאים נֹופלים קשרי את פותח שאתה - ְֲִִִַ
עפרבמאסר, ליׁשני אמּונתֹו למתים].ּומקּים כמֹוכה [- מי ְֱִִֵֵֵַָָָָָ

אּתה  ונאמן ּומחּיה, ממית ל ּדֹומה ּומי ּגבּורֹות ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָּבעל
הּמתים. מחּיה ה', אּתה ּברּו מתים. ְְֲִִֵֵֵַַַַָָלהחיֹות

ּוקדֹוׁשים  קדֹוׁש, וׁשמ קדֹוׁש אּתה ישראל ג. עם יֹום - ּבכל ְְְְִִַָָָָ
ּסלה לעולם].יהללּו הּקדֹוׁש.[- האל ה', אּתה ּברּו ְְֵֶַַַָָָָָ

חֹונן  אּתה חומל]ד. ּדעת ונותן [- לחשוב לאדם מיושבת דעה - ְֵַַַָָָ
ּבינה מחשבות, לאנֹוׁש 'דעת',ּומלּמד לאדם לו שיש שלאחר - ְֱִֵֶַָ

דבר. מתוך דבר להבין שיודע 'בינה', מלמדו גם מאּתהוא ְִֵֵָחּננּו
והׂשּכל  ּובינה חכמה מוצלחת.ּדעה חכמה ה',- אּתה ּברּו ְְְִֵֵַַָָָָָָ

הּדעת. ֵַַָחֹונן

הׁשיבנּו החזירנו]ה. -]לתֹורת את אבינּו ולקיים לעשות - ְֲִִֵֶָָ
לעבֹודתהתורה, מלּכנּו המצוות,וקרבנּו לעבודת והחזירנּו- ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָ

לפני ׁשלמה סייענו ּבתׁשּובה בתשובה, לחזור התחלנו שאם - ְְְִֵֶָָָ
לפניך  שלמה תשובה ּבתׁשּובה..שתהיה הרֹוצה ה', אּתה ְִֶַָָָָּברּו

חטאנּו ּכי אבינּו לנּו סלח בשוגג,ו. שחטאנו על לנּו- ּומחל ְְִִַָָָָָֹ
פׁשענּו ּכי במזיד,מלּכנּו שפשענו על אּתה.- וסּלח טֹוב אל ּכי ְְְִִֵֵַַָָָָָ

לסלח. ּומרּבה חּנּון ה', אּתה ְְִֶַַַַָָֹּברּו

בענינּו 'ראה שבגלות,ז. וצערנו עמלנו ּומהר - ריבנּו, וריבה ְְְְִִֵֵֵֵַָָ
ּגֹואל  ה', אּתה ּברּו אּתה. חזק ּגֹואל מל אל ּכי ְֳִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָלגאלנּו,

ְִֵָיׂשראל.

והעלה  ונּוׁשעה, הֹוׁשיענּו ונרפא, אלהינּו ה' רפאנּו ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָֹח.
ּתחלּואינּו לכל ׁשלמה העבירות,רפּואה שמחמת הנפש לחולי - ְְְֲֵֵַָָָ

עּמֹו חֹולי רֹופא ה', אּתה ּברּו אּתה. רחמן רֹופא אל ֲִֵֵֵֵַַַַָָָָּכי
ְִֵָיׂשראל.

ׁשנתנּו, את ּובר ידינּו, מעׂשה ּבכל אלהינּו ה' ּברכנּו ְְְֱֲֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹט.
וׂשּבע  האדמה, ּפני על ּומטר טל ותשביע]ותן העֹולם [- את ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָָ

ורּוה  ,מּטּוב ותשביע ּכּלֹו -][,יד מּתנֹות מעׁשר ּתבל ּפני ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֻ
מיני  ּכל ואת הּזאת הּׁשנה את אלהינּו ה' והּצילה ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹוׁשמרה

פירותיה]ּתבּואתּה ּפרענּות,[- מיני ּומּכל מׁשחית מיני מּכל ְְְִִִִִֵֵַָָָָָֻ
ותקוה  אחרית לּה מקווים,ותן שאנו כמו טוב סוף ׂשבע - ְְְֲִִֵַַָָֹ

מבר ה', אּתה ּברּו הּטֹובֹות. ּכּׁשנים ּוברכה ְְְִֵַַַָָָָָָָוׁשלֹום
ִַָהּׁשנים.

לחרּותנּו ּגדֹול ּבׁשֹופר ּתקע להוציאנו י. יצחק של אילו בקרן - ְְְֵֵַָָ
הגויים, נס משעבוד דגל]וׂשא והרם ּגלּיֹותינּו[- ּכל את לקּבץ ְְֵֵֵֶַָָָֻ

נדחי  מקּבץ ה', אּתה ּברּו לארצנּו. הארץ ּכנפֹות ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָמארּבע
פזורי] יׂשראל.[- ְִֵַָעּמֹו

ׁשֹופטינּו הׁשיבה שבין יא. בדברים הדנים השופטים את תחזיר - ְִֵָָ
לחברו ויֹועצינּואדם אדם ּכבראׁשֹונה, שבין בדברים היועצים - ְְֲִֵָָ

ו למקום  יגֹון ּכבּתחּלה, מּמּנּו צער]הסר -]ּומל ואנחה, ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹ
ּבצדק  ּברחמים לבּד אּתה הראוי עלינּו כפי נברא לכל לתת - ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָ

ּומׁשּפט.לו  צדקה אֹוהב ה', אּתה ּברּו ְְְְִִֵַָָָָָָּובמׁשּפט.

למׁשּמדים  הארץ יב. כגויי מתנהגים שהם כלומר המשתמדים, - ְִַָֻ
ּתקוה  ּתהי כלל.אל להצלחה וציפייה בטחון להם יהיה שלא ּכל - ְְִִַָָ

האומות הּמינים  ומיני ישראל מיני במהרה]ּכרגע - יאבדּו.[- ְִִֵֶַַֹ

זדֹון ּברּו[-רשעה]ּומלכּות בימינּו. מהרה ּותׁשּבר ּתעּקר ְְְְְֵֵֵֵַַַָָָָ
זדים. ּומכניע אֹויבים ׁשֹובר ה', ְְִִִֵֵַַַָאּתה

ׁשארית  ועל הּצדק ּגרי ועל החסידים ועל הּצּדיקים על ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַיג.
יהמּו יׂשראל ּבית ייכמרו]עּמ ותן [- אלהינּו, ה' רחמי ְְְֱֱֲִֵֵֵֵֶֶַַָֹ

חלקנּו וׂשים ּבאמת, ּבׁשמ הּבֹוטחים לכל טֹוב ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָׂשכר
נבֹוׁש לא לעֹולם ב ממעשינו,עּמהם, בׁשמ טחנּוּכי ְְְְִִִֵֶָָָָֹ

לּצּדיקים. ּומבטח מׁשען ה', אּתה ּברּו נׁשעּנּו. ְְְְְִִִִִִַַַַָָָָָוליׁשּועת

אֹותּה ּובנה ּדּברּת, ּכאׁשר עיר ירּוׁשלים ּבתֹו ּתׁשּכן  ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹיד.
עֹולם  תחרב,ּבנין שלא לעולמים, אּתה - ּברּו בימינּו. ּבמהרה ְְְִִֵֵַַָָָָָ

ירּוׁשלים. ּבֹונה ְִֵָָה',

ּדוד  צמח את המשיח]טו. למלך כינוי וקרנֹו[- תצמיח, מהרה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָ
יׁשּועה. קרן מצמיח ה', אּתה ּברּו .ּביׁשּועת ְְִִֶֶֶַַַָָָָָּתרּום

עלינּו ורחם וחּוס אלהינּו, ה' קֹולנּו ׁשמע נפשותינו,יו. על - ְְְֱֵֵֵֵַַָֹ
ריקם  מלּכנּו מּלפני ּתפּלתנּו. את ורצֹון ּברחמים [-וקּבל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

וכל] מכל לגמרי ּכל ריק ּתפּלת ׁשֹומע אּתה ּכי ּתׁשיבנּו, ְְִִִֵֵַַַַָָאל
ישראל.ּפה  עמך פיות כל ּתפּלה.- ׁשֹומע ה', אּתה ּברּו ְִֵֶַַָָָ

ׁשעה  ולתפּלתם יׂשראל ּבעּמ אלהינּו ה' רצה ],[-תפנה יז. ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵַָָָֹ
ּבית לדביר העבֹודה לבית והׁשב הקרבנות עבודת שתחזיר - ְְֲִִֵֵֶָָָ

יׂשראל המקדש, מזבח -ואּׁשי גבי על הקרבים הצדיקים נשמות ְְִִֵֵָ
מעלה, ּותהי של ּברצֹון, תקּבל  ּבאהבה מהרה ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָּותפּלתם,

עינינּו ותחזינה ותרצנּו, ,עּמ יׂשראל עבֹודת ּתמיד ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָלרצֹון
לנו המקדש]ּבׁשּוב ּכמאז [-לבית ּברחמים [-לצּיֹון ְְְְְְְֲִִֵַָָ
לצּיֹון.כמלפנים]. ׁשכינתֹו הּמחזיר ה', אּתה ְְֲִִִַַַָָָּברּו

צּור אלהינּו, ה' הּוא ׁשאּתה ל אנחנּו מֹודים [-חוזק]יח. ְֱֲִֵַַָָָֹ
ּונסּפר חּיינּו ל נֹודה ודֹור, לדֹור הּוא אּתה יׁשענּו מגן ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָ

הּפקּודֹות  נׁשמֹותינּו על ,ּביד הּמסּורין חּיינּו על ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָּתהּלת
שאנו ל עד לילה כל ה' אצל בפיקדון שנמצאת הנשמה על - ָ

ועת מתעוררים, עת ׁשּבכל ונפלאֹותי נּסי וזמן],על זמן -] ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָ
כלּו לא ּכי הּטֹוב וצהרים. ובקר ונגמרו]ערב פסקו -] ְֳִִֶֶֶַָָָָֹֹ

ת  לא ּכי המרחם ,החּיים [-נשלמו]ּמּורחמי ּכל ,חסדי ְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָֹ
ה', אּתה ּברּו הּטֹוב. האל טֹוב ּכי הּגדֹול ׁשמ את ְְְִִֵֶַַַַָָָָיהללּו

להֹודֹות. נאה ּול ׁשמ ְְְִֶַָהּטֹוב

ועל  עלינּו ורחמים וחסד חן ּוברכה, טֹובה ׁשלֹום ׂשים ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָיט.
ּפני מּמאֹור ּכּלנּו ּוברכנּו ,עּמ יפות יׂשראל פנים בסבר - ְְְִִֵֵֶֶַָָָָֻ

פניך, ּתֹורה ובהארת אלהינּו ה' לנּו נתּת ּפני מּמאֹור ְֱִִֵֶַָָָָָֹּכי
את  לבר ּבעיני וטֹוב וׁשלֹום. צדקה וחסד, אהבה ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָוחּיים,
את  המבר ה', אּתה ּברּו ּבּׁשלֹום. עת ּבכל יׂשראל ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָעּמ

ּבּׁשלֹום. יׂשראל ְִֵַַָָעּמֹו

מֹוריד  להֹוׁשיע, 'רב ׁשנּיה: ּבברכה אֹומר החּמה ְְְִִִִִֵַַַַָָָָּבימֹות
ּתׁשיעית  ּברכה ּומבר וכּו'', ּבחסד חּיים מכלּכל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּטל,
את  ּובר ידינּו, מעׂשה ּבכל אלהינּו ה' 'ּברכנּו הּזה: ְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻּבּנּסח

ּבטללי רבים]ׁשנתנּו בלשון טל ּכּׁשנים רצֹון [- ּונדבה ּברכה ְְְְְִֵֵַַָָָָָָָ
הּׁשנים'. מבר ה', אּתה ּברּו ְִֵַַַָָָָהּטֹובֹות.

ימים  ּומֹוצאי הּכּפּורים יֹום ּומֹוצאי ׁשּבת מֹוצאי ְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָּבלילי
לאדם  חֹונן 'אּתה זה: ּבנּסח רביעית ּברכה מבר ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֻטֹובים,

ואּתה  ּבינה, לאנֹוׁש ּומלּמד לחל,ּדעת קדׁש ּבין הבּדלּת ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ
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הּׁשביעי  יֹום ּובין לּגֹויים, יׂשראל ּובין ,לחׁש אֹור ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָֹּובין
ּכ לחל, קדׁש ּבין ׁשהבּדלּת ּכׁשם הּמעׂשה. ימי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹלׁשׁשת
ּפרענּיֹות  מיני ּומּכל מׁשחית מיני מּכל והּצילנּו ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָָֻֻּפדנּו

המתקבצות]הּמתרּגׁשֹות  הּכל,[- מן וׁשמרנּו ּבעֹולם, לבא ְְְְִִֵַַַָָָָֹֹ
חֹונן  ה', אּתה ּברּו והׂשּכל. ּובינה ּדעה מאּת ְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָָוחּננּו

ַַָהּדעת'.

ׁשבע  ּבברּכת מֹוסיף מֹועד ׁשל ּובחּלֹו חדׁשים ְְְְְֳִִִֵֵֶַַָָֻּבראׁשי
זה: ּבנּסח אֹותּה ּומבר ּומנחה, וׁשחרית ּבערבית ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻעׂשרה
והׁשב  ׁשעה, ולתפּלתם יׂשראל ּבעּמ אלהינּו ה' ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹ'רצה
מהרה  ּותפּלתם יׂשראל ואּׁשי ,ּבית לדביר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָהעבֹודה
יׂשראל  עבֹודת ּתמיד לרצֹון ּותהי ּברצֹון, ּתקּבל ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָּבאהבה
יראה, יּגיע, ויבֹוא, יעלה אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו .ְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹעּמ

יּׁשמע  יתקבל ירצה, מושגח],יּפקד ],[- יהא -]לפני יּזכר ְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
מׁשיח  זכרֹון ,עיר ירּוׁשלים זכרֹון אבֹותינּו, זכרֹון ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָזכרֹוננּו,
לפליטה  ,לפני יׂשראל ּבית עּמ ּכל זכרֹון ,עבּד ּדוד ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבן

להצלה] החדׁש[- ראׁש ּביֹום ּולרחמים, לחסד לחן ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָֹֹלטֹובה
ּבֹו אלהינּו ה' זכרנּו ּולהֹוׁשיענּו. עלינּו ּבֹו לרחם ְְְֱִֵֵֵֵֵֶַַָָֹהּזה,
ּבדבר  לחּיים, בֹו הֹוׁשיענּו לברכה, בֹו ּפקדנּו ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָלטֹובה,
מּכל  ּבֹו ּומּלטנּו עלינּו, ורחם וחּננּו חּוס ורחמים  ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָיׁשּועה
ותחזינה  ותרצנּו, ׁשלמה. ׂשמחה בֹו וׂשּמחנּו ויגֹון, ְְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָָָָצרה

ּבׁשּובך  ה',עינינּו אּתה ּברּו ּכמאז. ּברחמים לצּיֹון לנו ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָ
לצּיֹון'. ׁשכינתֹו ְְֲִִִַַָהּמחזיר

מקרא  'ּביֹום אֹומר: מֹועד ׁשל זמן]ּובחּלֹו הּזה',[- קדׁש ְְְִֵֵֶֶֶַָֹֻ
הּסּכֹות  חג מֹועד 'ּביֹום אֹו הּזה', הּמּצֹות חג מֹועד ְְֵֵֶַַַַַַֻ'ּביֹום

וכּו''. ּולהֹוׁשיענּו עלינּו ּבֹו 'לרחם ְְְִֵֵֵֶַַָהּזה',

מבר הּתענית ּבּנּסח את ּביֹום הּיחיד, עׂשרה ׁשׁש ּברּכת ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻ
וקּבל  עלינּו, ורחם וחּוס אלהינּו ה' קֹולנּו 'ׁשמע ְְְְֱֵֵֵֵֵֶַַַַָֹהּזה:
אל  ריקם מלּכנּו מּלפני ּתפּלתנּו, את ורצֹון ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּברחמים
ּכי  הּזה, הּתענית צֹום ּביֹום עננּו אלהינּו ה' עננּו ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַֹּתׁשיבנּו,

ּפני ּתסּתר אל אנחנּו גדֹולה השגחתך]בצרה ואל [- מּמּנּו, ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָ
תכסה]ּתעלם לׁשוענּו[- קרֹוב והיה ּתפּלתנּו, מּׁשמע אזנ ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

לשעוותנו]. נקרא [- בפינו טרם להתפלל שנסיים קודם ואּתה - ְְִֶֶַָָ
נדּבר תפילתנו ּתענה, מדברים אנו בעוד ּכּדבר - ּתׁשמע, ואּתה ְְְֲִֵֶַַַַַָָָ

כד)ׁשּנאמר סה, עֹוד (ישעיה אענה ואני יקראּו טרם 'והיה ְְֱֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָ
ואני  מדּברים ּפה.הם ּכל ּתפּלת ׁשֹומע אּתה ּכי אׁשמע', ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּתפּלה'. ׁשֹומע ה', אּתה ְִֵַַָָָּברּו

ּברכה  אחר עצמּה, ּבפני ּברכה זה נּסח אֹומר צּבּור ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻּוׁשליח
הּתענית  צֹום ּביֹום עננּו אלהינּו ה' 'עננּו אֹומר: ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵַַֹׁשביעית
ואני  מדּברים הם 'עֹוד עד וכּו'', גדֹולה בצרה ּכי ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָהּזה,
ּומּציל. ּפֹודה וצּוקה, צרה עת ּבכל עֹונה אּתה ּכי ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָאׁשמע,

צרה'. ּבעת העֹונה ה', אּתה ְֵֶַָָָָָּברּו

'רחם  זה: ּבנּסח עׂשרה ארּבע ּברּכת מבר ּבאב ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻּבתׁשעה
,עיר ירּוׁשלים ועל ,עּמ יׂשראל ועל עלינּו, אלהינּו ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹה'

הּׁשֹוממה  החרבה האבלה הריקה]העיר ּביד [- הּנתּונה ְְֲֲִֵֵֵַַַַָָָָָָ
חפּוי  לּה וראׁש הּיֹוׁשבת ובכלימה זרים, בבושת מכוסה - ְִֶֶַָָָֹ

ילדה  ׁשּלא עקרה בחרפה,ּכאּׁשה שיושבת ויבּלעּוה מעולם, ְְְְֲִֶַַָָָָָָֹ

מלחמה,לגיֹונים  מחנות של גדולות חבורות שאכלוה וּיירׁשּוה - ְִִִַָָ
עבדי נבלת וּיּתנּו ּפסילים, עבדיך]עֹובדי בשר מאכל [- ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָ

ּבמרר  צּיֹון ּכן על הארץ. ּולבהמת הּׁשמים במרירות]לעֹוף -] ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָ
קֹולּה ּתּתן וירּוׁשלים ויללה,ּתבּכה בכי קול על - לּבי לּבי ְִִִִִִִִֵֶַַָָ

המתים],חלליהם  מעי [- הרּוגיהם מעי נקברו.על שלא ראה - ְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַ
ּבאׁש ה' אּתה ּכי ונחמּה, ׁשֹוממֹותיה ורחם והּביטה, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָה'

ּכּכתּוב  לבנֹותּה, עתיד אּתה ּובאׁש ט)יּסדּתּה ב, 'ואני (זכריה ְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָ
בתֹוכּה'. אהיה ּולכבֹוד סביב אׁש חֹומת ה' נאם ּלּה ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָֻאהיה

ירּוׁשלים'. ּבֹונה ה', אּתה ְִֵַָָָָּברּו

אנחנּו 'מֹודים זה: ּבנּסח עׂשר ׁשמֹונה ּברּכת מבר ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֻּבפּורים
הּוא  אּתה יׁשענּו מגן חּיינּו צּור אלהינּו, ה' הּוא ׁשאּתה ְֱִֵֵֵֵַַַָָָָָֹל
הּמסּורים  חּיינּו על ,ּתהּלת ּונסּפר ל נֹודה וד ֹור, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָלדֹור
יֹום  ׁשּבכל נּסי על ,ל הּפקּודֹות נׁשמֹותינּו ועל ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָּבידי
ועל  הּנּסים על ועת, עת ׁשּבכל נפלאֹותי על ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָויֹום,
ּבּימים  אבֹותינּו ועם עּמנּו ׁשעׂשית הּתׁשּועֹות ועל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָהּגבּורֹות

הּזה  ּבּזמן שאנו ההם הזה בתאריך חלו בימיהם שאירעו שהנסים - ְֵֶַַַָ
עתה. בו על עומדים הרע המן ּכׁשעמד ואסּתר, מרּדכי ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבימי

ּכל  את ּולאּבד להרג להׁשמיד ּובּקׁש יׂשראל, ּבית ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹעּמ
לבֹוז  ּוׁשללם אחד ּביֹום ונׁשים טף זקן ועד מּנער ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָהּיהּודים,

את ,- ודנּת צרתם, ּבעת להם עמדּת הרּבים ּברחמי ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָואּתה
הגויים ּדינם  עם 'משפט' עבורם שעשית ריבם - את -ורבּת ְְִִֶַָָָ

הגויים  עם 'ריב' עבורם את שעשית והפרּת נקמתם, את ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָונקמּת
ּבראׁשֹו ּגמּולֹו לֹו והׁשבֹות מחׁשבּתֹו, את וקלקלּת -עצתֹו ְְְְְְֲֲֲִֵֶַַַַָָָֹ

מידה  כנגד למידה ועׂשית העץ, על ּבניו ואת אֹותֹו ְְְְִֵֶַָָָָָָותלּו
ּכׁשם  ונּסים. ּפלא עׂשית יׂשראל ּולעּמ ,ּבעֹולמ ּגדֹול ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשם
ּוגבּורֹות  נּסים עּמנּו עׂשה ּכ ונּסים, ּפלא עּמהן ְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָׁשעׂשית
,ל מֹודים אנּו אלהינּו ה' ּכּלם ועל הּזאת. ּובעֹונה ְֱִֵֵַַָָָָָָֹֹֻּבעת
וכּו''. חסדי תּמּו לא ּכי המרחם ,רחמי כלּו לא ּכי ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָֹֹהּטֹוב

וכּו'', ל אנחנּו 'מֹודים הּזה: ּבּנּסח זֹו ּברכה מבר ְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָֻֻּבחנּכה
ועל  הּנּסים 'על ועת'. עת ׁשּבכל נפלאֹותי 'על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָעד
ועל  הּפדּות ועל הּתׁשּועֹות ועל הּמלחמֹות ועל ְְְְְְְְִַַַַַַַַָהּגבּורֹות

פדייה]הּפרקן  של לשון ּבּימים [- אבֹותינּו ועם עּמנּו ׁשעׂשית ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֻ
חׁשמֹונאי  ּגדֹול ּכהן יֹוחנן ּבן מּתתיה ּבימי הּזה. ּבּזמן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹההם

וגדולה] שררה לשון הרׁשעה [- יון מלכּות ּכׁשעמדה ְְְְֶַָָָָָָָָָּובניו,
מחּקי  ּולהעבירם מּתֹורת לבּטלם יׂשראל ּבית עּמ ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻעל
ודנּת צרתם ּבעת להם עמדּת הרּבים ּברחמי ואּתה .ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָרצֹונ
ּומסרּת נקמתם, את ונקמּת ריבם את ורבּת ּדינם ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָאת
ּביד  ּוטמאים מעּטים, ּביד ורּבים חּלׁשים, ּביד ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָּגּבֹורים

עֹוׂשי  ּביד ּופֹוׁשעים צּדיקים, ּביד ּורׁשעים [-טהֹורים, ְְְְְִִִִִֵַַַָ
ּולעּממקיימי] ,ּבעֹולמ ּגדֹול ׁשם ל ועׂשית ,ְְְְְִֵֶֶַָָָָָתֹורת

נּסים  עּמהם ׁשעׂשית ּכׁשם ונּסים. ּפלא עׂשית ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָיׂשראל
הּזאת. ּובעֹונה ּבעת ּוגבּורֹות נּסים עּמנּו עׂשה ּכ ְְֲִִִֵֵַָָָָָֹּוגבּורֹות,
כלּו לא ּכי הּטֹוב ,ל מֹודים אנּו אלהינּו ה' ּכּלם ְֱִִֵַַָָָָֹֹֻועל

וכּו''. ְֲֶַרחמי

זה: ּבנּסח ׁשליׁשית ּברכה לעֹולם מבר צּבּור ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֻׁשליח
ונעריצ בידך,'נקּדיׁש שהחוזק לומר נשבחך -ל ּונׁשּלׁש ְְְְֲִִֵַַַָָ
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אסּורים  ּומּתיר הנמצאים נֹופלים קשרי את פותח שאתה - ְֲִִִַ
עפרבמאסר, ליׁשני אמּונתֹו למתים].ּומקּים כמֹוכה [- מי ְֱִִֵֵֵַָָָָָ

אּתה  ונאמן ּומחּיה, ממית ל ּדֹומה ּומי ּגבּורֹות ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָּבעל
הּמתים. מחּיה ה', אּתה ּברּו מתים. ְְֲִִֵֵֵַַַַָָלהחיֹות

ּוקדֹוׁשים  קדֹוׁש, וׁשמ קדֹוׁש אּתה ישראל ג. עם יֹום - ּבכל ְְְְִִַָָָָ
ּסלה לעולם].יהללּו הּקדֹוׁש.[- האל ה', אּתה ּברּו ְְֵֶַַַָָָָָ

חֹונן  אּתה חומל]ד. ּדעת ונותן [- לחשוב לאדם מיושבת דעה - ְֵַַַָָָ
ּבינה מחשבות, לאנֹוׁש 'דעת',ּומלּמד לאדם לו שיש שלאחר - ְֱִֵֶַָ

דבר. מתוך דבר להבין שיודע 'בינה', מלמדו גם מאּתהוא ְִֵֵָחּננּו
והׂשּכל  ּובינה חכמה מוצלחת.ּדעה חכמה ה',- אּתה ּברּו ְְְִֵֵַַָָָָָָ

הּדעת. ֵַַָחֹונן

הׁשיבנּו החזירנו]ה. -]לתֹורת את אבינּו ולקיים לעשות - ְֲִִֵֶָָ
לעבֹודתהתורה, מלּכנּו המצוות,וקרבנּו לעבודת והחזירנּו- ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָ

לפני ׁשלמה סייענו ּבתׁשּובה בתשובה, לחזור התחלנו שאם - ְְְִֵֶָָָ
לפניך  שלמה תשובה ּבתׁשּובה..שתהיה הרֹוצה ה', אּתה ְִֶַָָָָּברּו

חטאנּו ּכי אבינּו לנּו סלח בשוגג,ו. שחטאנו על לנּו- ּומחל ְְִִַָָָָָֹ
פׁשענּו ּכי במזיד,מלּכנּו שפשענו על אּתה.- וסּלח טֹוב אל ּכי ְְְִִֵֵַַָָָָָ

לסלח. ּומרּבה חּנּון ה', אּתה ְְִֶַַַַָָֹּברּו

בענינּו 'ראה שבגלות,ז. וצערנו עמלנו ּומהר - ריבנּו, וריבה ְְְְִִֵֵֵֵַָָ
ּגֹואל  ה', אּתה ּברּו אּתה. חזק ּגֹואל מל אל ּכי ְֳִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָלגאלנּו,

ְִֵָיׂשראל.

והעלה  ונּוׁשעה, הֹוׁשיענּו ונרפא, אלהינּו ה' רפאנּו ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָֹח.
ּתחלּואינּו לכל ׁשלמה העבירות,רפּואה שמחמת הנפש לחולי - ְְְֲֵֵַָָָ

עּמֹו חֹולי רֹופא ה', אּתה ּברּו אּתה. רחמן רֹופא אל ֲִֵֵֵֵַַַַָָָָּכי
ְִֵָיׂשראל.

ׁשנתנּו, את ּובר ידינּו, מעׂשה ּבכל אלהינּו ה' ּברכנּו ְְְֱֲֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹט.
וׂשּבע  האדמה, ּפני על ּומטר טל ותשביע]ותן העֹולם [- את ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָָ

ורּוה  ,מּטּוב ותשביע ּכּלֹו -][,יד מּתנֹות מעׁשר ּתבל ּפני ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֻ
מיני  ּכל ואת הּזאת הּׁשנה את אלהינּו ה' והּצילה ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹוׁשמרה

פירותיה]ּתבּואתּה ּפרענּות,[- מיני ּומּכל מׁשחית מיני מּכל ְְְִִִִִֵֵַָָָָָֻ
ותקוה  אחרית לּה מקווים,ותן שאנו כמו טוב סוף ׂשבע - ְְְֲִִֵַַָָֹ

מבר ה', אּתה ּברּו הּטֹובֹות. ּכּׁשנים ּוברכה ְְְִֵַַַָָָָָָָוׁשלֹום
ִַָהּׁשנים.

לחרּותנּו ּגדֹול ּבׁשֹופר ּתקע להוציאנו י. יצחק של אילו בקרן - ְְְֵֵַָָ
הגויים, נס משעבוד דגל]וׂשא והרם ּגלּיֹותינּו[- ּכל את לקּבץ ְְֵֵֵֶַָָָֻ

נדחי  מקּבץ ה', אּתה ּברּו לארצנּו. הארץ ּכנפֹות ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָמארּבע
פזורי] יׂשראל.[- ְִֵַָעּמֹו

ׁשֹופטינּו הׁשיבה שבין יא. בדברים הדנים השופטים את תחזיר - ְִֵָָ
לחברו ויֹועצינּואדם אדם ּכבראׁשֹונה, שבין בדברים היועצים - ְְֲִֵָָ

ו למקום  יגֹון ּכבּתחּלה, מּמּנּו צער]הסר -]ּומל ואנחה, ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹ
ּבצדק  ּברחמים לבּד אּתה הראוי עלינּו כפי נברא לכל לתת - ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָ

ּומׁשּפט.לו  צדקה אֹוהב ה', אּתה ּברּו ְְְְִִֵַָָָָָָּובמׁשּפט.

למׁשּמדים  הארץ יב. כגויי מתנהגים שהם כלומר המשתמדים, - ְִַָֻ
ּתקוה  ּתהי כלל.אל להצלחה וציפייה בטחון להם יהיה שלא ּכל - ְְִִַָָ

האומות הּמינים  ומיני ישראל מיני במהרה]ּכרגע - יאבדּו.[- ְִִֵֶַַֹ

זדֹון ּברּו[-רשעה]ּומלכּות בימינּו. מהרה ּותׁשּבר ּתעּקר ְְְְְֵֵֵֵַַַָָָָ
זדים. ּומכניע אֹויבים ׁשֹובר ה', ְְִִִֵֵַַַָאּתה

ׁשארית  ועל הּצדק ּגרי ועל החסידים ועל הּצּדיקים על ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַיג.
יהמּו יׂשראל ּבית ייכמרו]עּמ ותן [- אלהינּו, ה' רחמי ְְְֱֱֲִֵֵֵֵֶֶַַָֹ

חלקנּו וׂשים ּבאמת, ּבׁשמ הּבֹוטחים לכל טֹוב ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָׂשכר
נבֹוׁש לא לעֹולם ב ממעשינו,עּמהם, בׁשמ טחנּוּכי ְְְְִִִֵֶָָָָֹ

לּצּדיקים. ּומבטח מׁשען ה', אּתה ּברּו נׁשעּנּו. ְְְְְִִִִִִַַַַָָָָָוליׁשּועת

אֹותּה ּובנה ּדּברּת, ּכאׁשר עיר ירּוׁשלים ּבתֹו ּתׁשּכן  ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹיד.
עֹולם  תחרב,ּבנין שלא לעולמים, אּתה - ּברּו בימינּו. ּבמהרה ְְְִִֵֵַַָָָָָ

ירּוׁשלים. ּבֹונה ְִֵָָה',

ּדוד  צמח את המשיח]טו. למלך כינוי וקרנֹו[- תצמיח, מהרה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָ
יׁשּועה. קרן מצמיח ה', אּתה ּברּו .ּביׁשּועת ְְִִֶֶֶַַַָָָָָּתרּום

עלינּו ורחם וחּוס אלהינּו, ה' קֹולנּו ׁשמע נפשותינו,יו. על - ְְְֱֵֵֵֵַַָֹ
ריקם  מלּכנּו מּלפני ּתפּלתנּו. את ורצֹון ּברחמים [-וקּבל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

וכל] מכל לגמרי ּכל ריק ּתפּלת ׁשֹומע אּתה ּכי ּתׁשיבנּו, ְְִִִֵֵַַַַָָאל
ישראל.ּפה  עמך פיות כל ּתפּלה.- ׁשֹומע ה', אּתה ּברּו ְִֵֶַַָָָ

ׁשעה  ולתפּלתם יׂשראל ּבעּמ אלהינּו ה' רצה ],[-תפנה יז. ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵַָָָֹ
ּבית לדביר העבֹודה לבית והׁשב הקרבנות עבודת שתחזיר - ְְֲִִֵֵֶָָָ

יׂשראל המקדש, מזבח -ואּׁשי גבי על הקרבים הצדיקים נשמות ְְִִֵֵָ
מעלה, ּותהי של ּברצֹון, תקּבל  ּבאהבה מהרה ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָּותפּלתם,

עינינּו ותחזינה ותרצנּו, ,עּמ יׂשראל עבֹודת ּתמיד ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָלרצֹון
לנו המקדש]ּבׁשּוב ּכמאז [-לבית ּברחמים [-לצּיֹון ְְְְְְְֲִִֵַָָ
לצּיֹון.כמלפנים]. ׁשכינתֹו הּמחזיר ה', אּתה ְְֲִִִַַַָָָּברּו

צּור אלהינּו, ה' הּוא ׁשאּתה ל אנחנּו מֹודים [-חוזק]יח. ְֱֲִֵַַָָָֹ
ּונסּפר חּיינּו ל נֹודה ודֹור, לדֹור הּוא אּתה יׁשענּו מגן ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָ

הּפקּודֹות  נׁשמֹותינּו על ,ּביד הּמסּורין חּיינּו על ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָּתהּלת
שאנו ל עד לילה כל ה' אצל בפיקדון שנמצאת הנשמה על - ָ

ועת מתעוררים, עת ׁשּבכל ונפלאֹותי נּסי וזמן],על זמן -] ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָ
כלּו לא ּכי הּטֹוב וצהרים. ובקר ונגמרו]ערב פסקו -] ְֳִִֶֶֶַָָָָֹֹ

ת  לא ּכי המרחם ,החּיים [-נשלמו]ּמּורחמי ּכל ,חסדי ְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָֹ
ה', אּתה ּברּו הּטֹוב. האל טֹוב ּכי הּגדֹול ׁשמ את ְְְִִֵֶַַַַָָָָיהללּו

להֹודֹות. נאה ּול ׁשמ ְְְִֶַָהּטֹוב

ועל  עלינּו ורחמים וחסד חן ּוברכה, טֹובה ׁשלֹום ׂשים ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָיט.
ּפני מּמאֹור ּכּלנּו ּוברכנּו ,עּמ יפות יׂשראל פנים בסבר - ְְְִִֵֵֶֶַָָָָֻ

פניך, ּתֹורה ובהארת אלהינּו ה' לנּו נתּת ּפני מּמאֹור ְֱִִֵֶַָָָָָֹּכי
את  לבר ּבעיני וטֹוב וׁשלֹום. צדקה וחסד, אהבה ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָוחּיים,
את  המבר ה', אּתה ּברּו ּבּׁשלֹום. עת ּבכל יׂשראל ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָעּמ

ּבּׁשלֹום. יׂשראל ְִֵַַָָעּמֹו

מֹוריד  להֹוׁשיע, 'רב ׁשנּיה: ּבברכה אֹומר החּמה ְְְִִִִִֵַַַַָָָָּבימֹות
ּתׁשיעית  ּברכה ּומבר וכּו'', ּבחסד חּיים מכלּכל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּטל,
את  ּובר ידינּו, מעׂשה ּבכל אלהינּו ה' 'ּברכנּו הּזה: ְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻּבּנּסח

ּבטללי רבים]ׁשנתנּו בלשון טל ּכּׁשנים רצֹון [- ּונדבה ּברכה ְְְְְִֵֵַַָָָָָָָ
הּׁשנים'. מבר ה', אּתה ּברּו ְִֵַַַָָָָהּטֹובֹות.

ימים  ּומֹוצאי הּכּפּורים יֹום ּומֹוצאי ׁשּבת מֹוצאי ְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָּבלילי
לאדם  חֹונן 'אּתה זה: ּבנּסח רביעית ּברכה מבר ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֻטֹובים,

ואּתה  ּבינה, לאנֹוׁש ּומלּמד לחל,ּדעת קדׁש ּבין הבּדלּת ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ
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הּׁשביעי  יֹום ּובין לּגֹויים, יׂשראל ּובין ,לחׁש אֹור ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָֹּובין
ּכ לחל, קדׁש ּבין ׁשהבּדלּת ּכׁשם הּמעׂשה. ימי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹלׁשׁשת
ּפרענּיֹות  מיני ּומּכל מׁשחית מיני מּכל והּצילנּו ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָָֻֻּפדנּו

המתקבצות]הּמתרּגׁשֹות  הּכל,[- מן וׁשמרנּו ּבעֹולם, לבא ְְְְִִֵַַַָָָָֹֹ
חֹונן  ה', אּתה ּברּו והׂשּכל. ּובינה ּדעה מאּת ְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָָוחּננּו

ַַָהּדעת'.

ׁשבע  ּבברּכת מֹוסיף מֹועד ׁשל ּובחּלֹו חדׁשים ְְְְְֳִִִֵֵֶַַָָֻּבראׁשי
זה: ּבנּסח אֹותּה ּומבר ּומנחה, וׁשחרית ּבערבית ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻעׂשרה
והׁשב  ׁשעה, ולתפּלתם יׂשראל ּבעּמ אלהינּו ה' ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹ'רצה
מהרה  ּותפּלתם יׂשראל ואּׁשי ,ּבית לדביר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָהעבֹודה
יׂשראל  עבֹודת ּתמיד לרצֹון ּותהי ּברצֹון, ּתקּבל ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָּבאהבה
יראה, יּגיע, ויבֹוא, יעלה אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו .ְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹעּמ

יּׁשמע  יתקבל ירצה, מושגח],יּפקד ],[- יהא -]לפני יּזכר ְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
מׁשיח  זכרֹון ,עיר ירּוׁשלים זכרֹון אבֹותינּו, זכרֹון ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָזכרֹוננּו,
לפליטה  ,לפני יׂשראל ּבית עּמ ּכל זכרֹון ,עבּד ּדוד ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבן

להצלה] החדׁש[- ראׁש ּביֹום ּולרחמים, לחסד לחן ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָֹֹלטֹובה
ּבֹו אלהינּו ה' זכרנּו ּולהֹוׁשיענּו. עלינּו ּבֹו לרחם ְְְֱִֵֵֵֵֵֶַַָָֹהּזה,
ּבדבר  לחּיים, בֹו הֹוׁשיענּו לברכה, בֹו ּפקדנּו ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָלטֹובה,
מּכל  ּבֹו ּומּלטנּו עלינּו, ורחם וחּננּו חּוס ורחמים  ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָיׁשּועה
ותחזינה  ותרצנּו, ׁשלמה. ׂשמחה בֹו וׂשּמחנּו ויגֹון, ְְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָָָָצרה

ּבׁשּובך  ה',עינינּו אּתה ּברּו ּכמאז. ּברחמים לצּיֹון לנו ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָ
לצּיֹון'. ׁשכינתֹו ְְֲִִִַַָהּמחזיר

מקרא  'ּביֹום אֹומר: מֹועד ׁשל זמן]ּובחּלֹו הּזה',[- קדׁש ְְְִֵֵֶֶֶַָֹֻ
הּסּכֹות  חג מֹועד 'ּביֹום אֹו הּזה', הּמּצֹות חג מֹועד ְְֵֵֶַַַַַַֻ'ּביֹום

וכּו''. ּולהֹוׁשיענּו עלינּו ּבֹו 'לרחם ְְְִֵֵֵֶַַָהּזה',

מבר הּתענית ּבּנּסח את ּביֹום הּיחיד, עׂשרה ׁשׁש ּברּכת ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻ
וקּבל  עלינּו, ורחם וחּוס אלהינּו ה' קֹולנּו 'ׁשמע ְְְְֱֵֵֵֵֵֶַַַַָֹהּזה:
אל  ריקם מלּכנּו מּלפני ּתפּלתנּו, את ורצֹון ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּברחמים
ּכי  הּזה, הּתענית צֹום ּביֹום עננּו אלהינּו ה' עננּו ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַֹּתׁשיבנּו,

ּפני ּתסּתר אל אנחנּו גדֹולה השגחתך]בצרה ואל [- מּמּנּו, ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָ
תכסה]ּתעלם לׁשוענּו[- קרֹוב והיה ּתפּלתנּו, מּׁשמע אזנ ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

לשעוותנו]. נקרא [- בפינו טרם להתפלל שנסיים קודם ואּתה - ְְִֶֶַָָ
נדּבר תפילתנו ּתענה, מדברים אנו בעוד ּכּדבר - ּתׁשמע, ואּתה ְְְֲִֵֶַַַַַָָָ

כד)ׁשּנאמר סה, עֹוד (ישעיה אענה ואני יקראּו טרם 'והיה ְְֱֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָ
ואני  מדּברים ּפה.הם ּכל ּתפּלת ׁשֹומע אּתה ּכי אׁשמע', ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּתפּלה'. ׁשֹומע ה', אּתה ְִֵַַָָָּברּו

ּברכה  אחר עצמּה, ּבפני ּברכה זה נּסח אֹומר צּבּור ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻּוׁשליח
הּתענית  צֹום ּביֹום עננּו אלהינּו ה' 'עננּו אֹומר: ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵַַֹׁשביעית
ואני  מדּברים הם 'עֹוד עד וכּו'', גדֹולה בצרה ּכי ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָהּזה,
ּומּציל. ּפֹודה וצּוקה, צרה עת ּבכל עֹונה אּתה ּכי ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָאׁשמע,

צרה'. ּבעת העֹונה ה', אּתה ְֵֶַָָָָָּברּו

'רחם  זה: ּבנּסח עׂשרה ארּבע ּברּכת מבר ּבאב ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻּבתׁשעה
,עיר ירּוׁשלים ועל ,עּמ יׂשראל ועל עלינּו, אלהינּו ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹה'

הּׁשֹוממה  החרבה האבלה הריקה]העיר ּביד [- הּנתּונה ְְֲֲִֵֵֵַַַַָָָָָָ
חפּוי  לּה וראׁש הּיֹוׁשבת ובכלימה זרים, בבושת מכוסה - ְִֶֶַָָָֹ

ילדה  ׁשּלא עקרה בחרפה,ּכאּׁשה שיושבת ויבּלעּוה מעולם, ְְְְֲִֶַַָָָָָָֹ

מלחמה,לגיֹונים  מחנות של גדולות חבורות שאכלוה וּיירׁשּוה - ְִִִַָָ
עבדי נבלת וּיּתנּו ּפסילים, עבדיך]עֹובדי בשר מאכל [- ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָ

ּבמרר  צּיֹון ּכן על הארץ. ּולבהמת הּׁשמים במרירות]לעֹוף -] ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָ
קֹולּה ּתּתן וירּוׁשלים ויללה,ּתבּכה בכי קול על - לּבי לּבי ְִִִִִִִִֵֶַַָָ

המתים],חלליהם  מעי [- הרּוגיהם מעי נקברו.על שלא ראה - ְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַ
ּבאׁש ה' אּתה ּכי ונחמּה, ׁשֹוממֹותיה ורחם והּביטה, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָה'

ּכּכתּוב  לבנֹותּה, עתיד אּתה ּובאׁש ט)יּסדּתּה ב, 'ואני (זכריה ְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָ
בתֹוכּה'. אהיה ּולכבֹוד סביב אׁש חֹומת ה' נאם ּלּה ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָֻאהיה

ירּוׁשלים'. ּבֹונה ה', אּתה ְִֵַָָָָּברּו

אנחנּו 'מֹודים זה: ּבנּסח עׂשר ׁשמֹונה ּברּכת מבר ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֻּבפּורים
הּוא  אּתה יׁשענּו מגן חּיינּו צּור אלהינּו, ה' הּוא ׁשאּתה ְֱִֵֵֵֵַַַָָָָָֹל
הּמסּורים  חּיינּו על ,ּתהּלת ּונסּפר ל נֹודה וד ֹור, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָלדֹור
יֹום  ׁשּבכל נּסי על ,ל הּפקּודֹות נׁשמֹותינּו ועל ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָּבידי
ועל  הּנּסים על ועת, עת ׁשּבכל נפלאֹותי על ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָויֹום,
ּבּימים  אבֹותינּו ועם עּמנּו ׁשעׂשית הּתׁשּועֹות ועל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָהּגבּורֹות

הּזה  ּבּזמן שאנו ההם הזה בתאריך חלו בימיהם שאירעו שהנסים - ְֵֶַַַָ
עתה. בו על עומדים הרע המן ּכׁשעמד ואסּתר, מרּדכי ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבימי

ּכל  את ּולאּבד להרג להׁשמיד ּובּקׁש יׂשראל, ּבית ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹעּמ
לבֹוז  ּוׁשללם אחד ּביֹום ונׁשים טף זקן ועד מּנער ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָהּיהּודים,

את ,- ודנּת צרתם, ּבעת להם עמדּת הרּבים ּברחמי ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָואּתה
הגויים ּדינם  עם 'משפט' עבורם שעשית ריבם - את -ורבּת ְְִִֶַָָָ

הגויים  עם 'ריב' עבורם את שעשית והפרּת נקמתם, את ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָונקמּת
ּבראׁשֹו ּגמּולֹו לֹו והׁשבֹות מחׁשבּתֹו, את וקלקלּת -עצתֹו ְְְְְְֲֲֲִֵֶַַַַָָָֹ

מידה  כנגד למידה ועׂשית העץ, על ּבניו ואת אֹותֹו ְְְְִֵֶַָָָָָָותלּו
ּכׁשם  ונּסים. ּפלא עׂשית יׂשראל ּולעּמ ,ּבעֹולמ ּגדֹול ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשם
ּוגבּורֹות  נּסים עּמנּו עׂשה ּכ ונּסים, ּפלא עּמהן ְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָׁשעׂשית
,ל מֹודים אנּו אלהינּו ה' ּכּלם ועל הּזאת. ּובעֹונה ְֱִֵֵַַָָָָָָֹֹֻּבעת
וכּו''. חסדי תּמּו לא ּכי המרחם ,רחמי כלּו לא ּכי ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָֹֹהּטֹוב

וכּו'', ל אנחנּו 'מֹודים הּזה: ּבּנּסח זֹו ּברכה מבר ְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָֻֻּבחנּכה
ועל  הּנּסים 'על ועת'. עת ׁשּבכל נפלאֹותי 'על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָעד
ועל  הּפדּות ועל הּתׁשּועֹות ועל הּמלחמֹות ועל ְְְְְְְְִַַַַַַַַָהּגבּורֹות

פדייה]הּפרקן  של לשון ּבּימים [- אבֹותינּו ועם עּמנּו ׁשעׂשית ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֻ
חׁשמֹונאי  ּגדֹול ּכהן יֹוחנן ּבן מּתתיה ּבימי הּזה. ּבּזמן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹההם

וגדולה] שררה לשון הרׁשעה [- יון מלכּות ּכׁשעמדה ְְְְֶַָָָָָָָָָּובניו,
מחּקי  ּולהעבירם מּתֹורת לבּטלם יׂשראל ּבית עּמ ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻעל
ודנּת צרתם ּבעת להם עמדּת הרּבים ּברחמי ואּתה .ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָרצֹונ
ּומסרּת נקמתם, את ונקמּת ריבם את ורבּת ּדינם ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָאת
ּביד  ּוטמאים מעּטים, ּביד ורּבים חּלׁשים, ּביד ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָּגּבֹורים

עֹוׂשי  ּביד ּופֹוׁשעים צּדיקים, ּביד ּורׁשעים [-טהֹורים, ְְְְְִִִִִֵַַַָ
ּולעּממקיימי] ,ּבעֹולמ ּגדֹול ׁשם ל ועׂשית ,ְְְְְִֵֶֶַָָָָָתֹורת

נּסים  עּמהם ׁשעׂשית ּכׁשם ונּסים. ּפלא עׂשית ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָיׂשראל
הּזאת. ּובעֹונה ּבעת ּוגבּורֹות נּסים עּמנּו עׂשה ּכ ְְֲִִִֵֵַָָָָָֹּוגבּורֹות,
כלּו לא ּכי הּטֹוב ,ל מֹודים אנּו אלהינּו ה' ּכּלם ְֱִִֵַַָָָָֹֹֻועל

וכּו''. ְֲֶַרחמי

זה: ּבנּסח ׁשליׁשית ּברכה לעֹולם מבר צּבּור ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֻׁשליח
ונעריצ בידך,'נקּדיׁש שהחוזק לומר נשבחך -ל ּונׁשּלׁש ְְְְֲִִֵַַַָָ
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נביא יד על האמּור ּכּדבר מׁשּלׁשת, ג)קדּׁשה ו, (ישעיה ְְְִֶֶֶַַַָָָָָֻֻ
מלא  צבאֹות ה' קדֹוׁש קדֹוׁש קדֹוׁש ואמר זה אל זה ְְְְֶֶֶַָָָָָָָֹ'וקרא
ּומׁשרתיו  עֹולם, מלא וגדלֹו ּכבֹודֹו ּכבֹודֹו'. הארץ ְְְְְְֵֶָָָָָָָָכל

אּיה היכן]ׁשֹואלים ואֹומרים,[- מׁשּבחים ּכבֹודֹו, מקֹום ְְְְְְֲִִִֵַַ
תֹופיע  מלּכנּו מּמקֹומ מּמקֹומֹו'. ה' ּכבֹוד ממקום 'ּברּו - ְְְְְִִִֵַַָ

שכינתך  ותיראה תופיע עליו שרויה כבודך ששכינת ְְִֹותמלכסאך
ּבחּיינּו ּבצּיֹון ּתמל מתי .ל אנּו מחּכים ּכי ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹעלינּו,
לדר  ,עיר ירּוׁשלים ּבתֹו ותתקּדׁש ּתתּגּדל ּתׁשּכן ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָֹֹּובימינּו,

נצחים  ּולנצח עולמים].ודר לעולמי תראינה [- ועינינּו ְְְְִִֵֵֵֶַָָָֹ
ּדוד  ידי על קדׁש ּבׁשירי האמּור ּכּדבר ,עּז ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּבמלכּות

צדק י)מׁשיח קמו, צּיֹון (תהילים אלהי לעֹולם ה' ימל' ְְְְֱִִִִִֶַַָֹֹ
נצחים  ּולנצח ,ּגדל נּגיד ודר לדר הללּויּה'. ודר ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹֹלדר

ימּוׁש לא מּפינּו אלהינּו וׁשבח נקּדיׁש, יסור],קדּׁשת -] ְְְְְֱֲִִִִֵַָָֹֹֻ
האל  ה', אּתה ּברּו אּתה. וקדֹוׁש ּגדֹול מל אל ְִֵֵֶֶַָָָָָָָּכי

ַָהּקדֹוׁש'.

זה  אל זה 'וקרא זֹו ּבברכה אֹומר צּבּור ׁשּׁשליח ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבעת
מלא  צבאֹות ה' קדֹוׁש קדֹוׁש 'קדֹוׁש עֹונין העם ּכל ְְְִַָָָָָָָָֹואמר',
ּכל  ּכבֹודֹו', מקֹום 'אּיה אֹומר ּוכׁשהּוא ּכבֹודֹו'. הארץ ְְְְֵֵֶֶַָָָָכל
מּמקֹומֹו'. ה' ּכבֹוד ּברּו ואֹומרים, 'מׁשּבחים עֹונין ְְְְְְִִִִַָָָהעם
'אמן'. עֹונין העם ּכל ּובימינּו', 'ּבחּיינּו אֹומר ְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָּוכׁשהּוא
עֹונין  העם ּכל ,'צדק מׁשיח ּדוד ידי 'על אֹומר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָּוכׁשהּוא

הללּויּה'. ודר לדר צּיֹון אלהי לעֹולם ה' ימל'ְְְְֱִִִַַָָָֹֹֹֹ

הּצּבּור  ׁשעֹונין הּדברים אּלּו הקדושה,וכל קֹורא בתוך הּוא ְְִִִֵֵֶַַָָ
עּמֹו. עֹונין ׁשהן ּבעת קֹולֹו יגּביּה ולא ְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹעּמהן,

הּׁשנה  ׁשּמראׁש הּימים ּבעׂשרת הּצּבּור, ואחד הּיחיד ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹואחד
'ּכאמּור זֹו: ּברכה ּבסֹוף אֹומר הּכּפּורים, יֹום (ישעיה ועד ְְְִִֵַַָָָָ

טז) ּבּמׁשּפט ה, צבאֹות ה' בעולם 'וּיגּבּה יתגדל ה' ששם בעת [- ְְְִִַַַָָ
ישראל] עם משפט ּבצדקה'שיעשה נקּדׁש הּקדֹוׁש שה'והאל - ְְְִִֵַָָָָָ

ישראל. מעם שיישארו הצדיקים אצל ה',יתקדש אּתה ַָָּברּו
הּקדֹוׁש'. ֶֶַַָהּמל

ואחר  ּתפּלה, ּכל קדם לעֹולם 'קּדיׁש' אֹומר צּבּור ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹׁשליח
הּיֹום' 'סדר ׁשאֹומר ואחר ּתפּלה. ותרגומם ּכל הפסוקים - ְְִֵֵֶֶַַַָָ

שחרית, שבתפילת לציון' 'ובא קדושת ואחרי לפני ְָּבכל שאומרים
'קּדיׁש'. ויאמר מעט, יתחּנן הּיֹום', 'סדר ׁשּיאמר ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַֹֹעת

וכשיגמור]ּוכׁשּיׁשלים  ׁשּיתחּנן [- עת ּובכל ּבּתֹורה. לקרֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ
'קּדיׁש'. יאמר ּתחנּוניו ּכׁשּיגמר ּתחנּונים, ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָֹֹּבדברי

רּבה  ׁשמּה ויתקּדׁש 'יתּגּדל ה'ּקּדיׁש': הגדול]נּסח שמו -] ְְְְִִִֵַַַַַַַַָֻ
כרעּותּה ּדברא כרצונו,ּבעלמא שברא בעולם מלכּותּה- וימל ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָ

ּפּורקנּה ישועה ויצמח ויצמיח עּמּה,- ויפרק מׁשיחּה ויקרב ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָֹ
ּבעגלא  יׂשראל ּבית ּדכל ּובחּייהֹון ּוביֹומיכֹון [-ּבחּייכֹון ְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָ

ובפתאומיות] ׁשמּהבמהירות יהא אמן. ואמרּו קריב, ְְְְְִִִֵֵֵַָָּובזמן
יׁשּתּבח רּבה  ,יתּבר עלמּיא. ּולעלמי לעלמא מבר ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָָָ

ׁשמּה ויתנּׂשא יתהּלל יתהּדר יתעּלה יתרֹומם ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָיתּפאר
ׁשירתא  ּברכתא מּכל לעּלא לעּלא הּוא, ּברי ְְְְְְִִִִֵֵָָָָָָָָּדקּודׁשא

ּבעלמא  ּדאמירן ונחמתא הברכות ותׁשּבחתא מכל למעלה - ְְְְְְֱֲִֶַָָָָָָָֻ
בעולם, האמורות והתשבחות אמן'.השירות ְְִֵָואמרּו

ּכל  רּבה', ׁשמּה ויתקּדׁש 'יתּגּדל צּבּור ׁשליח ׁשאֹומר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָּבעת
'אמן' עֹונין אמן',.העם 'ואמרּו ּתחּלה אֹומר ׁשהּוא ּובעת ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָ

ּולעלמי  לעלמא מבר רּבה ׁשמּה יהא 'אמן, עֹונין העם ְְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָָָָּכל
ׁשמּה יהא 'אמן, לענֹות הראׁשֹונים חכמים ּומצות ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָעלמּיא'.

אדם  ׁשל ּכחֹו ּבכל 'מבר האדם,רּבה של הנפש כוחות בכל - ְְֶַַָָָָָֹ
ושלמה. גדולה בכוונה העם והיינו ּכל ,'יתּבר' אֹומר ְְִֵֵֶָָָָּוכׁשהּוא

עֹונין  העם ּכל הּוא', ּברי' אֹומר ּוכׁשהּוא 'אמן'. ְְִִִֵֵֶָָָָעֹונין
עֹונין  העם ּכל אמן', 'ואמרּו ּבּסֹוף אֹומר ּוכׁשהּוא ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָ'אמן'.

וקּדיׁש. קּדיׁש ּבכל עֹונין הּזה וכּסדר ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ'אמן'.

ׁשּגֹומר  אחר צּבּור ׁשליח ׁשאֹומר קּדיׁש ּכל ּבתרא': ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ'קּדיׁש
ׁשֹומעין  העם ּכל אלא ּכלּום, אחריו אֹומר ׁשאינֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָהּתפּלה,

ונפטרין  ויֹוצאין ולמעשיהם,אֹותֹו לדרכם נפרדים העם - נהגּו ְְְְֲִִִָָָָ
צלֹותכֹון  'ּתתקּבל זה: נּסח ּבסֹופֹו להֹוסיף תפילתכם]ּכּלם -] ְְְְְִִֵֶַָָֻֻ

ּבעּותכֹון  ותחינתכם],ותתעביד ּוצלֹותהֹון [-בקשתכם ְְְְְֲִֵָ
יׂשראל  ּבית ּדכל יהא ּובעּותהֹון ּבׁשמּיא. ּדי אבּוהֹון קדם ְְְְְֲֳִִִֵֵֵַָָָָָ

ּופרקנא  וסּייעּתא מּׁשמּיא רּבה וישועה]ׁשלמא עליכֹון [- ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָֻ
ׁשלֹום  עֹוׂשה אמן. ואמרּו ּדיׂשראל, קהלהֹון ועל ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָועלנא

יׂשראל'. ּכל על ׁשלֹום יעׂשה ּברחמיו הּוא ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָּבמרֹומיו,

עֹוסקין  ׁשהיּו יתר אֹו מּיׂשראל עׂשרה ּכל ּדר ּבנן': ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָ'קּדיׁש
ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה ּבמדרׁשֹות ּבתלמּוד הלכה ואפּלּו במדרש - ְְְְְֲִִֶֶַַַָָ

ּבהּגדֹות  אגדה,אֹו במדרש אחד - אֹומר מסּימין, ּכׁשהן ְְְְִֵֵֶֶַַָָ
ּדעתיד  רּבה, ׁשמּה ויתקּדׁש 'יתּגּדל זה: ּבנּסח קּדיׁש ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֻֻמעּמד

עלמא  העולם,לחדתא את לחדש שעתיד מיתּיא - -ולאחאה ְְְְֲֵַַַָָָָָָ
המתים, את קרּתא ולהחיות ּולמבני חּייא, עיר]ּולמפרק -] ְְְְְִִֵַַַָָ

ּולׁשיכללא  ולייסד]ּדירּוׁשלם, ּולמעקר [- קּדיׁשא, היכלא ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ
נּוכראה  זרה]ּפּולחנא עבודה ּפּולחנא [- ולאתבא ארעא, מן ְְְְְֲִַַָָָָָָָָָ

ּוביקריּה ּבזיויּה לאתריּה, ׁשמּיא ובכבודו],ּדי בהדרו -]וימל ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָ
ויבע  ּפּורקנּה, ויצמח עּמּה,מלכּותּה, ויפרק מׁשיחּה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָֹ

ּבעגלא  יׂשראל, ּבית ּדכל ּובחּייהֹון ּוביֹומיכֹון ְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָּבחּייכֹון
לעלמא  מבר רּבה ׁשמּה יהא אמן. ואמרּו קריב, ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָּובזמן
יתעּלה  יתרֹומם יתּפאר יׁשּתּבח ,יתּבר עלמּיא. ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּולעלמי
לעּלא  הּוא, ּברי ּדקּודׁשא ׁשמּה ויתנּׂשא יתהּלל ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָיתהּדר
ּדאמירן  נחמתא ּתּוׁשּבחתא ׁשירתא ּברכתא מּכל ְְְְֱֲִִִִֵֶַָָָָָָָָָָָלעּלא
ּתלמידי  ועל ּתלמידיהֹון ועל רּבנן על אמן. ואמרּו ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָּבעלמא,
ּבכל  ודי הדין ּבאתרא ּדי ּבאֹוריתא, ּדעסיקין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָּתלמידיהֹון

ּולכֹון  להֹון יהי ואתר, ולכם]אתר ורחמי [-להם וחסּדא חּנא ְְְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָ
יהי  אמן. ואמרּו ּבׁשמּיא, ּדי אבּוהֹון מּקדם ורוחא ְְְְְְְְֲֳִִִִִֵֵַַַָָָָָוסּייעּתא
ׁשלֹום  עֹוׂשה וכּו'. ּופרקנא וסּייעּתא מּׁשמּיא רּבה ְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָֻׁשלמא
וזה  יׂשראל'. ּכל על ׁשלֹום יעׂשה ּברחמיו הּוא ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָּבמרֹומיו,

ּדרּבנן'. 'קּדיׁש הּנקרא ְְִִַַַָָָהּוא

אּלּו, ּובפסּוקים ּבדברים ּפנים ּבנפילת להתחּנן ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָָנהגנּו
ּכֹורע  אני לפני' ּבמקצתן: ּופעמים ּבכּלן ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֻּפעמים
ואדֹוני  האלהים אלהי העֹולם, אדֹון ּומתחּנן, ְְֱֱֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹּומׁשּתחוה
ּתחנּונינּו מּפילים אנחנּו צדקתינּו על לא 'ּכי ְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַָֹֹהאדֹונים.
ּומה  ּנדּבר מה לה', ּנאמר מה הרּבים'. רחמי על ּכי ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָָֹלפני

ועוינּו 'חטאנּו עוון]ּנצטּדק. מלשון וסֹור [- ּומרדנּו והרׁשענּו ְְְְְְְִִִַַָָָָָָ
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שסרנו] עד ול [- הּצדקה ה' ל' .'ּומּמׁשּפטי נּומּמצֹותי ְְְְְִִִִֶֶַָָָָ
ּפנינּו הׁשחרּו הּפנים'. שחור ּבׁשת כגוון נעשו פנינו מּפני - ְְֲִִֵֵֶַָָֹֻ

ּפה  לנּו אין עוֹונֹותינּו. מּפני קֹומתנּו ונכּפפה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָאׁשמתנּו,
מצח  ולא פנים]להׁשיב עזות ּבׁשּתי [- 'אלהי ראׁש. להרים ְְְְֱִִִֵַַָָֹֹֹֹ

למעלה  רבּו עֹונתינּו ּכי אלי ּפני אלהי להרים ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹונכלמּתי
ומספר אׁש ראש מכל ועלו התרבו עד - גדלה ואׁשמתנּו ְְְֵַַָָָֹ

,ׁשמ למען צדקה עּמנּו עׂשה מעׂשים, ּבנּו אין ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָלּׁשמים'.
אּפי  אארי ׁשמי 'למען נביאי ידי על ׁשהבטחּתנּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָּכמֹו

ל אחטם מחרון ּותהּלתי אמנע כלומר, ואף], חוטם מלשון -] ְֱִִֶָָָ
יׂשראל אפי  ּבית עׂשה אני למענכם 'לא .'הכרית ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹלבלּתי

קדׁשי' לׁשם אם ּכבֹוד ּכי ּתן לׁשמ ּכי לנּו לא ה' לנּו 'לא . ְְְְִִִִִֵֵָָָָֹֹ
בשביל]על  בעבור, -]חסּדאמּת הוא על שאתה שייוודע - ְְֲִֶַַַ

לאבותינו, שנשבעת דבריך ותקיים אּיה אמת, הּגֹוים יאמרּו ְִֵַַָָֹלּמה
קׁשי אל ּתפן 'אל ה', אּנא אלהיהם'. לב]נא קושי העם [- ְֱִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

הּזה  העם לעֹון נא 'סלח חּטאתֹו'. ואל רׁשעֹו ואל ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָהּזה
הּנה'. ועד מּמצרים הּזה לעם נׂשאתה וכאׁשר חסּד ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּכגדל
ה' ׁשמעה 'ה' הּוא'. רב ּכי לעֹוני וסלחּת ה' ׁשמ ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָ'למען

ּתאחר  אל ועׂשה הקׁשיבה ה' אל סלחה כלומר עיכוב, לשון -] ְְְֲִֵַַַַַָָָ
עּמ''תעכב] ועל עיר על נקרא ׁשמ ּכי אלהי למענ- ְְְְְְֱִִִִֶַַַַַַָֹ

ה'' 'עיר נקראת ירושלים יד)שהרי ס, 'עם (ישעיה קרויים וישראל ,

כט)ה'' יא, הגויים (במדבר ביד לעזבם כבודך זה ואין ,.

מן  ּפניו ּכׁשּמגּביּה ּפנים, נפילת אחר להתחּנן העם ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָנהגּו
ּנעׂשה  מה נדע לא 'ואנחנּו אֹומר: אּלּו. ּבפסּוקים ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַֹהּקרקע,

עינינּו' עלי הגויים.ּכי מיד להצילנו עליך עינינו -רחמי 'זכר ְֲִֵֵֶֶַָֹ
ראׁשנים  עֹונת לנּו ּתזּכר 'אל הּמה'. מעֹולם ּכי וחסדי ְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹה'

דּלֹונּו ּכי רחמי יקּדמּונּו וחלשים מאד'מהר שפלים נעשינו - ְְְֲִֵֶַַַַֹ
עלינּו ה' חסּד 'יהי .'חסּד למען ּופדנּו ּלנּו עזרתה ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָ'קּומה
ּכי  יעמד, מי ה' יּה ּתׁשמר עֹונֹות 'אם .'ל יחלנּו ְְֲֲֲִִִִִֶַַַָָָֹּכאׁשר

ּתּורא' למען הּסליחה תסלח עּמ שכאשר כלומר מורא], לשון -] ְְְִִִֵַַַָָ
וייראו  חטאם, ויעזבו וישובו אחרים חוטאים מכך ישמעו לעווני,

ידע ממך. הּוא 'ּכי קראנּו'. ביֹום יעננּו הּמל הֹוׁשיעה ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ'ה'
ובריאה],יצרנּו יצירה מלשון אנחנּו'[- עפר ּכי זכור זכּור - ְְֲִִֵָָָָ

הגוף. תאוות מכל להיפרד יכולים ואיננו מעפר ְֵָ'עזרנּושנוצרנו
ׁשמ ּכבֹוד ּדבר על יׁשענּו יחולל,אלהי שלא כבודך בעבור - ְְְְֱִֵֵֶַַֹ

.'ׁשמ למען חּטאתינּו על וכּפר ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַֹוהּצילנּו

ּבתחנּונים  ּתמיד הּיֹום' 'סדר אחר להתחּנן העם נהגּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָוכן
ׁשמ  אבתינּו ויׂשראל יצחק אברהם אלהי 'ה' ּזאת אּלּו: רה ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵַָָָָָָֹֹֹ

'אלי לבבם והכן עּמ לבב מחׁשבֹות ליצר -לעֹולם ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
תהיה  לבם מחשבת וגם טובים, שיהיו לעולם להם זאת תשמור

להׁשיב לטובה. והרּבה יׁשחית ולא עֹון יכּפר רחּום ְְְְְְְִִִֵַַַָָָֹ'והּוא
חסד  ורב וסּלח טֹוב ה' אּתה 'ּכי חמתֹו'. ּכל יעיר ולא ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹאּפֹו
אל  'מי אמת'. ותֹורת לעֹולם צדק צדקת' .'קראי ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶָָָָֹלכל
החזיק  לא נחלתֹו לׁשארית ּפׁשע על ועבר עֹון נׂשא ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹּכמֹו

יכּבׁש ירחמנּו יׁשּוב הּוא, חסד חפץ ּכי אּפֹו יעלים לעד -] ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ים ויכסה] ּבמצלֹות ותׁשלי הים]עֹונתינּו בעומק ּכל [- ְְְֲִִֵַָָֹֻ

נׁשּבעּת אׁשר לאברהם חסד ליעקב אמת ּתּתן ְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹחּטאתם,

קדם'לאבתינּו ליעקב מימי הבטחת אשר את לנו ותיתן תאמת - ֲִֵֵֶֶַֹ
אבינו. אברהם של חסדיו על תשלום יהיה וזה תעזבנו, שלא אבינו

לנּו יעמס יֹום יֹום ה' טוען 'ּברּו יום בכל אשר ה' מבורך - ֲַָָָ
וטובותיו, ברכותיו לנו סלה'ונושא יׁשּועתנּו לעולם].האל 'ה'[- ְֵֵֶָָָ

מׂשּגב עּמנּו חוזק צבאֹות לשון סלה'.][- יעקב אלהי לנּו ְְֱֲִִֵֶַָָָָָֹֹ
ּברּו אלהינּו, ּברּו' .'ּב ּבטח אדם אׁשרי צבאֹות ְְֱֵֵֵַַָָָָָָֹֹ'ה'
מן  ׁשהבּדילנּו לכבֹודֹו, ׁשּבראנּו ּבֹוראנּו ּברּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָאדֹונינּו,

הבליהן,הּתֹועים  אחר שתועות האומות אמת - ּתֹורת לנּו ונתן ְֱִֶַַַָָ
עֹולם  חּיי רּבנּו, מׁשה ידי עולם על חיי שהיא התורה נטעּה- ְְֵֵֵֶַַַָָָֹ

ּבלּבנּו ויּתן ּתֹורתֹו, לתלמּוד לּבנּו יפּתח הרחמן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָּבתֹוכנּו.
ּכרצֹונֹו רצֹונֹו לעׂשֹות ויראתֹו, שהיא אהבתֹו תורה ללמוד - ְְְְֲֲִִַַָָ

'לשמה', ללמדה שנזכה כרצונו, ׁשלם רצונו, ּבלבב ְְְֵֵָָָּולעבדֹו
חפצה  תחפוץ ּובנפׁש שנפשנו עד מאהבה ה' את ולעבוד - ְֲֵֶֶָ

לּבהלה בעבודתו, נלד ולא לריק ניגע לא ימותו למען שלא - ְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ
אותנו. להבהיל בחיינו ה'בנינו מּלפני ורחמים רצֹון יהי ְְְֲִִִֵֶַָָּכן

הּמׁשיח, ולימֹות הּזה ּבעֹולם חּקי לׁשמֹור ׁשּנחיה ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻאלהינּו,
יזּמר 'למען הּבא. העֹולם לחּיי טֹוב ונירׁש ׁשּנזּכה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּכדי

הנשמה]כבֹוד  הנפש, אֹודּך'.[- לעֹולם אלהי ה' יּדם ולא ְְֱִֶַָָָֹֹֹ
וגֹו''. פי אמרי לרצֹון ְְְְִִִֵָ'יהיּו

ׁשיר  אּלּו ּתחנּונים אחר יֹום ּבכל לקרֹות העם מקצת ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָונהגּו
היֹום. ּבאֹותֹו הּמקּדׁש ּבבית אֹומרים הּלוּיים ׁשהיּו ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָמזמֹור
וקֹוראין  הּמזמֹור. ּכל אּׂשא', נפׁשי ה' אלי 'לדוד ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָוקֹורין:
וכּו''. חכמים ּתלמידי חנינה רּבי אמר אלעזר רּבי ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָ'אמר
לׁשמ יֹודּו צּדיקים א' וכּו''. ּכאדֹוננּו אין ּכאלהינּו ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַֹ'אין

'ּפני את יׁשרים התפילה.יׁשבּו בבית לשבת יתמידו הישרים - ְְִֵֶֶָָ
ּכל  'ּכי ה''. דרׁשי עזבּת לא ּכי ׁשמ יֹודעי ב ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹ'ויבטחּו
אלהינּו ה' ּבׁשם נל ואנחנּו אלהיו ּבׁשם איׁש ילכּו ְְְְֱֱֲִִֵֵֵֵֵֵַַַָָֹֹהעּמים

ועד'. ְֶָָלעֹולם

זה  ּבספר אמרנּו ה"הֿי)ּכבר פ"ב הּׁשּבתֹות ,(תפילה ׁשּבימי ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ׁשלׁש ּברכֹות, ׁשבע ּתפּלה ּבכל אדם מתּפּלל טֹובים ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֹוימים

מעין אמצעית אחת ּוברכה אחרֹונֹות, וׁשלׁש [-ראׁשֹונֹות, ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ
יֹובל מענין] ׁשל הּכּפּורים ּוביֹום הּׁשנה, ּובראׁש שנת הּיֹום. - ְְִִֵֶַַַָָֹ

מּוסף החמישים, ּובתפּלת ּברכֹות, ׁשלׁש ּבאמצע ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹמתּפּלל
כן,ּבלבד  באמצע ימים מתפלל ּבׁשני ּבמּוסף מתּפּלל ונמצא ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָ

ּברכֹות. ּתׁשע ְֵֵַָאּלּו

ׁשבע, מתּפּלל מֹועד ׁשל חּלֹו ּובמּוסף חדׁש ראׁש ְְְִֵֵֶֶֶַַַַֹֹֻּובמּוסף
וזה  ּבאמצע. אחת ּוברכה אחרֹונֹות, וׁשלׁש ראׁשֹונֹות, ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָֹֹׁשלׁש

האמצעּיֹות: הּברכֹות ּכל נּסח ְְִֶַַָָָָֻהּוא

יֹום  את קּדׁשּת 'אּתה ׁשּבת: לילי ׁשל אמצעית ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּברכה
לׁשמ לענינים הּׁשביעי כלומר לה', כולה תהיה שהשבת - ְְִִִֶַ

ושלמות]ּתכלית רוחניים, סיום ּוברכּתֹו[- וארץ, ׁשמים מעׂשה ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָ
הּימים  השבוע,מּכל ימות מכל יותר מבורכת שהשבת וקּדׁשּתֹו- ְְִִִַַָָ

הּזמּנים  המועדים,מּכל מכל יותר קדושה שהשבת ּכאמּור - ְִִַַָָָ
ג) ב, אתֹו(בראשית ויקּדׁש הּׁשביעי יֹום את אלהים ויבר'ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָֹֹ

לעׂשֹות' אלהים ּברא אׁשר מלאכּתֹו מּכל ׁשבת בֹו -ּכי ְְֱֲֲִִִֶַַַָָָָֹ
לעשות. שעתיד וממה שברא מה מכל נח שהוא
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נביא יד על האמּור ּכּדבר מׁשּלׁשת, ג)קדּׁשה ו, (ישעיה ְְְִֶֶֶַַַָָָָָֻֻ
מלא  צבאֹות ה' קדֹוׁש קדֹוׁש קדֹוׁש ואמר זה אל זה ְְְְֶֶֶַָָָָָָָֹ'וקרא
ּומׁשרתיו  עֹולם, מלא וגדלֹו ּכבֹודֹו ּכבֹודֹו'. הארץ ְְְְְְֵֶָָָָָָָָכל

אּיה היכן]ׁשֹואלים ואֹומרים,[- מׁשּבחים ּכבֹודֹו, מקֹום ְְְְְְֲִִִֵַַ
תֹופיע  מלּכנּו מּמקֹומ מּמקֹומֹו'. ה' ּכבֹוד ממקום 'ּברּו - ְְְְְִִִֵַַָ

שכינתך  ותיראה תופיע עליו שרויה כבודך ששכינת ְְִֹותמלכסאך
ּבחּיינּו ּבצּיֹון ּתמל מתי .ל אנּו מחּכים ּכי ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹעלינּו,
לדר  ,עיר ירּוׁשלים ּבתֹו ותתקּדׁש ּתתּגּדל ּתׁשּכן ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָֹֹּובימינּו,

נצחים  ּולנצח עולמים].ודר לעולמי תראינה [- ועינינּו ְְְְִִֵֵֵֶַָָָֹ
ּדוד  ידי על קדׁש ּבׁשירי האמּור ּכּדבר ,עּז ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּבמלכּות

צדק י)מׁשיח קמו, צּיֹון (תהילים אלהי לעֹולם ה' ימל' ְְְְֱִִִִִֶַַָֹֹ
נצחים  ּולנצח ,ּגדל נּגיד ודר לדר הללּויּה'. ודר ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹֹלדר

ימּוׁש לא מּפינּו אלהינּו וׁשבח נקּדיׁש, יסור],קדּׁשת -] ְְְְְֱֲִִִִֵַָָֹֹֻ
האל  ה', אּתה ּברּו אּתה. וקדֹוׁש ּגדֹול מל אל ְִֵֵֶֶַָָָָָָָּכי

ַָהּקדֹוׁש'.

זה  אל זה 'וקרא זֹו ּבברכה אֹומר צּבּור ׁשּׁשליח ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבעת
מלא  צבאֹות ה' קדֹוׁש קדֹוׁש 'קדֹוׁש עֹונין העם ּכל ְְְִַָָָָָָָָֹואמר',
ּכל  ּכבֹודֹו', מקֹום 'אּיה אֹומר ּוכׁשהּוא ּכבֹודֹו'. הארץ ְְְְֵֵֶֶַָָָָכל
מּמקֹומֹו'. ה' ּכבֹוד ּברּו ואֹומרים, 'מׁשּבחים עֹונין ְְְְְְִִִִַָָָהעם
'אמן'. עֹונין העם ּכל ּובימינּו', 'ּבחּיינּו אֹומר ְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָּוכׁשהּוא
עֹונין  העם ּכל ,'צדק מׁשיח ּדוד ידי 'על אֹומר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָּוכׁשהּוא

הללּויּה'. ודר לדר צּיֹון אלהי לעֹולם ה' ימל'ְְְְֱִִִַַָָָֹֹֹֹ

הּצּבּור  ׁשעֹונין הּדברים אּלּו הקדושה,וכל קֹורא בתוך הּוא ְְִִִֵֵֶַַָָ
עּמֹו. עֹונין ׁשהן ּבעת קֹולֹו יגּביּה ולא ְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹעּמהן,

הּׁשנה  ׁשּמראׁש הּימים ּבעׂשרת הּצּבּור, ואחד הּיחיד ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹואחד
'ּכאמּור זֹו: ּברכה ּבסֹוף אֹומר הּכּפּורים, יֹום (ישעיה ועד ְְְִִֵַַָָָָ

טז) ּבּמׁשּפט ה, צבאֹות ה' בעולם 'וּיגּבּה יתגדל ה' ששם בעת [- ְְְִִַַַָָ
ישראל] עם משפט ּבצדקה'שיעשה נקּדׁש הּקדֹוׁש שה'והאל - ְְְִִֵַָָָָָ

ישראל. מעם שיישארו הצדיקים אצל ה',יתקדש אּתה ַָָּברּו
הּקדֹוׁש'. ֶֶַַָהּמל

ואחר  ּתפּלה, ּכל קדם לעֹולם 'קּדיׁש' אֹומר צּבּור ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹׁשליח
הּיֹום' 'סדר ׁשאֹומר ואחר ּתפּלה. ותרגומם ּכל הפסוקים - ְְִֵֵֶֶַַַָָ

שחרית, שבתפילת לציון' 'ובא קדושת ואחרי לפני ְָּבכל שאומרים
'קּדיׁש'. ויאמר מעט, יתחּנן הּיֹום', 'סדר ׁשּיאמר ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַֹֹעת

וכשיגמור]ּוכׁשּיׁשלים  ׁשּיתחּנן [- עת ּובכל ּבּתֹורה. לקרֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ
'קּדיׁש'. יאמר ּתחנּוניו ּכׁשּיגמר ּתחנּונים, ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָֹֹּבדברי

רּבה  ׁשמּה ויתקּדׁש 'יתּגּדל ה'ּקּדיׁש': הגדול]נּסח שמו -] ְְְְִִִֵַַַַַַַַָֻ
כרעּותּה ּדברא כרצונו,ּבעלמא שברא בעולם מלכּותּה- וימל ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָ

ּפּורקנּה ישועה ויצמח ויצמיח עּמּה,- ויפרק מׁשיחּה ויקרב ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָֹ
ּבעגלא  יׂשראל ּבית ּדכל ּובחּייהֹון ּוביֹומיכֹון [-ּבחּייכֹון ְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָ

ובפתאומיות] ׁשמּהבמהירות יהא אמן. ואמרּו קריב, ְְְְְִִִֵֵֵַָָּובזמן
יׁשּתּבח רּבה  ,יתּבר עלמּיא. ּולעלמי לעלמא מבר ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָָָ

ׁשמּה ויתנּׂשא יתהּלל יתהּדר יתעּלה יתרֹומם ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָיתּפאר
ׁשירתא  ּברכתא מּכל לעּלא לעּלא הּוא, ּברי ְְְְְְִִִִֵֵָָָָָָָָּדקּודׁשא

ּבעלמא  ּדאמירן ונחמתא הברכות ותׁשּבחתא מכל למעלה - ְְְְְְֱֲִֶַָָָָָָָֻ
בעולם, האמורות והתשבחות אמן'.השירות ְְִֵָואמרּו

ּכל  רּבה', ׁשמּה ויתקּדׁש 'יתּגּדל צּבּור ׁשליח ׁשאֹומר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָּבעת
'אמן' עֹונין אמן',.העם 'ואמרּו ּתחּלה אֹומר ׁשהּוא ּובעת ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָ

ּולעלמי  לעלמא מבר רּבה ׁשמּה יהא 'אמן, עֹונין העם ְְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָָָָּכל
ׁשמּה יהא 'אמן, לענֹות הראׁשֹונים חכמים ּומצות ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָעלמּיא'.

אדם  ׁשל ּכחֹו ּבכל 'מבר האדם,רּבה של הנפש כוחות בכל - ְְֶַַָָָָָֹ
ושלמה. גדולה בכוונה העם והיינו ּכל ,'יתּבר' אֹומר ְְִֵֵֶָָָָּוכׁשהּוא

עֹונין  העם ּכל הּוא', ּברי' אֹומר ּוכׁשהּוא 'אמן'. ְְִִִֵֵֶָָָָעֹונין
עֹונין  העם ּכל אמן', 'ואמרּו ּבּסֹוף אֹומר ּוכׁשהּוא ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָ'אמן'.

וקּדיׁש. קּדיׁש ּבכל עֹונין הּזה וכּסדר ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ'אמן'.

ׁשּגֹומר  אחר צּבּור ׁשליח ׁשאֹומר קּדיׁש ּכל ּבתרא': ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ'קּדיׁש
ׁשֹומעין  העם ּכל אלא ּכלּום, אחריו אֹומר ׁשאינֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָהּתפּלה,

ונפטרין  ויֹוצאין ולמעשיהם,אֹותֹו לדרכם נפרדים העם - נהגּו ְְְְֲִִִָָָָ
צלֹותכֹון  'ּתתקּבל זה: נּסח ּבסֹופֹו להֹוסיף תפילתכם]ּכּלם -] ְְְְְִִֵֶַָָֻֻ

ּבעּותכֹון  ותחינתכם],ותתעביד ּוצלֹותהֹון [-בקשתכם ְְְְְֲִֵָ
יׂשראל  ּבית ּדכל יהא ּובעּותהֹון ּבׁשמּיא. ּדי אבּוהֹון קדם ְְְְְֲֳִִִֵֵֵַָָָָָ

ּופרקנא  וסּייעּתא מּׁשמּיא רּבה וישועה]ׁשלמא עליכֹון [- ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָֻ
ׁשלֹום  עֹוׂשה אמן. ואמרּו ּדיׂשראל, קהלהֹון ועל ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָועלנא

יׂשראל'. ּכל על ׁשלֹום יעׂשה ּברחמיו הּוא ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָּבמרֹומיו,

עֹוסקין  ׁשהיּו יתר אֹו מּיׂשראל עׂשרה ּכל ּדר ּבנן': ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָ'קּדיׁש
ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה ּבמדרׁשֹות ּבתלמּוד הלכה ואפּלּו במדרש - ְְְְְֲִִֶֶַַַָָ

ּבהּגדֹות  אגדה,אֹו במדרש אחד - אֹומר מסּימין, ּכׁשהן ְְְְִֵֵֶֶַַָָ
ּדעתיד  רּבה, ׁשמּה ויתקּדׁש 'יתּגּדל זה: ּבנּסח קּדיׁש ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֻֻמעּמד

עלמא  העולם,לחדתא את לחדש שעתיד מיתּיא - -ולאחאה ְְְְֲֵַַַָָָָָָ
המתים, את קרּתא ולהחיות ּולמבני חּייא, עיר]ּולמפרק -] ְְְְְִִֵַַַָָ

ּולׁשיכללא  ולייסד]ּדירּוׁשלם, ּולמעקר [- קּדיׁשא, היכלא ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ
נּוכראה  זרה]ּפּולחנא עבודה ּפּולחנא [- ולאתבא ארעא, מן ְְְְְֲִַַָָָָָָָָָ

ּוביקריּה ּבזיויּה לאתריּה, ׁשמּיא ובכבודו],ּדי בהדרו -]וימל ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָ
ויבע  ּפּורקנּה, ויצמח עּמּה,מלכּותּה, ויפרק מׁשיחּה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָֹ

ּבעגלא  יׂשראל, ּבית ּדכל ּובחּייהֹון ּוביֹומיכֹון ְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָּבחּייכֹון
לעלמא  מבר רּבה ׁשמּה יהא אמן. ואמרּו קריב, ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָּובזמן
יתעּלה  יתרֹומם יתּפאר יׁשּתּבח ,יתּבר עלמּיא. ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּולעלמי
לעּלא  הּוא, ּברי ּדקּודׁשא ׁשמּה ויתנּׂשא יתהּלל ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָיתהּדר
ּדאמירן  נחמתא ּתּוׁשּבחתא ׁשירתא ּברכתא מּכל ְְְְֱֲִִִִֵֶַָָָָָָָָָָָלעּלא
ּתלמידי  ועל ּתלמידיהֹון ועל רּבנן על אמן. ואמרּו ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָּבעלמא,
ּבכל  ודי הדין ּבאתרא ּדי ּבאֹוריתא, ּדעסיקין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָּתלמידיהֹון

ּולכֹון  להֹון יהי ואתר, ולכם]אתר ורחמי [-להם וחסּדא חּנא ְְְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָ
יהי  אמן. ואמרּו ּבׁשמּיא, ּדי אבּוהֹון מּקדם ורוחא ְְְְְְְְֲֳִִִִִֵֵַַַָָָָָוסּייעּתא
ׁשלֹום  עֹוׂשה וכּו'. ּופרקנא וסּייעּתא מּׁשמּיא רּבה ְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָֻׁשלמא
וזה  יׂשראל'. ּכל על ׁשלֹום יעׂשה ּברחמיו הּוא ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָּבמרֹומיו,

ּדרּבנן'. 'קּדיׁש הּנקרא ְְִִַַַָָָהּוא

אּלּו, ּובפסּוקים ּבדברים ּפנים ּבנפילת להתחּנן ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָָנהגנּו
ּכֹורע  אני לפני' ּבמקצתן: ּופעמים ּבכּלן ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֻּפעמים
ואדֹוני  האלהים אלהי העֹולם, אדֹון ּומתחּנן, ְְֱֱֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹּומׁשּתחוה
ּתחנּונינּו מּפילים אנחנּו צדקתינּו על לא 'ּכי ְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַָֹֹהאדֹונים.
ּומה  ּנדּבר מה לה', ּנאמר מה הרּבים'. רחמי על ּכי ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָָֹלפני

ועוינּו 'חטאנּו עוון]ּנצטּדק. מלשון וסֹור [- ּומרדנּו והרׁשענּו ְְְְְְְִִִַַָָָָָָ
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שסרנו] עד ול [- הּצדקה ה' ל' .'ּומּמׁשּפטי נּומּמצֹותי ְְְְְִִִִֶֶַָָָָ
ּפנינּו הׁשחרּו הּפנים'. שחור ּבׁשת כגוון נעשו פנינו מּפני - ְְֲִִֵֵֶַָָֹֻ

ּפה  לנּו אין עוֹונֹותינּו. מּפני קֹומתנּו ונכּפפה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָאׁשמתנּו,
מצח  ולא פנים]להׁשיב עזות ּבׁשּתי [- 'אלהי ראׁש. להרים ְְְְֱִִִֵַַָָֹֹֹֹ

למעלה  רבּו עֹונתינּו ּכי אלי ּפני אלהי להרים ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹונכלמּתי
ומספר אׁש ראש מכל ועלו התרבו עד - גדלה ואׁשמתנּו ְְְֵַַָָָֹ

,ׁשמ למען צדקה עּמנּו עׂשה מעׂשים, ּבנּו אין ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָלּׁשמים'.
אּפי  אארי ׁשמי 'למען נביאי ידי על ׁשהבטחּתנּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָּכמֹו

ל אחטם מחרון ּותהּלתי אמנע כלומר, ואף], חוטם מלשון -] ְֱִִֶָָָ
יׂשראל אפי  ּבית עׂשה אני למענכם 'לא .'הכרית ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹלבלּתי

קדׁשי' לׁשם אם ּכבֹוד ּכי ּתן לׁשמ ּכי לנּו לא ה' לנּו 'לא . ְְְְִִִִִֵֵָָָָֹֹ
בשביל]על  בעבור, -]חסּדאמּת הוא על שאתה שייוודע - ְְֲִֶַַַ

לאבותינו, שנשבעת דבריך ותקיים אּיה אמת, הּגֹוים יאמרּו ְִֵַַָָֹלּמה
קׁשי אל ּתפן 'אל ה', אּנא אלהיהם'. לב]נא קושי העם [- ְֱִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

הּזה  העם לעֹון נא 'סלח חּטאתֹו'. ואל רׁשעֹו ואל ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָהּזה
הּנה'. ועד מּמצרים הּזה לעם נׂשאתה וכאׁשר חסּד ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּכגדל
ה' ׁשמעה 'ה' הּוא'. רב ּכי לעֹוני וסלחּת ה' ׁשמ ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָ'למען

ּתאחר  אל ועׂשה הקׁשיבה ה' אל סלחה כלומר עיכוב, לשון -] ְְְֲִֵַַַַַָָָ
עּמ''תעכב] ועל עיר על נקרא ׁשמ ּכי אלהי למענ- ְְְְְְֱִִִִֶַַַַַַָֹ

ה'' 'עיר נקראת ירושלים יד)שהרי ס, 'עם (ישעיה קרויים וישראל ,

כט)ה'' יא, הגויים (במדבר ביד לעזבם כבודך זה ואין ,.

מן  ּפניו ּכׁשּמגּביּה ּפנים, נפילת אחר להתחּנן העם ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָנהגּו
ּנעׂשה  מה נדע לא 'ואנחנּו אֹומר: אּלּו. ּבפסּוקים ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַֹהּקרקע,

עינינּו' עלי הגויים.ּכי מיד להצילנו עליך עינינו -רחמי 'זכר ְֲִֵֵֶֶַָֹ
ראׁשנים  עֹונת לנּו ּתזּכר 'אל הּמה'. מעֹולם ּכי וחסדי ְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹה'

דּלֹונּו ּכי רחמי יקּדמּונּו וחלשים מאד'מהר שפלים נעשינו - ְְְֲִֵֶַַַַֹ
עלינּו ה' חסּד 'יהי .'חסּד למען ּופדנּו ּלנּו עזרתה ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָ'קּומה
ּכי  יעמד, מי ה' יּה ּתׁשמר עֹונֹות 'אם .'ל יחלנּו ְְֲֲֲִִִִִֶַַַָָָֹּכאׁשר

ּתּורא' למען הּסליחה תסלח עּמ שכאשר כלומר מורא], לשון -] ְְְִִִֵַַַָָ
וייראו  חטאם, ויעזבו וישובו אחרים חוטאים מכך ישמעו לעווני,

ידע ממך. הּוא 'ּכי קראנּו'. ביֹום יעננּו הּמל הֹוׁשיעה ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ'ה'
ובריאה],יצרנּו יצירה מלשון אנחנּו'[- עפר ּכי זכור זכּור - ְְֲִִֵָָָָ

הגוף. תאוות מכל להיפרד יכולים ואיננו מעפר ְֵָ'עזרנּושנוצרנו
ׁשמ ּכבֹוד ּדבר על יׁשענּו יחולל,אלהי שלא כבודך בעבור - ְְְְֱִֵֵֶַַֹ

.'ׁשמ למען חּטאתינּו על וכּפר ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַֹוהּצילנּו

ּבתחנּונים  ּתמיד הּיֹום' 'סדר אחר להתחּנן העם נהגּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָוכן
ׁשמ  אבתינּו ויׂשראל יצחק אברהם אלהי 'ה' ּזאת אּלּו: רה ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵַָָָָָָֹֹֹ

'אלי לבבם והכן עּמ לבב מחׁשבֹות ליצר -לעֹולם ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
תהיה  לבם מחשבת וגם טובים, שיהיו לעולם להם זאת תשמור

להׁשיב לטובה. והרּבה יׁשחית ולא עֹון יכּפר רחּום ְְְְְְְִִִֵַַַָָָֹ'והּוא
חסד  ורב וסּלח טֹוב ה' אּתה 'ּכי חמתֹו'. ּכל יעיר ולא ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹאּפֹו
אל  'מי אמת'. ותֹורת לעֹולם צדק צדקת' .'קראי ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶָָָָֹלכל
החזיק  לא נחלתֹו לׁשארית ּפׁשע על ועבר עֹון נׂשא ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹּכמֹו

יכּבׁש ירחמנּו יׁשּוב הּוא, חסד חפץ ּכי אּפֹו יעלים לעד -] ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ים ויכסה] ּבמצלֹות ותׁשלי הים]עֹונתינּו בעומק ּכל [- ְְְֲִִֵַָָֹֻ

נׁשּבעּת אׁשר לאברהם חסד ליעקב אמת ּתּתן ְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹחּטאתם,

קדם'לאבתינּו ליעקב מימי הבטחת אשר את לנו ותיתן תאמת - ֲִֵֵֶֶַֹ
אבינו. אברהם של חסדיו על תשלום יהיה וזה תעזבנו, שלא אבינו

לנּו יעמס יֹום יֹום ה' טוען 'ּברּו יום בכל אשר ה' מבורך - ֲַָָָ
וטובותיו, ברכותיו לנו סלה'ונושא יׁשּועתנּו לעולם].האל 'ה'[- ְֵֵֶָָָ

מׂשּגב עּמנּו חוזק צבאֹות לשון סלה'.][- יעקב אלהי לנּו ְְֱֲִִֵֶַָָָָָֹֹ
ּברּו אלהינּו, ּברּו' .'ּב ּבטח אדם אׁשרי צבאֹות ְְֱֵֵֵַַָָָָָָֹֹ'ה'
מן  ׁשהבּדילנּו לכבֹודֹו, ׁשּבראנּו ּבֹוראנּו ּברּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָאדֹונינּו,

הבליהן,הּתֹועים  אחר שתועות האומות אמת - ּתֹורת לנּו ונתן ְֱִֶַַַָָ
עֹולם  חּיי רּבנּו, מׁשה ידי עולם על חיי שהיא התורה נטעּה- ְְֵֵֵֶַַַָָָֹ

ּבלּבנּו ויּתן ּתֹורתֹו, לתלמּוד לּבנּו יפּתח הרחמן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָּבתֹוכנּו.
ּכרצֹונֹו רצֹונֹו לעׂשֹות ויראתֹו, שהיא אהבתֹו תורה ללמוד - ְְְְֲֲִִַַָָ

'לשמה', ללמדה שנזכה כרצונו, ׁשלם רצונו, ּבלבב ְְְֵֵָָָּולעבדֹו
חפצה  תחפוץ ּובנפׁש שנפשנו עד מאהבה ה' את ולעבוד - ְֲֵֶֶָ

לּבהלה בעבודתו, נלד ולא לריק ניגע לא ימותו למען שלא - ְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ
אותנו. להבהיל בחיינו ה'בנינו מּלפני ורחמים רצֹון יהי ְְְֲִִִֵֶַָָּכן

הּמׁשיח, ולימֹות הּזה ּבעֹולם חּקי לׁשמֹור ׁשּנחיה ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻאלהינּו,
יזּמר 'למען הּבא. העֹולם לחּיי טֹוב ונירׁש ׁשּנזּכה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּכדי

הנשמה]כבֹוד  הנפש, אֹודּך'.[- לעֹולם אלהי ה' יּדם ולא ְְֱִֶַָָָֹֹֹ
וגֹו''. פי אמרי לרצֹון ְְְְִִִֵָ'יהיּו

ׁשיר  אּלּו ּתחנּונים אחר יֹום ּבכל לקרֹות העם מקצת ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָונהגּו
היֹום. ּבאֹותֹו הּמקּדׁש ּבבית אֹומרים הּלוּיים ׁשהיּו ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָמזמֹור
וקֹוראין  הּמזמֹור. ּכל אּׂשא', נפׁשי ה' אלי 'לדוד ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָוקֹורין:
וכּו''. חכמים ּתלמידי חנינה רּבי אמר אלעזר רּבי ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָ'אמר
לׁשמ יֹודּו צּדיקים א' וכּו''. ּכאדֹוננּו אין ּכאלהינּו ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַֹ'אין

'ּפני את יׁשרים התפילה.יׁשבּו בבית לשבת יתמידו הישרים - ְְִֵֶֶָָ
ּכל  'ּכי ה''. דרׁשי עזבּת לא ּכי ׁשמ יֹודעי ב ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹ'ויבטחּו
אלהינּו ה' ּבׁשם נל ואנחנּו אלהיו ּבׁשם איׁש ילכּו ְְְְֱֱֲִִֵֵֵֵֵֵַַַָָֹֹהעּמים

ועד'. ְֶָָלעֹולם

זה  ּבספר אמרנּו ה"הֿי)ּכבר פ"ב הּׁשּבתֹות ,(תפילה ׁשּבימי ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ׁשלׁש ּברכֹות, ׁשבע ּתפּלה ּבכל אדם מתּפּלל טֹובים ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֹוימים

מעין אמצעית אחת ּוברכה אחרֹונֹות, וׁשלׁש [-ראׁשֹונֹות, ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ
יֹובל מענין] ׁשל הּכּפּורים ּוביֹום הּׁשנה, ּובראׁש שנת הּיֹום. - ְְִִֵֶַַַָָֹ

מּוסף החמישים, ּובתפּלת ּברכֹות, ׁשלׁש ּבאמצע ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹמתּפּלל
כן,ּבלבד  באמצע ימים מתפלל ּבׁשני ּבמּוסף מתּפּלל ונמצא ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָ

ּברכֹות. ּתׁשע ְֵֵַָאּלּו

ׁשבע, מתּפּלל מֹועד ׁשל חּלֹו ּובמּוסף חדׁש ראׁש ְְְִֵֵֶֶֶַַַַֹֹֻּובמּוסף
וזה  ּבאמצע. אחת ּוברכה אחרֹונֹות, וׁשלׁש ראׁשֹונֹות, ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָֹֹׁשלׁש

האמצעּיֹות: הּברכֹות ּכל נּסח ְְִֶַַָָָָֻהּוא

יֹום  את קּדׁשּת 'אּתה ׁשּבת: לילי ׁשל אמצעית ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּברכה
לׁשמ לענינים הּׁשביעי כלומר לה', כולה תהיה שהשבת - ְְִִִֶַ

ושלמות]ּתכלית רוחניים, סיום ּוברכּתֹו[- וארץ, ׁשמים מעׂשה ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָ
הּימים  השבוע,מּכל ימות מכל יותר מבורכת שהשבת וקּדׁשּתֹו- ְְִִִַַָָ

הּזמּנים  המועדים,מּכל מכל יותר קדושה שהשבת ּכאמּור - ְִִַַָָָ
ג) ב, אתֹו(בראשית ויקּדׁש הּׁשביעי יֹום את אלהים ויבר'ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָֹֹ

לעׂשֹות' אלהים ּברא אׁשר מלאכּתֹו מּכל ׁשבת בֹו -ּכי ְְֱֲֲִִִֶַַַָָָָֹ
לעשות. שעתיד וממה שברא מה מכל נח שהוא
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וקּדׁשנּו במנּוחתנּו, נא רצה אבֹותינּו, ואלהי ְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֵַָָֹֹ'אלהינּו
,ּביׁשּועת נפׁשנּו וׂשּמח ,ּבתֹורת חלקנּו ותן ,ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבמצוֹותי
והנחילנּו ּבאמת, לעבד לּבנּו וטהר ,מּטּוב ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָוׂשּבענּו

וי  ,קדׁש ׁשּבתֹות ּוברצֹון בם ּבאהבה קדשך נּוחּו בשבתות - ְְְְֲֶַַָָָָָָ
הּׁשּבת'. מקּדׁש ה', אּתה ּברּו .ׁשמ אֹוהבי יׂשראל ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָּכל

ּבמּתנת  מׁשה 'יׂשמח ׁשּבת: ׁשחרית ׁשל אמצעית ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹּברכה
ּתפארת  ּכליל לֹו, קראת נאמן עבד ּכי נתּתה חלקֹו, ּבראׁשֹו ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ

רבינו משה של פניו עור שקרן ׁשני - סיני, הר על לפני ְְְְִֵֶַַַָָּבעמדֹו
וכן  ׁשּבת, ׁשמירת ּבהן וכתּוב ּבידֹו, הֹוריד אבנים ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָלּוחֹות

ּבתֹורת טזֿיז)ּכתּוב לא, את (שמות יׂשראל בני 'וׁשמרּו ְְְְְִֵֵֶֶָָָָ
לדרתם  הּׁשּבת את לעׂשֹות דורות הּׁשּבת לדורי עֹולם,- ּברית ְְֲִֶַַַַַָָָָֹֹ

אֹות  יׂשראל ּבני ּובין ימים [-סימן]ּביני ׁשׁשת ּכי לעלם היא ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָֹ
ׁשבת  הּׁשביעי ּובּיֹום הארץ ואת הּׁשמים את ה' ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָעׂשה

רצונו וּיּנפׁש'' שנשלם כלומר רצון], [-שמשמעותה נפש מלשון - ִַַָ
חפצו. וכל

ענג קֹוראי ׁשּבת ׁשֹומרי ּבמלכּות את 'יׂשמחּו המענגים - ְְְְְְְִֵֵֶַַָֹ
במעדנים, ׁשביעי'.השבת מקּדׁשי ְְְִִֵַַעם

וקּדׁשנּו במנּוחתנּו נא רצה אבֹותינּו, ואלהי ְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֵַָָֹֹ'אלהינּו
הּׁשּבת'. מקּדׁש ה', אּתה ּברּו' עד וכּו'', ְְְְִֵֶַַַַַָָָּבמצֹותי

סיני  הר על צּוית 'למׁשה ׁשּבת: מּוסף ׁשל אמצעית ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹּברכה
ּובֹו ו'ׁשמֹור', 'זכֹור' ׁשּבת השבת מצות ביום ה'- צּויתנּו ְְִִִַַָָָָ

ּכראּוי  מּוסף קרּבן ל להקריב לקרבן אלהינּו שצריך כפי - ְְְְֱִֵַַָָָָֹ
לארצנּומוסף. ׁשּתעלנּו אלהינּו, ה' מּלפני רצֹון ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹיהי

ּבגבּולנּו מגבולות ותּטענּו נעקרת שאינה כנטיעה אותנו שתיטע - ְְִִֵֵָ
ישראל, ּתמידין ארץ חֹובתנּו, קרּבנֹות את לפני נעׂשה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָוׁשם

הּמנֹוח יֹום מּוספי ואת ּכהלכתן. ּומּוספין המנוחה]ּכסדרן -] ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָ
ּכמה  ,רצֹונ ּכמצות ּבאהבה לפני ונקריב נעׂשה ְְְְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָהּזה,
נתּתֹו לא .עבּד מׁשה ידי על ּבתֹורת עלינּו ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּכתבּת
פסילים, לעֹובדי מלּכנּו הנחלּתֹו ולא הארצֹות, לגֹויי ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָֹמלּכנּו

ערלים  יׁשּכנּו לא ּבמנּוחתֹו לשבות ּגם רשאים אינם שהגויים - ְְְֲִִִֵַָֹ
אחת, שבת יׁשּורּון אפילו זרע נתּתֹו, יׂשראל ישראל],לבית -] ְְְְִֵֵֶַַָ

קראת. אֹותֹו ימים חמּדת ּבחרּת, ּבם ְְֲִֶֶַָָָָָָָָאׁשר

ו  עד 'אלהינּו וכּו'', ּבמנּוחתנּו נא רצה אבֹותינּו, אלהי ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵַָָֹֹ
הּׁשּבת'. מקּדׁש ה', אּתה ּברּו'ְֵַַַַָָָ

אחד, וׁשמ אחד 'אּתה ׁשּבת: מנחת ׁשל אמצעית ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָּברכה
ּבארץ  אחד ּגֹוי יׂשראל ּכעּמ בעולם.ּומי מיוחד עם עטרת - ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ

כתר] יׁשּועה [- ותפארת השבת]ּתהּלה בזכות [שניוושע -לעּמ ְְְְְְִִֶֶַָָ
בֹו ינּוחּו ּובניו יעקב ירּנן, יצחק יגל, אברהם -נתּתה. ְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָָָָֹ

ּבּהבשבת רֹוצה ׁשאּתה ׁשלמה שה'מנּוחה מושלמת מנוחת - ְְֵֶַָָָָָ
בה. לנוח מנּוחתם.רוצה היא מאּת ּכי וידעּו בני ְְְְִִִִֵֵֶַָָָיּכירּו

מנּוחתנּו. ּביֹום ויגֹון צרה ּתהי אל אבינּו, לנּו ְְְְִִֵַַָָָָָָָהנח

עד  וכּו'', ּבמנּוחתנּו נא רצה אבֹותינּו, ואלהי ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵַָָֹֹ'אלהינּו
הּׁשּבת'. מקּדׁש ה', אּתה ּברּו'ְֵַַַַָָָ

חדׁשים  'ראׁשי חדׁש: ראׁש מּוסף ׁשל אמצעית ְְֳִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹּברכה
ּתֹולדֹותם לכל ּכּפרה זמן נתּתה, חודש לעּמ ראש ששעיר - ְְְְְַַַַָָָָָָ

ולבניהם, להם רצֹון מכפר זבחי לפני מקריבין -להיֹותם ְְְְִִִִֵֶַָָָ
שב  לאביהם ישראל את מרצים שהם חּטאת שמים קרבנות ְִֵַָּוׂשעירי

יהיה  לכּלם זּכרֹון ּבעדם. זיכרונם לכּפר מעלים שהקרבנות - ְְְֲִִֵֶַַָָָֻ
לטובה, ה' לפני ישראל ׂשֹונא של מּיד נפׁשם היצר ּתׁשּועת מיד - ְְִֵַַַָ

נעלה הרע. החדׁש ראׁש ועֹולת ּתכין, ּבצּיֹון חדׁש ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹמזּבח
ּדוד  ׁשירי תהילים עליו, האמּוריםשבספר ,ּבעיר על נׁשמע ְְֲִִִִִֵֶַָָָָ

הלוויים להם,ידי ּתביא עֹולם אהבת לרצֹון. מזּבח ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָלפני
ּתזּכר. לּבנים אבֹות ְְִִִַָָֹּוברית

מארצנּו, ּגלינּו חטאינּו מּפני אבֹותינּו, ואלהי ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵַָָֹֹ'אלהינּו
והתרחקנו]ונתרחק  ה'[- מּלפני רצֹון יהי אדמתנּו. מעל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ

נעׂשה  וׁשם ּבגבּולנּו, ותּטענּו לארצנּו ׁשּתעלנּו ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹאלהינּו,
ּומּוספין  ּכסדרן ּתמידין חֹובתנּו, קרּבנֹות את ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָלפני
ונקריב  נעׂשה הּזה החדׁש ראׁש יֹום מּוספי ואת ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹּכהלכתן.
ּבתֹורת עלינּו ׁשּכתבּת ּכמה ,רצֹונ ּכמצות ּבאהבה ְְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָלפני

.עבּד מׁשה ידי ְְֵֶֶַַֹעל

ׁשּתחּדׁש אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ה' מּלפני רצֹון ְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹֹ'יהי
לחסד  לחן לברכה לטֹובה הּזה החדׁש ראׁש את ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹעלינּו
וקץ  סֹוף הּזה החדׁש ראׁש ויהי ּולׁשלֹום, לחּיים ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָֹֹּולרחמים

לפדּות וראׁש ּתחּלה וצרֹותינּו, חּטאתינּו לפדיון,לכל -] ְְְְְִִֵֵַָָָֹֹ
ּבחרּתלגאולת] האּמֹות מּכל יׂשראל בעּמ ּכי ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָֻנפׁשנּו,

יׂשראל  מקּדׁש ה', אּתה ּברּו נתּתה. להם חדׁשים ְְְֳִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָוראׁשי
חדׁשים'. ְֳִֵָָוראׁשי

ּבׁשּבת: להיֹות ׁשחל חדׁש ראׁש מּוסף ׁשל אמצעית ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּברכה
מּקדם  עֹולמ יצרּת מהתחלה],'אּתה -]מלאכּת ּכּליתה ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָ

מּכל  ּבנּו ורצית העּמים מּכל ּבנּו ּובחרּת הּׁשביעי, ְְְִִִִִִַַַַָָָָָָָָָּבּיֹום
הקודש,הּלׁשֹונֹות  לשון את לנו שנתת האומות, וקּדׁשּתנּושל ְְְִַַָ

והּקדֹוׁש הּגדֹול ׁשמ ,לעבֹודת מלּכנּו וקרבּתנּו ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבמצֹותי
ויֹום  למנּוחה, ׁשּבתֹות אלהינּו ה' לנּו וּתּתן קראת. ְְֱִִֵֵֵַַָָָָָָָֹעלינּו

ּבעדנּו. לכּפר הּזה החדׁש ְֲֵֵֶֶַַַַֹֹראׁש

אדמתנּו, מעל ונתרחקנּו מארצנּו, ּגלינּו חטאינּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָ'ּומּפני
יהי  חֹובתינּו. קרּבנֹות את לפני לעׂשֹות יכֹולין אנּו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָואין
ותּטענּו לארצנּו, ׁשּתעלנּו אלהינּו, ה' מּלפני ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹרצֹון
ּתמידין  חֹובתנּו, קרּבנֹות את לפני נעׂשה וׁשם ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָּבגבּולנּו,
ויֹום  הּזה, הּמנֹוח יֹום מּוספי ואת ּכהלכתן. ּומּוספין ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָּכסדרן
ּכמצות  ּבאהבה לפני ונקריב נעׂשה הּזה, החדׁש ְְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹראׁש
.עבּד מׁשה ידי על ּבתֹורת עלינּו ׁשּכתבּתה ּכמֹו ,ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹרצֹונ
ׁשּתחּדׁש אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ה' מּלפני רצֹון ְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹֹיהי
'לפדּות  עד וכּו'', לטֹובה הּזה החדׁש ראׁש את ְְְִֵֶֶֶַַַָָֹֹעלינּו

בם  'וינּוחּו עד וכּו'', ּבמנּוחתנּו נא 'ּורצה ּכל נפׁשנּו', ְְְְְִֵֵֵַַָָָָָ
ויׂשראל  הּׁשּבת מקּדׁש ה', אּתה ּברּו .ׁשמ אֹוהבי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָיׂשראל

חדׁשים'. ְֳִֵָָוראׁשי

וׁשחרית  ּבערבית ּפסח ׁשל טֹוב יֹום ׁשל אמצעית ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָּברכה
מּכל  ּבנּו ורצית העּמים מּכל בחרּתנּו 'אּתה ְְְְִִִִִַַַָָָָָָָָָּומנחה:
,לעבֹודת מלּכנּו וקרבּתנּו ּבמצֹותי וקּדׁשּתנּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּלׁשֹונֹות,

קראת. עלינּו והּקדֹוׁש הּגדֹול ְְִֵַַָָָָָָׁשמ

ּוזמּנים  חּגים לׂשמחה, מֹועדים אלהינּו ה' לנּו ְְְֱֲִִִִִֵֵַַַָָֹ'וּתּתן
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הּמּצֹות  חג יֹום את הּזה, קדׁש מקרא טֹוב יֹום את ְְִֶֶֶֶַַַַָָֹלׂשׂשֹון,
מצרים. ליציאת זכר ּבאהבה חרּותנּו, זמן ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּזה,

ירצה, יראה, יּגיע, ויבא, יעלה אבֹותינּו, ואלהי ְֱֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹ'אלהינּו
יתקבל],יּׁשמע  יושגח],יּפקד[- זכרֹון [- זכרֹוננּו, לפני יּזכר ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָ

,עבּד ּדוד ּבן מׁשיח זכרֹון ,עיר ירּוׁשלים זכרֹון ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָאבֹותינּו,
לפליטה לפני יׂשראל ּבית עּמ ּכל להצלה]זכרֹון -] ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָ

הּזה, קדׁש מקרא טֹוב ּביֹום ּולרחמים, לחסד לחן ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹלטֹובה
לרח  הּזה, הּמּצֹות חג זכרנּוּביֹום ּולהֹוׁשיענּו. עלינּו ּבֹו ם ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָ

בֹו הֹוׁשיענּו לברכה, בֹו ּפקדנּו לטֹובה, ּבֹו אלהינּו ְְְֱִִֵֵֵָָָָֹה'
עלינּו, ורחם וחּננּו חּוס ורחמים יׁשּועה ּבדבר ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָלחּיים,
ּכי  ׁשלמה, ׂשמחה בֹו וׂשמחנּו ויגֹון, צרה מּכל בֹו ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָּומּלטנּו

אּתה. וחּנּון רחּום מל ְֵֶֶַַָָאל

הטעיננו]'והּׂשיאנּו -]מֹועדי ּברּכת את אלהינּו לחּיים ה' ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַֹ
ּתברכנּו ּכן לברכנּו, ואמרּת רצית ּכאׁשר ּולׁשלֹום, ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָּולׂשמחה

לעולם],סלה ה',[- אּתה ּברּו וכּו'. ּבמצוֹותי וקּדׁשנּו ְְְְְִֵֶֶַַָָָ
והּזמּנים'. יׂשראל ְְְְִִֵֵַַַָמקּדׁש

מּכל  בחרּתנּו 'אּתה הּפסח: מּוסף ׁשל אמצעית ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָּברכה
מצרים'. ליציאת 'זכר עד וכּו'', ְְִִִִִֵֶַַַָָהעּמים

ונתרחק  מארצנּו ּגלינּו חטאינּו והתרחקנו]'ּומּפני מעל [- ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָ
להׁשּתחוֹות  להראֹות לעלֹות יכֹולין אנּו ואין ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָאדמתנּו,

ּבנוה  ,ּבחירת ּבבית לפניקדשך]הדר במשכן במדור, -], ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָ
הּיד  מּפני עליו, ׁשמ ׁשּנקרא והּקדֹוׁש הּגדֹול ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָּבּבית
ּׁשּתׁשּוב  אלהינּו ה' מּלפני רצֹון יהי .ּבמקּדׁש ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּנׁשּתּלחה

עליו  המקדש ּותרחם בית על הרּבים,- ּברחמי ועלינּו ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָ
הּגֹויים  מּבין ּפזּורינּו נדחי ּותקּבץ את ביחד ותקרב תאסוף - ְְִִֵֵֵַַ

העמים, בין המפוזרים מּירּכתי ישראל ּכּנס [-ארץ ּונפּוצֹותינּו ְְְִֵֵֵֶַַָ
הארץ], לצּיֹון מסוף לירושלים]והביאנּו ּברּנה [- עיר ְְְֲִִִִֵַָ

שםולירּוׁשלים מקּדׁשאשר וׁשם ּבית עֹולם, ּבׂשמחת ְְְְְְִִִִֵַַָָָָ
ּומּוספין  ּכסדרן ּתמידין חֹובֹותנּו, קרּבנֹות את לפני ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָנעׂשה
חג  יֹום הּזה, קדׁש מקרא טֹוב יֹום מּוספי ואת ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹּכהלכתן.
ּכמה  ,רצֹונ ּכמצות לפני ונקריב נעׂשה הּזה, ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָהּמּצֹות

.עבּד מׁשה ידי על ּבתֹורת עלינּו ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּכתבּת

הּדרׁש ּומטיב טֹוב עלינּו, רחם רחמן תדרוש לנּו'מל - ֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ׁשעׂשּואותנו, אבֹותינּו ּבגלל רחמי ּבהמֹון עלינּו ְֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָָׁשּובה

מכֹונֹו על מקּדׁש וכֹונן ּכבּתחּלה בית ּבנה .תתקנו רצֹונ - ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָ
מקומו, על והׁשב ותעמידו ּבתּקּונֹו, וׂשּמחנּו ּבבנינֹו ְְְְְְְְִִֵֵֵַַָָוהראנּו

לּדּוכנן  ּולוּים לעבֹודתם ּכהנים לנוהּו, המדרגות יׂשראל - ְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָָָֹ
הל  היו שירה,שעליהן ואומרים עומדים למעמדן וויים -ויׂשראל ְְְֲִֵַָָָ

הקרבת  בזמן העומדים ישראל, עם של שלוחים שהיו ישראלים

ציבור, יׁשב קרבנות מׁשּפטֹו על יתייסד וארמֹון המקדש ובית - ְְְִֵֵַַָ
לו, רגלינּו,כראוי ּפעמי ּבׁשלׁש לפני ונראה נעלה ְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוׁשם

ּבתֹורת טז)ּכּכתּוב טז, יראה (דברים ּבּׁשנה ּפעמים 'ׁשלֹוׁש ְְִֵֶֶַַָָָָָָָ
ּבחג  יבחר אׁשר ּבּמקֹום אלהי ה' ּפני את זכּור ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָֹכל
ה' ּפני את יראה ולא הּסּכֹות ּובחג הּׁשבעֹות ּובחג ְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻֻהּמּצֹות

ונאמר יז)ריקם'. טז, ה'(ׁשם ּכברּכת ידֹו ּכמּתנת 'איׁש ְְְְְֱִִֵֶַַַַָָָ
.'ל נתן אׁשר ֱֲֶֶַָָֹאלהי

אּתה  ּברּו וכּו'. מֹועדי ּברּכת את אלהינּו ה ' ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָֹ'והּׂשיאנּו
והּזמּנים'. יׂשראל מקּדׁש ְְְְִִֵֵַַַָה',

ּבלא  הּסּכֹות, ּובחג הּׁשבּועֹות ּבחג מתּפּלל הּוא הּזה ְְְְְִֵֶַַַַַַַָָֹֻֻוכנּסח
יתר  ּבלא ולהוסיף,חּסרֹון לגרוע ואין הּׁשבּועֹות - ׁשּבחג אּלא ְְִֵֶֶַַָָָָֹ

חג  יֹום את הּזה, קדׁש מקרא טֹוב יֹום 'את אֹומר: ְִֵֶֶֶֶַַָֹהּוא
ליציאת  זכר ּבאהבה ּתֹורתנּו מּתן זמן הּזה ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּׁשבּועֹות
ּביֹום  הּזה, קדׁש מקרא טֹוב 'ּביֹום אֹומר: הּוא וכן ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹמצרים'.

ּבֹו לרחם הּזה, הּׁשבּועֹות הּוא חג ּובמּוסף וכּו''. עלינּו ְְְֵֵֶַַַַָָָ
חג  יֹום הּזה, קדׁש מקרא טֹוב יֹום מּוספי 'ואת ְְְִֵֵֶֶֶַַָֹאֹומר:

הּזה'. ֶַַָהּׁשבּועֹות

חג  יֹום הּזה, קדׁש מקרא טֹוב 'יֹום אֹומר: הּסּכֹות ּבחג ְְְִֵֵֶֶַַַַָֹֻוכן
אֹומר: עצרת ּבׁשמיני וכן וכּו''. ׂשמחתנּו זמן הּזה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻהּסּכֹות
עצרת  ׁשמיני חג יֹום את הּזה, קדׁש מקרא  טֹוב יֹום ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָֹ'את
יֹום  מּוספי 'ואת אֹומר: ּבמּוסף וכן ׂשמחתנּו'. זמן ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָהּזה,
נעׂשה  הּזה, עצרת ׁשמיני חג יֹום הּזה, קדׁש מקרא ְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָֹטֹוב

.'לפני ְְְִֶַָונקריב

בחרּתנּו 'אּתה אֹומר: ּבׁשּבת, להיֹות טֹוב יֹום חל ְְְְְִִֵַַַָָָָואם
מֹועדים  למנּוחה ׁשּבתֹות אלהינּו ה' לנּו 'וּתּתן ְְֱֲִִִֵֵַַָָָֹוכּו'',
את  הּזה, הּמנֹוח יֹום את לׂשׂשֹון, ּוזמּנים וחּגים ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָלׂשמחה
וכּו''. הּזה ּפלֹוני חג יֹום את הּזה, קדׁש מקרא טֹוב ְְְִִֶֶֶֶַַַָֹיֹום
טֹוב  יֹום הּזה, הּמנֹוח יֹום מּוספי 'ואת אֹומר: ּבמּוסף ְְְְֵֵֵֶֶַַַָָוכן

וכּו''. ּפלֹוני חג יֹום הּזה, קדׁש ְְְִִֶֶַַָֹמקרא

ּוביֹום  הּׁשנה ּבראׁש הּׁשּבת מזּכיר הּוא זֹו ּדר ְְְְִֶֶַַַַַָָָֹועל
ּבין  ּתפּלֹות ּבׁשאר ּבין ּבׁשּבת, להיֹות חלּו אם ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָהּכּפּורים
'מקּדׁש רגלים ׁשלׁשה ׁשל הּתפּלֹות ּבכל וחֹותם ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹּבמּוסף.

והּזמּנים'. ויׂשראל ְְְְִִֵַַַַָָהּׁשּבת

מקּדׁש הארץ, ּכל על מל' חֹותם הּוא הּׁשנה ְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּובראׁש
הּזּכרֹון' ויֹום ויׂשראל יש הּׁשּבת של זיכרונם יום לטובה - ראל ְְְִִֵַַַָָָ

שופר. תקיעת ידי הארץ,על ּכל על מל' הּכּפּורים ְִִֶֶֶַַָָָּוביֹום
הּכּפּורים'. ויֹום ויׂשראל הּׁשּבת ְְְְִִִֵֵַַַַָָמקּדׁש

הּכּפּורים  יֹום ועד הּׁשנה מראׁש העם רב נהגּו הּׁשנה: ְֲִִֵַַַַָָָָָָָֹֹֹראׁש
הּימים  ּבעׂשרת ּתפּלה ּבכל תשובה,להֹוסיף ימי בעשרת - ְְְֲִִִֶֶַַָָָ

ראׁשֹונה  'אבות'ּבברכה בברכת לחּיים,- 'זכרנּו מֹוסיפים: ְְְִִִִִֵַָָָָ
חּיים  ּבספר ּכתבנּו ּבחּיים, חפץ מל של אל [-בספרם ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

הבא], העולם לחיי בשבילך]למענצדיקים, חּיים [- -אלהים ְְֱִִַַַֹ
לעולם. חי ה',שאתה אּתה ּברּו ּומגן. ּומֹוׁשיע רחמן ֲִֵֶֶַַַָָָָמל

אברהם'. ְֵַָָָמגן

ׁשנּיה  ּבברכה 'גבורות':ּומֹוסיפין בברכת אב - כמֹו 'מי ְְִִִִִָָָָָ
להחיֹות  אּתה ונאמן לחּיים. ּברחמים יצּוריו זֹוכר ְְְְְֱֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָהרחמן,

הּמתים'. מחּיה ה', אּתה ּברּו ְִִֵֵֵַַַָָמתים.

עׂשרה  ׁשמֹונה ּבברּכת 'הודיה':ּומֹוסיפין בברכת 'זכר - ְְְְְִִִֵֶֶַֹ
ּוכבׁש אלהינּו ה' ותכסה]רחמי תעלים ּוכתֹוב [- ,ּכעס ְְְֱֲֵֶַַַֹֹ

נאה  ּול ׁשמ הּטֹוב ה', אּתה ּברּו .ברית ּבני ּכל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָלחּיים
ְלהֹודֹות'.

אחרֹונה  ּבברכה שלום':ּומֹוסיפין 'שים בברכת חּיים - 'ּובספר ְְֲִִִִֵֶַַָָָ
ּבית  עּמ וכל אנּו ,לפני ונּכתב נּזכר וׁשלֹום ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָּברכה
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וקּדׁשנּו במנּוחתנּו, נא רצה אבֹותינּו, ואלהי ְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֵַָָֹֹ'אלהינּו
,ּביׁשּועת נפׁשנּו וׂשּמח ,ּבתֹורת חלקנּו ותן ,ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבמצוֹותי
והנחילנּו ּבאמת, לעבד לּבנּו וטהר ,מּטּוב ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָוׂשּבענּו

וי  ,קדׁש ׁשּבתֹות ּוברצֹון בם ּבאהבה קדשך נּוחּו בשבתות - ְְְְֲֶַַָָָָָָ
הּׁשּבת'. מקּדׁש ה', אּתה ּברּו .ׁשמ אֹוהבי יׂשראל ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָּכל

ּבמּתנת  מׁשה 'יׂשמח ׁשּבת: ׁשחרית ׁשל אמצעית ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹּברכה
ּתפארת  ּכליל לֹו, קראת נאמן עבד ּכי נתּתה חלקֹו, ּבראׁשֹו ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ

רבינו משה של פניו עור שקרן ׁשני - סיני, הר על לפני ְְְְִֵֶַַַָָּבעמדֹו
וכן  ׁשּבת, ׁשמירת ּבהן וכתּוב ּבידֹו, הֹוריד אבנים ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָלּוחֹות

ּבתֹורת טזֿיז)ּכתּוב לא, את (שמות יׂשראל בני 'וׁשמרּו ְְְְְִֵֵֶֶָָָָ
לדרתם  הּׁשּבת את לעׂשֹות דורות הּׁשּבת לדורי עֹולם,- ּברית ְְֲִֶַַַַַָָָָֹֹ

אֹות  יׂשראל ּבני ּובין ימים [-סימן]ּביני ׁשׁשת ּכי לעלם היא ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָֹ
ׁשבת  הּׁשביעי ּובּיֹום הארץ ואת הּׁשמים את ה' ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָעׂשה

רצונו וּיּנפׁש'' שנשלם כלומר רצון], [-שמשמעותה נפש מלשון - ִַַָ
חפצו. וכל

ענג קֹוראי ׁשּבת ׁשֹומרי ּבמלכּות את 'יׂשמחּו המענגים - ְְְְְְְִֵֵֶַַָֹ
במעדנים, ׁשביעי'.השבת מקּדׁשי ְְְִִֵַַעם

וקּדׁשנּו במנּוחתנּו נא רצה אבֹותינּו, ואלהי ְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֵַָָֹֹ'אלהינּו
הּׁשּבת'. מקּדׁש ה', אּתה ּברּו' עד וכּו'', ְְְְִֵֶַַַַַָָָּבמצֹותי

סיני  הר על צּוית 'למׁשה ׁשּבת: מּוסף ׁשל אמצעית ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹּברכה
ּובֹו ו'ׁשמֹור', 'זכֹור' ׁשּבת השבת מצות ביום ה'- צּויתנּו ְְִִִַַָָָָ

ּכראּוי  מּוסף קרּבן ל להקריב לקרבן אלהינּו שצריך כפי - ְְְְֱִֵַַָָָָֹ
לארצנּומוסף. ׁשּתעלנּו אלהינּו, ה' מּלפני רצֹון ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹיהי

ּבגבּולנּו מגבולות ותּטענּו נעקרת שאינה כנטיעה אותנו שתיטע - ְְִִֵֵָ
ישראל, ּתמידין ארץ חֹובתנּו, קרּבנֹות את לפני נעׂשה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָוׁשם

הּמנֹוח יֹום מּוספי ואת ּכהלכתן. ּומּוספין המנוחה]ּכסדרן -] ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָ
ּכמה  ,רצֹונ ּכמצות ּבאהבה לפני ונקריב נעׂשה ְְְְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָהּזה,
נתּתֹו לא .עבּד מׁשה ידי על ּבתֹורת עלינּו ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּכתבּת
פסילים, לעֹובדי מלּכנּו הנחלּתֹו ולא הארצֹות, לגֹויי ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָֹמלּכנּו

ערלים  יׁשּכנּו לא ּבמנּוחתֹו לשבות ּגם רשאים אינם שהגויים - ְְְֲִִִֵַָֹ
אחת, שבת יׁשּורּון אפילו זרע נתּתֹו, יׂשראל ישראל],לבית -] ְְְְִֵֵֶַַָ

קראת. אֹותֹו ימים חמּדת ּבחרּת, ּבם ְְֲִֶֶַָָָָָָָָאׁשר

ו  עד 'אלהינּו וכּו'', ּבמנּוחתנּו נא רצה אבֹותינּו, אלהי ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵַָָֹֹ
הּׁשּבת'. מקּדׁש ה', אּתה ּברּו'ְֵַַַַָָָ

אחד, וׁשמ אחד 'אּתה ׁשּבת: מנחת ׁשל אמצעית ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָּברכה
ּבארץ  אחד ּגֹוי יׂשראל ּכעּמ בעולם.ּומי מיוחד עם עטרת - ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ

כתר] יׁשּועה [- ותפארת השבת]ּתהּלה בזכות [שניוושע -לעּמ ְְְְְְִִֶֶַָָ
בֹו ינּוחּו ּובניו יעקב ירּנן, יצחק יגל, אברהם -נתּתה. ְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָָָָֹ

ּבּהבשבת רֹוצה ׁשאּתה ׁשלמה שה'מנּוחה מושלמת מנוחת - ְְֵֶַָָָָָ
בה. לנוח מנּוחתם.רוצה היא מאּת ּכי וידעּו בני ְְְְִִִִֵֵֶַָָָיּכירּו

מנּוחתנּו. ּביֹום ויגֹון צרה ּתהי אל אבינּו, לנּו ְְְְִִֵַַָָָָָָָהנח

עד  וכּו'', ּבמנּוחתנּו נא רצה אבֹותינּו, ואלהי ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵַָָֹֹ'אלהינּו
הּׁשּבת'. מקּדׁש ה', אּתה ּברּו'ְֵַַַַָָָ

חדׁשים  'ראׁשי חדׁש: ראׁש מּוסף ׁשל אמצעית ְְֳִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹּברכה
ּתֹולדֹותם לכל ּכּפרה זמן נתּתה, חודש לעּמ ראש ששעיר - ְְְְְַַַַָָָָָָ

ולבניהם, להם רצֹון מכפר זבחי לפני מקריבין -להיֹותם ְְְְִִִִֵֶַָָָ
שב  לאביהם ישראל את מרצים שהם חּטאת שמים קרבנות ְִֵַָּוׂשעירי

יהיה  לכּלם זּכרֹון ּבעדם. זיכרונם לכּפר מעלים שהקרבנות - ְְְֲִִֵֶַַָָָֻ
לטובה, ה' לפני ישראל ׂשֹונא של מּיד נפׁשם היצר ּתׁשּועת מיד - ְְִֵַַַָ

נעלה הרע. החדׁש ראׁש ועֹולת ּתכין, ּבצּיֹון חדׁש ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹמזּבח
ּדוד  ׁשירי תהילים עליו, האמּוריםשבספר ,ּבעיר על נׁשמע ְְֲִִִִִֵֶַָָָָ

הלוויים להם,ידי ּתביא עֹולם אהבת לרצֹון. מזּבח ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָלפני
ּתזּכר. לּבנים אבֹות ְְִִִַָָֹּוברית

מארצנּו, ּגלינּו חטאינּו מּפני אבֹותינּו, ואלהי ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵַָָֹֹ'אלהינּו
והתרחקנו]ונתרחק  ה'[- מּלפני רצֹון יהי אדמתנּו. מעל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ

נעׂשה  וׁשם ּבגבּולנּו, ותּטענּו לארצנּו ׁשּתעלנּו ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹאלהינּו,
ּומּוספין  ּכסדרן ּתמידין חֹובתנּו, קרּבנֹות את ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָלפני
ונקריב  נעׂשה הּזה החדׁש ראׁש יֹום מּוספי ואת ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹּכהלכתן.
ּבתֹורת עלינּו ׁשּכתבּת ּכמה ,רצֹונ ּכמצות ּבאהבה ְְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָלפני

.עבּד מׁשה ידי ְְֵֶֶַַֹעל

ׁשּתחּדׁש אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ה' מּלפני רצֹון ְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹֹ'יהי
לחסד  לחן לברכה לטֹובה הּזה החדׁש ראׁש את ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹעלינּו
וקץ  סֹוף הּזה החדׁש ראׁש ויהי ּולׁשלֹום, לחּיים ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָֹֹּולרחמים

לפדּות וראׁש ּתחּלה וצרֹותינּו, חּטאתינּו לפדיון,לכל -] ְְְְְִִֵֵַָָָֹֹ
ּבחרּתלגאולת] האּמֹות מּכל יׂשראל בעּמ ּכי ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָֻנפׁשנּו,

יׂשראל  מקּדׁש ה', אּתה ּברּו נתּתה. להם חדׁשים ְְְֳִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָוראׁשי
חדׁשים'. ְֳִֵָָוראׁשי

ּבׁשּבת: להיֹות ׁשחל חדׁש ראׁש מּוסף ׁשל אמצעית ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּברכה
מּקדם  עֹולמ יצרּת מהתחלה],'אּתה -]מלאכּת ּכּליתה ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָ

מּכל  ּבנּו ורצית העּמים מּכל ּבנּו ּובחרּת הּׁשביעי, ְְְִִִִִִַַַַָָָָָָָָָּבּיֹום
הקודש,הּלׁשֹונֹות  לשון את לנו שנתת האומות, וקּדׁשּתנּושל ְְְִַַָ

והּקדֹוׁש הּגדֹול ׁשמ ,לעבֹודת מלּכנּו וקרבּתנּו ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבמצֹותי
ויֹום  למנּוחה, ׁשּבתֹות אלהינּו ה' לנּו וּתּתן קראת. ְְֱִִֵֵֵַַָָָָָָָֹעלינּו

ּבעדנּו. לכּפר הּזה החדׁש ְֲֵֵֶֶַַַַֹֹראׁש

אדמתנּו, מעל ונתרחקנּו מארצנּו, ּגלינּו חטאינּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָ'ּומּפני
יהי  חֹובתינּו. קרּבנֹות את לפני לעׂשֹות יכֹולין אנּו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָואין
ותּטענּו לארצנּו, ׁשּתעלנּו אלהינּו, ה' מּלפני ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹרצֹון
ּתמידין  חֹובתנּו, קרּבנֹות את לפני נעׂשה וׁשם ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָּבגבּולנּו,
ויֹום  הּזה, הּמנֹוח יֹום מּוספי ואת ּכהלכתן. ּומּוספין ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָּכסדרן
ּכמצות  ּבאהבה לפני ונקריב נעׂשה הּזה, החדׁש ְְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹראׁש
.עבּד מׁשה ידי על ּבתֹורת עלינּו ׁשּכתבּתה ּכמֹו ,ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹרצֹונ
ׁשּתחּדׁש אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ה' מּלפני רצֹון ְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹֹיהי
'לפדּות  עד וכּו'', לטֹובה הּזה החדׁש ראׁש את ְְְִֵֶֶֶַַַָָֹֹעלינּו

בם  'וינּוחּו עד וכּו'', ּבמנּוחתנּו נא 'ּורצה ּכל נפׁשנּו', ְְְְְִֵֵֵַַָָָָָ
ויׂשראל  הּׁשּבת מקּדׁש ה', אּתה ּברּו .ׁשמ אֹוהבי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָיׂשראל

חדׁשים'. ְֳִֵָָוראׁשי

וׁשחרית  ּבערבית ּפסח ׁשל טֹוב יֹום ׁשל אמצעית ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָּברכה
מּכל  ּבנּו ורצית העּמים מּכל בחרּתנּו 'אּתה ְְְְִִִִִַַַָָָָָָָָָּומנחה:
,לעבֹודת מלּכנּו וקרבּתנּו ּבמצֹותי וקּדׁשּתנּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּלׁשֹונֹות,

קראת. עלינּו והּקדֹוׁש הּגדֹול ְְִֵַַָָָָָָׁשמ

ּוזמּנים  חּגים לׂשמחה, מֹועדים אלהינּו ה' לנּו ְְְֱֲִִִִִֵֵַַַָָֹ'וּתּתן
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הּמּצֹות  חג יֹום את הּזה, קדׁש מקרא טֹוב יֹום את ְְִֶֶֶֶַַַַָָֹלׂשׂשֹון,
מצרים. ליציאת זכר ּבאהבה חרּותנּו, זמן ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּזה,

ירצה, יראה, יּגיע, ויבא, יעלה אבֹותינּו, ואלהי ְֱֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹ'אלהינּו
יתקבל],יּׁשמע  יושגח],יּפקד[- זכרֹון [- זכרֹוננּו, לפני יּזכר ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָ

,עבּד ּדוד ּבן מׁשיח זכרֹון ,עיר ירּוׁשלים זכרֹון ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָאבֹותינּו,
לפליטה לפני יׂשראל ּבית עּמ ּכל להצלה]זכרֹון -] ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָ

הּזה, קדׁש מקרא טֹוב ּביֹום ּולרחמים, לחסד לחן ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹלטֹובה
לרח  הּזה, הּמּצֹות חג זכרנּוּביֹום ּולהֹוׁשיענּו. עלינּו ּבֹו ם ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָ

בֹו הֹוׁשיענּו לברכה, בֹו ּפקדנּו לטֹובה, ּבֹו אלהינּו ְְְֱִִֵֵֵָָָָֹה'
עלינּו, ורחם וחּננּו חּוס ורחמים יׁשּועה ּבדבר ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָלחּיים,
ּכי  ׁשלמה, ׂשמחה בֹו וׂשמחנּו ויגֹון, צרה מּכל בֹו ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָּומּלטנּו

אּתה. וחּנּון רחּום מל ְֵֶֶַַָָאל

הטעיננו]'והּׂשיאנּו -]מֹועדי ּברּכת את אלהינּו לחּיים ה' ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַֹ
ּתברכנּו ּכן לברכנּו, ואמרּת רצית ּכאׁשר ּולׁשלֹום, ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָּולׂשמחה

לעולם],סלה ה',[- אּתה ּברּו וכּו'. ּבמצוֹותי וקּדׁשנּו ְְְְְִֵֶֶַַָָָ
והּזמּנים'. יׂשראל ְְְְִִֵֵַַַָמקּדׁש

מּכל  בחרּתנּו 'אּתה הּפסח: מּוסף ׁשל אמצעית ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָּברכה
מצרים'. ליציאת 'זכר עד וכּו'', ְְִִִִִֵֶַַַָָהעּמים

ונתרחק  מארצנּו ּגלינּו חטאינּו והתרחקנו]'ּומּפני מעל [- ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָ
להׁשּתחוֹות  להראֹות לעלֹות יכֹולין אנּו ואין ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָאדמתנּו,

ּבנוה  ,ּבחירת ּבבית לפניקדשך]הדר במשכן במדור, -], ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָ
הּיד  מּפני עליו, ׁשמ ׁשּנקרא והּקדֹוׁש הּגדֹול ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָּבּבית
ּׁשּתׁשּוב  אלהינּו ה' מּלפני רצֹון יהי .ּבמקּדׁש ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּנׁשּתּלחה

עליו  המקדש ּותרחם בית על הרּבים,- ּברחמי ועלינּו ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָ
הּגֹויים  מּבין ּפזּורינּו נדחי ּותקּבץ את ביחד ותקרב תאסוף - ְְִִֵֵֵַַ

העמים, בין המפוזרים מּירּכתי ישראל ּכּנס [-ארץ ּונפּוצֹותינּו ְְְִֵֵֵֶַַָ
הארץ], לצּיֹון מסוף לירושלים]והביאנּו ּברּנה [- עיר ְְְֲִִִִֵַָ

שםולירּוׁשלים מקּדׁשאשר וׁשם ּבית עֹולם, ּבׂשמחת ְְְְְְִִִִֵַַָָָָ
ּומּוספין  ּכסדרן ּתמידין חֹובֹותנּו, קרּבנֹות את לפני ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָנעׂשה
חג  יֹום הּזה, קדׁש מקרא טֹוב יֹום מּוספי ואת ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹּכהלכתן.
ּכמה  ,רצֹונ ּכמצות לפני ונקריב נעׂשה הּזה, ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָהּמּצֹות

.עבּד מׁשה ידי על ּבתֹורת עלינּו ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּכתבּת

הּדרׁש ּומטיב טֹוב עלינּו, רחם רחמן תדרוש לנּו'מל - ֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ׁשעׂשּואותנו, אבֹותינּו ּבגלל רחמי ּבהמֹון עלינּו ְֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָָׁשּובה

מכֹונֹו על מקּדׁש וכֹונן ּכבּתחּלה בית ּבנה .תתקנו רצֹונ - ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָ
מקומו, על והׁשב ותעמידו ּבתּקּונֹו, וׂשּמחנּו ּבבנינֹו ְְְְְְְְִִֵֵֵַַָָוהראנּו

לּדּוכנן  ּולוּים לעבֹודתם ּכהנים לנוהּו, המדרגות יׂשראל - ְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָָָֹ
הל  היו שירה,שעליהן ואומרים עומדים למעמדן וויים -ויׂשראל ְְְֲִֵַָָָ

הקרבת  בזמן העומדים ישראל, עם של שלוחים שהיו ישראלים

ציבור, יׁשב קרבנות מׁשּפטֹו על יתייסד וארמֹון המקדש ובית - ְְְִֵֵַַָ
לו, רגלינּו,כראוי ּפעמי ּבׁשלׁש לפני ונראה נעלה ְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוׁשם

ּבתֹורת טז)ּכּכתּוב טז, יראה (דברים ּבּׁשנה ּפעמים 'ׁשלֹוׁש ְְִֵֶֶַַָָָָָָָ
ּבחג  יבחר אׁשר ּבּמקֹום אלהי ה' ּפני את זכּור ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָֹכל
ה' ּפני את יראה ולא הּסּכֹות ּובחג הּׁשבעֹות ּובחג ְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻֻהּמּצֹות

ונאמר יז)ריקם'. טז, ה'(ׁשם ּכברּכת ידֹו ּכמּתנת 'איׁש ְְְְְֱִִֵֶַַַַָָָ
.'ל נתן אׁשר ֱֲֶֶַָָֹאלהי

אּתה  ּברּו וכּו'. מֹועדי ּברּכת את אלהינּו ה ' ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָֹ'והּׂשיאנּו
והּזמּנים'. יׂשראל מקּדׁש ְְְְִִֵֵַַַָה',

ּבלא  הּסּכֹות, ּובחג הּׁשבּועֹות ּבחג מתּפּלל הּוא הּזה ְְְְְִֵֶַַַַַַַָָֹֻֻוכנּסח
יתר  ּבלא ולהוסיף,חּסרֹון לגרוע ואין הּׁשבּועֹות - ׁשּבחג אּלא ְְִֵֶֶַַָָָָֹ

חג  יֹום את הּזה, קדׁש מקרא טֹוב יֹום 'את אֹומר: ְִֵֶֶֶֶַַָֹהּוא
ליציאת  זכר ּבאהבה ּתֹורתנּו מּתן זמן הּזה ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּׁשבּועֹות
ּביֹום  הּזה, קדׁש מקרא טֹוב 'ּביֹום אֹומר: הּוא וכן ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹמצרים'.

ּבֹו לרחם הּזה, הּׁשבּועֹות הּוא חג ּובמּוסף וכּו''. עלינּו ְְְֵֵֶַַַַָָָ
חג  יֹום הּזה, קדׁש מקרא טֹוב יֹום מּוספי 'ואת ְְְִֵֵֶֶֶַַָֹאֹומר:

הּזה'. ֶַַָהּׁשבּועֹות

חג  יֹום הּזה, קדׁש מקרא טֹוב 'יֹום אֹומר: הּסּכֹות ּבחג ְְְִֵֵֶֶַַַַָֹֻוכן
אֹומר: עצרת ּבׁשמיני וכן וכּו''. ׂשמחתנּו זמן הּזה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻהּסּכֹות
עצרת  ׁשמיני חג יֹום את הּזה, קדׁש מקרא  טֹוב יֹום ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָֹ'את
יֹום  מּוספי 'ואת אֹומר: ּבמּוסף וכן ׂשמחתנּו'. זמן ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָהּזה,
נעׂשה  הּזה, עצרת ׁשמיני חג יֹום הּזה, קדׁש מקרא ְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָֹטֹוב

.'לפני ְְְִֶַָונקריב

בחרּתנּו 'אּתה אֹומר: ּבׁשּבת, להיֹות טֹוב יֹום חל ְְְְְִִֵַַַָָָָואם
מֹועדים  למנּוחה ׁשּבתֹות אלהינּו ה' לנּו 'וּתּתן ְְֱֲִִִֵֵַַָָָֹוכּו'',
את  הּזה, הּמנֹוח יֹום את לׂשׂשֹון, ּוזמּנים וחּגים ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָלׂשמחה
וכּו''. הּזה ּפלֹוני חג יֹום את הּזה, קדׁש מקרא טֹוב ְְְִִֶֶֶֶַַַָֹיֹום
טֹוב  יֹום הּזה, הּמנֹוח יֹום מּוספי 'ואת אֹומר: ּבמּוסף ְְְְֵֵֵֶֶַַַָָוכן

וכּו''. ּפלֹוני חג יֹום הּזה, קדׁש ְְְִִֶֶַַָֹמקרא

ּוביֹום  הּׁשנה ּבראׁש הּׁשּבת מזּכיר הּוא זֹו ּדר ְְְְִֶֶַַַַַָָָֹועל
ּבין  ּתפּלֹות ּבׁשאר ּבין ּבׁשּבת, להיֹות חלּו אם ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָהּכּפּורים
'מקּדׁש רגלים ׁשלׁשה ׁשל הּתפּלֹות ּבכל וחֹותם ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹּבמּוסף.

והּזמּנים'. ויׂשראל ְְְְִִֵַַַַָָהּׁשּבת

מקּדׁש הארץ, ּכל על מל' חֹותם הּוא הּׁשנה ְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּובראׁש
הּזּכרֹון' ויֹום ויׂשראל יש הּׁשּבת של זיכרונם יום לטובה - ראל ְְְִִֵַַַָָָ

שופר. תקיעת ידי הארץ,על ּכל על מל' הּכּפּורים ְִִֶֶֶַַָָָּוביֹום
הּכּפּורים'. ויֹום ויׂשראל הּׁשּבת ְְְְִִִֵֵַַַַָָמקּדׁש

הּכּפּורים  יֹום ועד הּׁשנה מראׁש העם רב נהגּו הּׁשנה: ְֲִִֵַַַַָָָָָָָֹֹֹראׁש
הּימים  ּבעׂשרת ּתפּלה ּבכל תשובה,להֹוסיף ימי בעשרת - ְְְֲִִִֶֶַַָָָ

ראׁשֹונה  'אבות'ּבברכה בברכת לחּיים,- 'זכרנּו מֹוסיפים: ְְְִִִִִֵַָָָָ
חּיים  ּבספר ּכתבנּו ּבחּיים, חפץ מל של אל [-בספרם ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

הבא], העולם לחיי בשבילך]למענצדיקים, חּיים [- -אלהים ְְֱִִַַַֹ
לעולם. חי ה',שאתה אּתה ּברּו ּומגן. ּומֹוׁשיע רחמן ֲִֵֶֶַַַָָָָמל

אברהם'. ְֵַָָָמגן

ׁשנּיה  ּבברכה 'גבורות':ּומֹוסיפין בברכת אב - כמֹו 'מי ְְִִִִִָָָָָ
להחיֹות  אּתה ונאמן לחּיים. ּברחמים יצּוריו זֹוכר ְְְְְֱֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָהרחמן,

הּמתים'. מחּיה ה', אּתה ּברּו ְִִֵֵֵַַַָָמתים.

עׂשרה  ׁשמֹונה ּבברּכת 'הודיה':ּומֹוסיפין בברכת 'זכר - ְְְְְִִִֵֶֶַֹ
ּוכבׁש אלהינּו ה' ותכסה]רחמי תעלים ּוכתֹוב [- ,ּכעס ְְְֱֲֵֶַַַֹֹ

נאה  ּול ׁשמ הּטֹוב ה', אּתה ּברּו .ברית ּבני ּכל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָלחּיים
ְלהֹודֹות'.

אחרֹונה  ּבברכה שלום':ּומֹוסיפין 'שים בברכת חּיים - 'ּובספר ְְֲִִִִֵֶַַָָָ
ּבית  עּמ וכל אנּו ,לפני ונּכתב נּזכר וׁשלֹום ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָּברכה
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עּמֹו את המבר ה', אּתה ּברּו ּולׁשלֹום. לחּיים ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָיׂשראל,
ּבּׁשלֹום'. ְִֵַָָיׂשראל

הּצֹום  יֹום נעילה הכיפורים,ּובתפּלת יום של אֹומרין - ְְְִִִִַַָ
מקֹום  אּלּו במקום]ּבברכֹות 'חתמנּו[- לחּיים', 'זכרנּו ְְְְְִִֵֵֵַָָָ

'חתמנו'לחּיים' יאמר לחיים' 'זכרנו של התפילה שבתוספת - ְִַ
'זכרנו'. ויׁשבמקום מקֹומֹות, מנהג האּלּו הּתֹוספֹות ְְְְִֵֵַַָָָוכל

ּדבר. יֹוסיפּו ׁשּלא ׁשּנהגּו ְֲִֶֶָָָֹמקֹומֹות

ׁשליׁשית  ּברכה ׁשּמברכין ּפׁשּוט קדוש'מנהג 'אתה ברכת - ְְְְְִִִִֶָָָָָ
מארּבע  ּתפּלה ּבכל הּׁשנה, ראׁש ׁשל ימים ּבׁשני זה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻּבנּסח
הּנּסח  ּבאֹותֹו אֹותּה לבר העם מקצת נהגּו וכן ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָֻהּתפּלֹות.
וזה  הּכּפּורים. יֹום ׁשל ּתפּלֹות מחמׁש ּותפּלה ּתפּלה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָּבכל
יֹום  ּבכל ּוקדֹוׁשים קדֹוׁש, וׁשמ קדֹוׁש 'אּתה נּסחּה: ְְְְִִַָָָָָָֻהּוא

ּובכן  ּסלה. יהללּומעׂשי ּכל על אלהינּו ה' ּפחּד ּתן ְְְְְֱֲֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
הּמעׂשים  ּכל וייראּו ּׁשּבראת, מה ּכל על מעשי ואמת -] ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָ

אגּדהידך] כּלם ויעׂשּו הּברּואים, ּכל לפני [-ויׁשּתחוּו ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָֻֻ
ּבל קבוצה] רצֹונ לעׂשֹות ה'אחת ׁשּידענּו ּכמֹו ׁשלם, בב ְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָ

וׁשמ ,ּבימינ ּוגבּורה ּביד עז ,מּלפני ׁשהּׁשלטֹון ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹאלהינּו
ּׁשּבראתה  מה ּכל על בריותיך.נֹורא כל על ומפואר נכבד שמך - ֶַַָָָָָ

,ליראי ּתהּלה ,לעּמ ּכבֹוד ּתן [-בטחון]ּתקוה'ּובכן ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָ
ל למיחלים ּפה ּפתחֹון ,של לדֹורׁשי פיהם את פתח - ְְְְֲִִֶֶַַָ

שיהללוך, לך ּוצמיחת המייחלים ,לעיר ׂשׂשֹון ,לארצ ְְְְְִִִֶֶַַָָׂשמחה
מׁשיח יׁשי לבן נר ועריכת לדוד, אור קרן נר ותערוך - ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָ

שלך. המשחה בשמן המשוח ישי לבן יראּומלכות צּדיקים ְְִִִַָואז
ועֹולתה  יגילּו, ּברּנה וחסידים יעלזּו, ויׁשרים ְְְְֲֲִִִִִִִַַָָָָָָֹויׂשמחּו,

ּפיה פיהם ּתקּפץ את יסגרו עלילה, המחפשים רשעים אנשים - ְִִָָ
מלדבר, תעביר וייבושו ּכי ּתכלה, ּכעׁשן ּכּלּה הרׁשעה ְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָֻוכל

מלכות]ממׁשלת  העּליזה [- ּומלכּות הארץ, מן מהרה זדֹון ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ּותׁשּבר. ְְֵֵַַתעּקר

,מעׂשי ּכל על מהרה אלהינּו ה' הּוא אּתה ותמל'ְְְֱֲִֵֵֶַַַָָָֹֹ
מׁש צּיֹון ּובהר ,עיר ּכבֹוד ּבירּוׁשלם זקנ ונגד ,ּכבֹוד ּכן ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ

ישראל, בני זקני לעיני האלוקי האור שהוא הכבוד ויתגלה שיתראה -

כג)ּכּכתּוב כד, החּמה (ישעיה ּובֹוׁשה הּלבנה -'וחפרה ְְְַַַַָָָָָָָ
מאור  המועטת הלבנה ואור בושה, מרוב יתמעט השמש שאור כלומר,

בארץ, פניה ותסתיר תחפור וכאילו לגמרי, נסתר יהיה ִּכי השמש
ּכבֹוד'. זקניו ונגד ּובירּוׁשלם צּיֹון ּבהר צבאֹות ה' ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָמל

יח)ונאמר טו, ונאמר(שמות ועד'. לעלם ימל ה,'ה' (ישעיה ְְְְֱֱִֶֶֶַַָָֹֹ
נקּדׁשטז) הּקדֹוׁש והאל ּבּמׁשּפט צבאֹות ה' ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָ'וּיגּבּה

הּקדֹוׁש'. הּמל ה', אּתה ּברּו ְִֶֶַַַָָָָָּבצדקה'.

ּומנחה: וׁשחרית ּבערבית הּׁשנה ראׁש ׁשל אמצעית ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹּברכה
הּלׁשֹונֹות, מּכל ּבנּו ורצית העּמים מּכל בחרּתנּו ְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָ'אּתה
וׁשמ ,לעבֹודת מלּכנּו וקרבּתנּו ּבמצֹותי ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָוקּדׁשּתנּו

קראת. עלינּו והּקדֹוׁש ְֵַַָָָָָָהּגדֹול

את  הּזה, קדׁש מקרא טֹוב יֹום את אלהינּו ה' לנּו ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ'וּתּתן
ליציאת  זכר ּבאהבה, ּתרּועה זכרֹון הּזה, הּזּכרֹון ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָיֹום

.מצרים  ְִִָ

'ּכי  עד וכּו'', ויּגיע ויבא יעלה אבֹותינּו, ואלהי ְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָֹֹֹ'אלהינּו
אּתה. ורחּום חּנּון מל ְֵֶֶַַָָאל

ּבכבֹוד ּכּלֹו העֹולם ּכל על מל אבֹותינּו, ואלהי ְְֱֲִֵֵֵֵֶַָָָֹֹֹֻ'אלהינּו
שכינתך, בכבוד אתה אם כי בנו, מושל מלך שום יהיה שלא -

ּביקר הארץ ּכל על על והּנׂשא מלכותך בכוח עצמך הגבה - ְִִֵֶֶַָָָָָ
תפארתך, ביקר הארץ בריות עּזכל ּגאֹון ּבהדר תגלה והֹופע - ְְֲֶַַַֻ
גבורתך  עוז גאוות בהדר וידע עצמך ,ארצ תבל יֹוׁשבי ּכל ְְְֵֵֵֵֶַַַָעל
פעלּתֹו אּתה ּכי ּפעּול על ּכל בראתן שאתה הבריות כל ויידעו - ְְִַַָָָ

מאמרך, אׁשר ידי ּכל ויאמרּו יצרּתֹו, אּתה ּכי יצּור ּכל ְְְְְְֲִִֶַַָָָֹֹויבין
ּבאּפֹו נשמה,הּנׁשמה להן שיש האדם בריות כל ויאמרו ה'- ְְַַָָ

מׁשלה  ּבּכל ּומלכּותֹו ,מל יׂשראל מושלת]אלהי קּדׁשנּו[- . ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
מל ה', אּתה ּברּו לעד. וקּים אמת ּודבר וכּו', ְְְְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָָּבמצֹותי

הּזּכרֹון'. ויֹום יׂשראל מקּדׁש הארץ, ּכל ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָעל

ראׁש מּוסף ׁשל אמצעּיֹות ּברכֹות מּׁשלׁש ראׁשֹונה ְְְִִִֶֶַָָָָָָֹֹּברכה
ליציאת  'זכר עד וכּו'', העּמים מּכל בחרּתנּו 'אּתה ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָהּׁשנה:

'ּתמידין מצרים' עד וכּו'', מארצנּו ּגלינּו חטאינּו 'ּומּפני . ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָ
מקרא  טֹוב יֹום מּוספי 'ואת ּכהלכתן'. ּומּוספין ְְְְְְְִִִִֵֶָָָָָּכסדרן
ּבאהבה  לפני ונקריב נעׂשה הּזה, הּזּכרֹון יֹום הּזה, ְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹקדׁש
מׁשה  ידי על ּבתֹורת עלינּו ׁשּכתבּת ּכמה ,רצֹונ ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכמצות

.ְֶַעבּד

ּבראׁשית  ליֹוצר ּגדּלה לתת הּכל, לאדֹון לׁשּבח ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָָָֹֻ'עלינּו
העולם], תחילת כלומר הארצֹות [-התחלה, ּכגֹויי עׂשנּו ְֲֵֶָָָָֹׁשּלא

האדמה  מׁשּפחֹות ּככל ׂשמנּו שהם ולא אדמה עובדי גויים - ְְְְֲִָָָָָָֹ
הארץ, גויי משאר ּגֹורלנּוהפחותים ולא ּכהם חלקנּו ׂשם ְְֵֵֶֶֶָָָֹֹׁשּלא

וריק  להבל מׁשּתחוים ׁשהם המֹונם, שאין ּככל זרה לעבודה - ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָ
מתוכן, ריקה והיא ממש ואנּובה יֹוׁשיע, לא לאל ְְְְִִִֵַַָֹּומתּפּללים

ׁשהּוא  הּוא, ּברּו הּמלכים מלכי מל לפני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמׁשּתחוים
ׁשמים לפורשם]'נֹוטה השמים את ארץ',[נוטה מֹוׁשב ויסד ְִֵֶֶַַָָֹ

כבודו]יקרֹו כסא עּזֹו[- ּוׁשכינת מּמעל, חוזקו ּבּׁשמים -][ ְְִִִַַַַַָָֻ
אמת עֹוד, ואין אלהינּו הּוא מרֹומים, מלּכנּוהואּבגבהי ְְְְְֱֱִֵֵֵֵֶַָֹ

ּבתֹורת ּכּכתּוב זּולתֹו, לט)ואין ד, הּיֹום (דברים 'וידעּת ְְְְֵֶַַַָָָָָ
ועל  מּמעל ּבּׁשמים האלהים הּוא ה' ּכי לבב אל ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹוהׁשבת

עֹוד'. אין מּתחת ִֵֶַָָָהארץ

אחכה]'אֹוחילה  אחּלה [- אבקש]לאל מּמּנּו[- אׁשאלה פניו, ְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָ
לׁשֹון  דיבור].מענה עּזֹו[- אׁשיר עם ּבקהל אספר אׁשר - ְֲֲִִֵֶַַָָָֻ

שיר, ידי על מפעליו חוזקך ּבעד רננֹו תהילתו אּביעה אומר - ְְְִִַַָָָָ
מעשיו, לׁשֹון'על מענה ּומה' לב, מערכי עורך 'לאדם האדם - ְְֲֵֵֵֵַַַָָָ

לדברן, בלשונו אותן נותן וה' המחשבות את ׂשפתי בלבו ְַָ'ה'
'ּתהּלת יּגיד ּופי חּקי'ּתפּתח לּמדני ה', אּתה ּברּו' ..' ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻ

עּז ּבתפארת מהרה לראֹות אלהינּו ה' ל נקּוה ּכן ,'על ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֻ
לתּכן  יּכרתּון, ּכרֹות והאלילים הארץ מן ּגּלּולים ְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָלהעביר

להעמיד] ּבׂשר [- ּבני וכל ׁשּדי, ּבמלכּות הבריות עֹולם כל - ְְְְֵַַַָָָָ
ודם  מבשר רׁשעי העשויות ּכל אלי להפנֹות ,בׁשמ ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָיקראּו

,ּבר ּכל ּתכרע ל ּכי תבל יֹוׁשבי ּכל וידעּו יּכירּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָארץ,
ולכבֹוד  ויּפלּו, יכרעּו אלהינּו ה' לפני לׁשֹון, ּכל ְְְְְְֱִִִִֵֶַָָָָֹֹּתּׁשבע

יקר  הּגדֹול כבוד]ׁשמ -],מלכּות על כּלם ויקּבלּו יּתנּו, ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹֻ
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היא, ׁשּל הּמלכּות ּכי ועד, לעֹולם עליהם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹותמל
ּבתֹורת ּכּכתּוב ּבכבֹוד, ּתמלֹו עד יח)ּולעֹולמי טו, (שמות ְְְְְִֵֶַַָָָ

וכתּוב ועד'. לעלם ימל כא)'ה' כג, און (במדבר הּביט 'לא ְְְִִִֶֶָָָָֹֹֹ
ישראל ּביעקב  של הרעים מעשיהם את ליבו על שם אינו ה' – ְֲַֹ

לפניו, ונראים ּביׂשראל הגלויים עמל ראה מסתכל ולא ואינו - ְְְִֵָָָָָֹ
ישראל, של הרעות מחשבותיהם על עּמֹובעיניו אלהיו ֱִָֹה'

ורעות]ּותרּועת  חיבה לשון וכתּוב[- ּבֹו'. ה)מל לג, (דברים ְְֶֶַָ
יׂשראל' ׁשבטי יחד עם ראׁשי ּבהתאּסף מל ביׁשרּון ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ'ויהי
זה  עם זה ואחדות בשלום חיים שהם בזמן ישראל בעם שוכן ה' -.

לאמר ּכתּוב קדׁש כט)'ּובדברי כב, לה'(תהלים 'ּכי ְְְְִִֵֵַָָֹ
וכתּוב  ּבּגֹוים'. ּומׁשל א)הּמלּוכה צג, ּגאּות (שם מל 'ה' ְְִֵֵַַָָָָֹ

גאווה]לבׁש לבש התאּזר [- עז ה' כוח]לבׁש לבש ּתּכֹון [- אף ְִִֵֵַַָָָֹ
ּתּמֹוט' ּבל ליפול.ּתבל  נוטה יהיה שלא הכנת אתה העולם את גם - ִֵֵַ

י)וכתּוב קמו, ודר (שם לדר צּיֹון אלהי לעֹולם ה' ימל' ְְְְֱִִִַָָָֹֹֹֹ
וכתּוב ז)הללּויּה'. כד, וכּו''.(שם ראׁשיכם ׁשערים 'ׂשאּו ְְְְְִֵֶַָָָָ

נאמר הּנביאים עבדי ידי ו)'ועל מד, ה'(ישעיה אמר 'ּכה ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָֹ
אחרֹון  ואני ראׁשֹון אני צבאֹות ה' וגאלֹו יׂשראל ְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָֹמל
צּיֹון  ּבהר מֹוׁשעים 'ועלּו וכתּוב אלהים'. אין ְְְְֱִִִִִֵַַַָָָֹּומּבלעדי

וכתּוב הּמלּוכה'. לה' והיתה עׂשו הר את (עובדיה לׁשּפט ְְְְְִֵֶַַַָָָָָֹ
כא) ה'א, יהיה ההּוא ּבּיֹום הארץ ּכל על למל ה' ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָ'והיה

לאמר ּכתּוב ּובתֹורת אחד'. ּוׁשמֹו ד)אחד ו, 'ׁשמע (דברים ְְְְֵֶֶַָָָָֹ
אחד'. ה' אלהינּו ה' ְֱִֵֵֶָָֹיׂשראל

ּבכבֹוד ּכּלֹו העֹולם ּכל על מל אבֹותינּו, ואלהי ְְֱֲִֵֵֵֵֶַָָָֹֹֹֻ'אלהינּו
וכּו'', ּבמצֹותי 'קּדׁשנּו מׁשלה'. ּבּכל 'ּומלכּותֹו עד ְְְְְְִֵֶַַַַָָָֹוכּו'',
ּכל  על מל ה', אּתה ּברּו' לעד'. וקּים אמת ּודבר' ְְְֱֶֶֶַַַַַָָָָָָעד

יׂשר  מקּדׁש הּזּכרֹון.הארץ, ויֹום אל ְְְִִֵֵֶַַָָָָ

עֹולם  הרת כלומר,'הּיֹום העולם, של ההריון כמו הוא היום - ֲַַָ
השנה. כל להן שיארע מה הבריות על נגזר יעמיד שהיום ֲִַַהּיֹום

אם  ּכעבדים. אֹו ּכבנים אם עֹולמים, יצּורי ּכל ְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָּבּמׁשּפט
עינינּו ּכעבדים, ואם ּבנים, על אב ּכרחם רחמנּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָּכבנים,

ּתלּויֹות  מייחלות]ל מׁשּפטנּו[- לאֹור ותֹוציא ׁשּתחננּו עד ְְְְְִִֵֵֶַָָָ
לטובה, בדין אותנו שתצדיק ָקדֹוׁש'.-

עֹולם  מעׂשה זֹוכר 'אּתה ׁשנּיה: האדם ּברכה בני מעשה - ְְֲִֵֵַַָָָָָ
בעולם, קדם הנעשים יצּורי ּכל מה ּופֹוקד כל את פוקד ואתה - ְֵֵֶֶָ
מלפנים. נסּתרֹות שיצרת והמֹון ּתעלּומֹות ּכל נגלּו ְְְֲֲִִֶַַָָָלפני

לפניך.ׁשּמּבראׁשית  וידוע גלוי בראשית ימי מששת הנסתר כל - ְִִֵֶ
.עיני מּנגד נסּתר ואין כבֹוד כּסא לפני ׁשכחה אין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָּכי

הּמפעל  ּכל את זֹוכר את אּתה זוכר אתה כלומר עשייה, לשון - ְִֵֶַַָָָ
מעשיך, מּמּךכל נכחד לא היצּור ּכל ממך וגם נמנע לא - ְְְִִֶַַַָָֹ

לבבם. צֹופה מחשבות אלהינּו, ה' לפני ּגלּוי רואה הּכל - ְֱֵֶֶַָָֹֹ
לבוא  העתיד את שרואה כלומר ּכל לרחוק, סֹוף עד ִַַָּומּביט

לזּכרֹון  חק תביא ּכי נזכרו הּדֹורֹות, שבו משפטם את שמביא - ְִִִַָָֹ
רּבים עוונותיהם  מעׂשים ּולהּזכר ונפׁש רּוח ּכל ּבֹו ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָלהּפקד

ּתכלית  לאין ּברּיֹות סוף].והמֹון בלי ּכזאת [- מראׁשית ְְְֲִִִֵֵֵַַָֹ
ּגּלית  אֹותּה ּומּלפנים וגילית הֹודעּת, הודעת העולם מתחילת - ְְִִִִָָָָָ

הדין. יום הוא זה ליֹום שיום זּכרֹון ,מעׂשי ּתחּלת הּיֹום ְְֲִִֶֶַַַָזה

את ראׁשֹון  בראת שבו הראשון ליום זיכרון זה יום עושים שאנו - ִ
יעקב'.העולם, לאלהי מׁשּפט הּוא ליׂשראל חק ְְְֲִִִֵֵֵַָָֹֹֹ'ּכי

זֹו אי לּׁשלֹום, זֹו אי לחרב, זֹו אי יאמר, ּבֹו הּמדינֹות ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ'ועל
לחּיים  להזּכירם יּפקדּו, ּבֹו ּוברּיֹות לׂשבע. זֹו אי ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֹלרעב,
לפני היצּור ּכל זכר ּכי הּזה, ּבּיֹום נפקד לא מי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹולּמות.

גבר  מצעדי ועלילֹות ּופקּדתֹו איׁש מעׂשה האדם ּבא, מעשי - ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָֻ
בארץ, כשהולך ותחּבּולֹותיו שעושה אדם מעשיו מחׁשבֹות - ְְְְַַָָָ

איׁש,הרעים  מעללי ּכל הטוב ויצרי היצר מצד שנגרמים מעשיו - ְְְִִֵֵַַָ
הרע. היצר יתאּמץ ומצד אדם ּובן יׁשּכחּך, ׁשּלא איׁש ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹאׁשרי

לעובדך,ּב יתחזק לא - וגם יּכׁשלּו, לא לעֹולם דֹורׁשי ּכי ְְְִִֵֶַָָָֹֹ
תבייש]תכלים  -].ּב החֹוסים ּכל לנצח ְִִֶַַַָָָ

,רחמי ּבהמֹון וּתפקדהּו זכרּתה, ּבאהבה נח את ְְְְֲֲֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ'הלא
רע  מּפני ּבׂשר ּכל לׁשחת הּמּבּול מי את  ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹּבהביא
להרּבֹות  אלהינּו, ה' לפני ּבא זכרֹונֹו ּכן על ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָֹמעלליהם.

ּתבל  ּכעפרֹות הארץ]זרעֹו כעפר הּים,[- ּכחֹול וצאצאיו ְְְְְֱֵֵֶַַַָָָ
ּבתֹורת א)ּכּכתּוב ח, ואת (בראשית נח את אלהים 'וּיזּכר ְְְֱִִֵֶֶַַַָָֹֹֹ

אלהים  וּיעבר ּבּתבה אּתֹו אׁשר הּבהמה ּכל ואת החּיה ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹּכל
וּיׁשּכּו הארץ על ושקטו]רּוח נחו וכתּוב[- ב,הּמים'. (שמות ְִֶַַַַָָָָָֹ

נאקתם כד) את אלהים צעקתם]'וּיׁשמע את [- אלהים וּיזּכר ְְֱֱֲִִִִֶֶַַַַָָֹֹֹ
וכתּוב יעקב'. ואת יצחק את אברהם את כו,ּבריתֹו (ויקרא ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹ

ואף מב) יצחק ּבריתי את ואף יעקֹוב ּבריתי את ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָ'וזכרּתי
אזּכר'.את והארץ אזּכר אברהם ּבריתי ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָֹֹ

לאמר ּכתּוב קדׁש ה)'ּובדברי - ד קיא, עׂשה (תהלים 'זכר ְְְְִֵֵֵֶָָָָֹ
ה' ורחּום חּנּון למכות לנפלאֹותיו זכר ה' עושה דור בכל - ְְְְִַַָ

אליו, לצועקים ורחום חנון שהוא כיון במצרים שעשה המופלאות

ליראיו  נתן לישראל טרף מזון שנתן ּבריתֹו'.- לעֹולם יזּכר ְְְִִִֵֶֶַָָָֹ
ח)ונאמר קה, לאלף (תהילים צּוה ּדבר ּבריתֹו לעֹולם 'זכר ְְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָ

ונאמר מה)ּדֹור'. קו, ּכרב (תהילים וּיּנחם ּבריתֹו להם 'וּיזּכר ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָֹֹ
ֲָָחסדיו'.

לאמר ּכתּוב הּנביאים עבדי ידי ב)'ועל ב, 'הל(ירמיה ְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֹ
חסד  ל זכרּתי ה' אמר ּכה לאמר ירּוׁשלים באזני ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹוקראת
לא  ּבארץ ּבּמדּבר אחרי לכּת ּכלּולתיך, אהבת ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹנעּורי

וכתּוב  ס)זרּועה'. טז, אֹות(יחזקאל ּבריתי את אני 'וזכרּתי ְְְְְֲִִִִֶַָָָָ
וכתּוב עֹולם'. ּברית ל והקימֹותי נעּורי לא,ּבימי (ירמיה ְְְֲִִִִִֵַָָָָ

אפרים יט) לי יּקיר ישראל]'הבן לעם כינוי ילד [- אם ְֲִִִִֵֶֶֶַַ
המּו ּכן על עֹוד  אזּכרּנּו זכר ּבֹו דּברי מּדי ּכי מעי ׁשעׁשעים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻ

עליו לֹו רחמי ירבו ארחמ - נאם רחם ה''.[-דברי]ּנּו, ְֲֲֵֶַַֻ

עד  וכּו'', יראה יּגיע ויבא יעלה אבֹותינּו, ואלהי ְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹ'אלהינּו
טֹוב  ּבזּכרֹון 'וזכרנּו אּתה'. וחּנּון רחּום מל אל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ'ּכי
קדם  ׁשמי מּׁשמי ורחמים יׁשּועה ּבפקּדת ּופקדנּו ,ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻמּלפני

ראשונים, מימים שבראתם השמים מעל אשר מהשמים לנּו- ְָָּוזכר
אׁשר  הּׁשבּועה ואת החסד ואת הּברית את אלהינּו ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹה'
לפני ותראה הּמֹורּיה, ּבהר אבינּו לאברהם ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָנׁשּבעּת
רחמיו  וכבׁש הּמזּבח, ּגּבי על ּבנֹו יצחק את ׁשעקד ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהעקדה
,ּכעס את רחמי יכּבׁשּו ּכן ׁשלם. ּבלבב רצֹונ ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָלעׂשֹות

מּדֹותי על רחמי כנגד ויגּלּו מידה תדוננו ולא רחמיך יהמו - ְֲִֶֶַַָֹ
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עּמֹו את המבר ה', אּתה ּברּו ּולׁשלֹום. לחּיים ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָיׂשראל,
ּבּׁשלֹום'. ְִֵַָָיׂשראל

הּצֹום  יֹום נעילה הכיפורים,ּובתפּלת יום של אֹומרין - ְְְִִִִַַָ
מקֹום  אּלּו במקום]ּבברכֹות 'חתמנּו[- לחּיים', 'זכרנּו ְְְְְִִֵֵֵַָָָ

'חתמנו'לחּיים' יאמר לחיים' 'זכרנו של התפילה שבתוספת - ְִַ
'זכרנו'. ויׁשבמקום מקֹומֹות, מנהג האּלּו הּתֹוספֹות ְְְְִֵֵַַָָָוכל

ּדבר. יֹוסיפּו ׁשּלא ׁשּנהגּו ְֲִֶֶָָָֹמקֹומֹות

ׁשליׁשית  ּברכה ׁשּמברכין ּפׁשּוט קדוש'מנהג 'אתה ברכת - ְְְְְִִִִֶָָָָָ
מארּבע  ּתפּלה ּבכל הּׁשנה, ראׁש ׁשל ימים ּבׁשני זה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻּבנּסח
הּנּסח  ּבאֹותֹו אֹותּה לבר העם מקצת נהגּו וכן ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָֻהּתפּלֹות.
וזה  הּכּפּורים. יֹום ׁשל ּתפּלֹות מחמׁש ּותפּלה ּתפּלה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָּבכל
יֹום  ּבכל ּוקדֹוׁשים קדֹוׁש, וׁשמ קדֹוׁש 'אּתה נּסחּה: ְְְְִִַָָָָָָֻהּוא

ּובכן  ּסלה. יהללּומעׂשי ּכל על אלהינּו ה' ּפחּד ּתן ְְְְְֱֲֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
הּמעׂשים  ּכל וייראּו ּׁשּבראת, מה ּכל על מעשי ואמת -] ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָ

אגּדהידך] כּלם ויעׂשּו הּברּואים, ּכל לפני [-ויׁשּתחוּו ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָֻֻ
ּבל קבוצה] רצֹונ לעׂשֹות ה'אחת ׁשּידענּו ּכמֹו ׁשלם, בב ְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָ

וׁשמ ,ּבימינ ּוגבּורה ּביד עז ,מּלפני ׁשהּׁשלטֹון ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹאלהינּו
ּׁשּבראתה  מה ּכל על בריותיך.נֹורא כל על ומפואר נכבד שמך - ֶַַָָָָָ

,ליראי ּתהּלה ,לעּמ ּכבֹוד ּתן [-בטחון]ּתקוה'ּובכן ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָ
ל למיחלים ּפה ּפתחֹון ,של לדֹורׁשי פיהם את פתח - ְְְְֲִִֶֶַַָ

שיהללוך, לך ּוצמיחת המייחלים ,לעיר ׂשׂשֹון ,לארצ ְְְְְִִִֶֶַַָָׂשמחה
מׁשיח יׁשי לבן נר ועריכת לדוד, אור קרן נר ותערוך - ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָ

שלך. המשחה בשמן המשוח ישי לבן יראּומלכות צּדיקים ְְִִִַָואז
ועֹולתה  יגילּו, ּברּנה וחסידים יעלזּו, ויׁשרים ְְְְֲֲִִִִִִִַַָָָָָָֹויׂשמחּו,

ּפיה פיהם ּתקּפץ את יסגרו עלילה, המחפשים רשעים אנשים - ְִִָָ
מלדבר, תעביר וייבושו ּכי ּתכלה, ּכעׁשן ּכּלּה הרׁשעה ְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָֻוכל

מלכות]ממׁשלת  העּליזה [- ּומלכּות הארץ, מן מהרה זדֹון ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ּותׁשּבר. ְְֵֵַַתעּקר

,מעׂשי ּכל על מהרה אלהינּו ה' הּוא אּתה ותמל'ְְְֱֲִֵֵֶַַַָָָֹֹ
מׁש צּיֹון ּובהר ,עיר ּכבֹוד ּבירּוׁשלם זקנ ונגד ,ּכבֹוד ּכן ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ

ישראל, בני זקני לעיני האלוקי האור שהוא הכבוד ויתגלה שיתראה -

כג)ּכּכתּוב כד, החּמה (ישעיה ּובֹוׁשה הּלבנה -'וחפרה ְְְַַַַָָָָָָָ
מאור  המועטת הלבנה ואור בושה, מרוב יתמעט השמש שאור כלומר,

בארץ, פניה ותסתיר תחפור וכאילו לגמרי, נסתר יהיה ִּכי השמש
ּכבֹוד'. זקניו ונגד ּובירּוׁשלם צּיֹון ּבהר צבאֹות ה' ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָמל

יח)ונאמר טו, ונאמר(שמות ועד'. לעלם ימל ה,'ה' (ישעיה ְְְְֱֱִֶֶֶַַָָֹֹ
נקּדׁשטז) הּקדֹוׁש והאל ּבּמׁשּפט צבאֹות ה' ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָ'וּיגּבּה

הּקדֹוׁש'. הּמל ה', אּתה ּברּו ְִֶֶַַַָָָָָּבצדקה'.

ּומנחה: וׁשחרית ּבערבית הּׁשנה ראׁש ׁשל אמצעית ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹּברכה
הּלׁשֹונֹות, מּכל ּבנּו ורצית העּמים מּכל בחרּתנּו ְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָ'אּתה
וׁשמ ,לעבֹודת מלּכנּו וקרבּתנּו ּבמצֹותי ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָוקּדׁשּתנּו

קראת. עלינּו והּקדֹוׁש ְֵַַָָָָָָהּגדֹול

את  הּזה, קדׁש מקרא טֹוב יֹום את אלהינּו ה' לנּו ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ'וּתּתן
ליציאת  זכר ּבאהבה, ּתרּועה זכרֹון הּזה, הּזּכרֹון ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָיֹום

.מצרים  ְִִָ

'ּכי  עד וכּו'', ויּגיע ויבא יעלה אבֹותינּו, ואלהי ְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָֹֹֹ'אלהינּו
אּתה. ורחּום חּנּון מל ְֵֶֶַַָָאל

ּבכבֹוד ּכּלֹו העֹולם ּכל על מל אבֹותינּו, ואלהי ְְֱֲִֵֵֵֵֶַָָָֹֹֹֻ'אלהינּו
שכינתך, בכבוד אתה אם כי בנו, מושל מלך שום יהיה שלא -

ּביקר הארץ ּכל על על והּנׂשא מלכותך בכוח עצמך הגבה - ְִִֵֶֶַָָָָָ
תפארתך, ביקר הארץ בריות עּזכל ּגאֹון ּבהדר תגלה והֹופע - ְְֲֶַַַֻ
גבורתך  עוז גאוות בהדר וידע עצמך ,ארצ תבל יֹוׁשבי ּכל ְְְֵֵֵֵֶַַַָעל
פעלּתֹו אּתה ּכי ּפעּול על ּכל בראתן שאתה הבריות כל ויידעו - ְְִַַָָָ

מאמרך, אׁשר ידי ּכל ויאמרּו יצרּתֹו, אּתה ּכי יצּור ּכל ְְְְְְֲִִֶַַָָָֹֹויבין
ּבאּפֹו נשמה,הּנׁשמה להן שיש האדם בריות כל ויאמרו ה'- ְְַַָָ

מׁשלה  ּבּכל ּומלכּותֹו ,מל יׂשראל מושלת]אלהי קּדׁשנּו[- . ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
מל ה', אּתה ּברּו לעד. וקּים אמת ּודבר וכּו', ְְְְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָָּבמצֹותי

הּזּכרֹון'. ויֹום יׂשראל מקּדׁש הארץ, ּכל ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָעל

ראׁש מּוסף ׁשל אמצעּיֹות ּברכֹות מּׁשלׁש ראׁשֹונה ְְְִִִֶֶַָָָָָָֹֹּברכה
ליציאת  'זכר עד וכּו'', העּמים מּכל בחרּתנּו 'אּתה ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָהּׁשנה:

'ּתמידין מצרים' עד וכּו'', מארצנּו ּגלינּו חטאינּו 'ּומּפני . ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָ
מקרא  טֹוב יֹום מּוספי 'ואת ּכהלכתן'. ּומּוספין ְְְְְְְִִִִֵֶָָָָָּכסדרן
ּבאהבה  לפני ונקריב נעׂשה הּזה, הּזּכרֹון יֹום הּזה, ְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹקדׁש
מׁשה  ידי על ּבתֹורת עלינּו ׁשּכתבּת ּכמה ,רצֹונ ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכמצות

.ְֶַעבּד

ּבראׁשית  ליֹוצר ּגדּלה לתת הּכל, לאדֹון לׁשּבח ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָָָֹֻ'עלינּו
העולם], תחילת כלומר הארצֹות [-התחלה, ּכגֹויי עׂשנּו ְֲֵֶָָָָֹׁשּלא

האדמה  מׁשּפחֹות ּככל ׂשמנּו שהם ולא אדמה עובדי גויים - ְְְְֲִָָָָָָֹ
הארץ, גויי משאר ּגֹורלנּוהפחותים ולא ּכהם חלקנּו ׂשם ְְֵֵֶֶֶָָָֹֹׁשּלא

וריק  להבל מׁשּתחוים ׁשהם המֹונם, שאין ּככל זרה לעבודה - ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָ
מתוכן, ריקה והיא ממש ואנּובה יֹוׁשיע, לא לאל ְְְְִִִֵַַָֹּומתּפּללים

ׁשהּוא  הּוא, ּברּו הּמלכים מלכי מל לפני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמׁשּתחוים
ׁשמים לפורשם]'נֹוטה השמים את ארץ',[נוטה מֹוׁשב ויסד ְִֵֶֶַַָָֹ

כבודו]יקרֹו כסא עּזֹו[- ּוׁשכינת מּמעל, חוזקו ּבּׁשמים -][ ְְִִִַַַַַָָֻ
אמת עֹוד, ואין אלהינּו הּוא מרֹומים, מלּכנּוהואּבגבהי ְְְְְֱֱִֵֵֵֵֶַָֹ

ּבתֹורת ּכּכתּוב זּולתֹו, לט)ואין ד, הּיֹום (דברים 'וידעּת ְְְְֵֶַַַָָָָָ
ועל  מּמעל ּבּׁשמים האלהים הּוא ה' ּכי לבב אל ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹוהׁשבת

עֹוד'. אין מּתחת ִֵֶַָָָהארץ

אחכה]'אֹוחילה  אחּלה [- אבקש]לאל מּמּנּו[- אׁשאלה פניו, ְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָ
לׁשֹון  דיבור].מענה עּזֹו[- אׁשיר עם ּבקהל אספר אׁשר - ְֲֲִִֵֶַַָָָֻ

שיר, ידי על מפעליו חוזקך ּבעד רננֹו תהילתו אּביעה אומר - ְְְִִַַָָָָ
מעשיו, לׁשֹון'על מענה ּומה' לב, מערכי עורך 'לאדם האדם - ְְֲֵֵֵֵַַַָָָ

לדברן, בלשונו אותן נותן וה' המחשבות את ׂשפתי בלבו ְַָ'ה'
'ּתהּלת יּגיד ּופי חּקי'ּתפּתח לּמדני ה', אּתה ּברּו' ..' ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻ

עּז ּבתפארת מהרה לראֹות אלהינּו ה' ל נקּוה ּכן ,'על ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֻ
לתּכן  יּכרתּון, ּכרֹות והאלילים הארץ מן ּגּלּולים ְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָלהעביר

להעמיד] ּבׂשר [- ּבני וכל ׁשּדי, ּבמלכּות הבריות עֹולם כל - ְְְְֵַַַָָָָ
ודם  מבשר רׁשעי העשויות ּכל אלי להפנֹות ,בׁשמ ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָיקראּו

,ּבר ּכל ּתכרע ל ּכי תבל יֹוׁשבי ּכל וידעּו יּכירּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָארץ,
ולכבֹוד  ויּפלּו, יכרעּו אלהינּו ה' לפני לׁשֹון, ּכל ְְְְְְֱִִִִֵֶַָָָָֹֹּתּׁשבע

יקר  הּגדֹול כבוד]ׁשמ -],מלכּות על כּלם ויקּבלּו יּתנּו, ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹֻ
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היא, ׁשּל הּמלכּות ּכי ועד, לעֹולם עליהם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹותמל
ּבתֹורת ּכּכתּוב ּבכבֹוד, ּתמלֹו עד יח)ּולעֹולמי טו, (שמות ְְְְְִֵֶַַָָָ

וכתּוב ועד'. לעלם ימל כא)'ה' כג, און (במדבר הּביט 'לא ְְְִִִֶֶָָָָֹֹֹ
ישראל ּביעקב  של הרעים מעשיהם את ליבו על שם אינו ה' – ְֲַֹ

לפניו, ונראים ּביׂשראל הגלויים עמל ראה מסתכל ולא ואינו - ְְְִֵָָָָָֹ
ישראל, של הרעות מחשבותיהם על עּמֹובעיניו אלהיו ֱִָֹה'

ורעות]ּותרּועת  חיבה לשון וכתּוב[- ּבֹו'. ה)מל לג, (דברים ְְֶֶַָ
יׂשראל' ׁשבטי יחד עם ראׁשי ּבהתאּסף מל ביׁשרּון ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ'ויהי
זה  עם זה ואחדות בשלום חיים שהם בזמן ישראל בעם שוכן ה' -.

לאמר ּכתּוב קדׁש כט)'ּובדברי כב, לה'(תהלים 'ּכי ְְְְִִֵֵַָָֹ
וכתּוב  ּבּגֹוים'. ּומׁשל א)הּמלּוכה צג, ּגאּות (שם מל 'ה' ְְִֵֵַַָָָָֹ

גאווה]לבׁש לבש התאּזר [- עז ה' כוח]לבׁש לבש ּתּכֹון [- אף ְִִֵֵַַָָָֹ
ּתּמֹוט' ּבל ליפול.ּתבל  נוטה יהיה שלא הכנת אתה העולם את גם - ִֵֵַ

י)וכתּוב קמו, ודר (שם לדר צּיֹון אלהי לעֹולם ה' ימל' ְְְְֱִִִַָָָֹֹֹֹ
וכתּוב ז)הללּויּה'. כד, וכּו''.(שם ראׁשיכם ׁשערים 'ׂשאּו ְְְְְִֵֶַָָָָ

נאמר הּנביאים עבדי ידי ו)'ועל מד, ה'(ישעיה אמר 'ּכה ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָֹ
אחרֹון  ואני ראׁשֹון אני צבאֹות ה' וגאלֹו יׂשראל ְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָֹמל
צּיֹון  ּבהר מֹוׁשעים 'ועלּו וכתּוב אלהים'. אין ְְְְֱִִִִִֵַַַָָָֹּומּבלעדי

וכתּוב הּמלּוכה'. לה' והיתה עׂשו הר את (עובדיה לׁשּפט ְְְְְִֵֶַַַָָָָָֹ
כא) ה'א, יהיה ההּוא ּבּיֹום הארץ ּכל על למל ה' ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָ'והיה

לאמר ּכתּוב ּובתֹורת אחד'. ּוׁשמֹו ד)אחד ו, 'ׁשמע (דברים ְְְְֵֶֶַָָָָֹ
אחד'. ה' אלהינּו ה' ְֱִֵֵֶָָֹיׂשראל

ּבכבֹוד ּכּלֹו העֹולם ּכל על מל אבֹותינּו, ואלהי ְְֱֲִֵֵֵֵֶַָָָֹֹֹֻ'אלהינּו
וכּו'', ּבמצֹותי 'קּדׁשנּו מׁשלה'. ּבּכל 'ּומלכּותֹו עד ְְְְְְִֵֶַַַַָָָֹוכּו'',
ּכל  על מל ה', אּתה ּברּו' לעד'. וקּים אמת ּודבר' ְְְֱֶֶֶַַַַַָָָָָָעד

יׂשר  מקּדׁש הּזּכרֹון.הארץ, ויֹום אל ְְְִִֵֵֶַַָָָָ

עֹולם  הרת כלומר,'הּיֹום העולם, של ההריון כמו הוא היום - ֲַַָ
השנה. כל להן שיארע מה הבריות על נגזר יעמיד שהיום ֲִַַהּיֹום

אם  ּכעבדים. אֹו ּכבנים אם עֹולמים, יצּורי ּכל ְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָּבּמׁשּפט
עינינּו ּכעבדים, ואם ּבנים, על אב ּכרחם רחמנּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָּכבנים,

ּתלּויֹות  מייחלות]ל מׁשּפטנּו[- לאֹור ותֹוציא ׁשּתחננּו עד ְְְְְִִֵֵֶַָָָ
לטובה, בדין אותנו שתצדיק ָקדֹוׁש'.-

עֹולם  מעׂשה זֹוכר 'אּתה ׁשנּיה: האדם ּברכה בני מעשה - ְְֲִֵֵַַָָָָָ
בעולם, קדם הנעשים יצּורי ּכל מה ּופֹוקד כל את פוקד ואתה - ְֵֵֶֶָ
מלפנים. נסּתרֹות שיצרת והמֹון ּתעלּומֹות ּכל נגלּו ְְְֲֲִִֶַַָָָלפני

לפניך.ׁשּמּבראׁשית  וידוע גלוי בראשית ימי מששת הנסתר כל - ְִִֵֶ
.עיני מּנגד נסּתר ואין כבֹוד כּסא לפני ׁשכחה אין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָּכי

הּמפעל  ּכל את זֹוכר את אּתה זוכר אתה כלומר עשייה, לשון - ְִֵֶַַָָָ
מעשיך, מּמּךכל נכחד לא היצּור ּכל ממך וגם נמנע לא - ְְְִִֶַַַָָֹ

לבבם. צֹופה מחשבות אלהינּו, ה' לפני ּגלּוי רואה הּכל - ְֱֵֶֶַָָֹֹ
לבוא  העתיד את שרואה כלומר ּכל לרחוק, סֹוף עד ִַַָּומּביט

לזּכרֹון  חק תביא ּכי נזכרו הּדֹורֹות, שבו משפטם את שמביא - ְִִִַָָֹ
רּבים עוונותיהם  מעׂשים ּולהּזכר ונפׁש רּוח ּכל ּבֹו ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָלהּפקד

ּתכלית  לאין ּברּיֹות סוף].והמֹון בלי ּכזאת [- מראׁשית ְְְֲִִִֵֵֵַַָֹ
ּגּלית  אֹותּה ּומּלפנים וגילית הֹודעּת, הודעת העולם מתחילת - ְְִִִִָָָָָ

הדין. יום הוא זה ליֹום שיום זּכרֹון ,מעׂשי ּתחּלת הּיֹום ְְֲִִֶֶַַַָזה

את ראׁשֹון  בראת שבו הראשון ליום זיכרון זה יום עושים שאנו - ִ
יעקב'.העולם, לאלהי מׁשּפט הּוא ליׂשראל חק ְְְֲִִִֵֵֵַָָֹֹֹ'ּכי

זֹו אי לּׁשלֹום, זֹו אי לחרב, זֹו אי יאמר, ּבֹו הּמדינֹות ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ'ועל
לחּיים  להזּכירם יּפקדּו, ּבֹו ּוברּיֹות לׂשבע. זֹו אי ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֹלרעב,
לפני היצּור ּכל זכר ּכי הּזה, ּבּיֹום נפקד לא מי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹולּמות.

גבר  מצעדי ועלילֹות ּופקּדתֹו איׁש מעׂשה האדם ּבא, מעשי - ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָֻ
בארץ, כשהולך ותחּבּולֹותיו שעושה אדם מעשיו מחׁשבֹות - ְְְְַַָָָ

איׁש,הרעים  מעללי ּכל הטוב ויצרי היצר מצד שנגרמים מעשיו - ְְְִִֵֵַַָ
הרע. היצר יתאּמץ ומצד אדם ּובן יׁשּכחּך, ׁשּלא איׁש ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹאׁשרי

לעובדך,ּב יתחזק לא - וגם יּכׁשלּו, לא לעֹולם דֹורׁשי ּכי ְְְִִֵֶַָָָֹֹ
תבייש]תכלים  -].ּב החֹוסים ּכל לנצח ְִִֶַַַָָָ

,רחמי ּבהמֹון וּתפקדהּו זכרּתה, ּבאהבה נח את ְְְְֲֲֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ'הלא
רע  מּפני ּבׂשר ּכל לׁשחת הּמּבּול מי את  ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹּבהביא
להרּבֹות  אלהינּו, ה' לפני ּבא זכרֹונֹו ּכן על ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָֹמעלליהם.

ּתבל  ּכעפרֹות הארץ]זרעֹו כעפר הּים,[- ּכחֹול וצאצאיו ְְְְְֱֵֵֶַַַָָָ
ּבתֹורת א)ּכּכתּוב ח, ואת (בראשית נח את אלהים 'וּיזּכר ְְְֱִִֵֶֶַַַָָֹֹֹ

אלהים  וּיעבר ּבּתבה אּתֹו אׁשר הּבהמה ּכל ואת החּיה ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹּכל
וּיׁשּכּו הארץ על ושקטו]רּוח נחו וכתּוב[- ב,הּמים'. (שמות ְִֶַַַַָָָָָֹ

נאקתם כד) את אלהים צעקתם]'וּיׁשמע את [- אלהים וּיזּכר ְְֱֱֲִִִִֶֶַַַַָָֹֹֹ
וכתּוב יעקב'. ואת יצחק את אברהם את כו,ּבריתֹו (ויקרא ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹ

ואף מב) יצחק ּבריתי את ואף יעקֹוב ּבריתי את ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָ'וזכרּתי
אזּכר'.את והארץ אזּכר אברהם ּבריתי ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָֹֹ

לאמר ּכתּוב קדׁש ה)'ּובדברי - ד קיא, עׂשה (תהלים 'זכר ְְְְִֵֵֵֶָָָָֹ
ה' ורחּום חּנּון למכות לנפלאֹותיו זכר ה' עושה דור בכל - ְְְְִַַָ

אליו, לצועקים ורחום חנון שהוא כיון במצרים שעשה המופלאות

ליראיו  נתן לישראל טרף מזון שנתן ּבריתֹו'.- לעֹולם יזּכר ְְְִִִֵֶֶַָָָֹ
ח)ונאמר קה, לאלף (תהילים צּוה ּדבר ּבריתֹו לעֹולם 'זכר ְְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָ

ונאמר מה)ּדֹור'. קו, ּכרב (תהילים וּיּנחם ּבריתֹו להם 'וּיזּכר ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָֹֹ
ֲָָחסדיו'.

לאמר ּכתּוב הּנביאים עבדי ידי ב)'ועל ב, 'הל(ירמיה ְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֹ
חסד  ל זכרּתי ה' אמר ּכה לאמר ירּוׁשלים באזני ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹוקראת
לא  ּבארץ ּבּמדּבר אחרי לכּת ּכלּולתיך, אהבת ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹנעּורי

וכתּוב  ס)זרּועה'. טז, אֹות(יחזקאל ּבריתי את אני 'וזכרּתי ְְְְְֲִִִִֶַָָָָ
וכתּוב עֹולם'. ּברית ל והקימֹותי נעּורי לא,ּבימי (ירמיה ְְְֲִִִִִֵַָָָָ

אפרים יט) לי יּקיר ישראל]'הבן לעם כינוי ילד [- אם ְֲִִִִֵֶֶֶַַ
המּו ּכן על עֹוד  אזּכרּנּו זכר ּבֹו דּברי מּדי ּכי מעי ׁשעׁשעים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻ

עליו לֹו רחמי ירבו ארחמ - נאם רחם ה''.[-דברי]ּנּו, ְֲֲֵֶַַֻ

עד  וכּו'', יראה יּגיע ויבא יעלה אבֹותינּו, ואלהי ְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹ'אלהינּו
טֹוב  ּבזּכרֹון 'וזכרנּו אּתה'. וחּנּון רחּום מל אל ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ'ּכי
קדם  ׁשמי מּׁשמי ורחמים יׁשּועה ּבפקּדת ּופקדנּו ,ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻמּלפני

ראשונים, מימים שבראתם השמים מעל אשר מהשמים לנּו- ְָָּוזכר
אׁשר  הּׁשבּועה ואת החסד ואת הּברית את אלהינּו ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹה'
לפני ותראה הּמֹורּיה, ּבהר אבינּו לאברהם ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָנׁשּבעּת
רחמיו  וכבׁש הּמזּבח, ּגּבי על ּבנֹו יצחק את ׁשעקד ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהעקדה
,ּכעס את רחמי יכּבׁשּו ּכן ׁשלם. ּבלבב רצֹונ ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָלעׂשֹות

מּדֹותי על רחמי כנגד ויגּלּו מידה תדוננו ולא רחמיך יהמו - ְֲִֶֶַַָֹ
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ּבמּדת מידה, עּמנּו ּתתנהג ואל רחמים ּבמּדת עּמנּו ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַַָָותתנהג
יׂשראל  מעּמ אּפ יׁשּוב הּגדֹול ׁשמ ּובעבּור ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָהּדין,
הּדבר  את אלהינּו ה' לנּו וקּים .ּומּנחלת ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּומעיר
להם  'וזכרּתי עבּד מׁשה ידי על ּבתֹורת ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשהבטחּתנּו
לעיני  מצרים מארץ אתם הֹוצאתי אׁשר ראׁשנים ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹּברית
הּנׁשּכחֹות  ּכל זֹוכר ּכי ה''. אני לאלהים להם להיֹות ְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָֹהּגֹוים
ועקדת  ,כבֹוד כּסא לפני ׁשכחה אין ּכי מעֹולם, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָאּתה
זֹוכר  ה', אּתה ּברּו ּתזּכר. הּיֹום לזרעֹו אבינּו ְְְְִִִֵַַַָָָָֹיצחק

ְִַהּברית.

עֹולם, יצּורי ּכל ּבּמׁשּפט יעמיד הּיֹום עֹולם. הרת ְְֲֲִִֵַַַַַָָָָ'הּיֹום
על  אב ּכרחם רחמנּו ּכבנים, אם ּכעבדים, אֹו ּכבנים ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָאם
ותֹוציא  ׁשּתחּננּו עד תלּויֹות ל עינינּו ּכעבדים, ואם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָּבנים.

מׁשּפט  קדֹוׁש'.לאֹור נּו, ְִֵָָָ

קדׁש עם על ּכבֹוד ּבענן נגלית 'אּתה ׁשליׁשית: ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּברכה
עליהם  ונגלית ,קֹול הׁשמעּתם הּׁשמים מן עּמהם. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלדּבר

טהר  וצח.ּבערפּלי בהיר באור חל - ּכּלֹו העֹולם ּכל [-ּגם ְְִֵַַַָָָָֹֻ
ּבראׁשית פחד] ּוברּיֹות ,מבראשית מּלפני שנבראו והבריות - ְְְִִִֵֶָ

לעּמ ללּמד סיני הר על מלּכנּו ּבהּגלֹות מּמּך, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָחרדּו
הֹוד  את וּתׁשמיעם ּומצֹות, הדר]ּתֹורה ודּברֹות [- ,קֹול ְְְְִִִֵֶֶַַָ

אׁש מּלהבי יוצא קדׁש היה הדברות עשרת של שהדיבור - ְְֲִֵֵַָ
ה'. מפי אש ּובקֹול בלהבות נגלית, עליהם ּוברקים ְְְְֲִִֵֵֶָָּבקֹולֹות

ּבתֹורת ּכּכתּוב הֹופעּת. עליהם טז)ׁשֹופר יט, 'ויהי (שמות ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָ
על  ּכבד וענן ּוברקים קלת ויהי הּבקר ּבהית הּׁשליׁשי ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹֹֹבּיֹום
ּבּמחנה'. אׁשר העם ּכל וּיחרד מאד חזק ׁשפר וקל ְְֱֲֲֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹההר

יט)וכתּוב יט, מׁשה (שמות מאד וחזק הֹול הּׁשפר קֹול 'ויהי ְְְְִֵֵֶַַָָָֹֹֹ
וכתּוב  בקֹול'. יענּנּו והאלהים טו)ידּבר כ, העם (שמות 'וכל ְְְְְֱֲִֵֶַַָָָָָֹ

הּקֹולת  את ההר ראים ואת הּׁשפר קֹול ואת הּלּפידם ואת ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ
וּינעּו העם וּירא לאחור]עׁשן ונסוגו וּיעמדּו[-הזדעזעו, ְְֵַַַַַַָָָָֻ

ֵָֹמרחק'.

לאמר ּכתּוב קדׁש ו)'ּובדברי מז, אלהים (תהילים 'עלה ְְְְֱִִֵֵָָָָֹֹ
וכתּוב  ׁשֹופר'. ּבקֹול ה' ו)ּבתרּועה צח, 'ּבחצצרֹות (תהילים ְְְְֲִַָָָֹ

וכתּוב  ה''. הּמל לפני הריעּו ׁשֹופר קנ)וקֹול 'הללּו(תהילים ְְְְִִֵֶֶַַָָָ
יּה'. הללּו יּה 'ּתהּלל עד וכּו'', ּבקדׁשֹו אל הללּו ְְְְְְֵֵַַַַָָָָיּה

נאמר  הּנביאים עבדי ידי ג)'ועל יח, תבל (ישעיה יׁשבי 'ּכל ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
הרים  נס ּכנׂשא ארץ דגל וׁשכני הרמת כמו וכתקע - ּתראּו ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָֹֹֹ

וכתּוב  ּתׁשמעּו'. יג)ׁשֹופר כז, ההּוא (ישעיה ּבּיֹום 'והיה ְְְִַַָָָָָ
והּנּדחים  אּׁשּור ּבארץ האבדים ּובאּו ּגדֹול ּבׁשֹופר ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹיּתקע
ּבירּוׁשלים'. הּקדׁש ּבהר לה' והׁשּתחוּו מצרים ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹּבארץ

ידֿטו)וכתּוב  ט, חּצֹו(זכריה כּברק ויצא יראה עליהם -'וה' ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָ
הברק  כמהירות האויב על חצו יתקע יצא ּבּׁשֹופר אלהים ְֱִִַַָָֹוה'

ּתימן ּבסערֹות העיר והל את להחריב סערה וברוח בשטף ילך - ְְֲֵַַָָ
ישראל, ארץ של בדרומה ּתגן היושבת ּכן עליהם' יגן צבאֹות ְֲֵֵֵֵֶָָָה'

.ּבׁשלֹומ עּמ ְְִֶַַעל

ּגלּיֹותינּו, לקּבּוץ נס וׂשא לחרּותנּו, ּגדֹול ּבׁשֹופר ְְְְְִֵֵֵֵַָָָָֻ'ּתקע
ארץ, מּירּכתי ּכּנס ּונפּוצֹותינּו הּגֹויים, מּבין ּפזּורינּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָוקרב
מקּדׁש ּבית ולירּוׁשלים ּברּנה, עיר לצּיֹון ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָוהביאנּו

ּבתֹורת עלינּו ּכמצּוה לפני נעׂשה וׁשם עֹולם. ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּבׂשמחת
ּובראׁשי  ּובמֹועדיכם ׂשמחתכם 'ּוביֹום עבּד מׁשה ידי ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹעל
זבחי  ועל עלתיכם על ּבחצצרת ּותקעּתם ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹחדׁשיכם
אלהיכם' ה' אני אלהיכם לפני לזּכרֹון לכם והיּו .ׁשלמיכם ְְְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹ

ואין  ּתרּועה ּומאזין מעֹולם, אּתה ׁשֹופר קֹול ׁשֹומע ְְֲִִֵֵֵַַַָָָָּכי
יׂשראל  עּמֹו ּתרּועת קֹול ׁשֹומע ה', אּתה ּברּו .ל ְְִֵֵֶַַַַָָָָּדֹומה

ּברחמים. ְֲִַַהּיֹום

עֹולם, יצּורי ּכל ּבּמׁשּפט יעמיד הּיֹום עֹולם. הרת ְְֲֲִִֵַַַַַָָָָ'הּיֹום
על  אב ּכרחם רחמנּו ּכבנים, אם ּכעבדים, אֹו ּכבנים ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָאם
ותֹוציא  ׁשּתחּננּו עד תלּויֹות ל עינינּו ּכעבדים, ואם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָּבנים.

קדֹוׁש'. מׁשּפטנּו, ְִֵָָָלאֹור

וׁשחרית  ּבערבית הּכּפּורים צֹום יֹום ׁשל אמצעית ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָּברכה
ּבנּו ורצית העּמים מּכל בחרּתנּו 'אּתה ּונעילה: ְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָָָּומנחה
מלּכנּו וקרבּתנּו ּבמצֹותי וקּדׁשּתנּו הּלׁשֹונֹות, ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָמּכל

קראת. עלינּו והּקדֹוׁש הּגדֹול וׁשמ ,ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָלעבֹודת

אלה  ה' לנּו יֹום 'וּתּתן את קדׁש, מקרא יֹום את ינּו ְֱִִֵֶֶֶֶַָָֹֹ
ּכל  על ּבֹו ּולכּפר ולסליחה למחילה הּזה, ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָהּכּפּורים

מצרים. ליציאת זכר ּבאהבה, ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָעֹונֹותינּו

מל אל 'ּכי עד וכּו'', ויבא יעלה אבֹותינּו, ואלהי ְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֹ'אלהינּו
אּתה. וחּנּון ְַַָָרחּום

צֹום  ּביֹום לעֹונֹותינּו מחל אבֹותינּו, ואלהי ְְֱֲֲֵֵֵֵֵַֹֹֹ'אלהינּו
ּכאמּור  ,עיני מּנגד ּפׁשעינּו והעבר מחה הּזה, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּכּפּורים

כה) מג, למעני (ישעיה פׁשעי מחה הּוא אנכי ְְֲִִִֶֶַָָָֹֹֹ'אנכי
ונאמר  אזּכר'. לא כב)וחּטאתי מד, כעב (שם 'מחיתי ְְְֱִִֶֶֶַַָָָֹֹֹ

מפזרת ּפׁשעי שהרוח כמו במזיד, שעשית עבירותיך את אמחק - ְֶָ
החשוך, הענן חּטאתיאת שעשית וכענן עבירותיך את שאמחק - ְֶֶַָָֹ

חשוך, שאינו הענן את מפזרת שהרוח כמו ּכי בשוגג, אלי ִֵַָׁשּובה
וכתּוב  .'ל)גאלּתי טז, עליכם (ויקרא יכּפר הּזה בּיֹום 'ּכי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָ

אּתה  ּכי ּתטהרּו'. ה' לפני חּטאתיכם מּכל אתכם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹלטהר
העֹולם  מן ליׂשראל הזמנים,סלחן בכל כלומר, ּומחלן - ְְְֳִִֵָָָָָָָ

וסֹולח. מֹוחל מל לנּו אין ּומּבלעדי יׁשרּון, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻלׁשבטי

ּבכבֹוד ּכּלֹו העֹולם ּכל על מל אבֹותינּו, ואלהי ְְֱֲִֵֵֵֵֶַָָָֹֹֹֻ'אלהינּו
ותן  ,ּבמצֹותי קּדׁשנּו מׁשלה. ּבּכל 'ּומלכּותֹו עד ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹוכּו'',
,ּביׁשּועת נפׁשנּו וׂשּמח מּטּוב וׂשּבענּו ,ּבתֹורת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָחלקנּו
ּברּו לעד. וקּים אמת ּודבר ּבאמת. לעבּד לּבנּו ְְְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוטהר
ּבית  עּמֹו לעֹונֹות וסֹולח מֹוחל הארץ, ּכל על מל ה', ְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאּתה

הּכּפּורים'. ויֹום יׂשראל מקּדׁש ְְְְִִִִֵֵֵַַָָיׂשראל,

מּוסף  ׁשל אמצעית הכיפורים:ּברכה בחרּתנּוביום 'אּתה ְְְְִֶֶַַָָָָָָ
'ּומּפני  מצרים'. ליציאת 'זכר עד וכּו'', העּמים ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָמּכל

ּכהלכתן. ּומּוספין ּכסדרן 'ּתמידין עד וכּו'', ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָחטאינּו

הּזה, הּכּפּורים צֹום יֹום הּזה, קדׁש מקרא יֹום מּוספי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹ'ואת
עלינּו ׁשּכתבּת ּכמֹו ,רצֹונ ּכמצות לפני ונקריב ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָנעׂשה

.עבּד מׁשה ידי על ְְְֵֶֶֶַַָֹּבתֹורת

וכּו'', הּזה ּבּיֹום לעוֹונֹותינּו מחל אבֹותינּו ואלהי ְְֱֲֲֵֵֵֵֵֶַַַֹֹֹ'אלהינּו
וסֹולח'. מֹוחל מל לנּו אין ּומּבלעדי' ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָעד

עד  וכּו'', העֹולם ּכל על מל אבֹותינּו, ואלהי ְְֱֲֵֵֵֵַַָָָֹֹֹ'אלהינּו
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עד  וכּו'', ּבמצוֹותי 'קּדׁשנּו מׁשלה'. ּבּכל ְְְְְִֵֶַַַַָָָֹ'ּומלכּותֹו
הּכּפּורים'. ויֹום יׂשראל ְְְִִִֵֵַַָ'מקּדׁש

'ּכמֹו אֹומר ּכׁשהּוא הּמּוספין, ּתפּלֹות ּבכל העם ְְְְֲִִֵֶַָָָָָנהגּו
מזּכיר  ,'עבּד מׁשה ידי על ּבתֹורת עלינּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּכתבּתה
אֹותן  וקֹורא ּבּתֹורה, ּכתּובין ׁשהן ּכמֹו הּיֹום אֹותֹו ְְְְְִֵֵֶַַָָָקרּבנֹות
ׁשּכתבּתה  'ּכמֹו ׁשאמר ּכיון הזּכיר, לא ואם ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּפסּוקים.

.צרי אינֹו ׁשּוב ,'ּבתֹורת ְִֵֵֶָָָעלינּו

הּוּדּוי  הכיפורים:נּסח יום אבֹותינּושל ואלהי אלהינּו 'אּנא ֱֲִֵֵֵֵַַָָֹֹֻ
ׁשאין  מּתחּנתנּו, מלּכנּו ּתתעּלם ואל ּתפּלתנּו, לפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּתבא

ערף  ּוקׁשי פנים עּזי מלהחזיר אנּו עצמנו את מונעים שאיננו - ְִֵֵֶַָָֹ
לנו, קורא כשאתה עורפנו אנחנּואת צּדיקים לפני ְְֲִִֶֶַַַָֹׁשּנאמר

אבל  חטאנּו, הדברים]ולא אמתת לשון אנחנּו[- חטאנּו ְְֲֲַָָָָָֹ
ּדפי  ּדּברנּו ּגזלנּו, ּבגדנּו, אׁשמנּו, רעה ואבֹותינּו. דיברנו - ְְְְֲִִֵַַַַַָָָֹ

בפניו, שלא רעהו על איש גנאי זדנּוודברי והרׁשענּו, -העוינּו, ְְְְֱִִֶַַ
במזיד, עבירות ערך חמסנּועשינו בהם שאין קטנים דברים גזלנו - ְַָ

פרוטה, ׁשקר של השקר,טפלנּו את להעמיד כדי טענות חיברנו - ְֶֶַָ
ּכּזבנּו רע, שיקרנו,יעצנּו נאצנּו- מרדנּו, ביזינו,לצנּו, - ְְְְְִִַַַַַָָָ

ממצוותיך,סררנּו סרנו דרכנו,עוינּו- עיקמנו צררנּו- ּפׁשענּו, ְְְִַַַָָָָ
לזה, זה צוררים היינו ׁשחתנּו- רׁשענּו, ערף, הרסנו קּׁשינּו - ְְִִִֶַַָֹ

דרכינו, את יצרנו,ּתעינּווקלקלנו אחר שהלכנו בדרכינו, ּתעבנּו- ְִִַָ
ושקץ, תועבה מעשי עשינו לאחרים.ּתעּתענּו- לעגנו סרנּו- ְְְִַָ

לנּו ׁשוה ולא הּטֹובים ּומּמׁשּפטי עלתה מּמצֹותי ולא - ְְְִִִִִֶֶַָָָָֹ
הצלחה, צּדיק בידינו עמך 'ואּתה הדין עלינּו,- הּבא ּכל על ְִֵַַַַָָָָ

הרׁשענּו'. ואנחנּו עׂשית אמת ְְְֱֲִִִֶַַָָָּכי

ׁשֹוכן  לפני ּנסּפר ּומה מרֹום, יֹוׁשב לפני ּנאמר ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ'מה
שמים],ׁשחקים  אּתה [- יֹודע. אּתה והּנגלֹות הּנסּתרֹות הלא ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָֹ

רזי  ּכל יֹודע חֹופׂש אּתה חי, ּכל סתרי ותעלּומֹות עֹולם ְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָ
ולב  ּכליֹות ורֹואה בטן כל חדרי את ורואה מחפש אתה - ְְְֵֵֶֶַָָָ
האדם, שבקרב והעצות מּמּך,המחשבות נעלם ּדבר ּכל ְְִֵֶֶָָָָָואין
יהי  .עיני מּנגד נסּתר ה'ואין מּלפני ורחמים רצֹון ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

חּטאתינּו, ּכל על לנּו ׁשּתמחל אבֹותינּו, ואלהי ְֱֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹֹֹאלהינּו
ּפׁשעינּו. לכל ותסלח עֹונֹותינּו, ּכל על לנּו ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָּותכּפר

ׁשחטאנּו חטא ועל ּבׁשגגה, לפני ׁשחטאנּו חטא ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ'ועל
חטא  ועל ּבּסתר, לפני ׁשחטאנּו חטא ועל ּבזד ֹון. ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלפני
ּבאנס, לפני ׁשחטאנּו חטא ועל ּבּגלּוי. לפני ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשחטאנּו
חּיבין  ׁשאנּו חטאים ועל ּברצֹון. לפני ׁשחטאנּו חטא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָועל

עׂשה  עשה,עליהן מצוות וביטלנו כשעברנו שחטאנו ועל - ְֲֲֵֵֶַ
לעׂשה  ׁשּנּתק תעׂשה לא עליהן חּיבין ׁשאנּו -חטאים ֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

יכולים  עליה, עוברים שאם תעשה, לא מצוות על כשעברנו שחטאנו

את  קיימנו לא ואנו אחריה, הכתובה עשה מצוות קיום ידי על לתקנה

תעׂשה העשה, לא עליהן חּיבין ׁשאנּו חטאים שחטאנו ועל - ְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
תעשה, לא מצוות על עליהן כשעברנו חּיבין ׁשאנּו חטאים ְֲֲִִֵֶֶַַָָָועל

ארּבעים, מלקֹות עליהן חּיבין ׁשאנּו חטאים ועל ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָקרּבן,
ועל  ׁשמים, ּבידי מיתה עליהן חּיבין ׁשאנּו חטאים ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָועל

ּכרת  עליהן חּיבין ׁשאנּו עבירות חטאים על כשעברנו שחטאנו - ֲֲִִֵֵֶֶַָָָָ

הבא, העולם מחיי עליהן הכורתות חּיבין ׁשאנּו חטאים ְֲֲִִֵֶֶַַָָָועל
ּוסקילה. ׂשרפה והרג חנק ּדין, ּבית מיתֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָארּבע

ּכבר  לנּו, הּגלּויים לנּו, ּגלּויין ׁשאינן ועל לנּו הּגלּויים ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָ'על
על  חטאנּו לנּו, ּגלּויין וׁשאינן אלהינּו, ה' לפני ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹאמרנּום

ּכּכתּוב הּנסּתרֹות, ּכל יֹודע ואּתה כח)ּכּלם, כט, (דברים ְְִֵַַַַָָָָָֻ
עֹולם 'הּנסּת עד ּולבנינּו לנּו והּנגלת אלהינּו לה' רת ְְְְֱִִֵֵַַַַָָָָֹֹֹ

סלחן  אּתה ּכי הּזאת'. הּתֹורה ּדברי ּכל את ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹלעׂשֹות
מל לנּו אין ּומּבלעדי יׁשּורּון, לׁשבטי ּומחלן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָליׂשראל

וסֹולח. ְֵֵַמֹוחל

כדאי  איני נֹוצרּתי ׁשּלא עד הייתי 'אלהי, לא שנוצרתי לפני - ְְֱִִֵֶַַַַֹֹ
להיווצר, והגון נֹוצרּתי חשוב לא ּכאּלּו ׁשּנֹוצרּתי איני ועכׁשו - ְְְְְִִִֶַַַָֹ

שהרי  חשיבותי, ומה ּבמיתתי.כלום וחמר קל ּבחּיי, אני ְְֲִִִֶַַָָָָָֹעפר
רצֹון  יהי ּוכלּמה. ּבּוׁשה מלא ּככלי אלהי ה' לפני אני ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֹהרי

מרק  ּׁשחטאתי ּומה אחטא, ׁשּלא ותדיח],מּלפני תשטוף -] ְְֱִִֶֶֶֶַָָָָֹֹ
אמרי  לרצֹון 'יהיּו יּסּורין, ידי על לא אבל הרּבים, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹּברחמי

וכּו'''. ְִפי

ּבין  ּומנחה, ּומּוסף וׁשחרית ּבערבית מתוּדה הּזה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּכּסדר
ּתפּלתֹו, אחר זה וּדּוי אֹומר והּיחיד צּבּור. ׁשליח ּבין ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָיחיד
ּפסיעֹות. ׁשלׁש ׁשּיפסע קדם ׁשלֹום', 'ׂשים ׁשּגֹומר ְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹאחר
ׁשּיאמר  קדם אמצעית, ּברכה ּבאמצע אֹומרֹו צּבּור ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹּוׁשליח
מתוּדה  וכּו'', לעוֹונֹותינּו מחל אבֹותינּו, ואלהי ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶַַֹֹֹ'אלהינּו
ּביֹום  לעוֹונֹותינּו 'מחל אֹומר ּכ ואחר הּזה, ּכּסדר ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָֹוּדּוי

וכּו''. הּכּפּורים ְִִַצֹום

יֹוׁשב  לפני ּנאמר 'מה אֹומר: הּזה, ּכּסדר מתוּדה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּבנעילה
רּבּו עֹונֹותינּו ּכי ׁשחקים, ׁשֹוכן לפני ּנסּפר מה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָמרֹום,
מה  חּיינּו, מה אנּו, מה מּלסּפר. עצמּו וחּטאתינּו ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹמּלּמנֹות,
ה' לפני ּנאמר מה ּמעׂשינּו. מה ּצדקנּו, מה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָֹחסּדנּו,

הּׁשם  ואנׁשי ,לפני ּכאין הּגּבֹורים ּכל הלא -אלהינּו, ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹ
העולם  בכל לפניהם הולך מּדע,ששמם ּכבלי וחכמים היּו, ְְֲִִִַַָָָֹּכלא

ּתהּו מעׂשינּו כל ּכי הׂשּכל, ּכבלי שאינם ּונבֹונים כשממה, - ְְְֲִִִִֵֵַַָֹ
קדׁשחשובים, ּבדברי ּכּכתּוב ,לפני הבל חּיינּו (קהלת וימי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

יט) הבל'.ג, הּכל ּכי אין הּבהמה מן האדם ְִִִֵֶַַַָָָָָָֹ'ּומֹותר

לפני לעמד וּתּכירהּו מראׁש, אנֹוׁש הבּדלּת אּתה -'אבל ְְְֱֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹ
כדי  הבריאה מכל אותו והבדלת האדם את יצרת ברצונך אתה

תכלית, בכך שאין ואפילו ּתעׂשה,שישרתך, מה ל יאמר מי ְֲִִֶַַַֹּכי
ל ּיּתן מה יצּדק בזה ואם לה' נותן אינו צדיק יהיה אם שגם - ְְְִִִֵַַ

ה'. של שהכל כיון יֹום כלום, את אלהינּו ה' לנּו ֱִֵֵֶַָֹוּתּתן
קץ  הּזה, סוף]הּכּפּורים למען [- חּטאתינּו, לכל מחילה ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹ
ידינּו מעׁשק לגזול,נחּדל ונפסיק מחטאנו שנשוב ונׁשּוב - ְְֵֵֶֶַָָֹ

ׁשּנאמר  ּכּדבר ׁשלם, ּבלבב רצֹונ חּקי נה,לעׂשֹות (ישעיה ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
רׁשע וֿז) יעזב קרֹוב, ּבהיֹותֹו קראהּו ּבהּמצאֹו ה' ְְְְְֲִִִַָָָָָֹֻ'ּדרׁשּו

ה' אל ויׁשב מחׁשבתיו און ואיׁש מחשבותיו ּדרּכֹו את יעזוב - ְְְְְִֶֶַַָָָֹֹ
בה' להאמין ויתחיל ירּבה הכוזבות ּכי אלהינּו ואל ְְֱֲִִֵֵֶֶַַֹוירחמהּו

ורחּום, חּנּון ּומטיב, טֹוב סליחֹות, אלֹוּה ואּתה ְְְְֱִִִֵַַַַַָלסלֹוח'.
להׁשיב  מרּבה חסד, ורב אּפים להחזיר],אר רֹוצה [- ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָ

ׁשּנאמר  ּבמיתתן, חפץ אּתה ואין רׁשעים ׁשל ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבתׁשּובתן
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ּבמּדת מידה, עּמנּו ּתתנהג ואל רחמים ּבמּדת עּמנּו ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַַָָותתנהג
יׂשראל  מעּמ אּפ יׁשּוב הּגדֹול ׁשמ ּובעבּור ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָהּדין,
הּדבר  את אלהינּו ה' לנּו וקּים .ּומּנחלת ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּומעיר
להם  'וזכרּתי עבּד מׁשה ידי על ּבתֹורת ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשהבטחּתנּו
לעיני  מצרים מארץ אתם הֹוצאתי אׁשר ראׁשנים ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹּברית
הּנׁשּכחֹות  ּכל זֹוכר ּכי ה''. אני לאלהים להם להיֹות ְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָֹהּגֹוים
ועקדת  ,כבֹוד כּסא לפני ׁשכחה אין ּכי מעֹולם, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָאּתה
זֹוכר  ה', אּתה ּברּו ּתזּכר. הּיֹום לזרעֹו אבינּו ְְְְִִִֵַַַָָָָֹיצחק

ְִַהּברית.

עֹולם, יצּורי ּכל ּבּמׁשּפט יעמיד הּיֹום עֹולם. הרת ְְֲֲִִֵַַַַַָָָָ'הּיֹום
על  אב ּכרחם רחמנּו ּכבנים, אם ּכעבדים, אֹו ּכבנים ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָאם
ותֹוציא  ׁשּתחּננּו עד תלּויֹות ל עינינּו ּכעבדים, ואם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָּבנים.

מׁשּפט  קדֹוׁש'.לאֹור נּו, ְִֵָָָ

קדׁש עם על ּכבֹוד ּבענן נגלית 'אּתה ׁשליׁשית: ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּברכה
עליהם  ונגלית ,קֹול הׁשמעּתם הּׁשמים מן עּמהם. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלדּבר

טהר  וצח.ּבערפּלי בהיר באור חל - ּכּלֹו העֹולם ּכל [-ּגם ְְִֵַַַָָָָֹֻ
ּבראׁשית פחד] ּוברּיֹות ,מבראשית מּלפני שנבראו והבריות - ְְְִִִֵֶָ

לעּמ ללּמד סיני הר על מלּכנּו ּבהּגלֹות מּמּך, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָחרדּו
הֹוד  את וּתׁשמיעם ּומצֹות, הדר]ּתֹורה ודּברֹות [- ,קֹול ְְְְִִִֵֶֶַַָ

אׁש מּלהבי יוצא קדׁש היה הדברות עשרת של שהדיבור - ְְֲִֵֵַָ
ה'. מפי אש ּובקֹול בלהבות נגלית, עליהם ּוברקים ְְְְֲִִֵֵֶָָּבקֹולֹות

ּבתֹורת ּכּכתּוב הֹופעּת. עליהם טז)ׁשֹופר יט, 'ויהי (שמות ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָ
על  ּכבד וענן ּוברקים קלת ויהי הּבקר ּבהית הּׁשליׁשי ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹֹֹבּיֹום
ּבּמחנה'. אׁשר העם ּכל וּיחרד מאד חזק ׁשפר וקל ְְֱֲֲֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹההר

יט)וכתּוב יט, מׁשה (שמות מאד וחזק הֹול הּׁשפר קֹול 'ויהי ְְְְִֵֵֶַַָָָֹֹֹ
וכתּוב  בקֹול'. יענּנּו והאלהים טו)ידּבר כ, העם (שמות 'וכל ְְְְְֱֲִֵֶַַָָָָָֹ

הּקֹולת  את ההר ראים ואת הּׁשפר קֹול ואת הּלּפידם ואת ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ
וּינעּו העם וּירא לאחור]עׁשן ונסוגו וּיעמדּו[-הזדעזעו, ְְֵַַַַַַָָָָֻ

ֵָֹמרחק'.

לאמר ּכתּוב קדׁש ו)'ּובדברי מז, אלהים (תהילים 'עלה ְְְְֱִִֵֵָָָָֹֹ
וכתּוב  ׁשֹופר'. ּבקֹול ה' ו)ּבתרּועה צח, 'ּבחצצרֹות (תהילים ְְְְֲִַָָָֹ

וכתּוב  ה''. הּמל לפני הריעּו ׁשֹופר קנ)וקֹול 'הללּו(תהילים ְְְְִִֵֶֶַַָָָ
יּה'. הללּו יּה 'ּתהּלל עד וכּו'', ּבקדׁשֹו אל הללּו ְְְְְְֵֵַַַַָָָָיּה

נאמר  הּנביאים עבדי ידי ג)'ועל יח, תבל (ישעיה יׁשבי 'ּכל ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
הרים  נס ּכנׂשא ארץ דגל וׁשכני הרמת כמו וכתקע - ּתראּו ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָֹֹֹ

וכתּוב  ּתׁשמעּו'. יג)ׁשֹופר כז, ההּוא (ישעיה ּבּיֹום 'והיה ְְְִַַָָָָָ
והּנּדחים  אּׁשּור ּבארץ האבדים ּובאּו ּגדֹול ּבׁשֹופר ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹיּתקע
ּבירּוׁשלים'. הּקדׁש ּבהר לה' והׁשּתחוּו מצרים ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹּבארץ

ידֿטו)וכתּוב  ט, חּצֹו(זכריה כּברק ויצא יראה עליהם -'וה' ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָ
הברק  כמהירות האויב על חצו יתקע יצא ּבּׁשֹופר אלהים ְֱִִַַָָֹוה'

ּתימן ּבסערֹות העיר והל את להחריב סערה וברוח בשטף ילך - ְְֲֵַַָָ
ישראל, ארץ של בדרומה ּתגן היושבת ּכן עליהם' יגן צבאֹות ְֲֵֵֵֵֶָָָה'

.ּבׁשלֹומ עּמ ְְִֶַַעל

ּגלּיֹותינּו, לקּבּוץ נס וׂשא לחרּותנּו, ּגדֹול ּבׁשֹופר ְְְְְִֵֵֵֵַָָָָֻ'ּתקע
ארץ, מּירּכתי ּכּנס ּונפּוצֹותינּו הּגֹויים, מּבין ּפזּורינּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָוקרב
מקּדׁש ּבית ולירּוׁשלים ּברּנה, עיר לצּיֹון ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָוהביאנּו

ּבתֹורת עלינּו ּכמצּוה לפני נעׂשה וׁשם עֹולם. ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּבׂשמחת
ּובראׁשי  ּובמֹועדיכם ׂשמחתכם 'ּוביֹום עבּד מׁשה ידי ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹעל
זבחי  ועל עלתיכם על ּבחצצרת ּותקעּתם ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹחדׁשיכם
אלהיכם' ה' אני אלהיכם לפני לזּכרֹון לכם והיּו .ׁשלמיכם ְְְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹ

ואין  ּתרּועה ּומאזין מעֹולם, אּתה ׁשֹופר קֹול ׁשֹומע ְְֲִִֵֵֵַַַָָָָּכי
יׂשראל  עּמֹו ּתרּועת קֹול ׁשֹומע ה', אּתה ּברּו .ל ְְִֵֵֶַַַַָָָָּדֹומה

ּברחמים. ְֲִַַהּיֹום

עֹולם, יצּורי ּכל ּבּמׁשּפט יעמיד הּיֹום עֹולם. הרת ְְֲֲִִֵַַַַַָָָָ'הּיֹום
על  אב ּכרחם רחמנּו ּכבנים, אם ּכעבדים, אֹו ּכבנים ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָאם
ותֹוציא  ׁשּתחּננּו עד תלּויֹות ל עינינּו ּכעבדים, ואם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָּבנים.

קדֹוׁש'. מׁשּפטנּו, ְִֵָָָלאֹור

וׁשחרית  ּבערבית הּכּפּורים צֹום יֹום ׁשל אמצעית ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָּברכה
ּבנּו ורצית העּמים מּכל בחרּתנּו 'אּתה ּונעילה: ְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָָָּומנחה
מלּכנּו וקרבּתנּו ּבמצֹותי וקּדׁשּתנּו הּלׁשֹונֹות, ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָמּכל

קראת. עלינּו והּקדֹוׁש הּגדֹול וׁשמ ,ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָלעבֹודת

אלה  ה' לנּו יֹום 'וּתּתן את קדׁש, מקרא יֹום את ינּו ְֱִִֵֶֶֶֶַָָֹֹ
ּכל  על ּבֹו ּולכּפר ולסליחה למחילה הּזה, ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָהּכּפּורים

מצרים. ליציאת זכר ּבאהבה, ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָעֹונֹותינּו

מל אל 'ּכי עד וכּו'', ויבא יעלה אבֹותינּו, ואלהי ְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֹ'אלהינּו
אּתה. וחּנּון ְַַָָרחּום

צֹום  ּביֹום לעֹונֹותינּו מחל אבֹותינּו, ואלהי ְְֱֲֲֵֵֵֵֵַֹֹֹ'אלהינּו
ּכאמּור  ,עיני מּנגד ּפׁשעינּו והעבר מחה הּזה, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּכּפּורים

כה) מג, למעני (ישעיה פׁשעי מחה הּוא אנכי ְְֲִִִֶֶַָָָֹֹֹ'אנכי
ונאמר  אזּכר'. לא כב)וחּטאתי מד, כעב (שם 'מחיתי ְְְֱִִֶֶֶַַָָָֹֹֹ

מפזרת ּפׁשעי שהרוח כמו במזיד, שעשית עבירותיך את אמחק - ְֶָ
החשוך, הענן חּטאתיאת שעשית וכענן עבירותיך את שאמחק - ְֶֶַָָֹ

חשוך, שאינו הענן את מפזרת שהרוח כמו ּכי בשוגג, אלי ִֵַָׁשּובה
וכתּוב  .'ל)גאלּתי טז, עליכם (ויקרא יכּפר הּזה בּיֹום 'ּכי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָ

אּתה  ּכי ּתטהרּו'. ה' לפני חּטאתיכם מּכל אתכם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹלטהר
העֹולם  מן ליׂשראל הזמנים,סלחן בכל כלומר, ּומחלן - ְְְֳִִֵָָָָָָָ

וסֹולח. מֹוחל מל לנּו אין ּומּבלעדי יׁשרּון, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻלׁשבטי

ּבכבֹוד ּכּלֹו העֹולם ּכל על מל אבֹותינּו, ואלהי ְְֱֲִֵֵֵֵֶַָָָֹֹֹֻ'אלהינּו
ותן  ,ּבמצֹותי קּדׁשנּו מׁשלה. ּבּכל 'ּומלכּותֹו עד ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹוכּו'',
,ּביׁשּועת נפׁשנּו וׂשּמח מּטּוב וׂשּבענּו ,ּבתֹורת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָחלקנּו
ּברּו לעד. וקּים אמת ּודבר ּבאמת. לעבּד לּבנּו ְְְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוטהר
ּבית  עּמֹו לעֹונֹות וסֹולח מֹוחל הארץ, ּכל על מל ה', ְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאּתה

הּכּפּורים'. ויֹום יׂשראל מקּדׁש ְְְְִִִִֵֵֵַַָָיׂשראל,

מּוסף  ׁשל אמצעית הכיפורים:ּברכה בחרּתנּוביום 'אּתה ְְְְִֶֶַַָָָָָָ
'ּומּפני  מצרים'. ליציאת 'זכר עד וכּו'', העּמים ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָמּכל

ּכהלכתן. ּומּוספין ּכסדרן 'ּתמידין עד וכּו'', ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָחטאינּו

הּזה, הּכּפּורים צֹום יֹום הּזה, קדׁש מקרא יֹום מּוספי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹ'ואת
עלינּו ׁשּכתבּת ּכמֹו ,רצֹונ ּכמצות לפני ונקריב ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָנעׂשה

.עבּד מׁשה ידי על ְְְֵֶֶֶַַָֹּבתֹורת

וכּו'', הּזה ּבּיֹום לעוֹונֹותינּו מחל אבֹותינּו ואלהי ְְֱֲֲֵֵֵֵֵֶַַַֹֹֹ'אלהינּו
וסֹולח'. מֹוחל מל לנּו אין ּומּבלעדי' ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָעד

עד  וכּו'', העֹולם ּכל על מל אבֹותינּו, ואלהי ְְֱֲֵֵֵֵַַָָָֹֹֹ'אלהינּו
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עד  וכּו'', ּבמצוֹותי 'קּדׁשנּו מׁשלה'. ּבּכל ְְְְְִֵֶַַַַָָָֹ'ּומלכּותֹו
הּכּפּורים'. ויֹום יׂשראל ְְְִִִֵֵַַָ'מקּדׁש

'ּכמֹו אֹומר ּכׁשהּוא הּמּוספין, ּתפּלֹות ּבכל העם ְְְְֲִִֵֶַָָָָָנהגּו
מזּכיר  ,'עבּד מׁשה ידי על ּבתֹורת עלינּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּכתבּתה
אֹותן  וקֹורא ּבּתֹורה, ּכתּובין ׁשהן ּכמֹו הּיֹום אֹותֹו ְְְְְִֵֵֶַַָָָקרּבנֹות
ׁשּכתבּתה  'ּכמֹו ׁשאמר ּכיון הזּכיר, לא ואם ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּפסּוקים.

.צרי אינֹו ׁשּוב ,'ּבתֹורת ְִֵֵֶָָָעלינּו

הּוּדּוי  הכיפורים:נּסח יום אבֹותינּושל ואלהי אלהינּו 'אּנא ֱֲִֵֵֵֵַַָָֹֹֻ
ׁשאין  מּתחּנתנּו, מלּכנּו ּתתעּלם ואל ּתפּלתנּו, לפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּתבא

ערף  ּוקׁשי פנים עּזי מלהחזיר אנּו עצמנו את מונעים שאיננו - ְִֵֵֶַָָֹ
לנו, קורא כשאתה עורפנו אנחנּואת צּדיקים לפני ְְֲִִֶֶַַַָֹׁשּנאמר

אבל  חטאנּו, הדברים]ולא אמתת לשון אנחנּו[- חטאנּו ְְֲֲַָָָָָֹ
ּדפי  ּדּברנּו ּגזלנּו, ּבגדנּו, אׁשמנּו, רעה ואבֹותינּו. דיברנו - ְְְְֲִִֵַַַַַָָָֹ

בפניו, שלא רעהו על איש גנאי זדנּוודברי והרׁשענּו, -העוינּו, ְְְְֱִִֶַַ
במזיד, עבירות ערך חמסנּועשינו בהם שאין קטנים דברים גזלנו - ְַָ

פרוטה, ׁשקר של השקר,טפלנּו את להעמיד כדי טענות חיברנו - ְֶֶַָ
ּכּזבנּו רע, שיקרנו,יעצנּו נאצנּו- מרדנּו, ביזינו,לצנּו, - ְְְְְִִַַַַַָָָ

ממצוותיך,סררנּו סרנו דרכנו,עוינּו- עיקמנו צררנּו- ּפׁשענּו, ְְְִַַַָָָָ
לזה, זה צוררים היינו ׁשחתנּו- רׁשענּו, ערף, הרסנו קּׁשינּו - ְְִִִֶַַָֹ

דרכינו, את יצרנו,ּתעינּווקלקלנו אחר שהלכנו בדרכינו, ּתעבנּו- ְִִַָ
ושקץ, תועבה מעשי עשינו לאחרים.ּתעּתענּו- לעגנו סרנּו- ְְְִַָ

לנּו ׁשוה ולא הּטֹובים ּומּמׁשּפטי עלתה מּמצֹותי ולא - ְְְִִִִִֶֶַָָָָֹ
הצלחה, צּדיק בידינו עמך 'ואּתה הדין עלינּו,- הּבא ּכל על ְִֵַַַַָָָָ

הרׁשענּו'. ואנחנּו עׂשית אמת ְְְֱֲִִִֶַַָָָּכי

ׁשֹוכן  לפני ּנסּפר ּומה מרֹום, יֹוׁשב לפני ּנאמר ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ'מה
שמים],ׁשחקים  אּתה [- יֹודע. אּתה והּנגלֹות הּנסּתרֹות הלא ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָֹ

רזי  ּכל יֹודע חֹופׂש אּתה חי, ּכל סתרי ותעלּומֹות עֹולם ְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָ
ולב  ּכליֹות ורֹואה בטן כל חדרי את ורואה מחפש אתה - ְְְֵֵֶֶַָָָ
האדם, שבקרב והעצות מּמּך,המחשבות נעלם ּדבר ּכל ְְִֵֶֶָָָָָואין
יהי  .עיני מּנגד נסּתר ה'ואין מּלפני ורחמים רצֹון ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

חּטאתינּו, ּכל על לנּו ׁשּתמחל אבֹותינּו, ואלהי ְֱֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹֹֹאלהינּו
ּפׁשעינּו. לכל ותסלח עֹונֹותינּו, ּכל על לנּו ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָּותכּפר

ׁשחטאנּו חטא ועל ּבׁשגגה, לפני ׁשחטאנּו חטא ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ'ועל
חטא  ועל ּבּסתר, לפני ׁשחטאנּו חטא ועל ּבזד ֹון. ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלפני
ּבאנס, לפני ׁשחטאנּו חטא ועל ּבּגלּוי. לפני ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשחטאנּו
חּיבין  ׁשאנּו חטאים ועל ּברצֹון. לפני ׁשחטאנּו חטא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָועל

עׂשה  עשה,עליהן מצוות וביטלנו כשעברנו שחטאנו ועל - ְֲֲֵֵֶַ
לעׂשה  ׁשּנּתק תעׂשה לא עליהן חּיבין ׁשאנּו -חטאים ֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

יכולים  עליה, עוברים שאם תעשה, לא מצוות על כשעברנו שחטאנו

את  קיימנו לא ואנו אחריה, הכתובה עשה מצוות קיום ידי על לתקנה

תעׂשה העשה, לא עליהן חּיבין ׁשאנּו חטאים שחטאנו ועל - ְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
תעשה, לא מצוות על עליהן כשעברנו חּיבין ׁשאנּו חטאים ְֲֲִִֵֶֶַַָָָועל

ארּבעים, מלקֹות עליהן חּיבין ׁשאנּו חטאים ועל ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָקרּבן,
ועל  ׁשמים, ּבידי מיתה עליהן חּיבין ׁשאנּו חטאים ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָועל

ּכרת  עליהן חּיבין ׁשאנּו עבירות חטאים על כשעברנו שחטאנו - ֲֲִִֵֵֶֶַָָָָ

הבא, העולם מחיי עליהן הכורתות חּיבין ׁשאנּו חטאים ְֲֲִִֵֶֶַַָָָועל
ּוסקילה. ׂשרפה והרג חנק ּדין, ּבית מיתֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָארּבע

ּכבר  לנּו, הּגלּויים לנּו, ּגלּויין ׁשאינן ועל לנּו הּגלּויים ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָ'על
על  חטאנּו לנּו, ּגלּויין וׁשאינן אלהינּו, ה' לפני ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹאמרנּום

ּכּכתּוב הּנסּתרֹות, ּכל יֹודע ואּתה כח)ּכּלם, כט, (דברים ְְִֵַַַַָָָָָֻ
עֹולם 'הּנסּת עד ּולבנינּו לנּו והּנגלת אלהינּו לה' רת ְְְְֱִִֵֵַַַַָָָָֹֹֹ

סלחן  אּתה ּכי הּזאת'. הּתֹורה ּדברי ּכל את ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹלעׂשֹות
מל לנּו אין ּומּבלעדי יׁשּורּון, לׁשבטי ּומחלן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָליׂשראל

וסֹולח. ְֵֵַמֹוחל

כדאי  איני נֹוצרּתי ׁשּלא עד הייתי 'אלהי, לא שנוצרתי לפני - ְְֱִִֵֶַַַַֹֹ
להיווצר, והגון נֹוצרּתי חשוב לא ּכאּלּו ׁשּנֹוצרּתי איני ועכׁשו - ְְְְְִִִֶַַַָֹ

שהרי  חשיבותי, ומה ּבמיתתי.כלום וחמר קל ּבחּיי, אני ְְֲִִִֶַַָָָָָֹעפר
רצֹון  יהי ּוכלּמה. ּבּוׁשה מלא ּככלי אלהי ה' לפני אני ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֹהרי

מרק  ּׁשחטאתי ּומה אחטא, ׁשּלא ותדיח],מּלפני תשטוף -] ְְֱִִֶֶֶֶַָָָָֹֹ
אמרי  לרצֹון 'יהיּו יּסּורין, ידי על לא אבל הרּבים, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹּברחמי

וכּו'''. ְִפי

ּבין  ּומנחה, ּומּוסף וׁשחרית ּבערבית מתוּדה הּזה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּכּסדר
ּתפּלתֹו, אחר זה וּדּוי אֹומר והּיחיד צּבּור. ׁשליח ּבין ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָיחיד
ּפסיעֹות. ׁשלׁש ׁשּיפסע קדם ׁשלֹום', 'ׂשים ׁשּגֹומר ְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹאחר
ׁשּיאמר  קדם אמצעית, ּברכה ּבאמצע אֹומרֹו צּבּור ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹּוׁשליח
מתוּדה  וכּו'', לעוֹונֹותינּו מחל אבֹותינּו, ואלהי ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶַַֹֹֹ'אלהינּו
ּביֹום  לעוֹונֹותינּו 'מחל אֹומר ּכ ואחר הּזה, ּכּסדר ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָֹוּדּוי

וכּו''. הּכּפּורים ְִִַצֹום

יֹוׁשב  לפני ּנאמר 'מה אֹומר: הּזה, ּכּסדר מתוּדה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּבנעילה
רּבּו עֹונֹותינּו ּכי ׁשחקים, ׁשֹוכן לפני ּנסּפר מה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָמרֹום,
מה  חּיינּו, מה אנּו, מה מּלסּפר. עצמּו וחּטאתינּו ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹמּלּמנֹות,
ה' לפני ּנאמר מה ּמעׂשינּו. מה ּצדקנּו, מה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָֹחסּדנּו,

הּׁשם  ואנׁשי ,לפני ּכאין הּגּבֹורים ּכל הלא -אלהינּו, ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹ
העולם  בכל לפניהם הולך מּדע,ששמם ּכבלי וחכמים היּו, ְְֲִִִַַָָָֹּכלא

ּתהּו מעׂשינּו כל ּכי הׂשּכל, ּכבלי שאינם ּונבֹונים כשממה, - ְְְֲִִִִֵֵַַָֹ
קדׁשחשובים, ּבדברי ּכּכתּוב ,לפני הבל חּיינּו (קהלת וימי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

יט) הבל'.ג, הּכל ּכי אין הּבהמה מן האדם ְִִִֵֶַַַָָָָָָֹ'ּומֹותר

לפני לעמד וּתּכירהּו מראׁש, אנֹוׁש הבּדלּת אּתה -'אבל ְְְֱֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹ
כדי  הבריאה מכל אותו והבדלת האדם את יצרת ברצונך אתה

תכלית, בכך שאין ואפילו ּתעׂשה,שישרתך, מה ל יאמר מי ְֲִִֶַַַֹּכי
ל ּיּתן מה יצּדק בזה ואם לה' נותן אינו צדיק יהיה אם שגם - ְְְִִִֵַַ

ה'. של שהכל כיון יֹום כלום, את אלהינּו ה' לנּו ֱִֵֵֶַָֹוּתּתן
קץ  הּזה, סוף]הּכּפּורים למען [- חּטאתינּו, לכל מחילה ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹ
ידינּו מעׁשק לגזול,נחּדל ונפסיק מחטאנו שנשוב ונׁשּוב - ְְֵֵֶֶַָָֹ

ׁשּנאמר  ּכּדבר ׁשלם, ּבלבב רצֹונ חּקי נה,לעׂשֹות (ישעיה ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
רׁשע וֿז) יעזב קרֹוב, ּבהיֹותֹו קראהּו ּבהּמצאֹו ה' ְְְְְֲִִִַָָָָָֹֻ'ּדרׁשּו

ה' אל ויׁשב מחׁשבתיו און ואיׁש מחשבותיו ּדרּכֹו את יעזוב - ְְְְְִֶֶַַָָָֹֹ
בה' להאמין ויתחיל ירּבה הכוזבות ּכי אלהינּו ואל ְְֱֲִִֵֵֶֶַַֹוירחמהּו

ורחּום, חּנּון ּומטיב, טֹוב סליחֹות, אלֹוּה ואּתה ְְְְֱִִִֵַַַַַָלסלֹוח'.
להׁשיב  מרּבה חסד, ורב אּפים להחזיר],אר רֹוצה [- ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָ

ׁשּנאמר  ּבמיתתן, חפץ אּתה ואין רׁשעים ׁשל ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבתׁשּובתן
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יא) לג, ּבמֹות (יחזקאל אחּפץ אם אלהים ה' נאם אני ְְְֱִִִֶַָֹֹֻ'חי
ׁשּובּו ׁשּובּו וחיה מּדרּכֹו רׁשע ּבׁשּוב אם ּכי ְְְִִִַָָָָָָָהרׁשע
הׁשיבנּו יׂשראל'. ּבית תמּותּו ולּמה הרעים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָמּדרכיכם
פי  אמרי לרצֹון 'יהיּו .חסּד ּכגדל ּוסלח לנּו ּומחל ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹוקּבלנּו

ְוכּו'''.

ה'תשע"ה  טבת כ"ט שלישי יום

הּמזֹון: ּברּכת הּזן נּסח העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ְֱִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
וטּובֹו ּוברחמים, ּבחסד ּבטּוב ּכּלֹו העֹולם לא את הּגדֹול ְְְְֲִֶֶֶַַָָָֹֻ

לנּו יחסר ואל לנּו ּומפרנס חסר זן הּוא ּכי ועד, לעֹולם ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָ
ּכאמּור טז)לּכל, קמה, לכל (תהילים ּומׂשּביע יד את 'ּפֹותח ְְִֵֶֶַַַַָָָָֹ

רצֹון' כל חי שישבע כדי בשפע מאכלו את אחד לכל נותן שאתה - ַָ
הפרטי, רצונו לפי ּברא.אחד אׁשר ּברּיֹותיו לכל מזֹון ְְֲִִֵֶָָָָָּומכין

הּכל'. את הּזן ה', אּתה ֶַַַָָָֹּברּו

את  הנחלּת ּכי מלּכנּו, ּונברכ אלהינּו, ה' ל ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָֹ'נֹודה
חמּדה  ארץ ומשתוקקים אבֹותינּו אותה חומדים שכולם ארץ - ְֲֵֶֶֶָ

ּבריתלה, ּורחבה, ׁשהֹוצאתנּומילה טֹובה ועל ותֹורה, ְְְְִֵֶַָָָָָ
ׁשּלּמדּתנּו, ּתֹורת על עבדים, מּבית ּופדיתנּו מצרים ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמארץ

ּכּלם על ׁשהֹודעּתנּו. רצֹונ חּקי עושה על שאתה מה כל על - ְְֵֶֶַַַָָֻֻ
ּכאמּור עמנו  ,ׁשמ את ּומברכים ל מֹודים אנּו אלהינּו ְְְֱִִִֵֶָָָָָֹה'

י) ח, הארץ (דברים על אלהי ה' את ּוברכּת וׂשבעּת ְְְְְֱֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ'ואכלּת
הּמזֹון'. ועל הארץ על ה', אּתה ּברּו .'ל נתן אׁשר ְֲֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹהּטבה

ועל  עיר ירּוׁשלים ועל עּמ יׂשראל על אלהינּו ה' ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ'רחם
ירושלים]צּיֹון  והּקדֹוׁש[- הּגדֹול הּבית ועל ּכבֹוד מׁשּכן ְְְְִִִֶַַַַַַָָ

למקֹומּה ּתחזיר מׁשיח ּדוד ּומלכּות עליו, ׁשמ ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָׁשּנקרא
ּברּו ּדּברּת. ּכאׁשר ּבקרֹוב, ירּוׁשלים את ּובנה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבימינּו.

ירּוׁשלים'. את ּברחמיו ּבֹונה ה', ְְֲִֵֶַַַָָָאּתה

מלּכנּו, אבינּו, האל, העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
חוזקנו],אּדירנּו יעקב [- קדֹוׁש קדֹוׁשנּו, שקידשת ּבֹוראנּו, - ְְְֲִֵֵֵַַֹ

בניו, כל ואת יעקב ויֹום את יֹום ׁשּבכל והּמטיב, הּטֹוב ְְִֵֶֶֶַַַָָהּמל
יׁשּתּבח  הרחמן טֹוב. וכל ורחמים וחסד חן גֹומלנּו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּוא

נצחים לנצח יתּפאר הרחמן ּדֹורים. עולמים].לדֹור לעולמי -] ְְְְֲִִִֵַַַָָָָ
ל  יזּכנּו הרחמן ּבכבֹוד. יפרנסנּו הּמׁשיח ראות הרחמן ימֹות ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָ

ו  הּמקּדׁש ּבית מגּדֹול לזכות ּולבנין הּבא. העֹולם לחּיי ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָ
מלּכֹו המלך],יׁשּועֹות דוד -] למלכו ישועות ותוקף חוזק הוא ה' - ְְַ

העיר  ותוקף חוזק שהוא המגדל לדוד כמו למׁשיחֹו חסד ְְְִִִֶֶֶָֹועׂשה
ורעבּו רׁשּו ּכפירים עֹולם. עד גבורה ּולזרעֹו להם שיש אריות - ְְְְִִֵַַָָָ

להם  מועילה ולא ורעבים עניים נעשים לפעמים טרפם, בבקשת

ּכי גבורתם, טֹוב ּכי לה' הֹודּו טֹוב. כל יחסרּו לא ה' ְְְְִִֵַַָֹֹודרׁשי
חסּדֹו'. ְְַָלעֹולם

מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' לפניה: מבר ּבּנביא ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּמפטיר
טֹובים  ּבנביאים ּבחר אׁשר שהיו העֹולם, לפי בהם שבחר - ְֲִִִִֶַָָָ

ּבאמת טובים, הּנאמרים ּבדבריהם הקודש.ורצה ברוח -ּברּו ְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַָָָָ
עּמֹו ּוביׂשראל עבּדֹו ּובמׁשה ּבּתֹורה הּבֹוחר ה', ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹאּתה

והּצדק' האמת והצדיקים.ּובנביאי האמיתיים הנביאים - ְְֱִִֵֶֶֶַָ

צּור  העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' לאחריה: ְְֱֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּומבר

העֹולמים  עליו ּכל נשענים העולמות שכל העולמות, כל וחוזק סלע - ִָָָ
ממנו, הּדֹורֹות ומתקיימים ּבכל לכמה צּדיק כעסך מונע שאתה - ְִַַָ

ּכל דורות, אׁשר ּומקּים, מדּבר ועֹוׂשה, האֹומר הּנאמן, ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהאל
ונאמנים  אלהינּו, ה' הּוא אּתה נאמן והּצדק. האמת ְְְֱֱֱֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּדבריו

ריקם  יׁשּוב לא אחֹור מּדברי ּדבר ,מתקיים ּדברי שדיבורך - ְְִֵֶֶָָָָָָָֹ
לחינם, יוצא האל ואינו ה', אּתה ּברּו אּתה. נאמן אל ֱִֵֵֶַַָָָָָּכי

ּדבריו. ּבכל ְְֱֶַָָָָהּנאמן

ּבית היא ּכי צּיֹון, על מקום]'רחם לעגמת [- [-עצובת]חּיינּו. ֲִִִֵֵֵַַַַַֻ
אּתה  ּברּו מהרה. ותבנה ּבימינּו, מהרה נקם ּתנקם ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹנפׁש

ירּוׁשלים. ּבֹונה ְִֵַָה',

ּברּו .ּביׁשּועת תרּום וקרנֹו תצמיח, מהרה ּדוד צמח ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ'את
ּדוד. מגן ה', ִֵַָָָאּתה

ׁשּנתּתה  הּזה, הּמנֹוח יֹום ועל הּנביאים ועל הּתֹורה ְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָ'על
ה  אנּולנּו הּכל על ּולתפארת, לכבֹוד לקדּׁשה אלהינּו ' ְְְְֱִִֵֶַַָָָָָֹֹֻ

הּׁשּבת'. מקּדׁש ה', אּתה ּברּו .ׁשמ את ְְְְִִֵֶַַַַָָָָמברכין

הּזה, קדׁש מקרא טֹוב יֹום 'ועל אֹומר הּוא טֹוב ְְְִֵֶֶַַָֹּוביֹום
מקּדׁש ה', אּתה ּברּו ּולׂשמחה. לׂשׂשֹון לנּו ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָׁשּנתּתה
ׁשניהן  ּכֹולל טֹוב, ויֹום ׁשּבת היה ואם והּזמּנים'. ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָיׂשראל
ׁשהּוא  ּכּנּסח והּזמּנים'. ויׂשראל הּׁשּבת 'מקּדׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֻוחֹותם
הּוא  ּכ הּיֹום, ּבאֹותֹו אמצעית ּבברכה ּבּתפּלה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָחֹותם

זֹו. אחרֹונה ּבברכה ְֲִֵַָָָחֹותם

ׁשּבת  ּבכל הּנביאים מן לקרֹות העם רב ׁשּנהגּו ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָֹהענינֹות
הן: אּלּו ּבהן, ּומפטירין ְְִִֵֵֶַַָָוׁשּבת

עׂשיתם  הּדברים 'אּלה עד ּבֹו', אתמ עבּדי 'הן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ'ּבראׁשית':
ּביׁשעיה עזבּתים', אֿטז)ולא .(מב, ְְְֲִִַַָֹ

ּביׁשעיה  ילדה', לא עקרה 'רּני נח': ּתֹולדת א)'אּלה ,(נד, ְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֹֹֹ
אלי' ּולכּו אזנכם 'הּטּו ג)עד נה, .(שם ְְְֵֶַַַָ

אענם  ה' אני 'כי עד ואׁשוה', תדּמיּוני מי 'ואל :'ל ל'ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַ
ּביׁשעיה  אעזבם', לא יׂשראל יז)אלהי מא, - כה .(מ, ְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָֹֹ

ּבנּה את 'וּתּׂשא עד וכּו'', מּנׁשי אחת 'ואּׁשה אליו': ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ'וּירא
ּבמלכים  אֿלז)וּתצא', ד, .(ב' ְִִֵֵַָ

ּתחּלת ׂשרה': חּיי א)מלכים ספר'וּיהיּו א, אדני ,(א' 'יחי עד ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָֹ
לעלם' ּדוד לא)הּמל .(שם, ְִֶֶַָָֹ

ּביד  יׂשראל אל ה' דבר 'מּׂשא יצחק': ּתֹולדת ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹ'ואּלה
עׂשר  ּבתרי וכּו'', לה' 'וערבה עד ד)מלאכי', ג, - א א, .(מלאכי ְְְְְִִֵַַַָָָָָ

'ּובנביא  עד וכּו'', למׁשּובתי תלּואים 'ועּמי יעקב': ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָֹ'וּיצא
עׂשר  ּבתרי וכּו'', יד)העלה יב, - ז יא, .(הושע ְְֱִֵֶָָָ

עׂשר  ּבתרי ספרֹו, סֹוף עד עבדיה', 'חזֹון יעקב': ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָֹֹ'וּיׁשלח
אֿכא) א, .(עובדיה

'אריה  עד וכּו'', יׂשראל ּפׁשעי ׁשלׁשה 'על יעקב ': ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹ'וּיׁשב
עׂשר  ּבתרי וכּו'', יירא לא מי ח)ׁשאג ג, - ו ב, .(עמוס ְְִִִֵָָָָָֹ

הּמל 'ויהי עד וכּו'', חלֹום והּנה ׁשלמה 'וּיקץ מּקץ': ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַֹֹ'ויהי
ּבמלכים יׂשראל', ּכל על מל א)ׁשלמה ד, - טו ג, .(א' ְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹ

עד  וכּו'', אחד עץ ל קח אדם בן 'ואּתה אליו': ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ'וּיּגׁש
ּביחזקאל וכּו'', ה' אני ּכי הּגֹוים טזֿכח)'וידעּו .(לז, ְְְְֲִִִִֵֶַָ
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'ּוׁשלמה  עד וכּו'', למּות דוד ימי 'וּיקרבּו יעקב': ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָֹֹֹ'ויחי

ּבמלכים  וכּו'', ּדוד ּכּסא על אֿיב)יׁשב ב, .(א' ְְִִִִֵַַָָָ

ׁשם  ל 'וּיצא עד וכּו'', את הֹודע אדם 'ּבן ׁשמֹות': ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ'ואּלה
ּביחזקאל וכּו'', אֿיד)ּבּגֹוים .(טז, ְְִִֵֶַ

וכּו'', ממאיר סּלֹון יׂשראל לבית עֹוד יהיה 'ולא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹ'וארא':
ּביחזקאל וכּו'', קרן אצמיח ההּוא 'ּבּיֹום כד עד כט,(כח, - ְְְִִֵֶֶֶַַַַַ

.כא)

ה' ּברכֹו 'אׁשר עד וכּו'', מצרים 'מּׂשא ּפרעה': אל ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹֹ'ּבא

ּביׁשעיה אֿכה)צבאֹות', .(יט, ְְִַָָ

ּבּיֹום  אלהים 'וּיכנע מן ּדבֹורה', 'ׁשירת ּבׁשּלח': ְְְְֱִִִִַַַַַַַַָֹ'ויהי

ׁשנה', ארּבעים הארץ 'וּתׁשקט עד וכּו'', ד,ההּוא (שופטים ְְְִִֶַַַַָָָָָֹ
לא) ה, - .כג

'למרּבה  עד וכּו'', עּזּיהּו הּמל מֹות 'ּבׁשנת יתרֹו': ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָֻ'וּיׁשמע
ּביׁשעיה וכּו'', ו)הּמׂשרה ט, - א .(ו, ְְְִִַַָָ

עד  וכּו'', ירמיהּו אל היה אׁשר 'הּדבר הּמׁשּפטים': ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ'ואּלה
וכּו'' רכב ּבן ליֹונדב איׁש יּכרת יט)'לא לה, - ח לד, .(ירמיה ְְִִֵֵֶָָָָֹ

עד  וכּו'', לׁשלמה חכמה נתן 'וה' ּתרּומה': לי ְְְְְְִִִַַַָָָָֹֹ'ויקחּו
יׂשר  ּבני ּבתֹו ּבמלכים'וׁשכנּתי יג)אל', ו, - כו ה, .(א' ְְְְְְִִִִֵֵַָָָ

'ורציתי  עד וכּו'', יׂשראל ּבית את 'הּגד ּתצּוה': ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ'ואּתה
ּביחזקאל וכּו'', יֿכז)אתכם .(מג, ְְְִֵֶֶֶ

'וּירּכב  עד וכּו'', אלּיהּו אל היה ה' 'ּודבר תּׂשא': ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ'ּכי
ּבמלכים יזרעאלה', וּיל אֿמה)אחאב יח, .(א' ְְְְִִִֵֶֶַַָָָ

עד  מּצר', חירם את וּיּקח ׁשלמה הּמל 'וּיׁשלח ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָֹֹֹ'וּיקהל':
ּבמלכים העּמּודים', מלאכת יגֿכב)'וּתּתם ז, .(א' ְְִִִִֶֶַַָָֹ

ּבמלכים  וכּו'', הּכּירֹות את חירֹום 'וּיעׂש פקּודי': (א''אּלה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָֹ
מ) ּבמלכים,ז, הּפנימי', הּבית לדלתֹות 'והּפתֹות (שם,עד ְְְְְִִִִִַַַַַַָֹ

.נ)

מל ה' אמר 'ּכה עד וכּו'', לי יצרּתי זּו 'עם ְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹ'וּיקרא':
ּביׁשעיה וכּו'', וגאלֹו ו)יׂשראל מד, - כא .(מג, ְְְְֲִִֵַָָֹ

'ּכי  עד וכּו'', זבחיכם על ספּו 'עלֹותיכם אהרן': את ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹ'צו
ּבירמיה ה'', נאם חפצּתי כג)באּלה ט, - כא .(ז, ְְְְְְִִֵֶַָָֻ

וכּו'', ּבחּור ּכל את ּדוד עֹוד 'וּיסף הּׁשמיני': ּבּיֹום ְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹ'ויהי
ּבׁשמּואל עׂשה', ל ּבלבב אׁשר 'ּכל ג)עד ז, - א ו, .(ב' ְְְֲֲִִֵֵֵֶַָֹ

וּיל' עד וכּו'', ׁשלׁשה מּבעל ּבא 'ואיׁש תזריע': ּכי ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָ'אּׁשה
ּבמלכים ארץ', ּכברת יט)מאּתֹו ה, - מב ד, .(ב' ְְִִִִֵֶַָָ

וכּו'' אליׁשע 'וּיאמר ּתהיה': א)'זאת ז, ב' 'וארּבעה ,(מלכים ְְְְֱִִֶֶַַָָָֹֹ
וכּו'' ג)אנׁשים ז, ּפניו ,(שם מעל הׁשליכם 'ולא עד ּומדּלג ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֹ

כג)וכּו'' יג, ּבמלכים.,(שם ְְִִָ

לעיני  ּב 'ונחלּת עד וכּו'', התׁשּפט 'התׁשּפט מֹות': ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָֹֹ'אחרי

ּביחזקאל וכּו'', בֿטז)גֹוים .(כב, ְְִִֵֶ

'צבי  עד וכּו'', יׂשראל מּזקני אנׁשים 'ּבאּו ּתהיּו': ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַָָָֹ'קדׁשים

ּביחזקאל הארצֹות', לכל אֿטו)היא .(כ, ְְֲִִֵֶָָָ

עד  וכּו'', צדֹוק ּבני הלוּים 'והּכהנים הּכהנים': אל ְְְְֱֲֲִִִִֵֶַַַַָֹֹֹ'אמר

ּביחזקאל וכּו'', נבלה טוֿלא)'ּכל .(מד, ְְְִֵֵֶָָ

ה' 'רפאני עד וכּו'', ּומנּוסי ּומעּזי עּזי 'ה' סיני': ְְְְִִִִִֵַַַָָֻֻ'ּבהר
ּבירמיה יד)וארפא', יז, - יט .(טז, ְְְְִֵֵָָ

'והּצלּתים  עד וכּו'', יׂשראל רֹועי על 'הּנבא ּבחּקתי': ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָֹֻ'אם
ּביחזקאל ּבהם', העבדים בֿכז)מּיד .(לד, ְְִִִֵֶֶַָָֹ

עד  וכּו'', יׂשראל ּבני מסּפר 'והיה סיני': ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָ'ּבמדּבר
עׂשר ּבתרי וכּו'', ּבאמּונה לי אֿכב)'וארׂשּתי ב, .(הושע ְְְְֱִִִֵֵֶַָָָ

הּנער  'וּיגּדל עד וכּו'', מּצרעה אחד איׁש 'ויהי ְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָֹ'נׂשא':
ּבׁשֹופטים ה'', בֿכד)ויברכהּו .(יג, ְְְְִֵַָ

עד וכּו'', צּיֹון ּבת וׂשמחי 'רּני :'יּסדּו'ּבהעלת זרּבבל 'ידי ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹֻ
עׂשר ּבתרי ט)וכּו'', ד, - יד ב, .(זכריה ְְִֵָָ

ּכל  נמגּו 'וגם עד וכּו'', נּון ּבן יהֹוׁשע 'וּיׁשלח :'ל ְְְְְְִִַַַַַַָָֹֻ'ׁשלח
מּפנינּו' הארץ אֿכד)יׁשבי ב, .(יהושע ְִֵֵֶָָָֹ

הּגלּגל  ונלכה לכּו העם אל ׁשמּואל 'וּיאמר קרח': ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ'וּיּקח
ּבׁשמּואל וכּו'', ה' יּטׁש לא 'ּכי עד כב)וכּו'', יב, - יד יא, .(א' ְְְִִִֵַֹֹ

וכּו', ימימה 'מּימים עד וכּו'', הּגלעדי 'ויפּתח חּקת': ְְְְְִִִִִִַַַָָָָָֹֻ'זאת
ּבׁשֹופטים אֿמ)' .(יא, ְְִ

לכת  'והצנע עד וכּו'', יעקב ׁשארית 'והיה ּבלק': ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ'וּירא
עׂשר  ּבתרי ,'אלהי ח)עם ו, - ו ה, .(מיכה ְֱִִֵֶָָֹ

וּיל 'וּיקם עד וכּו'', אלּיהּו אל היתה ה' 'ויד ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ'ּפנחס':
ּבמלכים אלּיהּו', כא)(א'אחרי יט, - מו .יח, ְֲִִִֵֵַָָ

עד  וכּו'', ראּובן בני למּטה מׁשה 'וּיּתן הּמּטֹות': ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָֹ'ראׁשי
ּביהֹוׁשע הארץ', את ה)'וּיחלקּו יד, - טו .(יג, ְְִֶֶַַַָָֻ

יׂשראל  בני 'וּיּתנּו עד וכּו'', הּנחלת 'אּלה מסעי': ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ'אּלה
ּביהֹוׁשע ג)ללוּים', כא, - נא .(יט, ְִִִַַֻ

יׂשראל  אל ה' ּדּבר אׁשר הּדברים 'ואּלה הּדברים': ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ'אּלה
ּבירמיה לעם', לי 'והייתם עד וכּו'', יהּודה דֿכב)ואל .(ל, ְְְְְְְְִִִִֶֶַָָָ

'ׂשדֹות  עד וכּו'', תּתי אחרי ה' אל 'ואתּפּלל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ'ואתחּנן':
ּבירמיה וכּו'', יקנּו טזֿמד)ּבּכסף .(לב, ְְְְְִִֶֶַָ

עד  וכּו'', ירּוׁשלם באזני וקראת הל' עקב': ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָֹ'והיה
ּבירמיה יתהּללּו', ּובֹו ּגֹוים בֹו ב)'והתּברכּו ד, - ב .(ב, ְְְְְְְִִִִַָָָ

צמח  לדוד והקמתי ה' נאם ּבאים ימים 'הּנה אנכי': ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹֻ'ראה
ּבירמיה ּבּמסּתרים', איׁש יּסתר 'אם עד וכּו'', (כג,צּדיק ְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָ

.הֿכד)

'וּיאמר  עד וכּו'', ׁשמּואל זקן ּכאׁשר 'ויהי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָֹֹ'ׁשפטים':
ּבׁשמּואל וכּו'', יׂשראל אנׁשי אל אֿכב)ׁשמּואל ח, .(א' ְְְְְִִֵֵֵֵֶַָ

'ויהי  עד וכּו'', מחניהם את פלׁשּתים 'וּיאספּו תצא': ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַ'ּכי
ּבׁשמּואל עּמֹו', וה' מׂשּכיל ּדרכו לכל יד)דוד יח, - א יז, .(א' ְְְְִִִִֵַַָָָָ

'ולא  עד וגֹו'', מזּבח יהֹוׁשע יבנה 'אז תבֹוא': ּכי ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֻ'והיה
וכּו'' ההּוא ּכּיֹום יד)היה י, - ל ח, .(יהושע ְַַָָ

וכּו'', יׂשראל ׁשבטי ּכל את יהֹוׁשע 'וּיאסף נּצבים': ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻ'אּתם
וכּו'' נטעּתם לא אׁשר וזיתים 'ּכרמים אֿיג)(יהושע עד .כד, ְְְְְֲִִֵֶֶַַָֹ

'והׁשיבּו עד וכּו'', הארז מּצּמרת אני 'ולקחּתי ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָ'האזינּו':
ּביחזקאל וכּו'', לב)וחיּו יח, - כב .(יז, ְְְִִֵֶ

וכּו'' ה עבד מׁשה מֹות אחרי 'ויהי הּברכה': (יהושע 'וזאת ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָֹֹ
א) וכּו'',א, יהֹוׁשע את ה' 'ויהי עד כז)ּומדּלג ו, .(שם ְְְְִֵֶַַַַֻ

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



קני zelitzd xcq - dad` xtq - zah h"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

יא) לג, ּבמֹות (יחזקאל אחּפץ אם אלהים ה' נאם אני ְְְֱִִִֶַָֹֹֻ'חי
ׁשּובּו ׁשּובּו וחיה מּדרּכֹו רׁשע ּבׁשּוב אם ּכי ְְְִִִַָָָָָָָהרׁשע
הׁשיבנּו יׂשראל'. ּבית תמּותּו ולּמה הרעים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָמּדרכיכם
פי  אמרי לרצֹון 'יהיּו .חסּד ּכגדל ּוסלח לנּו ּומחל ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹוקּבלנּו

ְוכּו'''.

ה'תשע"ה  טבת כ"ט שלישי יום

הּמזֹון: ּברּכת הּזן נּסח העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ְֱִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
וטּובֹו ּוברחמים, ּבחסד ּבטּוב ּכּלֹו העֹולם לא את הּגדֹול ְְְְֲִֶֶֶַַָָָֹֻ

לנּו יחסר ואל לנּו ּומפרנס חסר זן הּוא ּכי ועד, לעֹולם ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָ
ּכאמּור טז)לּכל, קמה, לכל (תהילים ּומׂשּביע יד את 'ּפֹותח ְְִֵֶֶַַַַָָָָֹ

רצֹון' כל חי שישבע כדי בשפע מאכלו את אחד לכל נותן שאתה - ַָ
הפרטי, רצונו לפי ּברא.אחד אׁשר ּברּיֹותיו לכל מזֹון ְְֲִִֵֶָָָָָּומכין

הּכל'. את הּזן ה', אּתה ֶַַַָָָֹּברּו

את  הנחלּת ּכי מלּכנּו, ּונברכ אלהינּו, ה' ל ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָֹ'נֹודה
חמּדה  ארץ ומשתוקקים אבֹותינּו אותה חומדים שכולם ארץ - ְֲֵֶֶֶָ

ּבריתלה, ּורחבה, ׁשהֹוצאתנּומילה טֹובה ועל ותֹורה, ְְְְִֵֶַָָָָָ
ׁשּלּמדּתנּו, ּתֹורת על עבדים, מּבית ּופדיתנּו מצרים ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמארץ

ּכּלם על ׁשהֹודעּתנּו. רצֹונ חּקי עושה על שאתה מה כל על - ְְֵֶֶַַַָָֻֻ
ּכאמּור עמנו  ,ׁשמ את ּומברכים ל מֹודים אנּו אלהינּו ְְְֱִִִֵֶָָָָָֹה'

י) ח, הארץ (דברים על אלהי ה' את ּוברכּת וׂשבעּת ְְְְְֱֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ'ואכלּת
הּמזֹון'. ועל הארץ על ה', אּתה ּברּו .'ל נתן אׁשר ְֲֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹהּטבה

ועל  עיר ירּוׁשלים ועל עּמ יׂשראל על אלהינּו ה' ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ'רחם
ירושלים]צּיֹון  והּקדֹוׁש[- הּגדֹול הּבית ועל ּכבֹוד מׁשּכן ְְְְִִִֶַַַַַַָָ

למקֹומּה ּתחזיר מׁשיח ּדוד ּומלכּות עליו, ׁשמ ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָׁשּנקרא
ּברּו ּדּברּת. ּכאׁשר ּבקרֹוב, ירּוׁשלים את ּובנה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבימינּו.

ירּוׁשלים'. את ּברחמיו ּבֹונה ה', ְְֲִֵֶַַַָָָאּתה

מלּכנּו, אבינּו, האל, העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
חוזקנו],אּדירנּו יעקב [- קדֹוׁש קדֹוׁשנּו, שקידשת ּבֹוראנּו, - ְְְֲִֵֵֵַַֹ

בניו, כל ואת יעקב ויֹום את יֹום ׁשּבכל והּמטיב, הּטֹוב ְְִֵֶֶֶַַַָָהּמל
יׁשּתּבח  הרחמן טֹוב. וכל ורחמים וחסד חן גֹומלנּו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּוא

נצחים לנצח יתּפאר הרחמן ּדֹורים. עולמים].לדֹור לעולמי -] ְְְְֲִִִֵַַַָָָָ
ל  יזּכנּו הרחמן ּבכבֹוד. יפרנסנּו הּמׁשיח ראות הרחמן ימֹות ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָ

ו  הּמקּדׁש ּבית מגּדֹול לזכות ּולבנין הּבא. העֹולם לחּיי ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָ
מלּכֹו המלך],יׁשּועֹות דוד -] למלכו ישועות ותוקף חוזק הוא ה' - ְְַ

העיר  ותוקף חוזק שהוא המגדל לדוד כמו למׁשיחֹו חסד ְְְִִִֶֶֶָֹועׂשה
ורעבּו רׁשּו ּכפירים עֹולם. עד גבורה ּולזרעֹו להם שיש אריות - ְְְְִִֵַַָָָ

להם  מועילה ולא ורעבים עניים נעשים לפעמים טרפם, בבקשת

ּכי גבורתם, טֹוב ּכי לה' הֹודּו טֹוב. כל יחסרּו לא ה' ְְְְִִֵַַָֹֹודרׁשי
חסּדֹו'. ְְַָלעֹולם

מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' לפניה: מבר ּבּנביא ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּמפטיר
טֹובים  ּבנביאים ּבחר אׁשר שהיו העֹולם, לפי בהם שבחר - ְֲִִִִֶַָָָ

ּבאמת טובים, הּנאמרים ּבדבריהם הקודש.ורצה ברוח -ּברּו ְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַָָָָ
עּמֹו ּוביׂשראל עבּדֹו ּובמׁשה ּבּתֹורה הּבֹוחר ה', ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹאּתה

והּצדק' האמת והצדיקים.ּובנביאי האמיתיים הנביאים - ְְֱִִֵֶֶֶַָ

צּור  העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' לאחריה: ְְֱֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּומבר

העֹולמים  עליו ּכל נשענים העולמות שכל העולמות, כל וחוזק סלע - ִָָָ
ממנו, הּדֹורֹות ומתקיימים ּבכל לכמה צּדיק כעסך מונע שאתה - ְִַַָ

ּכל דורות, אׁשר ּומקּים, מדּבר ועֹוׂשה, האֹומר הּנאמן, ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהאל
ונאמנים  אלהינּו, ה' הּוא אּתה נאמן והּצדק. האמת ְְְֱֱֱֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּדבריו

ריקם  יׁשּוב לא אחֹור מּדברי ּדבר ,מתקיים ּדברי שדיבורך - ְְִֵֶֶָָָָָָָֹ
לחינם, יוצא האל ואינו ה', אּתה ּברּו אּתה. נאמן אל ֱִֵֵֶַַָָָָָּכי

ּדבריו. ּבכל ְְֱֶַָָָָהּנאמן

ּבית היא ּכי צּיֹון, על מקום]'רחם לעגמת [- [-עצובת]חּיינּו. ֲִִִֵֵֵַַַַַֻ
אּתה  ּברּו מהרה. ותבנה ּבימינּו, מהרה נקם ּתנקם ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹנפׁש

ירּוׁשלים. ּבֹונה ְִֵַָה',

ּברּו .ּביׁשּועת תרּום וקרנֹו תצמיח, מהרה ּדוד צמח ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ'את
ּדוד. מגן ה', ִֵַָָָאּתה

ׁשּנתּתה  הּזה, הּמנֹוח יֹום ועל הּנביאים ועל הּתֹורה ְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָ'על
ה  אנּולנּו הּכל על ּולתפארת, לכבֹוד לקדּׁשה אלהינּו ' ְְְְֱִִֵֶַַָָָָָֹֹֻ

הּׁשּבת'. מקּדׁש ה', אּתה ּברּו .ׁשמ את ְְְְִִֵֶַַַַָָָָמברכין

הּזה, קדׁש מקרא טֹוב יֹום 'ועל אֹומר הּוא טֹוב ְְְִֵֶֶַַָֹּוביֹום
מקּדׁש ה', אּתה ּברּו ּולׂשמחה. לׂשׂשֹון לנּו ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָׁשּנתּתה
ׁשניהן  ּכֹולל טֹוב, ויֹום ׁשּבת היה ואם והּזמּנים'. ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָיׂשראל
ׁשהּוא  ּכּנּסח והּזמּנים'. ויׂשראל הּׁשּבת 'מקּדׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֻוחֹותם
הּוא  ּכ הּיֹום, ּבאֹותֹו אמצעית ּבברכה ּבּתפּלה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָחֹותם

זֹו. אחרֹונה ּבברכה ְֲִֵַָָָחֹותם

ׁשּבת  ּבכל הּנביאים מן לקרֹות העם רב ׁשּנהגּו ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָֹהענינֹות
הן: אּלּו ּבהן, ּומפטירין ְְִִֵֵֶַַָָוׁשּבת

עׂשיתם  הּדברים 'אּלה עד ּבֹו', אתמ עבּדי 'הן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ'ּבראׁשית':
ּביׁשעיה עזבּתים', אֿטז)ולא .(מב, ְְְֲִִַַָֹ

ּביׁשעיה  ילדה', לא עקרה 'רּני נח': ּתֹולדת א)'אּלה ,(נד, ְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֹֹֹ
אלי' ּולכּו אזנכם 'הּטּו ג)עד נה, .(שם ְְְֵֶַַַָ

אענם  ה' אני 'כי עד ואׁשוה', תדּמיּוני מי 'ואל :'ל ל'ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַ
ּביׁשעיה  אעזבם', לא יׂשראל יז)אלהי מא, - כה .(מ, ְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָֹֹ

ּבנּה את 'וּתּׂשא עד וכּו'', מּנׁשי אחת 'ואּׁשה אליו': ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ'וּירא
ּבמלכים  אֿלז)וּתצא', ד, .(ב' ְִִֵֵַָ

ּתחּלת ׂשרה': חּיי א)מלכים ספר'וּיהיּו א, אדני ,(א' 'יחי עד ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָֹ
לעלם' ּדוד לא)הּמל .(שם, ְִֶֶַָָֹ

ּביד  יׂשראל אל ה' דבר 'מּׂשא יצחק': ּתֹולדת ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹ'ואּלה
עׂשר  ּבתרי וכּו'', לה' 'וערבה עד ד)מלאכי', ג, - א א, .(מלאכי ְְְְְִִֵַַַָָָָָ

'ּובנביא  עד וכּו'', למׁשּובתי תלּואים 'ועּמי יעקב': ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָֹ'וּיצא
עׂשר  ּבתרי וכּו'', יד)העלה יב, - ז יא, .(הושע ְְֱִֵֶָָָ

עׂשר  ּבתרי ספרֹו, סֹוף עד עבדיה', 'חזֹון יעקב': ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָֹֹ'וּיׁשלח
אֿכא) א, .(עובדיה

'אריה  עד וכּו'', יׂשראל ּפׁשעי ׁשלׁשה 'על יעקב ': ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹ'וּיׁשב
עׂשר  ּבתרי וכּו'', יירא לא מי ח)ׁשאג ג, - ו ב, .(עמוס ְְִִִֵָָָָָֹ

הּמל 'ויהי עד וכּו'', חלֹום והּנה ׁשלמה 'וּיקץ מּקץ': ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַֹֹ'ויהי
ּבמלכים יׂשראל', ּכל על מל א)ׁשלמה ד, - טו ג, .(א' ְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹ

עד  וכּו'', אחד עץ ל קח אדם בן 'ואּתה אליו': ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ'וּיּגׁש
ּביחזקאל וכּו'', ה' אני ּכי הּגֹוים טזֿכח)'וידעּו .(לז, ְְְְֲִִִִֵֶַָ
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'ּוׁשלמה  עד וכּו'', למּות דוד ימי 'וּיקרבּו יעקב': ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָֹֹֹ'ויחי

ּבמלכים  וכּו'', ּדוד ּכּסא על אֿיב)יׁשב ב, .(א' ְְִִִִֵַַָָָ

ׁשם  ל 'וּיצא עד וכּו'', את הֹודע אדם 'ּבן ׁשמֹות': ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ'ואּלה
ּביחזקאל וכּו'', אֿיד)ּבּגֹוים .(טז, ְְִִֵֶַ

וכּו'', ממאיר סּלֹון יׂשראל לבית עֹוד יהיה 'ולא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹ'וארא':
ּביחזקאל וכּו'', קרן אצמיח ההּוא 'ּבּיֹום כד עד כט,(כח, - ְְְִִֵֶֶֶַַַַַ

.כא)

ה' ּברכֹו 'אׁשר עד וכּו'', מצרים 'מּׂשא ּפרעה': אל ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹֹ'ּבא

ּביׁשעיה אֿכה)צבאֹות', .(יט, ְְִַָָ

ּבּיֹום  אלהים 'וּיכנע מן ּדבֹורה', 'ׁשירת ּבׁשּלח': ְְְְֱִִִִַַַַַַַַָֹ'ויהי

ׁשנה', ארּבעים הארץ 'וּתׁשקט עד וכּו'', ד,ההּוא (שופטים ְְְִִֶַַַַָָָָָֹ
לא) ה, - .כג

'למרּבה  עד וכּו'', עּזּיהּו הּמל מֹות 'ּבׁשנת יתרֹו': ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָֻ'וּיׁשמע
ּביׁשעיה וכּו'', ו)הּמׂשרה ט, - א .(ו, ְְְִִַַָָ

עד  וכּו'', ירמיהּו אל היה אׁשר 'הּדבר הּמׁשּפטים': ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ'ואּלה
וכּו'' רכב ּבן ליֹונדב איׁש יּכרת יט)'לא לה, - ח לד, .(ירמיה ְְִִֵֵֶָָָָֹ

עד  וכּו'', לׁשלמה חכמה נתן 'וה' ּתרּומה': לי ְְְְְְִִִַַַָָָָֹֹ'ויקחּו
יׂשר  ּבני ּבתֹו ּבמלכים'וׁשכנּתי יג)אל', ו, - כו ה, .(א' ְְְְְְִִִִֵֵַָָָ

'ורציתי  עד וכּו'', יׂשראל ּבית את 'הּגד ּתצּוה': ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ'ואּתה
ּביחזקאל וכּו'', יֿכז)אתכם .(מג, ְְְִֵֶֶֶ

'וּירּכב  עד וכּו'', אלּיהּו אל היה ה' 'ּודבר תּׂשא': ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ'ּכי
ּבמלכים יזרעאלה', וּיל אֿמה)אחאב יח, .(א' ְְְְִִִֵֶֶַַָָָ

עד  מּצר', חירם את וּיּקח ׁשלמה הּמל 'וּיׁשלח ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָֹֹֹ'וּיקהל':
ּבמלכים העּמּודים', מלאכת יגֿכב)'וּתּתם ז, .(א' ְְִִִִֶֶַַָָֹ

ּבמלכים  וכּו'', הּכּירֹות את חירֹום 'וּיעׂש פקּודי': (א''אּלה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָֹ
מ) ּבמלכים,ז, הּפנימי', הּבית לדלתֹות 'והּפתֹות (שם,עד ְְְְְִִִִִַַַַַַָֹ

.נ)

מל ה' אמר 'ּכה עד וכּו'', לי יצרּתי זּו 'עם ְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹ'וּיקרא':
ּביׁשעיה וכּו'', וגאלֹו ו)יׂשראל מד, - כא .(מג, ְְְְֲִִֵַָָֹ

'ּכי  עד וכּו'', זבחיכם על ספּו 'עלֹותיכם אהרן': את ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹ'צו
ּבירמיה ה'', נאם חפצּתי כג)באּלה ט, - כא .(ז, ְְְְְְִִֵֶַָָֻ

וכּו'', ּבחּור ּכל את ּדוד עֹוד 'וּיסף הּׁשמיני': ּבּיֹום ְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹ'ויהי
ּבׁשמּואל עׂשה', ל ּבלבב אׁשר 'ּכל ג)עד ז, - א ו, .(ב' ְְְֲֲִִֵֵֵֶַָֹ

וּיל' עד וכּו'', ׁשלׁשה מּבעל ּבא 'ואיׁש תזריע': ּכי ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָ'אּׁשה
ּבמלכים ארץ', ּכברת יט)מאּתֹו ה, - מב ד, .(ב' ְְִִִִֵֶַָָ

וכּו'' אליׁשע 'וּיאמר ּתהיה': א)'זאת ז, ב' 'וארּבעה ,(מלכים ְְְְֱִִֶֶַַָָָֹֹ
וכּו'' ג)אנׁשים ז, ּפניו ,(שם מעל הׁשליכם 'ולא עד ּומדּלג ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֹ

כג)וכּו'' יג, ּבמלכים.,(שם ְְִִָ

לעיני  ּב 'ונחלּת עד וכּו'', התׁשּפט 'התׁשּפט מֹות': ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָֹֹ'אחרי

ּביחזקאל וכּו'', בֿטז)גֹוים .(כב, ְְִִֵֶ

'צבי  עד וכּו'', יׂשראל מּזקני אנׁשים 'ּבאּו ּתהיּו': ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַָָָֹ'קדׁשים

ּביחזקאל הארצֹות', לכל אֿטו)היא .(כ, ְְֲִִֵֶָָָ

עד  וכּו'', צדֹוק ּבני הלוּים 'והּכהנים הּכהנים': אל ְְְְֱֲֲִִִִֵֶַַַַָֹֹֹ'אמר

ּביחזקאל וכּו'', נבלה טוֿלא)'ּכל .(מד, ְְְִֵֵֶָָ

ה' 'רפאני עד וכּו'', ּומנּוסי ּומעּזי עּזי 'ה' סיני': ְְְְִִִִִֵַַַָָֻֻ'ּבהר
ּבירמיה יד)וארפא', יז, - יט .(טז, ְְְְִֵֵָָ

'והּצלּתים  עד וכּו'', יׂשראל רֹועי על 'הּנבא ּבחּקתי': ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָֹֻ'אם
ּביחזקאל ּבהם', העבדים בֿכז)מּיד .(לד, ְְִִִֵֶֶַָָֹ

עד  וכּו'', יׂשראל ּבני מסּפר 'והיה סיני': ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָ'ּבמדּבר
עׂשר ּבתרי וכּו'', ּבאמּונה לי אֿכב)'וארׂשּתי ב, .(הושע ְְְְֱִִִֵֵֶַָָָ

הּנער  'וּיגּדל עד וכּו'', מּצרעה אחד איׁש 'ויהי ְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָֹ'נׂשא':
ּבׁשֹופטים ה'', בֿכד)ויברכהּו .(יג, ְְְְִֵַָ

עד וכּו'', צּיֹון ּבת וׂשמחי 'רּני :'יּסדּו'ּבהעלת זרּבבל 'ידי ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹֻ
עׂשר ּבתרי ט)וכּו'', ד, - יד ב, .(זכריה ְְִֵָָ

ּכל  נמגּו 'וגם עד וכּו'', נּון ּבן יהֹוׁשע 'וּיׁשלח :'ל ְְְְְְִִַַַַַַָָֹֻ'ׁשלח
מּפנינּו' הארץ אֿכד)יׁשבי ב, .(יהושע ְִֵֵֶָָָֹ

הּגלּגל  ונלכה לכּו העם אל ׁשמּואל 'וּיאמר קרח': ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ'וּיּקח
ּבׁשמּואל וכּו'', ה' יּטׁש לא 'ּכי עד כב)וכּו'', יב, - יד יא, .(א' ְְְִִִֵַֹֹ

וכּו', ימימה 'מּימים עד וכּו'', הּגלעדי 'ויפּתח חּקת': ְְְְְִִִִִִַַַָָָָָֹֻ'זאת
ּבׁשֹופטים אֿמ)' .(יא, ְְִ

לכת  'והצנע עד וכּו'', יעקב ׁשארית 'והיה ּבלק': ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ'וּירא
עׂשר  ּבתרי ,'אלהי ח)עם ו, - ו ה, .(מיכה ְֱִִֵֶָָֹ

וּיל 'וּיקם עד וכּו'', אלּיהּו אל היתה ה' 'ויד ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ'ּפנחס':
ּבמלכים אלּיהּו', כא)(א'אחרי יט, - מו .יח, ְֲִִִֵֵַָָ

עד  וכּו'', ראּובן בני למּטה מׁשה 'וּיּתן הּמּטֹות': ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָֹ'ראׁשי
ּביהֹוׁשע הארץ', את ה)'וּיחלקּו יד, - טו .(יג, ְְִֶֶַַַָָֻ

יׂשראל  בני 'וּיּתנּו עד וכּו'', הּנחלת 'אּלה מסעי': ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ'אּלה
ּביהֹוׁשע ג)ללוּים', כא, - נא .(יט, ְִִִַַֻ

יׂשראל  אל ה' ּדּבר אׁשר הּדברים 'ואּלה הּדברים': ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ'אּלה
ּבירמיה לעם', לי 'והייתם עד וכּו'', יהּודה דֿכב)ואל .(ל, ְְְְְְְְִִִִֶֶַָָָ

'ׂשדֹות  עד וכּו'', תּתי אחרי ה' אל 'ואתּפּלל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ'ואתחּנן':
ּבירמיה וכּו'', יקנּו טזֿמד)ּבּכסף .(לב, ְְְְְִִֶֶַָ

עד  וכּו'', ירּוׁשלם באזני וקראת הל' עקב': ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָֹ'והיה
ּבירמיה יתהּללּו', ּובֹו ּגֹוים בֹו ב)'והתּברכּו ד, - ב .(ב, ְְְְְְְִִִִַָָָ

צמח  לדוד והקמתי ה' נאם ּבאים ימים 'הּנה אנכי': ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹֻ'ראה
ּבירמיה ּבּמסּתרים', איׁש יּסתר 'אם עד וכּו'', (כג,צּדיק ְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָ

.הֿכד)

'וּיאמר  עד וכּו'', ׁשמּואל זקן ּכאׁשר 'ויהי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָֹֹ'ׁשפטים':
ּבׁשמּואל וכּו'', יׂשראל אנׁשי אל אֿכב)ׁשמּואל ח, .(א' ְְְְְִִֵֵֵֵֶַָ

'ויהי  עד וכּו'', מחניהם את פלׁשּתים 'וּיאספּו תצא': ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַ'ּכי
ּבׁשמּואל עּמֹו', וה' מׂשּכיל ּדרכו לכל יד)דוד יח, - א יז, .(א' ְְְְִִִִֵַַָָָָ

'ולא  עד וגֹו'', מזּבח יהֹוׁשע יבנה 'אז תבֹוא': ּכי ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֻ'והיה
וכּו'' ההּוא ּכּיֹום יד)היה י, - ל ח, .(יהושע ְַַָָ

וכּו'', יׂשראל ׁשבטי ּכל את יהֹוׁשע 'וּיאסף נּצבים': ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻ'אּתם
וכּו'' נטעּתם לא אׁשר וזיתים 'ּכרמים אֿיג)(יהושע עד .כד, ְְְְְֲִִֵֶֶַַָֹ

'והׁשיבּו עד וכּו'', הארז מּצּמרת אני 'ולקחּתי ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָ'האזינּו':
ּביחזקאל וכּו'', לב)וחיּו יח, - כב .(יז, ְְְִִֵֶ

וכּו'' ה עבד מׁשה מֹות אחרי 'ויהי הּברכה': (יהושע 'וזאת ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָֹֹ
א) וכּו'',א, יהֹוׁשע את ה' 'ויהי עד כז)ּומדּלג ו, .(שם ְְְְִֵֶַַַַֻ
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ּפרׁשה  מענין מפטירין ּפרׁשּיֹות, ׁשּתי ּבּה ׁשּקֹורין ׁשּבת ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָּכל
הּמקֹומֹות. ּברב הּמנהג הּוא וזה ְְְְֲִֶַַַָָֹאחרֹונה,

מאחר  יׁשעיה ּבנחמֹות מפטירין להיֹות העם רב נהגּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹוכן
ּבאב: ּתׁשעה ׁשאחר ּבּׁשּבת הּׁשנה. ראׁש עד ּבאב ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָֹּתׁשעה

וכּו'' עּמי נחמּו א)'נחמּו עזבני .(מ, צּיֹון 'וּתאמר ּבּׁשנּיה: ְְֲֲֲִִִִֶַַַַַַָָֹ
וכּו'' יד)ה וכּו''.(מט, סערה 'ענּיה יא)ּבּׁשליׁשית: .(נד, ְְְֲֲִִִַָָֹ

וכּו'' מנחמכם הּוא אנכי 'אנכי יב)ּברביעית: .(נא, ְְְְִִִִֶֶַָָָֹֹ
ילדה' לא עקרה 'רּני א)ּבחמיׁשית: 'קּומי .(נד, ּבּׁשּׁשית: ֲֲִִִִִִַַָָָָָָֹ

'אֹור בא ּכי א)אֹורי וכּו''.(ס, אׂשיׂש 'ׂשֹוׂש ּבּׁשביעית: ְְִִִִִֵַָָ
י) '.(סא,

וכּו' ּכח לּיעף הּנֹותן ְֵֵַַַָָֹּברּו
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הלכֹות  ׁשּבת, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה עׂשר, ְְְְִִִִֶֶֶַָָָהלכֹותיו
טֹוב, יֹום ׁשביתת הלכֹות עׂשֹור, ׁשביתת הלכֹות ְְְְִִִִִֵַַָערּובין,
הלכֹות  ולּולב, וסּכה ׁשֹופר הלכֹות ּומּצה, חמץ ְְְְְִִִֵַָָָָָֻהלכֹות
הלכֹות  ּתענּיֹות, הלכֹות החדׁש, קּדּוׁש הלכֹות ְְְְֲִִִִִִֶַַָֹׁשקלים,

וחנּכה. ְֲִַָָֻמגּלה

-mipnfxtq
zAW zFkld¦§©¨

מצוֹות  וׁשלׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָֹיׁש
ׁשּלא  (ב) ּבּׁשביעי; לׁשּבֹות (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָֹֹלא
ׁשּלא  (ד) ּבׁשּבת; לענׁש ׁשּלא (ג) מלאכה; ּבֹו ְְֲֲֶֶַַַָָָֹֹֹלעׂשֹות
ּובאּור  ּבזכירה. הּיֹום לקּדׁש (ה) ּבׁשּבת; לּגבּול חּוץ ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָלצאת

אּלּו. ּבפרקים אּלּו ְְִִִֵֵָמצוֹות

א  ¤¤ּפרק
ׁשּנאמר:‡. עׂשה, מצות - מּמלאכה ּבּׁשביעי ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשביתה

ּבּטל  - מלאכה ּבֹו העֹוׂשה וכל ּתׁשּבת". ה ּׁשביעי ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹ"ּובּיֹום
כל  תעׂשה "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, לא על ועבר עׂשה, ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹמצות
עׂשה  אם מלאכה? עׂשּית על חּיב הּוא ּומה ְְֲִִַַַַָָָָָָָמלאכה".
והתראה, עדים ׁשם היּו ואם ּכרת; חּיב ּבזדֹון, ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָּברצֹונֹו

קבּועה חּטאת קרּבן חּיב ּבׁשגגה, עׂשה ואם בין נסקל; -] ְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָ
בהמה] מביא עשיר בין .עני

'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; ְְִִֵַַָָָָָ
זה ‚. הרי - 'ּפטּור' זה ּדבר ׁשהעֹוׂשה ׁשּנאמר מקֹום ְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָוכל

אסּור  אבל הּקרּבן; ּומן הּסקילה, ּומן הּכרת, מן ְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָּפטּור
הרחקה  סֹופרים, מּדברי ואּסּורֹו ּבׁשּבת; דבר אֹותֹו ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָלעׂשֹות

הּמלאכה  מרּדּות מן מּכת אֹותֹו מּכין ּבזדֹון, אֹותֹו והעֹוׂשה ; ְְְְִִֶַַַַַָָָָ

מדרבנן] וכ',[מלקות ּכ עֹוׂשין 'אין ׁשּנאמר מקֹום ּכל וכן .ְֱִֵֵֶֶַָָָָָ
ּדבר  אֹותֹו העֹוׂשה - ּבׁשּבת' וכ ּכ לעׂשֹות 'אסּור ְֲֶַַָָָָָָָָאֹו

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ְְִַַַַָּבזדֹון,
מּתר „. זה הרי ,'וכ ּכ לעׂשֹות 'מּתר ׁשּנאמר: מקֹום ְֲֲֵֶֶַַָָָָָָָֹֻֻוכל

מקֹום  ּכל וכן אֹולכּתחּלה. ּכלּום', חּיב 'אינֹו ׁשּנאמר: ְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָ
ּכלל  אֹותֹו מּכין אין - מּכלּום' .'ּפטּור ְְִִֵַָָ

אפׁשר ‰. עׂשּיתן ּובׁשעת ּבׁשּבת, לעׂשֹותן הּמּתרין ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָָֻּדברים
לא  אם - תעׂשה ׁשּלא ואפׁשר מלאכה ּבגללן ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹֹׁשּתעׂשה

מּתר  זה הרי מלאכה, לאֹותּה מּטה נתּכּון אדם ּגֹורר ּכיצד? . ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֻ
לחּפר  יתּכּון ׁשּלא ּובלבד ּבׁשּבת, ּבהן וכּיֹוצא ּומגּדל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹוכּסא
- הּקרקע חפרּו אם ,ּולפיכ ּגרירתן; ּבׁשעת ּבּקרקע ְְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָָָחריץ
ּגּבי  על אדם מהּל וכן נתּכּון. ׁשּלא לפי ,ּבכ חֹוׁשׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹאינֹו
אם  ,לפיכ אֹותן; לעקר יתּכּון ׁשּלא ּובלבד ּבׁשּבת, ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹעׂשבים
וכּיֹוצא  הּפרֹות מעפר ידיו ורֹוחץ ח ֹוׁשׁש. אינֹו - ְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָנעקרּו

הּׂשער את להּׁשיר יתּכּון ׁשּלא ּובלבד ;[שבזרועותיו]ּבהן, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
להּכנס  מּתר - ּדחּוקה ּפרצה חֹוׁשׁש. אינֹו - נׁשר אם ,ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָֻלפיכ

צרֹורֹות ׁשּמּׁשיר ּפי על אף ּבׁשּבת, אדמה]לּה ּכל [רגבי וכן . ְְְִִֵֶַַַַָָָ
מּתר. - זה ּכגֹון מתּכּון ׁשאינֹו ְְִֵֵֶֶַָָָֻּדבר

.Â ּתעׂשה ׁשּוּדאי מלאכה ּבגללֹו ונעׂשת מעׂשה, ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָעׂשה
חּיב; לּה, נתּכּון ׁשּלא ּפי על אף - מעׂשה אֹותֹו ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹּבׁשביל
מלאכה  אֹותּה תעׂשה ׁשּלא אפׁשר ׁשאי ידּוע, .ׁשהּדבר ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

ראׁשֹו וחת לקטן, ּבֹו לׂשחק עֹוף לראׁש ׁשּצר הרי ְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹּכיצד?
ּבלבד, העֹוף להריגת מגּמתֹו סֹוף ׁשאין ּפי על אף - ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָּבׁשּבת
אּלא  החי ראׁש ׁשּיחת אפׁשר ׁשאי ידּוע, ׁשהּדבר ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹחּיב;

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבׁשבילֹו. ּבא ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹוהּמות
.Ê לגּוף צרי ׁשאינֹו ּפי על אף - ּבׁשּבת מלאכה העֹוׂשה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָּכל

מּפני  הּנר את ׁשּכּבה הרי ּכיצד? עליה. חּיב ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּמלאכה,
צרי חרׂשׁשהּוא יּׂשרף ׁשּלא ּכדי אֹו יאבד, ׁשּלא ּכדי לּׁשמן  ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹ

לכּבֹות; נתּכּון והרי מלאכה, ׁשהּכּבּוי מּפני חּיב; - נר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשל
מּפני  אּלא ּכּבה ולא הּכּבּוי, לגּוף צרי ׁשאינֹו ּפי על ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹואף
הּקֹוץ  את הּמעביר וכן חּיב. זה הרי - החרׂש מּפני אֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָהּׁשמן
ּכדי  הּגחלת, את המכּבה אֹו הרּבים, ּברׁשּות אּמֹות ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָארּבע
לגּוף  צרי ׁשאינֹו ּפי על אף חּיב; - רּבים ּבהן יּזקּו ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻׁשּלא
זה  הרי - ההּזק להרחיק אּלא ההעברה, לגּוף אֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּכּבּוי,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַַָָֹחּיב.
.Á אחרת מלאכה לֹו ונעׂשת מלאכה, לעׂשֹות הּמתּכּון ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָּכל

מחׁשבּתֹו נעׂשת ׁשּלא לפי עליה, ּפטּור - לּה נתּכּון .ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
והל להרגן, ּכדי ּבבהמה אֹו ּבחברֹו חץ אֹו אבן זרק ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכיצד?
וחמר  קל ּפטּור. זה הרי - הרג ולא ּבהליכתֹו, אילן ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹועקר
ׁשּנתּכּון  ּכגֹון חמּור, אּסּור ונעׂשה קל לאּסּור נתּכּון ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָאם

ּבכרמלית רה"ר]לזרק ואינו רה"י שאינו האבן [מקום ועברה , ְְְְְְִִֶֶַָָָֹ
נתּכּון  ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור. ׁשהּוא - הרּבים ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹלרׁשּות

ּכ - מלאכה ונעׂשת הּמּתר, ּדבר לחּתלעׂשֹות ׁשּנתּכּון גֹון ְְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָֹֻ
ּכל  וכן ּכלּום. חּיב אינֹו - המחּבר את וחת הּתלּוׁש, ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻאת

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Ë לבנֹות ולּקט ׁשחרֹות, ּתאנים ללקט ׁשּנתּכּון נתּכּון אֹו , ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָֹֹ

הּתאנים  ולּקט הּדבר ונהּפ ּתאנים, ּכ ואחר ענבים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹללקט
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ּכל  ׁשּלּקט ּפי על אף ּפטּור. - ענבים ּכ ואחר ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָּבּתחּלה
אסרה  ׁשּלא ּפטּור; ׁשחׁשב, ּכּסדר לּקט ולא ה ֹואיל - ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשחׁשב

מלאכת אּלא מחׁשבת.ּתֹורה ְֲֶֶֶֶֶַָָ
.Èונתּכּון ּכבֹות, אֹו ּדֹולקֹות, נרֹות ׁשּתי לפניו זֹוהיּו לכּבֹות ְְְְְְִֵֵֵַַָָָָ

ׁשהרי  חּיב; - זֹו את והדליק זֹו להדליק אֹו זֹו, את ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָוכּבה
ּדֹומה? זה למה הא לעׂשֹותּה. ׁשחׁשב הּמלאכה מין ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָעׂשה
למי  אֹו אחרת, ּתאנה ולּקט זֹו, ּתאנה ללקט ׁשּנתּכּון ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹלמי
ׁשהרי  - חּיב ׁשהּוא זה, את והרג זה, את להרג ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנתּכּון

לעׂשֹותּה ׁשחׁשב מלאכה .נעׂשת ְֲֲֶַַַָָָָָ
.‡È ׁשנּיה ּולכּבֹות ראׁשֹונה להדליק נתּכּון אם ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָאבל

ׁשנּיה  הדליק ּכ ואחר ראׁשֹונה וכּבה הּדבר ונהּפך ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָאחריה,
ּפטּור  - -אחריה חּיב אחת, ּבנׁשימה זֹו והדליק זֹו ּכּבה . ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָ

אֹותּה, אחר לא הרי ההדלקה, הקּדים ׁשּלא ּפי על ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹׁשאף
ּכ ׁשּתיהן וכל אּלא ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. ּולפיכ אחת, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ּכמתעּסק מלאכה אחר]העֹוׂשה מעשה לעשות ולא [התכוון , ְְְְִֵֶַָָָֹ
ּפטּור. - לּה ְִֵַָָנתּכּון

.·Èּכּונתֹו על ּביֹותר ונעׂשת מלאכה, לעׂשֹות הּמתּכּון ְְְְֲֲִֵֵַַַַַַָָָָָָּכל
ּפטּור  מּכּונתֹו, ּבפחּות חּיב; להֹוציא - ׁשּנתּכּון הרי ּכיצד? . ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

לׁשמירה  נתּכּון ׁשהרי - חּיב לפניו, לֹו ּובא לאחריו ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָמּׂשא
להֹוציא  נתּכּון אם אבל מעּלה. ׁשמירה ונעׂשת ְְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָֻּפחּותה,
להֹוציא  נתּכּון ׁשהרי - ּפטּור לאחריו, לֹו ּובא ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָלפניו
ּכּיֹוצא  ּכל וכן מעּוטה. ּבׁשמירה והֹוציא מעּלה, ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָֹֻּבׁשמירה

ֶָּבזה.
.‚Èוהׁשלי ּבסּנר, חגּור ּבׂשרֹו[-תחב]היה ּבין הּמּׂשא ְְְְִִִֵַַָָָָָָ

הּזאת  ּבּדר להֹוציאֹו ׁשּדרּכֹו הּמּׂשא זה ׁשּבא ּבין - ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹוחלּוקֹו
חֹוזר  להיֹות ּדרּכֹו ׁשּכן חּיב; - לאחריו ׁשּבא ּבין ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלפניו,

והפוך] לאחור .[מקדימה
.„È,ּבּה והתחיל ּבׁשּבת, מלאכה לעׂשֹות הּמתּכּון ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָּכל

הּמלאכה  ּכל הׁשלים ׁשּלא ּפי על אף חּיב, - ּכּׁשעּור ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָֹועׂשה
להׁשלימּה אֹוׁשּנתּכּון אּגרת לכּתב ׁשּנתּכּון הרי ּכיצד? . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ

ׁשּיׁשלים  עד זה, יתחּיב 'לא אֹומרין: אין - ּבׁשּבת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹׁשטר
מּׁשּיכּתב  אּלא הּׁשטר'; ּכל אֹו האּגרת, ּכל ויכּתב ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹחפצֹו
- ׁשלם ּבגד לארג נתּכּון אם וכן יתחּיב. אֹותֹות, ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹׁשּתי
להׁשלים, ׁשּכּונתֹו ּפי על ואף יתחּיב; חּוטין, ׁשני ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמּׁשּיארג

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. - ּבכּונה ּכּׁשעּור  ועׂשה .הֹואיל ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
.ÂËועׂשּו לבּדֹו, אֹותּה לעׂשֹות יכֹול ׁשהּיחיד מלאכה ְְְֲִֶַַַָָָָָָָּכל

וזה  מקצתּה זה ׁשעׂשה ּבין - ּבׁשּתפּות ׁשנים ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֻאֹותּה
הּׁשני  והּניחֹו זֹו מרׁשּות החפץ זה ׁשעקר ּכגֹון ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמקצתּה,
ועד  מּתחּלה ּכאחד ׁשניהם אֹותּה ׁשעׂשּו ּבין אחרת, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּברׁשּות
ּכּכר  אחזּו אֹו וכתבּו ּבקלמֹוס ׁשניהם ׁשאחזּו ּכגֹון ְְְְְְֲֲִֵֶֶָָָָֻסֹוף,

ּפטּורין  אּלּו הרי - לרׁשּות מרׁשּות .והֹוציאּוהּו ְְְְֲִִִֵֵֵ
.ÊË,ׁשּיצטרפּו עד לבּדֹו לעׂשֹותּה יכֹול מהן אחד אין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָואם

הֹואיל  - הרּבים לרׁשּות והֹוציאּוה קֹורה ׁשאחזּו ׁשנים ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָּכגֹון
ּבׁשּתפּות  אֹותּה ועׂשּו לבּדֹו, לעׂשֹותּה מהן ּבאחד ּכח ְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻואין

חּיבין  ׁשניהן - סֹוף ועד היה מּתחּלה לׁשניהן. אחד וׁשעּור , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
יכֹול  אינֹו והּׁשני לבּדֹו, זֹו קֹורה להֹוציא ּבאחד ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹּכח
הראׁשֹון  זה - והֹוציאּוה ׁשניהם ונׁשּתּתפּו לבּדֹו, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָלהֹוציאּה

וכן  ּכלּום. חּיב אינֹו ּומסּיע הּוא, מסּיע והּׁשני חּיב; ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָׁשּיכֹול,
ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל

.ÊÈאֹו ּבחברֹו ׁשחבל הרי ּכיצד? ּפטּורין. המקלקלין ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָּכל
אֹו ׂשרפן אֹו ּבגדים קרע אם וכן הׁשחתה, ּדר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּבבהמה

ח  ּפטּור; זה הרי - הׁשחתה ּדר ּכלים ואינֹוׁשּבר ּגּמה פר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ
ּפי  על אף ּופטּור. מקלקל זה הרי לעפרּה, אּלא ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָצרי

ּפטּורין. לקלקל, וכּונתם הֹואיל מלאכה, ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָׁשעׂשּו
.ÁÈ חּיב לתּקן, מנת על המקלקל ׁשּסתר ּכל הרי ּכיצד? . ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ

ׁשּמחק, ּבּמקֹום לכּתב ּכדי ׁשּמחק אֹו ּבמקֹומֹו, לבנֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּכדי
ּבזה  ּכּיֹוצא וכל יסֹודֹות, ּבתֹוכּה לבנֹות ּכדי ּגּמה ׁשחפר ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֻאֹו

המתּקן. ּכׁשעּור וׁשעּורֹו, 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; -ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֻ
ּכּלֹו יעׂשהּו אֹו ּוסקילה; ּכרת חּיב יהיה ּכ ואחר ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֻּבזדֹון,
חּטאת  חּיב יהיה ּכ ואחר סֹוף, ועד מּתחּלה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָּבׁשגגה

.קבּועה  ְָ

ב  ¤¤ּפרק
ּכל ‡. ּכׁשאר נפׁשֹות, סּכנת אצל ׁשּבת היא ְְְִִֵֶַַַָָָָָָּדחּויה

ּכל  לֹו עֹוׂשין - סּכנה ּבֹו ׁשּיׁש חֹולה ,לפיכ ְְִִִֵֶֶַַָָָָהּמצוֹות;
ספק  מקֹום. אֹותֹו ׁשל אּמן רֹופא ּפי על ּבׁשּבת, ְְִֵֵֶַַָָָָָָֻצרכיו
וכן  ,צרי ׁשאינֹו ספק הּׁשּבת, את עליו לחּלל צרי ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשהּוא
אֹומר: אחר ורֹופא הּׁשּבת, את עליו לחּלל ר ֹופא אמר ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָאם
נפׁשֹות  ׁשּספק הּׁשּבת; את עליו מחּללין - 'צרי ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ'אינֹו

הּׁשּבת. את ֶֶַַָּדֹוחה
.·וכ לכ צרי ׁשהּוא הּׁשּבת ּביֹום [רפואה אמדּוהּו ְְֲִֶַַָָָָָָ

ּכדי מסוימת] הערב, עד 'נמּתין אֹומרים: אין - ימים ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָׁשמֹונה
מהּיֹום  מתחילין אּלא ׁשּבתֹות'; ׁשּתי עליו לחּלל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא
זמן  ּכל ׁשּבתֹות; מאה אפּלּו עליו ּומחּללין ׁשּבת, ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָׁשהּוא
מחּללין; - סּכנה ספק אֹו סּכנה ּבֹו ויׁש צרי ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָׁשהּוא
וׁשֹוחטין  הּנר, את מּלפניו ּומכּבין הּנר, את לֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָּומדליקין
ּבין  להׁשקֹותֹו ּבין חּמין לֹו ּומחּמין ּומבּׁשלין, ואֹופין ְְְְְְִִִִֵֵַַַַלֹו,
ּבֹו ׁשּיׁש חֹולה לגּבי ׁשּבת ּדבר: ׁשל ּכללֹו ּגּופֹו. ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלרחיצת

להן. צרי ׁשהּוא הּדברים לכל ּכחל, הּוא הרי - ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹסּכנה
ידי ‚. על לא אֹותן עֹוׂשין אין אּלּו, ּדברים ְְְִִִֵֵֵֶַָָֹּכׁשעֹוׂשים

ידי  על ולא עבדים, ידי על ולא קטּנים, ידי על ולא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָֹֹֹגֹוים,
ידי  על אּלא ּבעיניהם; קּלה ׁשּבת ּתהא ׁשּלא ּכדי - ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹנׁשים

וחכמיהם  יׂשראל ׁשּבת גדֹולי ּבחּלּול להתמהמּה ואסּור . ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ
האדם  אתם יעׂשה "אׁשר ׁשּנאמר: סּכנה, ּבֹו ׁשּיׁש ְֱֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלחֹולה

ּבהם  ׁשּימּות ולא ּבהם", מׁשּפטי וחי ׁשאין למדּת, הא . ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
ּבעֹולם. וׁשלֹום וחסד רחמים אּלא ּבעֹולם, נקמה ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָָָהּתֹורה
הּכתּוב  עליהם ואסּור, חּלּול ׁשּזה ׁשאֹומרים הּמינים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָואּלּו
ּומׁשּפטים  טֹובים, לא חּקים להם נתּתי אני "וגם ְְֲִִִִִִֵֶַַָָָֹֻאֹומר:

ּבהם". יחיּו ְִֶָֹלא
ּבעיניו„. כאבים]החֹוׁשׁש אֹו[חש ּבׁשּתיהן ׁשּיהיה והּוא - ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָ

ציר מהן מרב [ריר]ּבאחת ׁשֹותתֹות דמעֹות ׁשהיּו אֹו , ְְְִֵֵֶֶַַָָֹ
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ּפרׁשה  מענין מפטירין ּפרׁשּיֹות, ׁשּתי ּבּה ׁשּקֹורין ׁשּבת ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָּכל
הּמקֹומֹות. ּברב הּמנהג הּוא וזה ְְְְֲִֶַַַָָֹאחרֹונה,

מאחר  יׁשעיה ּבנחמֹות מפטירין להיֹות העם רב נהגּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹוכן
ּבאב: ּתׁשעה ׁשאחר ּבּׁשּבת הּׁשנה. ראׁש עד ּבאב ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָֹּתׁשעה

וכּו'' עּמי נחמּו א)'נחמּו עזבני .(מ, צּיֹון 'וּתאמר ּבּׁשנּיה: ְְֲֲֲִִִִֶַַַַַַָָֹ
וכּו'' יד)ה וכּו''.(מט, סערה 'ענּיה יא)ּבּׁשליׁשית: .(נד, ְְְֲֲִִִַָָֹ

וכּו'' מנחמכם הּוא אנכי 'אנכי יב)ּברביעית: .(נא, ְְְְִִִִֶֶַָָָֹֹ
ילדה' לא עקרה 'רּני א)ּבחמיׁשית: 'קּומי .(נד, ּבּׁשּׁשית: ֲֲִִִִִִַַָָָָָָֹ

'אֹור בא ּכי א)אֹורי וכּו''.(ס, אׂשיׂש 'ׂשֹוׂש ּבּׁשביעית: ְְִִִִִֵַָָ
י) '.(סא,

וכּו' ּכח לּיעף הּנֹותן ְֵֵַַַָָֹּברּו
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הלכֹות  ׁשּבת, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה עׂשר, ְְְְִִִִֶֶֶַָָָהלכֹותיו
טֹוב, יֹום ׁשביתת הלכֹות עׂשֹור, ׁשביתת הלכֹות ְְְְִִִִִֵַַָערּובין,
הלכֹות  ולּולב, וסּכה ׁשֹופר הלכֹות ּומּצה, חמץ ְְְְְִִִֵַָָָָָֻהלכֹות
הלכֹות  ּתענּיֹות, הלכֹות החדׁש, קּדּוׁש הלכֹות ְְְְֲִִִִִִֶַַָֹׁשקלים,

וחנּכה. ְֲִַָָֻמגּלה

-mipnfxtq
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מצוֹות  וׁשלׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָֹיׁש
ׁשּלא  (ב) ּבּׁשביעי; לׁשּבֹות (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָֹֹלא
ׁשּלא  (ד) ּבׁשּבת; לענׁש ׁשּלא (ג) מלאכה; ּבֹו ְְֲֲֶֶַַַָָָֹֹֹלעׂשֹות
ּובאּור  ּבזכירה. הּיֹום לקּדׁש (ה) ּבׁשּבת; לּגבּול חּוץ ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָלצאת

אּלּו. ּבפרקים אּלּו ְְִִִֵֵָמצוֹות

א  ¤¤ּפרק
ׁשּנאמר:‡. עׂשה, מצות - מּמלאכה ּבּׁשביעי ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשביתה

ּבּטל  - מלאכה ּבֹו העֹוׂשה וכל ּתׁשּבת". ה ּׁשביעי ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹ"ּובּיֹום
כל  תעׂשה "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, לא על ועבר עׂשה, ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹמצות
עׂשה  אם מלאכה? עׂשּית על חּיב הּוא ּומה ְְֲִִַַַַָָָָָָָמלאכה".
והתראה, עדים ׁשם היּו ואם ּכרת; חּיב ּבזדֹון, ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָּברצֹונֹו

קבּועה חּטאת קרּבן חּיב ּבׁשגגה, עׂשה ואם בין נסקל; -] ְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָ
בהמה] מביא עשיר בין .עני

'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; ְְִִֵַַָָָָָ
זה ‚. הרי - 'ּפטּור' זה ּדבר ׁשהעֹוׂשה ׁשּנאמר מקֹום ְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָוכל

אסּור  אבל הּקרּבן; ּומן הּסקילה, ּומן הּכרת, מן ְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָּפטּור
הרחקה  סֹופרים, מּדברי ואּסּורֹו ּבׁשּבת; דבר אֹותֹו ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָלעׂשֹות

הּמלאכה  מרּדּות מן מּכת אֹותֹו מּכין ּבזדֹון, אֹותֹו והעֹוׂשה ; ְְְְִִֶַַַַַָָָָ

מדרבנן] וכ',[מלקות ּכ עֹוׂשין 'אין ׁשּנאמר מקֹום ּכל וכן .ְֱִֵֵֶֶַָָָָָ
ּדבר  אֹותֹו העֹוׂשה - ּבׁשּבת' וכ ּכ לעׂשֹות 'אסּור ְֲֶַַָָָָָָָָאֹו

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ְְִַַַַָּבזדֹון,
מּתר „. זה הרי ,'וכ ּכ לעׂשֹות 'מּתר ׁשּנאמר: מקֹום ְֲֲֵֶֶַַָָָָָָָֹֻֻוכל

מקֹום  ּכל וכן אֹולכּתחּלה. ּכלּום', חּיב 'אינֹו ׁשּנאמר: ְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָ
ּכלל  אֹותֹו מּכין אין - מּכלּום' .'ּפטּור ְְִִֵַָָ

אפׁשר ‰. עׂשּיתן ּובׁשעת ּבׁשּבת, לעׂשֹותן הּמּתרין ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָָֻּדברים
לא  אם - תעׂשה ׁשּלא ואפׁשר מלאכה ּבגללן ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹֹׁשּתעׂשה

מּתר  זה הרי מלאכה, לאֹותּה מּטה נתּכּון אדם ּגֹורר ּכיצד? . ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֻ
לחּפר  יתּכּון ׁשּלא ּובלבד ּבׁשּבת, ּבהן וכּיֹוצא ּומגּדל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹוכּסא
- הּקרקע חפרּו אם ,ּולפיכ ּגרירתן; ּבׁשעת ּבּקרקע ְְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָָָחריץ
ּגּבי  על אדם מהּל וכן נתּכּון. ׁשּלא לפי ,ּבכ חֹוׁשׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹאינֹו
אם  ,לפיכ אֹותן; לעקר יתּכּון ׁשּלא ּובלבד ּבׁשּבת, ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹעׂשבים
וכּיֹוצא  הּפרֹות מעפר ידיו ורֹוחץ ח ֹוׁשׁש. אינֹו - ְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָנעקרּו

הּׂשער את להּׁשיר יתּכּון ׁשּלא ּובלבד ;[שבזרועותיו]ּבהן, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
להּכנס  מּתר - ּדחּוקה ּפרצה חֹוׁשׁש. אינֹו - נׁשר אם ,ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָֻלפיכ

צרֹורֹות ׁשּמּׁשיר ּפי על אף ּבׁשּבת, אדמה]לּה ּכל [רגבי וכן . ְְְִִֵֶַַַַָָָ
מּתר. - זה ּכגֹון מתּכּון ׁשאינֹו ְְִֵֵֶֶַָָָֻּדבר

.Â ּתעׂשה ׁשּוּדאי מלאכה ּבגללֹו ונעׂשת מעׂשה, ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָעׂשה
חּיב; לּה, נתּכּון ׁשּלא ּפי על אף - מעׂשה אֹותֹו ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹּבׁשביל
מלאכה  אֹותּה תעׂשה ׁשּלא אפׁשר ׁשאי ידּוע, .ׁשהּדבר ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

ראׁשֹו וחת לקטן, ּבֹו לׂשחק עֹוף לראׁש ׁשּצר הרי ְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹּכיצד?
ּבלבד, העֹוף להריגת מגּמתֹו סֹוף ׁשאין ּפי על אף - ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָּבׁשּבת
אּלא  החי ראׁש ׁשּיחת אפׁשר ׁשאי ידּוע, ׁשהּדבר ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹחּיב;

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבׁשבילֹו. ּבא ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹוהּמות
.Ê לגּוף צרי ׁשאינֹו ּפי על אף - ּבׁשּבת מלאכה העֹוׂשה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָּכל

מּפני  הּנר את ׁשּכּבה הרי ּכיצד? עליה. חּיב ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּמלאכה,
צרי חרׂשׁשהּוא יּׂשרף ׁשּלא ּכדי אֹו יאבד, ׁשּלא ּכדי לּׁשמן  ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹ

לכּבֹות; נתּכּון והרי מלאכה, ׁשהּכּבּוי מּפני חּיב; - נר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשל
מּפני  אּלא ּכּבה ולא הּכּבּוי, לגּוף צרי ׁשאינֹו ּפי על ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹואף
הּקֹוץ  את הּמעביר וכן חּיב. זה הרי - החרׂש מּפני אֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָהּׁשמן
ּכדי  הּגחלת, את המכּבה אֹו הרּבים, ּברׁשּות אּמֹות ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָארּבע
לגּוף  צרי ׁשאינֹו ּפי על אף חּיב; - רּבים ּבהן יּזקּו ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻׁשּלא
זה  הרי - ההּזק להרחיק אּלא ההעברה, לגּוף אֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּכּבּוי,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַַָָֹחּיב.
.Á אחרת מלאכה לֹו ונעׂשת מלאכה, לעׂשֹות הּמתּכּון ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָּכל

מחׁשבּתֹו נעׂשת ׁשּלא לפי עליה, ּפטּור - לּה נתּכּון .ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
והל להרגן, ּכדי ּבבהמה אֹו ּבחברֹו חץ אֹו אבן זרק ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכיצד?
וחמר  קל ּפטּור. זה הרי - הרג ולא ּבהליכתֹו, אילן ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹועקר
ׁשּנתּכּון  ּכגֹון חמּור, אּסּור ונעׂשה קל לאּסּור נתּכּון ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָאם

ּבכרמלית רה"ר]לזרק ואינו רה"י שאינו האבן [מקום ועברה , ְְְְְְִִֶֶַָָָֹ
נתּכּון  ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור. ׁשהּוא - הרּבים ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹלרׁשּות

ּכ - מלאכה ונעׂשת הּמּתר, ּדבר לחּתלעׂשֹות ׁשּנתּכּון גֹון ְְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָֹֻ
ּכל  וכן ּכלּום. חּיב אינֹו - המחּבר את וחת הּתלּוׁש, ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻאת

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Ë לבנֹות ולּקט ׁשחרֹות, ּתאנים ללקט ׁשּנתּכּון נתּכּון אֹו , ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָֹֹ

הּתאנים  ולּקט הּדבר ונהּפ ּתאנים, ּכ ואחר ענבים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹללקט
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ּכל  ׁשּלּקט ּפי על אף ּפטּור. - ענבים ּכ ואחר ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָּבּתחּלה
אסרה  ׁשּלא ּפטּור; ׁשחׁשב, ּכּסדר לּקט ולא ה ֹואיל - ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשחׁשב

מלאכת אּלא מחׁשבת.ּתֹורה ְֲֶֶֶֶֶַָָ
.Èונתּכּון ּכבֹות, אֹו ּדֹולקֹות, נרֹות ׁשּתי לפניו זֹוהיּו לכּבֹות ְְְְְְִֵֵֵַַָָָָ

ׁשהרי  חּיב; - זֹו את והדליק זֹו להדליק אֹו זֹו, את ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָוכּבה
ּדֹומה? זה למה הא לעׂשֹותּה. ׁשחׁשב הּמלאכה מין ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָעׂשה
למי  אֹו אחרת, ּתאנה ולּקט זֹו, ּתאנה ללקט ׁשּנתּכּון ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹלמי
ׁשהרי  - חּיב ׁשהּוא זה, את והרג זה, את להרג ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנתּכּון

לעׂשֹותּה ׁשחׁשב מלאכה .נעׂשת ְֲֲֶַַַָָָָָ
.‡È ׁשנּיה ּולכּבֹות ראׁשֹונה להדליק נתּכּון אם ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָאבל

ׁשנּיה  הדליק ּכ ואחר ראׁשֹונה וכּבה הּדבר ונהּפך ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָאחריה,
ּפטּור  - -אחריה חּיב אחת, ּבנׁשימה זֹו והדליק זֹו ּכּבה . ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָ

אֹותּה, אחר לא הרי ההדלקה, הקּדים ׁשּלא ּפי על ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹׁשאף
ּכ ׁשּתיהן וכל אּלא ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. ּולפיכ אחת, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ּכמתעּסק מלאכה אחר]העֹוׂשה מעשה לעשות ולא [התכוון , ְְְְִֵֶַָָָֹ
ּפטּור. - לּה ְִֵַָָנתּכּון

.·Èּכּונתֹו על ּביֹותר ונעׂשת מלאכה, לעׂשֹות הּמתּכּון ְְְְֲֲִֵֵַַַַַַָָָָָָּכל
ּפטּור  מּכּונתֹו, ּבפחּות חּיב; להֹוציא - ׁשּנתּכּון הרי ּכיצד? . ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

לׁשמירה  נתּכּון ׁשהרי - חּיב לפניו, לֹו ּובא לאחריו ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָמּׂשא
להֹוציא  נתּכּון אם אבל מעּלה. ׁשמירה ונעׂשת ְְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָֻּפחּותה,
להֹוציא  נתּכּון ׁשהרי - ּפטּור לאחריו, לֹו ּובא ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָלפניו
ּכּיֹוצא  ּכל וכן מעּוטה. ּבׁשמירה והֹוציא מעּלה, ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָֹֻּבׁשמירה

ֶָּבזה.
.‚Èוהׁשלי ּבסּנר, חגּור ּבׂשרֹו[-תחב]היה ּבין הּמּׂשא ְְְְִִִֵַַָָָָָָ

הּזאת  ּבּדר להֹוציאֹו ׁשּדרּכֹו הּמּׂשא זה ׁשּבא ּבין - ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹוחלּוקֹו
חֹוזר  להיֹות ּדרּכֹו ׁשּכן חּיב; - לאחריו ׁשּבא ּבין ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלפניו,

והפוך] לאחור .[מקדימה
.„È,ּבּה והתחיל ּבׁשּבת, מלאכה לעׂשֹות הּמתּכּון ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָּכל

הּמלאכה  ּכל הׁשלים ׁשּלא ּפי על אף חּיב, - ּכּׁשעּור ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָֹועׂשה
להׁשלימּה אֹוׁשּנתּכּון אּגרת לכּתב ׁשּנתּכּון הרי ּכיצד? . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ

ׁשּיׁשלים  עד זה, יתחּיב 'לא אֹומרין: אין - ּבׁשּבת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹׁשטר
מּׁשּיכּתב  אּלא הּׁשטר'; ּכל אֹו האּגרת, ּכל ויכּתב ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹחפצֹו
- ׁשלם ּבגד לארג נתּכּון אם וכן יתחּיב. אֹותֹות, ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹׁשּתי
להׁשלים, ׁשּכּונתֹו ּפי על ואף יתחּיב; חּוטין, ׁשני ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמּׁשּיארג

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן חּיב. - ּבכּונה ּכּׁשעּור  ועׂשה .הֹואיל ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
.ÂËועׂשּו לבּדֹו, אֹותּה לעׂשֹות יכֹול ׁשהּיחיד מלאכה ְְְֲִֶַַַָָָָָָָּכל

וזה  מקצתּה זה ׁשעׂשה ּבין - ּבׁשּתפּות ׁשנים ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֻאֹותּה
הּׁשני  והּניחֹו זֹו מרׁשּות החפץ זה ׁשעקר ּכגֹון ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמקצתּה,
ועד  מּתחּלה ּכאחד ׁשניהם אֹותּה ׁשעׂשּו ּבין אחרת, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּברׁשּות
ּכּכר  אחזּו אֹו וכתבּו ּבקלמֹוס ׁשניהם ׁשאחזּו ּכגֹון ְְְְְְֲֲִֵֶֶָָָָֻסֹוף,

ּפטּורין  אּלּו הרי - לרׁשּות מרׁשּות .והֹוציאּוהּו ְְְְֲִִִֵֵֵ
.ÊË,ׁשּיצטרפּו עד לבּדֹו לעׂשֹותּה יכֹול מהן אחד אין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָואם

הֹואיל  - הרּבים לרׁשּות והֹוציאּוה קֹורה ׁשאחזּו ׁשנים ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָּכגֹון
ּבׁשּתפּות  אֹותּה ועׂשּו לבּדֹו, לעׂשֹותּה מהן ּבאחד ּכח ְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻואין

חּיבין  ׁשניהן - סֹוף ועד היה מּתחּלה לׁשניהן. אחד וׁשעּור , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
יכֹול  אינֹו והּׁשני לבּדֹו, זֹו קֹורה להֹוציא ּבאחד ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹּכח
הראׁשֹון  זה - והֹוציאּוה ׁשניהם ונׁשּתּתפּו לבּדֹו, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָלהֹוציאּה

וכן  ּכלּום. חּיב אינֹו ּומסּיע הּוא, מסּיע והּׁשני חּיב; ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָׁשּיכֹול,
ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל

.ÊÈאֹו ּבחברֹו ׁשחבל הרי ּכיצד? ּפטּורין. המקלקלין ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָּכל
אֹו ׂשרפן אֹו ּבגדים קרע אם וכן הׁשחתה, ּדר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּבבהמה

ח  ּפטּור; זה הרי - הׁשחתה ּדר ּכלים ואינֹוׁשּבר ּגּמה פר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ
ּפי  על אף ּופטּור. מקלקל זה הרי לעפרּה, אּלא ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָצרי

ּפטּורין. לקלקל, וכּונתם הֹואיל מלאכה, ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָׁשעׂשּו
.ÁÈ חּיב לתּקן, מנת על המקלקל ׁשּסתר ּכל הרי ּכיצד? . ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ

ׁשּמחק, ּבּמקֹום לכּתב ּכדי ׁשּמחק אֹו ּבמקֹומֹו, לבנֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּכדי
ּבזה  ּכּיֹוצא וכל יסֹודֹות, ּבתֹוכּה לבנֹות ּכדי ּגּמה ׁשחפר ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֻאֹו

המתּקן. ּכׁשעּור וׁשעּורֹו, 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; -ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֻ
ּכּלֹו יעׂשהּו אֹו ּוסקילה; ּכרת חּיב יהיה ּכ ואחר ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֻּבזדֹון,
חּטאת  חּיב יהיה ּכ ואחר סֹוף, ועד מּתחּלה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָּבׁשגגה

.קבּועה  ְָ

ב  ¤¤ּפרק
ּכל ‡. ּכׁשאר נפׁשֹות, סּכנת אצל ׁשּבת היא ְְְִִֵֶַַַָָָָָָּדחּויה

ּכל  לֹו עֹוׂשין - סּכנה ּבֹו ׁשּיׁש חֹולה ,לפיכ ְְִִִֵֶֶַַָָָָהּמצוֹות;
ספק  מקֹום. אֹותֹו ׁשל אּמן רֹופא ּפי על ּבׁשּבת, ְְִֵֵֶַַָָָָָָֻצרכיו
וכן  ,צרי ׁשאינֹו ספק הּׁשּבת, את עליו לחּלל צרי ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשהּוא
אֹומר: אחר ורֹופא הּׁשּבת, את עליו לחּלל ר ֹופא אמר ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָאם
נפׁשֹות  ׁשּספק הּׁשּבת; את עליו מחּללין - 'צרי ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ'אינֹו

הּׁשּבת. את ֶֶַַָּדֹוחה
.·וכ לכ צרי ׁשהּוא הּׁשּבת ּביֹום [רפואה אמדּוהּו ְְֲִֶַַָָָָָָ

ּכדי מסוימת] הערב, עד 'נמּתין אֹומרים: אין - ימים ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָׁשמֹונה
מהּיֹום  מתחילין אּלא ׁשּבתֹות'; ׁשּתי עליו לחּלל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא
זמן  ּכל ׁשּבתֹות; מאה אפּלּו עליו ּומחּללין ׁשּבת, ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָׁשהּוא
מחּללין; - סּכנה ספק אֹו סּכנה ּבֹו ויׁש צרי ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָׁשהּוא
וׁשֹוחטין  הּנר, את מּלפניו ּומכּבין הּנר, את לֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָּומדליקין
ּבין  להׁשקֹותֹו ּבין חּמין לֹו ּומחּמין ּומבּׁשלין, ואֹופין ְְְְְְִִִִֵֵַַַַלֹו,
ּבֹו ׁשּיׁש חֹולה לגּבי ׁשּבת ּדבר: ׁשל ּכללֹו ּגּופֹו. ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלרחיצת

להן. צרי ׁשהּוא הּדברים לכל ּכחל, הּוא הרי - ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹסּכנה
ידי ‚. על לא אֹותן עֹוׂשין אין אּלּו, ּדברים ְְְִִִֵֵֵֶַָָֹּכׁשעֹוׂשים

ידי  על ולא עבדים, ידי על ולא קטּנים, ידי על ולא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָֹֹֹגֹוים,
ידי  על אּלא ּבעיניהם; קּלה ׁשּבת ּתהא ׁשּלא ּכדי - ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹנׁשים

וחכמיהם  יׂשראל ׁשּבת גדֹולי ּבחּלּול להתמהמּה ואסּור . ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ
האדם  אתם יעׂשה "אׁשר ׁשּנאמר: סּכנה, ּבֹו ׁשּיׁש ְֱֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלחֹולה

ּבהם  ׁשּימּות ולא ּבהם", מׁשּפטי וחי ׁשאין למדּת, הא . ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
ּבעֹולם. וׁשלֹום וחסד רחמים אּלא ּבעֹולם, נקמה ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָָָהּתֹורה
הּכתּוב  עליהם ואסּור, חּלּול ׁשּזה ׁשאֹומרים הּמינים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָואּלּו
ּומׁשּפטים  טֹובים, לא חּקים להם נתּתי אני "וגם ְְֲִִִִִִֵֶַַָָָֹֻאֹומר:

ּבהם". יחיּו ְִֶָֹלא
ּבעיניו„. כאבים]החֹוׁשׁש אֹו[חש ּבׁשּתיהן ׁשּיהיה והּוא - ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָ

ציר מהן מרב [ריר]ּבאחת ׁשֹותתֹות דמעֹות ׁשהיּו אֹו , ְְְִֵֵֶֶַַָָֹ
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קדח בהן ׁשהיה אֹו מהן, ׁשֹותת דם ׁשהיה אֹו ,[חום]הּכאב, ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
ּבהן  ׁשּיׁש חֹולים ּבכלל זה הרי - אּלּו ּבחלאים ְְֲֳִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָוכּיֹוצא
צרכי  ּכל לֹו ועֹוׂשין הּׁשּבת, את עליו ּומחּללין ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָסּכנה,

ְָרפּואה.
ּבין ‰. - ולפנים הּׂשפה מן ּגּופֹו ּבחלל מּכה ׁשּיׁש ּכל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוכן

ׁשּיׁש ּכל ּבׁשאר אֹו ּוטחֹולֹו ּבכבדֹו ּבין ּבמעיו, ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶָָָּבפיו,
סּכנה  ּבֹו ׁשּיׁש חֹולה זה הרי - אמד,ּבחללֹו צרי ואינֹו . ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

אמידה  ּבלא מּיד, עליו מחּללין לפיכ הּוא; ּכבד ְְְְֲֳִִִִִֵֶַָָָָָָֹׁשחלי
ּכמּכה [הערכה] זֹו הרי - הרגל וגב הּיד ּבגב ׁשהיא ּומּכה .ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

חלל את [הגוף]ׁשל עליה ּומחּללין אמד, צריכה ואינּה , ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ׁשּמצּמר והחם חלל [מכווץ]הּׁשּבת. ׁשל ּכמּכה - הּבׂשר את ְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

ׁשהרֹופאים  חלי ּכל וכן הּׁשּבת. את עליו ּומחּללין ְְְְֳִִִֵֶֶַַַָָָָָהּוא,
הּבׂשר  ּבעֹור ׁשהּוא ּפי על אף - סּכנה ּבֹו יׁש ׁשּזה ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָאֹומרין

עליו מחּללין ּפיהם.מּבחּוץ, על הּׁשּבת את ְְִִִֶֶַַַַַָָָ
.Âנימא ּבׁשּבת,[עלוקה]הּבֹולע חּמין לֹו מחּמין - מים ׁשל ְְִִִִֵֶַַַַַַָָ

וכן  נפׁשֹות. סּכנת ׁשהיא מּפני רפּואה, צרכי ּכל לֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָועֹוׂשין
- ׁשּממיתין עפר מּזֹוחלי אחד אֹו ׁשֹוטה, ּכלב  ׁשּנׁשכֹו ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָמי
ּכל  לֹו עֹוׂשין - ממיתין אין ספק ממיתין ספק היּו ְְֲִִִִִִֵֵֵָָָָאפּלּו

להּצילֹו. רפּואה ְְְִֵַָָצרכי
.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; ְֲִִִֵֵֶָָָֻ
.Á ׁשּתי אּלא מצאּו ולא גרֹוגרֹות, לׁשּתי צרי ׁשהיה ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹחֹולה

עקצין ּבׁשני לעץ]גרֹוגרֹות התאנים שבין החיבורים וׁשלׁש[- ְְְֳִִֵָָָֹ
אף  ׁשלׁש, ּבֹו ׁשּיׁש העקץ ּכֹורתין - אחד ּבעקץ ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹּגרֹוגרֹות
ּבבצירה, ירּבּו ׁשּלא ּכדי לׁשּתים, אּלא צריכין ׁשאין ּפי ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹעל
ּכּיֹוצא  ּכל וכן ׁשנים. יכרתּו ולא אחד עקץ יכרתּו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹאּלא

ֶָּבזה.
.Ë ואכ ּבׁשּבת, לחֹולה אסּור המבּׁשל - והֹותיר החֹולה ל ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָ

ירּבה ׁשּמא ּגזרה, הּמֹותר; מן לאכל התבשיל]לבריא [כמות ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
לאכל  לבריא מּתר ּבׁשּבת, לחֹולה הּׁשֹוחט אבל ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֻּבׁשבילֹו.
ׁשּמא  ׁשּנגזר ּכדי ּתֹוספת, ּבּדבר ׁשאין - חי ּבׂשר ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹמּמּנּו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבׁשבילֹו. ְְְִִֵֵֶֶַַָֹירּבה
.È גֹוי ידי על צרכיו ּכל לֹו עֹוׂשין סּכנה, ּבֹו ׁשאין .חֹולה ְְִֵֵֶֶַַָָָָָ

לֹו לבּׁשל - עֹוׂשה והּוא לֹו, לעׂשֹות לגֹוי אֹומרין ְְְְֲִֵֵֶַַַּכיצד?
ּבאּלּו. וכּיֹוצא לרׁשּות, מרׁשּות רפּואה ּולהביא ְְְְְְֱִִֵֵֵֶַָָָולאפֹות,

עיניו ּכֹוחל רפואה]וכן ּפי [בסם על אף ּבׁשּבת, הּגֹוי מן ְְִִֵֵֵַַַַָָ
עֹוׂשין  - מלאכה ּבהן אין צרכיו, היּו ואם סּכנה. ׁשם ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָׁשאין

מעלין לפיכ יׂשראל; אפּלּו ה-]אֹותן ּבׁשּבת,[גידי אזנים ְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָ
אנקלי הלב]ּומעלין שכנגד הּׁשבר[תנוך את ּומחזירין [בעצם , ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָֻ

מּתר.שנשברה] ּבהן, ּכּיֹוצא ּכל וכן .ְֵֵֶַָָֹֻ
.‡È,נפׁשֹות ּבסּכנת היא הרי - לילד ּכׁשּכֹורעת ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּיֹולדת,

חכמה לּה קֹוראין הּׁשּבת: את עליה [מילדת]ּומחּללין ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָ
ואם  אֹותֹו. וקֹוׁשרין הּטּבּור, את וחֹותכים למקֹום, ְְְְְְִִִִֶַַָָמּמקֹום
- ּבחבליה מצעקת ׁשהיא ּבׁשעה לנר צריכה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהיתה

סּומה היתה ואפּלּו הּנר, את לּה מּפני [עוורת]מדליקין , ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ

רֹואה.ׁשּדע ׁשאינּה ּפי על ואף ּבנר, עליה מתיּׁשבת ּתּה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
וכל  לּה. מביאין ּבֹו, וכּיֹוצא לׁשמן צריכה היתה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹואם
לּה ׁשּתביא ּכגֹון הבאה, ּבׁשעת מׁשּנין לׁשּנֹות, ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשאפׁשר
ּכדרּכּה. מביאה אפׁשר, אי ואם ּבׂשערּה; ּתלּוי ּכלי ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָָחברּתּה

.·È ואין ּבׂשכר; ואפּלּו ּבׁשּבת, הּגֹויה את מיּלדין ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָאין
לאיבה חּלּול[שנאה]חֹוׁשׁשין ׁשם ׁשאין ּפי על ואף .[שבת], ְְְִִִֵֵֶַַָָ

ּתֹוׁשב ּגר ּבת את מיּלדין מצוות]אבל ז' שקיבל מּפני [גוי , ְְְֲִִֵֵֶַַָָ
הּׁשּבת. את עליה מחּללין ואין להחיֹותֹו; מצּוין ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻׁשאנּו

.‚Èׁשּתלד,[יולדת]חּיה עד ׁשֹותת להיֹות הּדם מּׁשּיתחיל - ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
הּׁשּבת, את עליה מחּללין - ימים ׁשלׁשה עד ׁשּתלד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹואחר
ּבין  אני', 'צריכה ׁשאמרה ּבין צרכיה, ּכל לּה ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָועֹוׂשין
אמרה  אם - ׁשבעה ועד ּומּׁשלׁשה צריכה'. 'איני ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָֹׁשאמרה
צרי ואין ׁשתקה, ואם עליה; מחּללין אין צריכה', ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ'איני
הּׁשּבת. את עליה מחּללין - אני' 'צריכה אמרה אם ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָלֹומר
ּבֹו ׁשאין ּכחֹולה היא הרי יֹום, ׁשלׁשים ועד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָֹּומּׁשבעה
מלאכה  לּה עֹוׂשין אין אני', 'צריכה אמרה ואפּלּו ְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָָסּכנה;

גֹוי. ידי על ְֵֶַָאּלא
.„È מּפני החּמה, ּבימֹות ואפּלּו לחּיה, מדּורה ְְְֲִִִִֵַַַַָָָעֹוׂשין

הּקר  ּבמקֹומֹות הרּבה לחּיה קׁשה עֹוׂשין ׁשהּצּנה אין אבל ; ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
לֹו עֹוׂשין - ונצטּנן ּדם הּקיז ּבּה. להתחּמם לחֹולה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָמדּורה
ּבׁשּבת  הּולד את ּומרחיצין ּתּמּוז. ּבתקּופת אפּלּו ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָמדּורה,
ּבחּמין  אפּלּו טּבּורֹו, את ׁשחֹותכין אחר ׁשּנֹולד, ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַּבּיֹום

אֹותֹו ּומֹולחין ּבׁשּבת; בשמים]ׁשהּוחּמּו מיני עליו [מפזרים ְְִֶַַָ
אם [בבגדים]אֹותֹו[כורכים]ּומלּפפין לֹו היא ׁשּסּכנה מּפני , ְְְִִִִֵֶַַָָ

הּמילה, לפני אֹותֹו מרחיצים וכן אּלה. ּכל לֹו יעׂשּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹלא
ׁשהּוחּמּו ּבחּמין לּמילה, הּׁשליׁשי ּובּיֹום הּמילה, ְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָּולאחר

הּסּכנה. מּפני - ְְִֵַַַָָָּבׁשּבת
.ÂËהּמׁשּבר על ׁשּיׁשבה הלידה]האּׁשה -[מקום ומתה ְְִֵֵֶַַַָָָָָָ

את  וקֹורעין הרּבים, רׁשּות ּדר אפּלּו ּבׁשּבת סּכין ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָמביאין
נפׁשֹות  ׁשּספק - חי יּמצא ׁשּמא הּולד, את ּומֹוציאין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכרסּה

חי. חזקתֹו ׁשאין לזה ואפּלּו הּׁשּבת, את ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּדֹוחה
.ÊË רׁשּות לּטל צרי ואין ּבׁשּבת, נפׁשֹות ּפּקּוח ְְְְְְִִִִֵַַַָָָֹמפּקחין

מׁשּבח  זה הרי הּנפׁש, להּציל והּמקּדים ּדין; ּכיצד?מּבית . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֻ
על  ואף ּומעלהּו, מצֹודה ּפֹורׂש - לּים ׁשּנפל  ּתינֹוק ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָראה

הּד צד ׁשהּוא ּופרׂשּפי ּבּים, ּתינֹוק ׁשּטבע ׁשמע עּמֹו. גים ִִִִֶֶַַַַַָָָָָָ
מּכלּום. ּפטּור - ּבלבד ּדגים והעלה להעלֹותֹו, ְְְְְֱֲִִִֶַַָָָָמצֹודה
אפּלּו ּפטּור, - ותינֹוק ּדגים והעלה ּדגים, להעלֹות ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶַַָָָָנתּכּון
ּפטּור. הּדגים, עם ּתינֹוק והעלה הֹואיל ׁשּטבע; ׁשמע ְֱִִִִֶֶַַַָָָָָֹלא

.ÊÈחליה עֹוקר - לבֹור ּתינֹוק הבור]נפל שבשפת [עפר ְְִֵַָָֻ
ּבׁשעת  מדרגה ּבּה מתּקן ׁשהּוא ּפי על ואף ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָּומעלהּו,
הּדלת  את ׁשֹובר - תינֹוק ּבפני ּדלת ננעלה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָעקירתּה.
ׁשראּויין  עצים אֹותּה מפּצל ׁשהּוא ּפי על ואף ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָּומֹוציאֹו,

יּבעת ׁשּמא ּדלקה,[יבהל]למלאכה; נפלה וימּות. הּתינֹוק, ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָ
להּצילֹו אֹותּה מכּבין - יּׂשרף ׁשּמא ׁשחֹוׁשׁשין אדם ׁשם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָויׁש
ּבׁשעת  ּומתּקנּה ּדר ּכֹובׁש ׁשהּוא ּפי על ואף האׁש, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמן
לּטל  צרי ואינֹו מׁשּבח; זה הרי להּציל, הּקֹודם וכל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻּכּבּוי.

סּכנה. ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּבכל ּדין מּבית ְְִִֵֵֶַָָָָָרׁשּות
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.ÁÈ ׁשם אינֹו ספק ׁשם, הּוא ספק - מּפלת עליו ׁשּנפלה ְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹמי
עליו  מפּקחין האבנים]- ּפי [מפנים על אף - חי מצאּוהּו ; ְְְִִַַַַָָָ

ּומֹוציאין  עליו מפּקחין ׁשּיבריא, אפׁשר ואי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּנתרֹוצץ,
ׁשעה. אֹותּה לחּיי ְֵַָָָאֹותֹו,

.ËÈ נׁשמה בֹו מצאּו ולא חטמֹו, עד מּניחין [נשימה]ּבדקּו - ְְְְְִִַַָָָָָֹ
עליֹונים ּומצאּו ּבדקּו מת. ׁשּכבר בראש אֹותֹו; [אנשים ְְְְִֵֶֶָָָ

אּלא המפולת] ּתחּתֹונים', מתּו 'ּכבר יאמרּו: לא - ְְְִִֵֵֶַָָֹֹמתים
ויחיה  העליֹון ׁשּימּות ּבמּפלת, ׁשאפׁשר הּכל; על ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמפּקחין

ְַַהּתחּתֹון.
.Î אחד יׂשראלי אפּלּו ויׂשראל, ּגֹוים ּבּה ׁשּיׁש חצר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָהיתה

מּפני  הּכל, על מפּקחין - מּפלת עליהם ונפלה ּגֹוים, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹואלף
אֹותּה עליו ונפלה אחרת, לחצר מהן אחד ּפרׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּיׂשראלי.
הּיׂשראלי, הּוא ׁשּפרׁש זה ׁשּמא עליו; מפּקחין - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָחצר

ּגֹוים. ְְִִִַָוהּנׁשארים
.‡Î עקירתן ּובעת אחרת, לחצר ליל זֹו מחצר ּכּלן ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻנעקרּו

ידּוע ואין עליו, ונפלה אחרת, לחצר ונכנס מהן אחד ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּפרׁש
ּכאן  אין ּכּלם, ׁשּנעקרּו ׁשּכיון עליו; מפּקחין אין - הּוא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻמי
הּוא  הרי מהּלכין, ּכׁשהן מהן הּפֹורׁש וכל קבּוע, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָיׂשראל
אף  - יׂשראל הרב היה אם ,לפיכ הרב. מן ׁשּפרׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹּבחזקת
עליו  ונפלה לחצר, מהם אחד ּופרׁש ּכּלם, ׁשּנעקרּו ּפי ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻעל

עליו  מפּקחין -. ְְִַָָ
.·Î מֹונה - ׁשּבת יֹום הּוא מתי ידע ולא ּבּמדּבר, ְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹהמהּל

הּיֹום, ּברּכת ּבֹו ּומבר ׁשביעי, ּומקּדׁש ׁשּׁשה, ׁשּטעה ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָמּיֹום
זה  ּביֹום ואפּלּו ויֹום, יֹום ּובכל ּכׁשּבת. ּבמֹוצאֹו ְְְְְֲִִֶַַַָָָָּומבּדיל
ּפרנסתֹו ּכדי לעׂשֹות לֹו מּתר ּומקּדׁש, ּבֹו מבּדיל ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֻׁשהּוא

ּפרנס  על יֹותר לעׂשֹות לֹו ואסּור ימּות. ׁשּלא ּכדי תֹו,ּבלבד, ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹ
ׁשמיני  ׁשהּיֹום ידע ואם הּוא; ׁשּבת ספק ויֹום יֹום ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּכל
זה  הרי - ּבזה וכּיֹוצא ליציאתֹו, עׂשר חמּׁשה אֹו ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָליציאתֹו,
וּדאי  הּדבר ׁשהרי הּיֹום, ּבאֹותֹו מלאכה ּכל לעׂשֹות ְְֲֲֵֶַַַַַָָָָָָֻמּתר
זה, מּיֹום חּוץ הּימים ּוׁשאר ּבׁשּבת; ּבׁשּירה יצא ְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּלא

ּבלבד  ּפרנסה ּכדי .עֹוׂשה ְְְִֵֶַַָָ
.‚Î ממֹון עסקי על ּבאּו אם - יׂשראל עירֹות על ׁשּצרּו ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּגֹוים

עּמהן  עֹוׂשין ואין הּׁשּבת, את עליהן מחּללין אין -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
לּספר הּסמּוכה ּובעיר גבול]מלחמה; אּלא [- ּבאּו לא אפּלּו , ְְְֲִִִֶַַָָָָָָָֹ

עליהן  ּומחּללין זין, ּבכלי עליהן יֹוצאין וקׁש, תבן עסקי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָעל
אֹו נפׁשֹות, עסקי על ּבאּו אם מקֹום, ּובכל הּׁשּבת. ְְְִִֵֶַַַָָָָָאת
זין, ּבכלי עליהן יֹוצאין - סתם ׁשּצרּו אֹו מלחמה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשערכּו
ׁשּיכֹולין  יׂשראל ּכל על ּומצוה הּׁשּבת. את עליהן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּומחּללין
הּגֹוים  מּיד ּולהּצילם ׁשּבּמצֹור לאחיהם ולעזר לצאת ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹלבֹוא,
ּוכׁשּיּצילּו ׁשּבת. למֹוצאי להתמהמּה להן ואסּור ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבׁשּבת;
למקֹומם  ׁשּלהם זין ּבכלי לחזר להם מּתר אחיהן, ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻאת

לבֹוא לעתיד להכׁשילן ׁשּלא ּכדי מלהביא]ּבׁשּבת, .[שימנעו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹ
.„Îהמטרפת ספינה ׁשהּקיפּה[מיטלטלת]וכן עיר אֹו ּבּים, ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

ׁשּיכֹולין  ּדבר ּבכל להּצילן, ּבׁשּבת לצאת מצוה - ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָנהר
יחיד  ואפּלּו הּגֹויםלהּצילן. מּפני שלא הּנרּדף ואפילו [רבים, ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָ

כוונתם] ׁשהּואברורה מּפני אֹו אחריו[יחיד], [בכוונה]רֹודף ְֲִֵֵֶַָ
מלאכֹות  ּכּמה ּבעׂשּית ואפּלּו להּצילֹו, מצוה - ְְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָלהרגֹו

עליהן  וזֹועקין מּתר. להּצילֹו, זין ּכלי לתּקן ואפּלּו ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֻּבׁשּבת;
עליהן ּומתריעין ּבׁשּבת, אֹותן;[בתקיעה]ּומתחּננים לעזר ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָֹ

ּבׁשּבת. הּדבר על זֹועקין ולא מתחּננים ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹואין
.‰Î;לׁשּבת קדם ימים ׁשלׁשה הּגֹוים עירֹות על ְְֲִִִֶַַַָָָָָֹֹצרין

עד  ּבׁשּבת, ואפּלּו ויֹום, יֹום ּבכל מלחמה עּמהן ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָועֹוׂשין
אֹותּה מּפי ׁשּכֹובׁשין הרׁשּות; מלחמת ׁשהיא ּפי על ואף , ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָ

צרי ואין ּבׁשּבת. ואפּלּו רדּתּה", "עד למדּו: ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָהּׁשמּועה
אּלא  יריחֹו, יהֹוׁשע ּכבׁש ולא מצוה; ּבמלחמת ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹֻלֹומר

ְַָּבׁשּבת.

ה'תשע"ה  שבט א' רביעי יום

ג  ¤¤ּפרק
ׁשהיא ‡. ּפי על אף ׁשּבת, ּבערב ּבמלאכה להתחיל ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֻמּתר

לעׂשֹות  אּלא עלינּו, נאסר ׁשּלא ּבׁשּבת; מאליה ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹנגמרת
מעצמּה הּמלאכה ׁשּתעׂשה אבל יֹום; ׁשל ּבעצמֹו ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמלאכה

מאליו  ּבׁשּבת ּׁשּנעׂשה ּבמה להנֹות לנּו מּתר .ּבׁשּבת, ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻ
ּפֹותקין·. ׁשּבת [מצינור]מים[פותחים]ּכיצד? ערב לגּנה ְְִִִֵֶֶַַַָָ
ּכּלֹו.[לפני]עם הּיֹום ּכל והֹולכת מתמּלאה והיא חׁשכה, ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֻ

מגמר הּכלים[בשמים]ּומּניחין מתּגמרין [בגדים]ּתחת והן , ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָֻ
קילֹור[נספגים] ּומּניחים ּכּלּה. הּׁשּבת ּכל [משחה]והֹולכין ְְִִִִַַַָָָֻ

ואסּפלנית העין, ּגּבי ּומתרּפין [תחבושת]על הּמּכה, ּגּבי על ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָ
וסממנין ּדיֹו וׁשֹורין ּכּלּה. הּׁשּבת ּכל עם [צבע]והֹולכין ְְְְְְִִִִַַַָָָָֻ

צמר  ונֹותנין ּכּלּה. הּׁשּבת ּכל והֹולכין נׁשרין והן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻחׁשכה,
וצבע]לּיֹורה מים עם ואּונין[דוד לּתּנּור,[אגודות], ּפׁשּתן ׁשל ְְִִֶַַַָָ

מצֹודֹות  ּופֹורׂשין ּכּלּה. הּׁשּבת ּכל והֹולכין מׁשּתּנין ְְְְְְִִִִֵַַַָָָֻוהם
ּכל  והֹולכין צדין והן חׁשכה, עם ּולדגים ּולעֹופֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָלחּיה

וטֹוענין ּכּלּה. הּבד[משאות]הּׁשּבת ּבית על ּבקֹורת [להכביד ְְֲִֵַַַַַָָֻ
הּגתהזיתים] היין]ּובעּגּולי הסוחטות חׁשכה,[אבנים עם ְֲִִֵֵַַָ

הּנר  את ּומדליקין ּכּלּה. הּׁשּבת ּכל והֹולכין זבין ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֻוהּמׁשקין
הּׁשּבת  ּכל והֹולכת ּדֹולקת והיא מּבערב, הּמדּורה את ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָאֹו

ָֻּכּלּה.
ּגּבי ‚. על אֹו ּבּתּנּור ּבׂשר אֹו האׁש, ּגּבי על קדרה ְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָמּניחין

מתּבּׁש והן ואֹוכלין גחלים, ּכּלּה, הּׁשּבת ּכל והֹולכין לין ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֻ
ּגזרה, - אסּורין ׁשהן ּדרכים זה ּבדבר ויׁש ּבׁשּבת. ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָאֹותן

יחּתה ּבׁשּבת.[יגרוף]ׁשּמא ּבּגחלים ְְִֶֶֶַַַָָָ
ׁשּלא„. וחּמין צרּכֹו, ּכל ּבׁשל ׁשּלא ּתבׁשיל הּוחּמּוּכיצד? ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

ׁשּמצטּמק  זמן וכל צרּכֹו ּכל ׁשּבׁשל ּתבׁשיל אֹו צרּכן, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּכל
יפה האׁש[משובח]הּוא ּגּבי על אֹותֹו מׁשהין אין - לֹו ְִֵֵֵֶַַַָָ

יחּתה  ׁשּמא ּגזרה, יֹום; מּבעֹוד ׁשהּנח ּפי על אף ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻּבׁשּבת,
אם  ,לפיכ לצּמקֹו. ּכדי אֹו ּבּׁשּולֹו, להׁשלים ּכדי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּבּגחלים

ּבנערת אֹו ּבאפר הּכירה אׁש ׁשּכּסה אֹו האׁש, [פירורי]ּגרף ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
הּגחלים ׁשעממּו אֹו הּדּקה, האש]ּפׁשּתן הן [ונפסק ׁשהרי ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּבגבבה אֹו ּבקׁש ׁשהּסיקּוה אֹו ּבאפר, דקים]ּכמכּסֹות [ענפים ְְְְִִִִֵֶֶַָָָֻ
הרי  - ּבֹוערֹות ּגחלים ׁשם אין ׁשהרי דּקה בהמה ּבגללי ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאֹו
הּתבׁשיל, מּזה ּדעּתֹו הּסיח ׁשהרי עליה; לׁשהֹות מּתר ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻזה

ּבאׁש. יחּתה ׁשּמא ּגֹוזרין ְְְִֵֵֶֶַָָואין
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קדח בהן ׁשהיה אֹו מהן, ׁשֹותת דם ׁשהיה אֹו ,[חום]הּכאב, ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
ּבהן  ׁשּיׁש חֹולים ּבכלל זה הרי - אּלּו ּבחלאים ְְֲֳִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָוכּיֹוצא
צרכי  ּכל לֹו ועֹוׂשין הּׁשּבת, את עליו ּומחּללין ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָסּכנה,

ְָרפּואה.
ּבין ‰. - ולפנים הּׂשפה מן ּגּופֹו ּבחלל מּכה ׁשּיׁש ּכל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוכן

ׁשּיׁש ּכל ּבׁשאר אֹו ּוטחֹולֹו ּבכבדֹו ּבין ּבמעיו, ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶָָָּבפיו,
סּכנה  ּבֹו ׁשּיׁש חֹולה זה הרי - אמד,ּבחללֹו צרי ואינֹו . ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

אמידה  ּבלא מּיד, עליו מחּללין לפיכ הּוא; ּכבד ְְְְֲֳִִִִִֵֶַָָָָָָֹׁשחלי
ּכמּכה [הערכה] זֹו הרי - הרגל וגב הּיד ּבגב ׁשהיא ּומּכה .ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

חלל את [הגוף]ׁשל עליה ּומחּללין אמד, צריכה ואינּה , ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ׁשּמצּמר והחם חלל [מכווץ]הּׁשּבת. ׁשל ּכמּכה - הּבׂשר את ְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

ׁשהרֹופאים  חלי ּכל וכן הּׁשּבת. את עליו ּומחּללין ְְְְֳִִִֵֶֶַַַָָָָָהּוא,
הּבׂשר  ּבעֹור ׁשהּוא ּפי על אף - סּכנה ּבֹו יׁש ׁשּזה ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָאֹומרין

עליו מחּללין ּפיהם.מּבחּוץ, על הּׁשּבת את ְְִִִֶֶַַַַַָָָ
.Âנימא ּבׁשּבת,[עלוקה]הּבֹולע חּמין לֹו מחּמין - מים ׁשל ְְִִִִֵֶַַַַַַָָ

וכן  נפׁשֹות. סּכנת ׁשהיא מּפני רפּואה, צרכי ּכל לֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָועֹוׂשין
- ׁשּממיתין עפר מּזֹוחלי אחד אֹו ׁשֹוטה, ּכלב  ׁשּנׁשכֹו ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָמי
ּכל  לֹו עֹוׂשין - ממיתין אין ספק ממיתין ספק היּו ְְֲִִִִִִֵֵֵָָָָאפּלּו

להּצילֹו. רפּואה ְְְִֵַָָצרכי
.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; ְֲִִִֵֵֶָָָֻ
.Á ׁשּתי אּלא מצאּו ולא גרֹוגרֹות, לׁשּתי צרי ׁשהיה ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹחֹולה

עקצין ּבׁשני לעץ]גרֹוגרֹות התאנים שבין החיבורים וׁשלׁש[- ְְְֳִִֵָָָֹ
אף  ׁשלׁש, ּבֹו ׁשּיׁש העקץ ּכֹורתין - אחד ּבעקץ ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹּגרֹוגרֹות
ּבבצירה, ירּבּו ׁשּלא ּכדי לׁשּתים, אּלא צריכין ׁשאין ּפי ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹעל
ּכּיֹוצא  ּכל וכן ׁשנים. יכרתּו ולא אחד עקץ יכרתּו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹאּלא

ֶָּבזה.
.Ë ואכ ּבׁשּבת, לחֹולה אסּור המבּׁשל - והֹותיר החֹולה ל ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָ

ירּבה ׁשּמא ּגזרה, הּמֹותר; מן לאכל התבשיל]לבריא [כמות ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
לאכל  לבריא מּתר ּבׁשּבת, לחֹולה הּׁשֹוחט אבל ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֻּבׁשבילֹו.
ׁשּמא  ׁשּנגזר ּכדי ּתֹוספת, ּבּדבר ׁשאין - חי ּבׂשר ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹמּמּנּו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבׁשבילֹו. ְְְִִֵֵֶֶַַָֹירּבה
.È גֹוי ידי על צרכיו ּכל לֹו עֹוׂשין סּכנה, ּבֹו ׁשאין .חֹולה ְְִֵֵֶֶַַָָָָָ

לֹו לבּׁשל - עֹוׂשה והּוא לֹו, לעׂשֹות לגֹוי אֹומרין ְְְְֲִֵֵֶַַַּכיצד?
ּבאּלּו. וכּיֹוצא לרׁשּות, מרׁשּות רפּואה ּולהביא ְְְְְְֱִִֵֵֵֶַָָָולאפֹות,

עיניו ּכֹוחל רפואה]וכן ּפי [בסם על אף ּבׁשּבת, הּגֹוי מן ְְִִֵֵֵַַַַָָ
עֹוׂשין  - מלאכה ּבהן אין צרכיו, היּו ואם סּכנה. ׁשם ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָׁשאין

מעלין לפיכ יׂשראל; אפּלּו ה-]אֹותן ּבׁשּבת,[גידי אזנים ְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָ
אנקלי הלב]ּומעלין שכנגד הּׁשבר[תנוך את ּומחזירין [בעצם , ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָֻ

מּתר.שנשברה] ּבהן, ּכּיֹוצא ּכל וכן .ְֵֵֶַָָֹֻ
.‡È,נפׁשֹות ּבסּכנת היא הרי - לילד ּכׁשּכֹורעת ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּיֹולדת,

חכמה לּה קֹוראין הּׁשּבת: את עליה [מילדת]ּומחּללין ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָ
ואם  אֹותֹו. וקֹוׁשרין הּטּבּור, את וחֹותכים למקֹום, ְְְְְְִִִִֶַַָָמּמקֹום
- ּבחבליה מצעקת ׁשהיא ּבׁשעה לנר צריכה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהיתה

סּומה היתה ואפּלּו הּנר, את לּה מּפני [עוורת]מדליקין , ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ

רֹואה.ׁשּדע ׁשאינּה ּפי על ואף ּבנר, עליה מתיּׁשבת ּתּה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
וכל  לּה. מביאין ּבֹו, וכּיֹוצא לׁשמן צריכה היתה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹואם
לּה ׁשּתביא ּכגֹון הבאה, ּבׁשעת מׁשּנין לׁשּנֹות, ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשאפׁשר
ּכדרּכּה. מביאה אפׁשר, אי ואם ּבׂשערּה; ּתלּוי ּכלי ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָָחברּתּה

.·È ואין ּבׂשכר; ואפּלּו ּבׁשּבת, הּגֹויה את מיּלדין ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָאין
לאיבה חּלּול[שנאה]חֹוׁשׁשין ׁשם ׁשאין ּפי על ואף .[שבת], ְְְִִִֵֵֶַַָָ

ּתֹוׁשב ּגר ּבת את מיּלדין מצוות]אבל ז' שקיבל מּפני [גוי , ְְְֲִִֵֵֶַַָָ
הּׁשּבת. את עליה מחּללין ואין להחיֹותֹו; מצּוין ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻׁשאנּו

.‚Èׁשּתלד,[יולדת]חּיה עד ׁשֹותת להיֹות הּדם מּׁשּיתחיל - ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
הּׁשּבת, את עליה מחּללין - ימים ׁשלׁשה עד ׁשּתלד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹואחר
ּבין  אני', 'צריכה ׁשאמרה ּבין צרכיה, ּכל לּה ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָועֹוׂשין
אמרה  אם - ׁשבעה ועד ּומּׁשלׁשה צריכה'. 'איני ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָֹׁשאמרה
צרי ואין ׁשתקה, ואם עליה; מחּללין אין צריכה', ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ'איני
הּׁשּבת. את עליה מחּללין - אני' 'צריכה אמרה אם ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָלֹומר
ּבֹו ׁשאין ּכחֹולה היא הרי יֹום, ׁשלׁשים ועד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָֹּומּׁשבעה
מלאכה  לּה עֹוׂשין אין אני', 'צריכה אמרה ואפּלּו ְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָָסּכנה;

גֹוי. ידי על ְֵֶַָאּלא
.„È מּפני החּמה, ּבימֹות ואפּלּו לחּיה, מדּורה ְְְֲִִִִֵַַַַָָָעֹוׂשין

הּקר  ּבמקֹומֹות הרּבה לחּיה קׁשה עֹוׂשין ׁשהּצּנה אין אבל ; ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
לֹו עֹוׂשין - ונצטּנן ּדם הּקיז ּבּה. להתחּמם לחֹולה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָמדּורה
ּבׁשּבת  הּולד את ּומרחיצין ּתּמּוז. ּבתקּופת אפּלּו ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָמדּורה,
ּבחּמין  אפּלּו טּבּורֹו, את ׁשחֹותכין אחר ׁשּנֹולד, ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַּבּיֹום

אֹותֹו ּומֹולחין ּבׁשּבת; בשמים]ׁשהּוחּמּו מיני עליו [מפזרים ְְִֶַַָ
אם [בבגדים]אֹותֹו[כורכים]ּומלּפפין לֹו היא ׁשּסּכנה מּפני , ְְְִִִִֵֶַַָָ

הּמילה, לפני אֹותֹו מרחיצים וכן אּלה. ּכל לֹו יעׂשּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹלא
ׁשהּוחּמּו ּבחּמין לּמילה, הּׁשליׁשי ּובּיֹום הּמילה, ְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָּולאחר

הּסּכנה. מּפני - ְְִֵַַַָָָּבׁשּבת
.ÂËהּמׁשּבר על ׁשּיׁשבה הלידה]האּׁשה -[מקום ומתה ְְִֵֵֶַַַָָָָָָ

את  וקֹורעין הרּבים, רׁשּות ּדר אפּלּו ּבׁשּבת סּכין ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָמביאין
נפׁשֹות  ׁשּספק - חי יּמצא ׁשּמא הּולד, את ּומֹוציאין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכרסּה

חי. חזקתֹו ׁשאין לזה ואפּלּו הּׁשּבת, את ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּדֹוחה
.ÊË רׁשּות לּטל צרי ואין ּבׁשּבת, נפׁשֹות ּפּקּוח ְְְְְְִִִִֵַַַָָָֹמפּקחין

מׁשּבח  זה הרי הּנפׁש, להּציל והּמקּדים ּדין; ּכיצד?מּבית . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֻ
על  ואף ּומעלהּו, מצֹודה ּפֹורׂש - לּים ׁשּנפל  ּתינֹוק ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָראה

הּד צד ׁשהּוא ּופרׂשּפי ּבּים, ּתינֹוק ׁשּטבע ׁשמע עּמֹו. גים ִִִִֶֶַַַַַָָָָָָ
מּכלּום. ּפטּור - ּבלבד ּדגים והעלה להעלֹותֹו, ְְְְְֱֲִִִֶַַָָָָמצֹודה
אפּלּו ּפטּור, - ותינֹוק ּדגים והעלה ּדגים, להעלֹות ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶַַָָָָנתּכּון
ּפטּור. הּדגים, עם ּתינֹוק והעלה הֹואיל ׁשּטבע; ׁשמע ְֱִִִִֶֶַַַָָָָָֹלא

.ÊÈחליה עֹוקר - לבֹור ּתינֹוק הבור]נפל שבשפת [עפר ְְִֵַָָֻ
ּבׁשעת  מדרגה ּבּה מתּקן ׁשהּוא ּפי על ואף ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָּומעלהּו,
הּדלת  את ׁשֹובר - תינֹוק ּבפני ּדלת ננעלה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָעקירתּה.
ׁשראּויין  עצים אֹותּה מפּצל ׁשהּוא ּפי על ואף ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָּומֹוציאֹו,

יּבעת ׁשּמא ּדלקה,[יבהל]למלאכה; נפלה וימּות. הּתינֹוק, ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָ
להּצילֹו אֹותּה מכּבין - יּׂשרף ׁשּמא ׁשחֹוׁשׁשין אדם ׁשם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָויׁש
ּבׁשעת  ּומתּקנּה ּדר ּכֹובׁש ׁשהּוא ּפי על ואף האׁש, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמן
לּטל  צרי ואינֹו מׁשּבח; זה הרי להּציל, הּקֹודם וכל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻּכּבּוי.

סּכנה. ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּבכל ּדין מּבית ְְִִֵֵֶַָָָָָרׁשּות
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.ÁÈ ׁשם אינֹו ספק ׁשם, הּוא ספק - מּפלת עליו ׁשּנפלה ְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹמי
עליו  מפּקחין האבנים]- ּפי [מפנים על אף - חי מצאּוהּו ; ְְְִִַַַַָָָ

ּומֹוציאין  עליו מפּקחין ׁשּיבריא, אפׁשר ואי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּנתרֹוצץ,
ׁשעה. אֹותּה לחּיי ְֵַָָָאֹותֹו,

.ËÈ נׁשמה בֹו מצאּו ולא חטמֹו, עד מּניחין [נשימה]ּבדקּו - ְְְְְִִַַָָָָָֹ
עליֹונים ּומצאּו ּבדקּו מת. ׁשּכבר בראש אֹותֹו; [אנשים ְְְְִֵֶֶָָָ

אּלא המפולת] ּתחּתֹונים', מתּו 'ּכבר יאמרּו: לא - ְְְִִֵֵֶַָָֹֹמתים
ויחיה  העליֹון ׁשּימּות ּבמּפלת, ׁשאפׁשר הּכל; על ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמפּקחין

ְַַהּתחּתֹון.
.Î אחד יׂשראלי אפּלּו ויׂשראל, ּגֹוים ּבּה ׁשּיׁש חצר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָהיתה

מּפני  הּכל, על מפּקחין - מּפלת עליהם ונפלה ּגֹוים, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹואלף
אֹותּה עליו ונפלה אחרת, לחצר מהן אחד ּפרׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּיׂשראלי.
הּיׂשראלי, הּוא ׁשּפרׁש זה ׁשּמא עליו; מפּקחין - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָחצר

ּגֹוים. ְְִִִַָוהּנׁשארים
.‡Î עקירתן ּובעת אחרת, לחצר ליל זֹו מחצר ּכּלן ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻנעקרּו

ידּוע ואין עליו, ונפלה אחרת, לחצר ונכנס מהן אחד ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּפרׁש
ּכאן  אין ּכּלם, ׁשּנעקרּו ׁשּכיון עליו; מפּקחין אין - הּוא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻמי
הּוא  הרי מהּלכין, ּכׁשהן מהן הּפֹורׁש וכל קבּוע, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָיׂשראל
אף  - יׂשראל הרב היה אם ,לפיכ הרב. מן ׁשּפרׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹּבחזקת
עליו  ונפלה לחצר, מהם אחד ּופרׁש ּכּלם, ׁשּנעקרּו ּפי ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻעל

עליו  מפּקחין -. ְְִַָָ
.·Î מֹונה - ׁשּבת יֹום הּוא מתי ידע ולא ּבּמדּבר, ְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹהמהּל

הּיֹום, ּברּכת ּבֹו ּומבר ׁשביעי, ּומקּדׁש ׁשּׁשה, ׁשּטעה ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָמּיֹום
זה  ּביֹום ואפּלּו ויֹום, יֹום ּובכל ּכׁשּבת. ּבמֹוצאֹו ְְְְְֲִִֶַַַָָָָּומבּדיל
ּפרנסתֹו ּכדי לעׂשֹות לֹו מּתר ּומקּדׁש, ּבֹו מבּדיל ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֻׁשהּוא

ּפרנס  על יֹותר לעׂשֹות לֹו ואסּור ימּות. ׁשּלא ּכדי תֹו,ּבלבד, ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹ
ׁשמיני  ׁשהּיֹום ידע ואם הּוא; ׁשּבת ספק ויֹום יֹום ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּכל
זה  הרי - ּבזה וכּיֹוצא ליציאתֹו, עׂשר חמּׁשה אֹו ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָליציאתֹו,
וּדאי  הּדבר ׁשהרי הּיֹום, ּבאֹותֹו מלאכה ּכל לעׂשֹות ְְֲֲֵֶַַַַַָָָָָָֻמּתר
זה, מּיֹום חּוץ הּימים ּוׁשאר ּבׁשּבת; ּבׁשּירה יצא ְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּלא

ּבלבד  ּפרנסה ּכדי .עֹוׂשה ְְְִֵֶַַָָ
.‚Î ממֹון עסקי על ּבאּו אם - יׂשראל עירֹות על ׁשּצרּו ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּגֹוים

עּמהן  עֹוׂשין ואין הּׁשּבת, את עליהן מחּללין אין -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
לּספר הּסמּוכה ּובעיר גבול]מלחמה; אּלא [- ּבאּו לא אפּלּו , ְְְֲִִִֶַַָָָָָָָֹ

עליהן  ּומחּללין זין, ּבכלי עליהן יֹוצאין וקׁש, תבן עסקי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָעל
אֹו נפׁשֹות, עסקי על ּבאּו אם מקֹום, ּובכל הּׁשּבת. ְְְִִֵֶַַַָָָָָאת
זין, ּבכלי עליהן יֹוצאין - סתם ׁשּצרּו אֹו מלחמה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשערכּו
ׁשּיכֹולין  יׂשראל ּכל על ּומצוה הּׁשּבת. את עליהן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּומחּללין
הּגֹוים  מּיד ּולהּצילם ׁשּבּמצֹור לאחיהם ולעזר לצאת ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹלבֹוא,
ּוכׁשּיּצילּו ׁשּבת. למֹוצאי להתמהמּה להן ואסּור ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבׁשּבת;
למקֹומם  ׁשּלהם זין ּבכלי לחזר להם מּתר אחיהן, ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻאת

לבֹוא לעתיד להכׁשילן ׁשּלא ּכדי מלהביא]ּבׁשּבת, .[שימנעו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹ
.„Îהמטרפת ספינה ׁשהּקיפּה[מיטלטלת]וכן עיר אֹו ּבּים, ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

ׁשּיכֹולין  ּדבר ּבכל להּצילן, ּבׁשּבת לצאת מצוה - ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָנהר
יחיד  ואפּלּו הּגֹויםלהּצילן. מּפני שלא הּנרּדף ואפילו [רבים, ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָ

כוונתם] ׁשהּואברורה מּפני אֹו אחריו[יחיד], [בכוונה]רֹודף ְֲִֵֵֶַָ
מלאכֹות  ּכּמה ּבעׂשּית ואפּלּו להּצילֹו, מצוה - ְְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָלהרגֹו

עליהן  וזֹועקין מּתר. להּצילֹו, זין ּכלי לתּקן ואפּלּו ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֻּבׁשּבת;
עליהן ּומתריעין ּבׁשּבת, אֹותן;[בתקיעה]ּומתחּננים לעזר ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָֹ

ּבׁשּבת. הּדבר על זֹועקין ולא מתחּננים ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹואין
.‰Î;לׁשּבת קדם ימים ׁשלׁשה הּגֹוים עירֹות על ְְֲִִִֶַַַָָָָָֹֹצרין

עד  ּבׁשּבת, ואפּלּו ויֹום, יֹום ּבכל מלחמה עּמהן ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָועֹוׂשין
אֹותּה מּפי ׁשּכֹובׁשין הרׁשּות; מלחמת ׁשהיא ּפי על ואף , ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָ

צרי ואין ּבׁשּבת. ואפּלּו רדּתּה", "עד למדּו: ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָהּׁשמּועה
אּלא  יריחֹו, יהֹוׁשע ּכבׁש ולא מצוה; ּבמלחמת ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹֻלֹומר

ְַָּבׁשּבת.

ה'תשע"ה  שבט א' רביעי יום

ג  ¤¤ּפרק
ׁשהיא ‡. ּפי על אף ׁשּבת, ּבערב ּבמלאכה להתחיל ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֻמּתר

לעׂשֹות  אּלא עלינּו, נאסר ׁשּלא ּבׁשּבת; מאליה ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹנגמרת
מעצמּה הּמלאכה ׁשּתעׂשה אבל יֹום; ׁשל ּבעצמֹו ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמלאכה

מאליו  ּבׁשּבת ּׁשּנעׂשה ּבמה להנֹות לנּו מּתר .ּבׁשּבת, ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻ
ּפֹותקין·. ׁשּבת [מצינור]מים[פותחים]ּכיצד? ערב לגּנה ְְִִִֵֶֶַַַָָ
ּכּלֹו.[לפני]עם הּיֹום ּכל והֹולכת מתמּלאה והיא חׁשכה, ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֻ

מגמר הּכלים[בשמים]ּומּניחין מתּגמרין [בגדים]ּתחת והן , ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָֻ
קילֹור[נספגים] ּומּניחים ּכּלּה. הּׁשּבת ּכל [משחה]והֹולכין ְְִִִִַַַָָָֻ

ואסּפלנית העין, ּגּבי ּומתרּפין [תחבושת]על הּמּכה, ּגּבי על ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָ
וסממנין ּדיֹו וׁשֹורין ּכּלּה. הּׁשּבת ּכל עם [צבע]והֹולכין ְְְְְְִִִִַַַָָָָֻ

צמר  ונֹותנין ּכּלּה. הּׁשּבת ּכל והֹולכין נׁשרין והן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻחׁשכה,
וצבע]לּיֹורה מים עם ואּונין[דוד לּתּנּור,[אגודות], ּפׁשּתן ׁשל ְְִִֶַַַָָ

מצֹודֹות  ּופֹורׂשין ּכּלּה. הּׁשּבת ּכל והֹולכין מׁשּתּנין ְְְְְְִִִִֵַַַָָָֻוהם
ּכל  והֹולכין צדין והן חׁשכה, עם ּולדגים ּולעֹופֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָלחּיה

וטֹוענין ּכּלּה. הּבד[משאות]הּׁשּבת ּבית על ּבקֹורת [להכביד ְְֲִֵַַַַַָָֻ
הּגתהזיתים] היין]ּובעּגּולי הסוחטות חׁשכה,[אבנים עם ְֲִִֵֵַַָ

הּנר  את ּומדליקין ּכּלּה. הּׁשּבת ּכל והֹולכין זבין ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֻוהּמׁשקין
הּׁשּבת  ּכל והֹולכת ּדֹולקת והיא מּבערב, הּמדּורה את ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָאֹו

ָֻּכּלּה.
ּגּבי ‚. על אֹו ּבּתּנּור ּבׂשר אֹו האׁש, ּגּבי על קדרה ְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָמּניחין

מתּבּׁש והן ואֹוכלין גחלים, ּכּלּה, הּׁשּבת ּכל והֹולכין לין ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֻ
ּגזרה, - אסּורין ׁשהן ּדרכים זה ּבדבר ויׁש ּבׁשּבת. ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָאֹותן

יחּתה ּבׁשּבת.[יגרוף]ׁשּמא ּבּגחלים ְְִֶֶֶַַַָָָ
ׁשּלא„. וחּמין צרּכֹו, ּכל ּבׁשל ׁשּלא ּתבׁשיל הּוחּמּוּכיצד? ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

ׁשּמצטּמק  זמן וכל צרּכֹו ּכל ׁשּבׁשל ּתבׁשיל אֹו צרּכן, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּכל
יפה האׁש[משובח]הּוא ּגּבי על אֹותֹו מׁשהין אין - לֹו ְִֵֵֵֶַַַָָ

יחּתה  ׁשּמא ּגזרה, יֹום; מּבעֹוד ׁשהּנח ּפי על אף ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻּבׁשּבת,
אם  ,לפיכ לצּמקֹו. ּכדי אֹו ּבּׁשּולֹו, להׁשלים ּכדי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָּבּגחלים

ּבנערת אֹו ּבאפר הּכירה אׁש ׁשּכּסה אֹו האׁש, [פירורי]ּגרף ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
הּגחלים ׁשעממּו אֹו הּדּקה, האש]ּפׁשּתן הן [ונפסק ׁשהרי ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּבגבבה אֹו ּבקׁש ׁשהּסיקּוה אֹו ּבאפר, דקים]ּכמכּסֹות [ענפים ְְְְִִִִֵֶֶַָָָֻ
הרי  - ּבֹוערֹות ּגחלים ׁשם אין ׁשהרי דּקה בהמה ּבגללי ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאֹו
הּתבׁשיל, מּזה ּדעּתֹו הּסיח ׁשהרי עליה; לׁשהֹות מּתר ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻזה

ּבאׁש. יחּתה ׁשּמא ּגֹוזרין ְְְִֵֵֶֶַָָואין
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מּועט ‰. ׁשהבלּה ּבכירה, אמּורים? ּדברים אבל ּבּמה . ְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָ
אֹו ּבאפר, חּפה אֹו האׁש, ׁשּגרף ּפי על אף - ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּתּנּור
על  ולא ּבתֹוכֹו, מׁשהין אין - ּבגבבה אֹו ּבקׁש ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹׁשהּסיקּוהּו

לֹו סֹומכין ולא לו]ּגּביו, צרּכֹו,[צמוד ּכל ּבׁשל ׁשּלא ּתבׁשיל ְְְְִִֶַַַָָָָֹֹ
חם  והבלֹו הֹואיל לֹו; ויפה ּומצטּמק צרּכֹו ּכל ׁשּבׁשל ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָאֹו
האׁש ּבזֹו יחּתה ׁשּמא וחֹוׁשׁשים ּדעּתֹו, מּסיח אינֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָּביֹותר,

מכּסה. אֹו ּוגבבה קׁש אׁש ׁשהיא ּפי על אף ְְְִִֵֶַַַַָָָָֻהּמעּוטה,
.Â מּפני ׁשּגרף? ּפי על אף ּבּתּנּור, לׁשהֹות אסרּו ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָולּמה

אפׁשר  ואי ועצמּה, האׁש רב אּלא ּגֹורף אינֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהּגֹורף
ּומּפני  אחת; ניצֹוצה ּתּׁשאר ׁשּלא עד האׁש ּכל ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹלגרף

לנער ּכדי יחּתה ׁשּמא חם, הּניצֹוצֹות [ולהבעיר]ׁשהבלֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
ְִַָהּנׁשארֹות.

.Êקטנה]הּכּפח כירה ּומּועט [- הּכירה, מהבל רב הבלֹו - ְִֵֶֶֶַַַָָָֻ
ּבגפת הּסיקֹו אם ,לפיכ הּתּנּור. זיתים]מהבל אֹו[פסולת ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָ

על  ולא ּבתֹוכֹו מׁשהין ואין ּכתּנּור, הּוא הרי - ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַֹּבעצים
אֹו צרּכֹו, ּכל ּבׁשל ׁשּלא ּתבׁשיל לֹו סֹומכין ולא ְְְְִִֶַַַָָָָֹֹּגּביו,
ואם  ּבאפר. ּכּסה אֹו ׁשּגרף ּפי על אף לֹו, ויפה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמצטּמק
ּבקׁש ׁשהּסקה ּככירה הּוא הרי - ּבגבבה אֹו ּבקׁש ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֻהּסיקּוהּו
אף  מּבערב, לּכירה לסמ ּומּתר עליו. ּומׁשהין ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹֻּובגבבה,

ּכּפח?על הּוא ואיזה ּכירה, היא ואיזֹו ּגרּופה. ׁשאינּה ּפי ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻ
ׁשפיתת מקֹום הנחת]ּכירה, מקֹום [- וכּפח, קדרֹות; ׁשּתי ְְְְְְִִֵֵַָָֻ

אחת. קדרה ְְִֵַַַָׁשפיתת
.Áצרּכֹו ּכל ׁשּבׁשל אֹו ּכלל, ּבׁשל ׁשּלא חי ְְְִֶֶַַַַָָָָָֹּתבׁשיל

לֹו ורע לטעמו]ּומצטּמק מזיקה לׁשהֹותֹו[ההצטמקות מּתר - ְְְִֵַַַָֻ
ּתבׁשיל  וכן ּבתּנּור. ּבין וכּפח ּבכירה ּבין האׁש, ּגּבי ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֻעל
ּומצטּמק  צרּכֹו ּכל ּבׁשל אֹו צרּכֹו, ּכל ּבׁשל ולא ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָֹׁשּבׁשל
לבין  סמּו חי אבר לתֹוכֹו הׁשלי אם - לֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַָָויפה
על  לׁשהֹותֹו ּומּתר חי, ּכתבׁשיל הּכל נעׂשה ְְְְֲִַַַַַַַָָָֹֻהּׁשמׁשֹות,
הּסיח  ׁשּכבר מּפני ּכּסה; ולא גרף ׁשּלא ּפי על אף ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹהאׁש

ּבּגחלים. לחּתֹות ּבא ואינֹו מּמּנּו, ְְְִִֵֶֶַַַָָּדעּתֹו
.Ë- אֹותֹו וׁשהה עבר אם - לׁשהֹותֹו ׁשאסּור ּתבׁשיל ְְְִִִֶַַַָָָָּכל

ׁשּבת  מֹוצאי עד לאכלֹו ׁשּיעׂשהאסּור ּבכדי וימּתין [שיעור , ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
בישול] אותו לבשל שיוכל ׁשּלא זמן ּתבׁשיל אם - ׁשכחֹו ואם .ְְְִִִֶַָֹ

ּתבׁשיל  ואם ׁשּבת; מֹוצאי עד אסּור הּוא, צרּכֹו ּכל ְְְִִֵַַַַָָָָָָּבׁשל
לאכלֹוׁשּבׁשל  מּתר לֹו, ויפה ּומצטּמק הּוא צרּכֹו ּכל ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֻ

ְַָּבׁשּבת.
.Èׁשּמּת אֹותֹוּכל ּכׁשּנֹוטלין - האׁש ּגּבי על לׁשהֹותֹו ר ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֻ

למקֹומֹו להחזירֹו אסּור אּלא ּבׁשּבת, לעֹולם, מחזירין ואין . ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ
ׁשהּסקּו וכּפח ּבכירה אֹו מכּסה, אֹו ּגרּופה ּכירה ּגּבי ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֻֻֻעל
קרקע; ּגּבי על הּקדרה הּניח ׁשּלא והּוא, ּוגבבה; ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹּבקׁש
ואפּלּו אֹותּה, מחזירין אין הּקרקע, ּגּבי על מּׁשהּניחּה ְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָאבל
לכּפח  ולא לתּנּור מחזירין ואין מכּסה. אֹו ּגרּופה, ּגּבי ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָֹֻֻעל
מּפני  ּכּסה, אֹו ׁשּגרף ּפי על אף ּבעצים, אֹו ּבגפת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻׁשהּסקּו
סֹומכין  אין עליו, מחזירין ׁשאין וכל ּביֹותר. חם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשהבלן

לו]לֹו ְַָּבׁשּבת.[צמוד
.‡Èמגרפה להכניס האׁש,[כף]אסּור על והיא לקדרה, ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָ

ׁשּמגיס מּפני ּבׁשּבת; מּמּנה וזה [מערבב]להֹוציא ּבּה, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

להחזיר  ּומּתר ּבׁשּבת. ּכמבּׁשל ונמצא הּוא, הּבּׁשּול ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָֻמּצרכי
ׁשהבלּה לכירה מּועט ׁשהבלּה מּכירה אפּלּו לכירה, ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶָָָָָָָמּכירה

לטמינה מּכירה לא אבל חומה]מרּבה; לשמור ולא [בתנור , ְְְֲִִִִֶָָָֹֹֻ
לכירה. ְְִִִָָמּטמינה

.·Èעססּיֹות קדרה אדם ימּלא כתושים]לא תבואה [גרגירי ְְֲִֵֵַָָָָֹ
קטנית]ותרמֹוסין הּתּנּור [מין לתֹו ויּתן מים, ׁשל חבית אֹו , ְְְְִִִִֵֶַַַָֻ

ויׁש חׁשכה, עם ׁשּבת ּכּיֹוצא ערב וכל ׁשאּלּו - אֹותן הה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּבׁשל  ׁשּלא ּכתבׁשיל עּקר, ּכל ּבׁשלּו ׁשּלא ּפי על אף ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּבהן,
ודעּתֹו הרּבה, ּבּׁשּול צריכין ׁשאינן מּפני הן, צרּכֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּכל
ואם  ּבתּנּור. לׁשהֹותן אסּור ּולפיכ לאלּתר, לאכלן ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָעליהן
ּבכדי  וימּתין ׁשּבת, מֹוצאי עד אסּורין - וׁשהה ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָעבר

ֵֶָׁשּיעׂשּו.
.‚Èאֹותֹו וׁשהה יֹום, מּבעֹוד ּבׂשר לתֹוכֹו ׁשּנתן ְְְִִֶַַָָָָּתּנּור

יחּתה  ׁשאם מּתר; ּבֹו, וכּיֹוצא הּוא ּגדי ּבׂשר אם - ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֻּבׁשּבת
יתחר מעט]ּבּגחלים, אּלא [ישרף צרי ׁשאינֹו הּבׂשר, ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

אסּור, הּוא, ׁשֹור אֹו עז ּבׂשר ואם ּבלבד; האׁש ְְְֲִִִֵֵַַָָחמימּות
- ּבטיט הּתּנּור ּפי טח ואם לבּׁשלֹו. ּבּגחלים יחּתה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָׁשּמא
הרּוח, ּתּכנס ולחּתֹות, הּתּנּור לפּתח ּבא ׁשאם ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֻמּתר,

הּתּנּור. ויצטּנן ויּפסד, הּבׂשר ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָויתקּׁשה
.„È עליו ּגֹוזרין אין אֹותֹו, מפסדת ׁשהרּוח ּדבר ּכל ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוכן

ויחּתה  יגּלהּו ּפׁשּתן ׁשּמא ׁשל אּונין נֹותנין זה ּומּפני ; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
יּפסד. - ּגּלהּו ׁשאם חׁשכה, עם הּתּנּור ְֲִִִִֵֵֶַַָָָלתֹו

.ÂËאֹו העז ּכבׂשר הּוא הרי - הּתּנּור לתֹו ׁשלם ּגדי ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָנתן
אם  אּלא ּבּגחלים, יחּתה ׁשּמא לׁשהֹותֹו, ואסּור ׁשֹור, ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָּבׂשר

הּתּנּור  טח עם ּכן לּתּנּור הּפסח ּכבׂש לׁשלׁשל ּומּתר . ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֻ
זריזין  חבּורה ׁשּבני מּפני טח, ׁשאינֹו ּפי על אף ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָחׁשכה,

ֵהן.[זהירים]
.ÊËּב צֹולין ּכדי אין אּלא האׁש, ּגּבי על ּוביצה ּבצל ׂשר ְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ

יֹום  מּבעֹוד אחר ׁשּיּצלּו נׁשארּו ואם לאכילה. ראּויין ויהיּו , ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָ
ׁשהן  מּפני מּתר, - הרּבה ׁשּיּצלּו עד ּבׁשּבת האׁש על ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻּכן

יחר - חתה ׁשאם לֹו; ורע מעט]ּכמצטּמק אֹותן,[ישרוף ְְְְִִֵֶַַַָָָֹ
הּמגמר מּניחין זה ּומּפני הם. האׁש ּגּוף ּתחת [בשמים]ׁשעל ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻ

יּׂשרף חׁשכה,עם[בגדים]הּכלים - ּבּגחלים חתה ׁשאם ֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
הּכלים ויעּׁשן בבגדים]הּמגמר עשן .[יעלה ְִִֵֵַַַָֻ

.ÊÈאינֹו זה, ּבענין אֹוסרין ׁשאנּו ּדבר ׁשּכל למדּת, ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָהא
יחּתה  ׁשּמא - ּגזרה אּלא ּבׁשּבת, נעׂשה ׁשהּוא מּׁשּום ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאסּור

לּיֹורה צמר נֹותנין אין ,לפיכ אם [לצובעו]ּבּגחלים. אּלא , ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
עקּורה היתה יחּתה [מוגבהת]ּכן ׁשּמא - האׁש מעל ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָ

טּוח ּפיה ׁשּיהיה והּוא יגיס [סגור]ּבּגחלים; ׁשּמא - ּבטיט ְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָ
מּׁשחׁשכה. ֲִֵֶָָּבּה

.ÁÈ הררה ולא חׁשכה, עם ּבּתּנּור הּפת את נֹותנין ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָֹאין
דקה] ׁשּיקרמּו[עוגה ּכדי אּלא - הּגחלים ּגּבי [ישחימו]על ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ּבאׁש אֹו ּבּתּנּור מדּבקים ׁשאינן העליון]ּפנים ואם [חלקה . ְְִִִֵֵֶַַָָָָֻ
יחּתה, ׁשאם מּתר; - אפּיתן ׁשּיגמר עד כן אחרי ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻנׁשארּו
לא  ועדין וחׁשכה לחׁשכה, סמּו נתן ואם אֹותן. ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָֹיפסיד
מֹוצאי  עד מהן לאכל אסּור - ּבמזיד אם - פניה ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹקרמּו
לרּדֹות  לֹו מּתר - ּבׁשֹוגג ואם ׁשּיעׂשּו. ּבכדי וימּתין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֻׁשּבת,
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התנור] מן להוציא ּבׁשּבת;[- סעּודֹות ׁשלׁש מזֹון ְְְִֶַָָָֹמּמּנה
ּבמרּדה ירּדה לא - רֹודה לכך]ּוכׁשהּוא מיוחד כלי -]ּכדר ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַֹ

ּבּה. וכּיֹוצא ּבסּכין אּלא ּבחל, עֹוׂשה ְְְִֵֶֶֶַַָָֹׁשהּוא
.ËÈ ׁשּירצה ּדבר מּכל מדּורה אדם ּגּבי עֹוׂשה על ּבין , ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ּומׁשּתּמׁש יֹום, מּבעֹוד ּומדליקּה מנֹורה, ּגּבי על ּבין ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָקרקע
רב  ׁשּידליק וצרי ּבׁשּבת. ּכנגּדּה מתחּמם אֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹלאֹורּה
מאליה  עֹולה ׁשלהבת ׁשּתהא עד חׁשכה, קדם ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּמדּורה
ּבׁשּבת  ּבּה להנֹות אסּור רּבּה, הדליק לא ואם הּׁשּבת; ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֻקדם
ׁשּתעלה  ּכדי העצים ויניד ּבּה יחּתה ׁשּמא ּגזרה , -ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
עביֹו רב להדליק צרי יחידי, עץ הדליק ואם ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָֹהּׁשלהבת.

יֹום. מּבעֹוד הּקפֹו ְְִֵֶֹורב
.Îּבּגבּולין אמּורים? ּדברים מקומות]ּבּמה אבל [בשאר ; ְְֲֲִִִֶַַָָ

הּמֹוקד  ּבית ּבמדּורת ּבעצים האּור את מאחיזין ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבּמקּדׁש,
לפני]עם חֹוׁשׁשין [- ואין ׁשהּכהנים חׁשכה, יחּתה, ׁשּמא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

הן.[זהירים]זריזין ְִִֵ
.‡Î ּגרעינים ׁשל אֹו קנים ׁשל מדּורה צריהיתה אינֹו - ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָ

הּׁשּבת, קדם האׁש ּבּה ׁשהתחיל ּכיון אּלא הרב; ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹלהדליק
ּבמהרה, ּבהן נתלית ׁשהאׁש מּפני ּבּה, להׁשּתּמׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻמּתר
הּניח  אֹו קנים, אגד אם ,לפיכ לחּתֹות.  צרי ְְְִִִִִִֵַַַָָָָואינֹו

ּבחֹותלֹות ׁשּתעלה [סלים]הּגרעינין וצרי ּכעצים, הן הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
הּׁשּבת. קדם מאליה הּׁשלהבת ְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּבהן

.·Îרבב ׁשל אֹו ּגפרית, ׁשל אֹו זפת, ׁשל דבר מדּורה [כל ְְְִֶֶֶֶֶָָָ
קירהשמנוני] ׁשל אֹו ּגבבה [שעוה], ׁשל אֹו קׁש, ׁשל אֹו , ְִֶֶֶַָָָ

דקים] מּפני [עצים הּׁשּבת, קדם רּבּה להדליק צרי אינֹו -ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֻ
ּבמהרה. אֹותם מדלקת ְְִֵֵֶֶֶַָָָׁשהאׁש

ד  ¤¤ּפרק
מתחּמם,‡. הּוא - הּתבׁשיל ּבהן טמן ׁשאם ּדברים, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָיׁש

ּגפת ּכגֹון: האׁש, ּכעין ּבבּׁשּולֹו זיתים]ּומֹוסיפין ,[פסולת ְְְִִִֵֵֶֶָ
זּוגין [שדות]וזבל  אֹו וחל, וסיד, ּומלח, ענבים], [קליפות ְְְִִֶֶֶַֹ

צמר]ּומּוכין ׁשּׁשלׁשּתן[אגודות ּבזמן [האחרונים]ועׂשבים ְְְֲִִִֶַַָָָ
הּמֹוסיף'. 'ּדבר נקראין אּלּו, ּודברים עצמן; מחמת ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָלחין
ּבחמימּותֹו יּׁשאר - הּתבׁשיל ּבהן טמן ׁשאם ּדברים, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָויׁש
אֹותֹו מֹונעין אּלא ּבּׁשּול, לֹו מֹוסיפין ואינן ְְְִִִִִֵֶַָָּבלבד,
ּוכסּות, יבׁשים, ועׂשבים ּומּוכין זּוגין ּכגֹון: ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָמּלהצטּנן,

וכנפי נוצות]ּופרֹות, ּונערת[- פירורי]יֹונה, הּפׁשּתן,[- ְְְְִֵֵֶַַָָֹ
חרׁשים ּוׁשלחין[נגרים]ּונסרת בשערותיה], בהמה וגּזי [עור , ְְְִִִֵֶָָָֹ

מֹוסיף'. ׁשאינֹו 'ּדבר נקראין אּלּו, ּודברים ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָצמר;
יֹום,·. מּבעֹוד הּמֹוסיף ּבדבר ׁשּטֹומנין היה, הּדין ְְְִִִִִֶַַָָָָמן

האׁש ּגּבי על מׁשהין ׁשהרי ּבׁשּבת, טמּון הּתבׁשיל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָויּׁשאר
מּבעֹוד  הּמֹוסיף, ּבדבר להטמין חכמים אסרּו אבל ְְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָּבׁשּבת;
עד  לגּלֹותּה ויצטר ּבׁשּבת, הּקדרה ּתרּתח ׁשּמא ּגזרה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָיֹום,
ּבדבר  טֹומן ונמצא ּבׁשּבת, ויכּסה ויחזר הרתיחה, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּתנּוח
ּבדבר  להטמין מּתר ,לפיכ אסּור. ׁשהּוא ּבׁשּבת, ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻהּמֹוסיף

הּׁשמׁשֹות ּבין לילה]הּמֹוסיף, ספק יום קדרֹות [ספק ׁשּסתם - ְְְִֵֵֶַַָָ
ׁשּוב  ׁשּנחּו, וכיון מּבעּבּוען, ונחּו רתחּו ּכבר הּׁשמׁשֹות, ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָּבין

רֹותחין. ְִֵָאינן

מֹוסיף,‚. ׁשאינֹו ּבדבר הּתבׁשיל לטמן היה, הּדין מן ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹוכן
ּג - זה ּדבר חכמים אסרּו אבל עצמּה; ׁשּמא ּבׁשּבת זרה ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָ

ּברמץ חם]יטמין ונמצא [אפר אׁש, ׁשל ניצֹוצֹות ּבֹו ויהיה , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָ
חם [גורף]חֹותה ּדבר להטמין אסרּו ,לפיכ ּבּגחלים; ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ

מֹוסיף. ׁשאינֹו ּבדבר ואפּלּו ְְֲִִֵֶַַָָָּבׁשּבת,
חׁשכה„. לא ספק חׁשכה השמשות]ספק בין לטמן [- מּתר , ְֲֲִֵֵֵֵָָָָָֹֹֻ

ׁשאינֹו ּבדבר ּבׁשּבת, הּצֹונן ּדבר לטמן ּומּתר חם. ּדבר ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֻאת
ׁשּתפּוג ּכדי אֹו ּביֹותר, יצטּנן ׁשּלא צּנתֹו.[תחלש]מֹוסיף, ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹ

לכּסֹותן, מּתר - ּבׁשּבת ונתּגּלּו ׁשּבת, מערב ׁשּטמנן ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻחּמין
ּכיצד? ּבׁשּבת. הּכּסּוי להחליף ּומּתר מֹוסיף; אינֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֻׁשהרי
ּומּניח  יֹונה ּכנפי נֹוטל אֹו יֹונה, ּכנפי ּומּניח ּכסּות ְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָנֹוטל

ְַהּכסּות.
מּתר ‰. - אחר לכלי מּכלי החּמין, הּמים אֹו הּתבׁשיל ְְְִִִִִִִִֵַַַַַַַָָֻּפּנה

ּכמֹו מֹוסיף, ׁשאינֹו ּבדבר ּבׁשּבת האחר הּכלי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָלהטמין
חם  ּדבר אּלא ּבׁשּבת, להטמין אסרּו ׁשּלא הּצֹונן ; ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹהּדבר

מּתר  ּפּנהּו, אם אבל ּבֹו; ׁשּנתּבּׁשל ראׁשֹון ּבכלי .ׁשהּוא ְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָֻ
.Âמחם מים]מּניחין על [דוד ּוקדרה ּבׁשּבת, מחם ּגּבי על ְְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָ

קד  ּגּבי על ּומחם מחם, ּגּבי על ּוקדרה קדרה, -ּגּבי רה ְְְֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָ
ּבׁשביל [סותם]וטח אּלא ׁשּיּוחּמּו, ּבׁשביל לא ּבבצק; ּפיהם ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹ

אבל  ּבׁשּבת, להטמין אּלא אסרּו ׁשּלא חּמם; על ְְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻׁשּיעמדּו
עֹומדין  ׁשּיהיּו ּכדי חם, ּכלי ּגּבי על חם ּכלי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַלהּניח
צֹונן  ּדבר ּבֹו ׁשּיׁש ּכלי מּניחין אין אבל מּתר. - ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻּבחמימּותן
ואם  ּבׁשּבת; חם ּבֹו מֹוליד ׁשהרי ּבׁשּבת, חם ּכלי ּגּבי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹעל

יום]הּניחֹו בעוד ּבדבר [- ּכטֹומן ואינֹו מּתר, - מּבערב ְְְִִִֵֵֶֶָָָָֻ
ִַהּמֹוסיף.

ה  ¤¤ּפרק
ואם ‡. מדליק רצה אם רׁשּות, אינּה ּבׁשּבת נר ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָהדלקת

מדליק  אינֹו עד רצה אחריה לרּדף חּיב ׁשאינֹו מצוה ולא ; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ
לאכילה; ידים נטילת אֹו חצרֹות ערּובי ּכגֹון ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּיעׂשּנה,
להיֹות  חּיבין נׁשים, ואחד אנׁשים ואחד חֹובה. ְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָָאּלא
ׁשֹואל  - ּיאכל מה לֹו אין אפּלּו ּבׁשּבת. ּדלּוק נר ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹּבבּתיהן
ענג  ּבכלל ׁשּזה הּנר; את ּומדליק ׁשמן ולֹוקח הּפתחים, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹעל
אלהינּו ה' אּתה ּברּו' הדלקה: קדם לבר וחּיב ְְְֱֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹׁשּבת.
ׁשל  נר להדליק וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר הע ֹולם, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָמל
ּבהם  חּיב ׁשהּוא הּדברים ּכל על ׁשּמבר ּכדר - ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּבת'

סֹופרים. ְְִִִֵמּדברי
הּׁשּבת·. לנר להׁשּתּמׁש יהיה [באורו]מּתר ׁשּלא והּוא , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֻ

ּבראּיתֹו, לדקּדק ׁשּצרי ּדבר אבל הרּבה; עּיּון צרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָהּדבר
יּטה ׁשּמא ּגזרה - הּנר לאֹור להבחינֹו השמן אסּור לקרב [הנר ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ

.לפתילה]
ׁשקיעת ‚. קדם יֹום, מּבעֹוד להדליק צרי ְְְְְִִִִִֶַַַַָֹהּמדליק

לפי החּמה  האנׁשים, מן יֹותר זה ּדבר על מצּוֹות ונׁשים . ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֻ
ואף  הּבית; ּבמלאכת העסּוקֹות והן ּבּבּתים, מצּויֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשהן
ולֹומר  ,ּכ על אֹותן ולבּדק להזהירן האיׁש צרי כן, ּפי ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָֹעל
הּנר'. את 'הדליקּו :ׁשּתחׁש קדם ׁשּבת ערב ביתֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹלאנׁשי
מדליקין. אין - נכנס לא ספק הּׁשּבת, ונכנס חׁשכה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹספק
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מּועט ‰. ׁשהבלּה ּבכירה, אמּורים? ּדברים אבל ּבּמה . ְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָ
אֹו ּבאפר, חּפה אֹו האׁש, ׁשּגרף ּפי על אף - ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּתּנּור
על  ולא ּבתֹוכֹו, מׁשהין אין - ּבגבבה אֹו ּבקׁש ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹׁשהּסיקּוהּו

לֹו סֹומכין ולא לו]ּגּביו, צרּכֹו,[צמוד ּכל ּבׁשל ׁשּלא ּתבׁשיל ְְְְִִֶַַַָָָָֹֹ
חם  והבלֹו הֹואיל לֹו; ויפה ּומצטּמק צרּכֹו ּכל ׁשּבׁשל ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָאֹו
האׁש ּבזֹו יחּתה ׁשּמא וחֹוׁשׁשים ּדעּתֹו, מּסיח אינֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָּביֹותר,

מכּסה. אֹו ּוגבבה קׁש אׁש ׁשהיא ּפי על אף ְְְִִֵֶַַַַָָָָֻהּמעּוטה,
.Â מּפני ׁשּגרף? ּפי על אף ּבּתּנּור, לׁשהֹות אסרּו ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָולּמה

אפׁשר  ואי ועצמּה, האׁש רב אּלא ּגֹורף אינֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהּגֹורף
ּומּפני  אחת; ניצֹוצה ּתּׁשאר ׁשּלא עד האׁש ּכל ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹלגרף

לנער ּכדי יחּתה ׁשּמא חם, הּניצֹוצֹות [ולהבעיר]ׁשהבלֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
ְִַָהּנׁשארֹות.

.Êקטנה]הּכּפח כירה ּומּועט [- הּכירה, מהבל רב הבלֹו - ְִֵֶֶֶַַַָָָֻ
ּבגפת הּסיקֹו אם ,לפיכ הּתּנּור. זיתים]מהבל אֹו[פסולת ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָ

על  ולא ּבתֹוכֹו מׁשהין ואין ּכתּנּור, הּוא הרי - ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַֹּבעצים
אֹו צרּכֹו, ּכל ּבׁשל ׁשּלא ּתבׁשיל לֹו סֹומכין ולא ְְְְִִֶַַַָָָָֹֹּגּביו,
ואם  ּבאפר. ּכּסה אֹו ׁשּגרף ּפי על אף לֹו, ויפה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמצטּמק
ּבקׁש ׁשהּסקה ּככירה הּוא הרי - ּבגבבה אֹו ּבקׁש ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֻהּסיקּוהּו
אף  מּבערב, לּכירה לסמ ּומּתר עליו. ּומׁשהין ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹֻּובגבבה,

ּכּפח?על הּוא ואיזה ּכירה, היא ואיזֹו ּגרּופה. ׁשאינּה ּפי ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻ
ׁשפיתת מקֹום הנחת]ּכירה, מקֹום [- וכּפח, קדרֹות; ׁשּתי ְְְְְְִִֵֵַָָֻ

אחת. קדרה ְְִֵַַַָׁשפיתת
.Áצרּכֹו ּכל ׁשּבׁשל אֹו ּכלל, ּבׁשל ׁשּלא חי ְְְִֶֶַַַַָָָָָֹּתבׁשיל

לֹו ורע לטעמו]ּומצטּמק מזיקה לׁשהֹותֹו[ההצטמקות מּתר - ְְְִֵַַַָֻ
ּתבׁשיל  וכן ּבתּנּור. ּבין וכּפח ּבכירה ּבין האׁש, ּגּבי ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֻעל
ּומצטּמק  צרּכֹו ּכל ּבׁשל אֹו צרּכֹו, ּכל ּבׁשל ולא ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָֹׁשּבׁשל
לבין  סמּו חי אבר לתֹוכֹו הׁשלי אם - לֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַָָויפה
על  לׁשהֹותֹו ּומּתר חי, ּכתבׁשיל הּכל נעׂשה ְְְְֲִַַַַַַַָָָֹֻהּׁשמׁשֹות,
הּסיח  ׁשּכבר מּפני ּכּסה; ולא גרף ׁשּלא ּפי על אף ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹהאׁש

ּבּגחלים. לחּתֹות ּבא ואינֹו מּמּנּו, ְְְִִֵֶֶַַַָָּדעּתֹו
.Ë- אֹותֹו וׁשהה עבר אם - לׁשהֹותֹו ׁשאסּור ּתבׁשיל ְְְִִִֶַַַָָָָּכל

ׁשּבת  מֹוצאי עד לאכלֹו ׁשּיעׂשהאסּור ּבכדי וימּתין [שיעור , ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
בישול] אותו לבשל שיוכל ׁשּלא זמן ּתבׁשיל אם - ׁשכחֹו ואם .ְְְִִִֶַָֹ

ּתבׁשיל  ואם ׁשּבת; מֹוצאי עד אסּור הּוא, צרּכֹו ּכל ְְְִִֵַַַַָָָָָָּבׁשל
לאכלֹוׁשּבׁשל  מּתר לֹו, ויפה ּומצטּמק הּוא צרּכֹו ּכל ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֻ

ְַָּבׁשּבת.
.Èׁשּמּת אֹותֹוּכל ּכׁשּנֹוטלין - האׁש ּגּבי על לׁשהֹותֹו ר ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֻ

למקֹומֹו להחזירֹו אסּור אּלא ּבׁשּבת, לעֹולם, מחזירין ואין . ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ
ׁשהּסקּו וכּפח ּבכירה אֹו מכּסה, אֹו ּגרּופה ּכירה ּגּבי ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֻֻֻעל
קרקע; ּגּבי על הּקדרה הּניח ׁשּלא והּוא, ּוגבבה; ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹּבקׁש
ואפּלּו אֹותּה, מחזירין אין הּקרקע, ּגּבי על מּׁשהּניחּה ְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָאבל
לכּפח  ולא לתּנּור מחזירין ואין מכּסה. אֹו ּגרּופה, ּגּבי ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָֹֻֻעל
מּפני  ּכּסה, אֹו ׁשּגרף ּפי על אף ּבעצים, אֹו ּבגפת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻׁשהּסקּו
סֹומכין  אין עליו, מחזירין ׁשאין וכל ּביֹותר. חם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשהבלן

לו]לֹו ְַָּבׁשּבת.[צמוד
.‡Èמגרפה להכניס האׁש,[כף]אסּור על והיא לקדרה, ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָ

ׁשּמגיס מּפני ּבׁשּבת; מּמּנה וזה [מערבב]להֹוציא ּבּה, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

להחזיר  ּומּתר ּבׁשּבת. ּכמבּׁשל ונמצא הּוא, הּבּׁשּול ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָֻמּצרכי
ׁשהבלּה לכירה מּועט ׁשהבלּה מּכירה אפּלּו לכירה, ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶָָָָָָָמּכירה

לטמינה מּכירה לא אבל חומה]מרּבה; לשמור ולא [בתנור , ְְְֲִִִִֶָָָֹֹֻ
לכירה. ְְִִִָָמּטמינה

.·Èעססּיֹות קדרה אדם ימּלא כתושים]לא תבואה [גרגירי ְְֲִֵֵַָָָָֹ
קטנית]ותרמֹוסין הּתּנּור [מין לתֹו ויּתן מים, ׁשל חבית אֹו , ְְְְִִִִֵֶַַַָֻ

ויׁש חׁשכה, עם ׁשּבת ּכּיֹוצא ערב וכל ׁשאּלּו - אֹותן הה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּבׁשל  ׁשּלא ּכתבׁשיל עּקר, ּכל ּבׁשלּו ׁשּלא ּפי על אף ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּבהן,
ודעּתֹו הרּבה, ּבּׁשּול צריכין ׁשאינן מּפני הן, צרּכֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּכל
ואם  ּבתּנּור. לׁשהֹותן אסּור ּולפיכ לאלּתר, לאכלן ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָעליהן
ּבכדי  וימּתין ׁשּבת, מֹוצאי עד אסּורין - וׁשהה ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָעבר

ֵֶָׁשּיעׂשּו.
.‚Èאֹותֹו וׁשהה יֹום, מּבעֹוד ּבׂשר לתֹוכֹו ׁשּנתן ְְְִִֶַַָָָָּתּנּור

יחּתה  ׁשאם מּתר; ּבֹו, וכּיֹוצא הּוא ּגדי ּבׂשר אם - ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֻּבׁשּבת
יתחר מעט]ּבּגחלים, אּלא [ישרף צרי ׁשאינֹו הּבׂשר, ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

אסּור, הּוא, ׁשֹור אֹו עז ּבׂשר ואם ּבלבד; האׁש ְְְֲִִִֵֵַַָָחמימּות
- ּבטיט הּתּנּור ּפי טח ואם לבּׁשלֹו. ּבּגחלים יחּתה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָׁשּמא
הרּוח, ּתּכנס ולחּתֹות, הּתּנּור לפּתח ּבא ׁשאם ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֻמּתר,

הּתּנּור. ויצטּנן ויּפסד, הּבׂשר ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָויתקּׁשה
.„È עליו ּגֹוזרין אין אֹותֹו, מפסדת ׁשהרּוח ּדבר ּכל ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוכן

ויחּתה  יגּלהּו ּפׁשּתן ׁשּמא ׁשל אּונין נֹותנין זה ּומּפני ; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
יּפסד. - ּגּלהּו ׁשאם חׁשכה, עם הּתּנּור ְֲִִִִֵֵֶַַָָָלתֹו

.ÂËאֹו העז ּכבׂשר הּוא הרי - הּתּנּור לתֹו ׁשלם ּגדי ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָנתן
אם  אּלא ּבּגחלים, יחּתה ׁשּמא לׁשהֹותֹו, ואסּור ׁשֹור, ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָּבׂשר

הּתּנּור  טח עם ּכן לּתּנּור הּפסח ּכבׂש לׁשלׁשל ּומּתר . ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֻ
זריזין  חבּורה ׁשּבני מּפני טח, ׁשאינֹו ּפי על אף ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָחׁשכה,

ֵהן.[זהירים]
.ÊËּב צֹולין ּכדי אין אּלא האׁש, ּגּבי על ּוביצה ּבצל ׂשר ְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ

יֹום  מּבעֹוד אחר ׁשּיּצלּו נׁשארּו ואם לאכילה. ראּויין ויהיּו , ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָ
ׁשהן  מּפני מּתר, - הרּבה ׁשּיּצלּו עד ּבׁשּבת האׁש על ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻּכן

יחר - חתה ׁשאם לֹו; ורע מעט]ּכמצטּמק אֹותן,[ישרוף ְְְְִִֵֶַַַָָָֹ
הּמגמר מּניחין זה ּומּפני הם. האׁש ּגּוף ּתחת [בשמים]ׁשעל ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻ

יּׂשרף חׁשכה,עם[בגדים]הּכלים - ּבּגחלים חתה ׁשאם ֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
הּכלים ויעּׁשן בבגדים]הּמגמר עשן .[יעלה ְִִֵֵַַַָֻ

.ÊÈאינֹו זה, ּבענין אֹוסרין ׁשאנּו ּדבר ׁשּכל למדּת, ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָהא
יחּתה  ׁשּמא - ּגזרה אּלא ּבׁשּבת, נעׂשה ׁשהּוא מּׁשּום ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאסּור

לּיֹורה צמר נֹותנין אין ,לפיכ אם [לצובעו]ּבּגחלים. אּלא , ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
עקּורה היתה יחּתה [מוגבהת]ּכן ׁשּמא - האׁש מעל ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָ

טּוח ּפיה ׁשּיהיה והּוא יגיס [סגור]ּבּגחלים; ׁשּמא - ּבטיט ְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָ
מּׁשחׁשכה. ֲִֵֶָָּבּה

.ÁÈ הררה ולא חׁשכה, עם ּבּתּנּור הּפת את נֹותנין ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָֹאין
דקה] ׁשּיקרמּו[עוגה ּכדי אּלא - הּגחלים ּגּבי [ישחימו]על ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ּבאׁש אֹו ּבּתּנּור מדּבקים ׁשאינן העליון]ּפנים ואם [חלקה . ְְִִִֵֵֶַַָָָָֻ
יחּתה, ׁשאם מּתר; - אפּיתן ׁשּיגמר עד כן אחרי ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻנׁשארּו
לא  ועדין וחׁשכה לחׁשכה, סמּו נתן ואם אֹותן. ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָֹיפסיד
מֹוצאי  עד מהן לאכל אסּור - ּבמזיד אם - פניה ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹקרמּו
לרּדֹות  לֹו מּתר - ּבׁשֹוגג ואם ׁשּיעׂשּו. ּבכדי וימּתין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֻׁשּבת,
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התנור] מן להוציא ּבׁשּבת;[- סעּודֹות ׁשלׁש מזֹון ְְְִֶַָָָֹמּמּנה
ּבמרּדה ירּדה לא - רֹודה לכך]ּוכׁשהּוא מיוחד כלי -]ּכדר ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַֹ

ּבּה. וכּיֹוצא ּבסּכין אּלא ּבחל, עֹוׂשה ְְְִֵֶֶֶַַָָֹׁשהּוא
.ËÈ ׁשּירצה ּדבר מּכל מדּורה אדם ּגּבי עֹוׂשה על ּבין , ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ּומׁשּתּמׁש יֹום, מּבעֹוד ּומדליקּה מנֹורה, ּגּבי על ּבין ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָקרקע
רב  ׁשּידליק וצרי ּבׁשּבת. ּכנגּדּה מתחּמם אֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹלאֹורּה
מאליה  עֹולה ׁשלהבת ׁשּתהא עד חׁשכה, קדם ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּמדּורה
ּבׁשּבת  ּבּה להנֹות אסּור רּבּה, הדליק לא ואם הּׁשּבת; ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֻקדם
ׁשּתעלה  ּכדי העצים ויניד ּבּה יחּתה ׁשּמא ּגזרה , -ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
עביֹו רב להדליק צרי יחידי, עץ הדליק ואם ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָֹהּׁשלהבת.

יֹום. מּבעֹוד הּקפֹו ְְִֵֶֹורב
.Îּבּגבּולין אמּורים? ּדברים מקומות]ּבּמה אבל [בשאר ; ְְֲֲִִִֶַַָָ

הּמֹוקד  ּבית ּבמדּורת ּבעצים האּור את מאחיזין ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבּמקּדׁש,
לפני]עם חֹוׁשׁשין [- ואין ׁשהּכהנים חׁשכה, יחּתה, ׁשּמא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

הן.[זהירים]זריזין ְִִֵ
.‡Î ּגרעינים ׁשל אֹו קנים ׁשל מדּורה צריהיתה אינֹו - ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָ

הּׁשּבת, קדם האׁש ּבּה ׁשהתחיל ּכיון אּלא הרב; ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹלהדליק
ּבמהרה, ּבהן נתלית ׁשהאׁש מּפני ּבּה, להׁשּתּמׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻמּתר
הּניח  אֹו קנים, אגד אם ,לפיכ לחּתֹות.  צרי ְְְִִִִִִֵַַַָָָָואינֹו

ּבחֹותלֹות ׁשּתעלה [סלים]הּגרעינין וצרי ּכעצים, הן הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
הּׁשּבת. קדם מאליה הּׁשלהבת ְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּבהן

.·Îרבב ׁשל אֹו ּגפרית, ׁשל אֹו זפת, ׁשל דבר מדּורה [כל ְְְִֶֶֶֶֶָָָ
קירהשמנוני] ׁשל אֹו ּגבבה [שעוה], ׁשל אֹו קׁש, ׁשל אֹו , ְִֶֶֶַָָָ

דקים] מּפני [עצים הּׁשּבת, קדם רּבּה להדליק צרי אינֹו -ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֻ
ּבמהרה. אֹותם מדלקת ְְִֵֵֶֶֶַָָָׁשהאׁש

ד  ¤¤ּפרק
מתחּמם,‡. הּוא - הּתבׁשיל ּבהן טמן ׁשאם ּדברים, ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָיׁש

ּגפת ּכגֹון: האׁש, ּכעין ּבבּׁשּולֹו זיתים]ּומֹוסיפין ,[פסולת ְְְִִִֵֵֶֶָ
זּוגין [שדות]וזבל  אֹו וחל, וסיד, ּומלח, ענבים], [קליפות ְְְִִֶֶֶַֹ

צמר]ּומּוכין ׁשּׁשלׁשּתן[אגודות ּבזמן [האחרונים]ועׂשבים ְְְֲִִִֶַַָָָ
הּמֹוסיף'. 'ּדבר נקראין אּלּו, ּודברים עצמן; מחמת ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָלחין
ּבחמימּותֹו יּׁשאר - הּתבׁשיל ּבהן טמן ׁשאם ּדברים, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָויׁש
אֹותֹו מֹונעין אּלא ּבּׁשּול, לֹו מֹוסיפין ואינן ְְְִִִִִֵֶַָָּבלבד,
ּוכסּות, יבׁשים, ועׂשבים ּומּוכין זּוגין ּכגֹון: ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָמּלהצטּנן,

וכנפי נוצות]ּופרֹות, ּונערת[- פירורי]יֹונה, הּפׁשּתן,[- ְְְְִֵֵֶַַָָֹ
חרׁשים ּוׁשלחין[נגרים]ּונסרת בשערותיה], בהמה וגּזי [עור , ְְְִִִֵֶָָָֹ

מֹוסיף'. ׁשאינֹו 'ּדבר נקראין אּלּו, ּודברים ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָצמר;
יֹום,·. מּבעֹוד הּמֹוסיף ּבדבר ׁשּטֹומנין היה, הּדין ְְְִִִִִֶַַָָָָמן

האׁש ּגּבי על מׁשהין ׁשהרי ּבׁשּבת, טמּון הּתבׁשיל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָויּׁשאר
מּבעֹוד  הּמֹוסיף, ּבדבר להטמין חכמים אסרּו אבל ְְְְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָּבׁשּבת;
עד  לגּלֹותּה ויצטר ּבׁשּבת, הּקדרה ּתרּתח ׁשּמא ּגזרה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָיֹום,
ּבדבר  טֹומן ונמצא ּבׁשּבת, ויכּסה ויחזר הרתיחה, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּתנּוח
ּבדבר  להטמין מּתר ,לפיכ אסּור. ׁשהּוא ּבׁשּבת, ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻהּמֹוסיף

הּׁשמׁשֹות ּבין לילה]הּמֹוסיף, ספק יום קדרֹות [ספק ׁשּסתם - ְְְִֵֵֶַַָָ
ׁשּוב  ׁשּנחּו, וכיון מּבעּבּוען, ונחּו רתחּו ּכבר הּׁשמׁשֹות, ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָּבין

רֹותחין. ְִֵָאינן

מֹוסיף,‚. ׁשאינֹו ּבדבר הּתבׁשיל לטמן היה, הּדין מן ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹוכן
ּג - זה ּדבר חכמים אסרּו אבל עצמּה; ׁשּמא ּבׁשּבת זרה ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָ

ּברמץ חם]יטמין ונמצא [אפר אׁש, ׁשל ניצֹוצֹות ּבֹו ויהיה , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָ
חם [גורף]חֹותה ּדבר להטמין אסרּו ,לפיכ ּבּגחלים; ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ

מֹוסיף. ׁשאינֹו ּבדבר ואפּלּו ְְֲִִֵֶַַָָָּבׁשּבת,
חׁשכה„. לא ספק חׁשכה השמשות]ספק בין לטמן [- מּתר , ְֲֲִֵֵֵֵָָָָָֹֹֻ

ׁשאינֹו ּבדבר ּבׁשּבת, הּצֹונן ּדבר לטמן ּומּתר חם. ּדבר ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֻאת
ׁשּתפּוג ּכדי אֹו ּביֹותר, יצטּנן ׁשּלא צּנתֹו.[תחלש]מֹוסיף, ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹ

לכּסֹותן, מּתר - ּבׁשּבת ונתּגּלּו ׁשּבת, מערב ׁשּטמנן ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻחּמין
ּכיצד? ּבׁשּבת. הּכּסּוי להחליף ּומּתר מֹוסיף; אינֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֻׁשהרי
ּומּניח  יֹונה ּכנפי נֹוטל אֹו יֹונה, ּכנפי ּומּניח ּכסּות ְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָנֹוטל

ְַהּכסּות.
מּתר ‰. - אחר לכלי מּכלי החּמין, הּמים אֹו הּתבׁשיל ְְְִִִִִִִִֵַַַַַַַָָֻּפּנה

ּכמֹו מֹוסיף, ׁשאינֹו ּבדבר ּבׁשּבת האחר הּכלי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָלהטמין
חם  ּדבר אּלא ּבׁשּבת, להטמין אסרּו ׁשּלא הּצֹונן ; ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹהּדבר

מּתר  ּפּנהּו, אם אבל ּבֹו; ׁשּנתּבּׁשל ראׁשֹון ּבכלי .ׁשהּוא ְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָֻ
.Âמחם מים]מּניחין על [דוד ּוקדרה ּבׁשּבת, מחם ּגּבי על ְְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָ

קד  ּגּבי על ּומחם מחם, ּגּבי על ּוקדרה קדרה, -ּגּבי רה ְְְֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָ
ּבׁשביל [סותם]וטח אּלא ׁשּיּוחּמּו, ּבׁשביל לא ּבבצק; ּפיהם ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹ

אבל  ּבׁשּבת, להטמין אּלא אסרּו ׁשּלא חּמם; על ְְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻׁשּיעמדּו
עֹומדין  ׁשּיהיּו ּכדי חם, ּכלי ּגּבי על חם ּכלי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַלהּניח
צֹונן  ּדבר ּבֹו ׁשּיׁש ּכלי מּניחין אין אבל מּתר. - ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻּבחמימּותן
ואם  ּבׁשּבת; חם ּבֹו מֹוליד ׁשהרי ּבׁשּבת, חם ּכלי ּגּבי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹעל

יום]הּניחֹו בעוד ּבדבר [- ּכטֹומן ואינֹו מּתר, - מּבערב ְְְִִִֵֵֶֶָָָָֻ
ִַהּמֹוסיף.

ה  ¤¤ּפרק
ואם ‡. מדליק רצה אם רׁשּות, אינּה ּבׁשּבת נר ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָהדלקת

מדליק  אינֹו עד רצה אחריה לרּדף חּיב ׁשאינֹו מצוה ולא ; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ
לאכילה; ידים נטילת אֹו חצרֹות ערּובי ּכגֹון ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּיעׂשּנה,
להיֹות  חּיבין נׁשים, ואחד אנׁשים ואחד חֹובה. ְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָָאּלא
ׁשֹואל  - ּיאכל מה לֹו אין אפּלּו ּבׁשּבת. ּדלּוק נר ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹּבבּתיהן
ענג  ּבכלל ׁשּזה הּנר; את ּומדליק ׁשמן ולֹוקח הּפתחים, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹעל
אלהינּו ה' אּתה ּברּו' הדלקה: קדם לבר וחּיב ְְְֱֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹׁשּבת.
ׁשל  נר להדליק וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר הע ֹולם, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָמל
ּבהם  חּיב ׁשהּוא הּדברים ּכל על ׁשּמבר ּכדר - ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּבת'

סֹופרים. ְְִִִֵמּדברי
הּׁשּבת·. לנר להׁשּתּמׁש יהיה [באורו]מּתר ׁשּלא והּוא , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֻ

ּבראּיתֹו, לדקּדק ׁשּצרי ּדבר אבל הרּבה; עּיּון צרי ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָהּדבר
יּטה ׁשּמא ּגזרה - הּנר לאֹור להבחינֹו השמן אסּור לקרב [הנר ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ

.לפתילה]
ׁשקיעת ‚. קדם יֹום, מּבעֹוד להדליק צרי ְְְְְִִִִִֶַַַַָֹהּמדליק

לפי החּמה  האנׁשים, מן יֹותר זה ּדבר על מצּוֹות ונׁשים . ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֻ
ואף  הּבית; ּבמלאכת העסּוקֹות והן ּבּבּתים, מצּויֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשהן
ולֹומר  ,ּכ על אֹותן ולבּדק להזהירן האיׁש צרי כן, ּפי ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָֹעל
הּנר'. את 'הדליקּו :ׁשּתחׁש קדם ׁשּבת ערב ביתֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹלאנׁשי
מדליקין. אין - נכנס לא ספק הּׁשּבת, ונכנס חׁשכה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹספק
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.„- ּבינֹונּיים ּ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
חּיב  - ּבׁשֹוגג ׁשּבת, ּבמֹוצאי הּׁשמׁשֹות ּובין ׁשּבת ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָערב

ּגד  לא - אּלּו וכֹוכבים מקֹום. מּכל הּנראים חּטאת ֹולים ְְְִִִִִֵַַָָָָֹ
ּומּׁשּיראּו ּבּלילה; אּלא נראין ׁשאינן קטּנים ולא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבּיֹום,

וּדאי. לילה זה הרי הּבינֹונּיים, אּלּו ּכֹוכבים ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹׁשלׁשה
מּדבר ‰. אֹותּה עֹוׂשין אין לׁשּבת, ּבּה ׁשּמדליקין ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָּפתילה

מסכסכת ּומׁשי,[קופצת]ׁשהאּור וׂשער, צמר, ּכגֹון - ּבֹו ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָ
נּפץ ׁשּלא ּופׁשּתן הארז, ּומיני [נוקה]וצמר ּדקל, ׁשל וסיב , ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֻ

ּבֹו נתלית ׁשהאּור מּדבר אּלא ּבהן; וכּיֹוצא הרּכים, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהעץ
נפּוצה ּפׁשּתה ּכגֹון וכּיֹוצא [נקיה]- ּגפן, וצמר ׁשׁש, ּובגדי , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

ׁשּידליק  צרי - והּמדליק ּבֹו. נתלית ׁשהאּור מּדבר ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבהן
הּפתילה. מן הּיֹוצא ְְִִֵַַָֹּברב

.Â- ּבֹו מדליקין ׁשאין ּדבר על ּבֹו ׁשּמדליקין ּדבר ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּכֹור
אסּור  אֹורה, להֹוסיף ּכדי הּפתילה להעבֹות ואם אם ; ְְְְְֲִִִִֵַַָָָ

ּתׁשּתלׁשל  ולא עֹומדת ׁשּתהא ּכדי הּפתילה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹלהקׁשֹות
מּתר.[תיפול] ְַָָֻלמּטה,

.Êּוגריס מלח ׁשל ּגרּגר הּנר [גרגר]נֹותנין ּפי על ּפֹול ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַ
ּדֹולק ׁשּיהא ּכדי ׁשּבת, רב]ּבערב ׁשּבת [זמן וכל ּבלילי . ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ּבין  - מדּורה מהן עֹוׂשין ּבהן, מדליקין ׁשאין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָהּפתילֹות
ּגּבי  על ּבין לאֹורּה, להׁשּתּמׁש ּבין ּכנגּדּה, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָלהתחּמם
ּפתילה  לעׂשֹותן אּלא אסרּו ולא קרקע; ּגּבי על ּבין ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָֹמנֹורה,

ּבלבד. ְְִֵַלנר,
.Á אחר נמׁש ׁשּיהא צרי לׁשּבת, ּבֹו ׁשּמדליקין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשמן

ּכגֹון הּפתילה  - הּפתילה אחר נמׁשכין ׁשאין ׁשמנין אבל ; ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
קיק וׁשמן וׁשעוה, הקקיון]זפת, ואליה[מעץ הכבש], ,[זנב ְְְְֲִֶֶֶֶַַָָ

ּבפתילֹות  מדליקין אין זה ּומּפני ּבהן. מדליקין אין - ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָוחלב
אחר  נמׁשכים ׁשאין ּבׁשמנים ולא ּבהן, נתלית האּור ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשאין

אפל הּנר אֹור יהיה ׁשּמא ּגזרה, - ויּטה [חלש]הּפתילה , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
לאֹורּה. ׁשּיׁשּתּמׁש ּבׁשעה ְְְִֵֶַָָָָאֹותּה

.Ë ׁשמן לתֹוכן נֹותן - ׁשּנּמֹוחּו דגים וקרבי ׁשהּתיכֹו, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָחלב
ּומדליק  ׁשהּוא, -ּכל ּבהן מדליקין ׁשאין ׁשמנין אבל ; ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

מּפני  ידליק, לא - ּבהן ׁשּמדליקין ּבׁשמנים ערבן ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹאפּלּו
דליקים]ׁשאין הלא הפתילה]נמׁשכין[השמנים .[אחר ְִִֵֶָ

.Èּבעטרן מדליקין הזפת]אין -[פסולת רע ׁשריחֹו מּפני , ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָ
ּבצרי  ולא הּנר. לאֹור ליׁשב עליו וחֹובה ויצא, יּניחּנּו ְְְְֳִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּמא

עץ] הּנר;[שרף מן  מּמּנּו יּקח ׁשּמא - טֹוב ׁשריחֹו מּפני ,ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ
עף ׁשהּוא מּפני דליקה]ועֹוד, לגרום ויכול ּבנפט [באויר ולא . ְְְְְִֵֵֶָֹ

סּכנה. לידי ויבֹוא עף, ׁשהּוא מּפני - ּבחל ואפּלּו ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹלבן,
.‡È ׁשמן ּכגֹון - ׁשמנים ּבׁשאר לכּתחּלה להדליק ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֻמּתר

אּלא  אסּור אין ּבהן; ּכּיֹוצא וכל ולפת, וׁשמׁשמין, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻצנֹון,
ּבלבד  חכמים ׁשּמנּו .אּלּו ְֲִִֵֶַָָ

.·È ּבׁשביל הּנר, ּפי על ׁשמן מלא מנּקב ּכלי אדם יּתן ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻלא
מנּטף  ויּתן ׁשּיהא הּנר ּבצד ויּתנּנה ׁשמן קערה ימּלא ולא , ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ּגזרה, - ׁשֹואבת ׁשּתהא ּבׁשביל לתֹוכּה, הּפתילה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹראׁש

ואסּור  ּבּנר, נמאס לא ׁשהרי ׁשּבּכלי, הּׁשמן מן יּקח ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּמא
הּנר, ּכבתה ואפּלּו ּבֹו, ׁשהדלק הּׁשמן מן ּבׁשּבת ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻלהנֹות

אּסּור מחמת מקצה ׁשהּוא מּפני - הּנר מן נטף [-ואפּלּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֻ
איסור] למלאכת ומיוחד הּׁשמן מיועד ּבֹו ׁשּיׁש הּכלי חּבר ואם .ְְִִִֵֵֶֶֶַַ

מּתר. - ּבהן וכּיֹוצא ּובחרׂשית ּבסיד הּנר ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֻאל
.‚È ּבׁשּבת ׁשמן ּבֹו לקּבל הּנר ּתחת ּכלי נֹותנין ׁשהרי אין , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

מהכנֹו הּכלי בו]מבּטל להעשות מוכן שהיה נתנֹו[ממה ואם ; ְְְְֲִִֵֵֵַַָ
לקּבל  ּבׁשּבת הּנר ּתחת ּכלי ונֹותנין מּתר. יֹום, ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָֻמּבעֹוד

מהאש]ניצֹוצֹות לא [המינתזין והרי מּמׁש, ּבהן ׁשאין מּפני - ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
מערב  ואפּלּו מים, לתֹוכֹו לּתן ואסּור מּלטלטלֹו; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָּבּטלֹו

הּניצֹוצֹות. ּכּבּוי את מקרב ׁשהּוא מּפני - ְְִִִֵֵֶֶַַָָׁשּבת
.„Èּפֹולין מכינים]אין בגד קֹורין [-בדיקת ולא הּנר, לאֹור ְְִִֵֵַֹ

ּבּתים  עׂשרה ואפּלּו קֹומֹות; ׁשּתי ּגבֹוּה ואפּלּו הּנר, ְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָלאֹור
לאֹורֹו יפלה ולא יקרא לא - ּבעליֹונה והּנר זה, ּגב על ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹזה
ּבענין  קֹורין ׁשנים היּו ואם ויּטה. יׁשּכח ׁשּמא ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָּבּתחּתֹונה,
מזּכיר  מהן אחד ׁשּכל הּנר; לפני לקרֹות מּתרין - ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻאחד
מהן  אחד ׁשּכל ענינֹות, ּבׁשני לא אבל ׁשכח; אם ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹחברֹו

ּבענינֹו. ְְִָָטרּוד
.ÂË ׁשהרב מּפני הּנר, לאֹור רּבן לפני קֹורין - ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּתינ ֹוקֹות

עליו  אימתן ׁשאין מּפני יקרא, לא הּוא אבל ויׁשמׁשּמרן; . ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹ
הּפרׁשה  ראׁש ׁשּיראה עד הּנר, לאֹור ּבספר לראֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלֹו
והן  ּבידן, הּספר נֹותן ּכ ואחר להקרֹותן, צרי ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשהּוא

לפניו. ְְִָָקֹוראין
.ÊË הרּבה ּבעּיּון אּלא נּכרין ואינן לזה, זה הּדֹומין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכלים

יׁשּכח, ׁשּמא ּביניהן; ּולהבחין הּנר לאֹור להקריבן אס ּור -ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּכֹוסֹות ויּטה  לבּדק לֹו אסּור - קבּוע ׁשאינֹו ׁשּמׁש ,לפיכ . ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ׁשמן, ׁשל ּבנר ּבין מּכירן, ׁשאינֹו מּפני הּנר, לאֹור ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּוקערֹות
לֹו מּתר - קבּוע ׁשּמׁש אבל רב; ׁשאֹורֹו נפט ׁשל ּבנר ְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּבין
עּיּון  צרי ׁשאינֹו מּפני ּוקערֹות, ּכֹוסֹות הּנר לאֹור ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָֹלבּדק
לבּדק, לֹו מֹורין אין - זית ׁשמן ׁשל נר היה ואם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹהרּבה.

יסּתּפק ׁשּמא ּגזרה, מּתר; ׁשהּוא ּפי על מּמּנּו.[יקח]ואף ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
.ÊÈ,ּכדרּכֹו ולנעל הּדלת לפּתח אסּור - הּדלת ׁשאחֹורי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹנר

ּובׁשעה  ׁשּפֹותח ּבׁשעה יּזהר אּלא מכּבהּו; ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמּפני
ּכדי ׁשּנֹועל  ּבׁשּבת הּמדּורה ּכנגד הּדלת את לפּתח ואסּור . ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

רּוח  אּלא ׁשם ׁשאין ּפי על ואף ּבּה, מנּׁשבת הרּוח ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּתהא
המחּבר  אילן ּגּבי על ׁשּבת ׁשל הּנר ּומּניחין ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻמצּויה.

חֹוׁשׁש. ואינֹו ְְֵֵַַַלּקרקע,
.ÁÈׁשׁש ּבהן ּתֹוקעין יׂשראל, ׁשל ועירֹות מדינֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָּכל

ׁשּבת  ּבערב ּכדי ּתקיעֹות ּתֹוקעין, היּו ּגבֹוּה ּובמקֹום ; ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ
הּמדינה אנׁשי ּכל ׁשּלּה[העיר]להׁשמיע הּמגרׁש אנׁשי וכל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

.[סביבותיה]
.ËÈמּלחרׁש ּבּׂשדֹות העֹומדים נמנעּו - ראׁשֹונה ְְְְְִִִִִַַָָָָֹּתקיעה

הּקרֹובין ואין ׁשּבּׂשדה; מלאכה ּומּלעׂשֹות [לעיר]ּומּלעדר ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ּבבת  ּכּלם ויּכנסּו רחֹוקים ׁשּיבֹואּו עד לעיר, לּכנס ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻרּׁשאין

והּתריסין ּפתּוחֹות, החנּיֹות ועדין גם אחת; [המשמשים ְְְֲֲִִִַַַַַַֻ
הּתריסין,כדוכן] נסּתּלקּו - ׁשנּיה לתקע התחיל ְְְְְְִִִִִִִִַַַָָֹֻמּנחין.

ּגּבי  על מּנחֹות והּקדרֹות החּמין ועדין החנּיֹות; ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַַַַָֻֻוננעלּו
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המסּלק סּלק - ׁשליׁשית ּתקיעה לתקע התחיל [את ּכירה. ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָֹ
מהכירה] הּנרֹות.הקדרות את והדליקּו הּמטמין, ְְְְְִִִִִֵֶַַַוהטמין

להדּביק ּכדי אֹו ּדג, לצלֹות ּכדי ּבּתּנּור,[להכניס]וׁשֹוהה ּפת ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָ
וׁשֹובת. ותֹוקע, ּומריע ְְְִֵֵֵֵַַַותֹוקע

.Î קדם והּׁשליׁשית, ּבמנחה; אֹותּה ּתֹוקע ראׁשֹונה, ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹּתקיעה
החּמה  צאת לׁשקיעת אחר ׁשּבת ּבמֹוצאי ּתֹוקעין וכן . ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָ

למעׂשיהן. העם להּתיר ְְֲִִֵֶַַַָָָהּכֹוכבים,
.‡Îהיּו לא ׁשּבת, ּבערב להיֹות ׁשחל הּכּפּורים ְְִִִֶֶֶַַָָָֹיֹום

ולא  ּתֹוקעין לא ׁשּבת, ּבמֹוצאי להיֹות חל ְְְְְִִִֵַָָָֹֹּתֹוקעין;
ולא מבּדילין  ּתֹוקעין ׁשּבת, ּבערב להיֹות ׁשחל טֹוב יֹום . ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹ

לאח  להיֹות חל ּתֹוקעין.מבּדילין; ולא מבּדילין הּׁשּבת, ר ְְְְְְִִִִִִַַַַַַָָֹ

ה'תשע"ה  שבט ב' חמישי יום

ו  ¤¤ּפרק
אף ‡. - ּבׁשּבת מלאכה לנּו לעׂשֹות לגֹוי לֹומר לנּו ְְְֲַַַַָָָָָָאסּור

הּׁשּבת  על מצּוה ׁשאינֹו ּפי לֹועל ׁשאמר ּפי על ואף , ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֻ
מלאכה  לאֹותּה צרי ׁשאינֹו ּפי על ואף הּׁשּבת, ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמּקדם
ּכדי  סֹופרים, מּדברי אּסּורֹו - זה ודבר הּׁשּבת; לאחר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאּלא
ּבעצמן. לעׂשֹות ויבֹואּו ּבעיניהן, קּלה ׁשּבת תהיה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא

יׂשראל ·. ּבׁשביל אם - ּבׁשּבת מעצמֹו מלאכה ׁשעׂשה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָּגֹוי
מֹוצאי  עד מלאכה ּבאֹותּה להנֹות אסּור - אֹות ּה ְְֵֵַָָָָָָָָָעׂשה

ׁשּתעׂשהׁשּבת  ּבכדי וימּתין לעשות , שיוכל זמן [שיעור ְְְִִֵֵֶֶַַָָ
ּבֹוהמלאכה] ׁשּידעּו עד ּבפרהסיא, הּדבר יהא ׁשּלא והּוא ;ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ואם  ּבׁשּבת. נעׂשה הּוא ּפלֹוני ּבׁשביל זה ׁשּדבר ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָרּבים
ּבׁשּבת. ּבּה להנֹות מּתר עׂשה, ּבלבד עצמֹו ְְְְִִִֵַַַָָָָָָֻּבׁשביל

יׂשראל;‚. לאֹורֹו מׁשּתּמׁש הּנר, את ׁשהדליק ּגֹוי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּכיצד?
מן  ּבֹו לירד ּכבׁש עׂשה אסּור. יׂשראל, ּבׁשביל ְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָואם
אסּור. יׂשראל, ּבׁשביל ואם יׂשראל; אחריו ירד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָהּספינה,

אח  מׁשקה ּבהמּתֹו, להׁשקֹות מים לּקט מּלא יׂשראל; ריו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
לאכל  ּבהמּתֹו יׂשראל מּניח לבהמּתֹו, להאכיל ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹעׂשבים

-מהן  יׂשראל לאֹותֹו מּכיר הּגֹוי אֹותֹו יהא ׁשּלא והּוא, ; ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹ
ּבׁשביל  עֹוׂשה ונמצא ּבׁשבילֹו, ּבמלאכּתֹו ירּבה ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָׁשּמא
ּבֹו יהנה לא - ּבֹו להרּבֹות ׁשאפׁשר ּדבר ּכל וכן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹיׂשראל.

מּכירֹו. אינֹו ּכן אם אּלא ְִִֵֵֶַַָָּבׁשּבת,
.„- וכבׁש נר ּכגֹון ּולמעט, להרּבֹות ּבֹו ׁשאין ּדבר ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָאבל

ּבׁשּבת, יׂשראל אחריו נהנה עצמֹו, ּבׁשביל ועׂשה ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָהֹואיל
מּכירֹו ׁשהּוא ּפי על אם ואף - ּבׁשּבת ּבמסּבה הּדלּוק נר . ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָ

ּדעת  על ׁשהּמדליק, לאֹורּה; להׁשּתּמׁש אסּור יׂשראל, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹרב
מחצה  לאֹורּה. להׁשּתּמׁש מּתר ּגֹוים, רב ואם מדליק. ְְְְְֱִִִִֵֶַַָָָָֹֹֻהרב
אין  - לכּבֹות ּגֹוי ּובא ּבׁשּבת, ּדלקה נפלה אסּור. ְְְְְֱֵֵֶַַָָָָָָָלמחצה,
עלינּו; ׁשביתתֹו ׁשאין מּפני ּתכּבה', ו'אל 'ּכּבה' לֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָאֹומרין

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
ּבׁשּבת,[יהודי]מת‰. קבר לֹו וחפרּו ארֹון, ּגֹוים לֹו ׁשעׂשּו ְְְִֵֶֶֶַָָָָ

ימּתין  - ּבצנעה אם - ּבהן לסּפד חלילין לֹו הביאּו ְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָֹאֹו
הּקבר  היה ואם ּבֹו. ויּקבר ׁשּבת, למֹוצאי ׁשּיעׂשּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבכדי

העֹוברין [רחוב]ּבסרטיא וכל ּגּביו, על והארֹון ּגדֹולה, ְְְְְְֲִִַַַָָָָָָ

ּב עכׁשו עֹוׂשין ׁשהּגֹוים ׁשּזה אֹומרים לפלֹוני והּׁשבין ׁשּבת, ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָ
מּפני  עֹולמית, יׂשראל אֹותֹו ּבֹו יּקבר לא זה הרי - ְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָֹהּוא
והּוא, - אחר יׂשראל ּבֹו לקּבר ּומּתר ּבפרהסיא. ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֻׁשהּוא

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּיעׂשה. ּבכדי ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּימּתין
.Â ׁשהביאן ּפי על אף - למת ּבׁשּבת חלילין ׁשהביא ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָּגֹוי

מּמקֹום  ׁשּיבֹואּו ּבכדי ׁשּבת למֹוצאי ימּתין - החֹומה ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָמּצד
מּמקֹום  הביאּום ּבּלילה ׁשּמא ּבהן; יּספד ּכ ואחר ְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָקרֹוב,

ּבהן  נכנסּו ּובּבקר החֹומה, עד ּבוּדאי אחר ידע ואם . ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
מאֹותֹו ׁשּיבֹואּו ּכדי ימּתין ּבׁשּבת, הביאּום ּפלֹוני ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּמּמקֹום
ּבפרהסיא  הּדבר יהיה ׁשּלא והּוא - הּׁשּבת אחר ְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמקֹום

ׁשאמרנּו. ּכמֹו ְְְֶַָָּגדֹולה,
.Ê מרחץ ּבּה והיתה ּבתֹוכּה, ּדרין וגֹוים ׁשּיׂשראל ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָעיר

למֹוצאי  ּבּה לרחץ מּתר ּגֹוים, רב אם - ּבׁשּבת ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֻהּמרחצת
חּמין; ׁשּיחּמּו ּבכדי ימּתין יׂשראל, רב ואם מּיד; ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹׁשּבת

הּוחּמּו הרב ׁשּיחּמּוׁשּבׁשביל ּבכדי ימּתין למחצה, מחצה . ְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְִֵֵֶַַָֹחּמין.

.Á אף - ּבׁשּבת זֹו מלאכה לֹו לעׂשֹות לגֹוי ׁשאמר ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָיׂשראל
ׁשעבר  ּפי מרּדּותעל מּכת אֹותֹו מדרבנן]ּומּכין -[מלקות ְִִֶַַַַַַָ

לערב מלאכה ּבאֹותּה להנֹות לֹו אחר [במוצ"ש]מּתר , ְְֵֶֶַַָָָָָָֻ
ׁשּתעׂשה  ּבכדי ׁשּימּתין ׁשּימּתין עד מקֹום ּבכל אסרּו ולא . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

מּתר  יהא ּתאמר ׁשאם זה, ּדבר מּפני אּלא ׁשּיעׂשּו, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻּבכדי
מּוכן  הּדבר וימצא לֹו, לעׂשֹות לגֹוי יאמר ׁשּמא - ְְְֲִִֶַַַָָָָָָֹמּיד
יאמר  לא ׁשּיעׂשּו, ּבכדי ׁשּימּתין עד ׁשאסרּו וכיון ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹמּיד;

מׂשּתּכר אינֹו ׁשהרי לֹו, לעׂשֹות מּפני [מרויח]לגֹוי ּכלּום, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַ
ׁשּנעׂשה  זה ּדבר ׁשּיעׂשה ּבכדי לערב מתעּכב ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשהּוא

ְַָּבׁשּבת.
.Ë אּלא ּבׁשּבת לעׂשֹותֹו אסּור ואין מלאכה, ׁשאינֹו ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָּדבר

ׁשבּות  השביתה]מּׁשּום להרבות מדרבנן ליׂשראל [איסור מּתר - ְְְִִֵָָֻ
חלי, מקצת ׁשם ׁשּיהיה והּוא ּבׁשּבת, לעׂשֹותֹו לגֹוי ְְְְְֲֳִִִֶֶַַַָָָלֹומר

מצוה. מּפני אֹו הרּבה, צר לּדבר צרי יהיה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאֹו
.Èאֹו ּבׁשּבת ּבאילן לעלֹות לגֹוי יׂשראל אֹומר ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָּכיצד?

סּכין  אֹו ׁשֹופר, לֹו להביא ּכדי הּמים, ּפני על ְְְִִִֵֵַַַַָָָלׁשּוט
ערּוב  ּביניהן ׁשאין לחצר מחצר לֹו מביא אֹו מים למילה; , ְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָ

אֹו קטן ּבהם להרחיץ ּכּיֹוצא [אדם]חּמין ּכל וכן מצטער. ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
ֶָּבזה.

.‡Èלגֹוי [קונה]הּלֹוקח לֹומר לֹו מּתר יׂשראל, ּבארץ ּבית ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֻ
מּדברי לכּת אסּורה לגֹוי ׁשאמירה - ּבׁשּבת הּׁשטר לֹו ב ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֹ

וכן  זה. ּבדבר ּגזרּו לא יׂשראל ארץ יּׁשּוב ּומּׁשּום ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹסֹופרים,
זה. לדבר יׂשראל ּכארץ ׁשּסּוריא ּבסּוריא, ּבית מהן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּלֹוקח

.·Èוקֹוצץ[מסכם]ּפֹוסק הּמלאכה על הּגֹוי עם [-אדם ְְִֵֵַַַָָָָ
עֹוׂשה קוצב] ׁשהּוא ּפי על ואף לעצמֹו; עֹוׂשה והּגֹוי ְְְְִִֶֶֶַַַַָּדמים,

מּתר, - הרּבה לימים הּגֹוי את הּׂשֹוכר וכן מּתר. ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֻֻּבׁשּבת,
הּגֹוי  ׁשּׂשכר ּכגֹון ּכיצד? ּבׁשּבת. עֹוׂשה ׁשהּוא ּפי על ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָאף

לֹו ׁשּיכּתב לׁשּתים, אֹו לֹו[ספר]לׁשנה ׁשּיארג -[בגד]אֹו ְְְֱִִִֶֶֶַָָֹֹ
ׁשּיכּתב  עּמֹו קצץ ּכאּלּו ּומּתר, ּבׁשּבת, ואֹורג ּכֹותב זה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻהרי
ׁשּירצה. עת ּבכל עֹוׂשה ׁשהּוא ּבגד, לֹו ׁשּיארג אֹו ספר ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָֹלֹו

יחׁשב ׁשּלא יֹום.[יחשבן]והּוא יֹום עּמֹו ְְִֶַֹֹ
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.„- ּבינֹונּיים ּ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
חּיב  - ּבׁשֹוגג ׁשּבת, ּבמֹוצאי הּׁשמׁשֹות ּובין ׁשּבת ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָערב

ּגד  לא - אּלּו וכֹוכבים מקֹום. מּכל הּנראים חּטאת ֹולים ְְְִִִִִֵַַָָָָֹ
ּומּׁשּיראּו ּבּלילה; אּלא נראין ׁשאינן קטּנים ולא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבּיֹום,

וּדאי. לילה זה הרי הּבינֹונּיים, אּלּו ּכֹוכבים ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹׁשלׁשה
מּדבר ‰. אֹותּה עֹוׂשין אין לׁשּבת, ּבּה ׁשּמדליקין ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָּפתילה

מסכסכת ּומׁשי,[קופצת]ׁשהאּור וׂשער, צמר, ּכגֹון - ּבֹו ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָ
נּפץ ׁשּלא ּופׁשּתן הארז, ּומיני [נוקה]וצמר ּדקל, ׁשל וסיב , ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֻ

ּבֹו נתלית ׁשהאּור מּדבר אּלא ּבהן; וכּיֹוצא הרּכים, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהעץ
נפּוצה ּפׁשּתה ּכגֹון וכּיֹוצא [נקיה]- ּגפן, וצמר ׁשׁש, ּובגדי , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

ׁשּידליק  צרי - והּמדליק ּבֹו. נתלית ׁשהאּור מּדבר ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבהן
הּפתילה. מן הּיֹוצא ְְִִֵַַָֹּברב

.Â- ּבֹו מדליקין ׁשאין ּדבר על ּבֹו ׁשּמדליקין ּדבר ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּכֹור
אסּור  אֹורה, להֹוסיף ּכדי הּפתילה להעבֹות ואם אם ; ְְְְְֲִִִִֵַַָָָ

ּתׁשּתלׁשל  ולא עֹומדת ׁשּתהא ּכדי הּפתילה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹלהקׁשֹות
מּתר.[תיפול] ְַָָֻלמּטה,

.Êּוגריס מלח ׁשל ּגרּגר הּנר [גרגר]נֹותנין ּפי על ּפֹול ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַ
ּדֹולק ׁשּיהא ּכדי ׁשּבת, רב]ּבערב ׁשּבת [זמן וכל ּבלילי . ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ּבין  - מדּורה מהן עֹוׂשין ּבהן, מדליקין ׁשאין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָהּפתילֹות
ּגּבי  על ּבין לאֹורּה, להׁשּתּמׁש ּבין ּכנגּדּה, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָלהתחּמם
ּפתילה  לעׂשֹותן אּלא אסרּו ולא קרקע; ּגּבי על ּבין ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָֹמנֹורה,

ּבלבד. ְְִֵַלנר,
.Á אחר נמׁש ׁשּיהא צרי לׁשּבת, ּבֹו ׁשּמדליקין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשמן

ּכגֹון הּפתילה  - הּפתילה אחר נמׁשכין ׁשאין ׁשמנין אבל ; ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
קיק וׁשמן וׁשעוה, הקקיון]זפת, ואליה[מעץ הכבש], ,[זנב ְְְְֲִֶֶֶֶַַָָ

ּבפתילֹות  מדליקין אין זה ּומּפני ּבהן. מדליקין אין - ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָוחלב
אחר  נמׁשכים ׁשאין ּבׁשמנים ולא ּבהן, נתלית האּור ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשאין

אפל הּנר אֹור יהיה ׁשּמא ּגזרה, - ויּטה [חלש]הּפתילה , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
לאֹורּה. ׁשּיׁשּתּמׁש ּבׁשעה ְְְִֵֶַָָָָאֹותּה

.Ë ׁשמן לתֹוכן נֹותן - ׁשּנּמֹוחּו דגים וקרבי ׁשהּתיכֹו, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָחלב
ּומדליק  ׁשהּוא, -ּכל ּבהן מדליקין ׁשאין ׁשמנין אבל ; ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

מּפני  ידליק, לא - ּבהן ׁשּמדליקין ּבׁשמנים ערבן ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹאפּלּו
דליקים]ׁשאין הלא הפתילה]נמׁשכין[השמנים .[אחר ְִִֵֶָ

.Èּבעטרן מדליקין הזפת]אין -[פסולת רע ׁשריחֹו מּפני , ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָ
ּבצרי  ולא הּנר. לאֹור ליׁשב עליו וחֹובה ויצא, יּניחּנּו ְְְְֳִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּמא

עץ] הּנר;[שרף מן  מּמּנּו יּקח ׁשּמא - טֹוב ׁשריחֹו מּפני ,ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ
עף ׁשהּוא מּפני דליקה]ועֹוד, לגרום ויכול ּבנפט [באויר ולא . ְְְְְִֵֵֶָֹ

סּכנה. לידי ויבֹוא עף, ׁשהּוא מּפני - ּבחל ואפּלּו ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹלבן,
.‡È ׁשמן ּכגֹון - ׁשמנים ּבׁשאר לכּתחּלה להדליק ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֻמּתר

אּלא  אסּור אין ּבהן; ּכּיֹוצא וכל ולפת, וׁשמׁשמין, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻצנֹון,
ּבלבד  חכמים ׁשּמנּו .אּלּו ְֲִִֵֶַָָ

.·È ּבׁשביל הּנר, ּפי על ׁשמן מלא מנּקב ּכלי אדם יּתן ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻלא
מנּטף  ויּתן ׁשּיהא הּנר ּבצד ויּתנּנה ׁשמן קערה ימּלא ולא , ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ּגזרה, - ׁשֹואבת ׁשּתהא ּבׁשביל לתֹוכּה, הּפתילה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹראׁש

ואסּור  ּבּנר, נמאס לא ׁשהרי ׁשּבּכלי, הּׁשמן מן יּקח ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּמא
הּנר, ּכבתה ואפּלּו ּבֹו, ׁשהדלק הּׁשמן מן ּבׁשּבת ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻלהנֹות

אּסּור מחמת מקצה ׁשהּוא מּפני - הּנר מן נטף [-ואפּלּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֻ
איסור] למלאכת ומיוחד הּׁשמן מיועד ּבֹו ׁשּיׁש הּכלי חּבר ואם .ְְִִִֵֵֶֶֶַַ

מּתר. - ּבהן וכּיֹוצא ּובחרׂשית ּבסיד הּנר ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֻאל
.‚È ּבׁשּבת ׁשמן ּבֹו לקּבל הּנר ּתחת ּכלי נֹותנין ׁשהרי אין , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

מהכנֹו הּכלי בו]מבּטל להעשות מוכן שהיה נתנֹו[ממה ואם ; ְְְְֲִִֵֵֵַַָ
לקּבל  ּבׁשּבת הּנר ּתחת ּכלי ונֹותנין מּתר. יֹום, ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָֻמּבעֹוד

מהאש]ניצֹוצֹות לא [המינתזין והרי מּמׁש, ּבהן ׁשאין מּפני - ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
מערב  ואפּלּו מים, לתֹוכֹו לּתן ואסּור מּלטלטלֹו; ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָּבּטלֹו

הּניצֹוצֹות. ּכּבּוי את מקרב ׁשהּוא מּפני - ְְִִִֵֵֶֶַַָָׁשּבת
.„Èּפֹולין מכינים]אין בגד קֹורין [-בדיקת ולא הּנר, לאֹור ְְִִֵֵַֹ

ּבּתים  עׂשרה ואפּלּו קֹומֹות; ׁשּתי ּגבֹוּה ואפּלּו הּנר, ְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָלאֹור
לאֹורֹו יפלה ולא יקרא לא - ּבעליֹונה והּנר זה, ּגב על ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹזה
ּבענין  קֹורין ׁשנים היּו ואם ויּטה. יׁשּכח ׁשּמא ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָּבּתחּתֹונה,
מזּכיר  מהן אחד ׁשּכל הּנר; לפני לקרֹות מּתרין - ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻאחד
מהן  אחד ׁשּכל ענינֹות, ּבׁשני לא אבל ׁשכח; אם ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹחברֹו

ּבענינֹו. ְְִָָטרּוד
.ÂË ׁשהרב מּפני הּנר, לאֹור רּבן לפני קֹורין - ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּתינ ֹוקֹות

עליו  אימתן ׁשאין מּפני יקרא, לא הּוא אבל ויׁשמׁשּמרן; . ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹ
הּפרׁשה  ראׁש ׁשּיראה עד הּנר, לאֹור ּבספר לראֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלֹו
והן  ּבידן, הּספר נֹותן ּכ ואחר להקרֹותן, צרי ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשהּוא

לפניו. ְְִָָקֹוראין
.ÊË הרּבה ּבעּיּון אּלא נּכרין ואינן לזה, זה הּדֹומין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכלים

יׁשּכח, ׁשּמא ּביניהן; ּולהבחין הּנר לאֹור להקריבן אס ּור -ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּכֹוסֹות ויּטה  לבּדק לֹו אסּור - קבּוע ׁשאינֹו ׁשּמׁש ,לפיכ . ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ׁשמן, ׁשל ּבנר ּבין מּכירן, ׁשאינֹו מּפני הּנר, לאֹור ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּוקערֹות
לֹו מּתר - קבּוע ׁשּמׁש אבל רב; ׁשאֹורֹו נפט ׁשל ּבנר ְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּבין
עּיּון  צרי ׁשאינֹו מּפני ּוקערֹות, ּכֹוסֹות הּנר לאֹור ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָֹלבּדק
לבּדק, לֹו מֹורין אין - זית ׁשמן ׁשל נר היה ואם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹהרּבה.

יסּתּפק ׁשּמא ּגזרה, מּתר; ׁשהּוא ּפי על מּמּנּו.[יקח]ואף ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
.ÊÈ,ּכדרּכֹו ולנעל הּדלת לפּתח אסּור - הּדלת ׁשאחֹורי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹנר

ּובׁשעה  ׁשּפֹותח ּבׁשעה יּזהר אּלא מכּבהּו; ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמּפני
ּכדי ׁשּנֹועל  ּבׁשּבת הּמדּורה ּכנגד הּדלת את לפּתח ואסּור . ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

רּוח  אּלא ׁשם ׁשאין ּפי על ואף ּבּה, מנּׁשבת הרּוח ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּתהא
המחּבר  אילן ּגּבי על ׁשּבת ׁשל הּנר ּומּניחין ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻמצּויה.

חֹוׁשׁש. ואינֹו ְְֵֵַַַלּקרקע,
.ÁÈׁשׁש ּבהן ּתֹוקעין יׂשראל, ׁשל ועירֹות מדינֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָּכל

ׁשּבת  ּבערב ּכדי ּתקיעֹות ּתֹוקעין, היּו ּגבֹוּה ּובמקֹום ; ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ
הּמדינה אנׁשי ּכל ׁשּלּה[העיר]להׁשמיע הּמגרׁש אנׁשי וכל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

.[סביבותיה]
.ËÈמּלחרׁש ּבּׂשדֹות העֹומדים נמנעּו - ראׁשֹונה ְְְְְִִִִִַַָָָָֹּתקיעה

הּקרֹובין ואין ׁשּבּׂשדה; מלאכה ּומּלעׂשֹות [לעיר]ּומּלעדר ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ּבבת  ּכּלם ויּכנסּו רחֹוקים ׁשּיבֹואּו עד לעיר, לּכנס ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻרּׁשאין

והּתריסין ּפתּוחֹות, החנּיֹות ועדין גם אחת; [המשמשים ְְְֲֲִִִַַַַַַֻ
הּתריסין,כדוכן] נסּתּלקּו - ׁשנּיה לתקע התחיל ְְְְְְִִִִִִִִַַַָָֹֻמּנחין.

ּגּבי  על מּנחֹות והּקדרֹות החּמין ועדין החנּיֹות; ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַַַַָֻֻוננעלּו

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

zay zekld - mipnf xtq - hay 'a iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

המסּלק סּלק - ׁשליׁשית ּתקיעה לתקע התחיל [את ּכירה. ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָֹ
מהכירה] הּנרֹות.הקדרות את והדליקּו הּמטמין, ְְְְְִִִִִֵֶַַַוהטמין

להדּביק ּכדי אֹו ּדג, לצלֹות ּכדי ּבּתּנּור,[להכניס]וׁשֹוהה ּפת ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָ
וׁשֹובת. ותֹוקע, ּומריע ְְְִֵֵֵֵַַַותֹוקע

.Î קדם והּׁשליׁשית, ּבמנחה; אֹותּה ּתֹוקע ראׁשֹונה, ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹּתקיעה
החּמה  צאת לׁשקיעת אחר ׁשּבת ּבמֹוצאי ּתֹוקעין וכן . ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָ

למעׂשיהן. העם להּתיר ְְֲִִֵֶַַַָָָהּכֹוכבים,
.‡Îהיּו לא ׁשּבת, ּבערב להיֹות ׁשחל הּכּפּורים ְְִִִֶֶֶַַָָָֹיֹום

ולא  ּתֹוקעין לא ׁשּבת, ּבמֹוצאי להיֹות חל ְְְְְִִִֵַָָָֹֹּתֹוקעין;
ולא מבּדילין  ּתֹוקעין ׁשּבת, ּבערב להיֹות ׁשחל טֹוב יֹום . ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹ

לאח  להיֹות חל ּתֹוקעין.מבּדילין; ולא מבּדילין הּׁשּבת, ר ְְְְְְִִִִִִַַַַַַָָֹ

ה'תשע"ה  שבט ב' חמישי יום

ו  ¤¤ּפרק
אף ‡. - ּבׁשּבת מלאכה לנּו לעׂשֹות לגֹוי לֹומר לנּו ְְְֲַַַַָָָָָָאסּור

הּׁשּבת  על מצּוה ׁשאינֹו ּפי לֹועל ׁשאמר ּפי על ואף , ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֻ
מלאכה  לאֹותּה צרי ׁשאינֹו ּפי על ואף הּׁשּבת, ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמּקדם
ּכדי  סֹופרים, מּדברי אּסּורֹו - זה ודבר הּׁשּבת; לאחר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאּלא
ּבעצמן. לעׂשֹות ויבֹואּו ּבעיניהן, קּלה ׁשּבת תהיה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא

יׂשראל ·. ּבׁשביל אם - ּבׁשּבת מעצמֹו מלאכה ׁשעׂשה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָּגֹוי
מֹוצאי  עד מלאכה ּבאֹותּה להנֹות אסּור - אֹות ּה ְְֵֵַָָָָָָָָָעׂשה

ׁשּתעׂשהׁשּבת  ּבכדי וימּתין לעשות , שיוכל זמן [שיעור ְְְִִֵֵֶֶַַָָ
ּבֹוהמלאכה] ׁשּידעּו עד ּבפרהסיא, הּדבר יהא ׁשּלא והּוא ;ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ואם  ּבׁשּבת. נעׂשה הּוא ּפלֹוני ּבׁשביל זה ׁשּדבר ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָרּבים
ּבׁשּבת. ּבּה להנֹות מּתר עׂשה, ּבלבד עצמֹו ְְְְִִִֵַַַָָָָָָֻּבׁשביל

יׂשראל;‚. לאֹורֹו מׁשּתּמׁש הּנר, את ׁשהדליק ּגֹוי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּכיצד?
מן  ּבֹו לירד ּכבׁש עׂשה אסּור. יׂשראל, ּבׁשביל ְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָואם
אסּור. יׂשראל, ּבׁשביל ואם יׂשראל; אחריו ירד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָהּספינה,

אח  מׁשקה ּבהמּתֹו, להׁשקֹות מים לּקט מּלא יׂשראל; ריו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
לאכל  ּבהמּתֹו יׂשראל מּניח לבהמּתֹו, להאכיל ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹעׂשבים

-מהן  יׂשראל לאֹותֹו מּכיר הּגֹוי אֹותֹו יהא ׁשּלא והּוא, ; ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹ
ּבׁשביל  עֹוׂשה ונמצא ּבׁשבילֹו, ּבמלאכּתֹו ירּבה ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָׁשּמא
ּבֹו יהנה לא - ּבֹו להרּבֹות ׁשאפׁשר ּדבר ּכל וכן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹיׂשראל.

מּכירֹו. אינֹו ּכן אם אּלא ְִִֵֵֶַַָָּבׁשּבת,
.„- וכבׁש נר ּכגֹון ּולמעט, להרּבֹות ּבֹו ׁשאין ּדבר ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָאבל

ּבׁשּבת, יׂשראל אחריו נהנה עצמֹו, ּבׁשביל ועׂשה ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָהֹואיל
מּכירֹו ׁשהּוא ּפי על אם ואף - ּבׁשּבת ּבמסּבה הּדלּוק נר . ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָ

ּדעת  על ׁשהּמדליק, לאֹורּה; להׁשּתּמׁש אסּור יׂשראל, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹרב
מחצה  לאֹורּה. להׁשּתּמׁש מּתר ּגֹוים, רב ואם מדליק. ְְְְְֱִִִִֵֶַַָָָָֹֹֻהרב
אין  - לכּבֹות ּגֹוי ּובא ּבׁשּבת, ּדלקה נפלה אסּור. ְְְְְֱֵֵֶַַָָָָָָָלמחצה,
עלינּו; ׁשביתתֹו ׁשאין מּפני ּתכּבה', ו'אל 'ּכּבה' לֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָאֹומרין

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
ּבׁשּבת,[יהודי]מת‰. קבר לֹו וחפרּו ארֹון, ּגֹוים לֹו ׁשעׂשּו ְְְִֵֶֶֶַָָָָ

ימּתין  - ּבצנעה אם - ּבהן לסּפד חלילין לֹו הביאּו ְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָֹאֹו
הּקבר  היה ואם ּבֹו. ויּקבר ׁשּבת, למֹוצאי ׁשּיעׂשּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבכדי

העֹוברין [רחוב]ּבסרטיא וכל ּגּביו, על והארֹון ּגדֹולה, ְְְְְְֲִִַַַָָָָָָ

ּב עכׁשו עֹוׂשין ׁשהּגֹוים ׁשּזה אֹומרים לפלֹוני והּׁשבין ׁשּבת, ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָ
מּפני  עֹולמית, יׂשראל אֹותֹו ּבֹו יּקבר לא זה הרי - ְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָֹהּוא
והּוא, - אחר יׂשראל ּבֹו לקּבר ּומּתר ּבפרהסיא. ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֻׁשהּוא

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּיעׂשה. ּבכדי ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּימּתין
.Â ׁשהביאן ּפי על אף - למת ּבׁשּבת חלילין ׁשהביא ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָּגֹוי

מּמקֹום  ׁשּיבֹואּו ּבכדי ׁשּבת למֹוצאי ימּתין - החֹומה ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָמּצד
מּמקֹום  הביאּום ּבּלילה ׁשּמא ּבהן; יּספד ּכ ואחר ְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָקרֹוב,

ּבהן  נכנסּו ּובּבקר החֹומה, עד ּבוּדאי אחר ידע ואם . ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
מאֹותֹו ׁשּיבֹואּו ּכדי ימּתין ּבׁשּבת, הביאּום ּפלֹוני ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּמּמקֹום
ּבפרהסיא  הּדבר יהיה ׁשּלא והּוא - הּׁשּבת אחר ְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמקֹום

ׁשאמרנּו. ּכמֹו ְְְֶַָָּגדֹולה,
.Ê מרחץ ּבּה והיתה ּבתֹוכּה, ּדרין וגֹוים ׁשּיׂשראל ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָעיר

למֹוצאי  ּבּה לרחץ מּתר ּגֹוים, רב אם - ּבׁשּבת ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֻהּמרחצת
חּמין; ׁשּיחּמּו ּבכדי ימּתין יׂשראל, רב ואם מּיד; ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹׁשּבת

הּוחּמּו הרב ׁשּיחּמּוׁשּבׁשביל ּבכדי ימּתין למחצה, מחצה . ְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְִֵֵֶַַָֹחּמין.

.Á אף - ּבׁשּבת זֹו מלאכה לֹו לעׂשֹות לגֹוי ׁשאמר ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָיׂשראל
ׁשעבר  ּפי מרּדּותעל מּכת אֹותֹו מדרבנן]ּומּכין -[מלקות ְִִֶַַַַַַָ

לערב מלאכה ּבאֹותּה להנֹות לֹו אחר [במוצ"ש]מּתר , ְְֵֶֶַַָָָָָָֻ
ׁשּתעׂשה  ּבכדי ׁשּימּתין ׁשּימּתין עד מקֹום ּבכל אסרּו ולא . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

מּתר  יהא ּתאמר ׁשאם זה, ּדבר מּפני אּלא ׁשּיעׂשּו, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻּבכדי
מּוכן  הּדבר וימצא לֹו, לעׂשֹות לגֹוי יאמר ׁשּמא - ְְְֲִִֶַַַָָָָָָֹמּיד
יאמר  לא ׁשּיעׂשּו, ּבכדי ׁשּימּתין עד ׁשאסרּו וכיון ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹמּיד;

מׂשּתּכר אינֹו ׁשהרי לֹו, לעׂשֹות מּפני [מרויח]לגֹוי ּכלּום, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַ
ׁשּנעׂשה  זה ּדבר ׁשּיעׂשה ּבכדי לערב מתעּכב ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשהּוא

ְַָּבׁשּבת.
.Ë אּלא ּבׁשּבת לעׂשֹותֹו אסּור ואין מלאכה, ׁשאינֹו ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָּדבר

ׁשבּות  השביתה]מּׁשּום להרבות מדרבנן ליׂשראל [איסור מּתר - ְְְִִֵָָֻ
חלי, מקצת ׁשם ׁשּיהיה והּוא ּבׁשּבת, לעׂשֹותֹו לגֹוי ְְְְְֲֳִִִֶֶַַַָָָלֹומר

מצוה. מּפני אֹו הרּבה, צר לּדבר צרי יהיה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאֹו
.Èאֹו ּבׁשּבת ּבאילן לעלֹות לגֹוי יׂשראל אֹומר ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָּכיצד?

סּכין  אֹו ׁשֹופר, לֹו להביא ּכדי הּמים, ּפני על ְְְִִִֵֵַַַַָָָלׁשּוט
ערּוב  ּביניהן ׁשאין לחצר מחצר לֹו מביא אֹו מים למילה; , ְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָ

אֹו קטן ּבהם להרחיץ ּכּיֹוצא [אדם]חּמין ּכל וכן מצטער. ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
ֶָּבזה.

.‡Èלגֹוי [קונה]הּלֹוקח לֹומר לֹו מּתר יׂשראל, ּבארץ ּבית ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֻ
מּדברי לכּת אסּורה לגֹוי ׁשאמירה - ּבׁשּבת הּׁשטר לֹו ב ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֹ

וכן  זה. ּבדבר ּגזרּו לא יׂשראל ארץ יּׁשּוב ּומּׁשּום ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹסֹופרים,
זה. לדבר יׂשראל ּכארץ ׁשּסּוריא ּבסּוריא, ּבית מהן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּלֹוקח

.·Èוקֹוצץ[מסכם]ּפֹוסק הּמלאכה על הּגֹוי עם [-אדם ְְִֵֵַַַָָָָ
עֹוׂשה קוצב] ׁשהּוא ּפי על ואף לעצמֹו; עֹוׂשה והּגֹוי ְְְְִִֶֶֶַַַַָּדמים,

מּתר, - הרּבה לימים הּגֹוי את הּׂשֹוכר וכן מּתר. ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֻֻּבׁשּבת,
הּגֹוי  ׁשּׂשכר ּכגֹון ּכיצד? ּבׁשּבת. עֹוׂשה ׁשהּוא ּפי על ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָאף

לֹו ׁשּיכּתב לׁשּתים, אֹו לֹו[ספר]לׁשנה ׁשּיארג -[בגד]אֹו ְְְֱִִִֶֶֶַָָֹֹ
ׁשּיכּתב  עּמֹו קצץ ּכאּלּו ּומּתר, ּבׁשּבת, ואֹורג ּכֹותב זה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻהרי
ׁשּירצה. עת ּבכל עֹוׂשה ׁשהּוא ּבגד, לֹו ׁשּיארג אֹו ספר ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָֹלֹו

יחׁשב ׁשּלא יֹום.[יחשבן]והּוא יֹום עּמֹו ְְִֶַֹֹ
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.‚Èׁשּזֹו מּכירין הּכל ׁשאין ּבצנעה, אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹּבּמה
היא  יׂשראל ׁשל ּבׁשּבת הּנעׂשית היתה הּמלאכה אם אבל ; ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ

הּגֹוי  את ׁשהרֹואה אסּורה; - ּומפרסמת ּוגלּויה ְְְְֲֶֶֶֶֶַָָָָֻידּועה
ׁשּקצץ יֹודע אינֹו מראש]עֹוׂשה, דמיו ׁשּפלֹוני [קצב ואֹומר , ְְִֵֵֵֶֶֶַַָ

ּבׁשּבת. לֹו לעׂשֹות הּגֹוי ְֲַַַַָָׂשכר
.„Èאֹו ּכתלֹו, אֹו חצרֹו, לֹו לבנֹות הּגֹוי עם הּפֹוסק ,ְְְֲִִִֵֵַַָָלפיכ

חצר, לֹו לבנֹות ׁשּתים אֹו ׁשנה ׁשּׂשכרֹו אֹו ׂשדהּו, את ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹלקצר
ּבּמד  הּמלאכה היתה אם - ּכרם לֹו לּטע אֹו[בעיר]ינהאֹו , ְְְִִִֶֶַַַָָָָָ

הּתחּום אמה]ּבתֹו לעׂשֹות [אלפיים להּניחֹו לֹו אסּור - ְְְֲִַַַָ
היתה  ואם ׁשּפסק; יֹודעים ׁשאינם הרֹואים מּפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבׁשּבת,
ׁשּיראה  יׂשראל ׁשם ׁשאין מּתר, - לּתחּום חּוץ ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהּמלאכה

ּבׁשּבת. עֹוׂשין ּכׁשהן הּפֹועלין ְְֲִִֵֶֶַַָאת
.ÂË על אף לגֹוי, ׂשדהּו אֹו ּכרמֹו להׂשּכיר לאדם מּתר ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָֻוכן

ׁשּׂשכּורין  יֹודע ׁשהרֹואה ּבׁשּבת; ונֹוטען זֹורען ׁשהּוא ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָּפי
להן  ירד ּבאריסּות אֹו יבול]הן, תמורת ׁשּׁשם [לעבוד ודבר . ְֲִֵֵֶֶַַָָָָ

הּמקֹום  אֹותֹו אנׁשי רב ּדר ואין עליו, קרּוי ּבעליו ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹיׂשראל
מּפני  לגֹוי; להׂשּכירֹו אסּור - ּבאריסּות לּתנֹו אֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָלהׂשּכירֹו
נקרא  והּוא ּבׁשּבת, מלאכה הּמקֹום ּבאֹותֹו עֹוׂשה ְְְְְִֶֶַַַָָָָָׁשהּגֹוי

ּבעליו. הּיׂשראלי ׁשם ְְְִִֵֵַַָָעל
.ÊË לגֹוי ּולהׂשּכירן ּכלים להׁשאיל ּפי מּתר על ואף , ְְְְְְִִִִֵַַַַָָֻ

מצּוים  אנּו ׁשאין מּפני - ּבׁשּבת מלאכה ּבהן עֹוׂשה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻׁשהּוא
ועבּדֹו ּבהמּתֹו אבל הּכלים; ׁשביתת יהודי]על אסּור,[של - ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָ

ועבד. ּבהמה ׁשביתת על מצּוין ׁשאנּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻמּפני
.ÊÈ ּבחנּות אֹו ּבסחֹורה, אֹו ּבמלאכה, הּגֹוי עם ְְְֲִִִִֵַַַַָָָהּמׁשּתּתף

אם  לבּדֹו לּגֹוי הּׁשּבת ׂשכר ׁשּיהיה ּבּתחּלה התנּו אם -ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָ
ליׂשראל  הּׁשּבת יֹום ּכנגד אחר יֹום ּוׂשכר הרּבה, ואם ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָמעט
לחלק, ּכׁשּיבֹואּו - מּבּתחּלה התנּו לא ואם מּתר. - ְְְְְְִִִִֶַַַָָָֹֹֻלבּדֹו
אֹותֹו; חֹולקין והּׁשאר לבּדֹו, ּכּלן הּׁשּבתֹות ׂשכר הּגֹוי ְְְְְִֵַַַַַַָָָֻנֹוטל
התנה  ּכן אם אּלא הּׁשּבת, יֹום ּכנגד ּכלּום לֹו מֹוציא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָואינֹו

הּוא. אחד ּדין ּבׁשּתפּות, ׂשדה קּבלּו אם וכן ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֻּבּתחּלה.
.ÁÈ ׁשּבת ׂשכר היה ולא הּׂשכר, לחלק ּובא התנּו, לא ְְְְְִִַַַַָָָָָָֹֹֹואם

והּׁשאר  הּׂשכר, ׁשביע לבּדֹו נֹוטל ׁשהּגֹוי לי יראה - ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָידּוע
ּבהן להתעּסק לגֹוי מעֹות הּנֹותן עסק]חֹולקין. בהם [לעשות ְְְְִִֵֵֶַַָָ

ׂשכר  עּמֹו חֹולק ּבׁשּבת, ונֹותן נֹוׂשא ׁשהּגֹוי ּפי על אף -ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ
הּגאֹונים. ּכל הֹורּו וכן ְְְִֵֶַָָּבׁשוה;

.ËÈ אף לעׂשֹותן, ּגֹוי לאּמן ּכלים ׁשּבת ּבערב אדם יּתן ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻלא
עּמֹו ׁשּפסק ּפי ּבכדי[מראש]על אּלא זמן]- שיעור ׁשּיצא [- ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

היהודי]מּביתֹו[הגוי]ּבהן ימּכר [של לא וכן ׁשחׁשכה; קדם ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹֹ
ימׁשּכנּנּו, ולא ילוּנּו, ולא יׁשאילּנּו, ולא לגֹוי, חפצֹו ְְְְְְְְְְִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹאדם
מּפתח  חפץ ּבאֹותֹו ׁשּיצא ּבכדי אּלא - ּבמּתנה לֹו יּתן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹולא
יֹודע אדם אין ּבביתֹו, ׁשהּוא זמן ׁשּכל הּׁשּבת; קדם ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּביתֹו,
יׂשראל  וחפץ ּבׁשּבת מּביתֹו הּגֹוי ּוכׁשּיצא לֹו, נתן ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאימתי
אֹו עּמֹו ּפסק אֹו מׁשּכנֹו אֹו לּגֹוי ׁשהלוהּו ּכמי יראה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָּבידֹו,

ּבׁשּבת  לֹו .מכר ְַַָָ
.Îעּמֹו קצץ אם - אחרת לעיר להֹוליכּה לגֹוי אּגרת ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָהּנֹותן

עם [מראש] ׁשּבת ערב לֹו נתנּה ואפּלּו מּתר, - הֹולכה ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֻׂשכר
לא  ואם הּׁשּבת. קדם ּביתֹו מּפתח ּבּה ׁשּיצא והּוא ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹחׁשכה;

האּגרֹות  מקּבץ ׁשהּוא קבּוע אדם ּבּמדינה יׁש אם - ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָקצץ
לּתן  מּתר ׁשלּוחיו, עם ּומדינה מדינה לכל אֹותן ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֻוׁשֹולח
לּבית  ׁשּיּגיע ּכדי ּבּיֹום ׁשהּות ׁשּיהיה והּוא האּגרת; ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָלּגֹוי
האּגרֹות  ׁשּמקּבץ זה ׁשּמא - הּׁשּבת קדם לחֹומה ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּסמּו
קבּוע אדם ׁשם אין ואם הּוא. לחֹומה סמּו ּביתֹו ְְְִֵֵַַָָָָָָָוׁשֹולחן,
לעיר  ׁשּמֹוליכּה הּוא האּגרת, לֹו ׁשּנֹותנין הּגֹוי אּלא  ,ְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָלכ
ּכן  אם אּלא לעֹולם, האּגרת ּגֹוי ּביד לׁשלח אסּור - ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאחרת

ּדמים. לֹו ִַָָקצץ
.‡Î- יׂשראל לבית והכניסן ּבׁשּבת, חפציו ׁשהביא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָּגֹוי

מּתר  זה הרי זֹו', ּבזוית 'הּניחן לֹו: אמר ואפּלּו .מּתר; ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֻֻ
לאכלן; מזֹונֹות לפניו ונֹותנין ּבׁשּבת, הּגֹוי את ְְְְְְְְְִִֶַַַָָָָָּומזּמנין
ׁשביתתֹו ׁשאין מּפני לֹו, נזקקין אין - ויצא נטלן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָואם
נטלן  ואם ּבחצר; הּכלב לפני מזֹונֹות נֹותנין וכן ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָעלינּו.

לֹו. נזקקין אין ְְִִֵָָָויצא,
.·Îוקדׁש ,ּבּדר ּבא ׁשהיה עּמֹומי והיּו הּיֹום, עליו ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָ

ׁשּבת  ּולמֹוצאי לֹו, להֹוליכֹו לנכרי ּכיסֹו נֹותן - ְְְְִִִֵֵַָָָָמעֹות
ואף  זה, על ׂשכר לֹו נתן ׁשּלא ּפי על ואף מּמּנּו. ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹלֹוקחֹו

מּתר  - מּׁשחׁשכה לֹו ׁשּנתנֹו ּפי על על ּבהּול ׁשאדם מּפני ; ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
זה  ּדבר לֹו ּתּתיר לא ואם ׁשּיׁשליכֹו; אפׁשר ואי ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹממֹונֹו,
ּבידֹו, להביאֹו יבֹוא - סֹופרים מּדברי אּלא אּסּורֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָׁשאין
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּתֹורה. ׁשל מלאכה על ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָועֹובר
ּפחֹות  מֹוליכּה אּלא לנכרי, יּתן לא מציאה, אבל ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָָֹּבכיסֹו;

אּמֹות. מארּבע ְֵַַַָּפחֹות
.‚Î ועׂשה עבר אם - ּבׁשּבת מלאכה ׁשעׂשה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָיׂשראל

ּוׁשאר  לעֹולם; מלאכה ּבאֹותּה להנֹות לֹו אסּור ְְְְְֵָָָָָָָָּבזדֹון,
מּיד  ׁשּבת למֹוצאי ּבּה להנֹות להם מּתר ׁשּנאמר:יׂשראל, , ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻ

ואין  קדׁש, היא - הוא" קדׁש ּכי הּׁשּבת, את ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹ"ּוׁשמרּתם
קדׁש אסורין]מעׂשיה ּבׁשּבת [- ׁשּבּׁשל יׂשראל ּכיצד? . ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

יאכל  לא לֹו, אבל לאחרים; יאכל ׁשּבת למֹוצאי ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָָֹּבמזיד,
הּוא  ּבין יאכל ׁשּבת למֹוצאי - ּבׁשגגה ּבּׁשל ואם ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָֹעֹולמית.

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּיד. אחרים ְֲִִֵֵֵֵֶַָָֹּבין
.„Îיאכלּו ּבׁשֹוגג, - וחזרּו לּתחּום חּוץ ׁשּיצאּו ְְְְְְֵֵֵֶַָָָּפרֹות

ּבמזיד, נׁשּתּנּו; ולא מעׂשה, ּבגּופן נעׂשה לא ׁשהרי ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹּבׁשּבת,
ׁשּבת  מֹוצאי עד יאכלּו .לא ְֵֵַַָָָֹ

.‰Î,הּתינֹוק ואת הּפרה את לֹו לׁשמר הּפֹועל את ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּׂשֹוכר
אחריּות אין לפיכ - ׁשּבת ׁשל ׂשכרֹו לֹו יּתן [הפרה לא ְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ

ב-] ׁשּבתוהתינוק ׂשכיר הּׂשכיר היה ואם עליו; [שבוע]ׁשּבת ְְִִִַַַָָָָָָָ
אחריּות  לפיכ - מּׁשלם ׂשכרֹו לֹו נֹותן ׁשנה, ׂשכיר ְְְֲִִִֵֵַָָָָָָאֹו
אּלא  ׁשּבת', ׁשל ׂשכרי לי 'ּתן לֹו: יאמר ולא עליו. ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּבת
ימים'. עׂשרה 'ׁשל אֹו ׁשנה', ׁשל ׂשכרי לי 'ּתן לֹו: ְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָאֹומר

ז  ¤¤ּפרק
סקילה ‡. עליהן ׁשחּיבין קרּבן מלאכֹות אֹו ּבמזיד, וכרת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

מהן - ּבׁשגגה המשכן]חּטאת במלאכת שהיו אבֹות [אלו ְִֵֶַָָָָ
קבוצות] ּתֹולדֹות[=ראשי ּומהן לאבות], ּכל [הדומות ּומנין ; ְִֵֶַָָ

החריׁשה, הן: ואּלּו אחת. חסר ארּבעים - מלאכֹות ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָאבֹות
והעּמּור והּקצירה, תבואה]והּזריעה, והּדיׁשה [איסוף , ְְְְְְִִִִַַַָָָָ

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

zay zekld - mipnf xtq - hay 'a iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

הקרקע] בגידולי קליפה והּזרּיה[הפרדת הפסולת], לסילוק ,[זריקה ְְִַָ
וההרקדה והּטחינה, והאפּיה,[בנפה]והּברירה, והּליׁשה, , ְְְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָָ

והּלּבּון הצמר]והּגזיזה, והּנּפּוץ[ניקוי הצמר], וניעור ,[סירוק ְְְְִִִַַַָ
הּנירין ועׂשּית והּטוּיה, השתי]והּצביעה, חוטי ,[פריסת ְְְְֲִִִִִַַַַַָָ

הּמּסכה האריגה]והנסכת מסרק והּבציעה [העמדת והאריגה, , ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָ
אריג] והּקריעה,[התרת והּתפירה, וההּתרה, והּקׁשירה, ,ְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָ

ּבּפּטיׁש וההּכיה והּסתירה, גמר והּבנין, של מעשה [=כל ְְְְְִִִַַַַַַָָָָ
וההפׁשטהמלאכה] והּׁשחיטה, והּצידה, חי], מבעל ,[עור ְְְְְִִַַַַָָָָ

עורות]וההעבדה ּומחיקת[עיבוד וחּתּוכֹו,[החלקת], העֹור, ְְְֲִִַַַָָָ
והּכּבּוי, וההבערה, והּׂשרטּוט, והּמחיקה, ְְְְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָוהּכתיבה,

לרׁשּות. מרׁשּות ְְְִֵַָָוההֹוצאה
מענינן·. ׁשהּוא וכל הּמלאכֹות אּלּו להם]ּכל הן [הדומה , ְְְִֵֵֵֶַָָָָֹ

החֹורׁש, אחד ענינן? הּוא ּכיצד מלאכֹות'. 'אבֹות ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָהּנקראין
ׁשּכל  מלאכה; אב זה הרי - חריץ העֹוׂשה אֹו החֹופר, ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָאֹו

הּוא. אחד וענין ּבּקרקע, חפירה - מהן ואחת ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָאחת
.‚הּמברי אֹו אילנֹות, הּנֹוטע אֹו זרעים, הּזֹורע אחד ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָוכן

באדמה]אילנֹות ומכסהו ענף הּמרּכיב[מכופף אֹו באילן], ,[אילן ְִִַַָ
וענין  מלאכֹות, מאבֹות הן אחד אב אּלּו ּכל - הּזֹומר ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָאֹו

הּו ּדבר לצּמח - מהן אחת ׁשּכל הּוא; מתּכּון.אחד א ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ענבים,„. הּבֹוצר אֹו קטנית, אֹו ּתבּואה הּקֹוצר אחד ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָוכן

האֹורה אֹו זיתים, הּמֹוסק אֹו ּתמרים, הּגֹודר [קוטף]אֹו ְִִֵֵֵֶַַָָ
- מהן אחת ׁשּכל הן; אחת מלאכה אב אּלּו ּכל - ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּתאנים

האבֹות. ׁשאר זֹו, ּדר ועל מתּכּון. מּגּדּוליו ּדבר ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹלעקר
האבֹות.‰. מאּלּו לאב הּדֹומה הּמלאכה היא ְְִֵֵַַַָָָָָָָָהּתֹולדה,

מעט מעט הּירק את המחּת דק]ּכיצד? הרי [דק לבּׁשלֹו, ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַָָ
ּגּוף  לֹוקח ׁשהּטֹוחן טחינה, ּתֹולדת הּמלאכה ׁשּזֹו - חּיב ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָזה
הּדֹומה  ּדבר העֹוׂשה וכל הרּבה; לגּופים ּומחּלקֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָאחד
מּתכת, ׁשל לׁשֹון הּלֹוקח וכן טֹוחן. ּתֹולדת זה הרי ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָלזה,

צֹורפי [שייף]וׁשף ׁשעֹוׂשין ּכדר מעפרֹו לּקח ּכדי אֹותֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָ
טחינה. ּתֹולדת זה הרי - ְֲִֵֶֶֶַָָָהּזהב

.Âלחּבצֹו ּכדי קבה ּבֹו ונתן חלב, הּלֹוקח [לעשותו וכן ְְְְְֵֵֵֵַַַַָָָָ
הפריׁשחמאה] ׁשהרי ּבֹורר, ּתֹולדת מּׁשּום חּיב זה הרי -ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָ
חּיב [החמוץ]הּקֹוס ּגבינה, ועׂשהּו ּגּבנֹו ואם החלב; מן ְְְְִִִִֶַַָָָָָָ

עד  הּכל ודּבק חלק אל חלק המקּבץ ׁשּכל - ּבֹונה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹמּׁשּום
וכ  לבנין. ּדֹומה זה הרי אחד, ּגּוף מלאכה ׁשּיעׂשּו לכל ן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ

זֹו ּדר על ּתֹולדֹות להן יׁש האבֹות, מאּלּו ְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּומלאכה
מעין  ּתדע ּבׁשּבת, הּנעׂשית הּמלאכה ּומּגּוף ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָׁשאמרנּו;

היא. אב איזה ותֹולדת היא, אב ְִִֵֵֶֶֶֶָָאיזה
.Ê מן ּתֹולדה אֹו מלאכֹות, מאבֹות אב העֹוׂשה ְֲִֵֶֶָָָָָָאחד

נסקל; עדים, ּבאּו ואם ּכרת, חּיב ּבמזיד, - ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָהּתֹולדֹות
קבּועה חּטאת חּיב בקרבן ּבׁשֹוגג, חייב עשיר בין עני [בין ְְֵַַָָָ

אין בהמה] והּתֹולדֹות? האבֹות ּבין יׁש הפרׁש מה ּכן, אם .ְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָ
ּבׁשֹוגג  ׁשהעֹוׂשה - ּבלבד הּקרּבן לענין אּלא הפרׁש, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּביניהן

ּבהעלם הרּבה אבֹות עׂשה אם חּטאת [בשוגג]- חּיב אחד, ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
אחד, ּבהעלם ותֹולדֹותיו אב עׂשה ואם ואב; אב ּכל ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָָעל

אחת. חּטאת אּלא חּיב ֵֶַַַַָָָאינֹו
.Á- אחד ּבהעלם ּבׁשּבת וקצר וזרע, ׁשחרׁש, הרי ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכיצד?

חּטאֹות  ׁשלׁש אחת חּיב חסר הארּבעים עׂשה ואפּלּו ; ְֲִִֵַַַַַַָָָָָָָָֹ
לעׂשֹות  אסּורֹות הּמלאכֹות ׁשאּלּו ׁשּׁשכח ּכגֹון ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָּבׁשגגה,
אבל  אחת. חּטאת ּומלאכה מלאכה ּכל על חּיב - ְְְֲַַַַַַָָָָָָָָָּבׁשּבת
אחד  ּבהעלם מּתכת ׁשל לׁשֹון וׁשף הּירק, וחת טחן, ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָאם
אב  אּלא עׂשה לא ׁשהרי אחת, חּטאת אּלא חּיב אינֹו -ֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ותֹולדֹותיו. ְְְֵֵֶֶַָָָֹאחד
.Ë ּבהעלם אחת מלאכה מעין הרּבה מלאכֹות ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהעֹוׂשה

ונטע, ׁשּזרע, הרי ּכיצד? אחת. חּטאת אּלא חּיב אינֹו ְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאחד,
אּלא  חּיב אינֹו - אחד ּבהעלם וזמר והרּכיב, ,ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָוהברי

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן הן. אחד אב ׁשּכּלן אחת, .חּטאת ְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

ח  ¤¤ּפרק
חּיב ‡. ׁשהּוא, ּכל המנּכׁשהחֹורׁש שוטים]. עשבים [עוקר ְֵֵֶַַַַָָ

לשורש]ּבעּקרי והמקרסם[סמוך עׂשבים,[כורת]האילנֹות, ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָ
המזרד הּׂשריגים[חותך]אֹו הגפן]את ליּפֹות [של ּכדי , ְְְִִֵֵֶַַַָָ

ׁשהּוא, ּכל ּומּׁשּיעׂשה חֹורׁש; ּתֹולדת זה הרי - ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָהּקרקע
ורּדדֹו הּתל ׁשהׁשּפיל ּכגֹון - הּׂשדה ּפני הּמׁשוה וכן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָחּיב.

הקרקע] לפני הּגיא[השווהו מּלא אֹו מּׁשּום [גומא], חּיב - ְִִֵַַַָ
ׁשעּורֹו ּגּמֹות, הּמׁשוה ּכל וכן ׁשהּוא. ּכל וׁשעּורן, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֻחֹורׁש;

ׁשהּוא. ֶָּכל
חּיב ·. ׁשהּוא, ּכל ׁשּיצמח הּזֹורע ּכדי האילן את הּזֹומר . ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּ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

ּכגרֹוגרת‚. ביצה]הּקֹוצר כשליש ּתֹולדת [- והּתֹולׁש, חּיב. , ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָ
קֹוצר. מּׁשּום חּיב מּגּדּוליו, ּדבר העֹוקר וכל הּוא; ְִִִֵֵֵַָָָָָָקֹוצר

צרֹור ,אדמה]לפיכ ּוכׁשּות[רגב עׂשבים, ּבֹו עשב]ׁשעלּו [מין ְְְֲִִֶָָָ
הּתֹולׁש - החבית ּגב על ׁשּצמחּו ועׂשבים ּבסנה, ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשעלה
מעציץ  הּתֹולׁש אבל ּגּדּולֹו. מקֹום הּוא ׁשּזה חּיב; ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמהן,
ועציץ  ּגּדּולֹו. מקֹום זה ׁשאין מּפני ּפטּור, - נקּוב ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָׁשאינֹו
מּמּנּו, והּתֹולׁש ּכארץ; הּוא הרי קטן, ׁשרׁש ּבכדי ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹנקּוב

ַָחּיב.
ּכגֹון „. ּומגּדלּתֹו, אֹותֹו מצּמחת ׁשּקצירתֹו זרע ְְְְְִֶֶַַַַַַָָּכל

ׁשּתי [סלק]וסלקא[חציר]אסּפסּתא חּיב ּבׁשגגה, הּקֹוצרֹו - ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָ
נֹוטע. ׁשהּוא מּפני ואחת קֹוצר, ׁשהּוא מּפני אחת ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָחּטאֹות:
ּומּׁשּום  קֹוצר, מּׁשּום חּיב - לעצים צרי והּוא הּזֹומר, ְְִִִִֵֵֵֵַַָָָוכן
מעל  הגּביהּה - עׂשבים ּבּה ׁשעלּו עפר ׁשל ּגבׁשּוׁשית ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָנֹוטע.
על  היתה ּתֹולׁש; מּׁשּום חּיב יתדֹות, ּגּבי על והּניחּה ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהארץ
ּתאנים  זֹורע. מּׁשּום חּיב הארץ, על והּניחּה יתדֹות ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָּגּבי

ּבאּביהן העץ]ׁשּיבׁשּו על בעודן ּפרֹותיו [- ׁשּיבׁשּו אילן וכן , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָ
ּכעקּורין  ׁשהן ּפי על אף חּיב, ּבׁשּבת מהן הּתֹולׁש - ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָּבֹו

טמאה.[קבלת]לענין ְְְִַָֻ
עלׁשים‰. צמח]הּתֹולׁש זרדין[מין והמזרד לחים], -[ענפים ְְְְִִֵֵַַָָֻ

ּכמלא  ׁשעּורֹו לבהמה, ואם ּכגרֹוגרת; ׁשעּורֹו לאכילה, ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַָָֹאם
המעּמר  ּביצה. לבּׁשל ּכדי ׁשעּורֹו להּסקה, ואם ּגדי; ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָּפי

ׁשעּורֹו[אוסף] לבהמה, עּמר ואם ּכגרֹוגרת; ׁשעּורֹו ְְְֳִִִִִִִֵֵֶֶָָאכלין,
ּביצה. לבּׁשל ּכדי ׁשעּורֹו להּסקה, ואם ּגדי; ּפי ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָֹּכמלא
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.‚Èׁשּזֹו מּכירין הּכל ׁשאין ּבצנעה, אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹּבּמה
היא  יׂשראל ׁשל ּבׁשּבת הּנעׂשית היתה הּמלאכה אם אבל ; ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ

הּגֹוי  את ׁשהרֹואה אסּורה; - ּומפרסמת ּוגלּויה ְְְְֲֶֶֶֶֶַָָָָֻידּועה
ׁשּקצץ יֹודע אינֹו מראש]עֹוׂשה, דמיו ׁשּפלֹוני [קצב ואֹומר , ְְִֵֵֵֶֶֶַַָ

ּבׁשּבת. לֹו לעׂשֹות הּגֹוי ְֲַַַַָָׂשכר
.„Èאֹו ּכתלֹו, אֹו חצרֹו, לֹו לבנֹות הּגֹוי עם הּפֹוסק ,ְְְֲִִִֵֵַַָָלפיכ

חצר, לֹו לבנֹות ׁשּתים אֹו ׁשנה ׁשּׂשכרֹו אֹו ׂשדהּו, את ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹלקצר
ּבּמד  הּמלאכה היתה אם - ּכרם לֹו לּטע אֹו[בעיר]ינהאֹו , ְְְִִִֶֶַַַָָָָָ

הּתחּום אמה]ּבתֹו לעׂשֹות [אלפיים להּניחֹו לֹו אסּור - ְְְֲִַַַָ
היתה  ואם ׁשּפסק; יֹודעים ׁשאינם הרֹואים מּפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבׁשּבת,
ׁשּיראה  יׂשראל ׁשם ׁשאין מּתר, - לּתחּום חּוץ ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהּמלאכה

ּבׁשּבת. עֹוׂשין ּכׁשהן הּפֹועלין ְְֲִִֵֶֶַַָאת
.ÂË על אף לגֹוי, ׂשדהּו אֹו ּכרמֹו להׂשּכיר לאדם מּתר ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָֻוכן

ׁשּׂשכּורין  יֹודע ׁשהרֹואה ּבׁשּבת; ונֹוטען זֹורען ׁשהּוא ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָּפי
להן  ירד ּבאריסּות אֹו יבול]הן, תמורת ׁשּׁשם [לעבוד ודבר . ְֲִֵֵֶֶַַָָָָ

הּמקֹום  אֹותֹו אנׁשי רב ּדר ואין עליו, קרּוי ּבעליו ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹיׂשראל
מּפני  לגֹוי; להׂשּכירֹו אסּור - ּבאריסּות לּתנֹו אֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָלהׂשּכירֹו
נקרא  והּוא ּבׁשּבת, מלאכה הּמקֹום ּבאֹותֹו עֹוׂשה ְְְְְִֶֶַַַָָָָָׁשהּגֹוי

ּבעליו. הּיׂשראלי ׁשם ְְְִִֵֵַַָָעל
.ÊË לגֹוי ּולהׂשּכירן ּכלים להׁשאיל ּפי מּתר על ואף , ְְְְְְִִִִֵַַַַָָֻ

מצּוים  אנּו ׁשאין מּפני - ּבׁשּבת מלאכה ּבהן עֹוׂשה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻׁשהּוא
ועבּדֹו ּבהמּתֹו אבל הּכלים; ׁשביתת יהודי]על אסּור,[של - ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָ

ועבד. ּבהמה ׁשביתת על מצּוין ׁשאנּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻמּפני
.ÊÈ ּבחנּות אֹו ּבסחֹורה, אֹו ּבמלאכה, הּגֹוי עם ְְְֲִִִִֵַַַַָָָהּמׁשּתּתף

אם  לבּדֹו לּגֹוי הּׁשּבת ׂשכר ׁשּיהיה ּבּתחּלה התנּו אם -ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָ
ליׂשראל  הּׁשּבת יֹום ּכנגד אחר יֹום ּוׂשכר הרּבה, ואם ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָמעט
לחלק, ּכׁשּיבֹואּו - מּבּתחּלה התנּו לא ואם מּתר. - ְְְְְְִִִִֶַַַָָָֹֹֻלבּדֹו
אֹותֹו; חֹולקין והּׁשאר לבּדֹו, ּכּלן הּׁשּבתֹות ׂשכר הּגֹוי ְְְְְִֵַַַַַַָָָֻנֹוטל
התנה  ּכן אם אּלא הּׁשּבת, יֹום ּכנגד ּכלּום לֹו מֹוציא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָואינֹו

הּוא. אחד ּדין ּבׁשּתפּות, ׂשדה קּבלּו אם וכן ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֻּבּתחּלה.
.ÁÈ ׁשּבת ׂשכר היה ולא הּׂשכר, לחלק ּובא התנּו, לא ְְְְְִִַַַַָָָָָָֹֹֹואם

והּׁשאר  הּׂשכר, ׁשביע לבּדֹו נֹוטל ׁשהּגֹוי לי יראה - ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָידּוע
ּבהן להתעּסק לגֹוי מעֹות הּנֹותן עסק]חֹולקין. בהם [לעשות ְְְְִִֵֵֶַַָָ

ׂשכר  עּמֹו חֹולק ּבׁשּבת, ונֹותן נֹוׂשא ׁשהּגֹוי ּפי על אף -ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ
הּגאֹונים. ּכל הֹורּו וכן ְְְִֵֶַָָּבׁשוה;

.ËÈ אף לעׂשֹותן, ּגֹוי לאּמן ּכלים ׁשּבת ּבערב אדם יּתן ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻלא
עּמֹו ׁשּפסק ּפי ּבכדי[מראש]על אּלא זמן]- שיעור ׁשּיצא [- ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

היהודי]מּביתֹו[הגוי]ּבהן ימּכר [של לא וכן ׁשחׁשכה; קדם ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹֹ
ימׁשּכנּנּו, ולא ילוּנּו, ולא יׁשאילּנּו, ולא לגֹוי, חפצֹו ְְְְְְְְְְִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹאדם
מּפתח  חפץ ּבאֹותֹו ׁשּיצא ּבכדי אּלא - ּבמּתנה לֹו יּתן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹולא
יֹודע אדם אין ּבביתֹו, ׁשהּוא זמן ׁשּכל הּׁשּבת; קדם ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּביתֹו,
יׂשראל  וחפץ ּבׁשּבת מּביתֹו הּגֹוי ּוכׁשּיצא לֹו, נתן ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאימתי
אֹו עּמֹו ּפסק אֹו מׁשּכנֹו אֹו לּגֹוי ׁשהלוהּו ּכמי יראה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָּבידֹו,

ּבׁשּבת  לֹו .מכר ְַַָָ
.Îעּמֹו קצץ אם - אחרת לעיר להֹוליכּה לגֹוי אּגרת ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָהּנֹותן

עם [מראש] ׁשּבת ערב לֹו נתנּה ואפּלּו מּתר, - הֹולכה ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֻׂשכר
לא  ואם הּׁשּבת. קדם ּביתֹו מּפתח ּבּה ׁשּיצא והּוא ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹחׁשכה;

האּגרֹות  מקּבץ ׁשהּוא קבּוע אדם ּבּמדינה יׁש אם - ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָקצץ
לּתן  מּתר ׁשלּוחיו, עם ּומדינה מדינה לכל אֹותן ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֻוׁשֹולח
לּבית  ׁשּיּגיע ּכדי ּבּיֹום ׁשהּות ׁשּיהיה והּוא האּגרת; ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָלּגֹוי
האּגרֹות  ׁשּמקּבץ זה ׁשּמא - הּׁשּבת קדם לחֹומה ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּסמּו
קבּוע אדם ׁשם אין ואם הּוא. לחֹומה סמּו ּביתֹו ְְְִֵֵַַָָָָָָָוׁשֹולחן,
לעיר  ׁשּמֹוליכּה הּוא האּגרת, לֹו ׁשּנֹותנין הּגֹוי אּלא  ,ְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָלכ
ּכן  אם אּלא לעֹולם, האּגרת ּגֹוי ּביד לׁשלח אסּור - ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאחרת

ּדמים. לֹו ִַָָקצץ
.‡Î- יׂשראל לבית והכניסן ּבׁשּבת, חפציו ׁשהביא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָּגֹוי

מּתר  זה הרי זֹו', ּבזוית 'הּניחן לֹו: אמר ואפּלּו .מּתר; ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֻֻ
לאכלן; מזֹונֹות לפניו ונֹותנין ּבׁשּבת, הּגֹוי את ְְְְְְְְְִִֶַַַָָָָָּומזּמנין
ׁשביתתֹו ׁשאין מּפני לֹו, נזקקין אין - ויצא נטלן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָואם
נטלן  ואם ּבחצר; הּכלב לפני מזֹונֹות נֹותנין וכן ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָעלינּו.

לֹו. נזקקין אין ְְִִֵָָָויצא,
.·Îוקדׁש ,ּבּדר ּבא ׁשהיה עּמֹומי והיּו הּיֹום, עליו ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָ

ׁשּבת  ּולמֹוצאי לֹו, להֹוליכֹו לנכרי ּכיסֹו נֹותן - ְְְְִִִֵֵַָָָָמעֹות
ואף  זה, על ׂשכר לֹו נתן ׁשּלא ּפי על ואף מּמּנּו. ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹלֹוקחֹו

מּתר  - מּׁשחׁשכה לֹו ׁשּנתנֹו ּפי על על ּבהּול ׁשאדם מּפני ; ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
זה  ּדבר לֹו ּתּתיר לא ואם ׁשּיׁשליכֹו; אפׁשר ואי ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹממֹונֹו,
ּבידֹו, להביאֹו יבֹוא - סֹופרים מּדברי אּלא אּסּורֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָׁשאין
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּתֹורה. ׁשל מלאכה על ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָועֹובר
ּפחֹות  מֹוליכּה אּלא לנכרי, יּתן לא מציאה, אבל ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָָֹּבכיסֹו;

אּמֹות. מארּבע ְֵַַַָּפחֹות
.‚Î ועׂשה עבר אם - ּבׁשּבת מלאכה ׁשעׂשה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָיׂשראל

ּוׁשאר  לעֹולם; מלאכה ּבאֹותּה להנֹות לֹו אסּור ְְְְְֵָָָָָָָָּבזדֹון,
מּיד  ׁשּבת למֹוצאי ּבּה להנֹות להם מּתר ׁשּנאמר:יׂשראל, , ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻ

ואין  קדׁש, היא - הוא" קדׁש ּכי הּׁשּבת, את ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹ"ּוׁשמרּתם
קדׁש אסורין]מעׂשיה ּבׁשּבת [- ׁשּבּׁשל יׂשראל ּכיצד? . ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

יאכל  לא לֹו, אבל לאחרים; יאכל ׁשּבת למֹוצאי ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָָֹּבמזיד,
הּוא  ּבין יאכל ׁשּבת למֹוצאי - ּבׁשגגה ּבּׁשל ואם ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָֹעֹולמית.

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּיד. אחרים ְֲִִֵֵֵֵֶַָָֹּבין
.„Îיאכלּו ּבׁשֹוגג, - וחזרּו לּתחּום חּוץ ׁשּיצאּו ְְְְְְֵֵֵֶַָָָּפרֹות

ּבמזיד, נׁשּתּנּו; ולא מעׂשה, ּבגּופן נעׂשה לא ׁשהרי ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹּבׁשּבת,
ׁשּבת  מֹוצאי עד יאכלּו .לא ְֵֵַַָָָֹ

.‰Î,הּתינֹוק ואת הּפרה את לֹו לׁשמר הּפֹועל את ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּׂשֹוכר
אחריּות אין לפיכ - ׁשּבת ׁשל ׂשכרֹו לֹו יּתן [הפרה לא ְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ

ב-] ׁשּבתוהתינוק ׂשכיר הּׂשכיר היה ואם עליו; [שבוע]ׁשּבת ְְִִִַַַָָָָָָָ
אחריּות  לפיכ - מּׁשלם ׂשכרֹו לֹו נֹותן ׁשנה, ׂשכיר ְְְֲִִִֵֵַָָָָָָאֹו
אּלא  ׁשּבת', ׁשל ׂשכרי לי 'ּתן לֹו: יאמר ולא עליו. ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּבת
ימים'. עׂשרה 'ׁשל אֹו ׁשנה', ׁשל ׂשכרי לי 'ּתן לֹו: ְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָאֹומר

ז  ¤¤ּפרק
סקילה ‡. עליהן ׁשחּיבין קרּבן מלאכֹות אֹו ּבמזיד, וכרת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

מהן - ּבׁשגגה המשכן]חּטאת במלאכת שהיו אבֹות [אלו ְִֵֶַָָָָ
קבוצות] ּתֹולדֹות[=ראשי ּומהן לאבות], ּכל [הדומות ּומנין ; ְִֵֶַָָ

החריׁשה, הן: ואּלּו אחת. חסר ארּבעים - מלאכֹות ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָאבֹות
והעּמּור והּקצירה, תבואה]והּזריעה, והּדיׁשה [איסוף , ְְְְְְִִִִַַַָָָָ
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הקרקע] בגידולי קליפה והּזרּיה[הפרדת הפסולת], לסילוק ,[זריקה ְְִַָ
וההרקדה והּטחינה, והאפּיה,[בנפה]והּברירה, והּליׁשה, , ְְְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָָ

והּלּבּון הצמר]והּגזיזה, והּנּפּוץ[ניקוי הצמר], וניעור ,[סירוק ְְְְִִִַַַָ
הּנירין ועׂשּית והּטוּיה, השתי]והּצביעה, חוטי ,[פריסת ְְְְֲִִִִִַַַַַָָ

הּמּסכה האריגה]והנסכת מסרק והּבציעה [העמדת והאריגה, , ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָ
אריג] והּקריעה,[התרת והּתפירה, וההּתרה, והּקׁשירה, ,ְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָ

ּבּפּטיׁש וההּכיה והּסתירה, גמר והּבנין, של מעשה [=כל ְְְְְִִִַַַַַַָָָָ
וההפׁשטהמלאכה] והּׁשחיטה, והּצידה, חי], מבעל ,[עור ְְְְְִִַַַַָָָָ

עורות]וההעבדה ּומחיקת[עיבוד וחּתּוכֹו,[החלקת], העֹור, ְְְֲִִַַַָָָ
והּכּבּוי, וההבערה, והּׂשרטּוט, והּמחיקה, ְְְְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָוהּכתיבה,

לרׁשּות. מרׁשּות ְְְִֵַָָוההֹוצאה
מענינן·. ׁשהּוא וכל הּמלאכֹות אּלּו להם]ּכל הן [הדומה , ְְְִֵֵֵֶַָָָָֹ

החֹורׁש, אחד ענינן? הּוא ּכיצד מלאכֹות'. 'אבֹות ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָהּנקראין
ׁשּכל  מלאכה; אב זה הרי - חריץ העֹוׂשה אֹו החֹופר, ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָאֹו

הּוא. אחד וענין ּבּקרקע, חפירה - מהן ואחת ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָאחת
.‚הּמברי אֹו אילנֹות, הּנֹוטע אֹו זרעים, הּזֹורע אחד ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָוכן

באדמה]אילנֹות ומכסהו ענף הּמרּכיב[מכופף אֹו באילן], ,[אילן ְִִַַָ
וענין  מלאכֹות, מאבֹות הן אחד אב אּלּו ּכל - הּזֹומר ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָאֹו

הּו ּדבר לצּמח - מהן אחת ׁשּכל הּוא; מתּכּון.אחד א ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ענבים,„. הּבֹוצר אֹו קטנית, אֹו ּתבּואה הּקֹוצר אחד ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָוכן

האֹורה אֹו זיתים, הּמֹוסק אֹו ּתמרים, הּגֹודר [קוטף]אֹו ְִִֵֵֵֶַַָָ
- מהן אחת ׁשּכל הן; אחת מלאכה אב אּלּו ּכל - ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּתאנים

האבֹות. ׁשאר זֹו, ּדר ועל מתּכּון. מּגּדּוליו ּדבר ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹלעקר
האבֹות.‰. מאּלּו לאב הּדֹומה הּמלאכה היא ְְִֵֵַַַָָָָָָָָהּתֹולדה,

מעט מעט הּירק את המחּת דק]ּכיצד? הרי [דק לבּׁשלֹו, ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַָָ
ּגּוף  לֹוקח ׁשהּטֹוחן טחינה, ּתֹולדת הּמלאכה ׁשּזֹו - חּיב ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָזה
הּדֹומה  ּדבר העֹוׂשה וכל הרּבה; לגּופים ּומחּלקֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָאחד
מּתכת, ׁשל לׁשֹון הּלֹוקח וכן טֹוחן. ּתֹולדת זה הרי ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָלזה,

צֹורפי [שייף]וׁשף ׁשעֹוׂשין ּכדר מעפרֹו לּקח ּכדי אֹותֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָ
טחינה. ּתֹולדת זה הרי - ְֲִֵֶֶֶַָָָהּזהב

.Âלחּבצֹו ּכדי קבה ּבֹו ונתן חלב, הּלֹוקח [לעשותו וכן ְְְְְֵֵֵֵַַַַָָָָ
הפריׁשחמאה] ׁשהרי ּבֹורר, ּתֹולדת מּׁשּום חּיב זה הרי -ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָ
חּיב [החמוץ]הּקֹוס ּגבינה, ועׂשהּו ּגּבנֹו ואם החלב; מן ְְְְִִִִֶַַָָָָָָ

עד  הּכל ודּבק חלק אל חלק המקּבץ ׁשּכל - ּבֹונה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹמּׁשּום
וכ  לבנין. ּדֹומה זה הרי אחד, ּגּוף מלאכה ׁשּיעׂשּו לכל ן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ

זֹו ּדר על ּתֹולדֹות להן יׁש האבֹות, מאּלּו ְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּומלאכה
מעין  ּתדע ּבׁשּבת, הּנעׂשית הּמלאכה ּומּגּוף ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָׁשאמרנּו;

היא. אב איזה ותֹולדת היא, אב ְִִֵֵֶֶֶֶָָאיזה
.Ê מן ּתֹולדה אֹו מלאכֹות, מאבֹות אב העֹוׂשה ְֲִֵֶֶָָָָָָאחד

נסקל; עדים, ּבאּו ואם ּכרת, חּיב ּבמזיד, - ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָהּתֹולדֹות
קבּועה חּטאת חּיב בקרבן ּבׁשֹוגג, חייב עשיר בין עני [בין ְְֵַַָָָ

אין בהמה] והּתֹולדֹות? האבֹות ּבין יׁש הפרׁש מה ּכן, אם .ְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָ
ּבׁשֹוגג  ׁשהעֹוׂשה - ּבלבד הּקרּבן לענין אּלא הפרׁש, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּביניהן

ּבהעלם הרּבה אבֹות עׂשה אם חּטאת [בשוגג]- חּיב אחד, ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
אחד, ּבהעלם ותֹולדֹותיו אב עׂשה ואם ואב; אב ּכל ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָָעל

אחת. חּטאת אּלא חּיב ֵֶַַַַָָָאינֹו
.Á- אחד ּבהעלם ּבׁשּבת וקצר וזרע, ׁשחרׁש, הרי ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכיצד?

חּטאֹות  ׁשלׁש אחת חּיב חסר הארּבעים עׂשה ואפּלּו ; ְֲִִֵַַַַַַָָָָָָָָֹ
לעׂשֹות  אסּורֹות הּמלאכֹות ׁשאּלּו ׁשּׁשכח ּכגֹון ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָּבׁשגגה,
אבל  אחת. חּטאת ּומלאכה מלאכה ּכל על חּיב - ְְְֲַַַַַַָָָָָָָָָּבׁשּבת
אחד  ּבהעלם מּתכת ׁשל לׁשֹון וׁשף הּירק, וחת טחן, ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָאם
אב  אּלא עׂשה לא ׁשהרי אחת, חּטאת אּלא חּיב אינֹו -ֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ותֹולדֹותיו. ְְְֵֵֶֶַָָָֹאחד
.Ë ּבהעלם אחת מלאכה מעין הרּבה מלאכֹות ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהעֹוׂשה

ונטע, ׁשּזרע, הרי ּכיצד? אחת. חּטאת אּלא חּיב אינֹו ְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאחד,
אּלא  חּיב אינֹו - אחד ּבהעלם וזמר והרּכיב, ,ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָוהברי

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן הן. אחד אב ׁשּכּלן אחת, .חּטאת ְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

ח  ¤¤ּפרק
חּיב ‡. ׁשהּוא, ּכל המנּכׁשהחֹורׁש שוטים]. עשבים [עוקר ְֵֵֶַַַַָָ

לשורש]ּבעּקרי והמקרסם[סמוך עׂשבים,[כורת]האילנֹות, ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָ
המזרד הּׂשריגים[חותך]אֹו הגפן]את ליּפֹות [של ּכדי , ְְְִִֵֵֶַַַָָ

ׁשהּוא, ּכל ּומּׁשּיעׂשה חֹורׁש; ּתֹולדת זה הרי - ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָהּקרקע
ורּדדֹו הּתל ׁשהׁשּפיל ּכגֹון - הּׂשדה ּפני הּמׁשוה וכן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָחּיב.

הקרקע] לפני הּגיא[השווהו מּלא אֹו מּׁשּום [גומא], חּיב - ְִִֵַַַָ
ׁשעּורֹו ּגּמֹות, הּמׁשוה ּכל וכן ׁשהּוא. ּכל וׁשעּורן, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֻחֹורׁש;

ׁשהּוא. ֶָּכל
חּיב ·. ׁשהּוא, ּכל ׁשּיצמח הּזֹורע ּכדי האילן את הּזֹומר . ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּ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

ּכגרֹוגרת‚. ביצה]הּקֹוצר כשליש ּתֹולדת [- והּתֹולׁש, חּיב. , ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָ
קֹוצר. מּׁשּום חּיב מּגּדּוליו, ּדבר העֹוקר וכל הּוא; ְִִִֵֵֵַָָָָָָקֹוצר

צרֹור ,אדמה]לפיכ ּוכׁשּות[רגב עׂשבים, ּבֹו עשב]ׁשעלּו [מין ְְְֲִִֶָָָ
הּתֹולׁש - החבית ּגב על ׁשּצמחּו ועׂשבים ּבסנה, ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשעלה
מעציץ  הּתֹולׁש אבל ּגּדּולֹו. מקֹום הּוא ׁשּזה חּיב; ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמהן,
ועציץ  ּגּדּולֹו. מקֹום זה ׁשאין מּפני ּפטּור, - נקּוב ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָׁשאינֹו
מּמּנּו, והּתֹולׁש ּכארץ; הּוא הרי קטן, ׁשרׁש ּבכדי ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹנקּוב

ַָחּיב.
ּכגֹון „. ּומגּדלּתֹו, אֹותֹו מצּמחת ׁשּקצירתֹו זרע ְְְְְִֶֶַַַַַַָָּכל

ׁשּתי [סלק]וסלקא[חציר]אסּפסּתא חּיב ּבׁשגגה, הּקֹוצרֹו - ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָ
נֹוטע. ׁשהּוא מּפני ואחת קֹוצר, ׁשהּוא מּפני אחת ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָחּטאֹות:
ּומּׁשּום  קֹוצר, מּׁשּום חּיב - לעצים צרי והּוא הּזֹומר, ְְִִִִֵֵֵֵַַָָָוכן
מעל  הגּביהּה - עׂשבים ּבּה ׁשעלּו עפר ׁשל ּגבׁשּוׁשית ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָנֹוטע.
על  היתה ּתֹולׁש; מּׁשּום חּיב יתדֹות, ּגּבי על והּניחּה ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהארץ
ּתאנים  זֹורע. מּׁשּום חּיב הארץ, על והּניחּה יתדֹות ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָּגּבי

ּבאּביהן העץ]ׁשּיבׁשּו על בעודן ּפרֹותיו [- ׁשּיבׁשּו אילן וכן , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָ
ּכעקּורין  ׁשהן ּפי על אף חּיב, ּבׁשּבת מהן הּתֹולׁש - ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָּבֹו

טמאה.[קבלת]לענין ְְְִַָֻ
עלׁשים‰. צמח]הּתֹולׁש זרדין[מין והמזרד לחים], -[ענפים ְְְְִִֵֵַַָָֻ

ּכמלא  ׁשעּורֹו לבהמה, ואם ּכגרֹוגרת; ׁשעּורֹו לאכילה, ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַָָֹאם
המעּמר  ּביצה. לבּׁשל ּכדי ׁשעּורֹו להּסקה, ואם ּגדי; ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָּפי

ׁשעּורֹו[אוסף] לבהמה, עּמר ואם ּכגרֹוגרת; ׁשעּורֹו ְְְֳִִִִִִִֵֵֶֶָָאכלין,
ּביצה. לבּׁשל ּכדי ׁשעּורֹו להּסקה, ואם ּגדי; ּפי ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָֹּכמלא
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ׁשל  ּבינֹונית ּביצה היא מקֹום, ּבכל האמּורה ְֲִִֵֵֵֶָָָָָָּוביצה
ּכדי  הּוא ּביצה', לבּׁשל 'ּכדי ׁשּנאמר מקֹום וכל ְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּתרנגֹולין;
ּבביצה. מּׁשלׁשה אחד ּוגרֹוגרת, מּביצה; ּכגרֹוגרת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹלבּׁשל

קרקע. ּבגּדּולי אּלא עּמּור, ְְְִִֵֵֶַַָואין
.Âּדבלה יבשות]המקּבץ עּגּול[תאנים מּמּנה אֹו[גוש]ועׂשה , ְְְִִֵֵֶַַָָָָ

- אחד ּגּוף ׁשּנתקּבצּו עד ּבהן החבל והכניס ּתאנים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּנּקב
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן וחּיב. מעּמר, ּתֹולדת זה ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהרי

.Êקרקע]הּדׁש גידולי קליפת ואין [מפריד חּיב; ּכגרֹוגרת, ְְִֵֶֶַַָָ
והמפרק קרקע. ּבגּדּולי אּלא משבליו]ּדיׁשה, הּוא [דגן הרי , ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ

ׁשהּוא  מּפני חּיב, - הּבהמה את החֹולב הּדׁש. ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּתֹולדת
- מפרק מּׁשּום חּיב עֹור, לֹו ׁשּיׁש ּבחי החֹובל וכן ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָמפרק.
נתּכּון  אם אבל החּבּורה; מן ׁשּיצא לּדם צרי ׁשּיהיה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוהּוא,
עד  חּיב, ואינֹו מקלקל. ׁשהּוא מּפני ּפטּור, - ּבלבד ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָלהּזיק

ּכגרֹוגרת. ׁשהֹוציא, ּבחלב אֹו ּבּדם ְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָׁשּיהיה
.Á וכּיֹוצא וחּיה ּבבהמה ּבחֹובל אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָּבּמה

- להּזיק ׁשּנתּכּון ּפי על אף - ּבחברֹו החֹובל אבל ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָּבהן.
נתקררה ׁשהרי רּוחֹו; נחת מּפני ּדעּתֹו[נתיישבה]חּיב, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָ

צרי ׁשאינֹו ּפי על ואף ּכמתּקן; הּוא והרי חמתֹו, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוׁשככה
חּיב. מּמּנּו, ׁשהֹוציא ִִֶֶַַָָלּדם

.Ë עֹורֹות להן ׁשּיׁש הן ּבּתֹורה, האמּורים ׁשרצים ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָׁשמֹונה
הפיך] בלתי ועֹוף.[לדיני]לענין[שנזקם ּובהמה חּיה ּכמֹו ׁשּבת ְְְְִֵַַַָָָָ

החֹובל  ,לפיכ עֹור; להן אין ּורמׂשים, ׁשקצים ׁשאר ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָאבל
ו  ּפטּור. - ּבׁשמֹונה ּבהן אֹו ועֹוף, חּיה ּבבהמה החֹובל אחד ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ׁשּנצרר אֹו ּדם, ויצא חּבּורה ועׂשה הּדם [נאסף]ׁשרצים, ְְְְִִֶַַַָָָָָָָָ
העור] חּיב.[תחת - יצא ׁשּלא ּפי על ִֶַַַָָָֹאף

.È עד חּיב, ואינֹו מפרק; מּׁשּום חּיב הּפרֹות, את ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּסֹוחט
ּכגרֹוגרת  ׁשּסחט ּבּמׁשקין הּתֹורה,ׁשּיהיה מן חּיבים ואין . ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

זיתים ּדריכת על לסחט [סחיטת]אּלא ּומּתר ּבלבד. וענבים ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹֻ
אכל  - לאכל הּבא ׁשּמׁשקה האכל, לתֹו ענבים ׁשל ְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹאׁשּכֹול
ׁשאין  לכלי סחט אם אבל מאכל; אכל ּכמפרק ונמצא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹהּוא,
אֹו האכל, לתֹו והחֹולב וחּיב. ,ּדֹור זה הרי - אכל ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹּבֹו

הּכלי. לתֹו ׁשּיחלב עד חּיב ואינֹו ּפטּור, - ּבפיו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹהּיֹונק
.‡È הּבֹורר אֹו והמחּבץהּזֹורה חּיב; [עושה ּכגרֹוגרת, ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָ

הממחהחמאה] וכן הּבֹורר. ּתֹולדת הּוא הרי [מוציא], ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַ
ּתֹולדת  אֹו ּבֹורר ּתֹולדת זה הרי - הּמׁשקין מּתֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשמרים
זה  עניניהם ּדֹומין והמרּקד, והּבֹורר ׁשהּזֹורה וחּיב; ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָמרּקד,
מלאכה  ׁשּכל מּפני ּבׁשלׁשה? אֹותן מנּו מה ּומּפני ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹלזה;

עצמּה. ּבפני אֹותּה מֹונין ּבּמׁשּכן, ְְְְִִִֵֶַַָָָָָׁשהיתה
.·È מיני ׁשני לפניו ׁשהיּו אֹו ּפסלת, מּתֹו אכל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹהּבֹורר

ּובכברהאכלין  ּבנפה - אחר מּמין מין גדולה]ּוברר ,[נפה ְְֳִִִִִֵֵֵַָָָָָ
ּבקנֹון לברירה]חּיב; המשמש גדולה]ּובתמחּוי[צינור ,[קערה ְְְַַָָ

מּתר. לאלּתר, לאכל ּבידֹו ּברר ואם ְְְְֱִֵֵֶַַָָָֹֻּפטּור;
.‚È חּיב - ּבידיו אפּלּו האכל, מּתֹו ּפסלת והּבֹורר והּבֹורר . ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ

קטנית]ּתּורמּוסין מּפני [מין חּיב, - ׁשּלהן ּפסלת מּתֹו ְְְִִִֵֶֶֶַָָֹ
ּכׁשּיּׁשלקּו אֹותן ממּתקת ׁשּלהן עּמּה,[יתבשלו]ׁשהּפסלת ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

מּתֹו אכל הּבֹורר וחּיב. אכל, מּתֹו ּפסלת ּכבֹורר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹונמצא
להּניחֹו ּבידֹו זמן]ּפסלת נעׂשה [לאחר - ּבּיֹום לבֹו אפּלּו , ְְְְֲֲִִֶֶַַַָֹ

לאֹוצר אכלין [לאחסון]ּכבֹורר מיני ׁשני לפניו היּו וחּיב. , ְְְְֳִִֵֵֵַָָָָָָָ
ּברר  ואם מּיד; לאכל ּומּניח מאחד, אחד ּבֹורר - ְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹמערבין
ּבׁשחרית  ׁשּברר ּכגֹון - ּבּיֹום לבֹו אפּלּו זמן, לאחר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַוהּניח

חּיב. - הערּבים ּבין ְֱִֵֶַַַָָֹלאכל
.„Èמים[מסנן]המׁשּמר אֹו ׁשמן אֹו ׁשאר [משמרים]יין וכן , ְְְִִֵֵֶֶַַַַָ

ּבמׁשּמרת ׁשּיׁשּמר [מסננת]הּמׁשקין, והּוא, חּיב; - ׁשּלהן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
צלּולין, מים אֹו ׁשמרים, ּבֹו ׁשאין יין מסּננין אבל ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָּכגרֹוגרת.

מצרית ּובכפיפה סל]ּבסּודרין ּביֹותר.[- צלּול ׁשּיהא ּכדי , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָ
ׁשמרים ּגּבי על מים ׁשּיּצּלּו[שבמסננת]ונֹותנין [יהיו ּבׁשביל ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָ

ונקיים] טרּופהצלולים ּביצה ונֹותנין ׁשל [מעורבת]. למסּננת ְְְְִִֵֶֶֶַָָ
ׁשּיּצל[גרעיני] ּכדי מערב [החרדל]חרּדל ׁשּלׁשֹו וחרּדל ; ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ממחֹו למחר - נוזל]ׁשּבת וכן [עושהו ּבכלי. ּבין ּבּיד ּבין , ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָ
טֹורף - ּתֹוסס ׁשהּוא זמן ּכל מּגּתֹו, חבית [מערבב]יין ְִִִִֵֵֶַַָָ

הּׁשמרים  נפרׁשּו לא ׁשעדין הּסּודרין; לתֹו ונֹותן ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבׁשמריה,
החרּדל, וכן הּוא. אחד ּכגּוף הּיין וכל יפה, יפה הּיין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָמן

ּבֹו. ּכּיֹוצא ְֵַֹוכל
.ÂË חּיב ּכגרֹוגרת, הּׁשֹוחקהּטֹוחן וכל ּתבלין [כותש]. ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ

ירק המחּת וחּיב. טֹוחן, זה הרי - ּבמכּתׁשת [דק וסּמנין ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
הּנֹוסרדק] וכן טֹוחן. ּתֹולדת זה הרי להנֹות ּתלּוׁש, עצים ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָ

אֹו ׁשּלהן, חּיב [גרד]ׁשּׁשףּבּנסרת - מּתכת ׁשל לׁשֹון ְֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
עד  חּיב אינֹו עצים, המחּת אבל ׁשהּוא; ּכל ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמּׁשּיׁשּוף

דק]ׁשּידּקק מּביצה.[יחתוך ּכגרֹוגרת לבּׁשל ּכדי מהן ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ
.ÊËחּיב.[מנפה]והמרּקד ּכגרֹוגרת, הּלׁש חּיב. ּכגרֹוגרת, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

וכּמה [מערבב]והמּגּבל לׁש; ּתֹולדת זה הרי העפר, את ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ּפי לעׂשֹות ּכדי ואין [שפת]ׁשעּורֹו? זהב. צֹורפי ׁשל ּכּור ְְְֲִִֵֵֵֶַָָ

ּבמרסן ולא הּגס, ּבחֹול ולא ּבאפר, תבואה ּגּבּול [קליפות ְְְְְְִֵֶַַָֹֹֻ
זרע עבות] אֹו ׁשמׁשמין זרע והּנֹותן ּבהן. ּבכּיֹוצא ולא ,ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָֹֻ

ׁשהן  מּפני לׁש, מּׁשּום חּיב - ּבמים ּבהן וכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּפׁשּתן
ונתלין ּבזה.[נדבקין]מתערבין זה ְְְְִִִִֶֶָָ

ה'תשע"ה  שבט ג' שישי יום

ט  ¤¤ּפרק
ּכגרֹוגרת‡. ביצה]האֹופה כשליש חּיב [- את , האֹופה אחד . ְִֶֶֶֶֶֶַָָָָ

הּסּמנין את אֹו הּמאכל את המבּׁשל אֹו אֹו[צבע]הּפת, , ְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָ
מעין הּכל - הּמים את ׁשעּור [ענין]המחּמם הּוא. אחד ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹ

וׁשעּור  קטן; אבר ּבהן לרחץ ּכדי הּמים, את ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהמחּמם
לֹו. אֹותן ׁשּמבּׁשלין לּדבר ראּויין ׁשּיהיּו ּכדי סּמנין, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמבּׁשל

הּמחם·. ּבצד ּביצה ׁשּתתּגלּגל [דוד]הּנֹותן ּבׁשביל ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָ
מעט] האּור,[תתבשל ּבתֹולדת ׁשהמבּׁשל חּיב; - ונתּגלּגלה ,ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָ

ּבחּמין הּמדיח וכן עצמּה. ּבאּור הּיׁשן [דג]ּכמבּׁשל מליח ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָ
שנה] לפני ור[שנמלח ּדק ּדג והּוא האסּפנֹון קֹוליס אֹו ,ְְְְַַַָָָָ

ּגמר  הּוא זה ּבחּמין, ׁשהדחתן חּיב; זה הרי - ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָּביֹותר
ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְִֵֵֶַָָֹּבּׁשּולן.

ּובאבק [שובר]הּמפקיע‚. ּבחֹול אֹו חם, ּבבגד הּביצה את ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָ
ּפטּור; ׁשּנצלת, ּפי על אף - הּׁשמׁש מּפני חּמין ׁשהן ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּדרכים
מּפני  עליהן ּגזרּו אבל האׁש, ּכתֹולדֹות אינן חּמה ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּתֹולדֹות
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ּבהן, וכּיֹוצא טבריה ּבחּמי המבּׁשל וכן האּור. ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּתֹולדֹות
אֹוּפטּור  צרּכֹו, ּכל מבּׁשל ׁשהיה ּדבר האּור על המבּׁשל . ְְְֵֶַַַָָָָָָָָָֻ

ּפטּור. - ּכלל ּבּׁשּול צרי ׁשאינֹו ְִִֵֶָָָָָּדבר
נתן „. ואחד העצים, את נתן ואחד האּור, את נתן ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאחד

הּבׂשר, את נתן ואחד הּמים, את נתן ואחד הּקדרה, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָאת
והגיס אחד ּובא הּתבלין, את נתן ּכּלם [ערבב]ואחד - ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

הּבּׁשּול, מּצרכי ּדבר העֹוׂשה ׁשּכל מבּׁשל; מּׁשּום ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָחּיבים
ׁשפת אם אבל מבּׁשל. זה הניח]הרי הּקדרה [- את אחד ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

את  ונתן אחר ּובא הּמים, את ונתן אחר ּובא ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּתחּלה,
את  ונתן אחר ּובא הּתבלין, את ונתן אחר ּובא ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהּבׂשר,
- והגיס אחר ּובא האּור, על עצים ונתן אחר ּובא ְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָהאּור,

מבּׁשל. מּׁשּום חּיבין ּבלבד האחרֹונים ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָׁשנים
ּכגרֹוגרת,‰. ּבֹו נצלה אם - גחלים ּגּבי על ּבׂשר ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּניח

ּבֹו נצלה לא חּיב; - מקֹומֹות ּוׁשלׁשה ּבׁשנים ְְְְֲִִִִַַָָָֹֹאפּלּו
חצי  נתּבּׁשל חּיב. - ּבּׁשּול חצי ּכּלֹו נתּבּׁשל אבל ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻּכגרֹוגרת,
חצי  ויתּבּׁשל ּבֹו ׁשּיהפ עד ּפטּור, - אחד מּצד ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹּבּׁשּול

צדדין  מּׁשני והדּביקּבּׁשּול ׁשכח ּבׁשּבת,[הניח]. ּבּתּנּור ּפת ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָ
לרּדֹותּה לֹו מּתר - ויבֹוא [להוציאה]ונזּכר ׁשּתאפה קדם , ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹֻ

מלאכה. ְִֵָָלידי
.Âׁשהּוא [ממיס]הּמּתי ּכל מּתכֹות מּמיני אֹואחד , ִִִֵֶֶַַַָָָ

ּתֹולדת  זה הרי - ּגחלת ׁשּתעׂשה עד הּמּתכת את ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָהמחּמם
הּדֹונג את הממסמס וכן אֹו[שעוה]מבּׁשל. החלב, את אֹו , ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַ

והּכפר הּזפת, זפת]את והּגפרית[מעין מעמקי , דליק [חומר ְְְִֶֶֶֶַַַָֹ
המבּׁשל האדמה] וכן מבּׁשל. ּתֹולדת זה הרי - ּבהם וכּיֹוצא ,ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

ׁשל  ּכללֹו מבּׁשל. מּׁשּום חּיב חרׂש, ׁשּיעׂשּו עד אדמה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכלי
- ר ּגּוף ׁשהקׁשה אֹו ּבאׁש, קׁשה ּגּוף ׁשרּפה ּבין ְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּדבר:

מבּׁשל. מּׁשּום חּיב זה ְֲִֵֵֶַַָהרי
.Ê,החּיה מן ּבין הּבהמה מן ּבין - ׂשער אֹו צמר ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּגֹוזז

הּמת  מן ּבין החי מן ׁשּלהןּבין הּׁשלח מן אפּלּו [עור , ֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
מהם] חּוט שנפשט מּמּנּו לטוֹות ּכדי ׁשעּורֹו? ּכּמה חּיב. -ְְִִִֵֶַַָָ

הּסיט ּכרחב מדה]ׁשארּכֹו שם הּסיט?[- רחב וכּמה ּכפּול; ְְְִִֶַַַַַָָָֹֹ
ּכׁשּיפּתח  הראׁשֹונה, האצּבע עד יד ׁשל ּבהן מן למּתח ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּכדי
הּתֹולׁש זרת. ׁשליׁשי לׁשני קרֹוב והּוא ּכחֹו, ּבכל ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹּביניהן
מן  הּצמר את הּטֹווה ּגֹוזז. ּתֹולדת זה הרי  העֹוף, מן ֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָּכנף

על] נּפּוץ [- ּדר ואין ,ּבכ ּגזיזה ּדר ׁשאין ּפטּור, - ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהחי
ּבכ.[סירוק] טוּיה ּדר ואין ,ְְְְִֵֶֶָָָּבכ

.Á זה הרי - זקנֹו אֹו ׂשפמֹו, אֹו ׂשערֹו, אֹו צּפרניו, ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָהּנֹוטל
וחּיב  ּגֹוזז, נטלן ּתֹולדת אם אבל ּבכלי; ׁשּיּטל והּוא, ; ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ

מּגּופֹו, יּבלת החֹות וכן ּפטּור. - לאחר ּבין לֹו ּבין ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹּבידֹו,
ּבין לֹו ּבין ּפטּור, - ּבכלי ּבין ּבּיד לחּתּבין ּומּתר לאחר. ְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹֻ

- יבׁשה היתה ואם ּבכלי; לא אבל ּביד, ּבּמקּדׁש ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹיּבלת
ועֹובד ּבכלי, אף הכהן]חֹותכּה .[עבודתו, ְְְִִֵַָ

.Ëׁשּתי [גוזר]הּנֹוטל חּיב? ויהיה יּטל ּכּמה ּבכלי, ׂשערֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
אחת, אפּלּו - ׁשחרֹות מּתֹו לבנֹות לּקט ואם ְְְְֲִִִִֵַַָָֹׂשערֹות;

עֹור ׁשל וציצין רּבּה, ׁשּפרׁש צּפרן עור]חּיב. קילופי -] ְִִִֵֵֶֶֶַָָֹֻ
רּבן להיתלש]ׁשּפרׁשּו מעלה,[וקרובים ּכלּפי ּפרׁשּו אם - ְְְֲִֵֵֵֶַַָָֻ

ּבכלי; לא אבל ּבידֹו, אֹותן לּטל מּתר - אֹותֹו ְְְֲֲִִִַָָָָֹֹֻּומצערֹות

אפּלּו אֹותֹו, מצערֹות אינן ואם ּפטּור. ּבכלי, נטלן ְְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָואם
אֹותֹו, מצערֹות אפּלּו - רּבן ּפרׁש לא ואם אסּור. ְְְֲֲִִֵֵַָָָֹֻּבידֹו

חּיב. ּבכלי, נטלן ואם ּבידֹו; ל ּטלן ְְְְְִִִִַָָָָָָאסּור
.Èהּׁשני [מכבס]המלּבן את אֹו הּפׁשּתן, את אֹו הּצמר, את ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

צביעתו] לפני אותו ּכל [מלבנים וכן ּׁשּדרּכן , מּמה ּבהן ּכּיֹוצא ְְִֵֵֶֶַַַָָֹ
חּוט  מּמּנּו לטוֹות ּכדי ׁשעּורֹו? וכּמה חּיב. - ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָלהתלּבן
ארּבעה  אר ׁשהּוא ּכפּול, הּסיט רחב ּכמלא ארּכֹו ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹאחד,

ְִָטפחים.
.‡È וחּיב המלּבן, ּתֹולדת הּוא הרי - ּבגדים .והמכּבס ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

- ׁשּבֹו הּמים ׁשּיֹוציא עד הּבגד את ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַוהּסֹוחט
ּכמֹו היא, ּכּבּוס מּצרכי ׁשהּסחיטה וחּיב; מכּבסֹו, זה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָהרי

ּבׂשער;[ערבוב]ׁשההגסה סחיטה ואין הּבּׁשּול. מּצרכי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
סחיטתֹו. על חּיבין ׁשאין לעֹור, הּדין ְְְִִִֵֶַַַָָוהּוא

.·Èומנער]המנּפץ אֹו[מסרק הּפׁשּתן, את אֹו הּצמר, את ְְִֵֶֶֶֶַַַַָ
לטוֹות  ּכדי ׁשעּורֹו? וכּמה חּיב. - ּבהן וכּיֹוצא הּׁשני, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאת
את  והמנּפץ טפחים. ארּבעה ארּכֹו אחד, חּוט ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָמּמּנּו
זה  הרי - אֹותן לטוֹות ּכדי ּכצמר, ׁשּיעׂשּו עד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָהּגידים

וחּיב. מנּפץ, ְְֵֶֶַַָּתֹולדת
.‚È טפחים ארּבעה ׁשארּכֹו חּוט ׁשאפׁשר הּצֹובע ּדבר אֹו , ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

ּכזה חּוט מּמּנּו צמר]לטוֹות כגון הּצֹובע[- ואין חּיב. - ְְִִֵֵֶֶַַַָָ
הּמתקּים צבע ׁשּיהיה עד קיימא]חּיב, צבע [בר אבל ; ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

סרק ׁשהעביר ּכגֹון ּכלל, מתקּים צהוב]ׁשאינֹו אֹו[צבע ְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָ
אדום]ׁשׁשר ּפטּור;[צבע - ּוצבעֹו נחׁשת אֹו ברזל ּגּבי על ְְְֵֶֶַַַַָָָֹ

ׁשאין  וכל ּכלּום; צֹובע ואינֹו לׁשעּתֹו, מעבירֹו אּתה ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשהרי
ּפטּור. ּבּׁשּבת, מתקּימת ְְְִֶֶַַַַָָמלאכּתֹו

.„Èהּצבע עין צבע]העֹוׂשה של מראה ּתֹולדת [- זה הרי - ֲֵֵֶֶֶֶֶַַָ
עפצא  מי לתֹו קלקנּתֹוס ׁשּנתן ּכגֹון ּכיצד? וחּיב. ְְְְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָצֹובע,

דיו] מיני -]לתֹו איסטיס ׁשּנתן אֹו ׁשחר; הּכל ׁשּנעׂשה ,ְְֲִִֶֶַַַָָָֹֹ
כרּכם צבעים]מי מיני ּכּיֹוצא [- ּכל וכן ירק; הּכל ׁשּנעׂשה , ְְֲֵֵֵֶַַַַָָֹֹֹֹ

ארּבעה  ׁשארּכֹו חּוט ּבֹו לצּבע ּכדי ׁשעּורֹו? וכּמה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבזה.
ְִָטפחים.

.ÂË טפחים ארּבעה אר חּיב;הּטֹווה הּנטוה, ּדבר מּכל ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
אֹו הּׂשער, את אֹו הּפׁשּתן, את אֹו הּצמר, את הּטֹווה ְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאחד
העֹוׂשה  ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּגידין, את אֹו הּנֹוצה, ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאת

הּלבד אריגה]את ללא צמר מכבישת עשוי זה [בגד הרי - ֲֵֶֶֶֶַ
לטוֹות  ׁשאפׁשר ּדבר ׁשּילּבד והּוא, וחּיב; טֹווה, ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּתֹולדת

אר  אר ּבינֹוני.מּמּנּו ּבעבי טפחים ּבעה ְְְִִִִֵֶֶַָָָֹֹ
.ÊËנירין בּתי ׁשני למקומם העֹוׂשה השתי חוטי [מכניס ְִִֵֵֶָָ

האריגה] אֹובמכשיר סל, אֹו ּכברה, אֹו נפה, העֹוׂשה חּיב. ,ְֶַַָָָָָָ
לראש]סבכה זה [כיסוי הרי - ּבחבלים מּטה ׁשּסרג אֹו , ְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָ

בּתים ׁשני ּומּׁשּיעׂשה נירין; עֹוׂשה וערב]ּתֹולדת שתי -] ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָ
ּבדבר  בּתים ׁשני העֹוׂשה ּכל וכן חּיב. אּלּו, מּכל ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּבאחד

חּיב. אּלּו, ּכגֹון ּבּתים ּבּתים אֹותֹו ְִִִֵֶַָָָׁשעֹוׂשין
.ÊÈ הּיריעה ּבאר ּתחּלה החּוטין ׁשּמֹותחין האֹורגין, ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹּדר

ׁשֹובט  ואחד מּכאן, וזה מּכאן זה אֹוחזין ּוׁשנים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּוברחּבּה,
החּוטין על מקל]ּבׁשבט באמצעות ומותח אֹותן [מפריד ּומתּקן ְְִֵֵֶַַַָ

ּומתיחת  ערב. ּבלא ׁשתי ּכּלּה ׁשּתעׂשה עד זה, ּבצד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֻזה
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ׁשל  ּבינֹונית ּביצה היא מקֹום, ּבכל האמּורה ְֲִִֵֵֵֶָָָָָָּוביצה
ּכדי  הּוא ּביצה', לבּׁשל 'ּכדי ׁשּנאמר מקֹום וכל ְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּתרנגֹולין;
ּבביצה. מּׁשלׁשה אחד ּוגרֹוגרת, מּביצה; ּכגרֹוגרת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹלבּׁשל

קרקע. ּבגּדּולי אּלא עּמּור, ְְְִִֵֵֶַַָואין
.Âּדבלה יבשות]המקּבץ עּגּול[תאנים מּמּנה אֹו[גוש]ועׂשה , ְְְִִֵֵֶַַָָָָ

- אחד ּגּוף ׁשּנתקּבצּו עד ּבהן החבל והכניס ּתאנים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּנּקב
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן וחּיב. מעּמר, ּתֹולדת זה ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהרי

.Êקרקע]הּדׁש גידולי קליפת ואין [מפריד חּיב; ּכגרֹוגרת, ְְִֵֶֶַַָָ
והמפרק קרקע. ּבגּדּולי אּלא משבליו]ּדיׁשה, הּוא [דגן הרי , ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ

ׁשהּוא  מּפני חּיב, - הּבהמה את החֹולב הּדׁש. ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּתֹולדת
- מפרק מּׁשּום חּיב עֹור, לֹו ׁשּיׁש ּבחי החֹובל וכן ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָמפרק.
נתּכּון  אם אבל החּבּורה; מן ׁשּיצא לּדם צרי ׁשּיהיה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוהּוא,
עד  חּיב, ואינֹו מקלקל. ׁשהּוא מּפני ּפטּור, - ּבלבד ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָלהּזיק

ּכגרֹוגרת. ׁשהֹוציא, ּבחלב אֹו ּבּדם ְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָׁשּיהיה
.Á וכּיֹוצא וחּיה ּבבהמה ּבחֹובל אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָּבּמה

- להּזיק ׁשּנתּכּון ּפי על אף - ּבחברֹו החֹובל אבל ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָּבהן.
נתקררה ׁשהרי רּוחֹו; נחת מּפני ּדעּתֹו[נתיישבה]חּיב, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָ

צרי ׁשאינֹו ּפי על ואף ּכמתּקן; הּוא והרי חמתֹו, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוׁשככה
חּיב. מּמּנּו, ׁשהֹוציא ִִֶֶַַָָלּדם

.Ë עֹורֹות להן ׁשּיׁש הן ּבּתֹורה, האמּורים ׁשרצים ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָׁשמֹונה
הפיך] בלתי ועֹוף.[לדיני]לענין[שנזקם ּובהמה חּיה ּכמֹו ׁשּבת ְְְְִֵַַַָָָָ

החֹובל  ,לפיכ עֹור; להן אין ּורמׂשים, ׁשקצים ׁשאר ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָאבל
ו  ּפטּור. - ּבׁשמֹונה ּבהן אֹו ועֹוף, חּיה ּבבהמה החֹובל אחד ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ׁשּנצרר אֹו ּדם, ויצא חּבּורה ועׂשה הּדם [נאסף]ׁשרצים, ְְְְִִֶַַַָָָָָָָָ
העור] חּיב.[תחת - יצא ׁשּלא ּפי על ִֶַַַָָָֹאף

.È עד חּיב, ואינֹו מפרק; מּׁשּום חּיב הּפרֹות, את ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּסֹוחט
ּכגרֹוגרת  ׁשּסחט ּבּמׁשקין הּתֹורה,ׁשּיהיה מן חּיבים ואין . ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

זיתים ּדריכת על לסחט [סחיטת]אּלא ּומּתר ּבלבד. וענבים ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹֻ
אכל  - לאכל הּבא ׁשּמׁשקה האכל, לתֹו ענבים ׁשל ְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹאׁשּכֹול
ׁשאין  לכלי סחט אם אבל מאכל; אכל ּכמפרק ונמצא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹהּוא,
אֹו האכל, לתֹו והחֹולב וחּיב. ,ּדֹור זה הרי - אכל ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹּבֹו

הּכלי. לתֹו ׁשּיחלב עד חּיב ואינֹו ּפטּור, - ּבפיו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹהּיֹונק
.‡È הּבֹורר אֹו והמחּבץהּזֹורה חּיב; [עושה ּכגרֹוגרת, ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָ

הממחהחמאה] וכן הּבֹורר. ּתֹולדת הּוא הרי [מוציא], ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַ
ּתֹולדת  אֹו ּבֹורר ּתֹולדת זה הרי - הּמׁשקין מּתֹו ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשמרים
זה  עניניהם ּדֹומין והמרּקד, והּבֹורר ׁשהּזֹורה וחּיב; ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָמרּקד,
מלאכה  ׁשּכל מּפני ּבׁשלׁשה? אֹותן מנּו מה ּומּפני ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹלזה;

עצמּה. ּבפני אֹותּה מֹונין ּבּמׁשּכן, ְְְְִִִֵֶַַָָָָָׁשהיתה
.·È מיני ׁשני לפניו ׁשהיּו אֹו ּפסלת, מּתֹו אכל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹהּבֹורר

ּובכברהאכלין  ּבנפה - אחר מּמין מין גדולה]ּוברר ,[נפה ְְֳִִִִִֵֵֵַָָָָָ
ּבקנֹון לברירה]חּיב; המשמש גדולה]ּובתמחּוי[צינור ,[קערה ְְְַַָָ

מּתר. לאלּתר, לאכל ּבידֹו ּברר ואם ְְְְֱִֵֵֶַַָָָֹֻּפטּור;
.‚È חּיב - ּבידיו אפּלּו האכל, מּתֹו ּפסלת והּבֹורר והּבֹורר . ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ

קטנית]ּתּורמּוסין מּפני [מין חּיב, - ׁשּלהן ּפסלת מּתֹו ְְְִִִֵֶֶֶַָָֹ
ּכׁשּיּׁשלקּו אֹותן ממּתקת ׁשּלהן עּמּה,[יתבשלו]ׁשהּפסלת ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

מּתֹו אכל הּבֹורר וחּיב. אכל, מּתֹו ּפסלת ּכבֹורר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹונמצא
להּניחֹו ּבידֹו זמן]ּפסלת נעׂשה [לאחר - ּבּיֹום לבֹו אפּלּו , ְְְְֲֲִִֶֶַַַָֹ

לאֹוצר אכלין [לאחסון]ּכבֹורר מיני ׁשני לפניו היּו וחּיב. , ְְְְֳִִֵֵֵַָָָָָָָ
ּברר  ואם מּיד; לאכל ּומּניח מאחד, אחד ּבֹורר - ְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹמערבין
ּבׁשחרית  ׁשּברר ּכגֹון - ּבּיֹום לבֹו אפּלּו זמן, לאחר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַוהּניח

חּיב. - הערּבים ּבין ְֱִֵֶַַַָָֹלאכל
.„Èמים[מסנן]המׁשּמר אֹו ׁשמן אֹו ׁשאר [משמרים]יין וכן , ְְְִִֵֵֶֶַַַַָ

ּבמׁשּמרת ׁשּיׁשּמר [מסננת]הּמׁשקין, והּוא, חּיב; - ׁשּלהן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
צלּולין, מים אֹו ׁשמרים, ּבֹו ׁשאין יין מסּננין אבל ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָּכגרֹוגרת.

מצרית ּובכפיפה סל]ּבסּודרין ּביֹותר.[- צלּול ׁשּיהא ּכדי , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָ
ׁשמרים ּגּבי על מים ׁשּיּצּלּו[שבמסננת]ונֹותנין [יהיו ּבׁשביל ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָ

ונקיים] טרּופהצלולים ּביצה ונֹותנין ׁשל [מעורבת]. למסּננת ְְְְִִֵֶֶֶַָָ
ׁשּיּצל[גרעיני] ּכדי מערב [החרדל]חרּדל ׁשּלׁשֹו וחרּדל ; ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ממחֹו למחר - נוזל]ׁשּבת וכן [עושהו ּבכלי. ּבין ּבּיד ּבין , ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָ
טֹורף - ּתֹוסס ׁשהּוא זמן ּכל מּגּתֹו, חבית [מערבב]יין ְִִִִֵֵֶַַָָ

הּׁשמרים  נפרׁשּו לא ׁשעדין הּסּודרין; לתֹו ונֹותן ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבׁשמריה,
החרּדל, וכן הּוא. אחד ּכגּוף הּיין וכל יפה, יפה הּיין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָמן

ּבֹו. ּכּיֹוצא ְֵַֹוכל
.ÂË חּיב ּכגרֹוגרת, הּׁשֹוחקהּטֹוחן וכל ּתבלין [כותש]. ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ

ירק המחּת וחּיב. טֹוחן, זה הרי - ּבמכּתׁשת [דק וסּמנין ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
הּנֹוסרדק] וכן טֹוחן. ּתֹולדת זה הרי להנֹות ּתלּוׁש, עצים ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָ

אֹו ׁשּלהן, חּיב [גרד]ׁשּׁשףּבּנסרת - מּתכת ׁשל לׁשֹון ְֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
עד  חּיב אינֹו עצים, המחּת אבל ׁשהּוא; ּכל ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמּׁשּיׁשּוף

דק]ׁשּידּקק מּביצה.[יחתוך ּכגרֹוגרת לבּׁשל ּכדי מהן ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ
.ÊËחּיב.[מנפה]והמרּקד ּכגרֹוגרת, הּלׁש חּיב. ּכגרֹוגרת, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

וכּמה [מערבב]והמּגּבל לׁש; ּתֹולדת זה הרי העפר, את ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ּפי לעׂשֹות ּכדי ואין [שפת]ׁשעּורֹו? זהב. צֹורפי ׁשל ּכּור ְְְֲִִֵֵֵֶַָָ

ּבמרסן ולא הּגס, ּבחֹול ולא ּבאפר, תבואה ּגּבּול [קליפות ְְְְְְִֵֶַַָֹֹֻ
זרע עבות] אֹו ׁשמׁשמין זרע והּנֹותן ּבהן. ּבכּיֹוצא ולא ,ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָֹֻ

ׁשהן  מּפני לׁש, מּׁשּום חּיב - ּבמים ּבהן וכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּפׁשּתן
ונתלין ּבזה.[נדבקין]מתערבין זה ְְְְִִִִֶֶָָ

ה'תשע"ה  שבט ג' שישי יום

ט  ¤¤ּפרק
ּכגרֹוגרת‡. ביצה]האֹופה כשליש חּיב [- את , האֹופה אחד . ְִֶֶֶֶֶֶַָָָָ

הּסּמנין את אֹו הּמאכל את המבּׁשל אֹו אֹו[צבע]הּפת, , ְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָ
מעין הּכל - הּמים את ׁשעּור [ענין]המחּמם הּוא. אחד ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹ

וׁשעּור  קטן; אבר ּבהן לרחץ ּכדי הּמים, את ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהמחּמם
לֹו. אֹותן ׁשּמבּׁשלין לּדבר ראּויין ׁשּיהיּו ּכדי סּמנין, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמבּׁשל

הּמחם·. ּבצד ּביצה ׁשּתתּגלּגל [דוד]הּנֹותן ּבׁשביל ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָ
מעט] האּור,[תתבשל ּבתֹולדת ׁשהמבּׁשל חּיב; - ונתּגלּגלה ,ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָ

ּבחּמין הּמדיח וכן עצמּה. ּבאּור הּיׁשן [דג]ּכמבּׁשל מליח ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָ
שנה] לפני ור[שנמלח ּדק ּדג והּוא האסּפנֹון קֹוליס אֹו ,ְְְְַַַָָָָ

ּגמר  הּוא זה ּבחּמין, ׁשהדחתן חּיב; זה הרי - ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָּביֹותר
ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְִֵֵֶַָָֹּבּׁשּולן.

ּובאבק [שובר]הּמפקיע‚. ּבחֹול אֹו חם, ּבבגד הּביצה את ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָ
ּפטּור; ׁשּנצלת, ּפי על אף - הּׁשמׁש מּפני חּמין ׁשהן ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּדרכים
מּפני  עליהן ּגזרּו אבל האׁש, ּכתֹולדֹות אינן חּמה ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּתֹולדֹות

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

zay zekld - mipnf xtq - hay 'b iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבהן, וכּיֹוצא טבריה ּבחּמי המבּׁשל וכן האּור. ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּתֹולדֹות
אֹוּפטּור  צרּכֹו, ּכל מבּׁשל ׁשהיה ּדבר האּור על המבּׁשל . ְְְֵֶַַַָָָָָָָָָֻ

ּפטּור. - ּכלל ּבּׁשּול צרי ׁשאינֹו ְִִֵֶָָָָָּדבר
נתן „. ואחד העצים, את נתן ואחד האּור, את נתן ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאחד

הּבׂשר, את נתן ואחד הּמים, את נתן ואחד הּקדרה, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָאת
והגיס אחד ּובא הּתבלין, את נתן ּכּלם [ערבב]ואחד - ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

הּבּׁשּול, מּצרכי ּדבר העֹוׂשה ׁשּכל מבּׁשל; מּׁשּום ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָחּיבים
ׁשפת אם אבל מבּׁשל. זה הניח]הרי הּקדרה [- את אחד ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

את  ונתן אחר ּובא הּמים, את ונתן אחר ּובא ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּתחּלה,
את  ונתן אחר ּובא הּתבלין, את ונתן אחר ּובא ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהּבׂשר,
- והגיס אחר ּובא האּור, על עצים ונתן אחר ּובא ְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָהאּור,

מבּׁשל. מּׁשּום חּיבין ּבלבד האחרֹונים ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָׁשנים
ּכגרֹוגרת,‰. ּבֹו נצלה אם - גחלים ּגּבי על ּבׂשר ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּניח

ּבֹו נצלה לא חּיב; - מקֹומֹות ּוׁשלׁשה ּבׁשנים ְְְְֲִִִִַַָָָֹֹאפּלּו
חצי  נתּבּׁשל חּיב. - ּבּׁשּול חצי ּכּלֹו נתּבּׁשל אבל ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻּכגרֹוגרת,
חצי  ויתּבּׁשל ּבֹו ׁשּיהפ עד ּפטּור, - אחד מּצד ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹּבּׁשּול

צדדין  מּׁשני והדּביקּבּׁשּול ׁשכח ּבׁשּבת,[הניח]. ּבּתּנּור ּפת ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָ
לרּדֹותּה לֹו מּתר - ויבֹוא [להוציאה]ונזּכר ׁשּתאפה קדם , ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹֻ

מלאכה. ְִֵָָלידי
.Âׁשהּוא [ממיס]הּמּתי ּכל מּתכֹות מּמיני אֹואחד , ִִִֵֶֶַַַָָָ

ּתֹולדת  זה הרי - ּגחלת ׁשּתעׂשה עד הּמּתכת את ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָהמחּמם
הּדֹונג את הממסמס וכן אֹו[שעוה]מבּׁשל. החלב, את אֹו , ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַ

והּכפר הּזפת, זפת]את והּגפרית[מעין מעמקי , דליק [חומר ְְְִֶֶֶֶַַַָֹ
המבּׁשל האדמה] וכן מבּׁשל. ּתֹולדת זה הרי - ּבהם וכּיֹוצא ,ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

ׁשל  ּכללֹו מבּׁשל. מּׁשּום חּיב חרׂש, ׁשּיעׂשּו עד אדמה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכלי
- ר ּגּוף ׁשהקׁשה אֹו ּבאׁש, קׁשה ּגּוף ׁשרּפה ּבין ְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּדבר:

מבּׁשל. מּׁשּום חּיב זה ְֲִֵֵֶַַָהרי
.Ê,החּיה מן ּבין הּבהמה מן ּבין - ׂשער אֹו צמר ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּגֹוזז

הּמת  מן ּבין החי מן ׁשּלהןּבין הּׁשלח מן אפּלּו [עור , ֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
מהם] חּוט שנפשט מּמּנּו לטוֹות ּכדי ׁשעּורֹו? ּכּמה חּיב. -ְְִִִֵֶַַָָ

הּסיט ּכרחב מדה]ׁשארּכֹו שם הּסיט?[- רחב וכּמה ּכפּול; ְְְִִֶַַַַַָָָֹֹ
ּכׁשּיפּתח  הראׁשֹונה, האצּבע עד יד ׁשל ּבהן מן למּתח ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּכדי
הּתֹולׁש זרת. ׁשליׁשי לׁשני קרֹוב והּוא ּכחֹו, ּבכל ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹּביניהן
מן  הּצמר את הּטֹווה ּגֹוזז. ּתֹולדת זה הרי  העֹוף, מן ֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָּכנף

על] נּפּוץ [- ּדר ואין ,ּבכ ּגזיזה ּדר ׁשאין ּפטּור, - ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהחי
ּבכ.[סירוק] טוּיה ּדר ואין ,ְְְְִֵֶֶָָָּבכ

.Á זה הרי - זקנֹו אֹו ׂשפמֹו, אֹו ׂשערֹו, אֹו צּפרניו, ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָהּנֹוטל
וחּיב  ּגֹוזז, נטלן ּתֹולדת אם אבל ּבכלי; ׁשּיּטל והּוא, ; ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ

מּגּופֹו, יּבלת החֹות וכן ּפטּור. - לאחר ּבין לֹו ּבין ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹּבידֹו,
ּבין לֹו ּבין ּפטּור, - ּבכלי ּבין ּבּיד לחּתּבין ּומּתר לאחר. ְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹֻ

- יבׁשה היתה ואם ּבכלי; לא אבל ּביד, ּבּמקּדׁש ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹיּבלת
ועֹובד ּבכלי, אף הכהן]חֹותכּה .[עבודתו, ְְְִִֵַָ

.Ëׁשּתי [גוזר]הּנֹוטל חּיב? ויהיה יּטל ּכּמה ּבכלי, ׂשערֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
אחת, אפּלּו - ׁשחרֹות מּתֹו לבנֹות לּקט ואם ְְְְֲִִִִֵַַָָֹׂשערֹות;

עֹור ׁשל וציצין רּבּה, ׁשּפרׁש צּפרן עור]חּיב. קילופי -] ְִִִֵֵֶֶֶַָָֹֻ
רּבן להיתלש]ׁשּפרׁשּו מעלה,[וקרובים ּכלּפי ּפרׁשּו אם - ְְְֲִֵֵֵֶַַָָֻ

ּבכלי; לא אבל ּבידֹו, אֹותן לּטל מּתר - אֹותֹו ְְְֲֲִִִַָָָָֹֹֻּומצערֹות

אפּלּו אֹותֹו, מצערֹות אינן ואם ּפטּור. ּבכלי, נטלן ְְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָואם
אֹותֹו, מצערֹות אפּלּו - רּבן ּפרׁש לא ואם אסּור. ְְְֲֲִִֵֵַָָָֹֻּבידֹו

חּיב. ּבכלי, נטלן ואם ּבידֹו; ל ּטלן ְְְְְִִִִַָָָָָָאסּור
.Èהּׁשני [מכבס]המלּבן את אֹו הּפׁשּתן, את אֹו הּצמר, את ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

צביעתו] לפני אותו ּכל [מלבנים וכן ּׁשּדרּכן , מּמה ּבהן ּכּיֹוצא ְְִֵֵֶֶַַַָָֹ
חּוט  מּמּנּו לטוֹות ּכדי ׁשעּורֹו? וכּמה חּיב. - ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָלהתלּבן
ארּבעה  אר ׁשהּוא ּכפּול, הּסיט רחב ּכמלא ארּכֹו ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹאחד,

ְִָטפחים.
.‡È וחּיב המלּבן, ּתֹולדת הּוא הרי - ּבגדים .והמכּבס ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

- ׁשּבֹו הּמים ׁשּיֹוציא עד הּבגד את ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַוהּסֹוחט
ּכמֹו היא, ּכּבּוס מּצרכי ׁשהּסחיטה וחּיב; מכּבסֹו, זה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָהרי

ּבׂשער;[ערבוב]ׁשההגסה סחיטה ואין הּבּׁשּול. מּצרכי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
סחיטתֹו. על חּיבין ׁשאין לעֹור, הּדין ְְְִִִֵֶַַַָָוהּוא

.·Èומנער]המנּפץ אֹו[מסרק הּפׁשּתן, את אֹו הּצמר, את ְְִֵֶֶֶֶַַַַָ
לטוֹות  ּכדי ׁשעּורֹו? וכּמה חּיב. - ּבהן וכּיֹוצא הּׁשני, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאת
את  והמנּפץ טפחים. ארּבעה ארּכֹו אחד, חּוט ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָמּמּנּו
זה  הרי - אֹותן לטוֹות ּכדי ּכצמר, ׁשּיעׂשּו עד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָהּגידים

וחּיב. מנּפץ, ְְֵֶֶַַָּתֹולדת
.‚È טפחים ארּבעה ׁשארּכֹו חּוט ׁשאפׁשר הּצֹובע ּדבר אֹו , ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

ּכזה חּוט מּמּנּו צמר]לטוֹות כגון הּצֹובע[- ואין חּיב. - ְְִִֵֵֶֶַַַָָ
הּמתקּים צבע ׁשּיהיה עד קיימא]חּיב, צבע [בר אבל ; ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

סרק ׁשהעביר ּכגֹון ּכלל, מתקּים צהוב]ׁשאינֹו אֹו[צבע ְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָ
אדום]ׁשׁשר ּפטּור;[צבע - ּוצבעֹו נחׁשת אֹו ברזל ּגּבי על ְְְֵֶֶַַַַָָָֹ

ׁשאין  וכל ּכלּום; צֹובע ואינֹו לׁשעּתֹו, מעבירֹו אּתה ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשהרי
ּפטּור. ּבּׁשּבת, מתקּימת ְְְִֶֶַַַַָָמלאכּתֹו

.„Èהּצבע עין צבע]העֹוׂשה של מראה ּתֹולדת [- זה הרי - ֲֵֵֶֶֶֶֶַַָ
עפצא  מי לתֹו קלקנּתֹוס ׁשּנתן ּכגֹון ּכיצד? וחּיב. ְְְְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָצֹובע,

דיו] מיני -]לתֹו איסטיס ׁשּנתן אֹו ׁשחר; הּכל ׁשּנעׂשה ,ְְֲִִֶֶַַַָָָֹֹ
כרּכם צבעים]מי מיני ּכּיֹוצא [- ּכל וכן ירק; הּכל ׁשּנעׂשה , ְְֲֵֵֵֶַַַַָָֹֹֹֹ

ארּבעה  ׁשארּכֹו חּוט ּבֹו לצּבע ּכדי ׁשעּורֹו? וכּמה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבזה.
ְִָטפחים.

.ÂË טפחים ארּבעה אר חּיב;הּטֹווה הּנטוה, ּדבר מּכל ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
אֹו הּׂשער, את אֹו הּפׁשּתן, את אֹו הּצמר, את הּטֹווה ְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאחד
העֹוׂשה  ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּגידין, את אֹו הּנֹוצה, ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאת

הּלבד אריגה]את ללא צמר מכבישת עשוי זה [בגד הרי - ֲֵֶֶֶֶַ
לטוֹות  ׁשאפׁשר ּדבר ׁשּילּבד והּוא, וחּיב; טֹווה, ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּתֹולדת

אר  אר ּבינֹוני.מּמּנּו ּבעבי טפחים ּבעה ְְְִִִִֵֶֶַָָָֹֹ
.ÊËנירין בּתי ׁשני למקומם העֹוׂשה השתי חוטי [מכניס ְִִֵֵֶָָ

האריגה] אֹובמכשיר סל, אֹו ּכברה, אֹו נפה, העֹוׂשה חּיב. ,ְֶַַָָָָָָ
לראש]סבכה זה [כיסוי הרי - ּבחבלים מּטה ׁשּסרג אֹו , ְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָ

בּתים ׁשני ּומּׁשּיעׂשה נירין; עֹוׂשה וערב]ּתֹולדת שתי -] ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָ
ּבדבר  בּתים ׁשני העֹוׂשה ּכל וכן חּיב. אּלּו, מּכל ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּבאחד

חּיב. אּלּו, ּכגֹון ּבּתים ּבּתים אֹותֹו ְִִִֵֶַָָָׁשעֹוׂשין
.ÊÈ הּיריעה ּבאר ּתחּלה החּוטין ׁשּמֹותחין האֹורגין, ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹּדר

ׁשֹובט  ואחד מּכאן, וזה מּכאן זה אֹוחזין ּוׁשנים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּוברחּבּה,
החּוטין על מקל]ּבׁשבט באמצעות ומותח אֹותן [מפריד ּומתּקן ְְִֵֵֶַַַָ

ּומתיחת  ערב. ּבלא ׁשתי ּכּלּה ׁשּתעׂשה עד זה, ּבצד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֻזה
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הּמֹותח, וזה הּמּסכה; הנסכת היא האֹורגין, ּכדר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהחּוטין
הערב  להכניס ּומתחיל אֹותּה ּוכׁשּכֹופלין .'מס' ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָנקרא

'אֹורג'. נקרא ְְִִֵַָּבּׁשתי,
.ÁÈ מלאכֹות מאבֹות מלאכה והיא חּיב, והּׁשֹובט הּמס . ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָ

מותח] ׁשּיתּפרקּו[- עד החּוטין הרי [מסבכיהם]על ויתּקנם, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָ
מס ּתֹולדת ׁשּתי זה רחב מּׁשּיתּקן ׁשעּורן? וכּמה . ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

חּיב. אצּבעֹות, ׁשּתי ּברחב חּוטין ׁשני האֹורג וכן ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹאצּבעֹות.
וארג  ארּוג הּבגד מקצת ׁשהיה ּבין ּבּתחּלה, ׁשארגן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּבין
אחד, חּוט ארג ואם חּוטין; ׁשני ׁשעּורֹו - האריג ְְִִִִֵֶַַָָָָעל

ּבׂשפת [מלאכת]ּבֹו[סיים]והׁשלים ארג חּיב. - הּבגד ְְְִִִֶֶַַַַָָ
הא  חּיב; - נירין בּתי ׁשלׁשה ּברחב חּוטין ׁשני ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹֹהיריעה

קטן צלצּול לאֹורג ּדֹומה? זה חגורה]למה ׁשלׁשה [- ּברחב ְְְְְִֵֶֶַָָָָֹֹ
נירין. ִִֵָבּתי

.ËÈו'מחליק']המדקּדק החּוטין[משווה ּבעת את והּמפרידן ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָ
הּקֹולע וכן אֹורג. ּתֹולדת זה הרי - קליעה]האריגה את [- ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

הבגד]הּנימין מן הבולטים אֹורג;[חוטים ּתֹולדת זה הרי , ֲִִֵֵֶֶֶַ
אצּבעֹות. ׁשּתי ּבאר קליעה מּׁשּיעׂשה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָֹו ׁשעּורֹו,

.Îהּמפריד [פורם]הּבֹוצע הּוא ּובֹוצע, חּיב; חּוטין, ׁשני ְְִִֵֵֵַַַַַַָ
האריגה]האריג[שארית]את[סותר] שבמכונת ׁשהֹוציא [- ּבין . ִִֵֶֶָָ

ׁשהעב  אֹו הּׁשתי, מן זה הערב הרי הערב, מעל הּׁשתי יר ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
לתּקן, יתּכּון אּלא מקלקל, יהיה ׁשּלא והּוא, וחּיב; ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּבֹוצע

ׁשּמאחין אּלּו ׁשעֹוׂשין הּקּלים [תופרים]ּכדר הּבגדים את ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָ
ואֹורגין  וחֹוזרין מאחין, ּכ ואחר ׁשּבֹוצעין, - ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָּביֹותר
הּקרעים  ׁשני אֹו הּבגדים ׁשני ׁשּיעׂשּו עד ׁשּבצעּו, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָחּוטין
ּבֹוצע; ּתֹולדת זה הרי לתּקן, הּקליעה את והּסֹותר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָאחד.

הּבֹוצע. ּכׁשעּור ְְִִֵַַוׁשעּורֹו,

י  ¤¤ּפרק
אּמן‡. מעׂשה והּוא קּימה, ׁשל קׁשר חזק]הּקֹוׁשר קשר -] ְֲֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

רצּועֹות  וקׁשרי הּסּפנין, וקׁשר הּגּמלין, קׁשר ּכגֹון חּיב; -ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּכל  וכן עׂשּיתן, ּבׁשעת הרצענין ׁשּקֹוׁשרין וסנּדל ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹמנעל
מעׂשה  ואינֹו קּימה, ׁשל קׁשר הּקֹוׁשר אבל ּבזה. ְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכּיֹוצא
- אּמן מעׂשה ואינֹו קּימה, ׁשל ׁשאינֹו וקׁשר ּפטּור; - ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻֻאּמן

לכּתחּלה. לקׁשרֹו ְְְְִַָָָֻמּתר
נפסקה·. רצּועה[נקרעה]ּכיצד? נעלו]לֹו ּוקׁשרּה,[של ְְְְִֵַָָָָ

רסן  ׁשּקׁשר אֹו ּבדלי, חבל ׁשּקׁשר אֹו ּוקׁשרֹו, החבל ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָנפסק
ׁשהן  הּקׁשרים, ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור; זה הרי - ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּבהמה
קׁשר  וכל לקּימה. אֹותן קֹוׁשר אדם וכל הדיֹוט ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָָמעׂשה
אסּור. זה הרי אּמן, קׁשר קׁשרֹו אם - קּימה ׁשל ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻׁשאינֹו

ׁשני ‚. לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף החלּוק, מפּתחי אּׁשה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָקֹוׁשרת
אחד]ּפתחים  קשר בהתרת לפושטה סבכה[ויכולה וחּוטי [כיפה ; ְְְִֵָָָ

רפּויעבה] ׁשהּוא ּפי על אף התרת , ללא להסירו וניתן צמוד [אינו ִֶַַָ
הרגל הקשר] על אֹותן ׁשּקֹוׁשרין וסנּדל מנעל ּורצּועֹות ;ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָ

ׁשּתי  לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף וׁשמן, יין ונֹודֹות מלּבּוׁש; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַּבׁשעת
המשקה]אזנים יציאת ּפי [פתחי על אף ּבׂשר, ׁשל ּוקדרה ; ְְִִֵֶַַַָָָָ

ּדלי  וקֹוׁשרין הּקׁשר. ּתּתיר ולא הּבׂשר להֹוציא ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹׁשּיכֹולה
דק]ּבמׁשיחה ּבחבל [חבל לא אבל - ּבֹו וכּיֹוצא ּבאבנט אֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹ

ׁשּלא [עבה] ּבׁשביל ּברגלּה, אֹו הּבהמה לפני וקֹוׁשרין .ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹ
אּסרֹות ׁשני לּה ׁשּיׁש ּפי על אף ׁשהיה [קשרים]ּתצא, וחבל . ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ּבאבּוס קֹוׁשרֹו ּבּפרה, הבהמה]קׁשּור להאכלת היה [כלי ; ְֵַָָָָָָ
מּתֹו חבל יביא לא אבל ּבּפרה. קֹוׁשרֹו ּבאבּוס, ְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹקׁשּור

ּגרּדי חבל היה ואם ּובאבּוס; ּבּפרה ויקׁשר אורג]ּביתֹו, -] ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
לטלטלֹו מּפני ׁשּמּתר ּובאבּוס. ּבּפרה וקֹוׁשר מביא זה הרי , ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

אּלא  לקּימה, ואינן הן, הדיֹוט מעׂשה הּקׁשרים, אּלּו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּכל
אֹותן  לקׁשר מּתר ּולפיכ מּתיר, ּופעם קֹוׁשר ְְִִִֵַַַַַָָָֹֻּפעם

חֹותלֹות ּגרֹוגרֹות[סלים]לכּתחּלה. וׁשל ּתמרים [תאנים ׁשל ְְְְְִִֶֶַָָָָ
מּתיריבשים] הסל]- ּומפקיע[קשירת התאנים], וחֹות[קשרי , ְְִִֵַַַ

ואֹוכל.[התאנים] ונֹוטל ,ְְֵֵ
ּבׁשּבת;„. אֹותֹו לקׁשר מּתר ּבהמה, למאכל ׁשראּוי ְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹֹֻּכל

ּבכרמלית סנּדלֹו רצּועֹות נפסקה אם ,שאינו לפיכ [מקום ְְְְְְְְִִִִַַָָָ
רה"י] ואינו ּבהמה,רה"ר למאכל הראּוי לח ּגמי נֹוטל -ְְֲִֵֵֶַַַָָָ

וסנּדל, מנעל רצּועֹות לֹו נׁשמטה הּגמי. וקֹוׁשר עליו ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָוכֹור
הרגל רב ׁשּנׁשמט הרצּועֹות [מהם]אֹו להחזיר מּתר - ְְְְִִֶֶֶַַָָָֹֻ

יקׁשר. ׁשּלא ּובלבד ְְְִִִֶַָֹֹלמקֹומן,
ּבקׁשירה‰. מתחּלפת ׁשאינּה לפי מּתרת, - [ואין העניבה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֻ

עליה] לגזור ׁשני צורך מקּבץ - ׁשּנפסק החבל ,לפיכ ;ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָ
מׁשיחה עליו  וכֹור דק]קצֹותיו, עניבה.[חבל ועֹונב , ְְְְֲִִֵֵָָָָָ

.Â ּכגֹון מצוה, לדבר קּימה ׁשל ׁשאינֹו קׁשר לקׁשר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻמּתר
הּתֹורה  מּׁשעּורי ׁשעּור למּדד נימתׁשּיקׁשר ּכּנֹור [מיתר]. ְְִִִִִִִֵֶַַָֹֹ

ּבּמדינה לא אבל ּבּמקּדׁש, אֹותּה קֹוׁשרין - [שאר ׁשּנפסקה ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹ
ּבּמקּדׁש.המקומות] אפּלּו לכּתחּלה, נימא יקׁשר ולא ;ְְְְְֲִִִִִַַָָָֹֹ

.Ê וכל הּתרֹו; על חּיבין ּכ קּׁשּורֹו, על ׁשחּיבין קׁשר ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכל
וכל  ּפטּור; אֹותֹו הּמּתיר ּכ ּפטּור, אֹותֹו ׁשהּקֹוׁשר ְִֵֶֶֶַַַָָָָקׁשר

להּתירֹו מּתר ּכ לקׁשרֹו, ׁשּמּתר .קׁשר ְְְִֶֶֶַָָָָֻֻ
.Áההּוצין[שוזר]הּפֹותל מן התמר]חבלים החלף [עלי ּומן , ֲִִִִֵֵֶַַַָ

עשב] צמח חּוטי [מין אֹו ּפׁשּתן, מחּוטי אֹו צמר, מחּוטי אֹו ,ְִִִֵֵֵֶֶָ
וׁשעּורֹו, וחּיב. קֹוׁשר, ּתֹולדת זה הרי - ּבהן וכּיֹוצא ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׂשער,
ׁשּנמצאת  - קׁשירה ּבלא ּבפתילתֹו החבל ׁשּיעמד ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹּכדי

מתקּימת הרי [בת-קיום]מלאכּתֹו - הּפתיל את הּמפריד וכן . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַ
ּבלבד. לקלקל יתּכּון ׁשּלא והּוא, וחּיב; מּתיר, ּתֹולדת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹזה

הּפֹותל. ּכׁשעּור ְְִִֵַוׁשעּורֹו,
.Ë חּיב תפירֹות, ׁשּתי החּוט הּתֹופר ראׁשי ׁשּקׁשר והּוא, ; ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָ

אם  אבל תּׁשמט. ולא הּתפירה ׁשּתעמד ּכדי ּומּכאן, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹמּכאן
חּיב; קׁשר, ׁשּלא ּפי על אף - תפירֹות ׁשּתי על יתר ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹּתפר

הּתפירה  מתקּימת ּבׁשּבת ׁשהרי ּתפירה ׁשל חּוט והּמֹותח . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
הּתפירה. מּצרכי ׁשהּוא מּפני חּיב, -ְְְִִִֵֵֶַַָָָ

.Èּכדי -]הּקֹורע ממנה שאפשר קריעה ׁשּתי [שיעור לתּפר ְְְִֵֵֵַַֹ
הּקֹורע אבל חּיב; - תפירֹות ׁשּתי לתּפר מנת על ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹתפירֹות
ּבחמתֹו הּקֹורע מקלקל. ׁשהּוא מּפני ּפטּור, - ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָלהפסידּה

מּפני [בכעסו] חּיב; - עליו לקרע חּיב ׁשהּוא מת על אֹו ,ְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
וחמתֹו והֹואיל יצרֹו, וינּוח זה, ּבדבר ּדעּתֹו את ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּמיּׁשב
ּבית  והּפֹותח וחּיב. ּכמתּקן, הּוא הרי זה, ּבדבר ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשֹוככת

חּיב. ּבׁשּבת, ְַַַַָָָהּצּואר
.‡Èּבקֹולן עֹורֹות אֹו נירֹות סֹופרים [דבק]המדּבק ׁשל ְְְְִֵֶַַָָ
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נירֹות  המפרק וכן וחּיב. ּתֹופר, ּתֹולדת זה הרי - ּבֹו ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָוכּיֹוצא
הרי  - ּבלבד לקלקל נתּכּון ולא ּדבּוקין, עֹורֹות אֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַֹּדבּוקין

קֹורע. ּתֹולדת ֵֶֶֶַזה
.·È חּיב ׁשהּוא, ּכל ּבּבית,הּבֹונה הּקרקע ּפני הּמׁשוה . ְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָ

ּגיא מּלא אֹו הּתל, ׁשהׁשּפיל ּבֹונה,[גומא]ּכגֹון זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַ
הּנֹותן וחּיב  - הּטיט את נתן ואחד האבן, את נתן אחד . ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ּובּנדּב חּיב; הּטיט אבנים]את העלה [שורת אפּלּו העליֹון, ְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָ
מּניחין  אין ׁשהרי חּיב, - הּטיט ּגּבי על והּניחּה האבן ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאת

ּפטּור. ּכלים, ּגּבי על והּבֹונה טיט. ְִִֵֵֶֶַַַָָָעליה
.‚È וחּיב ּבֹונה, ּתֹולדת זה הרי - קבּוע אהל וכן העֹוׂשה . ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

ׁשּיּׂשרפּו קדם וחבית ּתּנּור ּכגֹון אדמה, ּכלי [בכבשן העֹוׂשה ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹ
מלאכתן] את לסיום המגּבן וכן וחּיב. ּבֹונה, ּתֹולדת זה הרי -ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

ׁשּיגּבן  עד חּיב, ואינֹו ּבֹונה; ּתֹולדת זה הרי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּגבינה,
יד הּמכניס העין[הגרזן]הּקרּדם[קת]ּכגרֹוגרת. [החור]ּבתֹו ְְְְִִִֶֶַַַַַַָֹ

ּכל  וכן ּבֹו. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבֹונה; ּתֹולדת זה הרי ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹׁשּלֹו,
ּבעץ  ׁשּתקע ּבין ּבמסמר, ׁשּתקע ּבין - ּבעץ עץ ְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּתֹוקע

בחברתה]עצמֹו עץ ּתֹולדת [חתיכת זה הרי - ׁשּנתאחד עד ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַ
וחּיב. ְֶַָּבֹונה,

.„È ׁשּיּכנס ּכדי ּתרנגֹולין, ׁשל ּבלּול ׁשהּוא ּכל נקב ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָהעֹוׂשה
ּבֹונה  מּׁשּום חּיב - האֹור וׁשל להם ּבֹור, ׁשל ּדלת הּמחזיר . ְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

הקרקע]ּדּות מעל הבנוי יציע[בור וׁשל הבית], שלפני -[חדרון ְִֶַָ
ּבֹונה  מּׁשּום .חּיב ִֶַָ

.ÂË חּיב ׁשהּוא, ּכל מנת הּסֹותר על ׁשּיסּתר והּוא, ; ְְְִֵֶֶַַַָָָֹ
אהל  הּסֹותר ּפטּור. הׁשחתה, ּדר סתר אם אבל ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלבנֹות;
וחּיב; סֹותר, ּתֹולדת זה הרי - ּתקּוע עץ ׁשּפרק אֹו ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָקבּוע,

לתּקן. ׁשּיתּכּון ְְְִֵֵֶַַוהּוא,
.ÊË חּיב אחת, הּכיה ּבּפּטיׁש ּדבר הּמּכה העֹוׂשה וכל . ְִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

וחּיב. ּבּפּטיׁש, מּכה ּתֹולדת זה הרי - מלאכה  ּגמר ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהּוא
אפּלּו צּורה ּבכלי והּצר זכּוכית, ּבכלי המנּפח ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָּכיצד?

והמגרד הּצּורה, הבליטות]מקצת והעֹוׂשה [מיישר ׁשהּוא, ּכל ְְְְִֵֶֶַַָָָָָ
ּבכלים  ּבין ּבמּתכת ּבין ּבבנין ּבין ּבעץ ּבין ׁשהּוא ּכל ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָנקב
ׁשאינֹו ּפתח וכל וחּיב. ּבּפּטיׁש, מּכה ּתֹולדת זה הרי -ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ

עׂשּיתֹו. על חּיבין אין ּולהֹוציא, להכניס ְְְֲִִִִֵַַַָָָעׂשּוי
.ÊÈמוגלה]ׁשחין[מבקע]הּמפיׂש להרחיב [ובו ּכדי ּבׁשּבת ְְְְְִִִֵֵַַַָ

ּברפּואה  מתּכּונין ׁשהן עֹוׂשין, ׁשהרֹופאין ּכדר הּמּכה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּפי
מּכ מּׁשּום חּיב זה הרי - הּמּכה ּפי ׁשּזֹולהרחיב ּבּפּטיׁש, ה ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ

הּלחה  מּמּנה להֹוציא הפיׂשּה ואם הרֹופא; מלאכת ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָהיא
מּתר. זה הרי ֲֵֶֶָָֻׁשּבּה,

.ÁÈ מּכה מּׁשּום חּיב ׁשהּוא, ּכל האבן את ְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהמסּתת
המצּדדּבּפּטיׁש ותּקנּה[מסדר]. הּבנין, ּביסֹוד האבן את ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

מּכה  מּׁשּום חּיב - לּה הראּוי ּבּמקֹום והֹוׁשיבּה ְְִִֶַַַָָָָָָָּבידֹו
הּבגדים ׁשעל יבלת הּלֹוקח שנתערבה ּבּפּטיׁש. עץ [נסורת ְְִִֵֶֶַַַַַַָֹ

מּׁשּום בבגד] חּיב - צמר ׁשּבכלי היבֹולֹות אּלּו ּכגֹון ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָּבידֹו,
ּדר הסירן אם אבל עליהן; ׁשּיקּפיד והּוא, ּבּפּטיׁש; ְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָמּכה

כוונה]עסק חדׁשה [בלי טּלית המנער ּפטּור. זה הרי , ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּבּה, הּנתלה הּלבן הּצהּוב ּולהסיר לנאֹותּה ּכדי ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹׁשחרה,

מקּפיד, אינֹו ואם חּטאת; חּיב - עֹוׂשין ׁשהאּמנין ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּכדר
ָֻמּתר.

.ËÈ חּיה ּכגֹון חּיב, - אֹותֹו לצּוד מינֹו ׁשּדר ּדבר ְִֶֶֶַַַָָָָָָהּצד
ודגים  מחּסר ועֹופֹות ׁשאינֹו למקֹום אֹותן ׁשּיצּוד והּוא, ; ְְְְְִֵֶֶַָָָָֻ

אֹו לבית ׁשהכניסֹו עד צבי אחר ׁשרדף ּכגֹון ּכיצד? ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָצידה.
עד  העֹוף את ׁשהפריח אֹו עליו, ונעל לחצר, אֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָלגּנה
ּבתֹו הּים, מן ּדג ׁשּׁשלה אֹו עליו, ונעל למגּדל, ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָׁשהכניסֹו
לבית, צּפֹור הפריח אם אבל חּיב. זה הרי - מים ׁשל ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָספל

ׁשהבר  אֹו עליו, מים,ונעל ׁשל לברכה הּים מן ועקרֹו ּדג יח ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
עליו  ונעל רחב, לטרקלין ׁשּנכנס עד צבי אחר ׁשרדף ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָאֹו
יבֹוא  ׁשאם - ּגמּורה צידה זֹו ׁשאין ּפטּור; זה הרי -ְֲִִֵֵֶֶֶָָָָ
הּצד  ,לפיכ מּׁשם. אֹותֹו ולצּוד אחריו לרּדף צרי ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָָֹלקחּתֹו,

לּכּפה ׁשּיכניסּנּו עד חּיב אינֹו - קטן]ארי ׁשהּוא [חדר ׁשּלֹו ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
ּבּה. ֱֶָָנאסר

.Îּבׁשחּיה לחּיה יּגיע ּבֹו ירּוץ ׁשאם מקֹום [תנועה]ּכל ְִִִִֶַַַַָָָָָ
צל  ׁשּיּפל עד לזה זה קרֹובין הּכתלים ׁשהיּו אֹו ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאחת,
הבריח  ואם קטן; מקֹום זה הרי - ּכאחד לאמצע ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשניהם
- מּזה ּגדֹול ׁשהּוא ּומקֹום חּיב. לתֹוכֹו, ּבֹו וכּיֹוצא ְְְִִֵֶֶַַַָָָהּצבי

ּפטּור. לתֹוכֹו, חּיה ְְִַַַַָָהּמבריח
.‡Î ּבּתֹורה האמּורין ׁשרצים ׁשמֹונה ׁשאר אחד ואחד , ְְְְֲִִֶֶַָָָָָָָ

ּבין  מּכּלן, אחד הּצד - צידה למינם ׁשּיׁש ּורמׂשים ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻׁשקצים
הֹואיל  חּיב, - ּבהם לׂשחק אּלא לצר ׁשּלא ּבין ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹלצר
חּיב  לגּופּה, צריכה ׁשאינּה ׁשּמלאכה וצד; לצּוד ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָונתּכּון

חּיב. - הּסּומה ואת הּיׁשן את הּצד ְֵֶֶֶַַַַָָָָָָעליה.
.·Î וכּיֹוצא וארנבים צביים ׁשּיצּודּו ּכדי ּכלבים ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהמׁשּלח

הּצבי  אחר רֹודף הּוא והיה הּכלב, מּפני הּצבי ּוברח ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבהן,
ׁש הרי אֹו - ותפׂש הּכלב ׁשהּגיע עד והבהילֹו, ּבפניו עמד ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ּבעֹופֹות  הּזֹו ּכּדר העֹוׂשה וכן וחּיב. הּצד, ּתֹולדת .זה ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
.‚Îנעלּוהּו חּיב. - ּבפניו אחד ונעל לבית, ׁשּנכנס ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָצבי

- ׁשנים ּונעלּוהּו לנעל, יכֹול אחד אין ואם ּפטּורין; ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹׁשנים,
מּלהּוחּיבין  ולא הּפתח על אחד יׁשב סתמו]. לא ויׁשב [- , ְְִִֶֶַַַַַַָָָָָֹ

הּׁשני  ּובא ּומּלהּו, הראׁשֹון יׁשב חּיב; הּׁשני - ּומּלהּו ִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָהּׁשני
הראׁשֹון  לֹו, והל הראׁשֹון ׁשעמד ּפי על אף - ּבצּדֹו ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָויׁשב
עד  ּבמקֹומֹו ליׁשב לֹו ּומּתר ּכלּום, עׂשה לא והּׁשני ְְְִִֵֵֵַַַָָָָֹֻחּיב;
לׁשמרֹו ּביתֹו לנֹועל ּדֹומה? זה למה הּצבי. ולּקח ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהערב
צּפֹור  לֹו נכנסה ּכלּום. עׂשה ׁשּלא ּבתֹוכֹו, ׁשמּור צבי ְְְְְְְִִִִֶָָָָָֹונמצא

ּכנפיו בגדו]ּתחת ּומּתר.[- ,ׁשּתחׁש עד ּומׁשּמרּה יֹוׁשב - ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָֻ
.„Î חֹולה אֹו חּגר, אֹו זקן, צבי ּפטּור.הּצד - קטן אֹו , ְִִֵֵֶַָָָָָ

הּמצֹודה מן ועֹוף חּיה ּבהמה הּצד [מלכודת]המפרק ּפטּור. , ְְְִֵֵַַַַָָָָָָָ
- עלּיה ויֹוני ותרנגֹולין אּוזין ּכגֹון ׁשּברׁשּותֹו, ועֹוף ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָחּיה

הּצד חזיזיןּפטּור. חגבים ּכגֹון צידה, ּבמינֹו ׁשאין [מין ּדבר ְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָ
זה דבורים] הרי - ּבאּלּו וכּיֹוצא ּופרעֹוׁשין ויּתּוׁשין ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָצֹור עין

ָּפטּור.
.‰Î ּבהן וכּיֹוצא ועקרּבים נחׁשים ּכגֹון הּמּזיקין, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָרמׂשים

לצּוד  מּתר ונֹוׁשכין, הֹואיל - ממיתין ׁשאינן ּפי על אף -ְְְִִִִִֵֶַַָָָֻ
ּבׁשּבת  הּוא ;אֹותן ּכיצד מּנׁשיכתן. להּנצל ׁשּיתּכּון והּוא, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
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הּמֹותח, וזה הּמּסכה; הנסכת היא האֹורגין, ּכדר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהחּוטין
הערב  להכניס ּומתחיל אֹותּה ּוכׁשּכֹופלין .'מס' ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָנקרא

'אֹורג'. נקרא ְְִִֵַָּבּׁשתי,
.ÁÈ מלאכֹות מאבֹות מלאכה והיא חּיב, והּׁשֹובט הּמס . ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָ

מותח] ׁשּיתּפרקּו[- עד החּוטין הרי [מסבכיהם]על ויתּקנם, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָ
מס ּתֹולדת ׁשּתי זה רחב מּׁשּיתּקן ׁשעּורן? וכּמה . ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

חּיב. אצּבעֹות, ׁשּתי ּברחב חּוטין ׁשני האֹורג וכן ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹאצּבעֹות.
וארג  ארּוג הּבגד מקצת ׁשהיה ּבין ּבּתחּלה, ׁשארגן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּבין
אחד, חּוט ארג ואם חּוטין; ׁשני ׁשעּורֹו - האריג ְְִִִִֵֶַַָָָָעל

ּבׂשפת [מלאכת]ּבֹו[סיים]והׁשלים ארג חּיב. - הּבגד ְְְִִִֶֶַַַַָָ
הא  חּיב; - נירין בּתי ׁשלׁשה ּברחב חּוטין ׁשני ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹֹהיריעה

קטן צלצּול לאֹורג ּדֹומה? זה חגורה]למה ׁשלׁשה [- ּברחב ְְְְְִֵֶֶַָָָָֹֹ
נירין. ִִֵָבּתי

.ËÈו'מחליק']המדקּדק החּוטין[משווה ּבעת את והּמפרידן ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָ
הּקֹולע וכן אֹורג. ּתֹולדת זה הרי - קליעה]האריגה את [- ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

הבגד]הּנימין מן הבולטים אֹורג;[חוטים ּתֹולדת זה הרי , ֲִִֵֵֶֶֶַ
אצּבעֹות. ׁשּתי ּבאר קליעה מּׁשּיעׂשה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָֹו ׁשעּורֹו,

.Îהּמפריד [פורם]הּבֹוצע הּוא ּובֹוצע, חּיב; חּוטין, ׁשני ְְִִֵֵֵַַַַַַָ
האריגה]האריג[שארית]את[סותר] שבמכונת ׁשהֹוציא [- ּבין . ִִֵֶֶָָ

ׁשהעב  אֹו הּׁשתי, מן זה הערב הרי הערב, מעל הּׁשתי יר ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
לתּקן, יתּכּון אּלא מקלקל, יהיה ׁשּלא והּוא, וחּיב; ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּבֹוצע

ׁשּמאחין אּלּו ׁשעֹוׂשין הּקּלים [תופרים]ּכדר הּבגדים את ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָ
ואֹורגין  וחֹוזרין מאחין, ּכ ואחר ׁשּבֹוצעין, - ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָּביֹותר
הּקרעים  ׁשני אֹו הּבגדים ׁשני ׁשּיעׂשּו עד ׁשּבצעּו, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָחּוטין
ּבֹוצע; ּתֹולדת זה הרי לתּקן, הּקליעה את והּסֹותר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָאחד.

הּבֹוצע. ּכׁשעּור ְְִִֵַַוׁשעּורֹו,

י  ¤¤ּפרק
אּמן‡. מעׂשה והּוא קּימה, ׁשל קׁשר חזק]הּקֹוׁשר קשר -] ְֲֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

רצּועֹות  וקׁשרי הּסּפנין, וקׁשר הּגּמלין, קׁשר ּכגֹון חּיב; -ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּכל  וכן עׂשּיתן, ּבׁשעת הרצענין ׁשּקֹוׁשרין וסנּדל ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹמנעל
מעׂשה  ואינֹו קּימה, ׁשל קׁשר הּקֹוׁשר אבל ּבזה. ְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכּיֹוצא
- אּמן מעׂשה ואינֹו קּימה, ׁשל ׁשאינֹו וקׁשר ּפטּור; - ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻֻאּמן

לכּתחּלה. לקׁשרֹו ְְְְִַָָָֻמּתר
נפסקה·. רצּועה[נקרעה]ּכיצד? נעלו]לֹו ּוקׁשרּה,[של ְְְְִֵַָָָָ

רסן  ׁשּקׁשר אֹו ּבדלי, חבל ׁשּקׁשר אֹו ּוקׁשרֹו, החבל ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָנפסק
ׁשהן  הּקׁשרים, ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּור; זה הרי - ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּבהמה
קׁשר  וכל לקּימה. אֹותן קֹוׁשר אדם וכל הדיֹוט ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָָמעׂשה
אסּור. זה הרי אּמן, קׁשר קׁשרֹו אם - קּימה ׁשל ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻׁשאינֹו

ׁשני ‚. לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף החלּוק, מפּתחי אּׁשה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָקֹוׁשרת
אחד]ּפתחים  קשר בהתרת לפושטה סבכה[ויכולה וחּוטי [כיפה ; ְְְִֵָָָ

רפּויעבה] ׁשהּוא ּפי על אף התרת , ללא להסירו וניתן צמוד [אינו ִֶַַָ
הרגל הקשר] על אֹותן ׁשּקֹוׁשרין וסנּדל מנעל ּורצּועֹות ;ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָ

ׁשּתי  לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף וׁשמן, יין ונֹודֹות מלּבּוׁש; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַּבׁשעת
המשקה]אזנים יציאת ּפי [פתחי על אף ּבׂשר, ׁשל ּוקדרה ; ְְִִֵֶַַַָָָָ

ּדלי  וקֹוׁשרין הּקׁשר. ּתּתיר ולא הּבׂשר להֹוציא ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹׁשּיכֹולה
דק]ּבמׁשיחה ּבחבל [חבל לא אבל - ּבֹו וכּיֹוצא ּבאבנט אֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹ

ׁשּלא [עבה] ּבׁשביל ּברגלּה, אֹו הּבהמה לפני וקֹוׁשרין .ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹ
אּסרֹות ׁשני לּה ׁשּיׁש ּפי על אף ׁשהיה [קשרים]ּתצא, וחבל . ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ּבאבּוס קֹוׁשרֹו ּבּפרה, הבהמה]קׁשּור להאכלת היה [כלי ; ְֵַָָָָָָ
מּתֹו חבל יביא לא אבל ּבּפרה. קֹוׁשרֹו ּבאבּוס, ְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹקׁשּור

ּגרּדי חבל היה ואם ּובאבּוס; ּבּפרה ויקׁשר אורג]ּביתֹו, -] ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
לטלטלֹו מּפני ׁשּמּתר ּובאבּוס. ּבּפרה וקֹוׁשר מביא זה הרי , ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

אּלא  לקּימה, ואינן הן, הדיֹוט מעׂשה הּקׁשרים, אּלּו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּכל
אֹותן  לקׁשר מּתר ּולפיכ מּתיר, ּופעם קֹוׁשר ְְִִִֵַַַַַָָָֹֻּפעם

חֹותלֹות ּגרֹוגרֹות[סלים]לכּתחּלה. וׁשל ּתמרים [תאנים ׁשל ְְְְְִִֶֶַָָָָ
מּתיריבשים] הסל]- ּומפקיע[קשירת התאנים], וחֹות[קשרי , ְְִִֵַַַ

ואֹוכל.[התאנים] ונֹוטל ,ְְֵֵ
ּבׁשּבת;„. אֹותֹו לקׁשר מּתר ּבהמה, למאכל ׁשראּוי ְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹֹֻּכל

ּבכרמלית סנּדלֹו רצּועֹות נפסקה אם ,שאינו לפיכ [מקום ְְְְְְְְִִִִַַָָָ
רה"י] ואינו ּבהמה,רה"ר למאכל הראּוי לח ּגמי נֹוטל -ְְֲִֵֵֶַַַָָָ

וסנּדל, מנעל רצּועֹות לֹו נׁשמטה הּגמי. וקֹוׁשר עליו ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָוכֹור
הרגל רב ׁשּנׁשמט הרצּועֹות [מהם]אֹו להחזיר מּתר - ְְְְִִֶֶֶַַָָָֹֻ

יקׁשר. ׁשּלא ּובלבד ְְְִִִֶַָֹֹלמקֹומן,
ּבקׁשירה‰. מתחּלפת ׁשאינּה לפי מּתרת, - [ואין העניבה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֻ

עליה] לגזור ׁשני צורך מקּבץ - ׁשּנפסק החבל ,לפיכ ;ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָ
מׁשיחה עליו  וכֹור דק]קצֹותיו, עניבה.[חבל ועֹונב , ְְְְֲִִֵֵָָָָָ

.Â ּכגֹון מצוה, לדבר קּימה ׁשל ׁשאינֹו קׁשר לקׁשר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻמּתר
הּתֹורה  מּׁשעּורי ׁשעּור למּדד נימתׁשּיקׁשר ּכּנֹור [מיתר]. ְְִִִִִִִֵֶַַָֹֹ

ּבּמדינה לא אבל ּבּמקּדׁש, אֹותּה קֹוׁשרין - [שאר ׁשּנפסקה ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹ
ּבּמקּדׁש.המקומות] אפּלּו לכּתחּלה, נימא יקׁשר ולא ;ְְְְְֲִִִִִַַָָָֹֹ

.Ê וכל הּתרֹו; על חּיבין ּכ קּׁשּורֹו, על ׁשחּיבין קׁשר ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכל
וכל  ּפטּור; אֹותֹו הּמּתיר ּכ ּפטּור, אֹותֹו ׁשהּקֹוׁשר ְִֵֶֶֶַַַָָָָקׁשר

להּתירֹו מּתר ּכ לקׁשרֹו, ׁשּמּתר .קׁשר ְְְִֶֶֶַָָָָֻֻ
.Áההּוצין[שוזר]הּפֹותל מן התמר]חבלים החלף [עלי ּומן , ֲִִִִֵֵֶַַַָ

עשב] צמח חּוטי [מין אֹו ּפׁשּתן, מחּוטי אֹו צמר, מחּוטי אֹו ,ְִִִֵֵֵֶֶָ
וׁשעּורֹו, וחּיב. קֹוׁשר, ּתֹולדת זה הרי - ּבהן וכּיֹוצא ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׂשער,
ׁשּנמצאת  - קׁשירה ּבלא ּבפתילתֹו החבל ׁשּיעמד ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹּכדי

מתקּימת הרי [בת-קיום]מלאכּתֹו - הּפתיל את הּמפריד וכן . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַ
ּבלבד. לקלקל יתּכּון ׁשּלא והּוא, וחּיב; מּתיר, ּתֹולדת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹזה

הּפֹותל. ּכׁשעּור ְְִִֵַוׁשעּורֹו,
.Ë חּיב תפירֹות, ׁשּתי החּוט הּתֹופר ראׁשי ׁשּקׁשר והּוא, ; ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָ

אם  אבל תּׁשמט. ולא הּתפירה ׁשּתעמד ּכדי ּומּכאן, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹמּכאן
חּיב; קׁשר, ׁשּלא ּפי על אף - תפירֹות ׁשּתי על יתר ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹּתפר

הּתפירה  מתקּימת ּבׁשּבת ׁשהרי ּתפירה ׁשל חּוט והּמֹותח . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
הּתפירה. מּצרכי ׁשהּוא מּפני חּיב, -ְְְִִִֵֵֶַַָָָ

.Èּכדי -]הּקֹורע ממנה שאפשר קריעה ׁשּתי [שיעור לתּפר ְְְִֵֵֵַַֹ
הּקֹורע אבל חּיב; - תפירֹות ׁשּתי לתּפר מנת על ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹתפירֹות
ּבחמתֹו הּקֹורע מקלקל. ׁשהּוא מּפני ּפטּור, - ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָלהפסידּה

מּפני [בכעסו] חּיב; - עליו לקרע חּיב ׁשהּוא מת על אֹו ,ְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
וחמתֹו והֹואיל יצרֹו, וינּוח זה, ּבדבר ּדעּתֹו את ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּמיּׁשב
ּבית  והּפֹותח וחּיב. ּכמתּקן, הּוא הרי זה, ּבדבר ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשֹוככת

חּיב. ּבׁשּבת, ְַַַַָָָהּצּואר
.‡Èּבקֹולן עֹורֹות אֹו נירֹות סֹופרים [דבק]המדּבק ׁשל ְְְְִֵֶַַָָ
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נירֹות  המפרק וכן וחּיב. ּתֹופר, ּתֹולדת זה הרי - ּבֹו ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָוכּיֹוצא
הרי  - ּבלבד לקלקל נתּכּון ולא ּדבּוקין, עֹורֹות אֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַֹּדבּוקין

קֹורע. ּתֹולדת ֵֶֶֶַזה
.·È חּיב ׁשהּוא, ּכל ּבּבית,הּבֹונה הּקרקע ּפני הּמׁשוה . ְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָ

ּגיא מּלא אֹו הּתל, ׁשהׁשּפיל ּבֹונה,[גומא]ּכגֹון זה הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַ
הּנֹותן וחּיב  - הּטיט את נתן ואחד האבן, את נתן אחד . ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ּובּנדּב חּיב; הּטיט אבנים]את העלה [שורת אפּלּו העליֹון, ְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָ
מּניחין  אין ׁשהרי חּיב, - הּטיט ּגּבי על והּניחּה האבן ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאת

ּפטּור. ּכלים, ּגּבי על והּבֹונה טיט. ְִִֵֵֶֶַַַָָָעליה
.‚È וחּיב ּבֹונה, ּתֹולדת זה הרי - קבּוע אהל וכן העֹוׂשה . ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

ׁשּיּׂשרפּו קדם וחבית ּתּנּור ּכגֹון אדמה, ּכלי [בכבשן העֹוׂשה ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹ
מלאכתן] את לסיום המגּבן וכן וחּיב. ּבֹונה, ּתֹולדת זה הרי -ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

ׁשּיגּבן  עד חּיב, ואינֹו ּבֹונה; ּתֹולדת זה הרי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּגבינה,
יד הּמכניס העין[הגרזן]הּקרּדם[קת]ּכגרֹוגרת. [החור]ּבתֹו ְְְְִִִֶֶַַַַַַָֹ

ּכל  וכן ּבֹו. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבֹונה; ּתֹולדת זה הרי ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹׁשּלֹו,
ּבעץ  ׁשּתקע ּבין ּבמסמר, ׁשּתקע ּבין - ּבעץ עץ ְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּתֹוקע

בחברתה]עצמֹו עץ ּתֹולדת [חתיכת זה הרי - ׁשּנתאחד עד ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַ
וחּיב. ְֶַָּבֹונה,

.„È ׁשּיּכנס ּכדי ּתרנגֹולין, ׁשל ּבלּול ׁשהּוא ּכל נקב ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָהעֹוׂשה
ּבֹונה  מּׁשּום חּיב - האֹור וׁשל להם ּבֹור, ׁשל ּדלת הּמחזיר . ְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

הקרקע]ּדּות מעל הבנוי יציע[בור וׁשל הבית], שלפני -[חדרון ְִֶַָ
ּבֹונה  מּׁשּום .חּיב ִֶַָ

.ÂË חּיב ׁשהּוא, ּכל מנת הּסֹותר על ׁשּיסּתר והּוא, ; ְְְִֵֶֶַַַָָָֹ
אהל  הּסֹותר ּפטּור. הׁשחתה, ּדר סתר אם אבל ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלבנֹות;
וחּיב; סֹותר, ּתֹולדת זה הרי - ּתקּוע עץ ׁשּפרק אֹו ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָקבּוע,

לתּקן. ׁשּיתּכּון ְְְִֵֵֶַַוהּוא,
.ÊË חּיב אחת, הּכיה ּבּפּטיׁש ּדבר הּמּכה העֹוׂשה וכל . ְִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

וחּיב. ּבּפּטיׁש, מּכה ּתֹולדת זה הרי - מלאכה  ּגמר ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהּוא
אפּלּו צּורה ּבכלי והּצר זכּוכית, ּבכלי המנּפח ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָּכיצד?

והמגרד הּצּורה, הבליטות]מקצת והעֹוׂשה [מיישר ׁשהּוא, ּכל ְְְְִֵֶֶַַָָָָָ
ּבכלים  ּבין ּבמּתכת ּבין ּבבנין ּבין ּבעץ ּבין ׁשהּוא ּכל ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָנקב
ׁשאינֹו ּפתח וכל וחּיב. ּבּפּטיׁש, מּכה ּתֹולדת זה הרי -ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ

עׂשּיתֹו. על חּיבין אין ּולהֹוציא, להכניס ְְְֲִִִִֵַַַָָָעׂשּוי
.ÊÈמוגלה]ׁשחין[מבקע]הּמפיׂש להרחיב [ובו ּכדי ּבׁשּבת ְְְְְִִִֵֵַַַָ

ּברפּואה  מתּכּונין ׁשהן עֹוׂשין, ׁשהרֹופאין ּכדר הּמּכה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּפי
מּכ מּׁשּום חּיב זה הרי - הּמּכה ּפי ׁשּזֹולהרחיב ּבּפּטיׁש, ה ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ

הּלחה  מּמּנה להֹוציא הפיׂשּה ואם הרֹופא; מלאכת ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָהיא
מּתר. זה הרי ֲֵֶֶָָֻׁשּבּה,

.ÁÈ מּכה מּׁשּום חּיב ׁשהּוא, ּכל האבן את ְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהמסּתת
המצּדדּבּפּטיׁש ותּקנּה[מסדר]. הּבנין, ּביסֹוד האבן את ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

מּכה  מּׁשּום חּיב - לּה הראּוי ּבּמקֹום והֹוׁשיבּה ְְִִֶַַַָָָָָָָּבידֹו
הּבגדים ׁשעל יבלת הּלֹוקח שנתערבה ּבּפּטיׁש. עץ [נסורת ְְִִֵֶֶַַַַַַָֹ

מּׁשּום בבגד] חּיב - צמר ׁשּבכלי היבֹולֹות אּלּו ּכגֹון ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָּבידֹו,
ּדר הסירן אם אבל עליהן; ׁשּיקּפיד והּוא, ּבּפּטיׁש; ְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָמּכה

כוונה]עסק חדׁשה [בלי טּלית המנער ּפטּור. זה הרי , ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּבּה, הּנתלה הּלבן הּצהּוב ּולהסיר לנאֹותּה ּכדי ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹׁשחרה,

מקּפיד, אינֹו ואם חּטאת; חּיב - עֹוׂשין ׁשהאּמנין ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּכדר
ָֻמּתר.

.ËÈ חּיה ּכגֹון חּיב, - אֹותֹו לצּוד מינֹו ׁשּדר ּדבר ְִֶֶֶַַַָָָָָָהּצד
ודגים  מחּסר ועֹופֹות ׁשאינֹו למקֹום אֹותן ׁשּיצּוד והּוא, ; ְְְְְִֵֶֶַָָָָֻ

אֹו לבית ׁשהכניסֹו עד צבי אחר ׁשרדף ּכגֹון ּכיצד? ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָצידה.
עד  העֹוף את ׁשהפריח אֹו עליו, ונעל לחצר, אֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָלגּנה
ּבתֹו הּים, מן ּדג ׁשּׁשלה אֹו עליו, ונעל למגּדל, ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָׁשהכניסֹו
לבית, צּפֹור הפריח אם אבל חּיב. זה הרי - מים ׁשל ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָספל

ׁשהבר  אֹו עליו, מים,ונעל ׁשל לברכה הּים מן ועקרֹו ּדג יח ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
עליו  ונעל רחב, לטרקלין ׁשּנכנס עד צבי אחר ׁשרדף ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָאֹו
יבֹוא  ׁשאם - ּגמּורה צידה זֹו ׁשאין ּפטּור; זה הרי -ְֲִִֵֵֶֶֶָָָָ
הּצד  ,לפיכ מּׁשם. אֹותֹו ולצּוד אחריו לרּדף צרי ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָָֹלקחּתֹו,

לּכּפה ׁשּיכניסּנּו עד חּיב אינֹו - קטן]ארי ׁשהּוא [חדר ׁשּלֹו ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
ּבּה. ֱֶָָנאסר

.Îּבׁשחּיה לחּיה יּגיע ּבֹו ירּוץ ׁשאם מקֹום [תנועה]ּכל ְִִִִֶַַַַָָָָָ
צל  ׁשּיּפל עד לזה זה קרֹובין הּכתלים ׁשהיּו אֹו ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאחת,
הבריח  ואם קטן; מקֹום זה הרי - ּכאחד לאמצע ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשניהם
- מּזה ּגדֹול ׁשהּוא ּומקֹום חּיב. לתֹוכֹו, ּבֹו וכּיֹוצא ְְְִִֵֶֶַַַָָָהּצבי

ּפטּור. לתֹוכֹו, חּיה ְְִַַַַָָהּמבריח
.‡Î ּבּתֹורה האמּורין ׁשרצים ׁשמֹונה ׁשאר אחד ואחד , ְְְְֲִִֶֶַָָָָָָָ

ּבין  מּכּלן, אחד הּצד - צידה למינם ׁשּיׁש ּורמׂשים ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻׁשקצים
הֹואיל  חּיב, - ּבהם לׂשחק אּלא לצר ׁשּלא ּבין ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹלצר
חּיב  לגּופּה, צריכה ׁשאינּה ׁשּמלאכה וצד; לצּוד ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָונתּכּון

חּיב. - הּסּומה ואת הּיׁשן את הּצד ְֵֶֶֶַַַַָָָָָָעליה.
.·Î וכּיֹוצא וארנבים צביים ׁשּיצּודּו ּכדי ּכלבים ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהמׁשּלח

הּצבי  אחר רֹודף הּוא והיה הּכלב, מּפני הּצבי ּוברח ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבהן,
ׁש הרי אֹו - ותפׂש הּכלב ׁשהּגיע עד והבהילֹו, ּבפניו עמד ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ּבעֹופֹות  הּזֹו ּכּדר העֹוׂשה וכן וחּיב. הּצד, ּתֹולדת .זה ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
.‚Îנעלּוהּו חּיב. - ּבפניו אחד ונעל לבית, ׁשּנכנס ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָצבי

- ׁשנים ּונעלּוהּו לנעל, יכֹול אחד אין ואם ּפטּורין; ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹׁשנים,
מּלהּוחּיבין  ולא הּפתח על אחד יׁשב סתמו]. לא ויׁשב [- , ְְִִֶֶַַַַַַָָָָָֹ

הּׁשני  ּובא ּומּלהּו, הראׁשֹון יׁשב חּיב; הּׁשני - ּומּלהּו ִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָהּׁשני
הראׁשֹון  לֹו, והל הראׁשֹון ׁשעמד ּפי על אף - ּבצּדֹו ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָויׁשב
עד  ּבמקֹומֹו ליׁשב לֹו ּומּתר ּכלּום, עׂשה לא והּׁשני ְְְִִֵֵֵַַַָָָָֹֻחּיב;
לׁשמרֹו ּביתֹו לנֹועל ּדֹומה? זה למה הּצבי. ולּקח ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהערב
צּפֹור  לֹו נכנסה ּכלּום. עׂשה ׁשּלא ּבתֹוכֹו, ׁשמּור צבי ְְְְְְְִִִִֶָָָָָֹונמצא

ּכנפיו בגדו]ּתחת ּומּתר.[- ,ׁשּתחׁש עד ּומׁשּמרּה יֹוׁשב - ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָֻ
.„Î חֹולה אֹו חּגר, אֹו זקן, צבי ּפטּור.הּצד - קטן אֹו , ְִִֵֵֶַָָָָָ

הּמצֹודה מן ועֹוף חּיה ּבהמה הּצד [מלכודת]המפרק ּפטּור. , ְְְִֵֵַַַַָָָָָָָ
- עלּיה ויֹוני ותרנגֹולין אּוזין ּכגֹון ׁשּברׁשּותֹו, ועֹוף ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָחּיה

הּצד חזיזיןּפטּור. חגבים ּכגֹון צידה, ּבמינֹו ׁשאין [מין ּדבר ְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָ
זה דבורים] הרי - ּבאּלּו וכּיֹוצא ּופרעֹוׁשין ויּתּוׁשין ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָצֹור עין

ָּפטּור.
.‰Î ּבהן וכּיֹוצא ועקרּבים נחׁשים ּכגֹון הּמּזיקין, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָרמׂשים

לצּוד  מּתר ונֹוׁשכין, הֹואיל - ממיתין ׁשאינן ּפי על אף -ְְְִִִִִֵֶַַָָָֻ
ּבׁשּבת  הּוא ;אֹותן ּכיצד מּנׁשיכתן. להּנצל ׁשּיתּכּון והּוא, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
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עליהן מּקיף אֹו ּכלי, עליהן ּכֹופה דרכם]עֹוׂשה? אֹו[חוסם , ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַ
יּזיקּו. ׁשּלא ּכדי - ְְִֵֶַָֹקֹוׁשרן

יא  ¤¤ּפרק
חּיב ‡. נׁשמה הּׁשֹוחט, הּנֹוטל ּכל אּלא ּבלבד, ׁשֹוחט ולא . ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ

ּבין  - וׁשרץ ודג ועֹוף ּובהמה חּיה מיני מּכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָלאחד
ּבנחירה ּבין החֹונק [דקירה]ּבׁשחיטה, חּיב. - ּבהּכיה ּבין ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָ

אם  ,לפיכ ׁשֹוחט; ּתֹולדת זה הרי ׁשּימּות, עד החי ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאת
מּׁשּום  חּיב - ׁשּמת עד והּניחֹו מים, ׁשל מּספל ּדג ְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהעלה
ּבין  ּכסלע ּבֹו ׁשּיבׁש ּכיון אּלא ׁשּימּות, עד ולא ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹחֹונק;
למעי  ידֹו הֹוׁשיט לחיֹות. יכֹול אינֹו ׁשעדין חּיב, - ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָסנּפיריו

ׁשּבמעיה עּבר ודלּדל מחיבורו]הּבהמה, חּיב.[ניתקו - ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ
אֹו·. ּונקבה, מּזכר ורבין ּפרין ׁשהן מן רמׂשים נהוין ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָ

הּפרעֹוׁשין  ּכמֹו ּבהמה העפר ּכהֹורג חּיב אֹותן, ההֹורג - ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
הּפרֹות  ּומן הּגללים מן ׁשהויתן רמׂשים אבל ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָוחּיה;
ותֹולעים  ּבׂשר ׁשל ּתֹולעים ּכגֹון - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשהבאיׁשּו

ּפטּור. ההֹורגן, - הּקטנּיֹות ְְְִִֶַַָָׁשּבתֹו
כליו‚. מכינים]הּמפלה בגדיו מֹולל[מנכה - [משפשף ּבׁשּבת ְְֵֵֶַַַָָ

הּכּנים באצבעותיו] את להרג ּומּתר וזֹורקן; הּכּנים, ְְֲִִִִֶֶַַַָָֹֻאת
הּזעה. מן ׁשהן מּפני ְְִִֵֵֵֶַַָָּבׁשּבת,

זבּוב „. ּכגֹון - וּדאי ּוממיתין נֹוׁשכין ׁשהם ורמׂש ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָחּיה
ונחׁש ׁשּבחדיב, ועקרב ׁשּבנינוה, וצרעה ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּבמצרים,
להרגן  מּתר - מקֹום ּבכל ׁשֹוטה וכלב יׂשראל, ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֻׁשּבארץ
אחריו, רצין היּו אם - הּמּזיקין ּכל ּוׁשאר ּכׁשּיראּו. ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָּבׁשּבת,
מּלפניו, ּבֹורחין אֹו ּבמקֹומן יֹוׁשבין היּו ואם להרגן; ְְְְְְְִִִִִָָָָָָָֻמּתר
והרגן, הּלּוכֹו ּבׁשעת ּתּמֹו לפי ּדרסן ואם להרגן; ְְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָֻאסּור

.מּתר  ָֻ
לעׂשֹות‰. ּכדי העֹור מן עם קמיע[לכסות]הּמפׁשיט [קלף ְְֲִִֵֵַַַַָָ

ורפואה] לסגולה הקודש ּכדי שמות העֹור מן המעּבד וכן חּיב. ,ְְְִֵֵֵַַַָָ
- הּמֹולח ואחד המעּבד, ואחד חּיב. קמיע, ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָלעׂשֹות
הּמֹוחק  וכן ּבאכלין. עּבּוד ואין הּוא. עּבּוד מין ְְְֳִִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשהּמליחה,
זה  מֹוחק? הּוא ואיזה חּיב. קמיע, לעׂשֹות ּכדי העֹור ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָמן

אֹו ׂשער עד הּמעביר מיתה, אחר העֹור מעל הּצמר ֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
העֹור. ּפני ְְִֵֶַָׁשּיחליק

.Âהחיצוני]ּדּוכסּוסטֹוס[מפריד]המפרק העור הּקלף [- מעל ְְְְֵֵַַַָָ
הפנימי] העור על [- הּדֹורס וחּיב. מפׁשיט, ּתֹולדת זה הרי -ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָ

ּומֹוׁשכֹו ּבידֹו המרּככֹו אֹו ׁשּיתקּׁשה, עד ּברגלֹו ְְְְְְְִֶֶַַַַַָָהעֹור
ּתֹולדת  זה הרי - עֹוׂשין ׁשהרצענין ּכדר אֹותֹו ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָּומׁשוה

האברה מן נֹוצה הּמֹורט וחּיב. העוף]מעּבד, זה [כנף הרי - ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
רטּיה הממרח וכן וחּיב. מֹוחק, ּכל [תחבושת]ּתֹולדת ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

מּדברים  ּבהן וכּיֹוצא זפת, אֹו ׁשעוה, אֹו ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשהּוא,
ּפנים ׁשּיחליק עד פניהם]הּמתמרחין, מּׁשּום [- חּיב - ְְְִִִִִֶַַַַָָָ

חּיב  העּמּודים, ּבין הּמתּוח העֹור על ּבידֹו הּׁשף וכן ְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָָמֹוחק.
מֹוחק. ִֵמּׁשּום

.Ê ׁשּיתּכּון והּוא חּיב; קמיע, לעׂשֹות ּכדי העֹור מן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָהמחּת
ׁשהיא  הּוא - ּבכּונה ויחּת רחּבֹו, ּומּדת ארּכֹו ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹלמידת

הפסד ּדר חת אם אבל כּונה [השחתה]מלאכה; ּבלא אֹו , ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ּכמתעּסק אּלא כוונה]למידתֹו, זה [בלי הרי - ּכמׂשחק אֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ
את  והּקֹומט הקשה]הּכנףּפטּור. ראשו זה -[חותך הרי ְֲֵֵֶֶַַָָָ

ּכלֹונסֹות ראׁשי המגרד וכן וחּיב. ,מחּת [קרשים]ּתֹולדת ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
חרׁש ׁשּיחּת חתיכה ּכל וכן .מחּת מּׁשּום חּיב ארז, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשל

העצים[נגר] מן לחתוך]העץ מן [שדרכו מּתכת חרׁש אֹו , ִִִֵֵֶֶַַָָָ
מּלפניו, עץ ׁשל קיסם הּנֹוטל .מחּת מּׁשּום חּיב - ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּמּתכֹות

חד]ּוקטמֹו הּדלת [עשאו את ּבֹו לפּתח אֹו ׁשּניו ּבֹו לחצֹות ְְְִִֶֶֶַַַָָֹ
חּיב. -ַָ

.Á,ּתבן ּכגֹון - ּבהמה למאכל ראּוי ׁשהּוא ּדבר ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָּכל
והּוצין לחים, התמר]ועׂשבים מּתר [עלי - ּבהן וכּיֹוצא , ְְֲִִִֵֶַַַָָָֻ

אֹותן ביד]לקטם ּתּקּון [לחותכם ּבהן ׁשאין מּפני ּבׁשּבת, ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ
ּפי  על ואף ּבהן, להריח בׂשמים עצי לקטם ּומּתר ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻּכלים.

ּומפּׁשח ויבׁשין; קׁשים ּבין [שובר]ׁשהן ׁשּירצה, ּכל מהן ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
קטן. עץ ׁשּפּׁשח ּבין ּגדֹול, עץ ִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשּפּׁשח

.Ëאֹותֹות ׁשּתי על [אותיות]הּכֹותב ּכתב והּמֹוחק חּיב. , ְְְֵֵֵַַַַָָ
א  הּכֹותב חּיב. אֹותֹות, ׁשּתי הּמחק ּבמקֹום לכּתב  ֹות מנת ְְְְְִִֵֵַַַָָָֹ

ויׁש ּגדֹולה, אחת אֹות מחק ּפטּור; ּכׁשּתים, ּגדֹולה ְְְְִִֵַַַַַַָָָָאחת
והׁשלים  אחת אֹות ּכתב חּיב. - ׁשּתים לכּתב ּכדי ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָֹּבמקֹומּה

-[סיים] העֹור לקלקל מנת על הּכֹותב חּיב. הּספר, את ְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבּה
אבל  הּכתב; על אּלא הּכתב, מקֹום על חּיּובֹו ׁשאין ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָחּיב;
ספר  ּגּבי על ּדיֹו נפלה ּפטּור. לקלקל, מנת על ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּמֹוחק

הּפנקס ּגּבי על ׁשעוה נפלה אֹותּה, רשימות]ּומחק [לוח ְְֲִֵַַַַַָָָָָָ
אֹותֹות, ׁשּתי לכּתב ּכדי ּבמקֹומּה יׁש אם - אֹותּה ְְְְִִִֵֵֵַָָָֹּומחק

ַָחּיב.
.Èאחד ׁשם והּוא ּפעמים ּכפּולה אֹות בעל הּכֹותב -] ְְֲִֵֵֶַַַָָ

ּכמֹומשמעות] ּגג {, ּתת -}רר חח) סס שש רר גג תת (דד ְֵַָ
מּׁשני  ואפּלּו חּיב, - לׁשֹון ּובכל ּכתב ּבכל והּכֹותב ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָחּיב.

דיו]סמיֹונֹות סוגי .[ב' ְִ
.‡È לּכתב סמּו אחת אֹות ּכתב הּכֹותב ּגּבי על ּכתב אֹו , ְְְֵֵַַַַַַָָָָ

כתובות] שכבר אותיות על וכתב [כותב חית לכּתב הּמתּכּון ,ְְְִִֵֵַַַָֹ
אֹות  הּכֹותב אֹותּיֹות, מּׁשאר ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן זינין, ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹׁשני

נהּגין אין ׁשהרי ּבּקֹורה אחת ואֹות ּבארץ זה [נקראים]אחת ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
נהּגין  ואין ּפנקס ּדּפי ּבׁשני אֹותּיֹות ׁשּתי ׁשּכתב אֹו זה, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָעם
ּדּפי  ּבׁשני אֹו זוית, ּכתלי ּבׁשני ּכתבן ּפטּור; - זה עם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָזה

חּיב.[הסמוכים]ּפנקס - זה עם זה נהּגין והן , ְְְִִִֵֶֶֶַָָ
.·Èּגויל מעובד]לקח אחת [עור אֹות עליו וכתב ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְִֵַַַַַָָָָ

ּבמדינה  ׁשנּיה אֹות וכתב הּיֹום, ּבאֹותֹו והל זֹו, ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָּבמדינה
זה  נהּגין ׁשּמקרבן, ׁשּבזמן חּיב; - אחרת ּבמגּלה ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאחרת

לקריבתן. מעׂשה מחּסרין ואינן זה, ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֻעם
.‚È ּתבה מּמּנה ׁשּקֹורין ּפי על אף - אחת אֹות ִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּכֹותב

ּפטּור  אֹותּהׁשלמה, קֹורין והּכל מם, ׁשּכתב ּכגֹון ּכיצד? . ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
מנין ּבמקֹום ׁשּכתבּה אֹו ּכמי [מספר]מעׂשר, היא ׁשהרי , ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָ

ועׂשה  אחת, אֹות הּמּגיּה ּפטּור. זה הרי - ארּבעים ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּכתב
- זינין ׁשני ונעׂשה החית, ּגג ׁשחּלק ּכגֹון - ׁשּתים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָאֹותּה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַַָָֹחּיב.
.„È,ּבפיו ּברגלֹו, ידֹו, לאחר אֹו ּבׂשמאלֹו, ְְְְְִִֵַַַַָֹהּכֹותב

ּכׂשמאל  לֹו ׁשהיא ּבימינֹו, ׁשּכתב אּטר ּפטּור. - ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹּובמרּפקֹו
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ּבׁשּתי  והּׁשֹולט חּיב. ּבׂשמאלֹו, ּכתב ואם ּפטּור; - אדם ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹּכל
חּיב  - ּבׂשמאלֹו ּבין ּבימינֹו ּבין וכתב ּבׁשוה, קטן ידיו . ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ

אֹוחז  ּגדֹול חּיב; - וכֹותב ּבידֹו אֹוחז וגדֹול ּבּקלמֹוס, ְְְְֵֵֵֵַַָָָָֻאֹוחז
ּפטּור. - וכתב ּבידֹו אֹוחז וקטן ְְְְֵַַָָָָָֻּבּקלמֹוס,

.ÂËע - חּיב הּכֹותב ׁשּיכּתבאין ועֹומדד הרֹוׁשם [-ּבדבר ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ
וקלקנּתֹוס,מתקיים] וקּמֹוס, וסקרה, ּוׁשחֹור, ּדיֹו, ּכגֹון ,ְְְְְְְְְִַַָֻ

ּכגֹון  עליו, הּכתב ׁשּמתקּים ּדבר על ויכּתב ּבהם; ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוכּיֹוצא
ּבדבר  הּכֹותב אבל ּבהן. וכּיֹוצא ועץ, ּוניר, ּוקלף, ְְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָָעֹור,
ּבדיֹו ׁשּכתב אֹו ּפרֹות, ּומי מׁשקין ּכגֹון עֹומד, רּׁשּומֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָׁשאין
- עֹומד ׁשאינֹו ּדבר ּכל ועל ירקֹות עלי על ּבֹו ְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָוכּיֹוצא
ּדבר  על העֹומד, ּבדבר ׁשּיכּתב עד - חּיב אינֹו ְְִֵֵֶַַַָָָָָָָֹּפטּור.
העֹומד, ּכתב ׁשּימחק עד - חּיב הּמֹוחק אין וכן ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹהעֹומד;

העֹומד. ּדבר ֵֵַָָָמעל
.ÊË ּפי על אף עֹור; ׁשהּוא מּפני חּיב, - ּבׂשרֹו על ְְִִֵֵֶַַַַַָָהּכֹותב

ּדֹומה  זה הרי זמן, לאחר הּכתב מעברת ּבׂשרֹו ְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשחמימּות
ׁשּנמחק  ּפטּור.לכתב ּכתב, צּורת ּבׂשרֹו על המׂשרט אבל . ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָ

הרֹוׁשם  ּכֹותב; מּׁשּום חּיב ּכתב, ּכתבנית העֹור על ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָהּקֹורע
ּדיֹו הּמעביר ּפטּור. ּכתב, ּכתבנית העֹור ּגּבי [שחור]על על ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָ

אדום]סקרא ואחת [דיו ּכֹותב, מּׁשּום אחת ׁשּתים; חּיב - ְְְִִִֵַַַַַַָָ
סקרא, ּגּבי על וסקרא ּדיֹו, ּגּבי על ּדיֹו העביר מֹוחק. ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַָָמּׁשּום

ּפטּור. - ּדיֹו ּגּבי על סקרא ְְִֵַַָָאֹו
.ÊÈ הּוא ּכֹותב ּתֹולדת רׁשמין רֹוׁשם, הרֹוׁשם ּכיצד? . ְִֵֵֵֵֶֶַָָ

ּבכחל העין]וצּורֹות אדום]ּובׁשׁשר[מכחול ּבהן,[צבע וכּיֹוצא ְְְְֵֶַַַָָֹ
וכן  ּכֹותב; מּׁשּום חּיב זה הרי - רֹוׁשמין ׁשהּצּירין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּכדר

הרׁשּום את מנת]הּמֹוחק מֹוחק,[על ּתֹולדת זה הרי - לתּקן ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
המׂשרטט אֹותֹו[קו]וחּיב. ּתחת אֹותֹות ׁשּתי לכּתב ּכדי ְְְְְְִֵֵֵַַַַַָֹ

חרׁשי חּיב. נגרי]ׂשרטּוט, ׁשל [- חּוט ׁשּמעבירין העצים ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
אדום]סקרא הרי [פס - ּבׁשוה ׁשּינסר ּכדי הּקֹורה ּגּבי על ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

הּגּבלים וכן מׂשרטט; ּתֹולדת אבנים]זה ּכן [מסתתי ׁשעֹוׂשין ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
ּבצבע, המׂשרטט ואחד ּבׁשוה. האבן ׁשּיפּצל ּכדי ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבאבנים

חּיב. זה הרי - צבע ּבלא ְֲֵֶֶַַָֹאֹו

ה'תשע"ה  שבט ד' קודש שבת יום

יב  ¤¤ּפרק
לאפר ‡. צרי ׁשּיהא והּוא חּיב; ׁשהּוא, ּכל ;הּמבעיר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ׁשהּוא  מּפני ּפטּור, - הׁשחתה ּדר הבעיר אם ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָאבל
- ּדירתֹו הּׂשֹורף אֹו חברֹו, ׁשל ּגדיׁשֹו והּמבעיר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָמקלקל.
להּנקם  ׁשּכּונתֹו מּפני מׁשחית; ׁשהּוא ּפי על אף ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָחּיב,

נתקררה והרי חמתֹו,[נתיישבה]מּׂשֹונאֹו, וׁשככה ּדעּתֹו ְְְְְְֲֲִִֵַַָָָָָ
ּוכחֹובל  חּיב, ׁשהּוא ּבחמתֹו, אֹו מתֹו על ּכקֹורע ְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַָָונעׂשה

ׁש - מריבה ּבׁשעת יצרן ּבחברֹו אצל הן מתּקנין אּלּו ּכל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
להתחּמם  ּבין העצים, את אֹו הּנר את הּמדליק וכן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהרע.
לצרפֹו ּכדי הּברזל את המחּמם חּיב. זה הרי - להאיר ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבין

וחּיב.[לחזקו] מבעיר, ּתֹולדת זה הרי - ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָּבּמים
חּיב ·. ׁשהּוא, ּכל ואחד המכּבה הּנר, את המכּבה אחד . ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

עץ. ׁשל הּגחלת את ׁשל המכּבה ּגחלת המכּבה אבל ְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָ

הּברזל  לֹוטׁשי ׁשּכן חּיב, - לצרף נתּכּון ואם ּפטּור; ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמּתכת,
אֹותֹו ּומכּבין ּגחלת, ׁשּיעׂשה עד הּברזל את מחּמין ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָעֹוׂשים,
חּיב, אֹותֹו ׁשהעֹוׂשה לצרף, הּוא וזה לחּסמֹו; ּכדי ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבּמים
מּתכת  ׁשל ּגחלת לכּבֹות ּומּתר המכּבה. ּתֹולדת ְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֻוהּוא
לתֹו ׁשמן הּנֹותן רּבים. ּבּה יּזקּו ׁשּלא ּכדי הרּבים, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻּברׁשּות

והּמסּתּפק מבעיר; מּׁשּום חּיב הּדלּוק, מן [נוטל]הּנר ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָ
מכּבה. מּׁשּום חּיב ׁשּבּנר, ְִֵֶֶֶֶַַַַָהּׁשמן

אּבּוד ‚. מּפני אֹותּה המכּבה - ּבׁשּבת ׁשּנפלה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָּדלקה
חּיב  אּבּוד הּממֹון, אּלא ׁשּבת, ּדֹוחה הּממֹון אּבּוד ׁשאין ; ִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ויּניחּו ימּותּו, ׁשּלא ּכדי אדם ּבני יצאּו ,לפיכ ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֹנפׁשֹות.
ּכּלּה. הּמדינה ּכל ׂשֹורפת ואפּלּו ּתלהט, ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֻהאׁש

ּבין „. מלאים ּבין הּכלים, ּבכל מחיצה לעׂשֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָֻּומּתר
הּדלקה  תעבר ׁשּלא ּכדי חדׁשים ריקנים, חרׂש ּכלי אפּלּו . ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ

ׁשּוּדאי  ּפי על אף מחיצה, מהן עֹוׂשין - מים ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָמלאים
ּגּבי  על קערה וכֹופין מּתר. ּכּבּוי, ׁשּגרם ּומכּבין; ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֻמתּבּקעין

ּבּקֹורה. ּתאחז ׁשּלא ּבׁשביל ְֱִִֵֶֶַַָֹֹהּנר,
ׁשּדה‰. קטנה]ּתבה האּור [ארון]ּומגּדל[תיבה ּבהן ׁשאחז ְִִֵֶֶַָָָָָָ

מלהטת  האּור ׁשאין מּדברים ּבֹו וכּיֹוצא ּגדי עֹור מביא -ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
ּתעבר  ׁשּלא ּכדי נׂשרף, לא ׁשעדין הּקצה על ּופֹורׂשֹו ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹאֹותן,

האׁש. ֵָלֹו
.Â ואם ּבּה; ּומתּכּסה ּפֹוׁשטּה האּור, ּבּה ׁשאחז ְְְִִִֶֶַַַָָָָָטּלית

ּפֹוׁשטֹו האּור, ּבֹו ׁשאחז ּתֹורה ספר וכן ּכבתה. ְְְְֵֵֶֶַָָָָָָָּכבתה,
לא  ׁשעדין הּצד מן מים ונֹותן ּכבה. ּכבה, ואם ּבֹו; ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹוקֹורא

ּכבתה  ּכבתה, ואם האּור; ּבֹו על נתלית ּדלּוק נר ׁשכח . ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָ
ּכבה, ואם נֹופל; והּוא הּטבלה את נֹוער הּטבלה, ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָּגּבי
אסּור  ׁשּכבה, ּפי על אף - מּבערב הּניחֹו אם אבל ֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָּכבה;

ְְְַלטלטלֹו.
.Ê,'ּתכּבה ו'אל 'ּכּבה' לֹו אֹומרים אין - לכּבֹות ׁשּבא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָנכרי

ע ׁשביתתֹו ׁשאין אין לינּומּפני לכּבֹות, ׁשּבא קטן אבל . ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ
אביו ּדעת על עֹוׂשה ׁשּיהיה והּוא, - לֹו [מבין ׁשֹומעין ְְְִִִֶֶֶַַַָ

אביו] להנאת מצּוין שהכיבוי ּדין ּבית אין עצמֹו, מּדעת אבל ;ְְֲִִִֵֵַַַָֻ
אינֹו המכּבה 'ּכל לֹומר: הּתירּו ּובדלקה להפריׁשֹו. ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָעליו

ְִַמפסיד'.
.Á הּמלאכֹות מאבֹות מלאכה לרׁשּות, מרׁשּות ְְְְֲִֵֵַַָָָָָההֹוצאה

מׁשה היא  מּפי תֹורה, ּגּופי ּכל עם זה, ׁשּדבר ּפי על ואף . ְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
אל  ואּׁשה "איׁש ּבּתֹורה: אֹומר הּוא הרי - נאמרּו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָמּסיני
מהביא"; העם וּיּכלא הּקדׁש, לתרּומת מלאכה עֹוד ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹיעׂשּו
למדּו וכן אֹותּה. קֹורא 'מלאכה' - ׁשההבאה למדּת, ְְְְֲֵֵֶַַָָָָָָָָָהא
ארּבע  מּתחּלת הרּבים ּברׁשּות ׁשהּמעביר הּׁשמּועה, ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַַָָמּפי
וחּיב. לרׁשּות, מרׁשּות ּכמֹוציא הּוא הרי - ארּבע ְְְְְְֲִִֵֵַַַָלסֹוף

.Ë ּכׁשעּור ׁשּיֹוציא עד חּיב, לרׁשּות מרׁשּות הּמֹוציא ְְְִִִִֵֵֶַַַָאין
הרּבים  מרׁשּות אֹו הרּבים, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָהּמֹועיל,

הּיחיד  אבל לרׁשּות ׁשנּיה. ּברׁשּות ויּניח זֹו, מרׁשּות ויעקר ; ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָֹ
ּפחֹות  ׁשהֹוציא אֹו עקר, ולא הּניח אֹו הּניח, ולא עקר ְְִִִִִִֶַַַַָָָֹֹאם
ארּבע  לסֹוף ארּבע מּתחּלת הּמעביר וכן ּפטּור. - ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַַָמּכּׁשעּור
זה, מּצד ּכּׁשעּור ׁשּיעקר עד חּיב אינֹו - הרּבים ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹּברׁשּות

אחרת. ּבצד ְְִֶֶַַַויּניחֹו
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עליהן מּקיף אֹו ּכלי, עליהן ּכֹופה דרכם]עֹוׂשה? אֹו[חוסם , ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַ
יּזיקּו. ׁשּלא ּכדי - ְְִֵֶַָֹקֹוׁשרן

יא  ¤¤ּפרק
חּיב ‡. נׁשמה הּׁשֹוחט, הּנֹוטל ּכל אּלא ּבלבד, ׁשֹוחט ולא . ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ

ּבין  - וׁשרץ ודג ועֹוף ּובהמה חּיה מיני מּכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָלאחד
ּבנחירה ּבין החֹונק [דקירה]ּבׁשחיטה, חּיב. - ּבהּכיה ּבין ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָ

אם  ,לפיכ ׁשֹוחט; ּתֹולדת זה הרי ׁשּימּות, עד החי ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאת
מּׁשּום  חּיב - ׁשּמת עד והּניחֹו מים, ׁשל מּספל ּדג ְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהעלה
ּבין  ּכסלע ּבֹו ׁשּיבׁש ּכיון אּלא ׁשּימּות, עד ולא ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹחֹונק;
למעי  ידֹו הֹוׁשיט לחיֹות. יכֹול אינֹו ׁשעדין חּיב, - ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָסנּפיריו

ׁשּבמעיה עּבר ודלּדל מחיבורו]הּבהמה, חּיב.[ניתקו - ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ
אֹו·. ּונקבה, מּזכר ורבין ּפרין ׁשהן מן רמׂשים נהוין ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָ

הּפרעֹוׁשין  ּכמֹו ּבהמה העפר ּכהֹורג חּיב אֹותן, ההֹורג - ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
הּפרֹות  ּומן הּגללים מן ׁשהויתן רמׂשים אבל ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָוחּיה;
ותֹולעים  ּבׂשר ׁשל ּתֹולעים ּכגֹון - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשהבאיׁשּו

ּפטּור. ההֹורגן, - הּקטנּיֹות ְְְִִֶַַָָׁשּבתֹו
כליו‚. מכינים]הּמפלה בגדיו מֹולל[מנכה - [משפשף ּבׁשּבת ְְֵֵֶַַַָָ

הּכּנים באצבעותיו] את להרג ּומּתר וזֹורקן; הּכּנים, ְְֲִִִִֶֶַַַָָֹֻאת
הּזעה. מן ׁשהן מּפני ְְִִֵֵֵֶַַָָּבׁשּבת,

זבּוב „. ּכגֹון - וּדאי ּוממיתין נֹוׁשכין ׁשהם ורמׂש ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָחּיה
ונחׁש ׁשּבחדיב, ועקרב ׁשּבנינוה, וצרעה ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּבמצרים,
להרגן  מּתר - מקֹום ּבכל ׁשֹוטה וכלב יׂשראל, ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֻׁשּבארץ
אחריו, רצין היּו אם - הּמּזיקין ּכל ּוׁשאר ּכׁשּיראּו. ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָּבׁשּבת,
מּלפניו, ּבֹורחין אֹו ּבמקֹומן יֹוׁשבין היּו ואם להרגן; ְְְְְְְִִִִִָָָָָָָֻמּתר
והרגן, הּלּוכֹו ּבׁשעת ּתּמֹו לפי ּדרסן ואם להרגן; ְְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָֻאסּור

.מּתר  ָֻ
לעׂשֹות‰. ּכדי העֹור מן עם קמיע[לכסות]הּמפׁשיט [קלף ְְֲִִֵֵַַַַָָ

ורפואה] לסגולה הקודש ּכדי שמות העֹור מן המעּבד וכן חּיב. ,ְְְִֵֵֵַַַָָ
- הּמֹולח ואחד המעּבד, ואחד חּיב. קמיע, ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָלעׂשֹות
הּמֹוחק  וכן ּבאכלין. עּבּוד ואין הּוא. עּבּוד מין ְְְֳִִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשהּמליחה,
זה  מֹוחק? הּוא ואיזה חּיב. קמיע, לעׂשֹות ּכדי העֹור ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָמן

אֹו ׂשער עד הּמעביר מיתה, אחר העֹור מעל הּצמר ֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
העֹור. ּפני ְְִֵֶַָׁשּיחליק

.Âהחיצוני]ּדּוכסּוסטֹוס[מפריד]המפרק העור הּקלף [- מעל ְְְְֵֵַַַָָ
הפנימי] העור על [- הּדֹורס וחּיב. מפׁשיט, ּתֹולדת זה הרי -ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָ

ּומֹוׁשכֹו ּבידֹו המרּככֹו אֹו ׁשּיתקּׁשה, עד ּברגלֹו ְְְְְְְִֶֶַַַַַָָהעֹור
ּתֹולדת  זה הרי - עֹוׂשין ׁשהרצענין ּכדר אֹותֹו ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָּומׁשוה

האברה מן נֹוצה הּמֹורט וחּיב. העוף]מעּבד, זה [כנף הרי - ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
רטּיה הממרח וכן וחּיב. מֹוחק, ּכל [תחבושת]ּתֹולדת ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

מּדברים  ּבהן וכּיֹוצא זפת, אֹו ׁשעוה, אֹו ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשהּוא,
ּפנים ׁשּיחליק עד פניהם]הּמתמרחין, מּׁשּום [- חּיב - ְְְִִִִִֶַַַַָָָ

חּיב  העּמּודים, ּבין הּמתּוח העֹור על ּבידֹו הּׁשף וכן ְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָָמֹוחק.
מֹוחק. ִֵמּׁשּום

.Ê ׁשּיתּכּון והּוא חּיב; קמיע, לעׂשֹות ּכדי העֹור מן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָהמחּת
ׁשהיא  הּוא - ּבכּונה ויחּת רחּבֹו, ּומּדת ארּכֹו ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹלמידת

הפסד ּדר חת אם אבל כּונה [השחתה]מלאכה; ּבלא אֹו , ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ּכמתעּסק אּלא כוונה]למידתֹו, זה [בלי הרי - ּכמׂשחק אֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ
את  והּקֹומט הקשה]הּכנףּפטּור. ראשו זה -[חותך הרי ְֲֵֵֶֶַַָָָ

ּכלֹונסֹות ראׁשי המגרד וכן וחּיב. ,מחּת [קרשים]ּתֹולדת ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
חרׁש ׁשּיחּת חתיכה ּכל וכן .מחּת מּׁשּום חּיב ארז, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשל

העצים[נגר] מן לחתוך]העץ מן [שדרכו מּתכת חרׁש אֹו , ִִִֵֵֶֶַַָָָ
מּלפניו, עץ ׁשל קיסם הּנֹוטל .מחּת מּׁשּום חּיב - ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּמּתכֹות

חד]ּוקטמֹו הּדלת [עשאו את ּבֹו לפּתח אֹו ׁשּניו ּבֹו לחצֹות ְְְִִֶֶֶַַַָָֹ
חּיב. -ַָ

.Á,ּתבן ּכגֹון - ּבהמה למאכל ראּוי ׁשהּוא ּדבר ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָּכל
והּוצין לחים, התמר]ועׂשבים מּתר [עלי - ּבהן וכּיֹוצא , ְְֲִִִֵֶַַַָָָֻ

אֹותן ביד]לקטם ּתּקּון [לחותכם ּבהן ׁשאין מּפני ּבׁשּבת, ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ
ּפי  על ואף ּבהן, להריח בׂשמים עצי לקטם ּומּתר ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻּכלים.

ּומפּׁשח ויבׁשין; קׁשים ּבין [שובר]ׁשהן ׁשּירצה, ּכל מהן ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
קטן. עץ ׁשּפּׁשח ּבין ּגדֹול, עץ ִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשּפּׁשח

.Ëאֹותֹות ׁשּתי על [אותיות]הּכֹותב ּכתב והּמֹוחק חּיב. , ְְְֵֵֵַַַַָָ
א  הּכֹותב חּיב. אֹותֹות, ׁשּתי הּמחק ּבמקֹום לכּתב  ֹות מנת ְְְְְִִֵֵַַַָָָֹ

ויׁש ּגדֹולה, אחת אֹות מחק ּפטּור; ּכׁשּתים, ּגדֹולה ְְְְִִֵַַַַַַָָָָאחת
והׁשלים  אחת אֹות ּכתב חּיב. - ׁשּתים לכּתב ּכדי ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָֹּבמקֹומּה

-[סיים] העֹור לקלקל מנת על הּכֹותב חּיב. הּספר, את ְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבּה
אבל  הּכתב; על אּלא הּכתב, מקֹום על חּיּובֹו ׁשאין ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָחּיב;
ספר  ּגּבי על ּדיֹו נפלה ּפטּור. לקלקל, מנת על ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּמֹוחק

הּפנקס ּגּבי על ׁשעוה נפלה אֹותּה, רשימות]ּומחק [לוח ְְֲִֵַַַַַָָָָָָ
אֹותֹות, ׁשּתי לכּתב ּכדי ּבמקֹומּה יׁש אם - אֹותּה ְְְְִִִֵֵֵַָָָֹּומחק

ַָחּיב.
.Èאחד ׁשם והּוא ּפעמים ּכפּולה אֹות בעל הּכֹותב -] ְְֲִֵֵֶַַַָָ

ּכמֹומשמעות] ּגג {, ּתת -}רר חח) סס שש רר גג תת (דד ְֵַָ
מּׁשני  ואפּלּו חּיב, - לׁשֹון ּובכל ּכתב ּבכל והּכֹותב ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָחּיב.

דיו]סמיֹונֹות סוגי .[ב' ְִ
.‡È לּכתב סמּו אחת אֹות ּכתב הּכֹותב ּגּבי על ּכתב אֹו , ְְְֵֵַַַַַַָָָָ

כתובות] שכבר אותיות על וכתב [כותב חית לכּתב הּמתּכּון ,ְְְִִֵֵַַַָֹ
אֹות  הּכֹותב אֹותּיֹות, מּׁשאר ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן זינין, ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹׁשני

נהּגין אין ׁשהרי ּבּקֹורה אחת ואֹות ּבארץ זה [נקראים]אחת ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
נהּגין  ואין ּפנקס ּדּפי ּבׁשני אֹותּיֹות ׁשּתי ׁשּכתב אֹו זה, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָעם
ּדּפי  ּבׁשני אֹו זוית, ּכתלי ּבׁשני ּכתבן ּפטּור; - זה עם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָזה

חּיב.[הסמוכים]ּפנקס - זה עם זה נהּגין והן , ְְְִִִֵֶֶֶַָָ
.·Èּגויל מעובד]לקח אחת [עור אֹות עליו וכתב ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְִֵַַַַַָָָָ

ּבמדינה  ׁשנּיה אֹות וכתב הּיֹום, ּבאֹותֹו והל זֹו, ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָּבמדינה
זה  נהּגין ׁשּמקרבן, ׁשּבזמן חּיב; - אחרת ּבמגּלה ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאחרת

לקריבתן. מעׂשה מחּסרין ואינן זה, ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֻעם
.‚È ּתבה מּמּנה ׁשּקֹורין ּפי על אף - אחת אֹות ִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּכֹותב

ּפטּור  אֹותּהׁשלמה, קֹורין והּכל מם, ׁשּכתב ּכגֹון ּכיצד? . ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
מנין ּבמקֹום ׁשּכתבּה אֹו ּכמי [מספר]מעׂשר, היא ׁשהרי , ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָ

ועׂשה  אחת, אֹות הּמּגיּה ּפטּור. זה הרי - ארּבעים ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּכתב
- זינין ׁשני ונעׂשה החית, ּגג ׁשחּלק ּכגֹון - ׁשּתים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָאֹותּה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַַָָֹחּיב.
.„È,ּבפיו ּברגלֹו, ידֹו, לאחר אֹו ּבׂשמאלֹו, ְְְְְִִֵַַַַָֹהּכֹותב

ּכׂשמאל  לֹו ׁשהיא ּבימינֹו, ׁשּכתב אּטר ּפטּור. - ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹּובמרּפקֹו
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ּבׁשּתי  והּׁשֹולט חּיב. ּבׂשמאלֹו, ּכתב ואם ּפטּור; - אדם ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹּכל
חּיב  - ּבׂשמאלֹו ּבין ּבימינֹו ּבין וכתב ּבׁשוה, קטן ידיו . ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ

אֹוחז  ּגדֹול חּיב; - וכֹותב ּבידֹו אֹוחז וגדֹול ּבּקלמֹוס, ְְְְֵֵֵֵַַָָָָֻאֹוחז
ּפטּור. - וכתב ּבידֹו אֹוחז וקטן ְְְְֵַַָָָָָֻּבּקלמֹוס,

.ÂËע - חּיב הּכֹותב ׁשּיכּתבאין ועֹומדד הרֹוׁשם [-ּבדבר ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ
וקלקנּתֹוס,מתקיים] וקּמֹוס, וסקרה, ּוׁשחֹור, ּדיֹו, ּכגֹון ,ְְְְְְְְְִַַָֻ

ּכגֹון  עליו, הּכתב ׁשּמתקּים ּדבר על ויכּתב ּבהם; ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוכּיֹוצא
ּבדבר  הּכֹותב אבל ּבהן. וכּיֹוצא ועץ, ּוניר, ּוקלף, ְְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָָעֹור,
ּבדיֹו ׁשּכתב אֹו ּפרֹות, ּומי מׁשקין ּכגֹון עֹומד, רּׁשּומֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָׁשאין
- עֹומד ׁשאינֹו ּדבר ּכל ועל ירקֹות עלי על ּבֹו ְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָוכּיֹוצא
ּדבר  על העֹומד, ּבדבר ׁשּיכּתב עד - חּיב אינֹו ְְִֵֵֶַַַָָָָָָָֹּפטּור.
העֹומד, ּכתב ׁשּימחק עד - חּיב הּמֹוחק אין וכן ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹהעֹומד;

העֹומד. ּדבר ֵֵַָָָמעל
.ÊË ּפי על אף עֹור; ׁשהּוא מּפני חּיב, - ּבׂשרֹו על ְְִִֵֵֶַַַַַָָהּכֹותב

ּדֹומה  זה הרי זמן, לאחר הּכתב מעברת ּבׂשרֹו ְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשחמימּות
ׁשּנמחק  ּפטּור.לכתב ּכתב, צּורת ּבׂשרֹו על המׂשרט אבל . ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָ

הרֹוׁשם  ּכֹותב; מּׁשּום חּיב ּכתב, ּכתבנית העֹור על ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָהּקֹורע
ּדיֹו הּמעביר ּפטּור. ּכתב, ּכתבנית העֹור ּגּבי [שחור]על על ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָ

אדום]סקרא ואחת [דיו ּכֹותב, מּׁשּום אחת ׁשּתים; חּיב - ְְְִִִֵַַַַַַָָ
סקרא, ּגּבי על וסקרא ּדיֹו, ּגּבי על ּדיֹו העביר מֹוחק. ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַָָמּׁשּום

ּפטּור. - ּדיֹו ּגּבי על סקרא ְְִֵַַָָאֹו
.ÊÈ הּוא ּכֹותב ּתֹולדת רׁשמין רֹוׁשם, הרֹוׁשם ּכיצד? . ְִֵֵֵֵֶֶַָָ

ּבכחל העין]וצּורֹות אדום]ּובׁשׁשר[מכחול ּבהן,[צבע וכּיֹוצא ְְְְֵֶַַַָָֹ
וכן  ּכֹותב; מּׁשּום חּיב זה הרי - רֹוׁשמין ׁשהּצּירין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּכדר

הרׁשּום את מנת]הּמֹוחק מֹוחק,[על ּתֹולדת זה הרי - לתּקן ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
המׂשרטט אֹותֹו[קו]וחּיב. ּתחת אֹותֹות ׁשּתי לכּתב ּכדי ְְְְְְִֵֵֵַַַַַָֹ

חרׁשי חּיב. נגרי]ׂשרטּוט, ׁשל [- חּוט ׁשּמעבירין העצים ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
אדום]סקרא הרי [פס - ּבׁשוה ׁשּינסר ּכדי הּקֹורה ּגּבי על ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

הּגּבלים וכן מׂשרטט; ּתֹולדת אבנים]זה ּכן [מסתתי ׁשעֹוׂשין ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
ּבצבע, המׂשרטט ואחד ּבׁשוה. האבן ׁשּיפּצל ּכדי ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבאבנים

חּיב. זה הרי - צבע ּבלא ְֲֵֶֶַַָֹאֹו

ה'תשע"ה  שבט ד' קודש שבת יום

יב  ¤¤ּפרק
לאפר ‡. צרי ׁשּיהא והּוא חּיב; ׁשהּוא, ּכל ;הּמבעיר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ׁשהּוא  מּפני ּפטּור, - הׁשחתה ּדר הבעיר אם ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָאבל
- ּדירתֹו הּׂשֹורף אֹו חברֹו, ׁשל ּגדיׁשֹו והּמבעיר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָמקלקל.
להּנקם  ׁשּכּונתֹו מּפני מׁשחית; ׁשהּוא ּפי על אף ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָחּיב,

נתקררה והרי חמתֹו,[נתיישבה]מּׂשֹונאֹו, וׁשככה ּדעּתֹו ְְְְְְֲֲִִֵַַָָָָָ
ּוכחֹובל  חּיב, ׁשהּוא ּבחמתֹו, אֹו מתֹו על ּכקֹורע ְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַָָונעׂשה

ׁש - מריבה ּבׁשעת יצרן ּבחברֹו אצל הן מתּקנין אּלּו ּכל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
להתחּמם  ּבין העצים, את אֹו הּנר את הּמדליק וכן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהרע.
לצרפֹו ּכדי הּברזל את המחּמם חּיב. זה הרי - להאיר ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבין

וחּיב.[לחזקו] מבעיר, ּתֹולדת זה הרי - ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָּבּמים
חּיב ·. ׁשהּוא, ּכל ואחד המכּבה הּנר, את המכּבה אחד . ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

עץ. ׁשל הּגחלת את ׁשל המכּבה ּגחלת המכּבה אבל ְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָ

הּברזל  לֹוטׁשי ׁשּכן חּיב, - לצרף נתּכּון ואם ּפטּור; ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמּתכת,
אֹותֹו ּומכּבין ּגחלת, ׁשּיעׂשה עד הּברזל את מחּמין ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָעֹוׂשים,
חּיב, אֹותֹו ׁשהעֹוׂשה לצרף, הּוא וזה לחּסמֹו; ּכדי ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבּמים
מּתכת  ׁשל ּגחלת לכּבֹות ּומּתר המכּבה. ּתֹולדת ְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֻוהּוא
לתֹו ׁשמן הּנֹותן רּבים. ּבּה יּזקּו ׁשּלא ּכדי הרּבים, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻּברׁשּות

והּמסּתּפק מבעיר; מּׁשּום חּיב הּדלּוק, מן [נוטל]הּנר ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָ
מכּבה. מּׁשּום חּיב ׁשּבּנר, ְִֵֶֶֶֶַַַַָהּׁשמן

אּבּוד ‚. מּפני אֹותּה המכּבה - ּבׁשּבת ׁשּנפלה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָּדלקה
חּיב  אּבּוד הּממֹון, אּלא ׁשּבת, ּדֹוחה הּממֹון אּבּוד ׁשאין ; ִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ויּניחּו ימּותּו, ׁשּלא ּכדי אדם ּבני יצאּו ,לפיכ ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֹנפׁשֹות.
ּכּלּה. הּמדינה ּכל ׂשֹורפת ואפּלּו ּתלהט, ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֻהאׁש

ּבין „. מלאים ּבין הּכלים, ּבכל מחיצה לעׂשֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָֻּומּתר
הּדלקה  תעבר ׁשּלא ּכדי חדׁשים ריקנים, חרׂש ּכלי אפּלּו . ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ

ׁשּוּדאי  ּפי על אף מחיצה, מהן עֹוׂשין - מים ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָמלאים
ּגּבי  על קערה וכֹופין מּתר. ּכּבּוי, ׁשּגרם ּומכּבין; ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֻמתּבּקעין

ּבּקֹורה. ּתאחז ׁשּלא ּבׁשביל ְֱִִֵֶֶַַָֹֹהּנר,
ׁשּדה‰. קטנה]ּתבה האּור [ארון]ּומגּדל[תיבה ּבהן ׁשאחז ְִִֵֶֶַָָָָָָ

מלהטת  האּור ׁשאין מּדברים ּבֹו וכּיֹוצא ּגדי עֹור מביא -ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
ּתעבר  ׁשּלא ּכדי נׂשרף, לא ׁשעדין הּקצה על ּופֹורׂשֹו ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹאֹותן,

האׁש. ֵָלֹו
.Â ואם ּבּה; ּומתּכּסה ּפֹוׁשטּה האּור, ּבּה ׁשאחז ְְְִִִֶֶַַַָָָָָטּלית

ּפֹוׁשטֹו האּור, ּבֹו ׁשאחז ּתֹורה ספר וכן ּכבתה. ְְְְֵֵֶֶַָָָָָָָּכבתה,
לא  ׁשעדין הּצד מן מים ונֹותן ּכבה. ּכבה, ואם ּבֹו; ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹוקֹורא

ּכבתה  ּכבתה, ואם האּור; ּבֹו על נתלית ּדלּוק נר ׁשכח . ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָ
ּכבה, ואם נֹופל; והּוא הּטבלה את נֹוער הּטבלה, ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָּגּבי
אסּור  ׁשּכבה, ּפי על אף - מּבערב הּניחֹו אם אבל ֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָּכבה;

ְְְַלטלטלֹו.
.Ê,'ּתכּבה ו'אל 'ּכּבה' לֹו אֹומרים אין - לכּבֹות ׁשּבא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָנכרי

ע ׁשביתתֹו ׁשאין אין לינּומּפני לכּבֹות, ׁשּבא קטן אבל . ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ
אביו ּדעת על עֹוׂשה ׁשּיהיה והּוא, - לֹו [מבין ׁשֹומעין ְְְִִִֶֶֶַַַָ

אביו] להנאת מצּוין שהכיבוי ּדין ּבית אין עצמֹו, מּדעת אבל ;ְְֲִִִֵֵַַַָֻ
אינֹו המכּבה 'ּכל לֹומר: הּתירּו ּובדלקה להפריׁשֹו. ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָעליו

ְִַמפסיד'.
.Á הּמלאכֹות מאבֹות מלאכה לרׁשּות, מרׁשּות ְְְְֲִֵֵַַָָָָָההֹוצאה

מׁשה היא  מּפי תֹורה, ּגּופי ּכל עם זה, ׁשּדבר ּפי על ואף . ְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
אל  ואּׁשה "איׁש ּבּתֹורה: אֹומר הּוא הרי - נאמרּו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָמּסיני
מהביא"; העם וּיּכלא הּקדׁש, לתרּומת מלאכה עֹוד ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹיעׂשּו
למדּו וכן אֹותּה. קֹורא 'מלאכה' - ׁשההבאה למדּת, ְְְְֲֵֵֶַַָָָָָָָָָהא
ארּבע  מּתחּלת הרּבים ּברׁשּות ׁשהּמעביר הּׁשמּועה, ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַַָָמּפי
וחּיב. לרׁשּות, מרׁשּות ּכמֹוציא הּוא הרי - ארּבע ְְְְְְֲִִֵֵַַַָלסֹוף

.Ë ּכׁשעּור ׁשּיֹוציא עד חּיב, לרׁשּות מרׁשּות הּמֹוציא ְְְִִִִֵֵֶַַַָאין
הרּבים  מרׁשּות אֹו הרּבים, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָהּמֹועיל,

הּיחיד  אבל לרׁשּות ׁשנּיה. ּברׁשּות ויּניח זֹו, מרׁשּות ויעקר ; ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָֹ
ּפחֹות  ׁשהֹוציא אֹו עקר, ולא הּניח אֹו הּניח, ולא עקר ְְִִִִִִֶַַַַָָָֹֹאם
ארּבע  לסֹוף ארּבע מּתחּלת הּמעביר וכן ּפטּור. - ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַַָמּכּׁשעּור
זה, מּצד ּכּׁשעּור ׁשּיעקר עד חּיב אינֹו - הרּבים ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹּברׁשּות

אחרת. ּבצד ְְִֶֶַַַויּניחֹו
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.È לרׁשּות מרׁשּות ּתֹולדת הּזֹורק זה הרי - הּמֹוׁשיט אֹו , ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַ
לסֹוף  ארּבע מּתחּלת הּמֹוׁשיט אֹו הּזֹורק וכן וחּיב. ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָמֹוציא,
יד  ּכלאחר והּזֹורק וחּיב. מֹוציא, ּתֹולדת זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָארּבע

כדרך] ּפטּור.[שלא ,ָ
.‡Èאּלּו רׁשּיֹות מּׁשּתי מרׁשּות החפץ מקצת [רה"י הּמֹוציא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָֻ

רה"ר] החפץ או ּכל את ׁשּיֹוציא עד ּפטּור, - ׁשנּיה ְְִִִֵֶֶֶַַָָָלרׁשּות
אפּלּו חפצים, מלאה ׁשהיא קּפה זֹו. לרׁשּות זֹו מרׁשּות ְְְֲֲִִִִֵֵֶָָָֻֻּכּלֹו,

-[גרעיני]מלאה זֹו לרׁשּות זֹו מרׁשּות רּבּה והֹוציא חרּדל, ְְְְְִִֵֵַָָָֻ
לזה. הּדֹומה ּכל וכן הּקּפה. ּכל את ׁשּיֹוציא עד ְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּפטּור,

מׂשים מחשיב]ׁשהּכלי אחד.[- ּכחפץ ּבֹו ׁשּיׁש ּכל ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
.·Èחיקֹו ּבתֹו ּבין ּבׂשמאלֹו, ּבין ּבימינֹו, ּבין ,הּמֹוציא ְְִִִִֵֵֵֵַֹ

ׁשהֹוציא  מּפני חּיב, - ּבסדינֹו לֹו צרּורין ּבמעֹות ׁשּיצא ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָאֹו
ּפי  על אף חּיב, - ּכתפֹו על הּמֹוציא וכן הּמֹוציאין. ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָּכדר
היה  ׁשּכן הרּבים; ּברׁשּות מעׂשרה למעלה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהּמּׂשאֹוי

מ  למעלה ּבּמׁשּכן קהת ּבני "ּבּכתף מּׂשא ׁשּנאמר: עׂשרה, ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
אֹותן. לֹומדין מּמׁשּכן הּמלאכֹות, וכל ְְְְִִִִַָָָָָיּׂשאּו";

.‚Èידֹו לאחר הּמֹוציא כדרך]אבל ּובמרּפקֹו,[שלא ּבפיו, , ְְְְֲִִֵַַַַָָ
למּטה, הּכיס ּופי ּבבגּדֹו ׁשּתפּור ּובכיס ּובׂשערֹו, ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָּבאזנֹו,
ׁשּלא  ּפטּור, - ּובסנּדלֹו ּבמנעלֹו, ּבגּדֹו, ּבפי ּובגד, ּבגד ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹּבין

הּמֹוציאין. ּכדר ְִִִֶֶַהֹוציא
.„È,ּכבד מּׂשא ֹוי היה אם - ראׁשֹו על מּׂשאֹוי ִִֵַַַַָָָֹהּמֹוציא

ּומגּדל ּתבה אֹו מלא ׂשק ׁשהּוא [ארון]ּכגֹון ּבהן, וכּיֹוצא ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָ
הּמֹוציאין, ּדר ׁשּכן חּיב; - ּבידֹו ותֹופׂש ראׁשֹו על ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמׂשים
קל, חפץ לקח אם אבל ּבידֹו. אֹו ּכתפֹו על ּכמֹוציא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָונמצא
והֹוציאֹו, ראׁשֹו, על ספר אֹו סּכין אֹו ּבגד ׁשהּניח ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַֹּכגֹון
ּכדר הֹוציא ׁשּלא ּפטּור; זה הרי - ּבידיו אֹוחז אינֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹוהּוא
מּנחין  החפצין להֹוציא העֹולם רב ּדר ׁשאין ְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻהּמֹוציאין,
ארּבע  לסֹוף ארּבע מּתחּלת חפץ הּמעביר ראׁשיהן. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָעל
מראׁשֹו, למעלה ׁשהעבירֹו ּפי על אף - הרּבים ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָֹּברׁשּות

ַָחּיב.
.ÂË ארּבע ּבתֹו הרּבים, ּברׁשּות לטלטל לאדם ְְְְְְִִֵַַַַָָָָֻמּתר

ארּבע על ּבצּדן אּמֹות עֹומד ׁשהּוא לטלטל אּמֹות לֹו ויׁש ; ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָ
נּנס  היה ואם לֹו; מֹודדין ׁשּלֹו ּובאּמה הּזה. המרּבע ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֻּבכל
אדם. ּכל ׁשל ּבבינֹונית אּמֹות ארּבע לֹו נֹותנין ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָּבאבריו,

הּקּבלה רבינו]ּומּפי ּבּתֹורה [ממשה ׁשּנאמר ׁשּזה אמרּו, ְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָ
אבל  זה; למרּבע חּוץ יטלטל ׁשּלא - ּתחּתיו" איׁש ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹֻ"ׁשבּו
ורגליו  ידיו ּכׁשּיפׁשט האדם אר ּכמּדת ׁשהּוא זה, ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֻּבמרּבע

לטלטל. לֹו יׁש ּבלבד ּבֹו -ְְְִֵֵַַ
.ÊË ארּבע לתֹו זה ׁשל אּמֹות ארּבע מקצת ׁשנים, ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָהיּו

ׁשּלא  ּובלבד ּבאמצע, ואֹוכלין מביאין - זה ׁשל ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָֹאּמֹות
ׁשלׁשה, היּו ואם חברֹו; ׁשל לתֹו ׁשּלֹו מּתֹו זה ְְְֲִִִֵֶֶֶָָֹיֹוציא

ּבינתים מבלע שלהם]והאמצעי האמות ח' בין הם אמותיו ד' -] ְְְְִִֵֶַָָָֻ
מּתר הּוא ּוׁשנים [לאכול]- עּמֹו, מּתרין והם עּמהם ְְִִִִֵֶַָָָֻֻ

זה. עם זה אסּורים ֲִִִִֶֶַהחיצֹונים
.ÊÈולּתנֹו הרּבים, מרׁשּות חפץ לעקר לאדם מּתר ,ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻלפיכ

האחר  לחברֹו חברֹו וכן אּמֹות; ארּבע ּבתֹו ׁשעּמֹו ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָלחברֹו
ּכּמה  הֹול ׁשהחפץ ּפי על ואף מאה; הן אפּלּו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּבצּדֹו,

אּלא  טלטל לא מהם אחד ׁשּכל מּפני מּתר, - ּבׁשּבת ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻמילין
ׁשּלֹו אּמֹות ארּבע ּבתֹו. ְְֶַַַ

.ÁÈ ׁשהּוא המרּבע ּבכל לטלטל לאדם לֹו ויׁש ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָֻהֹואיל
ּבאר מטלטל נמצא אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ְְְְְְִֵֶַַַַַַַַָֹארּבע
אּמה. חמׁשי ּוׁשלׁשה אּמֹות חמׁש זה, מרּבע ׁשל ְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָֹֻֻאלכסֹונֹו
ע חּיב, הרּבים ּברׁשּות הּזֹורק אֹו הּמעביר אין ,ד לפיכ ְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָ

אּמה  חמׁשי ּוׁשלׁשה אּמֹות לחמׁש חּוץ מקֹום ׁשּיעביר וכל . ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹֻ
ארּבע  'הּמעביר אֹו ארּבע', לסֹוף ארּבע 'מּתחּלת ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַַַַַָׁשאמרנּו
עד  אּמֹות, ארּבע ׁשל האלכסֹון מּתחּלת הּוא - חּיב' ְְְֲִִֶַַַַַַַַָָאּמֹות

ּפטּור. מּזה, ּפחֹות העביר ואם ְֱִִִֶֶָָסֹופֹו;
.ËÈ מרׁשּות חפץ העֹוקר ּכיצד? מּדֹות. ׁשלׁש ּכאן ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֹנמצא

- הרּבים ּברׁשּות אחר ּבמקֹום והּניחֹו זה, מּמקֹום ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָהרּבים
מּתר  זה הרי אּמֹות, ארּבע עד הּמקֹומֹות ׁשני ּבין היה ;אם ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָֻ

אּמֹות  חמׁש ּבתֹו הן ועדין אּמֹות מארּבע יתר ּביניהן ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָהיה
אּמֹות  חמׁש ּביניהן היה ּפטּור; אּמה, חמׁשי ְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֻּוׁשלׁשה
העביר  ׁשהרי חּיב, זה הרי - ּבׁשוה אּמה חמׁשי ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻּוׁשלׁשה

מרּבע. ׁשל לאלכסֹונֹו חּוץ ְְֲֵֶֶַַַָֻהחפץ

יג  ¤¤ּפרק
ּברׁשּות ‡. הּמעביר אֹו לרׁשּות מרׁשּות הּמֹוציא ְְְֲִִִִֵֵַַַאין

מקֹום  ּגּבי מעל ׁשּיעקר עד חּיב, אּמֹות לארּבע חּוץ ְְֲִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹהרּבים
ויּניח  יתר, אֹו טפחים ארּבעה על טפחים ארּבעה ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָׁשּיׁש

ארּבעה  על ארּבעה ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום ּגּבי .על ְְֵֵֶַַַַַָָָָָ
.·,לפיכ ארּבעה; על ּכארּבעה לֹו חׁשּובה אדם, ׁשל ְְְְֲִֶַַַָָָָָָָָָידֹו

ּביד  והּניחֹו זֹו, ּברׁשּות העֹומד אדם מּיד החפץ עקר ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָאם
חּיב  - ׁשנּיה ּברׁשּות העֹומד אחר עֹומד אדם היה אם וכן . ְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָ

ועקר  ׁשנּיה לרׁשּות ידֹו ּופׁשט אּלּו, רׁשּיֹות מּׁשּתי ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֻּבאחת
אליו  ידֹו והחזיר ּבּה, העֹומד אדם מּיד אֹו מּמּנה, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהחפץ
עֹומד  ׁשהּוא ּבמקֹום החפץ הּניח ׁשּלא ּפי על ואף חּיב; -ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

ּבארץ. ּכמּנח הּוא הרי ּבידֹו, והּוא הֹואיל ְְְֲִֵֶָָָָֻּבֹו,
האכל ‚. להֹוציא וחׁשב לרׁשּות, מרׁשּות ויצא אֹוכל ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹהיה

מׂשימה  ׁשּמחׁשבּתֹו מּפני חּיב; - לרׁשּות מרׁשּות ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּבפיו
-]ּפיו את ּכדר[מחשיבה הֹוציא ׁשּלא ּפי על אף מקֹום, ְִִִֶֶֶַַָֹ

אּלּו, רׁשּיֹות מּׁשּתי ּבאחת עֹומד ׁשהיה מי וכן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻהּמֹוציאין.
רקק אֹו מים עקר [ירק]והׁשּתין ׁשהרי חּיב; - ׁשנּיה ּברׁשּות ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָ

ּכאּלּו אֹותֹו עֹוׂשה ּומחׁשבּתֹו ׁשנּיה, ּברׁשּות והּניח ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָמרׁשּות,
אּמה  ּופי זֹו, ּברׁשּות עֹומד היה מקֹום. ּגּבי מעל ְִִֵֵֵַַַַָָָָָעקר

ּפטּור. - ּבּה והׁשּתין ׁשנּיה, ְְְְִִִִָָָּברׁשּות
לרׁשּות „. ידֹו ּופׁשט רׁשּיֹות, מּׁשּתי ּבאחת עֹומד ְְְְִִֵֵַַַָָָָֻהיה

והֹוציאן  מים, מלאה ּגּמה ּגּבי מעל מים מּׁשם ונטל ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֻׁשנּיה,
הארץ  על מּנחין הן ּכאּלּו ּכּלן, ׁשהּמים חּיב; אם - אבל . ְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻ

ּופׁשט  הּכלי, ּגּבי על ּופרֹות הּמים, ּגּבי על צף ּכלי ְְִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָהיה
נחּו לא ׁשהרי ּפטּור; - והֹוציא הּפרֹות, מן ולקח ְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹידֹו
מקֹום  ּגּבי מעל עקר ׁשּלא ונמצא הארץ, ּגּבי על ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּפרֹות
ּפני  על צפין הּפרֹות היּו אם לֹומר, צרי ואין ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָארּבעה.
על  צף ׁשמן היה אם וכן ּפטּור. ׁשהּוא - והֹוציאן ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּמים,

ּפטּור. - והֹוציאֹו הּׁשמן, מן וקלט הּמים, ְְִִִֵֶֶַַַַַָָּגּבי
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עד ‰. חּיב, לרׁשּות מרׁשּות הּמֹוציא ׁשאין אמרנּו, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָּכבר
עקר  ולא הּניח אֹו הּניח, ולא עקר אם אבל ויּניח; ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָֹֹֹׁשּיעקר

ּפטּור  רׁשּיֹות,- מּׁשּתי ּבאחת עֹומד ׁשהיה מי ,לפיכ . ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻ
אֹו מּמּנּו; אחד ּונטלֹו ּבידֹו, וחפץ ׁשנּיה לרׁשּות ידֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָּופׁשט

אליו ידיו והחזיר חפץ, לידֹו אחד עצמו]ׁשּנתן -[כלפי ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
הּניח. וזה עקר, ׁשּזה מּפני ּפטּורים; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָׁשניהם

.Â מּׁשלׁשה למעלה ידֹו ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ;ּבּמה ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֹ
זה  הרי - לארץ סמּו ׁשלׁשה ּבתֹו ידֹו היתה אם ְְְֲֲִֵֶֶָָָָָָָָֹאבל

וחּיב. ּבארץ, ׁשהּניח ְְִִִֶֶַַָָָּכמי
.Êידֹו חברֹו ּופׁשט אּלּו, רׁשּיֹות מּׁשּתי ּבאחת עֹומד ְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָֻהיה

זֹו, ּברׁשּות העֹומד זה מּיד חפץ ונטל ׁשנּיה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָמרׁשּות
זה  ּביד והּניחֹו מאצלֹו, חפץ ׁשהֹוציא אֹו אצלֹו; ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַוהכניסֹו

ּכלּום  עׂשה לא העֹומד זה - ּבידֹו,העֹומד נתן חברֹו ׁשהרי , ְְֲֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
והּניח. עקר ׁשהרי - חּיב וחברֹו מּידֹו; נטל ְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָאֹו

.Á חפץ חברֹו ונתן אּלּו, רׁשּיֹות מּׁשּתי ּבאחת עֹומד ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻהיה
ועמד  ׁשנּיה, לרׁשּות החפץ ּבאֹותֹו ויצא ּגּביו, על אֹו ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָּבידֹו
ּכעקירת  ׁשעליו, ּבחפץ ּגּופֹו ׁשעקירת מּפני חּיב; - ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשם
ּכהּנחת  החפץ, ּבאֹותֹו ועמידתֹו רׁשּות; מאֹותּה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהחפץ

ּבּה ׁשעמד ּבּקרקע ׁשּבידֹו,החפץ ּבחפץ יצא אם ,לפיכ . ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
והּוא  ונכנס חזר אּלא ׁשנּיה, ּברׁשּות עמד ולא ּגּביו, על ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹאֹו
- הּיֹום ׁשּיצא עד ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ונכנס יצא אפּלּו - ְְְֲִִֶַַַַָָָָָָֻּבידֹו
הּמּׂשאֹוי  לתּקן עמד ואפּלּו הּניח. ולא ׁשעקר לפי ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹּפטּור;

לנּוח. ׁשּיעמד עד - הּוא ּפטּור עדין ֲֲִֶַַַַָָָָֹעליו,
.Ë ּכל אפּלּו ּבּה רץ - ּכתפֹו על חבילתֹו ׁשהיתה מי ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָוכן

אבל  ּבּה; רץ ׁשּיהיה והּוא, ׁשּיעמד; עד חּיב ואינֹו ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּיֹום,
,לפיכ ואסּור. ּומּניח, ּכעֹוקר זה הרי - מעט מעט הל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָאם
עד  ּבּה רץ - ּכתפֹו על וחבילתֹו הּיֹום, עליו ׁשּקדׁש ְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָמי

יד  ּכלאחר ׁשם וזֹורקּה לביתֹו, .ׁשּיּגיע ְְְְִִֵֶַַַַָָָ
.È אּמֹות מארּבע ּפחֹות ּבֹו והל הרּבים, מרׁשּות חפץ ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָעקר

ּכל  אפּלּו - ועמד אּמֹות מארּבע ּפחֹות והל וחזר ְְְְְֲִֵַַַַַַַָָָָָָועמד,
לנּוח; ּבׁשעמד אמּורים? ּדברים ּבּמה מּתר. - ּכּלֹו ְְֲִִֶֶַַַַָָָָֻֻהּיֹום
חּוץ  ּוכׁשּיעמד ,ּכמהּל זה הרי מּׂשאֹו, לתּקן עמד אם ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹאבל
אּמֹות  לארּבע חּוץ ׁשּיעמד והּוא חּיב; האּמֹות, ְְְְְֲֶַַַַַַַַָָֹלארּבע
ואינֹו ,ּכמהּל הּוא עדין מּׂשאֹו, לתּקן יעמד אם אבל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹלנּוח,

האּמֹות  לארּבע חּוץ לנּוח ׁשּיעמד עד .חּיב ְְֲֶַַַַַַַָָָֹ
.‡Èוהגּביּה הארץ, על מּנח ּבֹו וכּיֹוצא רמח אֹו קנה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻהיה

והׁשליכֹו ּבארץ, מּנח הּׁשני הּקצה והיה האחד, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻהּקצה
על  לפניו והׁשליכֹו מּנח ׁשהיה הּקצה והגּביּה וחזר ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֻלפניו,
ׁשּלא  לפי ּפטּור; - מילין ּכּמה החפץ ׁשהעביר עד זֹו, ְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּדר

הארץ  ּגּבי מעל ּכּלֹו החפץ הח עקר מׁש ואם ּוגררֹו. פץ ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ
ׁשהמגלּגל, חּיב; - ארּבע לסֹוף ארּבע מּתחּלת הארץ ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָעל

הּוא. ֵעֹוקר
.·Èאחרת ּבזוית להּניחֹו זֹו מּזוית חפץ בית]עקר ,[באותו ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

,ּבּדר ונמל הּמּתרת, עקירה העקירה זֹו ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻׁשּנמצאת
עקירה  היתה ׁשּלא מּפני ּפטּור; - ׁשנּיה לרׁשּות ְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָֹוהֹוציאֹו
העֹוקר  וכן עקירה. ּבלא הּנחה ּכאן ונמצאת ,לכ ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָָֹראׁשֹונה
חברֹו ׁשּירצה ּובעת ,מהּל ּכׁשהּוא חברֹו על והּניחֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַחפץ

יׁש ׁשהרי ּפטּור; זה הרי - חברֹו ּגּבי מעל נֹוטלֹו ְֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹלעמד,
הּנחה. ּבלא עקירה ְֲִַָָָָֹּכאן

.‚È לסֹוף ארּבע מּתחּלת אֹו לרׁשּות, מרׁשּות חפץ ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַהּזֹורק
קלטֹו ׁשּינּוח וקדם הרּבים, ּברׁשּות אחר [תפשו]ארּבע ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

זֹו ׁשאין מּפני ּפטּור; - נׂשרף אֹו ּכלב, קלטֹו אֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָּבידֹו,
- לכ זריקה ּבׁשעת נתּכּון אם ,לפיכ לּה. ׁשּנתּכּון ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּנחה

ַָחּיב.
.„Èואגדֹו ּבחבל קׁשּור והיה לרׁשּות, מרׁשּות חפץ ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּזֹורק

אותו] תופס ּפטּור;[- אצלֹו, החפץ למׁש יכֹול אם - ְְְִִֵֶֶַָָָֹּבידֹו
הּניח. ולא ׁשעקר ּכמי ונמצא ּגמּורה, הּנחה ּכאן אין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשהרי

.ÂËחברֹו עמד אם - חברֹו ׁשל ידֹו ּבתֹו ונחה ְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָהּזֹורק,
ואם  והּניח; עקר ׁשהרי חּיב, הּזֹורק - וקּבלּה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָּבמקֹומֹו

ּפטּור  - וקּבלּה מּמקֹומֹו חברֹו עצמֹונעקר הּזֹורק ורץ זרק, . ְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַַָָָָ
לארּבע  חּוץ אֹו אחרת, ּברׁשּות ּבידֹו וקּבלֹו החפץ, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָאחר
ההּנחה  ׁשאין וקּבלֹו; אחר נעקר ּכאּלּו ּפטּור, - ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָאּמֹות
ּבׁשעת  לנּוח לֹו ׁשהיה ּבּמקֹום החפץ ׁשּינּוח אּלא ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהּגמּורה,

ֲִָעקירה.
.ÊË הרּבים ּורׁשּות הּיחיד, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ְְְִִִִֵֵַַַַָָָהּזֹורק

הרּבים, רׁשּות ּבאויר החפץ ׁשעבר ּפי על אף - ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָּבאמצע
טפחים  מּׁשלׁשה למעלה ׁשּיעבר והּוא, אם ּפטּור; אבל ; ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹֹ

- מּׁשהּו ּגּבי על ונח לארץ, סמּו מּׁשלׁשה ּבפחֹות ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹעבר
הּיחיד  לרׁשּות החפץ ויצא נתּגלּגל, אֹו ׁשּנעקר ּפי על ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאף
הרּבים, ּברׁשּות עֹומד ׁשּנׁשאר ּכמי הּוא הרי - ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָהאחרת
הרּבים, לרׁשּות הרּבים מרׁשּות הּזֹורק וכן חּיב. ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָּולפיכ
ּבפחֹות  החפץ עבר ואם ּפטּור; - ּבאמצע הּיחיד ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָּורׁשּות
ּפי  על אף - מּׁשהּו ּגּבי על ונח לארץ, סמּו ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹמּׁשלׁשה
הּוא  הרי - הּׁשנּיה הרּבים לרׁשּות ויצא ונתּגלּגל, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשחזר

חּיב. ּולפיכ הּיחיד, ּברׁשּות עֹומד ׁשּנׁשאר ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָּכמי
.ÊÈ רׁשּות עם זֹו הרּבים ּברׁשּות אּמֹות ארּבע ְְְֲִִִִַַַַַַָהּמעביר

רׁשּיֹות  ּבׁשּתי אּמֹות ׁשארּבע מּפני חּיב; - הּׁשנּיה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻהרּבים
ׁשּביניהן.הרּבים ּברׁשּות החפץ נח ׁשּלא מּפני מצטרפים, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

.ÁÈ ה לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות הרּבים הּמֹוׁשיט ּורׁשּות ּיחיד, ְְְִִִִִֵַַַַָָָ
חּיב  - הרּבים ּבאמצע רׁשּות מאויר למעלה הֹוׁשיט ואפּלּו , ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָ

טפחים] י' -[למעלה ּבּמׁשּכן הּלוּיים עבֹודת היתה ׁשּכן ;ְְְֲִִִֵֶַַַָָָ
ּבין  הרּבים ּורׁשּות לעגלה, מעגלה הּקרׁשים את ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָמֹוׁשיטין

היא. הּיחיד רׁשּות ועגלה עגלה וכל העגלֹות, ְְְֲֲֲִִֵַַָָָָָָָָׁשּתי
.ËÈ הּיחיד רׁשּיֹות ׁשּתי ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֻּבּמה

ּברׁשּות  מהּלכֹות ׁשהעגלֹות ּכמֹו הרּבים, רׁשּות ְְְְְְֲִִֶֶַַָָָֹּבאר
צּדי  ּבׁשני הרׁשּיֹות ׁשּתי היּו אם אבל זֹו; אחר זֹו ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָֻהרּבים,
לרׁשּות  זֹו הּיחיד מרׁשּות הּמֹוׁשיט אף - הרּבים ְְְִִִִֵַַַַָָרׁשּות

ּפטּור  ׁשּכנגדּה, .הּיחיד ְְִֶֶַָָָ
.Îזֹו מחצר והֹוציאּה ּפרֹות, מלאה והיא ידֹו ּופׁשט ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָׁשכח

ׁשּבצּדּה לחצר ידֹולהכניסּה והרי ׁשּיכניס, קדם ונזּכר , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
לחצרֹו; אליו להחזירּה מּתר - הרּבים רׁשּות ּבאויר ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָֻּתלּויה
יעׂשה  ׁשּלא ּכדי אסּור, ׁשנּיה, חצר לאֹותּה להכניסּה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹאבל
הרי  ּבמזיד, ידֹו הֹוציא ואם ׁשגגה. ּבׁשעת ׁשחׁשב ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָמחׁשבּתֹו
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.È לרׁשּות מרׁשּות ּתֹולדת הּזֹורק זה הרי - הּמֹוׁשיט אֹו , ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַ
לסֹוף  ארּבע מּתחּלת הּמֹוׁשיט אֹו הּזֹורק וכן וחּיב. ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָמֹוציא,
יד  ּכלאחר והּזֹורק וחּיב. מֹוציא, ּתֹולדת זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָארּבע

כדרך] ּפטּור.[שלא ,ָ
.‡Èאּלּו רׁשּיֹות מּׁשּתי מרׁשּות החפץ מקצת [רה"י הּמֹוציא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָֻ

רה"ר] החפץ או ּכל את ׁשּיֹוציא עד ּפטּור, - ׁשנּיה ְְִִִֵֶֶֶַַָָָלרׁשּות
אפּלּו חפצים, מלאה ׁשהיא קּפה זֹו. לרׁשּות זֹו מרׁשּות ְְְֲֲִִִִֵֵֶָָָֻֻּכּלֹו,

-[גרעיני]מלאה זֹו לרׁשּות זֹו מרׁשּות רּבּה והֹוציא חרּדל, ְְְְְִִֵֵַָָָֻ
לזה. הּדֹומה ּכל וכן הּקּפה. ּכל את ׁשּיֹוציא עד ְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּפטּור,

מׂשים מחשיב]ׁשהּכלי אחד.[- ּכחפץ ּבֹו ׁשּיׁש ּכל ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
.·Èחיקֹו ּבתֹו ּבין ּבׂשמאלֹו, ּבין ּבימינֹו, ּבין ,הּמֹוציא ְְִִִִֵֵֵֵַֹ

ׁשהֹוציא  מּפני חּיב, - ּבסדינֹו לֹו צרּורין ּבמעֹות ׁשּיצא ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָאֹו
ּפי  על אף חּיב, - ּכתפֹו על הּמֹוציא וכן הּמֹוציאין. ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָּכדר
היה  ׁשּכן הרּבים; ּברׁשּות מעׂשרה למעלה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהּמּׂשאֹוי

מ  למעלה ּבּמׁשּכן קהת ּבני "ּבּכתף מּׂשא ׁשּנאמר: עׂשרה, ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
אֹותן. לֹומדין מּמׁשּכן הּמלאכֹות, וכל ְְְְִִִִַָָָָָיּׂשאּו";

.‚Èידֹו לאחר הּמֹוציא כדרך]אבל ּובמרּפקֹו,[שלא ּבפיו, , ְְְְֲִִֵַַַַָָ
למּטה, הּכיס ּופי ּבבגּדֹו ׁשּתפּור ּובכיס ּובׂשערֹו, ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָּבאזנֹו,
ׁשּלא  ּפטּור, - ּובסנּדלֹו ּבמנעלֹו, ּבגּדֹו, ּבפי ּובגד, ּבגד ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹּבין

הּמֹוציאין. ּכדר ְִִִֶֶַהֹוציא
.„È,ּכבד מּׂשא ֹוי היה אם - ראׁשֹו על מּׂשאֹוי ִִֵַַַַָָָֹהּמֹוציא

ּומגּדל ּתבה אֹו מלא ׂשק ׁשהּוא [ארון]ּכגֹון ּבהן, וכּיֹוצא ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָ
הּמֹוציאין, ּדר ׁשּכן חּיב; - ּבידֹו ותֹופׂש ראׁשֹו על ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמׂשים
קל, חפץ לקח אם אבל ּבידֹו. אֹו ּכתפֹו על ּכמֹוציא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָונמצא
והֹוציאֹו, ראׁשֹו, על ספר אֹו סּכין אֹו ּבגד ׁשהּניח ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַֹּכגֹון
ּכדר הֹוציא ׁשּלא ּפטּור; זה הרי - ּבידיו אֹוחז אינֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹוהּוא
מּנחין  החפצין להֹוציא העֹולם רב ּדר ׁשאין ְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻהּמֹוציאין,
ארּבע  לסֹוף ארּבע מּתחּלת חפץ הּמעביר ראׁשיהן. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָעל
מראׁשֹו, למעלה ׁשהעבירֹו ּפי על אף - הרּבים ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָֹּברׁשּות

ַָחּיב.
.ÂË ארּבע ּבתֹו הרּבים, ּברׁשּות לטלטל לאדם ְְְְְְִִֵַַַַָָָָֻמּתר

ארּבע על ּבצּדן אּמֹות עֹומד ׁשהּוא לטלטל אּמֹות לֹו ויׁש ; ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָ
נּנס  היה ואם לֹו; מֹודדין ׁשּלֹו ּובאּמה הּזה. המרּבע ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֻּבכל
אדם. ּכל ׁשל ּבבינֹונית אּמֹות ארּבע לֹו נֹותנין ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָּבאבריו,

הּקּבלה רבינו]ּומּפי ּבּתֹורה [ממשה ׁשּנאמר ׁשּזה אמרּו, ְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָ
אבל  זה; למרּבע חּוץ יטלטל ׁשּלא - ּתחּתיו" איׁש ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹֻ"ׁשבּו
ורגליו  ידיו ּכׁשּיפׁשט האדם אר ּכמּדת ׁשהּוא זה, ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֻּבמרּבע

לטלטל. לֹו יׁש ּבלבד ּבֹו -ְְְִֵֵַַ
.ÊË ארּבע לתֹו זה ׁשל אּמֹות ארּבע מקצת ׁשנים, ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָהיּו

ׁשּלא  ּובלבד ּבאמצע, ואֹוכלין מביאין - זה ׁשל ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָֹאּמֹות
ׁשלׁשה, היּו ואם חברֹו; ׁשל לתֹו ׁשּלֹו מּתֹו זה ְְְֲִִִֵֶֶֶָָֹיֹוציא

ּבינתים מבלע שלהם]והאמצעי האמות ח' בין הם אמותיו ד' -] ְְְְִִֵֶַָָָֻ
מּתר הּוא ּוׁשנים [לאכול]- עּמֹו, מּתרין והם עּמהם ְְִִִִֵֶַָָָֻֻ

זה. עם זה אסּורים ֲִִִִֶֶַהחיצֹונים
.ÊÈולּתנֹו הרּבים, מרׁשּות חפץ לעקר לאדם מּתר ,ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻלפיכ

האחר  לחברֹו חברֹו וכן אּמֹות; ארּבע ּבתֹו ׁשעּמֹו ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָלחברֹו
ּכּמה  הֹול ׁשהחפץ ּפי על ואף מאה; הן אפּלּו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּבצּדֹו,

אּלא  טלטל לא מהם אחד ׁשּכל מּפני מּתר, - ּבׁשּבת ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻמילין
ׁשּלֹו אּמֹות ארּבע ּבתֹו. ְְֶַַַ

.ÁÈ ׁשהּוא המרּבע ּבכל לטלטל לאדם לֹו ויׁש ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָֻהֹואיל
ּבאר מטלטל נמצא אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ְְְְְְִֵֶַַַַַַַַָֹארּבע
אּמה. חמׁשי ּוׁשלׁשה אּמֹות חמׁש זה, מרּבע ׁשל ְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָֹֻֻאלכסֹונֹו
ע חּיב, הרּבים ּברׁשּות הּזֹורק אֹו הּמעביר אין ,ד לפיכ ְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָ

אּמה  חמׁשי ּוׁשלׁשה אּמֹות לחמׁש חּוץ מקֹום ׁשּיעביר וכל . ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹֻ
ארּבע  'הּמעביר אֹו ארּבע', לסֹוף ארּבע 'מּתחּלת ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַַַַַָׁשאמרנּו
עד  אּמֹות, ארּבע ׁשל האלכסֹון מּתחּלת הּוא - חּיב' ְְְֲִִֶַַַַַַַַָָאּמֹות

ּפטּור. מּזה, ּפחֹות העביר ואם ְֱִִִֶֶָָסֹופֹו;
.ËÈ מרׁשּות חפץ העֹוקר ּכיצד? מּדֹות. ׁשלׁש ּכאן ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֹנמצא

- הרּבים ּברׁשּות אחר ּבמקֹום והּניחֹו זה, מּמקֹום ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָהרּבים
מּתר  זה הרי אּמֹות, ארּבע עד הּמקֹומֹות ׁשני ּבין היה ;אם ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָֻ

אּמֹות  חמׁש ּבתֹו הן ועדין אּמֹות מארּבע יתר ּביניהן ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָהיה
אּמֹות  חמׁש ּביניהן היה ּפטּור; אּמה, חמׁשי ְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֻּוׁשלׁשה
העביר  ׁשהרי חּיב, זה הרי - ּבׁשוה אּמה חמׁשי ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻּוׁשלׁשה

מרּבע. ׁשל לאלכסֹונֹו חּוץ ְְֲֵֶֶַַַָֻהחפץ

יג  ¤¤ּפרק
ּברׁשּות ‡. הּמעביר אֹו לרׁשּות מרׁשּות הּמֹוציא ְְְֲִִִִֵֵַַַאין

מקֹום  ּגּבי מעל ׁשּיעקר עד חּיב, אּמֹות לארּבע חּוץ ְְֲִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹהרּבים
ויּניח  יתר, אֹו טפחים ארּבעה על טפחים ארּבעה ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָׁשּיׁש

ארּבעה  על ארּבעה ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום ּגּבי .על ְְֵֵֶַַַַַָָָָָ
.·,לפיכ ארּבעה; על ּכארּבעה לֹו חׁשּובה אדם, ׁשל ְְְְֲִֶַַַָָָָָָָָָידֹו

ּביד  והּניחֹו זֹו, ּברׁשּות העֹומד אדם מּיד החפץ עקר ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָאם
חּיב  - ׁשנּיה ּברׁשּות העֹומד אחר עֹומד אדם היה אם וכן . ְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָ

ועקר  ׁשנּיה לרׁשּות ידֹו ּופׁשט אּלּו, רׁשּיֹות מּׁשּתי ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֻּבאחת
אליו  ידֹו והחזיר ּבּה, העֹומד אדם מּיד אֹו מּמּנה, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהחפץ
עֹומד  ׁשהּוא ּבמקֹום החפץ הּניח ׁשּלא ּפי על ואף חּיב; -ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

ּבארץ. ּכמּנח הּוא הרי ּבידֹו, והּוא הֹואיל ְְְֲִֵֶָָָָֻּבֹו,
האכל ‚. להֹוציא וחׁשב לרׁשּות, מרׁשּות ויצא אֹוכל ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹהיה

מׂשימה  ׁשּמחׁשבּתֹו מּפני חּיב; - לרׁשּות מרׁשּות ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּבפיו
-]ּפיו את ּכדר[מחשיבה הֹוציא ׁשּלא ּפי על אף מקֹום, ְִִִֶֶֶַַָֹ

אּלּו, רׁשּיֹות מּׁשּתי ּבאחת עֹומד ׁשהיה מי וכן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻהּמֹוציאין.
רקק אֹו מים עקר [ירק]והׁשּתין ׁשהרי חּיב; - ׁשנּיה ּברׁשּות ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָ

ּכאּלּו אֹותֹו עֹוׂשה ּומחׁשבּתֹו ׁשנּיה, ּברׁשּות והּניח ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָמרׁשּות,
אּמה  ּופי זֹו, ּברׁשּות עֹומד היה מקֹום. ּגּבי מעל ְִִֵֵֵַַַַָָָָָעקר

ּפטּור. - ּבּה והׁשּתין ׁשנּיה, ְְְְִִִִָָָּברׁשּות
לרׁשּות „. ידֹו ּופׁשט רׁשּיֹות, מּׁשּתי ּבאחת עֹומד ְְְְִִֵֵַַַָָָָֻהיה

והֹוציאן  מים, מלאה ּגּמה ּגּבי מעל מים מּׁשם ונטל ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֻׁשנּיה,
הארץ  על מּנחין הן ּכאּלּו ּכּלן, ׁשהּמים חּיב; אם - אבל . ְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻ

ּופׁשט  הּכלי, ּגּבי על ּופרֹות הּמים, ּגּבי על צף ּכלי ְְִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָהיה
נחּו לא ׁשהרי ּפטּור; - והֹוציא הּפרֹות, מן ולקח ְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹידֹו
מקֹום  ּגּבי מעל עקר ׁשּלא ונמצא הארץ, ּגּבי על ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּפרֹות
ּפני  על צפין הּפרֹות היּו אם לֹומר, צרי ואין ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָארּבעה.
על  צף ׁשמן היה אם וכן ּפטּור. ׁשהּוא - והֹוציאן ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּמים,

ּפטּור. - והֹוציאֹו הּׁשמן, מן וקלט הּמים, ְְִִִֵֶֶַַַַַָָּגּבי
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עד ‰. חּיב, לרׁשּות מרׁשּות הּמֹוציא ׁשאין אמרנּו, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָּכבר
עקר  ולא הּניח אֹו הּניח, ולא עקר אם אבל ויּניח; ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָֹֹֹׁשּיעקר

ּפטּור  רׁשּיֹות,- מּׁשּתי ּבאחת עֹומד ׁשהיה מי ,לפיכ . ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻ
אֹו מּמּנּו; אחד ּונטלֹו ּבידֹו, וחפץ ׁשנּיה לרׁשּות ידֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָּופׁשט

אליו ידיו והחזיר חפץ, לידֹו אחד עצמו]ׁשּנתן -[כלפי ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
הּניח. וזה עקר, ׁשּזה מּפני ּפטּורים; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָׁשניהם

.Â מּׁשלׁשה למעלה ידֹו ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ;ּבּמה ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֹ
זה  הרי - לארץ סמּו ׁשלׁשה ּבתֹו ידֹו היתה אם ְְְֲֲִֵֶֶָָָָָָָָֹאבל

וחּיב. ּבארץ, ׁשהּניח ְְִִִֶֶַַָָָּכמי
.Êידֹו חברֹו ּופׁשט אּלּו, רׁשּיֹות מּׁשּתי ּבאחת עֹומד ְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָֻהיה

זֹו, ּברׁשּות העֹומד זה מּיד חפץ ונטל ׁשנּיה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָמרׁשּות
זה  ּביד והּניחֹו מאצלֹו, חפץ ׁשהֹוציא אֹו אצלֹו; ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַוהכניסֹו

ּכלּום  עׂשה לא העֹומד זה - ּבידֹו,העֹומד נתן חברֹו ׁשהרי , ְְֲֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
והּניח. עקר ׁשהרי - חּיב וחברֹו מּידֹו; נטל ְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָאֹו

.Á חפץ חברֹו ונתן אּלּו, רׁשּיֹות מּׁשּתי ּבאחת עֹומד ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻהיה
ועמד  ׁשנּיה, לרׁשּות החפץ ּבאֹותֹו ויצא ּגּביו, על אֹו ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָּבידֹו
ּכעקירת  ׁשעליו, ּבחפץ ּגּופֹו ׁשעקירת מּפני חּיב; - ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשם
ּכהּנחת  החפץ, ּבאֹותֹו ועמידתֹו רׁשּות; מאֹותּה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהחפץ

ּבּה ׁשעמד ּבּקרקע ׁשּבידֹו,החפץ ּבחפץ יצא אם ,לפיכ . ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
והּוא  ונכנס חזר אּלא ׁשנּיה, ּברׁשּות עמד ולא ּגּביו, על ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹאֹו
- הּיֹום ׁשּיצא עד ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ונכנס יצא אפּלּו - ְְְֲִִֶַַַַָָָָָָֻּבידֹו
הּמּׂשאֹוי  לתּקן עמד ואפּלּו הּניח. ולא ׁשעקר לפי ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹּפטּור;

לנּוח. ׁשּיעמד עד - הּוא ּפטּור עדין ֲֲִֶַַַַָָָָֹעליו,
.Ë ּכל אפּלּו ּבּה רץ - ּכתפֹו על חבילתֹו ׁשהיתה מי ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָוכן

אבל  ּבּה; רץ ׁשּיהיה והּוא, ׁשּיעמד; עד חּיב ואינֹו ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּיֹום,
,לפיכ ואסּור. ּומּניח, ּכעֹוקר זה הרי - מעט מעט הל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָאם
עד  ּבּה רץ - ּכתפֹו על וחבילתֹו הּיֹום, עליו ׁשּקדׁש ְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָמי

יד  ּכלאחר ׁשם וזֹורקּה לביתֹו, .ׁשּיּגיע ְְְְִִֵֶַַַַָָָ
.È אּמֹות מארּבע ּפחֹות ּבֹו והל הרּבים, מרׁשּות חפץ ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָעקר

ּכל  אפּלּו - ועמד אּמֹות מארּבע ּפחֹות והל וחזר ְְְְְֲִֵַַַַַַַָָָָָָועמד,
לנּוח; ּבׁשעמד אמּורים? ּדברים ּבּמה מּתר. - ּכּלֹו ְְֲִִֶֶַַַַָָָָֻֻהּיֹום
חּוץ  ּוכׁשּיעמד ,ּכמהּל זה הרי מּׂשאֹו, לתּקן עמד אם ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹאבל
אּמֹות  לארּבע חּוץ ׁשּיעמד והּוא חּיב; האּמֹות, ְְְְְֲֶַַַַַַַַָָֹלארּבע
ואינֹו ,ּכמהּל הּוא עדין מּׂשאֹו, לתּקן יעמד אם אבל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹלנּוח,

האּמֹות  לארּבע חּוץ לנּוח ׁשּיעמד עד .חּיב ְְֲֶַַַַַַַָָָֹ
.‡Èוהגּביּה הארץ, על מּנח ּבֹו וכּיֹוצא רמח אֹו קנה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻהיה

והׁשליכֹו ּבארץ, מּנח הּׁשני הּקצה והיה האחד, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻהּקצה
על  לפניו והׁשליכֹו מּנח ׁשהיה הּקצה והגּביּה וחזר ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֻלפניו,
ׁשּלא  לפי ּפטּור; - מילין ּכּמה החפץ ׁשהעביר עד זֹו, ְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּדר

הארץ  ּגּבי מעל ּכּלֹו החפץ הח עקר מׁש ואם ּוגררֹו. פץ ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ
ׁשהמגלּגל, חּיב; - ארּבע לסֹוף ארּבע מּתחּלת הארץ ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָעל

הּוא. ֵעֹוקר
.·Èאחרת ּבזוית להּניחֹו זֹו מּזוית חפץ בית]עקר ,[באותו ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

,ּבּדר ונמל הּמּתרת, עקירה העקירה זֹו ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻׁשּנמצאת
עקירה  היתה ׁשּלא מּפני ּפטּור; - ׁשנּיה לרׁשּות ְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָֹוהֹוציאֹו
העֹוקר  וכן עקירה. ּבלא הּנחה ּכאן ונמצאת ,לכ ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָָֹראׁשֹונה
חברֹו ׁשּירצה ּובעת ,מהּל ּכׁשהּוא חברֹו על והּניחֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַחפץ

יׁש ׁשהרי ּפטּור; זה הרי - חברֹו ּגּבי מעל נֹוטלֹו ְֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹלעמד,
הּנחה. ּבלא עקירה ְֲִַָָָָֹּכאן

.‚È לסֹוף ארּבע מּתחּלת אֹו לרׁשּות, מרׁשּות חפץ ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַהּזֹורק
קלטֹו ׁשּינּוח וקדם הרּבים, ּברׁשּות אחר [תפשו]ארּבע ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

זֹו ׁשאין מּפני ּפטּור; - נׂשרף אֹו ּכלב, קלטֹו אֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָּבידֹו,
- לכ זריקה ּבׁשעת נתּכּון אם ,לפיכ לּה. ׁשּנתּכּון ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּנחה

ַָחּיב.
.„Èואגדֹו ּבחבל קׁשּור והיה לרׁשּות, מרׁשּות חפץ ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּזֹורק

אותו] תופס ּפטּור;[- אצלֹו, החפץ למׁש יכֹול אם - ְְְִִֵֶֶַָָָֹּבידֹו
הּניח. ולא ׁשעקר ּכמי ונמצא ּגמּורה, הּנחה ּכאן אין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשהרי

.ÂËחברֹו עמד אם - חברֹו ׁשל ידֹו ּבתֹו ונחה ְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָהּזֹורק,
ואם  והּניח; עקר ׁשהרי חּיב, הּזֹורק - וקּבלּה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָּבמקֹומֹו

ּפטּור  - וקּבלּה מּמקֹומֹו חברֹו עצמֹונעקר הּזֹורק ורץ זרק, . ְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַַָָָָ
לארּבע  חּוץ אֹו אחרת, ּברׁשּות ּבידֹו וקּבלֹו החפץ, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָאחר
ההּנחה  ׁשאין וקּבלֹו; אחר נעקר ּכאּלּו ּפטּור, - ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָאּמֹות
ּבׁשעת  לנּוח לֹו ׁשהיה ּבּמקֹום החפץ ׁשּינּוח אּלא ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהּגמּורה,

ֲִָעקירה.
.ÊË הרּבים ּורׁשּות הּיחיד, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ְְְִִִִֵֵַַַַָָָהּזֹורק

הרּבים, רׁשּות ּבאויר החפץ ׁשעבר ּפי על אף - ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָּבאמצע
טפחים  מּׁשלׁשה למעלה ׁשּיעבר והּוא, אם ּפטּור; אבל ; ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹֹ

- מּׁשהּו ּגּבי על ונח לארץ, סמּו מּׁשלׁשה ּבפחֹות ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹעבר
הּיחיד  לרׁשּות החפץ ויצא נתּגלּגל, אֹו ׁשּנעקר ּפי על ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאף
הרּבים, ּברׁשּות עֹומד ׁשּנׁשאר ּכמי הּוא הרי - ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָהאחרת
הרּבים, לרׁשּות הרּבים מרׁשּות הּזֹורק וכן חּיב. ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָּולפיכ
ּבפחֹות  החפץ עבר ואם ּפטּור; - ּבאמצע הּיחיד ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָּורׁשּות
ּפי  על אף - מּׁשהּו ּגּבי על ונח לארץ, סמּו ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹמּׁשלׁשה
הּוא  הרי - הּׁשנּיה הרּבים לרׁשּות ויצא ונתּגלּגל, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשחזר

חּיב. ּולפיכ הּיחיד, ּברׁשּות עֹומד ׁשּנׁשאר ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָּכמי
.ÊÈ רׁשּות עם זֹו הרּבים ּברׁשּות אּמֹות ארּבע ְְְֲִִִִַַַַַַָהּמעביר

רׁשּיֹות  ּבׁשּתי אּמֹות ׁשארּבע מּפני חּיב; - הּׁשנּיה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻהרּבים
ׁשּביניהן.הרּבים ּברׁשּות החפץ נח ׁשּלא מּפני מצטרפים, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

.ÁÈ ה לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות הרּבים הּמֹוׁשיט ּורׁשּות ּיחיד, ְְְִִִִִֵַַַַָָָ
חּיב  - הרּבים ּבאמצע רׁשּות מאויר למעלה הֹוׁשיט ואפּלּו , ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָ

טפחים] י' -[למעלה ּבּמׁשּכן הּלוּיים עבֹודת היתה ׁשּכן ;ְְְֲִִִֵֶַַַָָָ
ּבין  הרּבים ּורׁשּות לעגלה, מעגלה הּקרׁשים את ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָמֹוׁשיטין

היא. הּיחיד רׁשּות ועגלה עגלה וכל העגלֹות, ְְְֲֲֲִִֵַַָָָָָָָָׁשּתי
.ËÈ הּיחיד רׁשּיֹות ׁשּתי ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֻּבּמה

ּברׁשּות  מהּלכֹות ׁשהעגלֹות ּכמֹו הרּבים, רׁשּות ְְְְְְֲִִֶֶַַָָָֹּבאר
צּדי  ּבׁשני הרׁשּיֹות ׁשּתי היּו אם אבל זֹו; אחר זֹו ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָֻהרּבים,
לרׁשּות  זֹו הּיחיד מרׁשּות הּמֹוׁשיט אף - הרּבים ְְְִִִִֵַַַַָָרׁשּות

ּפטּור  ׁשּכנגדּה, .הּיחיד ְְִֶֶַָָָ
.Îזֹו מחצר והֹוציאּה ּפרֹות, מלאה והיא ידֹו ּופׁשט ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָׁשכח

ׁשּבצּדּה לחצר ידֹולהכניסּה והרי ׁשּיכניס, קדם ונזּכר , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
לחצרֹו; אליו להחזירּה מּתר - הרּבים רׁשּות ּבאויר ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָֻּתלּויה
יעׂשה  ׁשּלא ּכדי אסּור, ׁשנּיה, חצר לאֹותּה להכניסּה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹאבל
הרי  ּבמזיד, ידֹו הֹוציא ואם ׁשגגה. ּבׁשעת ׁשחׁשב ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָמחׁשבּתֹו
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ידֹו ׁשּתהא אֹותֹו, קנסּו אּלא אצלֹו; להחזירּה אסּור ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָזה
.ׁשּתחׁש עד ְְֶֶַַָּתלּויה

.‡Î ונח הרּבים, ּברׁשּות אּמֹות ׁשמֹונה לזרק ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹהּמתּכּון
ׁש נעׂשה ׁשהרי חּיב; - ארּבע ּבסֹוף הּמלאכה,החפץ עּור ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

מּגיע החפץ זה ׁשאין ידּוע, ׁשהּדבר - מחׁשבּתֹו ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָונעׂשת
מּכל  ּומקֹום מקֹום ּכל על ׁשּיעבר עד ׁשמֹונה, ְְֲִֶֶַַַָָָָֹלסֹוף

ּבסֹוף הּׁשמֹונה  החפץ ונח ארּבע, לזרק נתּכּון אם אבל . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
ּבֹו, ׁשּתעבר חׁשב ׁשּלא ּבמקֹום ׁשּנח לפי ּפטּור; - ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשמֹונה
ׁשּינּוח  זריקה, ּבעת חׁשב אם ,לפיכ ׁשּתנּוח; ׁשּכן ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוכל

חּיב. - ׁשּירצה מקֹום ּבכל ְְִֵֶֶֶַַָָָהחפץ
.·Î אּמֹות לארּבע חּוץ ונתּגלּגל אּמֹות, ארּבע לתֹו ְְְְְְְִֵַַַַַַַַָזרק

ונתּגלּגל אּמֹות, לארּבע חּוץ זרק ּפטּור. הרוח,- ידי [על ְְְְְִֵַַַַַָָ
[- חּוץ בחזרה מּׁשהּו ּגּבי על נח אם - אּמֹות ארּבע ְְִֵֶַַַַַַָלתֹו

נח  לא ואם חּיב; ונכנס, נתּגלּגל ּכ ואחר אּמֹות ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָֹלארּבע
ּפטּור  זה הרי .ּכלל, ְֲֵֶָָ

יד  ¤¤ּפרק
וׂשדֹות,‡. ויערים מדּברֹות הרּבים? רׁשּות היא ְְְִִִִִֵַָָָָאיזֹו

להן המפּלׁשין עבריהם]ּודרכים משני לרה"ר ּובלבד [פתוחים ; ְְְִִִֶַַָָָֻ
עליו  תהיה ולא אּמה, עׂשרה ׁשׁש הּדר רחב ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּיהיה
עׂשרה  ׁשּגבֹוּה ּתל הּיחיד? רׁשּות היא זֹו ואי ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָּתקרה.
יתר  אֹו טפחים ארּבעה על טפחים ארּבעה ורחב ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָָָטפחים,
על  ארּבעה ורחב עׂשרה, עמק ׁשהּוא חריץ וכן ּכן; ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹעל
ארּבע  מּקף ׁשהּוא מקֹום וכן ּכן. על יתר אֹו ְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָֻארּבעה
יתר  אֹו ארּבעה על ארּבעה ּוביניהן עׂשרה, ּגבהן ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָמחיצֹות,
ּכגֹון  לדירה, הּקף אם מילין, ּכּמה ּבּה יׁש אפּלּו ּכן, ְְֲִִִִִֵֵַַַָָָֻעל

ננעלֹו ׁשּדלתֹותיה חֹומה הּמּקפת ּומבֹואֹות מדינה ּבּלילה; ת ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ
ּולחי ּכתלים ׁשלׁשה להן וכן [קרש]ׁשּיׁש רביעית; ּברּוח ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹ

ודיר לצאן]חצר מגודר מגודר]וסהר[מקום ׁשהּקפּו[שטח ְְְִֵֶַַָֻ
הן. ּגמּורה הּיחיד רׁשּות ּכּלן - ְְְִִֵַָָָָֻלדירה

ספינה ·. ּכגֹון ּכלים, מגּדלאפּלּו וכּורת [ארון]אֹו עץ ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָ
ּבגבּה ארּבעה על ארּבעה ּבהן יׁש אם - ּבהן ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹוכּיֹוצא

ּגמּורה. הּיחיד רׁשּות הן הרי - זה על יתר אֹו ְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָעׂשרה,
הּיחיד‚. ּכרׁשּות הּיחיד, רׁשּות ׁשל הּכתלים ;[מק"ו:]עבי ְְְֳִִִִִֶַַַָָָ

ממנו]לאחרים המוקפים ּכל [- לא לעצמֹו מחיצה, עֹוׂשה ְְְֲִִֵֶַַָָֹ
הּיחיד, ּורׁשּות הּיחיד; ּכרׁשּות הּיחיד, רׁשּות אויר ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָׁשּכן?!
הרּבים  רׁשּות אויר אבל לרקיע. עד הּיחיד ּכרׁשּות ְְֲֲֲִִִִִִַַַַָָָָָָאוירּה
ּולמעלה  טפחים; עׂשרה עד אּלא הרּבים, ּכרׁשּות אינֹו -ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָ

הּוא. ּפטֹור מקֹום הרּבים, רׁשּות ּבאויר ְְְֲֲִִֵַַָָָמעׂשרה
.„, הרּבים ּורׁשּות הּיחיד, רׁשּות לׁשּבת: רׁשּיֹות ְְְְְִִַַַַַָָָֻארּבע

רה"ר]וכרמלית ואינו רה"י שאינו מקום איזֹו[- ּפטֹור. ּומקֹום , ְְְְְִֵַ
על  יתר אֹו ארּבעה על ארּבעה ּבֹו ׁשּיׁש ּתל ּכרמלית? ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהיא
ּתֹופׂשת  אינּה ׁשהּכרמלית עׂשרה; ועד מּׁשלׁשה וגבהֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּכן,
ארּבעה; על מארּבעה ּפחֹות רחּבּה ואין עׂשרה, עד ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָאּלא
ועמק  ּכן, על יתר אֹו ארּבעה על ארּבעה ּבֹו ׁשּיׁש חריץ ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹוכן
מחיצֹות, ּבארּבע ׁשהּקף מקֹום וכן עׂשרה; עד ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹֻמּׁשלׁשה
אֹו ארּבעה על ארּבעה ּוביניהן עׂשרה, ועד מּׁשלׁשה ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹּגבהן

זוית קרן וכן ּכן; על הרּבים,[פינה]יתר לרׁשּות הּסמּוכה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
רׁשּות  הרביעית והרּוח מחיצֹות, ׁשלׁש ׁשּמּקף הּמקֹום ְְְְְִִִֶַַָָָָָֹֻוהּוא

לחי לֹו ׁשאין מבֹוי ּכגֹון הפתח]הרּבים, בצד קֹורה [קרש אֹו ְְִִֵֶַָָָ
לקצה] מקצה והּבקעה,[למעלה הּיּמים, וכן רביעית; ְְְְְִִִִֵַַַַָּברּוח

ּכרמלית  אּלּו ּכל - הּגׁשמים ּבימֹות ּבין החּמה ּבימֹות ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָּבין
ֵהן.

טפחים;‰. עׂשרה עד ּככרמלית היא הרי הּכרמלית, ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַָָָאויר
ּפטֹור. מקֹום הּוא הרי הּכרמלית, ּבאויר מעׂשרה ְְְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָּולמעלה
עׂשרה  עד - וׁשּבּנהרֹות ׁשּבּיּמים הּמים ּפני מעל ,ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָלפיכ
מקֹום  מעׂשרה, ּולמעלה ּכרמלית; הן ּבאויר, ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָטפחים

מים, הּמלא העמק ּכל אבל עבה.ּפטֹור. ּכקרקע הּוא הרי ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
.Â מאה עמק אפּלּו ּככרמלית, הּוא הרי - ׁשּבכרמלית ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָֹּבֹור

ּתקרה, עליה ׁשהיתה הרּבים רׁשּות אּמה. מאה ורחב ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָאּמה
ּככרמלית. היא הרי - אּמה עׂשרה ׁשׁש ּברחּבּה ׁשאין ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָאֹו

היא [ספסל]אצטּבה הרי הרּבים, ּברׁשּות העּמּודים ׁשּבין ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָ
ּבין  אבל ּככרמלית. הרּבים, רׁשּות וצּדי ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָּככרמלית;
רׁשּות  הן הרי ּביניהן, ּדֹורסין ורּבים הֹואיל - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָהעּמּודים

ִַָהרּבים.
.Ê מארּבעה ּפחֹות ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום ּפטֹור? מקֹום הּוא ְְְֵֵֵֶֶַָָָָאיזה

ּפחֹות  ׁשּכל לרקיע; עד ׁשלׁשה וגבהֹו ארּבעה, ְְְְִֶַַַַָָָָָָָָֹעל
ּכארץ  הּוא הרי אֹומּׁשלׁשה, ּוברקֹונים, קֹוצים אפּלּו . ְְֲֲִִִִֵֶַָָָֹ

על  ארּבעה ּבהן ואין ׁשלׁשה, ּגבהן הרּבים, ּברׁשּות ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹּגללים
ארּבעה  ּבֹו ׁשאין חריץ וכן ּפטֹור. מקֹום הן הרי - ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָארּבעה
הּמּקף  מקֹום וכן הּתהֹום, עד מּׁשלׁשה ועמקֹו ארּבעה, ְְְְְְִֵַַַַַָָָָָָֹֻעל
מיל, אלף ארּכֹו היה אפּלּו ארּבעה, על ארּבעה ּבֹו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשאין
- ומעלה מּׁשלׁשה וגבהֹו ׂשעֹורה, ּפחֹות ארּבעה ְְְְְְְֲִַַָָָָָָָָָֹורחּבֹו
אויר  אֹו הרּבים רׁשּות אויר וכן ּפטֹור. מקֹום זה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַָהרי

ּפטֹור. מקֹום הּוא הרי - מעׂשרה למעלה ְְְְְְֲֲִֵֵַַָָָּכרמלית,
.Áמצמצמֹות טפחים ּתׁשעה ּבגבהֹו ׁשּיׁש [-מקֹום ְְְְְְִִֵֶָָָָָֻ

הּוא במדויק] הרי - הרּבים ּברׁשּות יתר, ולא ּפחֹות לא ,ְְֲִִֵֵַָָָֹֹ
רחּבֹו, ּומּדת ארּכֹו מּדת על מׁשּגיחין ואין הרּבים; ְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָּכרׁשּות

מכּתפין ׁשרּבים מּפני קצר; ּבין רחב עליו.[נשענים]ּבין ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
ּבֹו היה אם - ּפחֹות אֹו ּתׁשעה על יתר היה אם ְֲִִִֵַָָָָָָָָאבל
אין  ואם ּכרמלית; הּוא הרי יתר, אֹו ארּבעה על ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָארּבעה

ּפטֹור. מקֹום הּוא הרי ארּבעה, על ארּבעה ְְְְֲֵַַַָָָָּבֹו
.Ë- טפחים עׂשרה ּבתֹו הרּבים, לרׁשּות הּסמּו ְְְֲִִִַַַָָָָָּגג

ׁשּיעׂשה  עד ּבּגג, לטלטל אסּור עליו, מכּתפין ורּבים ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָהֹואיל
להּתירֹו קבּוע סּלם עׂשרה לֹו ּגבֹוּה הרּבים, ּברׁשּות עּמּוד . ְְֲִִִַַַַַָָָָָָֻ

ּכל  יתד ּבגבהֹו נעץ הּיחיד. רׁשּות זה הרי - ארּבעה ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָורחב
לתלֹות  וראּוי הֹואיל - ׁשלׁשה ּגבֹוהה אינּה אפּלּו ְְְְֲִִִֵֶָָָָֹׁשהּוא,
ואין  ּכרמלית, ונעׂשה ממעטֹו זה הרי ּבֹו, ּולהׁשּתּמׁש ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָּבּיתד
ּכּלֹו מּלאהּו ואפּלּו ּולמעלה. הּיתד מן אּלא לֹו ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֻמֹודדין
הּיתדֹות  ּבאֹותן ּתֹולין ׁשהרי ּגבהֹו, נתמעט זה הרי ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָיתדֹות,

ּבהן. ְְִִֶַָּומׁשּתּמׁשים
.Èהּיחיד רׁשּות אבל [שבכותל]חרי הּיחיד; ּכרׁשּות הן הרי , ְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָֹ

- הרּבים רׁשּות ּכפי חרי הן הרי אּלא הרּבים, ּכרׁשּות אינם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
ארּבעה  ּבֹו יׁש אם - הרּבים רׁשּות ּבצד חר ּכיצד? ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹמּדתן.
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wfg zxecdn jezn

אין  ואם הּיחיד; רׁשּות זה הרי עׂשרה, וגבֹוּה ארּבעה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָעל
על  ארּבעה ּבֹו אין ואם ּכרמלית. זה הרי עׂשרה, ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָּגבֹוּה
ׁשּכל  - ׁשלׁשה ׁשּגבֹוּה והּוא, ּפטֹור; מקֹום זה הרי ְְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָֹארּבעה,

ּכארץ. הּוא הרי מּׁשלׁשה, ְֲִֵֶָָָָֹּפחֹות
.‡Èאפּלּו ּבכּלן; לטלטל מּתר ּפטֹור, ּומקֹום הּיחיד ְְְְְְֲִִֵַַָָָֻֻרׁשּות

ּבכּלּה מטלטל מילין, ּכּמה מּׁשּתיהן אחת ּכל אר .היה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻ
אּלא  ּבהן מטלטלין אין - והּכרמלית הרּבים רׁשּות ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָאבל
חּוץ  זרק אֹו הֹוׁשיט, אֹו העביר, ואם אּמֹות; ְְְֱִִִֶַַַַָּבארּבע
ּפטּור; - ּובכרמלית חּיב. הרּבים, ּברׁשּות - אּמֹות ְְְְְְִִִַַַַַַָָָלארּבע

מּדבריהם הּכרמלית ּדֹומה [מדרבנן]ׁשאּסּור ׁשהיא מּפני , ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָ
אם  ,לפיכ הרּבים. ּברׁשּות ּתתחּלף ׁשּמא הרּבים, ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָלרׁשּות
ּבכרמלית  קֹוץ ׁשהעביר ּכגֹון ההֹוצאה, לגּוף צרי היה ְְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָֹלא
העבירֹו ואפּלּו מּתר, זה הרי - רּבים ּבֹו יּזקּו ׁשּלא ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹֻֻּכדי

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אּמֹות; ְֵֵֶַַַָָֹּכּמה
.·È מּתר ּכ - ּפטֹור מקֹום ּבכל לטלטל ׁשּמּתר ְְְְְְֵֵֶַָָָָֻֻּכׁשם

צרי ואין הרּבים, לרׁשּות אֹו הּיחיד לרׁשּות מּמּנּו ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָלהכניס
ּומרׁשּות  הּיחיד מרׁשּות לֹו ּומֹוציאין לכרמלית; ְְְְְִִִִֵֵַַַָלֹומר

הּכרמלית  מן לֹומר צרי ואין .הרּבים, ְְְִִִִֵַַַַָָ
.‚Èּכ - הּכרמלית ּבכל לטלטל ׁשאסּור אסּור ּכׁשם ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָ

אֹו הרּבים, לרׁשּות אֹו הּיחיד לרׁשּות מּמּנה ְְְִִִִִִֶַַָָָלהֹוציא
ואם  הרּבים; מרׁשּות אֹו הּיחיד מרׁשּות לכרמלית ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָלהכניס

ּפטּור  הכניס, אֹו .הֹוציא ְִִִָ
.„È מרׁשּות אֹו הּיחיד, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ְְְִִִִֵֵַַַָָהּמֹוציא

וכן  ּפטּור; - ּבאמצע וכרמלית הרּבים, לרׁשּות ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָהרּבים
ּפטּור  - ּבאמצע וכרמלית לזֹו, מּזֹו הּזֹורק אֹו .הּמֹוׁשיט ְְְְִִִֵֶַַַַָָָ

וחזר  ׁשם, והּניחֹו לכרמלית הרּבים מרׁשּות חפץ ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָהּמֹוציא
ׁשהֹוציאֹו אֹו הּיחיד, לרׁשּות והכניסֹו מּכרמלית ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָועקרֹו
ועקרֹו וחזר ׁשם, והּניחֹו לכרמלית הּיחיד ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָמרׁשּות

ּפטּור. זה הרי - הרּבים לרׁשּות והֹוציאֹו ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָמּכרמלית
.ÂË על ועבר הרּבים, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ְְְִִִִֵַַַַַָָָהּמֹוציא

אינֹו ׁשהמהּל חּיב, - ּבהליכתֹו ּביניהן ּפטֹור ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָמקֹום
ּבמקֹום  החפץ ׁשעבר ּבזֹורק לֹומר, צרי ואין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּכעֹומד;

ׁשם  ׁשּנח ּכמי חׁשּוב ׁשאינֹו - ּבמקֹום ּפטֹור עֹומד היה . ְְְִִֵֵֶֶָָָָָ
ׁשם, העֹומד מאדם אֹו הּיחיד, מרׁשּות חפץ ונטל ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָּפטֹור,
ּפטּור; - ׁשם העֹומד אדם ּביד אֹו הרּבים, ּברׁשּות ְְְִִִִֵַַָָָָָָוהּניחֹו
ּבמקֹום  ועמד הּיחיד, לרׁשּות הרּבים מרׁשּות הכניס אם ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָוכן

ּפטּור. - ְָּפטֹור
.ÊË ואין ארּבעה, ורחב עׂשרה ּגבֹוּה הרּבים ּברׁשּות ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָעּמּוד

הּוא  הרי - ׁשלׁשה ׁשּלֹו הּקצר ּבּגבּה ואין ארּבעה, ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹּבעּקרֹו
חּיב  - ּגּבֹו על ונח הרּבים, מרׁשּות זרק ואם הּיחיד; .רׁשּות ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָ

הּמתלּקט ל-]ּתל מיתמר -]מּתֹו טפחים עׂשרה ּגבּה ְְֲִִִֵֵַַַָָָֹ
ב-] ואם [שבסיסו הּיחיד; רׁשּות הּוא הרי אּמֹות, ארּבע ְְְֲִִֵֶַַַַָֹאר

חּיב. - ּגּבֹו על ונח הרּבים, מרׁשּות ְְִֵַַַַַָָָָזרק
.ÊÈ וזרק אּמה, מאה ּגבֹוּה אפּלּו הּיחיד, ּברׁשּות קנה ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָנעץ

עֹולה  הּיחיד ׁשרׁשּות חּיב; - ּגּביו על ונח הרּבים, ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָמרׁשּות
לרקיע נֹוטה עד ונֹופֹו הּיחיד, ּברׁשּות עֹומד ׁשהּוא אילן . ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

הּנֹוף  ׁשאין ּפטּור; - נֹופֹו על ונח וזרק הרּבים, ְְְִִֵֶַַַַָָָָלרׁשּות
העּקר. אחר ִֵַַָָהֹול

.ÁÈטרסקל ּובראׁשֹו הרּבים, ּברׁשּות קנה סל]נעץ וזרק [- , ְְְְְִִֶַַַַָָָָָֹ
עׂשרה. עד אּלא הרּבים, רׁשּות ׁשאין ּפטּור; - ּגּביו על ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָונח

ונח הרּבים, ּברׁשּות אּמֹות ארּבע החפץ [נדבק]הּזֹורק ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָ
נדּבק  אם - ּבכתל ונדּבק ּבצק, אֹו חלב ׁשּזרק ּכגֹון ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבכתל,
מעׂשרה  ׁשּלמעלה ּבאויר, ּכזֹורק - טפחים מעׂשרה ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָלמעלה
מעׂשרה  למּטה נדּבק הּוא; ּפטֹור מקֹום הרּבים ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָּברׁשּות
ונח  מעׂשרה, למעלה זרק וחּיב. ּבארץ, ּכזֹורק - ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָטפחים

ּפטּור. - ׁשהּוא ּכל ְֶָָֹּבחר
.ËÈ מר רמח אֹו קנה ּברׁשּות זרק ונתקע הּיחיד, ׁשּות ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ

ּפטֹור. ּבמקֹום מקצתֹו ׁשהרי ּפטּור; - עֹומד ּכׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָהרּבים
ּכלי  אֹותֹו והיה הרּבים, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ּכלי ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָזרק
ּפטּור; - עׂשרה ּבגבּה ארּבעה על ארּבעה ּבֹו ויׁש ְְְְֲֵַַַַָָָָָָָָֹּגדֹול,
ּכמֹוציא  ונמצא ּגמּורה, הּיחיד רׁשּות זה ׁשּכלי ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָמּפני

הּיחיד  לרׁשּות הּיחיד .מרׁשּות ְְִִִֵַַָָ
.Îחליה ועקר הרּבים, ּברׁשּות ּתׁשעה עפר]ּבֹור [גוש ְְְְִִִַַָָָָֻ

החפץ  ׁשעקירת ּפי על אף - לעׂשרה והׁשלימֹו ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָמּקרקעיתֹו
היתה  ׁשּלא מּפני ּפטּור; ּכאחת, ּבאין הּמחיצה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹועׂשּית
לֹו והׁשלי עׂשרה, הּבֹור היה ּבתחּלה. עׂשרה ְְְְֲֲִִִִִַַָָָָָָָָהּמחיצה
וסּלּוק  החפץ הּנחת ׁשהרי ּפטּור, - מעׂשרה ּומעטֹו ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻחליה,

ּכאחת. ּבאין ְְִִַַַָָהּמחיצה
.‡Îּדף עץ]הּזֹורק הרּבים,[של ּברׁשּות יתדֹות ּגּבי על ונח , ְְְִִֵֵֵַַַַַָָ

ּפטּור; הּדף, ּגּבי על ּכלי היה אפּלּו - הּיחיד רׁשּות ְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָונעׂשה
ּכאחת. ּבאין הּכלי ניחת עם הּמחיצה עׂשּית ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָׁשהרי

.·Î,הרּבים ּברׁשּות ׁשמֹונה ורחב עׂשרה עמק ׁשהּוא ְְְֲִִֶַָָָָָָָֹּבֹור
לׁשנים  ּברחּבֹו הּבֹור וחּלקה הרּבים, מרׁשּות מחצלת ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָוזרק
ונעׂשה  הּמחיצֹות, ּבטלּו הּכלי הּנחת עם ׁשהרי ּפטּור; -ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָ

ארּבעה  על מארּבעה ּפחֹות מהן מקֹום .ּכל ְְֵֵֶַַַָָָָָָָ
.‚Î מלא ארּבעה, ורחב עׂשרה עמק הרּבים ּברׁשּות ְְְֲִִֵַַָָָָָָָָָֹּבֹור

ׁשאין  חּיב, - הּמים ּגּבי על ונח חפץ, לתֹוכֹו וזרק ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָמים,
- לתֹוכֹו וזרק ּפרֹות, מלא היה הּמחיצֹות; מבּטלין ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָהּמים

מעט  ׁשהרי ׁשעּורֹוּפטּור, את הּפרֹות .ּו ֲֲִִֵֵֶֶַָ
.„Îורּבים [ביצת]רקק הרּבים, ּברׁשּות עֹובר ׁשהּוא מים ְְְִִִִֵֶַַַַָ

הּוא  הרי טפחים, עׂשרה ּבעמקֹו אין אם - ּבֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָמהּלכין
ּבין  אּמֹות, ארּבע אפּלּו רחב ׁשהיה ּבין הרּבים, ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָּכרׁשּות

ׁשהרי טפחים , ארּבעה ּברחּבֹו היה שאז]ׁשּלא העם [- רב  ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָֹֹ
- ּבתֹוכֹו מהּלכין ואין עליו, ואין [כי]מדּלגין הֹואיל ְְְְְְְִִִֵֵַַָָ

ּבעמקֹו יׁש ואם הרּבים. רׁשּות הּוא הרי עׂשרה, ְְְְְְֲֲִִֵֵַָָָָָּבעמקֹו
והּוא  - הּיּמים ּכׁשאר ּכרמלית הּוא הרי יתר, אֹו ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָעׂשרה
ּכרמלית  ׁשאין ּכן, על יתר אֹו טפחים ארּבעה ּברחּבֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּיׁש

מארּבעה. ְְֵַָָָּפחּותה
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ידֹו ׁשּתהא אֹותֹו, קנסּו אּלא אצלֹו; להחזירּה אסּור ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָזה
.ׁשּתחׁש עד ְְֶֶַַָּתלּויה

.‡Î ונח הרּבים, ּברׁשּות אּמֹות ׁשמֹונה לזרק ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹהּמתּכּון
ׁש נעׂשה ׁשהרי חּיב; - ארּבע ּבסֹוף הּמלאכה,החפץ עּור ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

מּגיע החפץ זה ׁשאין ידּוע, ׁשהּדבר - מחׁשבּתֹו ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָונעׂשת
מּכל  ּומקֹום מקֹום ּכל על ׁשּיעבר עד ׁשמֹונה, ְְֲִֶֶַַַָָָָֹלסֹוף

ּבסֹוף הּׁשמֹונה  החפץ ונח ארּבע, לזרק נתּכּון אם אבל . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
ּבֹו, ׁשּתעבר חׁשב ׁשּלא ּבמקֹום ׁשּנח לפי ּפטּור; - ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשמֹונה
ׁשּינּוח  זריקה, ּבעת חׁשב אם ,לפיכ ׁשּתנּוח; ׁשּכן ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוכל

חּיב. - ׁשּירצה מקֹום ּבכל ְְִֵֶֶֶַַָָָהחפץ
.·Î אּמֹות לארּבע חּוץ ונתּגלּגל אּמֹות, ארּבע לתֹו ְְְְְְְִֵַַַַַַַַָזרק

ונתּגלּגל אּמֹות, לארּבע חּוץ זרק ּפטּור. הרוח,- ידי [על ְְְְְִֵַַַַַָָ
[- חּוץ בחזרה מּׁשהּו ּגּבי על נח אם - אּמֹות ארּבע ְְִֵֶַַַַַַָלתֹו

נח  לא ואם חּיב; ונכנס, נתּגלּגל ּכ ואחר אּמֹות ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָֹלארּבע
ּפטּור  זה הרי .ּכלל, ְֲֵֶָָ

יד  ¤¤ּפרק
וׂשדֹות,‡. ויערים מדּברֹות הרּבים? רׁשּות היא ְְְִִִִִֵַָָָָאיזֹו

להן המפּלׁשין עבריהם]ּודרכים משני לרה"ר ּובלבד [פתוחים ; ְְְִִִֶַַָָָֻ
עליו  תהיה ולא אּמה, עׂשרה ׁשׁש הּדר רחב ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּיהיה
עׂשרה  ׁשּגבֹוּה ּתל הּיחיד? רׁשּות היא זֹו ואי ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָּתקרה.
יתר  אֹו טפחים ארּבעה על טפחים ארּבעה ורחב ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָָָטפחים,
על  ארּבעה ורחב עׂשרה, עמק ׁשהּוא חריץ וכן ּכן; ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹעל
ארּבע  מּקף ׁשהּוא מקֹום וכן ּכן. על יתר אֹו ְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָֻארּבעה
יתר  אֹו ארּבעה על ארּבעה ּוביניהן עׂשרה, ּגבהן ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָמחיצֹות,
ּכגֹון  לדירה, הּקף אם מילין, ּכּמה ּבּה יׁש אפּלּו ּכן, ְְֲִִִִִֵֵַַַָָָֻעל

ננעלֹו ׁשּדלתֹותיה חֹומה הּמּקפת ּומבֹואֹות מדינה ּבּלילה; ת ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ
ּולחי ּכתלים ׁשלׁשה להן וכן [קרש]ׁשּיׁש רביעית; ּברּוח ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹ

ודיר לצאן]חצר מגודר מגודר]וסהר[מקום ׁשהּקפּו[שטח ְְְִֵֶַַָֻ
הן. ּגמּורה הּיחיד רׁשּות ּכּלן - ְְְִִֵַָָָָֻלדירה

ספינה ·. ּכגֹון ּכלים, מגּדלאפּלּו וכּורת [ארון]אֹו עץ ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָ
ּבגבּה ארּבעה על ארּבעה ּבהן יׁש אם - ּבהן ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹוכּיֹוצא

ּגמּורה. הּיחיד רׁשּות הן הרי - זה על יתר אֹו ְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָעׂשרה,
הּיחיד‚. ּכרׁשּות הּיחיד, רׁשּות ׁשל הּכתלים ;[מק"ו:]עבי ְְְֳִִִִִֶַַַָָָ

ממנו]לאחרים המוקפים ּכל [- לא לעצמֹו מחיצה, עֹוׂשה ְְְֲִִֵֶַַָָֹ
הּיחיד, ּורׁשּות הּיחיד; ּכרׁשּות הּיחיד, רׁשּות אויר ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָׁשּכן?!
הרּבים  רׁשּות אויר אבל לרקיע. עד הּיחיד ּכרׁשּות ְְֲֲֲִִִִִִַַַַָָָָָָאוירּה
ּולמעלה  טפחים; עׂשרה עד אּלא הרּבים, ּכרׁשּות אינֹו -ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָ

הּוא. ּפטֹור מקֹום הרּבים, רׁשּות ּבאויר ְְְֲֲִִֵַַָָָמעׂשרה
.„, הרּבים ּורׁשּות הּיחיד, רׁשּות לׁשּבת: רׁשּיֹות ְְְְְִִַַַַַָָָֻארּבע

רה"ר]וכרמלית ואינו רה"י שאינו מקום איזֹו[- ּפטֹור. ּומקֹום , ְְְְְִֵַ
על  יתר אֹו ארּבעה על ארּבעה ּבֹו ׁשּיׁש ּתל ּכרמלית? ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהיא
ּתֹופׂשת  אינּה ׁשהּכרמלית עׂשרה; ועד מּׁשלׁשה וגבהֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּכן,
ארּבעה; על מארּבעה ּפחֹות רחּבּה ואין עׂשרה, עד ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָאּלא
ועמק  ּכן, על יתר אֹו ארּבעה על ארּבעה ּבֹו ׁשּיׁש חריץ ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹוכן
מחיצֹות, ּבארּבע ׁשהּקף מקֹום וכן עׂשרה; עד ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹֻמּׁשלׁשה
אֹו ארּבעה על ארּבעה ּוביניהן עׂשרה, ועד מּׁשלׁשה ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹּגבהן

זוית קרן וכן ּכן; על הרּבים,[פינה]יתר לרׁשּות הּסמּוכה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
רׁשּות  הרביעית והרּוח מחיצֹות, ׁשלׁש ׁשּמּקף הּמקֹום ְְְְְִִִֶַַָָָָָֹֻוהּוא

לחי לֹו ׁשאין מבֹוי ּכגֹון הפתח]הרּבים, בצד קֹורה [קרש אֹו ְְִִֵֶַָָָ
לקצה] מקצה והּבקעה,[למעלה הּיּמים, וכן רביעית; ְְְְְִִִִֵַַַַָּברּוח

ּכרמלית  אּלּו ּכל - הּגׁשמים ּבימֹות ּבין החּמה ּבימֹות ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָּבין
ֵהן.

טפחים;‰. עׂשרה עד ּככרמלית היא הרי הּכרמלית, ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַָָָאויר
ּפטֹור. מקֹום הּוא הרי הּכרמלית, ּבאויר מעׂשרה ְְְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָּולמעלה
עׂשרה  עד - וׁשּבּנהרֹות ׁשּבּיּמים הּמים ּפני מעל ,ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָלפיכ
מקֹום  מעׂשרה, ּולמעלה ּכרמלית; הן ּבאויר, ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָטפחים

מים, הּמלא העמק ּכל אבל עבה.ּפטֹור. ּכקרקע הּוא הרי ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
.Â מאה עמק אפּלּו ּככרמלית, הּוא הרי - ׁשּבכרמלית ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָֹּבֹור

ּתקרה, עליה ׁשהיתה הרּבים רׁשּות אּמה. מאה ורחב ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָאּמה
ּככרמלית. היא הרי - אּמה עׂשרה ׁשׁש ּברחּבּה ׁשאין ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָאֹו

היא [ספסל]אצטּבה הרי הרּבים, ּברׁשּות העּמּודים ׁשּבין ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָ
ּבין  אבל ּככרמלית. הרּבים, רׁשּות וצּדי ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָּככרמלית;
רׁשּות  הן הרי ּביניהן, ּדֹורסין ורּבים הֹואיל - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָהעּמּודים

ִַָהרּבים.
.Ê מארּבעה ּפחֹות ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום ּפטֹור? מקֹום הּוא ְְְֵֵֵֶֶַָָָָאיזה

ּפחֹות  ׁשּכל לרקיע; עד ׁשלׁשה וגבהֹו ארּבעה, ְְְְִֶַַַַָָָָָָָָֹעל
ּכארץ  הּוא הרי אֹומּׁשלׁשה, ּוברקֹונים, קֹוצים אפּלּו . ְְֲֲִִִִֵֶַָָָֹ

על  ארּבעה ּבהן ואין ׁשלׁשה, ּגבהן הרּבים, ּברׁשּות ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹּגללים
ארּבעה  ּבֹו ׁשאין חריץ וכן ּפטֹור. מקֹום הן הרי - ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָארּבעה
הּמּקף  מקֹום וכן הּתהֹום, עד מּׁשלׁשה ועמקֹו ארּבעה, ְְְְְְִֵַַַַַָָָָָָֹֻעל
מיל, אלף ארּכֹו היה אפּלּו ארּבעה, על ארּבעה ּבֹו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשאין
- ומעלה מּׁשלׁשה וגבהֹו ׂשעֹורה, ּפחֹות ארּבעה ְְְְְְְֲִַַָָָָָָָָָֹורחּבֹו
אויר  אֹו הרּבים רׁשּות אויר וכן ּפטֹור. מקֹום זה ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַָהרי

ּפטֹור. מקֹום הּוא הרי - מעׂשרה למעלה ְְְְְְֲֲִֵֵַַָָָּכרמלית,
.Áמצמצמֹות טפחים ּתׁשעה ּבגבהֹו ׁשּיׁש [-מקֹום ְְְְְְִִֵֶָָָָָֻ

הּוא במדויק] הרי - הרּבים ּברׁשּות יתר, ולא ּפחֹות לא ,ְְֲִִֵֵַָָָֹֹ
רחּבֹו, ּומּדת ארּכֹו מּדת על מׁשּגיחין ואין הרּבים; ְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָּכרׁשּות

מכּתפין ׁשרּבים מּפני קצר; ּבין רחב עליו.[נשענים]ּבין ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
ּבֹו היה אם - ּפחֹות אֹו ּתׁשעה על יתר היה אם ְֲִִִֵַָָָָָָָָאבל
אין  ואם ּכרמלית; הּוא הרי יתר, אֹו ארּבעה על ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָארּבעה

ּפטֹור. מקֹום הּוא הרי ארּבעה, על ארּבעה ְְְְֲֵַַַָָָָּבֹו
.Ë- טפחים עׂשרה ּבתֹו הרּבים, לרׁשּות הּסמּו ְְְֲִִִַַַָָָָָּגג

ׁשּיעׂשה  עד ּבּגג, לטלטל אסּור עליו, מכּתפין ורּבים ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָהֹואיל
להּתירֹו קבּוע סּלם עׂשרה לֹו ּגבֹוּה הרּבים, ּברׁשּות עּמּוד . ְְֲִִִַַַַַָָָָָָֻ

ּכל  יתד ּבגבהֹו נעץ הּיחיד. רׁשּות זה הרי - ארּבעה ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָורחב
לתלֹות  וראּוי הֹואיל - ׁשלׁשה ּגבֹוהה אינּה אפּלּו ְְְְֲִִִֵֶָָָָֹׁשהּוא,
ואין  ּכרמלית, ונעׂשה ממעטֹו זה הרי ּבֹו, ּולהׁשּתּמׁש ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָּבּיתד
ּכּלֹו מּלאהּו ואפּלּו ּולמעלה. הּיתד מן אּלא לֹו ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֻמֹודדין
הּיתדֹות  ּבאֹותן ּתֹולין ׁשהרי ּגבהֹו, נתמעט זה הרי ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָיתדֹות,

ּבהן. ְְִִֶַָּומׁשּתּמׁשים
.Èהּיחיד רׁשּות אבל [שבכותל]חרי הּיחיד; ּכרׁשּות הן הרי , ְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָֹ

- הרּבים רׁשּות ּכפי חרי הן הרי אּלא הרּבים, ּכרׁשּות אינם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
ארּבעה  ּבֹו יׁש אם - הרּבים רׁשּות ּבצד חר ּכיצד? ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹמּדתן.
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אין  ואם הּיחיד; רׁשּות זה הרי עׂשרה, וגבֹוּה ארּבעה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָעל
על  ארּבעה ּבֹו אין ואם ּכרמלית. זה הרי עׂשרה, ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָּגבֹוּה
ׁשּכל  - ׁשלׁשה ׁשּגבֹוּה והּוא, ּפטֹור; מקֹום זה הרי ְְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָֹארּבעה,

ּכארץ. הּוא הרי מּׁשלׁשה, ְֲִֵֶָָָָֹּפחֹות
.‡Èאפּלּו ּבכּלן; לטלטל מּתר ּפטֹור, ּומקֹום הּיחיד ְְְְְְֲִִֵַַָָָֻֻרׁשּות

ּבכּלּה מטלטל מילין, ּכּמה מּׁשּתיהן אחת ּכל אר .היה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻ
אּלא  ּבהן מטלטלין אין - והּכרמלית הרּבים רׁשּות ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָאבל
חּוץ  זרק אֹו הֹוׁשיט, אֹו העביר, ואם אּמֹות; ְְְֱִִִֶַַַַָּבארּבע
ּפטּור; - ּובכרמלית חּיב. הרּבים, ּברׁשּות - אּמֹות ְְְְְְִִִַַַַַַָָָלארּבע

מּדבריהם הּכרמלית ּדֹומה [מדרבנן]ׁשאּסּור ׁשהיא מּפני , ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָ
אם  ,לפיכ הרּבים. ּברׁשּות ּתתחּלף ׁשּמא הרּבים, ְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָלרׁשּות
ּבכרמלית  קֹוץ ׁשהעביר ּכגֹון ההֹוצאה, לגּוף צרי היה ְְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָֹלא
העבירֹו ואפּלּו מּתר, זה הרי - רּבים ּבֹו יּזקּו ׁשּלא ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹֻֻּכדי

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אּמֹות; ְֵֵֶַַַָָֹּכּמה
.·È מּתר ּכ - ּפטֹור מקֹום ּבכל לטלטל ׁשּמּתר ְְְְְְֵֵֶַָָָָֻֻּכׁשם

צרי ואין הרּבים, לרׁשּות אֹו הּיחיד לרׁשּות מּמּנּו ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָלהכניס
ּומרׁשּות  הּיחיד מרׁשּות לֹו ּומֹוציאין לכרמלית; ְְְְְִִִִֵֵַַַָלֹומר

הּכרמלית  מן לֹומר צרי ואין .הרּבים, ְְְִִִִֵַַַַָָ
.‚Èּכ - הּכרמלית ּבכל לטלטל ׁשאסּור אסּור ּכׁשם ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָ

אֹו הרּבים, לרׁשּות אֹו הּיחיד לרׁשּות מּמּנה ְְְִִִִִִֶַַָָָלהֹוציא
ואם  הרּבים; מרׁשּות אֹו הּיחיד מרׁשּות לכרמלית ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָלהכניס

ּפטּור  הכניס, אֹו .הֹוציא ְִִִָ
.„È מרׁשּות אֹו הּיחיד, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ְְְִִִִֵֵַַַָָהּמֹוציא

וכן  ּפטּור; - ּבאמצע וכרמלית הרּבים, לרׁשּות ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָהרּבים
ּפטּור  - ּבאמצע וכרמלית לזֹו, מּזֹו הּזֹורק אֹו .הּמֹוׁשיט ְְְְִִִֵֶַַַַָָָ

וחזר  ׁשם, והּניחֹו לכרמלית הרּבים מרׁשּות חפץ ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָהּמֹוציא
ׁשהֹוציאֹו אֹו הּיחיד, לרׁשּות והכניסֹו מּכרמלית ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָועקרֹו
ועקרֹו וחזר ׁשם, והּניחֹו לכרמלית הּיחיד ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָמרׁשּות

ּפטּור. זה הרי - הרּבים לרׁשּות והֹוציאֹו ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָמּכרמלית
.ÂË על ועבר הרּבים, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ְְְִִִִֵַַַַַָָָהּמֹוציא

אינֹו ׁשהמהּל חּיב, - ּבהליכתֹו ּביניהן ּפטֹור ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָמקֹום
ּבמקֹום  החפץ ׁשעבר ּבזֹורק לֹומר, צרי ואין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּכעֹומד;

ׁשם  ׁשּנח ּכמי חׁשּוב ׁשאינֹו - ּבמקֹום ּפטֹור עֹומד היה . ְְְִִֵֵֶֶָָָָָ
ׁשם, העֹומד מאדם אֹו הּיחיד, מרׁשּות חפץ ונטל ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָּפטֹור,
ּפטּור; - ׁשם העֹומד אדם ּביד אֹו הרּבים, ּברׁשּות ְְְִִִִֵַַָָָָָָוהּניחֹו
ּבמקֹום  ועמד הּיחיד, לרׁשּות הרּבים מרׁשּות הכניס אם ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָוכן

ּפטּור. - ְָּפטֹור
.ÊË ואין ארּבעה, ורחב עׂשרה ּגבֹוּה הרּבים ּברׁשּות ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָעּמּוד

הּוא  הרי - ׁשלׁשה ׁשּלֹו הּקצר ּבּגבּה ואין ארּבעה, ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹּבעּקרֹו
חּיב  - ּגּבֹו על ונח הרּבים, מרׁשּות זרק ואם הּיחיד; .רׁשּות ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָ

הּמתלּקט ל-]ּתל מיתמר -]מּתֹו טפחים עׂשרה ּגבּה ְְֲִִִֵֵַַַָָָֹ
ב-] ואם [שבסיסו הּיחיד; רׁשּות הּוא הרי אּמֹות, ארּבע ְְְֲִִֵֶַַַַָֹאר

חּיב. - ּגּבֹו על ונח הרּבים, מרׁשּות ְְִֵַַַַַָָָָזרק
.ÊÈ וזרק אּמה, מאה ּגבֹוּה אפּלּו הּיחיד, ּברׁשּות קנה ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָנעץ

עֹולה  הּיחיד ׁשרׁשּות חּיב; - ּגּביו על ונח הרּבים, ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָמרׁשּות
לרקיע נֹוטה עד ונֹופֹו הּיחיד, ּברׁשּות עֹומד ׁשהּוא אילן . ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

הּנֹוף  ׁשאין ּפטּור; - נֹופֹו על ונח וזרק הרּבים, ְְְִִֵֶַַַַָָָָלרׁשּות
העּקר. אחר ִֵַַָָהֹול

.ÁÈטרסקל ּובראׁשֹו הרּבים, ּברׁשּות קנה סל]נעץ וזרק [- , ְְְְְִִֶַַַַָָָָָֹ
עׂשרה. עד אּלא הרּבים, רׁשּות ׁשאין ּפטּור; - ּגּביו על ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָונח

ונח הרּבים, ּברׁשּות אּמֹות ארּבע החפץ [נדבק]הּזֹורק ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָ
נדּבק  אם - ּבכתל ונדּבק ּבצק, אֹו חלב ׁשּזרק ּכגֹון ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבכתל,
מעׂשרה  ׁשּלמעלה ּבאויר, ּכזֹורק - טפחים מעׂשרה ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָלמעלה
מעׂשרה  למּטה נדּבק הּוא; ּפטֹור מקֹום הרּבים ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָּברׁשּות
ונח  מעׂשרה, למעלה זרק וחּיב. ּבארץ, ּכזֹורק - ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָטפחים

ּפטּור. - ׁשהּוא ּכל ְֶָָֹּבחר
.ËÈ מר רמח אֹו קנה ּברׁשּות זרק ונתקע הּיחיד, ׁשּות ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ

ּפטֹור. ּבמקֹום מקצתֹו ׁשהרי ּפטּור; - עֹומד ּכׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָהרּבים
ּכלי  אֹותֹו והיה הרּבים, לרׁשּות הּיחיד מרׁשּות ּכלי ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָזרק
ּפטּור; - עׂשרה ּבגבּה ארּבעה על ארּבעה ּבֹו ויׁש ְְְְֲֵַַַַָָָָָָָָֹּגדֹול,
ּכמֹוציא  ונמצא ּגמּורה, הּיחיד רׁשּות זה ׁשּכלי ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָמּפני

הּיחיד  לרׁשּות הּיחיד .מרׁשּות ְְִִִֵַַָָ
.Îחליה ועקר הרּבים, ּברׁשּות ּתׁשעה עפר]ּבֹור [גוש ְְְְִִִַַָָָָֻ

החפץ  ׁשעקירת ּפי על אף - לעׂשרה והׁשלימֹו ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָמּקרקעיתֹו
היתה  ׁשּלא מּפני ּפטּור; ּכאחת, ּבאין הּמחיצה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹועׂשּית
לֹו והׁשלי עׂשרה, הּבֹור היה ּבתחּלה. עׂשרה ְְְְֲֲִִִִִַַָָָָָָָָהּמחיצה
וסּלּוק  החפץ הּנחת ׁשהרי ּפטּור, - מעׂשרה ּומעטֹו ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻחליה,

ּכאחת. ּבאין ְְִִַַַָָהּמחיצה
.‡Îּדף עץ]הּזֹורק הרּבים,[של ּברׁשּות יתדֹות ּגּבי על ונח , ְְְִִֵֵֵַַַַַָָ

ּפטּור; הּדף, ּגּבי על ּכלי היה אפּלּו - הּיחיד רׁשּות ְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָונעׂשה
ּכאחת. ּבאין הּכלי ניחת עם הּמחיצה עׂשּית ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָׁשהרי

.·Î,הרּבים ּברׁשּות ׁשמֹונה ורחב עׂשרה עמק ׁשהּוא ְְְֲִִֶַָָָָָָָֹּבֹור
לׁשנים  ּברחּבֹו הּבֹור וחּלקה הרּבים, מרׁשּות מחצלת ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָוזרק
ונעׂשה  הּמחיצֹות, ּבטלּו הּכלי הּנחת עם ׁשהרי ּפטּור; -ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָ

ארּבעה  על מארּבעה ּפחֹות מהן מקֹום .ּכל ְְֵֵֶַַַָָָָָָָ
.‚Î מלא ארּבעה, ורחב עׂשרה עמק הרּבים ּברׁשּות ְְְֲִִֵַַָָָָָָָָָֹּבֹור

ׁשאין  חּיב, - הּמים ּגּבי על ונח חפץ, לתֹוכֹו וזרק ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָמים,
- לתֹוכֹו וזרק ּפרֹות, מלא היה הּמחיצֹות; מבּטלין ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָהּמים

מעט  ׁשהרי ׁשעּורֹוּפטּור, את הּפרֹות .ּו ֲֲִִֵֵֶֶַָ
.„Îורּבים [ביצת]רקק הרּבים, ּברׁשּות עֹובר ׁשהּוא מים ְְְִִִִֵֶַַַַָ

הּוא  הרי טפחים, עׂשרה ּבעמקֹו אין אם - ּבֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָמהּלכין
ּבין  אּמֹות, ארּבע אפּלּו רחב ׁשהיה ּבין הרּבים, ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָּכרׁשּות

ׁשהרי טפחים , ארּבעה ּברחּבֹו היה שאז]ׁשּלא העם [- רב  ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָֹֹ
- ּבתֹוכֹו מהּלכין ואין עליו, ואין [כי]מדּלגין הֹואיל ְְְְְְְִִִֵֵַַָָ

ּבעמקֹו יׁש ואם הרּבים. רׁשּות הּוא הרי עׂשרה, ְְְְְְֲֲִִֵֵַָָָָָּבעמקֹו
והּוא  - הּיּמים ּכׁשאר ּכרמלית הּוא הרי יתר, אֹו ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָעׂשרה
ּכרמלית  ׁשאין ּכן, על יתר אֹו טפחים ארּבעה ּברחּבֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּיׁש

מארּבעה. ְְֵַָָָּפחּותה



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



dxezקעב cenlz zekld - rcnd xtq - zah f"k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

meil cg` wxt m"anx ixeriyd"ryz'd hay 'cÎzah f"k -

ה'תשע"ה  טבת כ"ז ראשון יום

-rcndxtq
dxFY cEnlY zFkld¦§©§¨

ו ּפרק ¤¤
להּדרֹוּכל ‡. מצוה - חכמים ּפי [לכבדו]ּתלמיד על ואף , ְְְְְֲִִִִַַַַָָָ

זקן", ּפני והדרּת ּתקּום, ׂשיבה "מּפני ׁשּנאמר: רּבֹו, ְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאינֹו
החכם? מּפני לעמד חּיבין ּומאימתי חכמה. ׁשּקנה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹזה

ּפניו. מּכנגד ׁשּיעבר עד אּמֹות, ּבארּבע מּמּנּו ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹמּׁשּיקרב
הּכּסא אין ·. ּבבית ולא הּמרחץ ּבבית לא מּפניו עֹומדין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹ

והדרּת" "ּתקּום, ׁשּנאמר: הּדּור- ּבּה ׁשּיׁש קימה .[כבוד], ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָ
חכמים  ּתלמידי מּפני לעמד חּיבין אּמנּיֹות ּבעלי ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹֻֻואין
- והדרּת" "ּתקּום, ׁשּנאמר: ּבמלאכּתן, ׁשעֹוסקין ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָּבׁשעה
חסרֹון  ּבּה ׁשאין קימה אף ּכיס, חסרֹון ּבֹו ׁשאין הּדּור ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָמה
יראהּו ׁשּלא ּכדי החכם, מן עיניו יעלים ׁשּלא ּומּנין ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּכיס.
- "ּמאלהי "ויראת לֹומר: ּתלמּוד מּפניו? יעמד ׁשּלא ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹעד

לּלב מסּור ׁשהּוא ּדבר ּכל האמת]הא יודע האדם נאמר [רק , ֱֵֶֶַַָָָָָ
."ּמאלהי "ויראת ְֱֵֵֶָָֹּבֹו:

להן אין ‚. עצמֹו ויכּון העם, על ׁשּיטריח לחכם ראּוי ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
דווקא] לפניהם ּבדר[לעבור יל אּלא מּפניו; ׁשּיעמדּו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּכדי

יטריחֹו ׁשּלא ּכדי אחד, אֹותֹו יראה ׁשּלא ּומתּכּון ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹקצרה,
החיצֹונה  ּבּדר והֹולכין מּקיפין היּו והחכמים ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָֹלעמד.

יטריחּו. ׁשּלא ּכדי ׁשם, מצּויין מּכיריהן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹׁשאין
המהּל,הרי רֹוכב,„. מּפני ׁשעֹומדין ּוכׁשם ,ּכמהּל הּוא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַ

הרֹוכב  מּפני עֹומדין ּכ. ְְִִֵֵָָ
ּגדֹול ׁשלׁשה ‰. ּבאמצע, הרב - ּבּדר מהּלכין ׁשהיּו ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

מּׂשמאלֹו וקטן .מימינֹו, ְְִִִָָֹ
.Â עדהרֹואה מּלפניו, עֹומד אינֹו - לארּבע חכם לֹו ׁשּיּגיע ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

יׁשב  ׁשעבר, וכיון עֹומד אּמֹות; - ּדין ּבית אב ראה . ְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ
עד  יֹוׁשב ואינֹו עיניו, מלא מרחֹוק מּׁשּיראּנּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹמּלפניו
עֹומד  - הּנׂשיא את ראה אּמֹות. ארּבע מאחריו ְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּיעבר
ׁשּיׁשב  עד יֹוׁשב ואינֹו עיניו, מלא מרחֹוק מּׁשּיראּנּו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹמּלפניו
על  ׁשּמחל והּנׂשיא מעיניו. ׁשּיתּכּסה עד אֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבמקֹומֹו,

מחּול  ּכבֹודֹו עֹומדין;ּכבֹודֹו, העם ּכל נכנס, ּכׁשהּנׂשיא . ְְְְְִִִֶַָָָָָָ
עד יֹוׁשבין, ּדין ואינן ּבית ּכׁשאב 'ׁשבּו'. להן: ׁשּיאמר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

עד  ּומּכאן, מּכאן עֹומדין ׁשּורֹות ׁשּתי לֹו עֹוׂשין ְְְִִִִִֵַָָָנכנס,
ּבמקֹומן. יֹוׁשבין העם ּוׁשאר ּבמקֹומֹו, ויֹוׁשב ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָׁשּנכנס

.Ê ׁשּיּגיעחכם ּכל שנמצא]ׁשּנכנס, אּמֹות [מי ּבארּבע לֹו ְְְִִֶֶַַַַַָָָֹ
מּלפניו, ש]עֹומד מצב יֹוׁשב[ונוצר ואחד עֹומד [ואין אחד ְְִֵֵֵֶֶָָָָ

בשורה] לעמוד ח חובה ּבני ּבמקֹומֹו. ויׁשב ׁשּנכנס עד כמים , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָ
על  מקּפצין להן, צריכין ׁשהרּבים ּבזמן - חכמים ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָותלמידי
חכמים  לתלמיד ׁשבח ואין למקֹומן. ונכנסין העם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָראׁשי
- חכמים ּבני למקֹומֹו. חֹוזר ,לצר יצא ּבאחרֹונה; ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשּיּכנס

אביהן; ּכלּפי ּפניהן הֹופכין לׁשמע, ּדעת ּבהן ׁשּיׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹּבזמן
העם. ּכלּפי ּפניהן הֹופכין לׁשמע, ּדעת ּבהן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאין

.Á ּתמיד ּתלמיד רּבֹו לפני יֹוׁשב לעמד ׁשהּוא רּׁשאי אינֹו , ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ
מרּבה  ּכבֹודֹו יהא ׁשּלא ּבלבד, וערבית ׁשחרית אּלא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻמּפניו

ׁשמים. ְִִַָמּכבֹוד
.Ë חכם,מי ׁשאינֹו ּפי על אף - ּבזקנה מפלג זקן ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ

לפניו  הּזקן עֹומדין ּבפני עֹומד ילד, ׁשהּוא החכם ואפּלּו . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ּכדי  אּלא קֹומתֹו, מלא לעמד חּיב ואינֹו ּבזקנה; ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֻהּמפלג
לֹו ונֹותנין ּבדברים אֹותֹו מהּדרין ּגֹוי, זקן ואפּלּו ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָלהּדרֹו.
ׂשיבה  ּכל ּתקּום", ׂשיבה "מּפני ׁשּנאמר: - לסמכֹו ְְְֱִֵֵֵֶֶַָָָָָָיד

ְְַַּבמׁשמע.
.È ּכל ּתלמידי עם ּבעצמן לעׂשֹות יֹוצאין אינן - חכמים ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָ

ׁשּלא  ּכדי ּבהן, וכּיֹוצא מדינה ׁשל וחפירה ּבבנין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּקהל
הארץ  עּמי ּבפני החֹומֹות יתּבּזּו לבנין מהן ּגֹובין ואין . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

לתׁשּורת  ולא ּבהן, וכּיֹוצא הּׁשֹומרין ּוׂשכר הּׁשערים ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹותּקּון
ׁשהּוא [מתנת] מס ּבין הּמס, לּתן אֹותן מחּיבין ואין .ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָהּמל

העיר ּבני על ציבורי]קצּוב ּכל [מס על קצּוב ׁשהּוא מס ּבין ְִֵֵֶַַַָָָָ
ואיׁש גולגולת]איׁש עּתה [מס בּגֹוים, יתנּו ּכי "ּגם ׁשּנאמר: , ְֱִִִִִֶֶַַַַָָ

אם  וכן ׂשרים". (ו) מל מּמּׂשא מעט, וּיחּלּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאקּבצם;
ּתחּלה; למּכר אֹותֹו מּניחין חכמים, לתלמיד סחֹורה ְְְְְְֲִִִִִִַַָָָָָֹהיתה
וכן  הּוא. ׁשּימּכר עד למּכר, הּׁשּוק מּבני אחד מּניחין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹואין
- הרּבה ּדינין ּבעלי ּבכלל עֹומד והּוא ּדין, לֹו היה ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָאם

אֹותֹו. ּומֹוׁשיבין אֹותֹו, ְִִִִַמקּדימין
.‡È אֹותן עֹון לׂשנא אֹו החכמים את לבּזֹות הּוא ;ּגדֹול ְְֲִִֶַַָָָָֹ

- חכמים ּתלמידי ּבּה ׁשּבּזּו עד ירּוׁשלים, חרבה ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹלא
ּדבריו, ּובֹוזים האלהים, ּבמלאכי מלעבים "וּיהיּו ְְְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:
זה  וכן ּדבריו. מלּמדי מבּזין ּכלֹומר, ּבנבאיו"; ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָּומּתעּתעים
ּבמלּמדי  ואם - ּתמאסּו" ּבחּקתי "ואם ּתֹורה: ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹֻׁשאמרה
חלק  לֹו אין - החכמים את המבּזה וכל ּתמאסּו. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻחּקתי

ּבזה". ה' ּדבר "ּכי ּבכלל: הּוא והרי הּבא, ְְֲִִֵַַַַָָָָָלעֹולם
.·È לעֹולם אף חלק לֹו אין החכמים את ׁשהמבּזה ּפי על ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

עדים ּבאּו אם - נּדּוי,הּבא חּיב - ּבדברים אפּלּו ׁשּבּזהּו, ְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָ
ליטרא  אֹותֹו וקֹונסין ּברּבים, ּדין ּבית אֹותֹו זהב ּומנּדין ְְְְִִִִִֵַַָָָָ

מקֹום  החכם ּבכל את והמבּזה לחכם. אֹותּה ונֹותנין , ְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָ
והן  ּדין, ּבית אֹותֹו מנּדין - מֹותֹו לאחר אפּלּו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָּבדברים,
חי  החכם היה אם אבל ּבתׁשּובה; ּכׁשּיחזר אֹות ֹו ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹמּתירין
ּבׁשבילֹו. ׁשּנּדּוהּו זה ׁשּירּצה עד אֹותֹו, לֹו מּתירין אין -ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַ
ּבֹו, ׁשהפקיר הארץ לעם לכבֹודֹו מנּדה עצמֹו, החכם ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָוכן
עד  לֹו, מּתירין ואין התראה; ולא עדים לא צרי ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹֹואין
ּומּתירין  ׁשלׁשה ּבאין החכם, מת ואם החכם. את ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּירּצה
ּבידֹו. הרׁשּות נּדהּו, ולא לֹו למחל החכם רצה ואם ְְְְְִִִֶָָָָָָָֹֹלֹו.

.‚È נּדּוי הרב לנהג ּתלמידיו ּכל חּיבין לכבֹודֹו, ׁשּנּדה ְְְִִִִִִֶַַַָָָָָֹ
חּיב  הרב אין עצמֹו, לכבֹוד ׁשּנּדה ּתלמיד אבל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻּבמנּדה;

נּדּוי  ּבֹו נּדּוי לנהג ּבֹו לנהג חּיבין העם ּכל אבל מנּדה , וכן . ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹֹֻ
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מנּדה  אינֹו יׂשראל, לכל מנּדה יׂשראל; לכל מנּדה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻֻלּנׂשיא,
לעיר  מנּדה אחרת; לעיר מנּדה לעירֹו, מנּדה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָֻֻֻלּנׂשיא.

לעירֹו. מנּדה אינֹו ְְִֵֶֶֶַֻאחרת,
.„È ׁשּבּזה ּבּמה מּפני ׁשּנּדּוהּו ּבמי אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָ

חכמים  ׁשחּיבין ּתלמידי ּדברים ׁשאר על ׁשּנּדּוהּו מי אבל . ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
וכל  הּנׂשיא חּיב ׁשּביׂשראל, קטן נּדהּו אפּלּו - נּדּוי ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָעליהן
ׁשּנּדּוהּו מּדבר ּבתׁשּובה ׁשּיחזר עד נּדּוי, ּבֹו לנהג ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹיׂשראל
את  מנּדין ּדברים ועׂשרים ארּבעה על לֹו. ויּתירּו ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָּבׁשבילֹו,
את  המבּזה (א) הן: ואּלּו אּׁשה; ּבין איׁש ּבין ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהאדם,
ּדין; ּבית ׁשלּוח המבּזה (ב) מֹותֹו; לאחר ואפּלּו ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָהחכם,
מּדברי  אחד ּבדבר המזלזל (ד) 'עבד'; לחברֹו הּקֹורא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ(ג)
לֹו ׁשּׁשלחּו מי (ה) ּתֹורה; ּבדברי לֹומר צרי ואין ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָסֹופרים,
עליו  קּבל ׁשּלא מי (ו) ּבא; ולא זמן, לֹו וקבעּו ּדין ְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹֹּבית
ּדבר  ּברׁשּותֹו ׁשּיׁש מי (ז) ׁשּיּתן; עד אֹותֹו מנּדין הּדין, ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאת
ׁשּיסיר  עד אֹותֹו מנּדין רעּוע, סּלם אֹו רע ּכלב ּכגֹון ְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָֻהּמּזיק,

ׁשּיקּבל הּזקֹו עד אֹותֹו מנּדין לגֹוי, ׁשּלֹו קרקע הּמֹוכר (ח) ; ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַ
אנס ּכל ּבעל [נזק]עליו חברֹו ליׂשראל הּגֹוי מן ׁשּיבֹוא ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

והֹוציא  ּגֹוים ׁשל ּבערּכאֹות יׂשראל על הּמעיד (ט) ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּמצר;
עד  אֹותֹו מנּדין יׂשראל, ּכדין ׁשּלא ממֹון ּבעדּותֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹמּמּנּו

טּבח (י) איטליז]ׁשּיׁשּלם; הּמּתנֹות [בעל מפריׁש ׁשאינֹו ּכהן ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
יֹום  המחּלל (יא) ׁשּיּתן; עד אֹותֹו מנּדין אחר, לכהן ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹונֹותנן
העֹוׂשה  (יב) מנהג; ׁשהּוא ּפי על אף ּגלּיֹות, ׁשל ׁשני ְִִִֵֶֶֶַַָָָֻטֹוב
ׁשמים  ׁשם הּמזּכיר (יג) חצֹות; אחר הּפסח ּבערב ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָמלאכה

הבאי ּבדברי לׁשבּועה אֹו מה-בכך]לבּטלה, של (יד)[דברים ; ְְְְֲִִֵַַָָָ
את  הּמביא (טו) הּׁשם; חּלּול לידי הרּבים את ִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהּמביא
ׁשנים  המחּׁשב (טז) ּבחּוץ; קדׁשים אכילת לידי ְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָהרּבים

חדׁשים[לעברם] חסר]וקֹובע או מלא החודש ּבחּוצה [אם ְְֳִֵַָָ
הרּבים  המעּכב (יח) העּור; את הּמכׁשיל (יז) ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָלארץ;

ידֹו מּתחת טרפה ׁשּיצאת טּבח (יט) מצוה; (כ)מּלעׂשֹות ; ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָ
עצמֹו הּמקׁשה (כא) חכם; לפני סּכינֹו ּבדק ׁשּלא ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹטּבח
ּובינּה ּבינֹו ועֹוׂשה אׁשּתֹו, את ׁשּגרׁש מי (כב) ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָלדעת;
לזה, זה להזּדּקק להן הּמביאין ּומּתן, מּׂשא אֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּתפּות
חכם  (כג) אֹותן; מנּדין ּדין לבית ׁשניהן ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָּכׁשּיבֹואּו

נּדּוי. חּיב ׁשאינֹו מי המנּדה (כד) רעה; ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּׁשמּועתֹו

ה'תשע"ה  טבת כ"ח שני יום

ז ּפרק ¤¤
-חכם ‡. ׁשּסרח ּדין, ּבית אב אֹו נׂשיא וכן ּבחכמה, זקן ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

עׂשה  ּכן אם אּלא לעֹולם, ּבפרהסיא אֹותֹו מנּדין ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָאין
וחבריו נבט ּבן הרבים]ּכירבעם את והחטיאו אבל [שחטאו . ְְְֲֲֵֶַָָָָָָ

ׁשּנאמר: ּבצנעה, אֹותֹו מלקין חּטאֹות, ׁשאר ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָּכׁשחטא
ּפי  על אף - לילה" עּמ נביא ּגם וכׁשל הּיֹום, ְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָ"וכׁשלּת

לֹו ואֹומרים ּכּלילה. ּכּסהּו אותו]ׁשּכׁשל, 'הּכבד [כשמנדין : ְְְִִֵֵֶַַַַָָָ
אסּור  - נּדּוי ׁשּנתחּיב חכמים ּתלמיד ּכל וכן .'ּבבית ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָוׁשב

ז  מּדבר ּבֹורחין אּלא ּבמהרה, ּולנּדֹותֹו לקּפץ ּדין ה לבית ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
נמנּו ׁשּלא מׁשּתּבחין, היּו החכמים וחסידי מּמּנּו. ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹונׁשמטין

להלקֹותֹו ׁשּנמנין ּפי על אף חכמים, ּתלמיד לנּדֹות ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָמעֹולם
מרּדּות מּכת ואפּלּו מלקּות; נתחּיב מדרבנן]אם ,[מלקות ְְְֲִִִֵַַַַַַ

להּכֹותֹו. עליו ְְִִַָָנמנין
ואם וכיצד ·. ּבׁשמּתא'; 'ּפלֹוני אֹומרין: הּנּדּוי? הּוא ְְְְְְִִִִֵַַַָ

'ּפלֹוני  אֹומרין: והחרם, זה'. 'ּפלֹוני אֹומרין: ּבפניו, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָנּדּוהּו
נּדּוי.מחרם'. ּבֹו ׁשבּועה, ּבֹו אלה, ּבֹו - ו'ארּור' ְְֳִָָָָָָ

הּנּדּוי ּכיצד ‚. למּתירין 'ׁשרּוי  לֹו: אֹומרין החרם? אֹו ְִִִִֵֵֶַַַַָָ
'ּפלֹוני, אֹומרין: ּבפניו, ׁשּלא הּתירּוהּו ואם ;'ל ְְְְִִִִִֶָָָָֹּומחּול

לֹו'. ּומחּול לֹו ָָׁשרּוי
עּמֹו?מה „. וׁשּנֹוהגין ּבעצמֹו, המנּדה ׁשּינהג הּמנהג הּוא ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָֹֻ

נּדּויֹו ימי ּכל ּכאבל ּולכּבס לסּפר אסּור מזּמנין מנּדה ואין , ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻ
בשלושה]עליו המזון לברכת אֹותֹו[מצרפין ּכֹוללין ולא , ְְִָָֹ

ּבארּבע  עּמֹו יֹוׁשבין ולא עׂשרה, ׁשּצרי ּדבר לכל ְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָָֹּבעׂשרה
לאחרים הּוא ׁשֹונה אבל תורה]אּמֹות. לֹו;[מלמד וׁשֹונין , ְֲֲִִֵֶַַָ

לאחרים]ונׂשּכר מלאכה וׂשֹוכר [לעשות ואם [אחרים], מת . ְְְְִִֵֵָ
ארֹונֹו על אבן ּומּניחין ׁשֹולחין ּדין ּבית - ּכלֹומר ּבנּדּויֹו , ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַ

צרי ואין הּצּבּור; מן מבּדל ׁשהּוא לפי אֹותֹו, רֹוגמין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָֻׁשהן
מּטתֹו. את מלּוין ואין אֹותֹו, מסּפידין ׁשאין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָלֹומר,

ׁשֹונין יתר ‰. ואין לאחרים, ׁשֹונה ׁשאינֹו - הּמחרם עליו ְֲֳִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ואינֹו ּתלמּודֹו. יׁשּכח ׁשּלא ּכדי לעצמֹו, הּוא ׁשֹונה אבל ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָֹלֹו;
ואין  עּמֹו, ונֹותנין נֹוׂשאין ואין לֹו; נׂשּכרין ואין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵָָנׂשּכר,

ּפרנסתֹו ּכדי עסק, מעט אּלא עּמֹו, .מתעּסקין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
.Â מנּדין מי - להּתירֹו ּבּקׁש ולא יֹום, ׁשלׁשים ּבנּדּויֹו ׁשּיׁשב ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָֹֹ

- להּתירֹו ּבּקׁש ולא אחרים, יֹום ׁשלׁשים יׁשב ׁשנּיה; ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָֹֹאֹותֹו
אֹותֹו .מחרימין ְִִַ

.Ê אפּלּוּבכּמה ּבׁשלׁשה, החרם? אֹו הּנּדּוי מּתירין ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָֹ
ת"ח]הדיֹוטֹות לבּדֹו.[שאינם הּנּדּוי מּתיר ממחה, ויחיד ; ְְְְִִִֶֶַַַָֻ

הרב. ּבמקֹום ואפּלּו החרם, אֹו הּנּדּוי להּתיר לּתלמיד ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָויׁש
.Ë ּבגללֹוׁשלׁשה ׁשּנּדּוהּו מּדבר זה וחזר להן, והלכּו ׁשּנּדּו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

לֹו ּומּתירין אחרים, ׁשלׁשה ּבאין -. ְֲִִִִֵַָָֹ
.È נּדּויֹומי לֹו ויּתיר הּנׂשיא אצל יל נּדהּו, מי ידע .ׁשּלא ְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

.‡È עצמֹונּדּוי מ ּפי אפּלּו ּתנאי, הפרהעל צרי אם - [אף ְְֲֲִִִִִַַַָָָ
התנאי] נתקיים נּדה לא ואפּלּו עצמֹו, ׁשּנּדה חכמים ּתלמיד .ְְֲֲִִִִִֶַַַָָָ

- נּדּוי עליו ׁשחּיב ּדבר על ואפּלּו ּפלֹוני, ּדעת על ְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָעצמֹו
לעצמֹו. מפר זה ְְֲֵֵֵֶַהרי

.·È ּבחלֹוםמי אותו]ׁשּנּדּוהּו מנדה שמישהו ידע [חלם אפּלּו , ֲֲִִִֶַַָ
להּתירֹו הלכֹות, ׁשּׁשֹונין אדם ּבני עׂשרה צרי - נּדהּו ְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָָמי
מצא, לא ּפרסה. עד אחריהן טֹורח מצא, לא ואם ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹמּנּדּויֹו;
מי  לֹו מּתירין מצא, לא מׁשנה; ׁשּׁשֹונין עׂשרה לֹו ְֲִִִִִִִֶַַָָָָָֹמּתירין
עׂשרה  אפּלּו לֹו מּתירין מצא, לא ּבּתֹורה; לקרֹות ְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָֹׁשּיֹודעין
לֹו מּתירין עׂשרה, ּבמקֹומֹו מצא לא לקרֹות. יֹודעין ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹׁשאינן

ׁשלׁשה  .אפּלּו ְֲִָֹ
.‚È לֹומי מּתירין אין ּבפניו, נּדּוהּוׁשּנּדּוהּו ּבפניו; אּלא ְְִִִִִֵֶֶַָָָָָ

ואין  ּבפניו. ׁשּלא ּבין ּבפניו ּבין לֹו מּתירין ּבפניו, ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹׁשּלא
ּומּתירין  מנּדין אּלא ּכלּום, להפרה נּדּוי אחד,ּבין ּברגע ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

זה  להּניח ּדין ּבית ראּו ואם למּוטב. המנּדה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֻּכׁשּיחזר
ּדין  ּבית ראּו אם וכן רׁשעֹו. ּכפי מּניחין ׁשנים, ּכּמה ְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָָּבנּדּויֹו
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ו ּפרק ¤¤
להּדרֹוּכל ‡. מצוה - חכמים ּפי [לכבדו]ּתלמיד על ואף , ְְְְְֲִִִִַַַַָָָ

זקן", ּפני והדרּת ּתקּום, ׂשיבה "מּפני ׁשּנאמר: רּבֹו, ְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאינֹו
החכם? מּפני לעמד חּיבין ּומאימתי חכמה. ׁשּקנה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹזה

ּפניו. מּכנגד ׁשּיעבר עד אּמֹות, ּבארּבע מּמּנּו ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹמּׁשּיקרב
הּכּסא אין ·. ּבבית ולא הּמרחץ ּבבית לא מּפניו עֹומדין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹ

והדרּת" "ּתקּום, ׁשּנאמר: הּדּור- ּבּה ׁשּיׁש קימה .[כבוד], ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָ
חכמים  ּתלמידי מּפני לעמד חּיבין אּמנּיֹות ּבעלי ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹֻֻואין
- והדרּת" "ּתקּום, ׁשּנאמר: ּבמלאכּתן, ׁשעֹוסקין ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָּבׁשעה
חסרֹון  ּבּה ׁשאין קימה אף ּכיס, חסרֹון ּבֹו ׁשאין הּדּור ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָמה
יראהּו ׁשּלא ּכדי החכם, מן עיניו יעלים ׁשּלא ּומּנין ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּכיס.
- "ּמאלהי "ויראת לֹומר: ּתלמּוד מּפניו? יעמד ׁשּלא ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹעד

לּלב מסּור ׁשהּוא ּדבר ּכל האמת]הא יודע האדם נאמר [רק , ֱֵֶֶַַָָָָָ
."ּמאלהי "ויראת ְֱֵֵֶָָֹּבֹו:

להן אין ‚. עצמֹו ויכּון העם, על ׁשּיטריח לחכם ראּוי ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
דווקא] לפניהם ּבדר[לעבור יל אּלא מּפניו; ׁשּיעמדּו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּכדי

יטריחֹו ׁשּלא ּכדי אחד, אֹותֹו יראה ׁשּלא ּומתּכּון ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹקצרה,
החיצֹונה  ּבּדר והֹולכין מּקיפין היּו והחכמים ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָֹלעמד.

יטריחּו. ׁשּלא ּכדי ׁשם, מצּויין מּכיריהן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹׁשאין
המהּל,הרי רֹוכב,„. מּפני ׁשעֹומדין ּוכׁשם ,ּכמהּל הּוא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַ

הרֹוכב  מּפני עֹומדין ּכ. ְְִִֵֵָָ
ּגדֹול ׁשלׁשה ‰. ּבאמצע, הרב - ּבּדר מהּלכין ׁשהיּו ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

מּׂשמאלֹו וקטן .מימינֹו, ְְִִִָָֹ
.Â עדהרֹואה מּלפניו, עֹומד אינֹו - לארּבע חכם לֹו ׁשּיּגיע ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

יׁשב  ׁשעבר, וכיון עֹומד אּמֹות; - ּדין ּבית אב ראה . ְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ
עד  יֹוׁשב ואינֹו עיניו, מלא מרחֹוק מּׁשּיראּנּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹמּלפניו
עֹומד  - הּנׂשיא את ראה אּמֹות. ארּבע מאחריו ְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּיעבר
ׁשּיׁשב  עד יֹוׁשב ואינֹו עיניו, מלא מרחֹוק מּׁשּיראּנּו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹמּלפניו
על  ׁשּמחל והּנׂשיא מעיניו. ׁשּיתּכּסה עד אֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבמקֹומֹו,

מחּול  ּכבֹודֹו עֹומדין;ּכבֹודֹו, העם ּכל נכנס, ּכׁשהּנׂשיא . ְְְְְִִִֶַָָָָָָ
עד יֹוׁשבין, ּדין ואינן ּבית ּכׁשאב 'ׁשבּו'. להן: ׁשּיאמר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

עד  ּומּכאן, מּכאן עֹומדין ׁשּורֹות ׁשּתי לֹו עֹוׂשין ְְְִִִִִֵַָָָנכנס,
ּבמקֹומן. יֹוׁשבין העם ּוׁשאר ּבמקֹומֹו, ויֹוׁשב ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָׁשּנכנס

.Ê ׁשּיּגיעחכם ּכל שנמצא]ׁשּנכנס, אּמֹות [מי ּבארּבע לֹו ְְְִִֶֶַַַַַָָָֹ
מּלפניו, ש]עֹומד מצב יֹוׁשב[ונוצר ואחד עֹומד [ואין אחד ְְִֵֵֵֶֶָָָָ

בשורה] לעמוד ח חובה ּבני ּבמקֹומֹו. ויׁשב ׁשּנכנס עד כמים , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָ
על  מקּפצין להן, צריכין ׁשהרּבים ּבזמן - חכמים ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָותלמידי
חכמים  לתלמיד ׁשבח ואין למקֹומן. ונכנסין העם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָראׁשי
- חכמים ּבני למקֹומֹו. חֹוזר ,לצר יצא ּבאחרֹונה; ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשּיּכנס

אביהן; ּכלּפי ּפניהן הֹופכין לׁשמע, ּדעת ּבהן ׁשּיׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹּבזמן
העם. ּכלּפי ּפניהן הֹופכין לׁשמע, ּדעת ּבהן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאין

.Á ּתמיד ּתלמיד רּבֹו לפני יֹוׁשב לעמד ׁשהּוא רּׁשאי אינֹו , ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ
מרּבה  ּכבֹודֹו יהא ׁשּלא ּבלבד, וערבית ׁשחרית אּלא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻמּפניו

ׁשמים. ְִִַָמּכבֹוד
.Ë חכם,מי ׁשאינֹו ּפי על אף - ּבזקנה מפלג זקן ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ

לפניו  הּזקן עֹומדין ּבפני עֹומד ילד, ׁשהּוא החכם ואפּלּו . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ּכדי  אּלא קֹומתֹו, מלא לעמד חּיב ואינֹו ּבזקנה; ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֻהּמפלג
לֹו ונֹותנין ּבדברים אֹותֹו מהּדרין ּגֹוי, זקן ואפּלּו ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָלהּדרֹו.
ׂשיבה  ּכל ּתקּום", ׂשיבה "מּפני ׁשּנאמר: - לסמכֹו ְְְֱִֵֵֵֶֶַָָָָָָיד

ְְַַּבמׁשמע.
.È ּכל ּתלמידי עם ּבעצמן לעׂשֹות יֹוצאין אינן - חכמים ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָ

ׁשּלא  ּכדי ּבהן, וכּיֹוצא מדינה ׁשל וחפירה ּבבנין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּקהל
הארץ  עּמי ּבפני החֹומֹות יתּבּזּו לבנין מהן ּגֹובין ואין . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

לתׁשּורת  ולא ּבהן, וכּיֹוצא הּׁשֹומרין ּוׂשכר הּׁשערים ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹותּקּון
ׁשהּוא [מתנת] מס ּבין הּמס, לּתן אֹותן מחּיבין ואין .ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָהּמל

העיר ּבני על ציבורי]קצּוב ּכל [מס על קצּוב ׁשהּוא מס ּבין ְִֵֵֶַַַָָָָ
ואיׁש גולגולת]איׁש עּתה [מס בּגֹוים, יתנּו ּכי "ּגם ׁשּנאמר: , ְֱִִִִִֶֶַַַַָָ

אם  וכן ׂשרים". (ו) מל מּמּׂשא מעט, וּיחּלּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאקּבצם;
ּתחּלה; למּכר אֹותֹו מּניחין חכמים, לתלמיד סחֹורה ְְְְְְֲִִִִִִַַָָָָָֹהיתה
וכן  הּוא. ׁשּימּכר עד למּכר, הּׁשּוק מּבני אחד מּניחין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹואין
- הרּבה ּדינין ּבעלי ּבכלל עֹומד והּוא ּדין, לֹו היה ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָאם

אֹותֹו. ּומֹוׁשיבין אֹותֹו, ְִִִִַמקּדימין
.‡È אֹותן עֹון לׂשנא אֹו החכמים את לבּזֹות הּוא ;ּגדֹול ְְֲִִֶַַָָָָֹ

- חכמים ּתלמידי ּבּה ׁשּבּזּו עד ירּוׁשלים, חרבה ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹלא
ּדבריו, ּובֹוזים האלהים, ּבמלאכי מלעבים "וּיהיּו ְְְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:
זה  וכן ּדבריו. מלּמדי מבּזין ּכלֹומר, ּבנבאיו"; ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָּומּתעּתעים
ּבמלּמדי  ואם - ּתמאסּו" ּבחּקתי "ואם ּתֹורה: ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹֻׁשאמרה
חלק  לֹו אין - החכמים את המבּזה וכל ּתמאסּו. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻחּקתי

ּבזה". ה' ּדבר "ּכי ּבכלל: הּוא והרי הּבא, ְְֲִִֵַַַַָָָָָלעֹולם
.·È לעֹולם אף חלק לֹו אין החכמים את ׁשהמבּזה ּפי על ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

עדים ּבאּו אם - נּדּוי,הּבא חּיב - ּבדברים אפּלּו ׁשּבּזהּו, ְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָ
ליטרא  אֹותֹו וקֹונסין ּברּבים, ּדין ּבית אֹותֹו זהב ּומנּדין ְְְְִִִִִֵַַָָָָ

מקֹום  החכם ּבכל את והמבּזה לחכם. אֹותּה ונֹותנין , ְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָ
והן  ּדין, ּבית אֹותֹו מנּדין - מֹותֹו לאחר אפּלּו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָּבדברים,
חי  החכם היה אם אבל ּבתׁשּובה; ּכׁשּיחזר אֹות ֹו ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹמּתירין
ּבׁשבילֹו. ׁשּנּדּוהּו זה ׁשּירּצה עד אֹותֹו, לֹו מּתירין אין -ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַ
ּבֹו, ׁשהפקיר הארץ לעם לכבֹודֹו מנּדה עצמֹו, החכם ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָוכן
עד  לֹו, מּתירין ואין התראה; ולא עדים לא צרי ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹֹואין
ּומּתירין  ׁשלׁשה ּבאין החכם, מת ואם החכם. את ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּירּצה
ּבידֹו. הרׁשּות נּדהּו, ולא לֹו למחל החכם רצה ואם ְְְְְִִִֶָָָָָָָֹֹלֹו.

.‚È נּדּוי הרב לנהג ּתלמידיו ּכל חּיבין לכבֹודֹו, ׁשּנּדה ְְְִִִִִִֶַַַָָָָָֹ
חּיב  הרב אין עצמֹו, לכבֹוד ׁשּנּדה ּתלמיד אבל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻּבמנּדה;

נּדּוי  ּבֹו נּדּוי לנהג ּבֹו לנהג חּיבין העם ּכל אבל מנּדה , וכן . ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹֹֻ
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מנּדה  אינֹו יׂשראל, לכל מנּדה יׂשראל; לכל מנּדה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻֻלּנׂשיא,
לעיר  מנּדה אחרת; לעיר מנּדה לעירֹו, מנּדה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָֻֻֻלּנׂשיא.

לעירֹו. מנּדה אינֹו ְְִֵֶֶֶַֻאחרת,
.„È ׁשּבּזה ּבּמה מּפני ׁשּנּדּוהּו ּבמי אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָ

חכמים  ׁשחּיבין ּתלמידי ּדברים ׁשאר על ׁשּנּדּוהּו מי אבל . ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
וכל  הּנׂשיא חּיב ׁשּביׂשראל, קטן נּדהּו אפּלּו - נּדּוי ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָעליהן
ׁשּנּדּוהּו מּדבר ּבתׁשּובה ׁשּיחזר עד נּדּוי, ּבֹו לנהג ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹיׂשראל
את  מנּדין ּדברים ועׂשרים ארּבעה על לֹו. ויּתירּו ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָּבׁשבילֹו,
את  המבּזה (א) הן: ואּלּו אּׁשה; ּבין איׁש ּבין ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהאדם,
ּדין; ּבית ׁשלּוח המבּזה (ב) מֹותֹו; לאחר ואפּלּו ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָהחכם,
מּדברי  אחד ּבדבר המזלזל (ד) 'עבד'; לחברֹו הּקֹורא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ(ג)
לֹו ׁשּׁשלחּו מי (ה) ּתֹורה; ּבדברי לֹומר צרי ואין ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָסֹופרים,
עליו  קּבל ׁשּלא מי (ו) ּבא; ולא זמן, לֹו וקבעּו ּדין ְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹֹּבית
ּדבר  ּברׁשּותֹו ׁשּיׁש מי (ז) ׁשּיּתן; עד אֹותֹו מנּדין הּדין, ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאת
ׁשּיסיר  עד אֹותֹו מנּדין רעּוע, סּלם אֹו רע ּכלב ּכגֹון ְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָֻהּמּזיק,

ׁשּיקּבל הּזקֹו עד אֹותֹו מנּדין לגֹוי, ׁשּלֹו קרקע הּמֹוכר (ח) ; ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַ
אנס ּכל ּבעל [נזק]עליו חברֹו ליׂשראל הּגֹוי מן ׁשּיבֹוא ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

והֹוציא  ּגֹוים ׁשל ּבערּכאֹות יׂשראל על הּמעיד (ט) ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּמצר;
עד  אֹותֹו מנּדין יׂשראל, ּכדין ׁשּלא ממֹון ּבעדּותֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹמּמּנּו

טּבח (י) איטליז]ׁשּיׁשּלם; הּמּתנֹות [בעל מפריׁש ׁשאינֹו ּכהן ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
יֹום  המחּלל (יא) ׁשּיּתן; עד אֹותֹו מנּדין אחר, לכהן ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹונֹותנן
העֹוׂשה  (יב) מנהג; ׁשהּוא ּפי על אף ּגלּיֹות, ׁשל ׁשני ְִִִֵֶֶֶַַָָָֻטֹוב
ׁשמים  ׁשם הּמזּכיר (יג) חצֹות; אחר הּפסח ּבערב ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָמלאכה

הבאי ּבדברי לׁשבּועה אֹו מה-בכך]לבּטלה, של (יד)[דברים ; ְְְְֲִִֵַַָָָ
את  הּמביא (טו) הּׁשם; חּלּול לידי הרּבים את ִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהּמביא
ׁשנים  המחּׁשב (טז) ּבחּוץ; קדׁשים אכילת לידי ְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָהרּבים

חדׁשים[לעברם] חסר]וקֹובע או מלא החודש ּבחּוצה [אם ְְֳִֵַָָ
הרּבים  המעּכב (יח) העּור; את הּמכׁשיל (יז) ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָלארץ;

ידֹו מּתחת טרפה ׁשּיצאת טּבח (יט) מצוה; (כ)מּלעׂשֹות ; ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָ
עצמֹו הּמקׁשה (כא) חכם; לפני סּכינֹו ּבדק ׁשּלא ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹטּבח
ּובינּה ּבינֹו ועֹוׂשה אׁשּתֹו, את ׁשּגרׁש מי (כב) ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָלדעת;
לזה, זה להזּדּקק להן הּמביאין ּומּתן, מּׂשא אֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּתפּות
חכם  (כג) אֹותן; מנּדין ּדין לבית ׁשניהן ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָּכׁשּיבֹואּו

נּדּוי. חּיב ׁשאינֹו מי המנּדה (כד) רעה; ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּׁשמּועתֹו

ה'תשע"ה  טבת כ"ח שני יום

ז ּפרק ¤¤
-חכם ‡. ׁשּסרח ּדין, ּבית אב אֹו נׂשיא וכן ּבחכמה, זקן ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

עׂשה  ּכן אם אּלא לעֹולם, ּבפרהסיא אֹותֹו מנּדין ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָאין
וחבריו נבט ּבן הרבים]ּכירבעם את והחטיאו אבל [שחטאו . ְְְֲֲֵֶַָָָָָָ

ׁשּנאמר: ּבצנעה, אֹותֹו מלקין חּטאֹות, ׁשאר ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָּכׁשחטא
ּפי  על אף - לילה" עּמ נביא ּגם וכׁשל הּיֹום, ְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָ"וכׁשלּת

לֹו ואֹומרים ּכּלילה. ּכּסהּו אותו]ׁשּכׁשל, 'הּכבד [כשמנדין : ְְְִִֵֵֶַַַַָָָ
אסּור  - נּדּוי ׁשּנתחּיב חכמים ּתלמיד ּכל וכן .'ּבבית ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָוׁשב

ז  מּדבר ּבֹורחין אּלא ּבמהרה, ּולנּדֹותֹו לקּפץ ּדין ה לבית ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
נמנּו ׁשּלא מׁשּתּבחין, היּו החכמים וחסידי מּמּנּו. ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹונׁשמטין

להלקֹותֹו ׁשּנמנין ּפי על אף חכמים, ּתלמיד לנּדֹות ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָמעֹולם
מרּדּות מּכת ואפּלּו מלקּות; נתחּיב מדרבנן]אם ,[מלקות ְְְֲִִִֵַַַַַַ

להּכֹותֹו. עליו ְְִִַָָנמנין
ואם וכיצד ·. ּבׁשמּתא'; 'ּפלֹוני אֹומרין: הּנּדּוי? הּוא ְְְְְְִִִִֵַַַָ

'ּפלֹוני  אֹומרין: והחרם, זה'. 'ּפלֹוני אֹומרין: ּבפניו, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָנּדּוהּו
נּדּוי.מחרם'. ּבֹו ׁשבּועה, ּבֹו אלה, ּבֹו - ו'ארּור' ְְֳִָָָָָָ

הּנּדּוי ּכיצד ‚. למּתירין 'ׁשרּוי  לֹו: אֹומרין החרם? אֹו ְִִִִֵֵֶַַַַָָ
'ּפלֹוני, אֹומרין: ּבפניו, ׁשּלא הּתירּוהּו ואם ;'ל ְְְְִִִִִֶָָָָֹּומחּול

לֹו'. ּומחּול לֹו ָָׁשרּוי
עּמֹו?מה „. וׁשּנֹוהגין ּבעצמֹו, המנּדה ׁשּינהג הּמנהג הּוא ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָֹֻ

נּדּויֹו ימי ּכל ּכאבל ּולכּבס לסּפר אסּור מזּמנין מנּדה ואין , ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻ
בשלושה]עליו המזון לברכת אֹותֹו[מצרפין ּכֹוללין ולא , ְְִָָֹ

ּבארּבע  עּמֹו יֹוׁשבין ולא עׂשרה, ׁשּצרי ּדבר לכל ְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָָֹּבעׂשרה
לאחרים הּוא ׁשֹונה אבל תורה]אּמֹות. לֹו;[מלמד וׁשֹונין , ְֲֲִִֵֶַַָ

לאחרים]ונׂשּכר מלאכה וׂשֹוכר [לעשות ואם [אחרים], מת . ְְְְִִֵֵָ
ארֹונֹו על אבן ּומּניחין ׁשֹולחין ּדין ּבית - ּכלֹומר ּבנּדּויֹו , ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַ

צרי ואין הּצּבּור; מן מבּדל ׁשהּוא לפי אֹותֹו, רֹוגמין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָֻׁשהן
מּטתֹו. את מלּוין ואין אֹותֹו, מסּפידין ׁשאין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָלֹומר,

ׁשֹונין יתר ‰. ואין לאחרים, ׁשֹונה ׁשאינֹו - הּמחרם עליו ְֲֳִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ואינֹו ּתלמּודֹו. יׁשּכח ׁשּלא ּכדי לעצמֹו, הּוא ׁשֹונה אבל ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָֹלֹו;
ואין  עּמֹו, ונֹותנין נֹוׂשאין ואין לֹו; נׂשּכרין ואין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵָָנׂשּכר,

ּפרנסתֹו ּכדי עסק, מעט אּלא עּמֹו, .מתעּסקין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
.Â מנּדין מי - להּתירֹו ּבּקׁש ולא יֹום, ׁשלׁשים ּבנּדּויֹו ׁשּיׁשב ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָֹֹ

- להּתירֹו ּבּקׁש ולא אחרים, יֹום ׁשלׁשים יׁשב ׁשנּיה; ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָֹֹאֹותֹו
אֹותֹו .מחרימין ְִִַ

.Ê אפּלּוּבכּמה ּבׁשלׁשה, החרם? אֹו הּנּדּוי מּתירין ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָֹ
ת"ח]הדיֹוטֹות לבּדֹו.[שאינם הּנּדּוי מּתיר ממחה, ויחיד ; ְְְְִִִֶֶַַַָֻ

הרב. ּבמקֹום ואפּלּו החרם, אֹו הּנּדּוי להּתיר לּתלמיד ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָויׁש
.Ë ּבגללֹוׁשלׁשה ׁשּנּדּוהּו מּדבר זה וחזר להן, והלכּו ׁשּנּדּו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

לֹו ּומּתירין אחרים, ׁשלׁשה ּבאין -. ְֲִִִִֵַָָֹ
.È נּדּויֹומי לֹו ויּתיר הּנׂשיא אצל יל נּדהּו, מי ידע .ׁשּלא ְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

.‡È עצמֹונּדּוי מ ּפי אפּלּו ּתנאי, הפרהעל צרי אם - [אף ְְֲֲִִִִִַַַָָָ
התנאי] נתקיים נּדה לא ואפּלּו עצמֹו, ׁשּנּדה חכמים ּתלמיד .ְְֲֲִִִִִֶַַַָָָ

- נּדּוי עליו ׁשחּיב ּדבר על ואפּלּו ּפלֹוני, ּדעת על ְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָעצמֹו
לעצמֹו. מפר זה ְְֲֵֵֵֶַהרי

.·È ּבחלֹוםמי אותו]ׁשּנּדּוהּו מנדה שמישהו ידע [חלם אפּלּו , ֲֲִִִֶַַָ
להּתירֹו הלכֹות, ׁשּׁשֹונין אדם ּבני עׂשרה צרי - נּדהּו ְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָָמי
מצא, לא ּפרסה. עד אחריהן טֹורח מצא, לא ואם ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹמּנּדּויֹו;
מי  לֹו מּתירין מצא, לא מׁשנה; ׁשּׁשֹונין עׂשרה לֹו ְֲִִִִִִִֶַַָָָָָֹמּתירין
עׂשרה  אפּלּו לֹו מּתירין מצא, לא ּבּתֹורה; לקרֹות ְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָֹׁשּיֹודעין
לֹו מּתירין עׂשרה, ּבמקֹומֹו מצא לא לקרֹות. יֹודעין ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹׁשאינן

ׁשלׁשה  .אפּלּו ְֲִָֹ
.‚È לֹומי מּתירין אין ּבפניו, נּדּוהּוׁשּנּדּוהּו ּבפניו; אּלא ְְִִִִִֵֶֶַָָָָָ

ואין  ּבפניו. ׁשּלא ּבין ּבפניו ּבין לֹו מּתירין ּבפניו, ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹׁשּלא
ּומּתירין  מנּדין אּלא ּכלּום, להפרה נּדּוי אחד,ּבין ּברגע ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

זה  להּניח ּדין ּבית ראּו ואם למּוטב. המנּדה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֻּכׁשּיחזר
ּדין  ּבית ראּו אם וכן רׁשעֹו. ּכפי מּניחין ׁשנים, ּכּמה ְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָָּבנּדּויֹו

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



dxfקעד dcear zekld - rcnd xtq - zah h"k iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

לכּתחּלה לזה נידוי]להחרים ׁשאֹוכל [ללא מי ּולהחרים , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ
עּמֹו וׁשֹותה -עּמֹו אּמֹות ּבארּבע עּמֹו ׁשּיעמד מי אֹו ְְְֲִִִִֶֶַַַַֹ

ׁשּלא  עד לּתֹורה, סיג לעׂשֹות ּוכדי ליּסרֹו, ּכדי ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹמחרימין
לנּדֹות  לחכם רׁשּות ׁשּיׁש ּפי על אף החּטאים. ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָיפרצּוה
ּבדבר  עצמֹו להנהיג חכמים לתלמיד ׁשבח אינֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָלכבֹודֹו,
לּבֹו יׁשית ולא הארץ, עּמי מּדברי אזניו מעלים אּלא ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹזה,
הּדברים  לכל "ּגם ּבחכמתֹו: ׁשלמה ׁשאמר ּכענין - ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָֹֹלהן
חסידים  ּדר היה וכן ."לּב ּתּתן אל ידּברּו, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָאׁשר
עֹוד, ולא מׁשיבין; ואינן חרּפתן, ׁשֹומעין - ְְְְְִִִִִֵֶָָָָֹהראׁשֹונים
היּו ּגדֹולים וחכמים לֹו. וסֹולחין למחרף ׁשּמֹוחלין ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָאּלא
אדם  נּדּו לא ׁשּמעֹולם ואֹומרין הּנאין, ּבמעׂשיהן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמׁשּתּבחין
חכמים, ּתלמידי ׁשל ּדרּכן היא וזֹו לכבֹודן. החרימּוהּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹולא
אֹו ּבׁשּבּזּוהּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבּה. ליל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשראּוי
אדם  חרפֹו אֹו ׁשּבּזהּו חכמים ּתלמיד אבל ּבּסתר. ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָחרפּוהּו
נענׁש, - מחל ואם ּכבֹודֹו. על למחל לֹו אסּור ְְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָֹּבפרהסיא,
עד  ּכנחׁש, הרּבה ונֹוטר נֹוקם אּלא ּתֹורה; ּבזיֹון ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּזה

לֹו. ויסלח מחילה, מּמּנּו ְְְְִִִֵֶֶַַָׁשּיבּקׁש
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ה  טבת כ"ט שלישי יום
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עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות וחמּׁשים אחת ּבכללן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָיׁש
פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וארּבעים ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹותׁשע
אחר  לתּור ׁשּלא (ב) זרה; עבֹודה אחר לפנֹות ׁשּלא ְֲִֶֶַַַַָָָָֹֹ(א)
ׁשּלא  (ד) לגּדף; ׁשּלא (ג) העינים; ּוראּית הּלב ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹהרהּור
לּה; יׁשּתחוה ׁשּלא (ה) עבֹודתּה; ּכדר אֹותּה ְְֲֲֲִֶֶֶֶַַָָָָֹֹיעבד
אפּלּו ּפסל לעׂשֹות ׁשּלא (ז) לעצמֹו; ּפסל לעׂשֹות ׁשּלא ְְֲֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַֹֹ(ו)
ׁשּלא  (ט) לנֹואי; אפּלּו צּורֹות לעׂשֹות ׁשּלא (ח) ְֲֲֲִִֵֶֶַַֹֹלאחרים;
ׁשּלא  (יא) הּנּדחת; עיר לׂשרף (י) אחריה; אחרים ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹלהּדיח
להסית  ׁשּלא (יג) ממֹונּה; מּכל להנֹות ׁשּלא (יב) ְְִִִֵֶֶָָָָָָֹֹלבנֹותּה;
לעזב  ׁשּלא (טו) הּמסית; לאהב ׁשּלא (יד) לעבדּה; ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹֹיחיד
זכּות; עליו ללּמד ׁשּלא (יז) להּצילֹו; ׁשּלא (טז) ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹׂשנאתֹו;
להתנּבא  ׁשּלא (יט) חֹובה; עליו מּללּמד יּמנע ׁשּלא ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ(יח)
ׁשּלא  (כא) ּבׁשמּה; הּמתנּבא מן לׁשמע ׁשּלא (כ) ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹּבׁשמּה;
מהריגת  לגּור ׁשּלא (כב) ה'; ּבׁשם ואפּלּו ּבׁשקר, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹלהתנּבא
ׁשּלא  (כד) זרה; עבֹודה ּבׁשם לּׁשבע ׁשּלא (כג) ׁשקר; ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹנביא
ׁשּלא  (כו) יּדעֹוני; לעׂשֹות ׁשּלא (כה) אֹוב; ְֲֲִִֶֶַַֹֹלעׂשֹות
ׁשּלא  (כח) מּצבה; להקים ׁשּלא (כז) ;לּמל ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹלהעביר
אׁשרה; לּטע ׁשּלא (כט) מׂשּכית; אבן על ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹלהׁשּתחוֹות
ׁשּלא  (לא) ּבׁשבילּה; הּנעׂשה וכל זרה עבֹודה לאּבד ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹ(ל)
להנֹות  ׁשּלא (לב) מׁשּמׁשיה; ּובכל זרה ּבעבֹודה ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָֹלהנֹות
זרה; עבֹודה לעֹובדי ּברית לכרת ׁשּלא (לג) נעבד; ְְְְְֱֲִִִֵֶֶָָָָֹֹּבצּפּוי
ּבארצנּו; יׁשבּו ׁשּלא (לה) עליהן; לחן ׁשּלא ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָֹֹֹ(לד)

ׁשּלא (לו) (לז) ּובמלּבּוׁשן; ּבמנהגֹותן להּדּמֹות ְְְְְִִֶֶַַָָָֹֹׁשּלא
ׁשּלא  (מ) לעֹונן; ׁשּלא (לט) לקסם; ׁשּלא (לח) ְְְִֵֵֶֶֶַֹֹֹֹלנחׁש;
ׁשּלא  (מב) הּמתים; אל לדרׁש ׁשּלא (מא) חבר; ְְִִֵֶֶֶֶֶַַֹֹֹֹלחּבר
ׁשּלא  (מד) ּביּדעֹוני; לׁשאל ׁשּלא (מג) ּבאֹוב; ְְְְְִִִִֶֶֹֹֹֹלׁשאל
להׁשחית  ׁשּלא (מו) ראׁש; ּפאת להּקיף ׁשּלא (מה) ְְְְְִִֵֶֶַַַַֹֹֹלכּׁשף;
ׁשּלא  (מח) אּׁשה; עדי איׁש יעּדה ׁשּלא (מז) זקן; ְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹֹּפאת
ׁשּלא  (נ) קעקע; לכּתב ׁשּלא (מט) איׁש; עדי אּׁשה ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָֹֹֹּתעּדה
ּכל  ּובאּור מת. על קרחה לעׂשֹות ׁשּלא (נא) ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹלהתּגֹודד;

אּלּו. ּבפרקים - האּלּו ְְִִִֵֵַָָהּמצוֹות

א  ¤¤ּפרק
הראשון]אנֹוׁשּבימי ‡. אדם בן שת טעּות [בן האדם ּבני טעּו ְֱִֵֵָָָָָ

ונבערה ואנֹוׁש[נכסלה]ּגדֹולה, הּדֹור; אֹותֹו חכמי עצת ְְְְֱֲֲִֵֶַַַָָ
טעּותם  היתה וזֹו הּטֹועים. מן והאל עצמֹו, הֹואיל אמרּו, : ְְְְְִִִֵַַָָָָָָ

וגלּגּלים אּלּו ּכֹוכבים ּונתנם ּברא העֹולם, את להנהיג אּלּו ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
- לפניו המׁשּמׁשין ׁשּמׁשין והן ּכבֹוד, להם חלק ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָּבּמרֹום,
רצֹון  וזהּו ּכבֹוד. להם ולחלק ּולפארם, לׁשּבחם הם ְְְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹראּויין

ּולכּבד לגּדל הּוא, ּברּו ּכמֹו[את]האל וכּבדֹו, ׁשּגּדלֹו מי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָ
הּוא  וזה לפניו, והעֹומדים עבדיו לכּבד רֹוצה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשהּמל
התחילּו לּבם, על זה ּדבר ׁשעלה ּכיון .מל ׁשל ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּכבֹודֹו
ּולׁשּבחם  קרּבנֹות, להן ּולהקריב היכלֹות, לּכֹוכבים ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָלבנֹות
רצֹון  להּׂשיג ּכדי - למּולם ּולהׁשּתחֹות ּבדברים, ְְְְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָּולפארם
היּו וכ זרה. עבֹודה עּקר היה וזה הרעה. ּבדעּתם ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָָָהּבֹורא,
ׁשאין  אֹומרים ׁשהן לא עּקרּה, הּיֹודעים עֹובדיה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹאֹומרים
לא  "מי אֹומר: ׁשּירמיה הּוא זה. ּכֹוכב אּלא אלֹוּה ְְֱִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשם
ּובכל  הּגֹוים חכמי בכל ּכי יאתה, ל ּכי הּגֹוים, מל ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָירא
הבלים  מּוסר ויכסלּו, יבערּו ּובאחת ,ּכמֹו מאין ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָמלכּותם
;לבּד האל הּוא ׁשאּתה יֹודעים הּכל ּכלֹומר, - הּוא" ְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹעץ
הּוא. רצֹונ ההבל ׁשּזה ׁשּמדּמים ּוכסילּותם, טעּותם ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָאבל

ׁשקר,·. נביאי אדם ּבבני עמדּו הּימים, ׁשארכּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָואחר
ּפלֹוני', ּכֹוכב 'עבדּו להם: ואמר להם צּוה ׁשהאל ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָואמרּו
לֹו ּובנּו ,וכ ּכ לֹו ונּסכּו לֹו והקריבּו הּכֹוכבים, 'ּכל ְְְְְְִִַַַָָָָאֹו
הּנׁשים  העם, ּכל לֹו להׁשּתחֹות ּכדי צּורתֹו ועׂשּו ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָהיכל,
ׁשּבדה  צּורה להם ּומֹודיע הארץ'. עם ּוׁשאר ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָוהּקטּנים
ׁשהֹודיעּוהּו הּפלֹוני הּכֹוכב צּורת היא 'זֹו ואֹומר: ְְִִִִִֵֶַַַָמּלּבֹו,
ּבהיכלֹות  צּורֹות לעׂשֹות זֹו ּדר על והתחילּו ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָּבנבּואתֹו'.
ּומתקּבצים  הּגבעֹות, ועל ההרים ּובראׁשי האילנֹות ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָותחת
מטיבה  הּצּורה ׁשּזֹו העם, לכל ואֹומרים להם; ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָּומׁשּתחוים
אֹומרים  והּכֹומרין מּמּנה. ּוליראה לעבדּה וראּוי ְְְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָּומרעה,
ואל  ,וכ ּכ 'ועׂשּו ותצליחּו', ּתרּבּו זֹו 'ׁשּבעבֹודה ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָלהם:
ולֹומר  לעמד אחרים ּכֹוזבים והתחילּו .'וכ ּכ ְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָֹּתעׂשּו
עּמהם  ּדּבר הּמלא אֹו עצמֹו הּגלּגל אֹו עצמֹו ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָׁשהּכֹוכב
עבֹודתֹו, ּדר להם והֹודיע ,'וכ ּבכ 'עבדּוני להם: ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָואמר
העֹולם, ּבכל זה ּדבר ּופׁשט .'ּכ ּתעׂשּו ואל ,ּכ ְְֲֲֶַַַַָָָָָָָָ'ועׂשּו
להן, ּולהקריב מּזֹו, זֹו מׁשּנֹות ּבעבֹודֹות הּצּורֹות את ְְְֲֲִִֶֶַַַַָֹֻלעבד
הּׁשם  נׁשּתּכח הּימים, ׁשארכּו וכיון להן. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּולהׁשּתחֹות
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הּכירּוהּו; ולא ּומּדעּתם, הּיקּום ּכל מּפי והּנֹורא ְְְְְִִִִִִַַַַָָָָֹהּנכּבד
אּלא  יֹודעים אינם והּקטּנים, והּנׁשים הארץ עם ּכל ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָונמצאּו
מּקטנּותן  ׁשּנתחּנכּו ּבנין, ׁשל וההיכל ואבן עץ ׁשל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּצּורה
ׁשהיּו והחכמים ּבׁשמן. ּולהּׁשבע ּולעבדן, להן ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָלהׁשּתחֹות
אלֹוּה ׁשם ׁשאין מדּמין ּבהן, וכּיֹוצא הּכֹומרים ּכגֹון ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבהם,
ּבגללם  האּלּו הּצּורֹות ׁשּנעׂשּו והּגלּגּלים הּכֹוכבים ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָאּלא

דמותן]ולדמּותן ׁשם [לפי היה לא העֹולמים, צּור אבל . ְְֲִִָָָָָָָֹ
יחידים  אּלא יֹודעֹו, ולא חנֹומּכירֹו ּכגֹון ּבעֹולם, ְְְְֲִִִֶַָָָֹ

העֹולם  היה זֹו, ּדר ועל ועבר. וׁשם ונח ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּומתּוׁשלח
ׁשהּוא [נמשך]מתּגלּגל עֹולם, ׁשל עּמּודֹו ׁשּנֹולד עד ,והֹול ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָ

הּׁשלֹום. עליו אבינּו ְִַַָָָָָָאברהם
שנים]ׁשּנגמל ּכיון‚. ג' בן אימו, [=כינוי זהאיתן [מחלב ְִֵֵֶֶַָָ

לׁשֹוטטלאבות] התחיל ולחׁשב ּבדעּתֹו[לחפש], קטן, והּוא ְְְְְְְִִֵַַָָֹ
ּתמּה: והיה ּובּלילה; הּגלּגל ּבּיֹום ׁשּיהיה אפׁשר, היא' ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

אֹותֹו? יסּבב ּומי מנהיג? לֹו יהיה ולא ּתמיד, נֹוהג ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹהּזה
מלּמד  לֹו היה ולא עצמֹו'! את ׁשּיסּבב אפׁשר ׁשאי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלפי
עֹובדי  ּבין ּכׂשּדים ּבאּור מׁשקע אּלא ּדבר, מֹודיע ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹֻולא
עֹובדים  העם וכל ואּמֹו ואביו הּטּפׁשים. זרה ְְְְְֲִִִִִַָָָָָָָעבֹודה
ּומבין, מׁשֹוטט ולּבֹו עּמהם. עֹובד היה והּוא זרה, ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָעבֹודה

הּצ קו והבין האמת, ּדר ׁשהּׂשיג הּנכֹונה;עד מּדעּתֹו דק ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ׁשם ׁשּיׁש שישנו]וידע הּגלּגל,[- מנהיג והּוא אחד, אלֹוּה ְְְְֱִֵֶֶַַַַַַָָָ

וידע  מּמּנּו. חּוץ אלֹוּה הּנמצא ּבכל ואין הּכל, ּברא ְְְְְֱִִֵֶַַַַָָָָָֹוהּוא
לטעֹות להם ׁשּגרם ודבר טֹועים, העם שורש ׁשּכל [ידע ְְִִֶֶֶַָָָָָָָ

עד טעותם] הּצּורֹות, ואת הּכֹוכבים את ׁשעֹובדים זה ,ְְִִֶֶֶֶַַַָ
ּובן  מּדעּתם; האמת ׁשנהׁשאבד את ארּבעים אברהם הּכיר ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ּתׁשּובֹות להׁשיב התחיל וידע, ׁשהּכיר ּכיון [להקשות ּבֹוראֹו. ְְְְְִִִִִֵֶַָָָ
ולֹומר קושיות] עּמהם, ּדין ולער ּכׂשּדים, אּור ּבני ְְְְֲִִִֵֶַַַַָֹעל

את  וׁשבר ּבּה'. הֹולכים ׁשאּתם האמת, ּדר זֹו ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁש'אין
אּלא  לעבד ראּוי ׁשאין לעם, להֹודיע והתחיל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהּצלמים,
ּכדי  - ּולנּס ּולהקריב להׁשּתחֹות ראּוי ולֹו העֹולם, ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַַָָָלאלֹוּה
ּכל  ולׁשּבר לאּבד וראּוי הּבאים; הּברּואים ּכל ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשּיּכירּוהּו
ׁשהם  אּלּו ּכמֹו העם, ּכל ּבהן יטעּו ׁשּלא ּכדי ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹהּצּורֹות,
עליהם  ׁשּגבר ּכיון אּלּו. אּלא אלֹוּה ׁשם ׁשאין ְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמדּמים

להרגֹו הּמל ּבּקׁש לחרן.ּבראיֹותיו, ויצא נס, לֹו נעׂשה ; ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
ּולהֹודיעם  העם, לכל ּגדֹול ּבקֹול ולקרֹות לעמד ְְְְְְְֲִִִִַָָָָָֹוהתחיל
מהּל והיה לעבד. ראּוי ולֹו העֹולם, לכל אחד אלֹוּה ְְְְֱֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּיׁש
עד  לממלכה, ּומּממלכה לעיר מעיר העם ּומקּבץ ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָוקֹורא
ּבׁשם  ׁשם "וּיקרא ׁשּנאמר: קֹורא, והּוא ּכנען, לארץ ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשהּגיע

וכיון  עֹולם". אל העםה' וׁשֹואלין ׁשהיּו אליו מתקּבצין ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָ
עד  ּדעּתֹו ּכפי ואחד אחד לכל מֹודיע היה ּדבריו, על ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָלֹו

עד האמת, לדר אלפים ׁשּנת ׁשּיחזירהּו אליו קּבצּו ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
העּקר  ּבלּבם וׁשתל אברהם. ּבית אנׁשי והם ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָּורבבֹות,

ּבנֹוהּגדֹול ליצחק והֹודיעֹו ספרים. ּבֹו וחּבר ויׁשב הּזה, , ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ
מלּמד האמת]ּומחזיריצחק ליעקב [לדרך הֹודיעֹו ויצחק ; ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָֹ

ויעקב  אליו. הּנלוים ּכל ּומחזיר מלּמד ויׁשב ללּמד, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹּומּנהּו
והֹוׁשיבֹו ראׁש, ּומּנהּו לוי והבּדיל ּכּלם, ּבניו לּמד ְְְִִִִִִִֵֵָָָָָֹֻאבינּו
את  וצּוה אברהם; מצות ולׁשמר ה', ּדר לל ּמד ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּביׁשיבה

יׁשּתּכח  ׁשּלא ּכדי ממּנה, לוי מּבני יפסיקּו ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֻּבניו
ּובּנלוים  יעקב ּבבני ּומתּגּבר הֹול הּדבר והיה ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹהּלּמּוד.

אּמה  ּבעֹולם ונעׂשת יֹודעתעליהם, עד ׁשהיא ה', את ְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
מעׂשיהן  ללמד וחזרּו ּבמצרים, ליׂשראל הּימים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשארכּו
ׁשעמד  לוי, מּׁשבט חּוץ - ּכמֹותן זרה עבֹודה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹולעבד
זרה. עבֹודה לוי ׁשבט עבד לא ּומעֹולם אבֹות; ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹּבמצות
ּבני  וחֹוזרין נעקר, אברהם ׁשּׁשתל והעּקר היה, קט ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָוכמעט

ּותעּיֹו העּמים לטעּות אֹותנּו,יעקב ה' ּומאהבת תן. ְְֲֲִִֵַַַַָָָָֹ
אבינּו לאברהם הּׁשבּועה את רּבנּוּומּׁשמרֹו מׁשה עׂשה , ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

ּכל ׁשל רּבנּו,ורּבן מׁשה ׁשּנתנּבא ּכיון ּוׁשלחֹו. הּנביאים, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּדר והֹודיען ּבמצוֹות הכּתירן לנחלה, ּביׂשראל ה' ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָּובחר
אחריה. הּטֹועין וכל זרה עבֹודה מׁשּפט ּיהיה ּומה ְְְֲֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָעבֹודתֹו,

ה'תשע"ה  שבט א' רביעי יום

ב ּפרק ¤¤
זרה עּקר ‡. ּבעבֹודה לעבד הּצּוּוי ׁשּלא מּכל , אחד ֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹ

אחד הּברּואים ולא ּכֹוכב, ולא ּגלּגל, ולא ,מלא לא - ְְְְְְִֶַַַַָָָֹֹֹֹ
על  ואף מהם. הּנבראים מּכל אחד ולא היסֹודֹות, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמארּבע
הּנברא  עֹובד והּוא האלהים, הּוא ׁשה' יֹודע ׁשהעֹובד ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּפי
זה  הרי - ּתחּלה ּדֹורֹו ואנׁשי אנֹוׁש ׁשעבד ּדר על ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּזה
עליו  ּתֹורה ׁשהזהירה הּוא זה, וענין זרה. עבֹודה ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָעֹובד
וגֹו' הּׁשמׁש את וראית הּׁשמימה, עיני ּתּׂשא "ּופן ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָואמרה:
ׁשּמא  ּכלֹומר, העּמים"; לכל אתם אלהי ה' חלק ְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹאׁשר

לּב ּבעין בליבך]ּתׁשּוט הן [תחשוב ׁשאּלּו ותראה , ְְְְִִֵֵֵֶֶָ
העֹולם  לכל אֹותם ה' ׁשחלק והם העֹולם, את ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָהּמנהיגים
ותאמר  עֹולם, ׁשל ּכמנהגֹו ונפסדים והוים חּיים ְְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָֹֹלהיֹותן
ואמר: צּוה זה ּובענין ּולעבדן. להן להׁשּתחוֹות ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָׁשראּוי
ּתטעּו ׁשּלא ּכלֹומר, - לבבכם" יפּתה ּפן לכם ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָֹ"הּׁשמרּו

סרסּור  להיֹותן אּלּו, לעבד הּלב ּובין [סוכן]ּבהרהּור ּביניכם ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹ
ֵַהּבֹורא.

היאספרים ·. ּבעבֹודתּה, זרה עבֹודה עֹובדי חּברּו רּבים ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָ
ּומה עבֹודתּה ּברּועּקר הּקדֹוׁש צּונּו ּומעׂשיה. ּמׁשּפטיה ְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָ

ּבּה, נהרהר ולא ּכלל, הּספרים ּבאֹותן לקרֹות ׁשּלא ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹהּוא,
מּדבריה  ּבדבר ואפּלּוולא .- הּצּורה ּבדמּות להסּתּכל ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

נאמר: זה ּובענין האלילם". אל ּתפנּו "אל ׁשּנאמר: ְְְֱֱֱִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָאסּור,
ּתׁשאל  ׁשּלא - יעבדּו" איכה לאמר, לאלהיהם ּתדרׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹֹ"ּופן
עֹובד; אּתה ׁשאין ּפי על ואף היא, היא עבֹודתּה ּדר ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָעל
ׁשהן  ּכמֹו ולעׂשֹות אחריה להּפנֹות ל ּגֹורם זה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּדבר

אני". ּגם ּכן "ואעׂשה ׁשּנאמר: ְֱֱִִֵֶֶֶֶַַָעֹוׂשין,
יּפנה וכל ‚. ׁשּלא והּוא הן, אחד ּבענין האּלּו הּלאוין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

ויחקור] ּבדר[יתענין אחריה הּנפנה וכל זרה; עבֹודה ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָאחר
מעׂשה ּבֹו עֹוׂשה לראותו]ׁשהּוא מנת על מכוסה פסל גילה ,[כגון ֲֶֶֶַ

להּפנֹות  ׁשאסּור הּוא ּבלבד זרה עבֹודה ולא לֹוקה. זה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹהרי
ּכ אּלא ּבמחׁשבה, לאדם אחריה לֹו ׁשּגֹורמת מחׁשבה ל ְֲֲֲֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ

להעלֹותּה ׁשּלא אנּו מזהרים - הּתֹורה מעּקרי עּקר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֻלעקר
אחר  ונּמׁש ונחׁשב לכ ּדעּתנּו נּסיח ולא לּבנּו, ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָֹֹעל
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לכּתחּלה לזה נידוי]להחרים ׁשאֹוכל [ללא מי ּולהחרים , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ
עּמֹו וׁשֹותה -עּמֹו אּמֹות ּבארּבע עּמֹו ׁשּיעמד מי אֹו ְְְֲִִִִֶֶַַַַֹ

ׁשּלא  עד לּתֹורה, סיג לעׂשֹות ּוכדי ליּסרֹו, ּכדי ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹמחרימין
לנּדֹות  לחכם רׁשּות ׁשּיׁש ּפי על אף החּטאים. ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָיפרצּוה
ּבדבר  עצמֹו להנהיג חכמים לתלמיד ׁשבח אינֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָלכבֹודֹו,
לּבֹו יׁשית ולא הארץ, עּמי מּדברי אזניו מעלים אּלא ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹזה,
הּדברים  לכל "ּגם ּבחכמתֹו: ׁשלמה ׁשאמר ּכענין - ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָֹֹלהן
חסידים  ּדר היה וכן ."לּב ּתּתן אל ידּברּו, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָאׁשר
עֹוד, ולא מׁשיבין; ואינן חרּפתן, ׁשֹומעין - ְְְְְִִִִִֵֶָָָָֹהראׁשֹונים
היּו ּגדֹולים וחכמים לֹו. וסֹולחין למחרף ׁשּמֹוחלין ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָאּלא
אדם  נּדּו לא ׁשּמעֹולם ואֹומרין הּנאין, ּבמעׂשיהן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמׁשּתּבחין
חכמים, ּתלמידי ׁשל ּדרּכן היא וזֹו לכבֹודן. החרימּוהּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹולא
אֹו ּבׁשּבּזּוהּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבּה. ליל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשראּוי
אדם  חרפֹו אֹו ׁשּבּזהּו חכמים ּתלמיד אבל ּבּסתר. ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָחרפּוהּו
נענׁש, - מחל ואם ּכבֹודֹו. על למחל לֹו אסּור ְְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָֹּבפרהסיא,
עד  ּכנחׁש, הרּבה ונֹוטר נֹוקם אּלא ּתֹורה; ּבזיֹון ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּזה

לֹו. ויסלח מחילה, מּמּנּו ְְְְִִִֵֶֶַַָׁשּיבּקׁש
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ה  טבת כ"ט שלישי יום

dxf dcFar zFkld¦§£¨¨¨
miFBd zFTge
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עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות וחמּׁשים אחת ּבכללן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָיׁש
פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות וארּבעים ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹותׁשע
אחר  לתּור ׁשּלא (ב) זרה; עבֹודה אחר לפנֹות ׁשּלא ְֲִֶֶַַַַָָָָֹֹ(א)
ׁשּלא  (ד) לגּדף; ׁשּלא (ג) העינים; ּוראּית הּלב ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹהרהּור
לּה; יׁשּתחוה ׁשּלא (ה) עבֹודתּה; ּכדר אֹותּה ְְֲֲֲִֶֶֶֶַַָָָָֹֹיעבד
אפּלּו ּפסל לעׂשֹות ׁשּלא (ז) לעצמֹו; ּפסל לעׂשֹות ׁשּלא ְְֲֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַֹֹ(ו)
ׁשּלא  (ט) לנֹואי; אפּלּו צּורֹות לעׂשֹות ׁשּלא (ח) ְֲֲֲִִֵֶֶַַֹֹלאחרים;
ׁשּלא  (יא) הּנּדחת; עיר לׂשרף (י) אחריה; אחרים ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹלהּדיח
להסית  ׁשּלא (יג) ממֹונּה; מּכל להנֹות ׁשּלא (יב) ְְִִִֵֶֶָָָָָָֹֹלבנֹותּה;
לעזב  ׁשּלא (טו) הּמסית; לאהב ׁשּלא (יד) לעבדּה; ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹֹיחיד
זכּות; עליו ללּמד ׁשּלא (יז) להּצילֹו; ׁשּלא (טז) ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹׂשנאתֹו;
להתנּבא  ׁשּלא (יט) חֹובה; עליו מּללּמד יּמנע ׁשּלא ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ(יח)
ׁשּלא  (כא) ּבׁשמּה; הּמתנּבא מן לׁשמע ׁשּלא (כ) ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹּבׁשמּה;
מהריגת  לגּור ׁשּלא (כב) ה'; ּבׁשם ואפּלּו ּבׁשקר, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹלהתנּבא
ׁשּלא  (כד) זרה; עבֹודה ּבׁשם לּׁשבע ׁשּלא (כג) ׁשקר; ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹנביא
ׁשּלא  (כו) יּדעֹוני; לעׂשֹות ׁשּלא (כה) אֹוב; ְֲֲִִֶֶַַֹֹלעׂשֹות
ׁשּלא  (כח) מּצבה; להקים ׁשּלא (כז) ;לּמל ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹלהעביר
אׁשרה; לּטע ׁשּלא (כט) מׂשּכית; אבן על ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹלהׁשּתחוֹות
ׁשּלא  (לא) ּבׁשבילּה; הּנעׂשה וכל זרה עבֹודה לאּבד ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹ(ל)
להנֹות  ׁשּלא (לב) מׁשּמׁשיה; ּובכל זרה ּבעבֹודה ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָֹלהנֹות
זרה; עבֹודה לעֹובדי ּברית לכרת ׁשּלא (לג) נעבד; ְְְְְֱֲִִִֵֶֶָָָָֹֹּבצּפּוי
ּבארצנּו; יׁשבּו ׁשּלא (לה) עליהן; לחן ׁשּלא ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָֹֹֹ(לד)

ׁשּלא (לו) (לז) ּובמלּבּוׁשן; ּבמנהגֹותן להּדּמֹות ְְְְְִִֶֶַַָָָֹֹׁשּלא
ׁשּלא  (מ) לעֹונן; ׁשּלא (לט) לקסם; ׁשּלא (לח) ְְְִֵֵֶֶֶַֹֹֹֹלנחׁש;
ׁשּלא  (מב) הּמתים; אל לדרׁש ׁשּלא (מא) חבר; ְְִִֵֶֶֶֶֶַַֹֹֹֹלחּבר
ׁשּלא  (מד) ּביּדעֹוני; לׁשאל ׁשּלא (מג) ּבאֹוב; ְְְְְִִִִֶֶֹֹֹֹלׁשאל
להׁשחית  ׁשּלא (מו) ראׁש; ּפאת להּקיף ׁשּלא (מה) ְְְְְִִֵֶֶַַַַֹֹֹלכּׁשף;
ׁשּלא  (מח) אּׁשה; עדי איׁש יעּדה ׁשּלא (מז) זקן; ְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹֹּפאת
ׁשּלא  (נ) קעקע; לכּתב ׁשּלא (מט) איׁש; עדי אּׁשה ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָֹֹֹּתעּדה
ּכל  ּובאּור מת. על קרחה לעׂשֹות ׁשּלא (נא) ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹלהתּגֹודד;

אּלּו. ּבפרקים - האּלּו ְְִִִֵֵַָָהּמצוֹות

א  ¤¤ּפרק
הראשון]אנֹוׁשּבימי ‡. אדם בן שת טעּות [בן האדם ּבני טעּו ְֱִֵֵָָָָָ

ונבערה ואנֹוׁש[נכסלה]ּגדֹולה, הּדֹור; אֹותֹו חכמי עצת ְְְְֱֲֲִֵֶַַַָָ
טעּותם  היתה וזֹו הּטֹועים. מן והאל עצמֹו, הֹואיל אמרּו, : ְְְְְִִִֵַַָָָָָָ

וגלּגּלים אּלּו ּכֹוכבים ּונתנם ּברא העֹולם, את להנהיג אּלּו ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
- לפניו המׁשּמׁשין ׁשּמׁשין והן ּכבֹוד, להם חלק ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָּבּמרֹום,
רצֹון  וזהּו ּכבֹוד. להם ולחלק ּולפארם, לׁשּבחם הם ְְְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹראּויין

ּולכּבד לגּדל הּוא, ּברּו ּכמֹו[את]האל וכּבדֹו, ׁשּגּדלֹו מי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָ
הּוא  וזה לפניו, והעֹומדים עבדיו לכּבד רֹוצה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשהּמל
התחילּו לּבם, על זה ּדבר ׁשעלה ּכיון .מל ׁשל ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּכבֹודֹו
ּולׁשּבחם  קרּבנֹות, להן ּולהקריב היכלֹות, לּכֹוכבים ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָלבנֹות
רצֹון  להּׂשיג ּכדי - למּולם ּולהׁשּתחֹות ּבדברים, ְְְְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָּולפארם
היּו וכ זרה. עבֹודה עּקר היה וזה הרעה. ּבדעּתם ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָָָהּבֹורא,
ׁשאין  אֹומרים ׁשהן לא עּקרּה, הּיֹודעים עֹובדיה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹאֹומרים
לא  "מי אֹומר: ׁשּירמיה הּוא זה. ּכֹוכב אּלא אלֹוּה ְְֱִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשם
ּובכל  הּגֹוים חכמי בכל ּכי יאתה, ל ּכי הּגֹוים, מל ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָירא
הבלים  מּוסר ויכסלּו, יבערּו ּובאחת ,ּכמֹו מאין ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָמלכּותם
;לבּד האל הּוא ׁשאּתה יֹודעים הּכל ּכלֹומר, - הּוא" ְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹעץ
הּוא. רצֹונ ההבל ׁשּזה ׁשּמדּמים ּוכסילּותם, טעּותם ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָאבל

ׁשקר,·. נביאי אדם ּבבני עמדּו הּימים, ׁשארכּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָואחר
ּפלֹוני', ּכֹוכב 'עבדּו להם: ואמר להם צּוה ׁשהאל ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָואמרּו
לֹו ּובנּו ,וכ ּכ לֹו ונּסכּו לֹו והקריבּו הּכֹוכבים, 'ּכל ְְְְְְִִַַַָָָָאֹו
הּנׁשים  העם, ּכל לֹו להׁשּתחֹות ּכדי צּורתֹו ועׂשּו ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָהיכל,
ׁשּבדה  צּורה להם ּומֹודיע הארץ'. עם ּוׁשאר ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָוהּקטּנים
ׁשהֹודיעּוהּו הּפלֹוני הּכֹוכב צּורת היא 'זֹו ואֹומר: ְְִִִִִֵֶַַַָמּלּבֹו,
ּבהיכלֹות  צּורֹות לעׂשֹות זֹו ּדר על והתחילּו ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָּבנבּואתֹו'.
ּומתקּבצים  הּגבעֹות, ועל ההרים ּובראׁשי האילנֹות ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָותחת
מטיבה  הּצּורה ׁשּזֹו העם, לכל ואֹומרים להם; ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָּומׁשּתחוים
אֹומרים  והּכֹומרין מּמּנה. ּוליראה לעבדּה וראּוי ְְְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָּומרעה,
ואל  ,וכ ּכ 'ועׂשּו ותצליחּו', ּתרּבּו זֹו 'ׁשּבעבֹודה ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָלהם:
ולֹומר  לעמד אחרים ּכֹוזבים והתחילּו .'וכ ּכ ְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָֹּתעׂשּו
עּמהם  ּדּבר הּמלא אֹו עצמֹו הּגלּגל אֹו עצמֹו ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָׁשהּכֹוכב
עבֹודתֹו, ּדר להם והֹודיע ,'וכ ּבכ 'עבדּוני להם: ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָואמר
העֹולם, ּבכל זה ּדבר ּופׁשט .'ּכ ּתעׂשּו ואל ,ּכ ְְֲֲֶַַַַָָָָָָָָ'ועׂשּו
להן, ּולהקריב מּזֹו, זֹו מׁשּנֹות ּבעבֹודֹות הּצּורֹות את ְְְֲֲִִֶֶַַַַָֹֻלעבד
הּׁשם  נׁשּתּכח הּימים, ׁשארכּו וכיון להן. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּולהׁשּתחֹות
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הּכירּוהּו; ולא ּומּדעּתם, הּיקּום ּכל מּפי והּנֹורא ְְְְְִִִִִִַַַַָָָָֹהּנכּבד
אּלא  יֹודעים אינם והּקטּנים, והּנׁשים הארץ עם ּכל ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָונמצאּו
מּקטנּותן  ׁשּנתחּנכּו ּבנין, ׁשל וההיכל ואבן עץ ׁשל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּצּורה
ׁשהיּו והחכמים ּבׁשמן. ּולהּׁשבע ּולעבדן, להן ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָלהׁשּתחֹות
אלֹוּה ׁשם ׁשאין מדּמין ּבהן, וכּיֹוצא הּכֹומרים ּכגֹון ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבהם,
ּבגללם  האּלּו הּצּורֹות ׁשּנעׂשּו והּגלּגּלים הּכֹוכבים ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָאּלא

דמותן]ולדמּותן ׁשם [לפי היה לא העֹולמים, צּור אבל . ְְֲִִָָָָָָָֹ
יחידים  אּלא יֹודעֹו, ולא חנֹומּכירֹו ּכגֹון ּבעֹולם, ְְְְֲִִִֶַָָָֹ

העֹולם  היה זֹו, ּדר ועל ועבר. וׁשם ונח ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּומתּוׁשלח
ׁשהּוא [נמשך]מתּגלּגל עֹולם, ׁשל עּמּודֹו ׁשּנֹולד עד ,והֹול ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָ

הּׁשלֹום. עליו אבינּו ְִַַָָָָָָאברהם
שנים]ׁשּנגמל ּכיון‚. ג' בן אימו, [=כינוי זהאיתן [מחלב ְִֵֵֶֶַָָ

לׁשֹוטטלאבות] התחיל ולחׁשב ּבדעּתֹו[לחפש], קטן, והּוא ְְְְְְְִִֵַַָָֹ
ּתמּה: והיה ּובּלילה; הּגלּגל ּבּיֹום ׁשּיהיה אפׁשר, היא' ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

אֹותֹו? יסּבב ּומי מנהיג? לֹו יהיה ולא ּתמיד, נֹוהג ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹהּזה
מלּמד  לֹו היה ולא עצמֹו'! את ׁשּיסּבב אפׁשר ׁשאי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלפי
עֹובדי  ּבין ּכׂשּדים ּבאּור מׁשקע אּלא ּדבר, מֹודיע ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹֻולא
עֹובדים  העם וכל ואּמֹו ואביו הּטּפׁשים. זרה ְְְְְֲִִִִִַָָָָָָָעבֹודה
ּומבין, מׁשֹוטט ולּבֹו עּמהם. עֹובד היה והּוא זרה, ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָעבֹודה

הּצ קו והבין האמת, ּדר ׁשהּׂשיג הּנכֹונה;עד מּדעּתֹו דק ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ׁשם ׁשּיׁש שישנו]וידע הּגלּגל,[- מנהיג והּוא אחד, אלֹוּה ְְְְֱִֵֶֶַַַַַַָָָ

וידע  מּמּנּו. חּוץ אלֹוּה הּנמצא ּבכל ואין הּכל, ּברא ְְְְְֱִִֵֶַַַַָָָָָֹוהּוא
לטעֹות להם ׁשּגרם ודבר טֹועים, העם שורש ׁשּכל [ידע ְְִִֶֶֶַָָָָָָָ

עד טעותם] הּצּורֹות, ואת הּכֹוכבים את ׁשעֹובדים זה ,ְְִִֶֶֶֶַַַָ
ּובן  מּדעּתם; האמת ׁשנהׁשאבד את ארּבעים אברהם הּכיר ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ּתׁשּובֹות להׁשיב התחיל וידע, ׁשהּכיר ּכיון [להקשות ּבֹוראֹו. ְְְְְִִִִִֵֶַָָָ
ולֹומר קושיות] עּמהם, ּדין ולער ּכׂשּדים, אּור ּבני ְְְְֲִִִֵֶַַַַָֹעל

את  וׁשבר ּבּה'. הֹולכים ׁשאּתם האמת, ּדר זֹו ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁש'אין
אּלא  לעבד ראּוי ׁשאין לעם, להֹודיע והתחיל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהּצלמים,
ּכדי  - ּולנּס ּולהקריב להׁשּתחֹות ראּוי ולֹו העֹולם, ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַַָָָלאלֹוּה
ּכל  ולׁשּבר לאּבד וראּוי הּבאים; הּברּואים ּכל ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשּיּכירּוהּו
ׁשהם  אּלּו ּכמֹו העם, ּכל ּבהן יטעּו ׁשּלא ּכדי ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹהּצּורֹות,
עליהם  ׁשּגבר ּכיון אּלּו. אּלא אלֹוּה ׁשם ׁשאין ְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמדּמים

להרגֹו הּמל ּבּקׁש לחרן.ּבראיֹותיו, ויצא נס, לֹו נעׂשה ; ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
ּולהֹודיעם  העם, לכל ּגדֹול ּבקֹול ולקרֹות לעמד ְְְְְְְֲִִִִַָָָָָֹוהתחיל
מהּל והיה לעבד. ראּוי ולֹו העֹולם, לכל אחד אלֹוּה ְְְְֱֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּיׁש
עד  לממלכה, ּומּממלכה לעיר מעיר העם ּומקּבץ ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָוקֹורא
ּבׁשם  ׁשם "וּיקרא ׁשּנאמר: קֹורא, והּוא ּכנען, לארץ ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשהּגיע

וכיון  עֹולם". אל העםה' וׁשֹואלין ׁשהיּו אליו מתקּבצין ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָ
עד  ּדעּתֹו ּכפי ואחד אחד לכל מֹודיע היה ּדבריו, על ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָלֹו

עד האמת, לדר אלפים ׁשּנת ׁשּיחזירהּו אליו קּבצּו ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
העּקר  ּבלּבם וׁשתל אברהם. ּבית אנׁשי והם ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָּורבבֹות,

ּבנֹוהּגדֹול ליצחק והֹודיעֹו ספרים. ּבֹו וחּבר ויׁשב הּזה, , ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ
מלּמד האמת]ּומחזיריצחק ליעקב [לדרך הֹודיעֹו ויצחק ; ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָֹ

ויעקב  אליו. הּנלוים ּכל ּומחזיר מלּמד ויׁשב ללּמד, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹּומּנהּו
והֹוׁשיבֹו ראׁש, ּומּנהּו לוי והבּדיל ּכּלם, ּבניו לּמד ְְְִִִִִִִֵֵָָָָָֹֻאבינּו
את  וצּוה אברהם; מצות ולׁשמר ה', ּדר לל ּמד ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּביׁשיבה

יׁשּתּכח  ׁשּלא ּכדי ממּנה, לוי מּבני יפסיקּו ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֻּבניו
ּובּנלוים  יעקב ּבבני ּומתּגּבר הֹול הּדבר והיה ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹהּלּמּוד.

אּמה  ּבעֹולם ונעׂשת יֹודעתעליהם, עד ׁשהיא ה', את ְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
מעׂשיהן  ללמד וחזרּו ּבמצרים, ליׂשראל הּימים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשארכּו
ׁשעמד  לוי, מּׁשבט חּוץ - ּכמֹותן זרה עבֹודה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹולעבד
זרה. עבֹודה לוי ׁשבט עבד לא ּומעֹולם אבֹות; ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹּבמצות
ּבני  וחֹוזרין נעקר, אברהם ׁשּׁשתל והעּקר היה, קט ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָוכמעט

ּותעּיֹו העּמים לטעּות אֹותנּו,יעקב ה' ּומאהבת תן. ְְֲֲִִֵַַַַָָָָֹ
אבינּו לאברהם הּׁשבּועה את רּבנּוּומּׁשמרֹו מׁשה עׂשה , ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

ּכל ׁשל רּבנּו,ורּבן מׁשה ׁשּנתנּבא ּכיון ּוׁשלחֹו. הּנביאים, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּדר והֹודיען ּבמצוֹות הכּתירן לנחלה, ּביׂשראל ה' ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָּובחר
אחריה. הּטֹועין וכל זרה עבֹודה מׁשּפט ּיהיה ּומה ְְְֲֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָעבֹודתֹו,

ה'תשע"ה  שבט א' רביעי יום

ב ּפרק ¤¤
זרה עּקר ‡. ּבעבֹודה לעבד הּצּוּוי ׁשּלא מּכל , אחד ֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹ

אחד הּברּואים ולא ּכֹוכב, ולא ּגלּגל, ולא ,מלא לא - ְְְְְְִֶַַַַָָָֹֹֹֹ
על  ואף מהם. הּנבראים מּכל אחד ולא היסֹודֹות, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמארּבע
הּנברא  עֹובד והּוא האלהים, הּוא ׁשה' יֹודע ׁשהעֹובד ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּפי
זה  הרי - ּתחּלה ּדֹורֹו ואנׁשי אנֹוׁש ׁשעבד ּדר על ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּזה
עליו  ּתֹורה ׁשהזהירה הּוא זה, וענין זרה. עבֹודה ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָעֹובד
וגֹו' הּׁשמׁש את וראית הּׁשמימה, עיני ּתּׂשא "ּופן ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָואמרה:
ׁשּמא  ּכלֹומר, העּמים"; לכל אתם אלהי ה' חלק ְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹאׁשר

לּב ּבעין בליבך]ּתׁשּוט הן [תחשוב ׁשאּלּו ותראה , ְְְְִִֵֵֵֶֶָ
העֹולם  לכל אֹותם ה' ׁשחלק והם העֹולם, את ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָהּמנהיגים
ותאמר  עֹולם, ׁשל ּכמנהגֹו ונפסדים והוים חּיים ְְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָֹֹלהיֹותן
ואמר: צּוה זה ּובענין ּולעבדן. להן להׁשּתחוֹות ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָׁשראּוי
ּתטעּו ׁשּלא ּכלֹומר, - לבבכם" יפּתה ּפן לכם ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָֹ"הּׁשמרּו

סרסּור  להיֹותן אּלּו, לעבד הּלב ּובין [סוכן]ּבהרהּור ּביניכם ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹ
ֵַהּבֹורא.

היאספרים ·. ּבעבֹודתּה, זרה עבֹודה עֹובדי חּברּו רּבים ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָ
ּומה עבֹודתּה ּברּועּקר הּקדֹוׁש צּונּו ּומעׂשיה. ּמׁשּפטיה ְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָ

ּבּה, נהרהר ולא ּכלל, הּספרים ּבאֹותן לקרֹות ׁשּלא ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹהּוא,
מּדבריה  ּבדבר ואפּלּוולא .- הּצּורה ּבדמּות להסּתּכל ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

נאמר: זה ּובענין האלילם". אל ּתפנּו "אל ׁשּנאמר: ְְְֱֱֱִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָאסּור,
ּתׁשאל  ׁשּלא - יעבדּו" איכה לאמר, לאלהיהם ּתדרׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹֹ"ּופן
עֹובד; אּתה ׁשאין ּפי על ואף היא, היא עבֹודתּה ּדר ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָעל
ׁשהן  ּכמֹו ולעׂשֹות אחריה להּפנֹות ל ּגֹורם זה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּדבר

אני". ּגם ּכן "ואעׂשה ׁשּנאמר: ְֱֱִִֵֶֶֶֶַַָעֹוׂשין,
יּפנה וכל ‚. ׁשּלא והּוא הן, אחד ּבענין האּלּו הּלאוין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

ויחקור] ּבדר[יתענין אחריה הּנפנה וכל זרה; עבֹודה ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָאחר
מעׂשה ּבֹו עֹוׂשה לראותו]ׁשהּוא מנת על מכוסה פסל גילה ,[כגון ֲֶֶֶַ

להּפנֹות  ׁשאסּור הּוא ּבלבד זרה עבֹודה ולא לֹוקה. זה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹהרי
ּכ אּלא ּבמחׁשבה, לאדם אחריה לֹו ׁשּגֹורמת מחׁשבה ל ְֲֲֲֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ

להעלֹותּה ׁשּלא אנּו מזהרים - הּתֹורה מעּקרי עּקר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֻלעקר
אחר  ונּמׁש ונחׁשב לכ ּדעּתנּו נּסיח ולא לּבנּו, ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָֹֹעל
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ּכל  ולא קצרה, אדם ׁשל ׁשּדעּתֹו מּפני הּלב; ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהרהּורי
ּכל  יּמׁש ואם ּבריֹו; על האמת להּׂשיג יכֹולֹות ְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָֻהּדעֹות
לפי  העֹולם את מחריב נמצא לּבֹו, מחׁשבֹות אחר  ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָאדם
ּופעמים  זרה; עבֹודה אחר יתּור ּפעמים ּכיצד? ּדעּתֹו. ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹקצר

ׁשּמא הּבֹורא, ּביחּוד אינֹו[אחד]יחׁשב ׁשּמא ,[אחד]הּוא ְְִֵֵֶֶַַָָֹ
ּלפנים מה ּלמּטה, מה ּלמעלה העולם]מה שנברא מה [קודם ְְְְִַַַַַַָָָ

הימים]ּלאחֹור אמת [אחרית היא ׁשּמא ּבּנבּואה, ּופעמים ; ְְְֱִִֶֶַָָָָ
ׁשּמא  הּׁשמים מן היא ׁשּמא ּבּתֹורה, ּופעמים אינּה; ְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּמא
על  האמת ׁשּידע עד ּבהן ׁשּידּון הּמּדֹות יֹודע ואינֹו ְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאינּה.
ּתֹורה, הזהירה זה ענין על מינּות. לידי יֹוצא ונמצא ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָֻּבריֹו,
אׁשר  עיניכם, ואחרי לבבכם אחרי תתּורּו "ולא ּבּה: ְְְְְֱֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹונאמר
ּדעּתֹו אחר מּכם אחד ּכל יּמׁש לא ּכלֹומר, - זנים" ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹאּתם
אמרּו ּכ האמת. מּׂשגת ׁשּמחׁשבּתֹו וידּמה ְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּקצרה,
זֹו עיניכם", "ואחרי מינּות; זֹו לבבכם", "אחרי ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָחכמים:
מן  לטרדֹו לאדם ּגֹורם ׁשהּוא ּפי על אף זה, ולאו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָזנּות.

מלקּות. ּבֹו אין הּבא, ְֵַַָָָהעֹולם
זרה,מצות „. היא,[שקולה]עבֹודה ּכּלן הּמצוֹות ּכל ּכנגד ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֻ

- וגֹו'" הּמצֹות ּכל את תעׂשּו ולא תׁשּגּו, "וכי ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָֹׁשּנאמר:
למדּו הּׁשמּועה הּכתּוב [ממרע"ה]ּומּפי זרה ׁשּבעבֹודה , ְְֲִִֶַַַָָָָָָ

ּבכל  ּכֹופר - זרה ּבעבֹודה הּמֹודה ׁשּכל למדּת, הא ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָמדּבר.
הּנביאים, ּׁשּנצטּוּו מה ּובכל הּנביאים, ּובכל ּכּלּה, ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָֻהּתֹורה

אׁשר ועד[הראשון]מאדם  הּיֹום "מן ׁשּנאמר: העֹולם, סֹוף ְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָ
מֹודה  זרה, ּבעבֹודה הּכֹופר וכל לדרתיכם". והלאה ה' ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹצּוה

ּכּלן. הּמצוֹות ּכל עּקר והיא ּכּלּה; הּתֹורה ְְְִִִַַַָָָָָֻֻּבכל
ּדבר,יׂשראל ‰. לכל ּכגֹוי הּוא הרי - זרה עבֹודה ׁשעבד ְְְֲֲִֵֵֶַָָָָָָָָ

ּומׁשּמד  סקילה; ּבּה ׁשּיׁש עברה ׁשעֹובר ּכיׂשראל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָֻואינֹו
ּכּלּה הּתֹורה לכל מׁשּמד הּוא הרי זרה, וכן לעבֹודה . ְְְֲֲֵֵַַָָָָָָָֻֻ

ואין  הּדברים. מן לדבר ּכיׂשראל אינן מּיׂשראל, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָהּמינים
לא  ּבאיה "ּכל ׁשּנאמר: - לעֹולם ּבתׁשּובה אֹותם ְְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָָֹמקּבלים
הּתרים  הם והּמינים, חּיים". ארחֹות יּׂשיגּו ולא ְְְְִִִִִֵַַַַָָֹיׁשּובּון,
עד  ׁשאמרנּו, ּבּדברים ּבסכלּות, לּבם מחׁשבֹות ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָאחר
ּבנפׁש ּבׁשאט להכעיס, ּתֹורה ּגּופי על עֹוברים ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָׁשּנמצאּו

לסּפר [בזלזול] ואסּור עֹון. ּבזה ׁשאין ואֹומרים רמה, ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָּביד
ּתקרב  "ואל ׁשּנאמר: ּכלל, ּתׁשּובה עליהן ּולהׁשיב ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָעּמהן

ּב ּפתח זרהאל לעבֹודה מין, ּומחׁשבת שוחט יתּה". [ואם ֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ע"ז] כתקרובת דינה - .בהמה

.Â ׁשּלא ּכל ּפי על אף - אמת ׁשהיא זרה ּבעבֹודה הּמֹודה ֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
והּנֹורא; הּנכּבד הּׁשם את ּומגּדף מחרף זה הרי ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָעבדּה,

הּׁשם  את המגּדף ואחד זרה, עבֹודה העֹובד שווים ואחד -] ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
בחומרתם] רמה,שניהם ביד ּתעׂשה אׁשר "והּנפׁש ׁשּנאמר: -ְְֱֲֲֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

ּתֹולין  לפיכ מגּדף". הּוא ה' את - הּגר ּומן האזרח ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָמן
ּוׁשניהם  המגּדף, את ׁשּתֹולין ּכמֹו זרה, עבֹודה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָעֹובד
זרה, עבֹודה ּבהלכֹות המגּדף ּדין ּכללּתי זה ּומּפני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָנסקלין.

הן. ּבעּקר ּכֹופרין ְְִִֵֵֶֶָָׁשּׁשניהן
.Êהמגּדף:ואּלּו ּדיני עד הן סקילה, חּיב המגּדף אין ְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָ

אלף  ׁשהּוא אֹותּיֹות ארּבע ׁשל המיחד הּׁשם את ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשּיפרׁש
ויבר יּוד, נּון יקלל]ּדלת ׁשאינם [- הּׁשמֹות מן ּבׁשם אֹותֹו ְִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

הם]נמחקין שמות מֹות [ז' - ה' ׁשם "ונקב ׁשּנאמר: - ְְֱִִֵֵֶֶַָֹ
הּכּנּויים  ׁשאר ועל סקילה; חּיב המיחד הּׁשם על ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָֻיּומת",

וכו'] רחום חנון ּבאזהרה [כגון ׁשאינֹו[לאו], ׁשּמפרׁש, מי ויׁש . ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָ
הי  ואו הי יּוד ׁשם על אּלא ׁשניהם חּיב ׁשעל אֹומר, ואני ; ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

נסקל. ְִָהּוא
.Á ׁשּנאמר אזהרה מּנין? מגּדף תקּלל".ׁשל לא "אלהים : ְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ

יֹוסי' את יֹוסי 'יּכה ּבּכּנּוי העדים את ּדנין ויֹום יֹום ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבכל
הקושי  בגלל - ה' לשם כתחליף אלקים) (גי' 'יוסי' בשם [משתמשים

שכזו] נוראה האדם בהתבטאות ּכל את מֹוציאין - הּדין נגמר .ְִִִִֶַַָָָָ
'אמר  לֹו: ואֹומרים ׁשּבעדים הּגדֹול את וׁשֹואלים ְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָֹלחּוץ,
על  עֹומדים והּדּינים אֹומר, והּוא ּבפרּוׁש'! ּׁשּׁשמעּת ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָמה

וקֹורעין מאחין[בגדיהם]רגליהם, מקום ולא תופרים [לא ְְְְְִִֵֶַַֹ
לעולם] ׁשמעּתי'.הקריעה ּכמֹותֹו אני 'אף אֹומר: הּׁשני והעד .ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָ

'ּכזה  לֹומר: מהן ואחד אחד ּכל צרי רּבים, עדים היּו ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָואם
ְִַָׁשמעּתי'.

.Ë ּדּבּורמגּדף ּכדי ּבתֹו ּבֹו עליך ׁשחזר "שלום אמירת [כדי ְְְִֵֵֶַַָ
ׁשּגּדף רבי"] מי נסקל. ּבעדים, ׁשּגּדף ּכיון אּלא ּכלּום, אינֹו ,ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָ

והֹורגין  ּבֹו ּפֹוגעין קּנאין זרה, עבֹודה ּבׁשם הּׁשם ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָאת
נסקל; אינֹו - ּדין לבית ּובא קּנאים, הרגּוהּו לא ואם ְְְֲִִִִֵֵַָָָָֹאֹותֹו.

הּׁשמֹות  מן ּבׁשם ׁשּיבר המיחדים.עד ְְְִִֵֵֵֶַַַָָֻ
.È לקרע ּכל חּיב הּׁשם, ּברּכת ואפּלּוהּׁשֹומע ּברּכת ; על ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַַָָֹ

לקרע הּכּנּוי  ואחד חּיב מּיׂשראל. ׁשּיׁשמעּנה והּוא, ; ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
הּגֹוי, מן הּׁשֹומע אבל הּׁשֹומע. מן הּׁשֹומע אֹו ֲִִֵֵֵֵַַַַַַַַַָהּׁשֹומע,
מּפני  אּלא וׁשבנא, אליקים קרע ולא לקרע; חּיב ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹאינֹו
את  סֹומכים והּדּינים העדים ּכל היה. מׁשּמד ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻׁשרבׁשקה
ּדמ' לֹו: ואֹומר המגּדף, ראׁש על אחד אחד ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹידיהם
מי  ּדין, ּבית הרּוגי ּבכל ואין .'ל ּגרמּת ׁשאּתה ,ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹּבראׁש
ּכל  "וסמכּו ׁשּנאמר: ּבלבד, מגּדף אּלא עליו, ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּסֹומכים

ידיהם". את ְְִֵֶֶַֹהּׁשמעים

ה'תשע"ה  שבט ב' חמישי יום

ג ּפרק ¤¤
ּכרת ּכל ‡. חּיב ּבזדֹון, ּברצֹונֹו זרה עבֹודה ואם העֹובד ; ְְְֲִִֵֵַָָָָָָָָ

מביא  ּבׁשגגה, עבד ואם נסקל. והתראה, עדים ׁשם ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָָהיּו
קבּועה לקרבן]חּטאת בהמה מביא עשיר בין עני .[בין ְַָָ

צלם עבֹודֹות ·. לכל זרה, עבֹודה עֹובדי קבעּו הרּבה ְְְְֲֲֵֵֶֶַָָָָָ
- זה ּכעבֹודת אינּה זה ועבֹודת וצּורה, צּורה ּולכל ְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָוצלם

לֹו עצמֹו אדם ׁשּיפער ׁשעבֹודתֹו ּפעֹור, צרכיו ּכגֹון [ויעשה ְְְְֲִֶֶַָָָֹ
יסּקל לפניו] אֹו אבנים, לֹו ׁשּיזרק ׁשעבֹודתֹו ּומרקּוליס, ;ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָֹ
ּתּקנּו[יפנה] אּלּו ּכגֹון עבֹודֹות והרּבה אבנים. ְְְְְֲֲִִִֵֵַָָָמּלפניו

ׁשּזרק  אֹו למרקּוליס, עצמֹו הּפֹוער ,לפיכ צלמים. ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָלׁשאר
עבֹודתֹו, ּדר אֹותֹו ׁשּיעבד עד ּפטּור; - לפעֹור ְֲֲִֶֶֶֶֶַַָָֹאבן
ואעׂשה  אלהיהם, את האּלה הּגֹוים יעבדּו "איכה ְְֱֱֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:
ּדרכי  לידע ּדין ּבית צריכין הענין, זה ּומּפני אני". ּגם ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָּכן

עבֹודההעבֹודֹות  עֹובד סֹוקלין ׁשאין ׁשּזֹו; ׁשּידעּו עד זרה, ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
עבֹודתּה. ּדר ֲִֶֶָָהיא
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ׁשּכתּוב ואזהרה ‚. הּוא ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו עבֹודֹות :ׁשל ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָ
חּוץ  עבֹודֹות, ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה תעבדם". ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָֹ"ולא
ּבאחת  העֹובד אבל ;ּומנּס ּומקּטר וזֹובח ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָמּמׁשּתחוה
חּיב, - זרה עבֹודה מיני מּכל לאחד אּלּו עבֹודֹות ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמארּבע
ׁשּנּס הרי ּכיצד? .ּבכ עבֹודתֹו ּדר ׁשאין ּפי על ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָואף
לאלהים  "זבח ׁשּנאמר: חּיב, - למרקּוליס ׁשּזבח אֹו ְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹלפעֹור

יומת]יחרם" היתה[- עבֹודֹות ּבכלל זביחה אלוקים . ["ויעבוד ְְְֲֳִִַָָָָָ
יצאת?אחרים"] ולּמה במיוחד], ּזביחה [פורטה מה :ל לֹומר ְְְִַַָָָָָ

לּׁשם ּבּה ׁשעֹובדין המקדש]מיחדת לאל [בבית הּזֹובח וחּיב , ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
אֹו ּבזביחה, עבֹודתּה ּדר היתה ּבין עליה, סקילה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָאחר
אם  - לּׁשם מיחדת ׁשהיא עבֹודה ּכל אף ּבזביחה; ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻאינּה
ּבין  ּבכ עבֹודתּה ּדר ׁשהיתה ּבין אחר, לאל ּבּה ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָעבד
לאל  תׁשּתחוה "לא נאמר: לכ עליה. חּיב - ּבכ ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשאינּה
.ּבכ עבֹודתֹו ּדר אין אפּלּו ההׁשּתחויה, על לחּיב ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאחר",

הּוא. אחד - ּומנּס וזֹורק ;ּומנּס למקּטר, הּדין ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָוהּוא
צֹואהספת „. בפיה]לּה לה עביט[הניח לּה ׁשּנּס אֹו [כלי], ִִֵֶַָָָָָ

ׁשחט  חּיב. - רגלים מימי אם ׁשל אּלא ּפטּור, - חגב לּה ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ּבכ עבֹודתּה היתה מחּסרת ּכן ּבהמה לּה ׁשחט אם וכן ; ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֻ

עבֹודה  .ּבכ עבֹודתּה ּדר היתה ּכן אם אּלא ּפטּור, - ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָאבר
חּיב, - ּבפניה מּקל ׁשבר - ּבמּקל אֹותּה ׁשעֹובדין ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָזרה
ׁשאין  נאסרת; ואינּה חּיב, - לפניה מּקל זרק ְְְֱֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָונאסרת.

הּמּקל ׁשהרי הּדם, זריקת ּכעין הּמּקל ּכמֹות [נשאר]זריקת ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָ
עבֹודה  מיני מּכל אחד עליו המקּבל מתּפּזר. והּדם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהּוא,
לּה: ואמר לבנה הגּביּה אפּלּו סקילה; חּיב ּבאלֹוּה, ְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָזרה

חּיב  - זה ּבדּבּור ּכּיֹוצא וכל אּת', ּבֹו'אלי חזר ואפּלּו ; ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָ
ּכלּום, חזרתֹו אין - אלי' זה 'אין ואמר: ּדּבּור, ּכדי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָּבתֹו

נסקל. ְִֶָָאּלא
-העֹובד ‰. ּבּזיֹון ּדר עׂשה ואפּלּו ּכדרּכּה, זרה עבֹודה ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָ

אבן חּיב  זרק אֹו לבּזֹותֹו, ּכדי לפעֹור עצמֹו הּפֹוער ּכיצד? . ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
חּיב, - ּבכ ועבֹודתֹו הֹואיל - לבּזֹותֹו ּכדי ְְְְְֲִִֵַַַַָָָלמרקּוליס

ׁשגגתֹו. על קרּבן ְְִִֵַָָָּומביא
.Â זֹוהעֹובד ּבצּורה ׁשחׁשק ּכגֹון מאהבה, זרה עבֹודה ְְֲֲֵֵֶַַָָָָָָָ

מּיראתֹו ׁשעבדּה אֹו ּביֹותר, נאה ׁשהיתה מלאכּתּה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָמּפני
לֹו ּתרע ׁשּמא מטיבה לּה, ׁשהיא עֹובדיה מדּמים ׁשהן ּכמֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

עבדּה ואם סקילה; חּיב ּבאלֹוּה, עליו קּבלּה אם - ְְְְֱֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָּומרעה
מאהבה עבֹודֹות מארּבע ּבאחת אֹו עבֹודתּה אֹו{ּכדר ְְְֲֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָ

המגּפף}מּיראה  ּפטּור. לּה,[מחבק], והמנּׁשק זרה, עבֹודה ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָ
מים]והמרּבץ[במטאטא]והמכּבד והּמרחיץ [מזלף לפניה, ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָ

והּס ובשמים]לּה, ּכּיֹוצא [שמן וכל והּמנעיל, והּמלּביׁש ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָ
"ולא  ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - האּלּו ּכבֹוד ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹּבדברי

ּבכל  אּלּו, ּודברים כן תעבדם"; ּפי על ואף הן. עבֹודה ל ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָ
היתה  ואם ּבפרּוׁש; ׁשאינן לפי מהן, אחת על לֹוקה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאינֹו
לעבדּה ועׂשהּו האּלּו, הּדברים מּכל ּבאחד עבֹודתּה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָּדר

חּיב. -ַָ
.Ê ויּטלּנּו,יׁשב יׁשּוח לא - זרה עבֹודה ּבפני ּברגלֹו קֹוץ לֹו ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹ

לא  - ּבפניה מעֹות לֹו נתּפּזרּו לּה; ּכמׁשּתחוה ׁשּנראה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹמּפני

ואחר  יׁשב, אּלא לּה; ּכמׁשּתחוה ׁשּנראה מּפני ויּטלם, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָיׁשּוח
יּטל  ּכ. ִָֹ

.Á פנים]ּפרצּופֹות מים[פרצופי ּבפני [מפיהם]המקּלחֹות ְְְְִִֵַַַַ
ׁשּנראה  מּפני ויׁשּתה, ּפיהן על ּפיו יּניח לא - זרה ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹעבֹודה

זרה. לעבֹודה ְֲִֵַַָָָּכמנּׁשק
.Ë עׂשאּההעֹוׂשה ׁשּלא ּפי על אף - לעצמֹו זרה עבֹודה ְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָֹ

לבקשתו]ּבידֹו עשאה אומן -[אלא עבדּה ׁשּלא ּפי על ואף , ְְֲִֶַַָָָֹ
וכן  ּתמּונה". וכל פסל ל תעׂשה "לא ׁשּנאמר: ְְְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹלֹוקה,
לגֹוי  אֹותּה עׂשה אפּלּו - לאחרים ּבידֹו זרה עבֹודה ְְֲֲֲִִֵֶַָָָָָָָָהעֹוׂשה

לכם" תעׂשּו לא מּסכה "ואלהי ׁשּנאמר: לֹוקה, -,לפיכ . ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ׁשּתים. לֹוקה לעצמֹו, ּבידֹו זרה עבֹודה ְְְְֲִֶֶַַָָָָָהעֹוׂשה

.È צּורֹותאסּור ׁשאינּה[אדם]לעׂשֹות ּפי על ואף לנֹואי, ְְֲִֵֶַַַָָ
ואלהי  כסף אלהי אּתי, תעׂשּון "לא ׁשּנאמר: זרה, ֱֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹעבֹודה
זהב  וׁשל ּכסף ׁשל צּורֹות ּכלֹומר, - לכם" תעׂשּו לא ְְֲֶֶֶֶֶַַָָָָָֹזהב
ׁשהם  וידּמּו הּטֹועים ּבהן יטעּו ׁשּלא ּכדי לנֹואי, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשהן

האדם [זרה]לעבֹודה צּורת אּלא לנֹואי, לצּור אסּור ואין . ְְֲֵֶַַָָָָָָָ
ּבאבן, ולא ּבסיד ולא ּבעץ לא צרין, אין לפיכ ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹּבלבד.
הּצּיּור  ּכגֹון ּבֹולטת, הּצּורה ׁשּתהיה והּוא האדם; ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָצּורת

לֹוקה.[קישוטים]והּכּיּור צר, ואם ּבהן; וכּיֹוצא ׁשּבטרקלין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ
סּמנין ׁשל צּורה אֹו מׁשקעת, הּצּורה היתה אם ,[צבע]אבל ְְֲִִֶַַַַָָָָָָֻ

צּורֹות  אֹו והּטבלּיֹות, הּלּוחֹות ּגּבי ׁשעל הּצּורֹות ְְְִֵֶַַַַַַּכגֹון
מּתרֹות. אּלּו הרי - ּבאריג ְְֲִִֵֵֶָָֻׁשרֹוקמין

.‡È היתה טּבעת אם - אדם צּורת ׁשהּוא חֹותם עליה ׁשּיׁש ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
להּניחּה אסּור - ּבֹולטת ּבּה[בביתו]הּצּורה לחּתם ּומּתר , ְְִֶֶַַַָָָָָֹֻ

חקיקה] יוצרת מּתר [כי - ׁשֹוקעת הּצּורה היתה ואם ;ְְִַַַָָָָֻ
ּבֹו ּתעׂשה ׁשהּנחּתם מּפני ּבּה, לחּתם ואסּור ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹלהּניחּה,
ּכֹוכבים  ּולבנה חּמה ּדמּות לצּור אסּור וכן ּבֹולטת. ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָהּצּורה
ּתעׂשּון  לא - אּתי" תעׂשּון "לא ׁשּנאמר: ּומלאכים, ְֱֲֲִִִֶֶַַַַַָָֹֹּומּזלֹות
הּלּוח  על ואפּלּו ּבּמרֹום, לפני המׁשּמׁשים ׁשּמׁשין ְְְְֲִִִִַַַַַַַַַָָָּכדמּות

בולטות] מן [שאינן חּוץ חּיה נפׁש ּוׁשאר הּבהמֹות צּורֹות .ְְִֵֶֶַַָָ
לצּור  מּתר - ּבהן וכּיֹוצא ּודׁשאים אילנֹות וצּורֹות ְְְִִֵֶַָָָָָָָָֻהאדם,

ּבֹולטת. הּצּורה היתה ואפּלּו ְֲִֶֶַַָָָָאֹותם,

ה'תשע"ה  שבט ג' שישי יום

ד ּפרק ¤¤
מּיׂשראלמּדיחי ‡. זרה]עיר נסקלין,[לעבודה אּלּו הרי - ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָ

על יֹוׁשבי אף את הּדיחּו אּלא זרה, עבֹודה עבדּו ׁשּלא ּפי ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
נהרגין  הּמּדחין, העיר ואנׁשי אֹותּה. ׁשעבדּו עד ְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻעירם
עליהם  ׁשּקּבלּוה אֹו זרה, עבֹודה ׁשעבדּו והּוא ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָּבסיף;
יּׁשמע  "לא לֹומר: ּתלמּוד מּנין? למּדיח ואזהרה ְְְְֱִִִִֶַַַַַַַַָָָֹּבאלֹוּה.

."ּפי ִַעל
ׁשנים אין ·. מּדיחיה ׁשּיהיּו עד הּנּדחת, עיר נעׂשית העיר ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ

ׁשנים  על יתר בלּיעל";אֹו ּבני אנׁשים "יצאּו ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ׁשּנאמר: העיר, ּומאֹותּה ׁשבט מאֹותֹו מּדיחיה ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָויהיּו
רּבּה, ׁשּיּדיחּו ועד עירם"; יֹוׁשבי את וּיּדיחּו ,מּקרּב"ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻ
הּדח  אם אבל ׁשבט. ׁשל רּבֹו ועד מּמאה הּמּדחין ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻֻֻויהיּו
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ּכל  ולא קצרה, אדם ׁשל ׁשּדעּתֹו מּפני הּלב; ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהרהּורי
ּכל  יּמׁש ואם ּבריֹו; על האמת להּׂשיג יכֹולֹות ְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָֻהּדעֹות
לפי  העֹולם את מחריב נמצא לּבֹו, מחׁשבֹות אחר  ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָאדם
ּופעמים  זרה; עבֹודה אחר יתּור ּפעמים ּכיצד? ּדעּתֹו. ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹקצר

ׁשּמא הּבֹורא, ּביחּוד אינֹו[אחד]יחׁשב ׁשּמא ,[אחד]הּוא ְְִֵֵֶֶַַָָֹ
ּלפנים מה ּלמּטה, מה ּלמעלה העולם]מה שנברא מה [קודם ְְְְִַַַַַַָָָ

הימים]ּלאחֹור אמת [אחרית היא ׁשּמא ּבּנבּואה, ּופעמים ; ְְְֱִִֶֶַָָָָ
ׁשּמא  הּׁשמים מן היא ׁשּמא ּבּתֹורה, ּופעמים אינּה; ְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּמא
על  האמת ׁשּידע עד ּבהן ׁשּידּון הּמּדֹות יֹודע ואינֹו ְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאינּה.
ּתֹורה, הזהירה זה ענין על מינּות. לידי יֹוצא ונמצא ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָֻּבריֹו,
אׁשר  עיניכם, ואחרי לבבכם אחרי תתּורּו "ולא ּבּה: ְְְְְֱֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹונאמר
ּדעּתֹו אחר מּכם אחד ּכל יּמׁש לא ּכלֹומר, - זנים" ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹאּתם
אמרּו ּכ האמת. מּׂשגת ׁשּמחׁשבּתֹו וידּמה ְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּקצרה,
זֹו עיניכם", "ואחרי מינּות; זֹו לבבכם", "אחרי ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָחכמים:
מן  לטרדֹו לאדם ּגֹורם ׁשהּוא ּפי על אף זה, ולאו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָזנּות.

מלקּות. ּבֹו אין הּבא, ְֵַַָָָהעֹולם
זרה,מצות „. היא,[שקולה]עבֹודה ּכּלן הּמצוֹות ּכל ּכנגד ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֻ

- וגֹו'" הּמצֹות ּכל את תעׂשּו ולא תׁשּגּו, "וכי ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָֹׁשּנאמר:
למדּו הּׁשמּועה הּכתּוב [ממרע"ה]ּומּפי זרה ׁשּבעבֹודה , ְְֲִִֶַַַָָָָָָ

ּבכל  ּכֹופר - זרה ּבעבֹודה הּמֹודה ׁשּכל למדּת, הא ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָמדּבר.
הּנביאים, ּׁשּנצטּוּו מה ּובכל הּנביאים, ּובכל ּכּלּה, ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָֻהּתֹורה

אׁשר ועד[הראשון]מאדם  הּיֹום "מן ׁשּנאמר: העֹולם, סֹוף ְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָ
מֹודה  זרה, ּבעבֹודה הּכֹופר וכל לדרתיכם". והלאה ה' ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹצּוה

ּכּלן. הּמצוֹות ּכל עּקר והיא ּכּלּה; הּתֹורה ְְְִִִַַַָָָָָֻֻּבכל
ּדבר,יׂשראל ‰. לכל ּכגֹוי הּוא הרי - זרה עבֹודה ׁשעבד ְְְֲֲִֵֵֶַָָָָָָָָ

ּומׁשּמד  סקילה; ּבּה ׁשּיׁש עברה ׁשעֹובר ּכיׂשראל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָֻואינֹו
ּכּלּה הּתֹורה לכל מׁשּמד הּוא הרי זרה, וכן לעבֹודה . ְְְֲֲֵֵַַָָָָָָָֻֻ

ואין  הּדברים. מן לדבר ּכיׂשראל אינן מּיׂשראל, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָהּמינים
לא  ּבאיה "ּכל ׁשּנאמר: - לעֹולם ּבתׁשּובה אֹותם ְְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָָֹמקּבלים
הּתרים  הם והּמינים, חּיים". ארחֹות יּׂשיגּו ולא ְְְְִִִִִֵַַַַָָֹיׁשּובּון,
עד  ׁשאמרנּו, ּבּדברים ּבסכלּות, לּבם מחׁשבֹות ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָאחר
ּבנפׁש ּבׁשאט להכעיס, ּתֹורה ּגּופי על עֹוברים ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָׁשּנמצאּו

לסּפר [בזלזול] ואסּור עֹון. ּבזה ׁשאין ואֹומרים רמה, ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָּביד
ּתקרב  "ואל ׁשּנאמר: ּכלל, ּתׁשּובה עליהן ּולהׁשיב ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָעּמהן

ּב ּפתח זרהאל לעבֹודה מין, ּומחׁשבת שוחט יתּה". [ואם ֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ע"ז] כתקרובת דינה - .בהמה

.Â ׁשּלא ּכל ּפי על אף - אמת ׁשהיא זרה ּבעבֹודה הּמֹודה ֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
והּנֹורא; הּנכּבד הּׁשם את ּומגּדף מחרף זה הרי ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָעבדּה,

הּׁשם  את המגּדף ואחד זרה, עבֹודה העֹובד שווים ואחד -] ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
בחומרתם] רמה,שניהם ביד ּתעׂשה אׁשר "והּנפׁש ׁשּנאמר: -ְְֱֲֲֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

ּתֹולין  לפיכ מגּדף". הּוא ה' את - הּגר ּומן האזרח ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָמן
ּוׁשניהם  המגּדף, את ׁשּתֹולין ּכמֹו זרה, עבֹודה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָעֹובד
זרה, עבֹודה ּבהלכֹות המגּדף ּדין ּכללּתי זה ּומּפני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָנסקלין.

הן. ּבעּקר ּכֹופרין ְְִִֵֵֶֶָָׁשּׁשניהן
.Êהמגּדף:ואּלּו ּדיני עד הן סקילה, חּיב המגּדף אין ְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָ

אלף  ׁשהּוא אֹותּיֹות ארּבע ׁשל המיחד הּׁשם את ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשּיפרׁש
ויבר יּוד, נּון יקלל]ּדלת ׁשאינם [- הּׁשמֹות מן ּבׁשם אֹותֹו ְִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

הם]נמחקין שמות מֹות [ז' - ה' ׁשם "ונקב ׁשּנאמר: - ְְֱִִֵֵֶֶַָֹ
הּכּנּויים  ׁשאר ועל סקילה; חּיב המיחד הּׁשם על ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָֻיּומת",

וכו'] רחום חנון ּבאזהרה [כגון ׁשאינֹו[לאו], ׁשּמפרׁש, מי ויׁש . ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָ
הי  ואו הי יּוד ׁשם על אּלא ׁשניהם חּיב ׁשעל אֹומר, ואני ; ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

נסקל. ְִָהּוא
.Á ׁשּנאמר אזהרה מּנין? מגּדף תקּלל".ׁשל לא "אלהים : ְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ

יֹוסי' את יֹוסי 'יּכה ּבּכּנּוי העדים את ּדנין ויֹום יֹום ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבכל
הקושי  בגלל - ה' לשם כתחליף אלקים) (גי' 'יוסי' בשם [משתמשים

שכזו] נוראה האדם בהתבטאות ּכל את מֹוציאין - הּדין נגמר .ְִִִִֶַַָָָָ
'אמר  לֹו: ואֹומרים ׁשּבעדים הּגדֹול את וׁשֹואלים ְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָֹלחּוץ,
על  עֹומדים והּדּינים אֹומר, והּוא ּבפרּוׁש'! ּׁשּׁשמעּת ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָמה

וקֹורעין מאחין[בגדיהם]רגליהם, מקום ולא תופרים [לא ְְְְְִִֵֶַַֹ
לעולם] ׁשמעּתי'.הקריעה ּכמֹותֹו אני 'אף אֹומר: הּׁשני והעד .ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָ

'ּכזה  לֹומר: מהן ואחד אחד ּכל צרי רּבים, עדים היּו ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָואם
ְִַָׁשמעּתי'.

.Ë ּדּבּורמגּדף ּכדי ּבתֹו ּבֹו עליך ׁשחזר "שלום אמירת [כדי ְְְִֵֵֶַַָ
ׁשּגּדף רבי"] מי נסקל. ּבעדים, ׁשּגּדף ּכיון אּלא ּכלּום, אינֹו ,ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָ

והֹורגין  ּבֹו ּפֹוגעין קּנאין זרה, עבֹודה ּבׁשם הּׁשם ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָאת
נסקל; אינֹו - ּדין לבית ּובא קּנאים, הרגּוהּו לא ואם ְְְֲִִִִֵֵַָָָָֹאֹותֹו.

הּׁשמֹות  מן ּבׁשם ׁשּיבר המיחדים.עד ְְְִִֵֵֵֶַַַָָֻ
.È לקרע ּכל חּיב הּׁשם, ּברּכת ואפּלּוהּׁשֹומע ּברּכת ; על ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַַָָֹ

לקרע הּכּנּוי  ואחד חּיב מּיׂשראל. ׁשּיׁשמעּנה והּוא, ; ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
הּגֹוי, מן הּׁשֹומע אבל הּׁשֹומע. מן הּׁשֹומע אֹו ֲִִֵֵֵֵַַַַַַַַַָהּׁשֹומע,
מּפני  אּלא וׁשבנא, אליקים קרע ולא לקרע; חּיב ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹאינֹו
את  סֹומכים והּדּינים העדים ּכל היה. מׁשּמד ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻׁשרבׁשקה
ּדמ' לֹו: ואֹומר המגּדף, ראׁש על אחד אחד ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹידיהם
מי  ּדין, ּבית הרּוגי ּבכל ואין .'ל ּגרמּת ׁשאּתה ,ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹּבראׁש
ּכל  "וסמכּו ׁשּנאמר: ּבלבד, מגּדף אּלא עליו, ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּסֹומכים

ידיהם". את ְְִֵֶֶַֹהּׁשמעים

ה'תשע"ה  שבט ב' חמישי יום

ג ּפרק ¤¤
ּכרת ּכל ‡. חּיב ּבזדֹון, ּברצֹונֹו זרה עבֹודה ואם העֹובד ; ְְְֲִִֵֵַָָָָָָָָ

מביא  ּבׁשגגה, עבד ואם נסקל. והתראה, עדים ׁשם ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָָהיּו
קבּועה לקרבן]חּטאת בהמה מביא עשיר בין עני .[בין ְַָָ

צלם עבֹודֹות ·. לכל זרה, עבֹודה עֹובדי קבעּו הרּבה ְְְְֲֲֵֵֶֶַָָָָָ
- זה ּכעבֹודת אינּה זה ועבֹודת וצּורה, צּורה ּולכל ְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָוצלם

לֹו עצמֹו אדם ׁשּיפער ׁשעבֹודתֹו ּפעֹור, צרכיו ּכגֹון [ויעשה ְְְְֲִֶֶַָָָֹ
יסּקל לפניו] אֹו אבנים, לֹו ׁשּיזרק ׁשעבֹודתֹו ּומרקּוליס, ;ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָֹ
ּתּקנּו[יפנה] אּלּו ּכגֹון עבֹודֹות והרּבה אבנים. ְְְְְֲֲִִִֵֵַָָָמּלפניו

ׁשּזרק  אֹו למרקּוליס, עצמֹו הּפֹוער ,לפיכ צלמים. ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָלׁשאר
עבֹודתֹו, ּדר אֹותֹו ׁשּיעבד עד ּפטּור; - לפעֹור ְֲֲִֶֶֶֶֶַַָָֹאבן
ואעׂשה  אלהיהם, את האּלה הּגֹוים יעבדּו "איכה ְְֱֱֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:
ּדרכי  לידע ּדין ּבית צריכין הענין, זה ּומּפני אני". ּגם ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָּכן

עבֹודההעבֹודֹות  עֹובד סֹוקלין ׁשאין ׁשּזֹו; ׁשּידעּו עד זרה, ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
עבֹודתּה. ּדר ֲִֶֶָָהיא
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ׁשּכתּוב ואזהרה ‚. הּוא ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו עבֹודֹות :ׁשל ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָ
חּוץ  עבֹודֹות, ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה תעבדם". ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָֹ"ולא
ּבאחת  העֹובד אבל ;ּומנּס ּומקּטר וזֹובח ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָמּמׁשּתחוה
חּיב, - זרה עבֹודה מיני מּכל לאחד אּלּו עבֹודֹות ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמארּבע
ׁשּנּס הרי ּכיצד? .ּבכ עבֹודתֹו ּדר ׁשאין ּפי על ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָואף
לאלהים  "זבח ׁשּנאמר: חּיב, - למרקּוליס ׁשּזבח אֹו ְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹלפעֹור

יומת]יחרם" היתה[- עבֹודֹות ּבכלל זביחה אלוקים . ["ויעבוד ְְְֲֳִִַָָָָָ
יצאת?אחרים"] ולּמה במיוחד], ּזביחה [פורטה מה :ל לֹומר ְְְִַַָָָָָ

לּׁשם ּבּה ׁשעֹובדין המקדש]מיחדת לאל [בבית הּזֹובח וחּיב , ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
אֹו ּבזביחה, עבֹודתּה ּדר היתה ּבין עליה, סקילה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָאחר
אם  - לּׁשם מיחדת ׁשהיא עבֹודה ּכל אף ּבזביחה; ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻאינּה
ּבין  ּבכ עבֹודתּה ּדר ׁשהיתה ּבין אחר, לאל ּבּה ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָעבד
לאל  תׁשּתחוה "לא נאמר: לכ עליה. חּיב - ּבכ ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשאינּה
.ּבכ עבֹודתֹו ּדר אין אפּלּו ההׁשּתחויה, על לחּיב ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאחר",

הּוא. אחד - ּומנּס וזֹורק ;ּומנּס למקּטר, הּדין ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָוהּוא
צֹואהספת „. בפיה]לּה לה עביט[הניח לּה ׁשּנּס אֹו [כלי], ִִֵֶַָָָָָ

ׁשחט  חּיב. - רגלים מימי אם ׁשל אּלא ּפטּור, - חגב לּה ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ּבכ עבֹודתּה היתה מחּסרת ּכן ּבהמה לּה ׁשחט אם וכן ; ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֻ

עבֹודה  .ּבכ עבֹודתּה ּדר היתה ּכן אם אּלא ּפטּור, - ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָאבר
חּיב, - ּבפניה מּקל ׁשבר - ּבמּקל אֹותּה ׁשעֹובדין ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָזרה
ׁשאין  נאסרת; ואינּה חּיב, - לפניה מּקל זרק ְְְֱֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָונאסרת.

הּמּקל ׁשהרי הּדם, זריקת ּכעין הּמּקל ּכמֹות [נשאר]זריקת ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָ
עבֹודה  מיני מּכל אחד עליו המקּבל מתּפּזר. והּדם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהּוא,
לּה: ואמר לבנה הגּביּה אפּלּו סקילה; חּיב ּבאלֹוּה, ְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָזרה

חּיב  - זה ּבדּבּור ּכּיֹוצא וכל אּת', ּבֹו'אלי חזר ואפּלּו ; ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָ
ּכלּום, חזרתֹו אין - אלי' זה 'אין ואמר: ּדּבּור, ּכדי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָּבתֹו

נסקל. ְִֶָָאּלא
-העֹובד ‰. ּבּזיֹון ּדר עׂשה ואפּלּו ּכדרּכּה, זרה עבֹודה ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָ

אבן חּיב  זרק אֹו לבּזֹותֹו, ּכדי לפעֹור עצמֹו הּפֹוער ּכיצד? . ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
חּיב, - ּבכ ועבֹודתֹו הֹואיל - לבּזֹותֹו ּכדי ְְְְְֲִִֵַַַַָָָלמרקּוליס

ׁשגגתֹו. על קרּבן ְְִִֵַָָָּומביא
.Â זֹוהעֹובד ּבצּורה ׁשחׁשק ּכגֹון מאהבה, זרה עבֹודה ְְֲֲֵֵֶַַָָָָָָָ

מּיראתֹו ׁשעבדּה אֹו ּביֹותר, נאה ׁשהיתה מלאכּתּה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָמּפני
לֹו ּתרע ׁשּמא מטיבה לּה, ׁשהיא עֹובדיה מדּמים ׁשהן ּכמֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

עבדּה ואם סקילה; חּיב ּבאלֹוּה, עליו קּבלּה אם - ְְְְֱֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָּומרעה
מאהבה עבֹודֹות מארּבע ּבאחת אֹו עבֹודתּה אֹו{ּכדר ְְְֲֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָ

המגּפף}מּיראה  ּפטּור. לּה,[מחבק], והמנּׁשק זרה, עבֹודה ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָ
מים]והמרּבץ[במטאטא]והמכּבד והּמרחיץ [מזלף לפניה, ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָ

והּס ובשמים]לּה, ּכּיֹוצא [שמן וכל והּמנעיל, והּמלּביׁש ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָ
"ולא  ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - האּלּו ּכבֹוד ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹּבדברי

ּבכל  אּלּו, ּודברים כן תעבדם"; ּפי על ואף הן. עבֹודה ל ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָ
היתה  ואם ּבפרּוׁש; ׁשאינן לפי מהן, אחת על לֹוקה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאינֹו
לעבדּה ועׂשהּו האּלּו, הּדברים מּכל ּבאחד עבֹודתּה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָּדר

חּיב. -ַָ
.Ê ויּטלּנּו,יׁשב יׁשּוח לא - זרה עבֹודה ּבפני ּברגלֹו קֹוץ לֹו ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹ

לא  - ּבפניה מעֹות לֹו נתּפּזרּו לּה; ּכמׁשּתחוה ׁשּנראה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹמּפני

ואחר  יׁשב, אּלא לּה; ּכמׁשּתחוה ׁשּנראה מּפני ויּטלם, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָיׁשּוח
יּטל  ּכ. ִָֹ

.Á פנים]ּפרצּופֹות מים[פרצופי ּבפני [מפיהם]המקּלחֹות ְְְְִִֵַַַַ
ׁשּנראה  מּפני ויׁשּתה, ּפיהן על ּפיו יּניח לא - זרה ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹעבֹודה

זרה. לעבֹודה ְֲִֵַַָָָּכמנּׁשק
.Ë עׂשאּההעֹוׂשה ׁשּלא ּפי על אף - לעצמֹו זרה עבֹודה ְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָֹ

לבקשתו]ּבידֹו עשאה אומן -[אלא עבדּה ׁשּלא ּפי על ואף , ְְֲִֶַַָָָֹ
וכן  ּתמּונה". וכל פסל ל תעׂשה "לא ׁשּנאמר: ְְְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹלֹוקה,
לגֹוי  אֹותּה עׂשה אפּלּו - לאחרים ּבידֹו זרה עבֹודה ְְֲֲֲִִֵֶַָָָָָָָָהעֹוׂשה

לכם" תעׂשּו לא מּסכה "ואלהי ׁשּנאמר: לֹוקה, -,לפיכ . ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ׁשּתים. לֹוקה לעצמֹו, ּבידֹו זרה עבֹודה ְְְְֲִֶֶַַָָָָָהעֹוׂשה

.È צּורֹותאסּור ׁשאינּה[אדם]לעׂשֹות ּפי על ואף לנֹואי, ְְֲִֵֶַַַָָ
ואלהי  כסף אלהי אּתי, תעׂשּון "לא ׁשּנאמר: זרה, ֱֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹעבֹודה
זהב  וׁשל ּכסף ׁשל צּורֹות ּכלֹומר, - לכם" תעׂשּו לא ְְֲֶֶֶֶֶַַָָָָָֹזהב
ׁשהם  וידּמּו הּטֹועים ּבהן יטעּו ׁשּלא ּכדי לנֹואי, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשהן

האדם [זרה]לעבֹודה צּורת אּלא לנֹואי, לצּור אסּור ואין . ְְֲֵֶַַָָָָָָָ
ּבאבן, ולא ּבסיד ולא ּבעץ לא צרין, אין לפיכ ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹּבלבד.
הּצּיּור  ּכגֹון ּבֹולטת, הּצּורה ׁשּתהיה והּוא האדם; ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָצּורת

לֹוקה.[קישוטים]והּכּיּור צר, ואם ּבהן; וכּיֹוצא ׁשּבטרקלין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ
סּמנין ׁשל צּורה אֹו מׁשקעת, הּצּורה היתה אם ,[צבע]אבל ְְֲִִֶַַַַָָָָָָֻ

צּורֹות  אֹו והּטבלּיֹות, הּלּוחֹות ּגּבי ׁשעל הּצּורֹות ְְְִֵֶַַַַַַּכגֹון
מּתרֹות. אּלּו הרי - ּבאריג ְְֲִִֵֵֶָָֻׁשרֹוקמין

.‡È היתה טּבעת אם - אדם צּורת ׁשהּוא חֹותם עליה ׁשּיׁש ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
להּניחּה אסּור - ּבֹולטת ּבּה[בביתו]הּצּורה לחּתם ּומּתר , ְְִֶֶַַַָָָָָֹֻ

חקיקה] יוצרת מּתר [כי - ׁשֹוקעת הּצּורה היתה ואם ;ְְִַַַָָָָֻ
ּבֹו ּתעׂשה ׁשהּנחּתם מּפני ּבּה, לחּתם ואסּור ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹלהּניחּה,
ּכֹוכבים  ּולבנה חּמה ּדמּות לצּור אסּור וכן ּבֹולטת. ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָהּצּורה
ּתעׂשּון  לא - אּתי" תעׂשּון "לא ׁשּנאמר: ּומלאכים, ְֱֲֲִִִֶֶַַַַַָָֹֹּומּזלֹות
הּלּוח  על ואפּלּו ּבּמרֹום, לפני המׁשּמׁשים ׁשּמׁשין ְְְְֲִִִִַַַַַַַַַָָָּכדמּות

בולטות] מן [שאינן חּוץ חּיה נפׁש ּוׁשאר הּבהמֹות צּורֹות .ְְִֵֶֶַַָָ
לצּור  מּתר - ּבהן וכּיֹוצא ּודׁשאים אילנֹות וצּורֹות ְְְִִֵֶַָָָָָָָָֻהאדם,

ּבֹולטת. הּצּורה היתה ואפּלּו ְֲִֶֶַַָָָָאֹותם,

ה'תשע"ה  שבט ג' שישי יום

ד ּפרק ¤¤
מּיׂשראלמּדיחי ‡. זרה]עיר נסקלין,[לעבודה אּלּו הרי - ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָ

על יֹוׁשבי אף את הּדיחּו אּלא זרה, עבֹודה עבדּו ׁשּלא ּפי ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
נהרגין  הּמּדחין, העיר ואנׁשי אֹותּה. ׁשעבדּו עד ְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻעירם
עליהם  ׁשּקּבלּוה אֹו זרה, עבֹודה ׁשעבדּו והּוא ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָּבסיף;
יּׁשמע  "לא לֹומר: ּתלמּוד מּנין? למּדיח ואזהרה ְְְְֱִִִִֶַַַַַַַַָָָֹּבאלֹוּה.

."ּפי ִַעל
ׁשנים אין ·. מּדיחיה ׁשּיהיּו עד הּנּדחת, עיר נעׂשית העיר ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ

ׁשנים  על יתר בלּיעל";אֹו ּבני אנׁשים "יצאּו ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ׁשּנאמר: העיר, ּומאֹותּה ׁשבט מאֹותֹו מּדיחיה ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָויהיּו
רּבּה, ׁשּיּדיחּו ועד עירם"; יֹוׁשבי את וּיּדיחּו ,מּקרּב"ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻ
הּדח  אם אבל ׁשבט. ׁשל רּבֹו ועד מּמאה הּמּדחין ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻֻֻויהיּו
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"יֹוׁשבי  ׁשּנאמר: ּכיחידים, אֹותם ּדנין ׁשבט, ׁשל ְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֻרּבֹו
מּמאה  ּפחֹות וכל ּגדֹול; ּכר ולא קטן, ּכפר לא - ְְְְִִֵַָָָָָָָָֹֹהעיר"
נׁשים  הּדיחּוה אם וכן ּגדֹול. ּכר ׁשבט ׁשל ורּבֹו קטן, ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻּכפר
אֹו מעּוטּה, ׁשהּדח אֹו יחיד, ׁשהּדיחּה אֹו קטּנים, ְִִִִִֶֶַַָָָֻאֹו
ּדנין  אין - לּה מחּוצה מּדיחיה ׁשהיּו אֹו מאליהן, ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻׁשהּדחּו
עבֹודה  ׁשעבדּו ּכיחידים הן הרי אּלא הּנּדחת, עיר ּדין ְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבּה
הרּוגי  ּכׁשאר ליֹורׁשיהן ּוממֹונן ׁשעבד, מי ּכל ס ֹוקלין ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָזרה:

ּדין. ִֵּבית
ׁשל אין ‚. הּגדֹול ּדין ּבית אּלא הּנּדחת עיר ּדין ּדנין ִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

את  אֹו ההּוא האיׁש את "והֹוצאת ׁשּנאמר: ואחד, ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשבעים
"ׁשערי אל הּזה, הרע הּדבר את עׂשּו אׁשר ההוא ְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהאּׁשה

וׁשער ׁשער ּכל ׁשל ּדין ּבבית נהרגין יחידים כ"ג - [של ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָ
עיר] הּגדֹול.שבכל ּדין ּבבית אּלא נהרגין המרּבין ואין ,ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָֻ

הּנּדחת אין „. עיר נעׂשית מקלט מערי ׁשּנאמר:אחת , ְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ
לפי "ּבאח  הּנּדחת, עיר נעׂשית ירּוׁשלים ולא ;"ערי ת ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ

ּבּספר  הּנּדחת עיר עֹוׂשין ואין לׁשבטים. נתחּלקה ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹׁשּלא
יׂשראל.[בגבול] ארץ את ויחריבּו ּגֹוים יּכנסּו ׁשּלא ּכדי ,ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ

זֹו; ּבצד זֹו הּנּדחֹות עירֹות ׁשלׁש עֹוׂשה אחד ּדין ּבית ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹואין
עֹוׂשה. מרחקֹות, היּו אם ְֲִֶָָָֻאבל

ּבלׁשֹון אין ‰. מּדיחיה ׁשּיּדיחּוה עד הּנּדחת, עיר עֹוׂשין ְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָ
נל' אֹו ונזּבח', נל' אֹו ונעבד', נל' להן: ויאמרּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָֹֹרּבים
ּונקּבל  נל' אֹו ונׁשּתחוה', נל' אֹו ,'ּוננּס נל' אֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַּונקּטר',
אֹו עבֹודתּה, ּדר אֹותּה ועבדּו ׁשֹומעים, והם ְְְְֱֲִֵֶֶֶַָָָָּבאלֹוּה';

עבֹודֹות מארּבע ּבאלֹוּה.[המנויות]ּבאחת אֹותּה ׁשּקּבלּו אֹו , ְְְֱֲִֵֶֶַַַַַָ
האּלּו, הּתנאים ּכל ּובמּדיחיה ּבּה נתקּימּו ׁשּלא הּנּדחת ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹעיר
ׁשעבד  ואחד אחד ּבכל ּומעידין מתרין להן? עֹוׂשים ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהיא
ּוממֹונן  ּכיחידין; אֹותן וסֹוקלין זרה, עבֹודה ְְֲִִִִֵֶָָָָָָמהן

ְְֵֶליֹורׁשיהן.
.Âעיר והיא לעׂשֹות ראּויה ׁשּתהא ּבזמן הּנּדחת, עיר ּדין ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ

עד  וחֹוקרין, ודֹורׁשין ׁשֹולחין הּגדֹול ּדין ּבית ְְְְְִִִִִֵַַַַַָהּנּדחת?
וחזרּו רּבּה, אֹו העיר ּכל ׁשהּדחה ּברּורה ּבראיה ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָָָֻֻׁשּידעּו

זרה  חכמים,לעבֹודה ּתלמידי ׁשני להן ׁשֹולחין ּכ אחר . ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
מּוטב  ּתׁשּובה, ועׂשּו חזרּו אם ּולהחזירן. אֹותן ;להזהיר ְְְְְְְִִִַַָָָָָָ

ּבאּולּתן עמדּו לעלֹות ואם יׂשראל לכל מצּוין ּדין ּבית - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָ
עד  מלחמה, עּמהם ועֹורכין עליהן צרין והן לּצבא, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעליהן
ּדינין  ּבּתי להם מרּבין מּיד העיר, ּכׁשּתּבקע העיר. ְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּתּבקע
עבֹודה  ׁשעבד עדים ׁשני עליו ׁשּבאּו מי ּכל אֹותן. ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָודנים
ּכל  נמצאּו אם אֹותֹו: מפריׁשין ּבֹו, ׁשהתרּו אחר ְְְְִִִִִֶַַַָָָזרה
נּצֹול; העיר ּוׁשאר אֹותן, סֹוקלין - מעּוטּה ְְְִִִִִָָָָָהעֹובדים
ׁשם  וגֹומרין הּגדֹול ּדין לבית אֹותן מעלין - רּבּה ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָֻנמצאּו
נפׁש ּכל את ּומּכין ּבסיף. ׁשעבדּו אּלּו ּכל והֹורגין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּדינם,
ואם  ּכּלּה; הּדחה אם ונׁשים, טף חרב, לפי ּבּה אׁשר ְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָֻֻאדם
ׁשל  והּטף הּנׁשים ּכל את מּכים רּבּה, העֹובדים ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֻנמצאּו
רּבּה, ׁשהּדחּו ּבין ּכּלּה ׁשהּדחה ּובין חרב. לפי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָֻֻֻֻעֹובדים
רחֹובּה ּתֹו אל ׁשללּה ּכל ּומקּבצין מּדיחיה. את ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָסֹוקלין

מרכזית] רחֹובּה[ככר היה רחֹוב; לּה עֹוׂשין רחֹוב, לּה אין .ְְְִֵָָָָָ
לתֹוכּה, ׁשּיּכנס עד מּמּנּו חּוץ חֹומה ּבֹונין לּה, ְִִִֵֶֶַָָָָָחּוצה

ּבּה. אׁשר חּיה נפׁש ּכל והֹורגין רחבּה". ּתֹו "אל ְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנאמר:
מצות וׂשֹור  ּוׁשרפתּה ּבאׁש; הּמדינה עם ׁשללּה ּכל את פין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ

ׁשללּה". ּכל ואת העיר את באׁש "וׂשרפּת ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָעׂשה,
.Ê ׁשּלא נכסי העיר יֹוׁשבי ׁשאר והם ׁשּבתֹוכּה, הּצּדיקים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ׁשם, ויׁשבּו הֹואיל ׁשללּה; ּבכלל נׂשרפין - רּבּה עם ְְְְְְִִִִִַָָָָָָֻֻהּדחּו
אבד  ׁשהּוא ממֹונן ּבכל מּמּנה הּנהנה וכל לֹוקה. אחת,- ְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

החרם". מן מאּומה ּביד ידּבק "ולא ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:
.Á זכה;ועיר ּבנכסיה הּמחזיק ּכל עדיה, ׁשהּוזּמּו הּנּדחת ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

הּוזּמּו ׁשהרי ּבֹו, להנֹות אחד ּומּתר ׁשּכל ּבּה? זכה ולּמה . ְֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻ
נבנית  ואינּה ּדינּה. ׁשּנגמר מּׁשעה ממֹונֹו הפקיר ּכבר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָואחד
תּבנה  "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - אֹותּה הּבֹונה וכל ְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָָֹלעֹולם;
תּבנה  "לא ׁשּנאמר: - ּופרּדסים ּגּנֹות לעׂשֹותּה ּומּתר ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻעֹוד".

מדינה ּתּבנה לא ׁשהיתה.[עיר]עֹוד", ּכמֹות ְְְִִֶֶָָָָֹ
.Ë ּבע ׁשּירה עברה אם למקֹום, מּמקֹום הּנּדחת העֹוברת יר ְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָ

ּבסיף, נהרגין - יֹום ׁשלׁשים ׁשם ׁשהת אם - עּמּה ְְְְֱִִִִִֶַָָָָָָֹֻוהּדחה
ליֹורׁשיהן  ּוממֹונם ּבסקילה, הן - לאו ואם אבד; .ּוממֹונם ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָ

.È מדינהנכסי -[עיר]אנׁשי ּבתֹוכּה מפקדין ׁשהיּו אחרת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻ
אּלא  נׂשרפין, אין - אחריּות עליהן ׁשּקּבלּו ּפי על ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאף
חברּתּה. ׁשלל ולא "ׁשללּה", ׁשּנאמר: לבעליהן, ְְְְְְְֱֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹיחזרּו
אם  - אחרת ּבמדינה מפקדין ׁשהיּו ׁשהּדחּו הרׁשעים ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻֻנכסי

עּמּה שללה]נקּבצּו כל שריפת ואם [בעת ּבכללּה; נׂשרפין , ְְְְְִִִִִִָָָָ
ליֹורׁשיהן. יּנתנּו אּלא אֹותן, מאּבדין אין ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָלאו,

.‡È,אחרת,ּבהמה עיר ׁשל וחציּה הּנּדחת עיר ׁשל חציּה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
מּתרת, - ּכן ׁשהיא ועּסה אסּורה. זֹו הרי - ּבתֹוכּה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֻׁשהיתה

העּסה  לחלק ׁשאפׁשר .לפי ְְְִִֶֶַָָָֹ
.·È ּבהנאה ּבהמה אסּורה - ׁשּנׁשחטה הּנּדחת עיר ,ׁשל ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

ּבין  אנׁשים ׁשל ּבין הראׁש, ׂשער ׁשּנׁשחט. הּנסקל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּכׁשֹור
- נכרית ּפאה ׁשל אבל ּבהנאה; מּתר - ׁשּבּה נׁשים ְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻׁשל

וא  ׁשללּה, מּכלל הּוא סּור.הרי ְְְֲִֵַָָָ
.‚È מּתרין ּפרֹות - ׁשּבתֹוכּה "ּתקּבץ המחּברים ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻֻ

יצאּו ּוׂשרפה; קּבּוץ אּלא מחּסר ׁשאינֹו מי וׂשרפּת", . .ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֻ
והּוא  ּוׂשרפה. וקּבּוץ ּתליׁשה מחּסרין ׁשהן המחּברין, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֻֻּפרֹות
ׁשהן  עצמן האילנֹות לֹומר צרי ואין הראׁש. לׂשער ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהּדין,
קדׁשי  - ׁשּבתֹוכּה ההקּדׁשֹות יֹורׁשיהן. ׁשל הן והרי ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻמּתרֹות,
ּבדק  קדׁשי ּתֹועבה"; רׁשעים, "זבח ׁשּנאמר: ימּותּו, ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמזּבח
"ׁשללּה", ׁשּנאמר: - אֹותּה ׂשֹורפין ּכ ואחר יּפדּו ְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָָהּבית,

ׁשמים. ׁשלל ְְִַַָֹולא
.„È בהמה]והּמעׂשרהּבכֹור הרי [מעשר ּתמימין, - ׁשּבתֹוכּה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָ

ּבכלל  הן הרי מּומין, ּובעלי וימּותּו; מזּבח קדׁשי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָהם
ליד  הּגיעּו אם - ׁשּבתֹוכּה הּתרּומֹות ונהרגין. ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָ"ּבהמּתּה",
יׂשראל  ּביד הן עדין ואם נכסיו; ׁשהן מּפני ירקבּו, - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹּכהן
ׁשמים, נכסי ׁשהן מּפני אחרת, מדינה ׁשל לכהן יּנתנּו -ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

הּגּוף. קדּׁשת ְְַַָָֻֻּוקדּׁשתן
.ÂË ׁשּבתֹוכּהמעׂשר הּקדׁש וכתבי ׁשני, מעׂשר וכסף ׁשני, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

יּגנזּו אּלּו הרי -. ְֲִֵֵָ
.ÊË עֹולה ּכל ּכמקריב זה הרי - הּנּדחת ּבעיר ּדין העֹוׂשה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ
אּלא ּכליל  עֹוד, ולא ;"אלהי לה' "ּכליל ׁשּנאמר: , ְֱֱִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ
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ה' יׁשּוב "למען ׁשּנאמר: מּיׂשראל, אף חרֹון ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּמסּלק
"ונתן  ׁשּנאמר: ורחמים, ּברכה עליהם ּומביא אּפֹו", ְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמחרֹון

."והרּב ורחמ רחמים, ְְְְְֲִִִֶַַל

ה'תשע"ה  שבט ד' קודש שבת יום

ה ּפרק ¤¤
מּיׂשראל הּמסית ‡. זה אחד הרי - אּׁשה ּבין איׁש ּבין , ְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ

עבֹודה  הּמסית ולא הּמּוסת עבד ׁשּלא ּפי על אף ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹנסקל,
הדיֹוט, הּמסית ׁשהיה ּבין לעבד. ׁשהֹורהּו מּפני אּלא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹזרה;

יחיד  הּמּוסת ׁשהיה ּבין נביא, ׁשהיה אּׁשה,ּבין אֹו איׁש ִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ
ּבסקילה. מיתתֹו - יחידים ְְִִִִִָָאֹו

מּדיח הּמסית ·. זה הרי - העיר אנׁשי רב נקרא את ואינֹו , ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּבסקילה. מיתתֹו נביא, העיר רב ׁשהּדיח זה היה ְִִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ'מסית'.
עד  הּנּדחת, עיר ּכאנׁשי ואינם ּכיחידים, הן הרי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָוהּנּדחים,
עבֹודה  לי 'אמרה האֹומר: ואחד ׁשנים. הּמּדיחים ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּיהיּו
הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לי 'אמר ׁשאמר: אֹו עבדּוה', ְִִֶַַַָָָָָָָזרה:
הּדחּו ואם ׁשהּדיח; נביא זה הרי - זרה' עבֹודה ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָֻעבדּו
רּבים  ּבלׁשֹון ּבין ׁשהסית, הּמסית נסקל. העיר, רב ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹאחריו
לחברֹו: האֹומר ּכיצד? נסקל. זה הרי - יחיד ּבלׁשֹון ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּבין
ּבעבֹודה  ונעבד נל' ואעבד', אל' זרה', עבֹודה ְְֱֱֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹ'אעבד
'אזּבח', ּבּה; להעבד זרה עבֹודה אֹותּה ׁשּדר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּפלֹונית',
נל' ואקּטר', אל' 'אקּטר', ונזּבח'; נל' ואזּבח', אל'ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַ
'אׁשּתחוה', ;'ּוננּס נל' ,'ואנּס אל' ,'אנּס' ְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַּונקּטר';
הסית  מסית. זה הרי - ונׁשּתחוה' נל' ואׁשּתחוה', אל'ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַ

עדיו הן הרי עצמם]לׁשנים, אֹותֹו[הניסתים מביאין והן ; ְְְֲִִִִֵֵֵֵַָ
אֹותֹו. וסֹוקלין להן, אמר ׁשּכ עליו ּומעידין ּדין, ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָלבית

הּואואין ‚. - לאחד אמר התראה. צרי [האחד הּמסית ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ
עליו הניסת] ּומערים ,'ּבכ רֹוצים חברים לי 'יׁש ְֲֲִִִִֵֵֵַָָָאֹומר :

ׁשנ  ּבפני ׁשּיסית הּמסית עד רצה לא אם להרגֹו. ּכדי ים, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
לֹו להכמין מצוה לׁשנים, עדים]להסית חּיבי [להחביא ּכל ; ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָ

ּכיצד  מּזה. חּוץ - עליהן מכּמנין אין ׁשּבּתֹורה, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָמיתֹות
אפל  ּבמקֹום ּומעמידן ׁשנים, מביא הּמּוסת לֹו? ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָמכּמנין
והּוא  אֹותם. יראה ולא ּדבריו, ויׁשמעּו הּמסית ׁשּיראּו ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹּכדי
אֹומר  והּוא ּביחּוד'; לי ּׁשאמרּת מה 'אמר לּמסית: ְְְֱִִִֵֵֵֶַַַָָֹאֹומר
ׁשּבּׁשמים, אלהינּו את נּניח היא' מׁשיבֹו: והּמּוסת ְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹלֹו,
אֹו ּבֹו, חזר אם האבנים'? ואת העצים את ונעבד ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹונל
יפה  וכ חֹובתנּו, היא ּכ' לֹו: אמר ואם ּפטּור; - ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשּׁשתק
ּדין, לבית אֹותֹו מביאין ּברחּוק ׁשם העֹומדים - ְְְְִִִִִֵָָָלנּו'

אֹותֹו. ְְִוסֹוקלין
להרגֹומצוה „. הּמּוסת ּבֹוּביד ּתהיה יד" ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָ

הּמסית, את לאהב לּמּוסת ואסּור וגֹו'". להמיתֹו ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹבראׁשֹונה
"עזב  ּבּׂשֹונא: ׁשּנאמר ּולפי לֹו". תאבה "לא ְֱֱִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹׁשּנאמר:

עֹוזב אּתה יכֹול עּמֹו", לֹומר:[עוזר]ּתעזב ּתלמּוד לזה? ְֲִֵֶַַַַָָָֹ
ּדם  על תעמד "לא ׁשּנאמר: ּולפי אליו". תׁשמע ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָֹֹֹ"ולא
לֹומר: ּתלמּוד זה? ׁשל ּדמֹו על עֹומד אּתה אין יכֹול ,"ְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָרע

עליו" עינ תחֹוס זכּות,"לא עליו ללּמד לּמּוסת ואסּור . ְְְְֵֵַַָָָָָָָֹ

רּׁשאי  אינֹו - חֹובה לֹו ידע ואם תחמל"; "ולא ְְְֱִֵֶֶַַַַַָָֹֹׁשּנאמר:
ואזהרה  עליו". תכּסה "ולא ׁשּנאמר: מּמּנה, ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹלׁשּתק
יׁשמעּו יׂשראל "וכל ׁשּנאמר: מּנין? הּמסית ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָלהדיֹוט

לעׂשֹות". יֹוספּו ולא ְְֲִִַָֹויראּון,
אם הּמסית ‰. - 'עבדּוני' להם: ואמר לעבדֹו, אחרים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָ

ׁשּקּבלּו ּפי על אף - עבדּוהּו לא ואם נסקל; אֹותֹו, ְְְְֲִִִִֶַַָָָֹעבדּו
נסקל  אינֹו 'הן', לֹו ואמרּו לעבֹודת מּמּנּו הסית אם אבל . ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ

מּמּנּו, קּבל אם - זרה עבֹודה מיני לׁשאר אֹו אחר, ְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָאיׁש
עבד, לא ׁשעדין ּפי על אף - ונעבד' נל 'הן, ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹואמר:
לֹו, תאבה "לא ׁשּנאמר: והּמּוסת, הּמסית נסקלין, ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשניהם

ואבה ׁשמע  הא - אליו" תׁשמע רצה]ולא חּיב.[ֿ , ְְְִֵַַַָָָָָָֹ
.Â האֹומר:נביא זה ּכיצד? זרה, עבֹודה ּבׁשם הּמתנּבא ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

ׁשּמצוה  ּפלֹוני, 'ּכֹוכב אֹו ּפלֹונית' זרה עבֹודה לי ְְְְֲִִִִֶָָָָָָָ'אמרה
אפּלּו .'וכ ּכ לעׂשֹות 'ׁשּלא אֹו ,'וכ ּכ את לעׂשֹות ּכּון ְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָֹ

הּטה  את ּולטהר הּטמא את לטּמא התרּוההלכה אם - ֹור ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
נחנק  זה הרי ׁשנים, ּבפני ּבׁשם ּבֹו ידּבר "ואׁשר ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ

מּכלל  ׁשּלֹו, ואזהרה ההּוא". הּנביא ּומת - אחרים ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹאלהים
תזּכירּו". לא אחרים אלהים "וׁשם ְְֱֱֲִִִֵֵֶֶַַֹֹׁשּנאמר:

.Ê ּותׁשּובה ואסּור ּדין זרה,לער עבֹודה ּבׁשם מתנּבא עם ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָֹ
אין  - מעצמֹו עׂשה ואם ּומֹופת; אֹות מּמּנּו ׁשֹואלין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָואין
ּבאֹותֹות  המחּׁשב וכל ּבֹו. מהרהרין ואין עליו, ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָמׁשּגיחין
"לא  ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עבר - הן אמת ׁשּמא ְֱֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּלֹו

הּׁשקר נביא וכן ההּוא". הּנביא ּדברי אל [המתנבא תׁשמע ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
שמע] שלא ה'מה ּבׁשם ׁשּנתנּבא ּפי על אף ּבחנק, מיתתֹו -ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָ

ּגרע ולא הֹוסיף ה']ולא אׁשר [במצוות הּנביא א" ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָֹֹ
ואׁשר  לדּבר, צּויתיו לא אׁשר את ּבׁשמי, ּדבר לדּבר ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹיזיד

ההּוא". הּנביא ּומת - אחרים אלהים ּבׁשם ְְֱֲִִִֵֵֵֵַַַָֹידּבר
.Á הּנבּואה,אחד ּבמראה ׁשמע ּׁשּלא מה מי הּמתנּבא אֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

והּוא  נאמר לֹו זה ׁשּדבר ואמר חברֹו נביא ּדברי ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּׁשמע
הר  - ּבֹו ּבחנק.נתנּבא ּומיתתֹו ׁשקר, נביא זה י ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָ

.Ë מעלתֹוּכל מּפני ׁשקר נביא מהריגת עצמֹו ,הּמֹונע ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
ּבלא  עֹובר זה הרי - הּנבּואה ּבדרכי הֹול הּוא ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַָֹׁשהרי
וכן  מּמּנּו". תגּור לא הּנביא, ּדּברֹו "ּבזדֹון ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹתעׂשה,
מּדבריו  וירא הּפֹוחד אֹו חֹובה, עליו מּללּמד עצמֹו ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָהּמֹונע
ׁשקר, נביא ּדנין ואין מּמּנּו". תגּור "לא ּבכלל הּוא הרי -ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹ

ואחד. ׁשבעים ׁשל ּדין ּבבית ְְְִִִֵֶֶֶָָאּלא
.È לֹוקה הּנֹודר - ּבּה והּנׁשּבע זרה, עבֹודה ׁשּנאמר:ּבׁשם , ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּבּה הּנׁשּבע אחד תזּכירּו"; לא אחרים אלהים ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹ"וׁשם
לּגֹוי  להׁשּביע ואסּור לגֹוי. ּבּה הּנׁשּבע ואחד ְְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָלעצמֹו,

שלו]ּביראתֹו ׁשּלא [אלוה זרה עבֹודה ׁשם להזּכיר ואפּלּו . ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹ
תזּכירּו". "לא ׁשּנאמר: אסּור, - ׁשבּועה ְְֱִֶֶֶֶַַָָֹּדר

.‡È ׁשמרלא' לחברֹו: אדם עבֹודה [המתן]יאמר ּבצד לי ְְֲֲִֵַַַָָָֹֹֹ
ּבכתבי  הּכתּובה זרה עבֹודה וכל ּבּה. וכּיֹוצא ּפלֹונית', ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָזרה

ׁשמּה להזּכיר מּתר - וגד,הּקדׁש ּונבֹו, ּובל, ּפעֹור, ּכגֹון: , ְְְְְְְִֵֶַַַָָֹֻ
וׁשּיקּימּו ׁשּיּדרּו לאחרים לגרם ואסּור ּבהן. ֿ וכּיֹוצא ] ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ּבׁשמּהישבעו] הּנֹודר אּלא לֹוקה ואינֹו זרה; עבֹודה ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָּבׁשם
ּבׁשמּה. הּנׁשּבע והּוא ּבׁשמּה, ְְְְְְִִִֵַַַָָָוהמקּים
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"יֹוׁשבי  ׁשּנאמר: ּכיחידים, אֹותם ּדנין ׁשבט, ׁשל ְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֻרּבֹו
מּמאה  ּפחֹות וכל ּגדֹול; ּכר ולא קטן, ּכפר לא - ְְְְִִֵַָָָָָָָָֹֹהעיר"
נׁשים  הּדיחּוה אם וכן ּגדֹול. ּכר ׁשבט ׁשל ורּבֹו קטן, ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻּכפר
אֹו מעּוטּה, ׁשהּדח אֹו יחיד, ׁשהּדיחּה אֹו קטּנים, ְִִִִִֶֶַַָָָֻאֹו
ּדנין  אין - לּה מחּוצה מּדיחיה ׁשהיּו אֹו מאליהן, ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻׁשהּדחּו
עבֹודה  ׁשעבדּו ּכיחידים הן הרי אּלא הּנּדחת, עיר ּדין ְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבּה
הרּוגי  ּכׁשאר ליֹורׁשיהן ּוממֹונן ׁשעבד, מי ּכל ס ֹוקלין ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָזרה:

ּדין. ִֵּבית
ׁשל אין ‚. הּגדֹול ּדין ּבית אּלא הּנּדחת עיר ּדין ּדנין ִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

את  אֹו ההּוא האיׁש את "והֹוצאת ׁשּנאמר: ואחד, ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשבעים
"ׁשערי אל הּזה, הרע הּדבר את עׂשּו אׁשר ההוא ְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהאּׁשה

וׁשער ׁשער ּכל ׁשל ּדין ּבבית נהרגין יחידים כ"ג - [של ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָ
עיר] הּגדֹול.שבכל ּדין ּבבית אּלא נהרגין המרּבין ואין ,ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָֻ

הּנּדחת אין „. עיר נעׂשית מקלט מערי ׁשּנאמר:אחת , ְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ
לפי "ּבאח  הּנּדחת, עיר נעׂשית ירּוׁשלים ולא ;"ערי ת ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ

ּבּספר  הּנּדחת עיר עֹוׂשין ואין לׁשבטים. נתחּלקה ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹׁשּלא
יׂשראל.[בגבול] ארץ את ויחריבּו ּגֹוים יּכנסּו ׁשּלא ּכדי ,ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ

זֹו; ּבצד זֹו הּנּדחֹות עירֹות ׁשלׁש עֹוׂשה אחד ּדין ּבית ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹואין
עֹוׂשה. מרחקֹות, היּו אם ְֲִֶָָָֻאבל

ּבלׁשֹון אין ‰. מּדיחיה ׁשּיּדיחּוה עד הּנּדחת, עיר עֹוׂשין ְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָ
נל' אֹו ונזּבח', נל' אֹו ונעבד', נל' להן: ויאמרּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָֹֹרּבים
ּונקּבל  נל' אֹו ונׁשּתחוה', נל' אֹו ,'ּוננּס נל' אֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַּונקּטר',
אֹו עבֹודתּה, ּדר אֹותּה ועבדּו ׁשֹומעים, והם ְְְְֱֲִֵֶֶֶַָָָָּבאלֹוּה';

עבֹודֹות מארּבע ּבאלֹוּה.[המנויות]ּבאחת אֹותּה ׁשּקּבלּו אֹו , ְְְֱֲִֵֶֶַַַַַָ
האּלּו, הּתנאים ּכל ּובמּדיחיה ּבּה נתקּימּו ׁשּלא הּנּדחת ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹעיר
ׁשעבד  ואחד אחד ּבכל ּומעידין מתרין להן? עֹוׂשים ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהיא
ּוממֹונן  ּכיחידין; אֹותן וסֹוקלין זרה, עבֹודה ְְֲִִִִֵֶָָָָָָמהן

ְְֵֶליֹורׁשיהן.
.Âעיר והיא לעׂשֹות ראּויה ׁשּתהא ּבזמן הּנּדחת, עיר ּדין ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ

עד  וחֹוקרין, ודֹורׁשין ׁשֹולחין הּגדֹול ּדין ּבית ְְְְְִִִִִֵַַַַַָהּנּדחת?
וחזרּו רּבּה, אֹו העיר ּכל ׁשהּדחה ּברּורה ּבראיה ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָָָֻֻׁשּידעּו

זרה  חכמים,לעבֹודה ּתלמידי ׁשני להן ׁשֹולחין ּכ אחר . ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
מּוטב  ּתׁשּובה, ועׂשּו חזרּו אם ּולהחזירן. אֹותן ;להזהיר ְְְְְְְִִִַַָָָָָָ

ּבאּולּתן עמדּו לעלֹות ואם יׂשראל לכל מצּוין ּדין ּבית - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָ
עד  מלחמה, עּמהם ועֹורכין עליהן צרין והן לּצבא, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעליהן
ּדינין  ּבּתי להם מרּבין מּיד העיר, ּכׁשּתּבקע העיר. ְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּתּבקע
עבֹודה  ׁשעבד עדים ׁשני עליו ׁשּבאּו מי ּכל אֹותן. ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָודנים
ּכל  נמצאּו אם אֹותֹו: מפריׁשין ּבֹו, ׁשהתרּו אחר ְְְְִִִִִֶַַַָָָזרה
נּצֹול; העיר ּוׁשאר אֹותן, סֹוקלין - מעּוטּה ְְְִִִִִָָָָָהעֹובדים
ׁשם  וגֹומרין הּגדֹול ּדין לבית אֹותן מעלין - רּבּה ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָֻנמצאּו
נפׁש ּכל את ּומּכין ּבסיף. ׁשעבדּו אּלּו ּכל והֹורגין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּדינם,
ואם  ּכּלּה; הּדחה אם ונׁשים, טף חרב, לפי ּבּה אׁשר ְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָֻֻאדם
ׁשל  והּטף הּנׁשים ּכל את מּכים רּבּה, העֹובדים ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֻנמצאּו
רּבּה, ׁשהּדחּו ּבין ּכּלּה ׁשהּדחה ּובין חרב. לפי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָֻֻֻֻעֹובדים
רחֹובּה ּתֹו אל ׁשללּה ּכל ּומקּבצין מּדיחיה. את ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָסֹוקלין

מרכזית] רחֹובּה[ככר היה רחֹוב; לּה עֹוׂשין רחֹוב, לּה אין .ְְְִֵָָָָָ
לתֹוכּה, ׁשּיּכנס עד מּמּנּו חּוץ חֹומה ּבֹונין לּה, ְִִִֵֶֶַָָָָָחּוצה

ּבּה. אׁשר חּיה נפׁש ּכל והֹורגין רחבּה". ּתֹו "אל ְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנאמר:
מצות וׂשֹור  ּוׁשרפתּה ּבאׁש; הּמדינה עם ׁשללּה ּכל את פין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ

ׁשללּה". ּכל ואת העיר את באׁש "וׂשרפּת ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָעׂשה,
.Ê ׁשּלא נכסי העיר יֹוׁשבי ׁשאר והם ׁשּבתֹוכּה, הּצּדיקים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ׁשם, ויׁשבּו הֹואיל ׁשללּה; ּבכלל נׂשרפין - רּבּה עם ְְְְְְִִִִִַָָָָָָֻֻהּדחּו
אבד  ׁשהּוא ממֹונן ּבכל מּמּנה הּנהנה וכל לֹוקה. אחת,- ְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

החרם". מן מאּומה ּביד ידּבק "ולא ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:
.Á זכה;ועיר ּבנכסיה הּמחזיק ּכל עדיה, ׁשהּוזּמּו הּנּדחת ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

הּוזּמּו ׁשהרי ּבֹו, להנֹות אחד ּומּתר ׁשּכל ּבּה? זכה ולּמה . ְֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻ
נבנית  ואינּה ּדינּה. ׁשּנגמר מּׁשעה ממֹונֹו הפקיר ּכבר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָואחד
תּבנה  "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - אֹותּה הּבֹונה וכל ְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָָֹלעֹולם;
תּבנה  "לא ׁשּנאמר: - ּופרּדסים ּגּנֹות לעׂשֹותּה ּומּתר ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻעֹוד".

מדינה ּתּבנה לא ׁשהיתה.[עיר]עֹוד", ּכמֹות ְְְִִֶֶָָָָֹ
.Ë ּבע ׁשּירה עברה אם למקֹום, מּמקֹום הּנּדחת העֹוברת יר ְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָ

ּבסיף, נהרגין - יֹום ׁשלׁשים ׁשם ׁשהת אם - עּמּה ְְְְֱִִִִִֶַָָָָָָֹֻוהּדחה
ליֹורׁשיהן  ּוממֹונם ּבסקילה, הן - לאו ואם אבד; .ּוממֹונם ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָ

.È מדינהנכסי -[עיר]אנׁשי ּבתֹוכּה מפקדין ׁשהיּו אחרת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻ
אּלא  נׂשרפין, אין - אחריּות עליהן ׁשּקּבלּו ּפי על ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאף
חברּתּה. ׁשלל ולא "ׁשללּה", ׁשּנאמר: לבעליהן, ְְְְְְְֱֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹיחזרּו
אם  - אחרת ּבמדינה מפקדין ׁשהיּו ׁשהּדחּו הרׁשעים ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻֻנכסי

עּמּה שללה]נקּבצּו כל שריפת ואם [בעת ּבכללּה; נׂשרפין , ְְְְְִִִִִִָָָָ
ליֹורׁשיהן. יּנתנּו אּלא אֹותן, מאּבדין אין ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָלאו,

.‡È,אחרת,ּבהמה עיר ׁשל וחציּה הּנּדחת עיר ׁשל חציּה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
מּתרת, - ּכן ׁשהיא ועּסה אסּורה. זֹו הרי - ּבתֹוכּה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֻׁשהיתה

העּסה  לחלק ׁשאפׁשר .לפי ְְְִִֶֶַָָָֹ
.·È ּבהנאה ּבהמה אסּורה - ׁשּנׁשחטה הּנּדחת עיר ,ׁשל ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

ּבין  אנׁשים ׁשל ּבין הראׁש, ׂשער ׁשּנׁשחט. הּנסקל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּכׁשֹור
- נכרית ּפאה ׁשל אבל ּבהנאה; מּתר - ׁשּבּה נׁשים ְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻׁשל

וא  ׁשללּה, מּכלל הּוא סּור.הרי ְְְֲִֵַָָָ
.‚È מּתרין ּפרֹות - ׁשּבתֹוכּה "ּתקּבץ המחּברים ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻֻ

יצאּו ּוׂשרפה; קּבּוץ אּלא מחּסר ׁשאינֹו מי וׂשרפּת", . .ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֻ
והּוא  ּוׂשרפה. וקּבּוץ ּתליׁשה מחּסרין ׁשהן המחּברין, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֻֻּפרֹות
ׁשהן  עצמן האילנֹות לֹומר צרי ואין הראׁש. לׂשער ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהּדין,
קדׁשי  - ׁשּבתֹוכּה ההקּדׁשֹות יֹורׁשיהן. ׁשל הן והרי ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻמּתרֹות,
ּבדק  קדׁשי ּתֹועבה"; רׁשעים, "זבח ׁשּנאמר: ימּותּו, ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמזּבח
"ׁשללּה", ׁשּנאמר: - אֹותּה ׂשֹורפין ּכ ואחר יּפדּו ְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָָהּבית,

ׁשמים. ׁשלל ְְִַַָֹולא
.„È בהמה]והּמעׂשרהּבכֹור הרי [מעשר ּתמימין, - ׁשּבתֹוכּה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָ

ּבכלל  הן הרי מּומין, ּובעלי וימּותּו; מזּבח קדׁשי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָהם
ליד  הּגיעּו אם - ׁשּבתֹוכּה הּתרּומֹות ונהרגין. ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָ"ּבהמּתּה",
יׂשראל  ּביד הן עדין ואם נכסיו; ׁשהן מּפני ירקבּו, - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹּכהן
ׁשמים, נכסי ׁשהן מּפני אחרת, מדינה ׁשל לכהן יּנתנּו -ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

הּגּוף. קדּׁשת ְְַַָָֻֻּוקדּׁשתן
.ÂË ׁשּבתֹוכּהמעׂשר הּקדׁש וכתבי ׁשני, מעׂשר וכסף ׁשני, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

יּגנזּו אּלּו הרי -. ְֲִֵֵָ
.ÊË עֹולה ּכל ּכמקריב זה הרי - הּנּדחת ּבעיר ּדין העֹוׂשה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ
אּלא ּכליל  עֹוד, ולא ;"אלהי לה' "ּכליל ׁשּנאמר: , ְֱֱִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ
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ה' יׁשּוב "למען ׁשּנאמר: מּיׂשראל, אף חרֹון ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּמסּלק
"ונתן  ׁשּנאמר: ורחמים, ּברכה עליהם ּומביא אּפֹו", ְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמחרֹון

."והרּב ורחמ רחמים, ְְְְְֲִִִֶַַל

ה'תשע"ה  שבט ד' קודש שבת יום

ה ּפרק ¤¤
מּיׂשראל הּמסית ‡. זה אחד הרי - אּׁשה ּבין איׁש ּבין , ְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ

עבֹודה  הּמסית ולא הּמּוסת עבד ׁשּלא ּפי על אף ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹנסקל,
הדיֹוט, הּמסית ׁשהיה ּבין לעבד. ׁשהֹורהּו מּפני אּלא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹזרה;

יחיד  הּמּוסת ׁשהיה ּבין נביא, ׁשהיה אּׁשה,ּבין אֹו איׁש ִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ
ּבסקילה. מיתתֹו - יחידים ְְִִִִִָָאֹו

מּדיח הּמסית ·. זה הרי - העיר אנׁשי רב נקרא את ואינֹו , ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּבסקילה. מיתתֹו נביא, העיר רב ׁשהּדיח זה היה ְִִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ'מסית'.
עד  הּנּדחת, עיר ּכאנׁשי ואינם ּכיחידים, הן הרי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָוהּנּדחים,
עבֹודה  לי 'אמרה האֹומר: ואחד ׁשנים. הּמּדיחים ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּיהיּו
הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לי 'אמר ׁשאמר: אֹו עבדּוה', ְִִֶַַַָָָָָָָזרה:
הּדחּו ואם ׁשהּדיח; נביא זה הרי - זרה' עבֹודה ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָֻעבדּו
רּבים  ּבלׁשֹון ּבין ׁשהסית, הּמסית נסקל. העיר, רב ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹאחריו
לחברֹו: האֹומר ּכיצד? נסקל. זה הרי - יחיד ּבלׁשֹון ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּבין
ּבעבֹודה  ונעבד נל' ואעבד', אל' זרה', עבֹודה ְְֱֱֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹ'אעבד
'אזּבח', ּבּה; להעבד זרה עבֹודה אֹותּה ׁשּדר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּפלֹונית',
נל' ואקּטר', אל' 'אקּטר', ונזּבח'; נל' ואזּבח', אל'ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַ
'אׁשּתחוה', ;'ּוננּס נל' ,'ואנּס אל' ,'אנּס' ְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַּונקּטר';
הסית  מסית. זה הרי - ונׁשּתחוה' נל' ואׁשּתחוה', אל'ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַ

עדיו הן הרי עצמם]לׁשנים, אֹותֹו[הניסתים מביאין והן ; ְְְֲִִִִֵֵֵֵַָ
אֹותֹו. וסֹוקלין להן, אמר ׁשּכ עליו ּומעידין ּדין, ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָלבית

הּואואין ‚. - לאחד אמר התראה. צרי [האחד הּמסית ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ
עליו הניסת] ּומערים ,'ּבכ רֹוצים חברים לי 'יׁש ְֲֲִִִִֵֵֵַָָָאֹומר :

ׁשנ  ּבפני ׁשּיסית הּמסית עד רצה לא אם להרגֹו. ּכדי ים, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
לֹו להכמין מצוה לׁשנים, עדים]להסית חּיבי [להחביא ּכל ; ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָ

ּכיצד  מּזה. חּוץ - עליהן מכּמנין אין ׁשּבּתֹורה, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָמיתֹות
אפל  ּבמקֹום ּומעמידן ׁשנים, מביא הּמּוסת לֹו? ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָמכּמנין
והּוא  אֹותם. יראה ולא ּדבריו, ויׁשמעּו הּמסית ׁשּיראּו ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹּכדי
אֹומר  והּוא ּביחּוד'; לי ּׁשאמרּת מה 'אמר לּמסית: ְְְֱִִִֵֵֵֶַַַָָֹאֹומר
ׁשּבּׁשמים, אלהינּו את נּניח היא' מׁשיבֹו: והּמּוסת ְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹלֹו,
אֹו ּבֹו, חזר אם האבנים'? ואת העצים את ונעבד ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹונל
יפה  וכ חֹובתנּו, היא ּכ' לֹו: אמר ואם ּפטּור; - ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשּׁשתק
ּדין, לבית אֹותֹו מביאין ּברחּוק ׁשם העֹומדים - ְְְְִִִִִֵָָָלנּו'

אֹותֹו. ְְִוסֹוקלין
להרגֹומצוה „. הּמּוסת ּבֹוּביד ּתהיה יד" ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָ

הּמסית, את לאהב לּמּוסת ואסּור וגֹו'". להמיתֹו ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹבראׁשֹונה
"עזב  ּבּׂשֹונא: ׁשּנאמר ּולפי לֹו". תאבה "לא ְֱֱִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹׁשּנאמר:

עֹוזב אּתה יכֹול עּמֹו", לֹומר:[עוזר]ּתעזב ּתלמּוד לזה? ְֲִֵֶַַַַָָָֹ
ּדם  על תעמד "לא ׁשּנאמר: ּולפי אליו". תׁשמע ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָֹֹֹ"ולא
לֹומר: ּתלמּוד זה? ׁשל ּדמֹו על עֹומד אּתה אין יכֹול ,"ְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָרע

עליו" עינ תחֹוס זכּות,"לא עליו ללּמד לּמּוסת ואסּור . ְְְְֵֵַַָָָָָָָֹ

רּׁשאי  אינֹו - חֹובה לֹו ידע ואם תחמל"; "ולא ְְְֱִֵֶֶַַַַַָָֹֹׁשּנאמר:
ואזהרה  עליו". תכּסה "ולא ׁשּנאמר: מּמּנה, ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹלׁשּתק
יׁשמעּו יׂשראל "וכל ׁשּנאמר: מּנין? הּמסית ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָלהדיֹוט

לעׂשֹות". יֹוספּו ולא ְְֲִִַָֹויראּון,
אם הּמסית ‰. - 'עבדּוני' להם: ואמר לעבדֹו, אחרים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָ

ׁשּקּבלּו ּפי על אף - עבדּוהּו לא ואם נסקל; אֹותֹו, ְְְְֲִִִִֶַַָָָֹעבדּו
נסקל  אינֹו 'הן', לֹו ואמרּו לעבֹודת מּמּנּו הסית אם אבל . ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ

מּמּנּו, קּבל אם - זרה עבֹודה מיני לׁשאר אֹו אחר, ְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָאיׁש
עבד, לא ׁשעדין ּפי על אף - ונעבד' נל 'הן, ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹואמר:
לֹו, תאבה "לא ׁשּנאמר: והּמּוסת, הּמסית נסקלין, ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשניהם

ואבה ׁשמע  הא - אליו" תׁשמע רצה]ולא חּיב.[ֿ , ְְְִֵַַַָָָָָָֹ
.Â האֹומר:נביא זה ּכיצד? זרה, עבֹודה ּבׁשם הּמתנּבא ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

ׁשּמצוה  ּפלֹוני, 'ּכֹוכב אֹו ּפלֹונית' זרה עבֹודה לי ְְְְֲִִִִֶָָָָָָָ'אמרה
אפּלּו .'וכ ּכ לעׂשֹות 'ׁשּלא אֹו ,'וכ ּכ את לעׂשֹות ּכּון ְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָֹ

הּטה  את ּולטהר הּטמא את לטּמא התרּוההלכה אם - ֹור ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
נחנק  זה הרי ׁשנים, ּבפני ּבׁשם ּבֹו ידּבר "ואׁשר ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ

מּכלל  ׁשּלֹו, ואזהרה ההּוא". הּנביא ּומת - אחרים ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹאלהים
תזּכירּו". לא אחרים אלהים "וׁשם ְְֱֱֲִִִֵֵֶֶַַֹֹׁשּנאמר:

.Ê ּותׁשּובה ואסּור ּדין זרה,לער עבֹודה ּבׁשם מתנּבא עם ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָֹ
אין  - מעצמֹו עׂשה ואם ּומֹופת; אֹות מּמּנּו ׁשֹואלין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָואין
ּבאֹותֹות  המחּׁשב וכל ּבֹו. מהרהרין ואין עליו, ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָמׁשּגיחין
"לא  ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עבר - הן אמת ׁשּמא ְֱֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּלֹו

הּׁשקר נביא וכן ההּוא". הּנביא ּדברי אל [המתנבא תׁשמע ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
שמע] שלא ה'מה ּבׁשם ׁשּנתנּבא ּפי על אף ּבחנק, מיתתֹו -ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָ

ּגרע ולא הֹוסיף ה']ולא אׁשר [במצוות הּנביא א" ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָֹֹ
ואׁשר  לדּבר, צּויתיו לא אׁשר את ּבׁשמי, ּדבר לדּבר ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹיזיד

ההּוא". הּנביא ּומת - אחרים אלהים ּבׁשם ְְֱֲִִִֵֵֵֵַַַָֹידּבר
.Á הּנבּואה,אחד ּבמראה ׁשמע ּׁשּלא מה מי הּמתנּבא אֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

והּוא  נאמר לֹו זה ׁשּדבר ואמר חברֹו נביא ּדברי ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּׁשמע
הר  - ּבֹו ּבחנק.נתנּבא ּומיתתֹו ׁשקר, נביא זה י ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָ

.Ë מעלתֹוּכל מּפני ׁשקר נביא מהריגת עצמֹו ,הּמֹונע ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
ּבלא  עֹובר זה הרי - הּנבּואה ּבדרכי הֹול הּוא ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַָֹׁשהרי
וכן  מּמּנּו". תגּור לא הּנביא, ּדּברֹו "ּבזדֹון ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹתעׂשה,
מּדבריו  וירא הּפֹוחד אֹו חֹובה, עליו מּללּמד עצמֹו ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָהּמֹונע
ׁשקר, נביא ּדנין ואין מּמּנּו". תגּור "לא ּבכלל הּוא הרי -ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹ

ואחד. ׁשבעים ׁשל ּדין ּבבית ְְְִִִֵֶֶֶָָאּלא
.È לֹוקה הּנֹודר - ּבּה והּנׁשּבע זרה, עבֹודה ׁשּנאמר:ּבׁשם , ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּבּה הּנׁשּבע אחד תזּכירּו"; לא אחרים אלהים ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹ"וׁשם
לּגֹוי  להׁשּביע ואסּור לגֹוי. ּבּה הּנׁשּבע ואחד ְְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָלעצמֹו,

שלו]ּביראתֹו ׁשּלא [אלוה זרה עבֹודה ׁשם להזּכיר ואפּלּו . ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹ
תזּכירּו". "לא ׁשּנאמר: אסּור, - ׁשבּועה ְְֱִֶֶֶֶַַָָֹּדר

.‡È ׁשמרלא' לחברֹו: אדם עבֹודה [המתן]יאמר ּבצד לי ְְֲֲִֵַַַָָָֹֹֹ
ּבכתבי  הּכתּובה זרה עבֹודה וכל ּבּה. וכּיֹוצא ּפלֹונית', ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָזרה

ׁשמּה להזּכיר מּתר - וגד,הּקדׁש ּונבֹו, ּובל, ּפעֹור, ּכגֹון: , ְְְְְְְִֵֶַַַָָֹֻ
וׁשּיקּימּו ׁשּיּדרּו לאחרים לגרם ואסּור ּבהן. ֿ וכּיֹוצא ] ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ּבׁשמּהישבעו] הּנֹודר אּלא לֹוקה ואינֹו זרה; עבֹודה ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָּבׁשם
ּבׁשמּה. הּנׁשּבע והּוא ּבׁשמּה, ְְְְְְִִִֵַַַָָָוהמקּים
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hayקפ 'cÎzah f"k ycew zayÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

zeevnd xtq m"anx ixeriyd"ryz'd hay 'cÎzah f"k -

ה'תשע"ה  טבת כ"ז ראשון יום

˙ÂÏÙ˙ ¯„Ò .ÂË¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
'ÂÎÂ ÂÈÏÚ ÍÂÏÓÈ .. ÌÚ‰ Â‚‰ ,‰˘‰ ÏÎ

― הרט"ו אמרֹוהּמצוה והּוא להּמֹול, ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַָָָ
ּכלֿזכר" לכם "הּמֹול לאברהם: i)יתעּלה ,fi ziy`xa). ְְְִִֶֶַַָָָָָָ

עׂשה מצות למבּטל הּכרת על הּתֹורה הֹודיעה ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָּובפרּוׁש
ֿ יּמֹול לא אׁשר זכר "וערל יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹזֹו,

וגֹו'" ונכרתה ערלתֹו ֿ ּבׂשר ci)את ,my my)נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְְְְֲִִֶַָָָָָ
מּׁשּבת י"ט ּבפרק זֹו מצוה מיבמֹות(lw.)ּדיני ד' ּופרק ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

(:fn)מצּוה ׁשהאב ּכמֹו ּבנּה מילת על מצּוה האּׁשה ואין .ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֻֻ
ּבקּדּוׁשין ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,ּכ .(hk.)על ְְְִִִֵֶַָָ

„Ú ÂÏ˜ 'Ú ÏÈÚÏ ÒÙ„ ‰M‰ŒÏk ˙BlÙz ¯„Ò≈∆¿ƒ»«»»
ËÏ˜ 'Ú

ה'תשע"ה  טבת כ"ח שני יום

ËÏ˜ 'Ú ÏÈÚÏ ÒÙ„ Ô¯ecÒÂ ‰lÙz‰ ˙BÎ¯a ÁÒ…«ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»
ËÓ˜ 'Ú „Ú

˜ 'Ú „Ú ËÓ˜ 'Ú ÏÈÚÏ ÒÙ„ Èe„ÈÂ‰ ÁÒ…««ƒ

ה'תשע"ה  טבת כ"ט שלישי יום

·˜ 'Ú „Ú ˜ 'Ú ÏÈÚÏ ÒÙ„ ÔBÊn‰ ˙k¯a ÁÒ…«ƒ¿««»
.„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקנ"ד ּבּׁשּבת,הּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָ
ּתׁשּבת" הּׁשביעי "ּובּיֹום אמרֹו: ai)והּוא ,bk zeny)ּוכבר . ְְְְְִִִַַָָֹ

יתעּלה לנּו ּובאר ּפעמים. ּכּמה זֹו ּבמצוה הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָנכּפל
(i ,k zeny)לנּו חֹובה היא ֿ הּמלאכה מן הּזאת ׁשהּׁשביתה ,ְְִִִֶַַַָָָָָֹ

זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ולעבדינּו. ּבמּסכתולבהמּתנּו ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
טֹוב יֹום ּבמּסכת וגם .(dvia)ׁשּבת ְְֶֶַַַָ

ה'תשע"ה  שבט א' רביעי יום

.„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקנ"ד ּבּׁשּבת,הּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָ

ּתׁשּבת" הּׁשביעי "ּובּיֹום אמרֹו: ai)והּוא ,bk zeny)ּוכבר . ְְְְְִִִַַָָֹ
יתעּלה לנּו ּובאר ּפעמים. ּכּמה זֹו ּבמצוה הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָנכּפל

(i ,k zeny)לנּו חֹובה היא ֿ הּמלאכה מן הּזאת ׁשהּׁשביתה ,ְְִִִֶַַַָָָָָֹ
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ולעבדינּו. ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָולבהמּתנּו

טֹוב יֹום ּבמּסכת וגם .(dvia)ׁשּבת ְְֶֶַַַָ

ה'תשע"ה  שבט ב' חמישי יום

.Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― ועׂשרים מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

"לאֿ אמרֹו: והּוא ּבּׁשּבת, מלאכה מּלעׂשֹות ְְְְְֲִֶַַַַָָָָֹֻׁשהזהרנּו
ֿ מלאכה" כל i)תעׂשה ,k zeny),זה לאו על והעֹובר . ְְֲֵֶֶַַָָָָָ

הּכתּוב ּבֹו ci)ּפרׁש ,`l my)ּבֹו ידע לא אם ּבכרת, ׁשהּוא ְִֵֵֵֶַַָָָֹ
ֿ זה ּכל סקילה. חּיב ― העדּות עליו נתקּימה ואם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהּדּין,
קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם מזיד; הּוא ְְְִִִִֵֵַַָָָָאם

ׁשּבת. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּוכבר

ה'תשע"ה  שבט ג' שישי יום

.Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― ועׂשרים מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

מּלע "לאֿׁשהזהרנּו אמרֹו: והּוא ּבּׁשּבת, מלאכה ׂשֹות ְְְְְֲִֶַַַַָָָָֹֻ
ֿ מלאכה" כל i)תעׂשה ,k zeny),זה לאו על והעֹובר . ְְֲֵֶֶַַָָָָָ

הּכתּוב ּבֹו ci)ּפרׁש ,`l my)ּבֹו ידע לא אם ּבכרת, ׁשהּוא ְִֵֵֵֶַַָָָֹ
ֿ זה ּכל סקילה. חּיב ― העדּות עליו נתקּימה ואם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהּדּין,
קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם מזיד; הּוא ְְְִִִִֵֵַַָָָָאם

ׁשּבת. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּוכבר

ה'תשע"ה  שבט ד' קודש שבת יום

.·Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יום ראשון ֿ שבת קודש כ "ז טבת ֿ ד 'שבט 

― השכ"ב אתהּמצוה מּלהעניׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֻ
אמרֹו והּוא ּבּׁשּבת. לּפעל ֿ הּדין את ּומּלהֹוציא ְְְְִִִִֶַַַַַַָָֹהחֹוטאים

אׁש" ֿ תבערּו "לא b)יתעּלה: ,dl my)לא :ּבכ הּכּונה , ְְְֲִֵֶַַַַָָָֹֹ
מיתֹות. לׁשאר הּדין והּוא ׂשרפה, ׁשּנתחּיב מי ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָּתׂשרֹוף

הּמכלּתא my)ּולׁשֹון ldwie zyxt)"'אׁש תבערּו "'לא : ְְְְֲִֵַַָֹ
ּבּכלל zek`lnd)ׂשרפה lk lr xeqi`d)ויצאת היתה ְְְְֵַָָָָָָ

(cxtpa)מּמיתֹות אחת ׁשהיא מיחדת ׂשרפה מה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻללּמד:
לא מיתֹות ֿ ׁשאר ּכל אף ֿ הּׁשּבת, את ּדֹוחה ואינּה ּדין ְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹּבית

אמרּו ּוכבר ֿ הּׁשּבת". את r.)ידחּו zay)ללאו "הבערה : ְְְְְִֶַַַָָָָָָ
dilrיצאת" oiaiig oi`y zek`lnd llkn dxrad d`vi) ָָ

(e`l ly xeqi` oick zewln `l`נתקּים ולא ,df cenil) ְְִֵַֹ
(dkldlאּלא(iptn `ede ,aezkd dhxt xg` mrhn)לחּלק ְֵֶַָ

ּבפני ּומלאכה ֿ מלאכה ּכל על חּיב ׁשּיהא והּוא ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָיצאת,
מערבא ּדבני ּובגמרא ּבמקֹומֹו. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָעצמּה.

(e dkld c wxt oixcdpq inlyexi)רּבי מׁשבתיכם' "'ּבכל :ְְִֵֶַֹֹ
ּדנין יהיּו ׁשּלא ֿ ּדינין לבּתי מּכאן יּנאי: רּבי ּבׁשם ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹאילא

ַַָּבּׁשּבת".
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i"yx
.ÌÎÓ ÈÈÚ ÌÈÏÚ‡ ÌÎÈÙÎ ÌÎ˘¯Ù·Â (ÂË) לפי

מלאו: דמים ¯ÂˆÁ(ÊË)רציחה:„ÌÈÓ.שידכם
.ÂÎÊ‰ אבל רחץ, מגזרת שהוא לפי צווי ל' הוא) (פתח

הזכו  רחצו רחץ. מגזרת שהוא עבר לשון קמץ רחצו
י' לכו ריבו שפטו אשרו דרשו למדו חדלו הסירו
ימי  עשרת כנגד כאן יש תשובה ל' של אזהרות

ושופרות: זכרונות מלכיות עשרה וכנגד ÂÏ„Áתשובה
.Ú¯‰:הרעים ממעשים א''צ ‰¯Ú.חדלו להרע כמו

חדלה  ל' על נופל המקרא לשון שכן מלהרע, לכתוב
הפסח לעשות ט)וחדל לספור(מדבר חדל כי (ברא'עד

מט) כאן מא אף העשיה חדלה הספירה חדלה כלומר
הרעה: Â„ÓÏ.תחדלו (ÊÈ) למוד מגזרת והוא נקוד רפי

ל' ממשקולת הוא לעצמו המלמד להטיב למדין היו
אמרו  כמו בחירק נקוד שלו רבים ל' צווי לפיכך קל
כבד  ל' ממשקולת הוא לאחרי' המלמ' אבל שמעו
למדו  נקוד הוא הרבים את לצוות בא ואם המדגיש
מודגש' שהשי''ן אשרו אבל דרוש מגזרת דרשו וכן
לרבים  צווי ל' לפיכך אשר ומגזרת כבד ל' ממשקולת

בשרו): ספרו דברו אשרו (כמו פתח ‡˘¯Âנקוד

.ıÂÓÁ אשרנוהי משנה לשון והוא הגזול את החזיקו
אמת  בנתיב הדריכוהו ל''א כחך ישר חילי אישר אי

רגלי אחזה באשורו לשון בשלו, יא)לזכות כג (איוב

לבך בדרך יט)ואשר כג ÌÂ˙È.:(משלי ÂËÙ˘ זכאי פלוני
חייב: ‡ÓÏ‰.פלוני Â·È¯ להתווכח בריבה השתדלו

דינה בעלי אחרי לחזור יוצאת שאינה :(סא''א)בעדה
.ıÂÓÁוחומץ מעול מכף לו ודומה עא)גזול :(תהלים

.‰ÁÎÂÂ ‡ ÂÎÏ (ÁÈ) סרח מי ונדע ואתם אני יחד
תקוה  לכם נותן עודני עלי סרחתם אתם ואם מי על

ÌÈ˘Î.לשוב: ÌÎÈ‡ËÁ ÂÈ‰È Ì‡ לפני כתומים
כשלג: אלבינם שנים ‰'.כאודם ¯Ó‡È הוא תמיד

יחנו ה' פי על כמו כן לכם כ)אומר ט לכו (מדבר ד''א ,
למדו  הרע חדלו ממנו למעלה כתוב מה ונוכחה נא
להודיעני  יחד ונוכחה לכו אלי שתשובו ואחר היטב
יהיו  אם אומר ואני שעליך מה עשה שעלינו מה עשינו

וגו': כשלג כשנים בו ÚÏÂ˙Î.חטאיכם שצובעים צבע
ואחד: אחד בכל תולעים ויש הם גרעינים אדום

.¯·„ '‰ ÈÙ ÈÎ (Î) חרב עליכ' והבאתי דבר והיכן
כה) כו :(ויקר'

cec zcevn
(„È).ÌÎÈ˘„Á:'וכו חדשיכם  כבד Á¯ÂËÏ.זבחי למשא 

הנופל  בלשון ואמר המשא  את לשאת עיף שאני עד  המטריח 
שהורגלה : כפי האוזן להשמיע ÌÎÈÙÎ.(ÂË)באדם  ÌÎ˘¯Ù·Â

התפלה : ÂÎÂ'.בעת ÌÎ„È:דם משפיכת מלאים שידיכם לפי 
(ÊË).ÂÎÊ‰ ÂˆÁ¯:בתשובה העון כתמות Â‚Â'.הסירו Â¯ÈÒ‰

אמר לזה  עליו לקטרג ה ' מול  עומדים  גבר מעללי שרוע לפי
עיני: מנגד  תסירם ובזה תשובה (ÊÈ)מלהרע:‰¯Ú.עשו

.·ËÈ‰:מעשיכם עםÂ.„¯˘להטיב  הדין  לדעת המשפט חקרו
ריב וריבו  היתום משפט ושפטו העשוק את מישרים  והיו  מי 

רוב: ע''פ הנעשקים  המה כי  נבררÁÎÂÂ‰.(ÁÈ)האלמנה 
מי : על  סרח מי לדעת  ÂÎÂ'.הדברים ÂÈ‰È Ì‡וכאשר ר''ל 

אדומים חטאיכם יהיו אם אז  לי  ותשובו  עמדי שהדין תודו
(דימה חטאתכם על אכפר  ר ''ל  כשלג יולבנו תולעת כשני

בכבום ): מהר יוסר ולא למרחוק ונראה חזק צבע שהוא אדום  לכתם  ˙‡·Â.(ËÈ)העון Ì‡בקולי ושמעתם  לי מוכנעים  להיות
הארץ : מיטב  תאכלו  ˙Â‡Ó.(Î)אז Ì‡Â: פי ותמרו  אמרי לשמוע ממאנים תהיו  ˙‡ÂÏÎ.אם  ·¯Áאכולים אלא אוכלים תהיו לא

„·¯.לחרב: '‰ ÈÙ ÈÎ:מאמרו לקיים ובידו

oeiv zcevn
(„È).È˙È‡Ï:(ו (מיכה  הלאיתיך ומה  כמו יגיעה  Â˘‡.ענין

משא: והסתרה:‡ÌÈÏÚ.(ÂË)מל ' העלמה  ‰ÂÎÊ.(ÊË)מל '
ובהירות : זכות ובאה‡˘¯Â.(ÊÈ)מנעו:ÂÏ„Á.מל' ישר  מל '

(לקמן תתימרו ובכבודם כמו בהפוך וכן  היו ''ד  במקום האל ''ף
תתאמרו : ומשפטו וחומץıÂÓÁ.סא) מעול  מכף כמו עשוק

עא ): לכוÂÎÏ.(ÁÈ)(תהלים ועתה כמו זרוז לשון ענין  הוא
אליו: הלכו לא והלא לז) (בראשית עניןÁÎÂÂ‰.ונהרגהו 

כד ): (שם ה' הוכיח  אשר כמו דבר צבועÌÈ˘Î.ברור חוטים 
כה ): (שמות  שני ותולעת  כמו  הצבעÚÏÂ˙Î.אדום שם  הוא 

אדום: בו  יבמי˙‡·Â.(ËÈ)שצובעים אבה לא כמו תרצו
כה ): וסרוב:˙Â‡Ó.(Î)(דברים  מיאון מל 'Ì˙È¯ÓÂ.מל '

ומרד : מרי



קפי hay 'cÎzah f"k ycew zayÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

zeevnd xtq m"anx ixeriyd"ryz'd hay 'cÎzah f"k -

ה'תשע"ה  טבת כ"ז ראשון יום

˙ÂÏÙ˙ ¯„Ò .ÂË¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
'ÂÎÂ ÂÈÏÚ ÍÂÏÓÈ .. ÌÚ‰ Â‚‰ ,‰˘‰ ÏÎ

― הרט"ו אמרֹוהּמצוה והּוא להּמֹול, ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַָָָ
ּכלֿזכר" לכם "הּמֹול לאברהם: i)יתעּלה ,fi ziy`xa). ְְְִִֶֶַַָָָָָָ

עׂשה מצות למבּטל הּכרת על הּתֹורה הֹודיעה ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָּובפרּוׁש
ֿ יּמֹול לא אׁשר זכר "וערל יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹזֹו,

וגֹו'" ונכרתה ערלתֹו ֿ ּבׂשר ci)את ,my my)נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְְְְֲִִֶַָָָָָ
מּׁשּבת י"ט ּבפרק זֹו מצוה מיבמֹות(lw.)ּדיני ד' ּופרק ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

(:fn)מצּוה ׁשהאב ּכמֹו ּבנּה מילת על מצּוה האּׁשה ואין .ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֻֻ
ּבקּדּוׁשין ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,ּכ .(hk.)על ְְְִִִֵֶַָָ

„Ú ÂÏ˜ 'Ú ÏÈÚÏ ÒÙ„ ‰M‰ŒÏk ˙BlÙz ¯„Ò≈∆¿ƒ»«»»
ËÏ˜ 'Ú

ה'תשע"ה  טבת כ"ח שני יום

ËÏ˜ 'Ú ÏÈÚÏ ÒÙ„ Ô¯ecÒÂ ‰lÙz‰ ˙BÎ¯a ÁÒ…«ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»
ËÓ˜ 'Ú „Ú

˜ 'Ú „Ú ËÓ˜ 'Ú ÏÈÚÏ ÒÙ„ Èe„ÈÂ‰ ÁÒ…««ƒ

ה'תשע"ה  טבת כ"ט שלישי יום

·˜ 'Ú „Ú ˜ 'Ú ÏÈÚÏ ÒÙ„ ÔBÊn‰ ˙k¯a ÁÒ…«ƒ¿««»
.„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקנ"ד ּבּׁשּבת,הּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָ
ּתׁשּבת" הּׁשביעי "ּובּיֹום אמרֹו: ai)והּוא ,bk zeny)ּוכבר . ְְְְְִִִַַָָֹ

יתעּלה לנּו ּובאר ּפעמים. ּכּמה זֹו ּבמצוה הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָנכּפל
(i ,k zeny)לנּו חֹובה היא ֿ הּמלאכה מן הּזאת ׁשהּׁשביתה ,ְְִִִֶַַַָָָָָֹ

זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ולעבדינּו. ּבמּסכתולבהמּתנּו ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
טֹוב יֹום ּבמּסכת וגם .(dvia)ׁשּבת ְְֶֶַַַָ

ה'תשע"ה  שבט א' רביעי יום

.„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקנ"ד ּבּׁשּבת,הּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָ

ּתׁשּבת" הּׁשביעי "ּובּיֹום אמרֹו: ai)והּוא ,bk zeny)ּוכבר . ְְְְְִִִַַָָֹ
יתעּלה לנּו ּובאר ּפעמים. ּכּמה זֹו ּבמצוה הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָנכּפל

(i ,k zeny)לנּו חֹובה היא ֿ הּמלאכה מן הּזאת ׁשהּׁשביתה ,ְְִִִֶַַַָָָָָֹ
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ולעבדינּו. ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָולבהמּתנּו

טֹוב יֹום ּבמּסכת וגם .(dvia)ׁשּבת ְְֶֶַַַָ

ה'תשע"ה  שבט ב' חמישי יום

.Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― ועׂשרים מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

"לאֿ אמרֹו: והּוא ּבּׁשּבת, מלאכה מּלעׂשֹות ְְְְְֲִֶַַַַָָָָֹֻׁשהזהרנּו
ֿ מלאכה" כל i)תעׂשה ,k zeny),זה לאו על והעֹובר . ְְֲֵֶֶַַָָָָָ

הּכתּוב ּבֹו ci)ּפרׁש ,`l my)ּבֹו ידע לא אם ּבכרת, ׁשהּוא ְִֵֵֵֶַַָָָֹ
ֿ זה ּכל סקילה. חּיב ― העדּות עליו נתקּימה ואם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהּדּין,
קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם מזיד; הּוא ְְְִִִִֵֵַַָָָָאם

ׁשּבת. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּוכבר

ה'תשע"ה  שבט ג' שישי יום

.Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― ועׂשרים מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

מּלע "לאֿׁשהזהרנּו אמרֹו: והּוא ּבּׁשּבת, מלאכה ׂשֹות ְְְְְֲִֶַַַַָָָָֹֻ
ֿ מלאכה" כל i)תעׂשה ,k zeny),זה לאו על והעֹובר . ְְֲֵֶֶַַָָָָָ

הּכתּוב ּבֹו ci)ּפרׁש ,`l my)ּבֹו ידע לא אם ּבכרת, ׁשהּוא ְִֵֵֵֶַַָָָֹ
ֿ זה ּכל סקילה. חּיב ― העדּות עליו נתקּימה ואם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהּדּין,
קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג היה ואם מזיד; הּוא ְְְִִִִֵֵַַָָָָאם

ׁשּבת. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּוכבר

ה'תשע"ה  שבט ד' קודש שבת יום

.·Î˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יום ראשון ֿ שבת קודש כ "ז טבת ֿ ד 'שבט 

― השכ"ב אתהּמצוה מּלהעניׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֻ
אמרֹו והּוא ּבּׁשּבת. לּפעל ֿ הּדין את ּומּלהֹוציא ְְְְִִִִֶַַַַַַָָֹהחֹוטאים

אׁש" ֿ תבערּו "לא b)יתעּלה: ,dl my)לא :ּבכ הּכּונה , ְְְֲִֵֶַַַַָָָֹֹ
מיתֹות. לׁשאר הּדין והּוא ׂשרפה, ׁשּנתחּיב מי ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָּתׂשרֹוף

הּמכלּתא my)ּולׁשֹון ldwie zyxt)"'אׁש תבערּו "'לא : ְְְְֲִֵַַָֹ
ּבּכלל zek`lnd)ׂשרפה lk lr xeqi`d)ויצאת היתה ְְְְֵַָָָָָָ

(cxtpa)מּמיתֹות אחת ׁשהיא מיחדת ׂשרפה מה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻללּמד:
לא מיתֹות ֿ ׁשאר ּכל אף ֿ הּׁשּבת, את ּדֹוחה ואינּה ּדין ְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹּבית

אמרּו ּוכבר ֿ הּׁשּבת". את r.)ידחּו zay)ללאו "הבערה : ְְְְְִֶַַַָָָָָָ
dilrיצאת" oiaiig oi`y zek`lnd llkn dxrad d`vi) ָָ

(e`l ly xeqi` oick zewln `l`נתקּים ולא ,df cenil) ְְִֵַֹ
(dkldlאּלא(iptn `ede ,aezkd dhxt xg` mrhn)לחּלק ְֵֶַָ

ּבפני ּומלאכה ֿ מלאכה ּכל על חּיב ׁשּיהא והּוא ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָיצאת,
מערבא ּדבני ּובגמרא ּבמקֹומֹו. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָעצמּה.

(e dkld c wxt oixcdpq inlyexi)רּבי מׁשבתיכם' "'ּבכל :ְְִֵֶַֹֹ
ּדנין יהיּו ׁשּלא ֿ ּדינין לבּתי מּכאן יּנאי: רּבי ּבׁשם ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹאילא

ַַָּבּׁשּבת".
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i"yx
.ÌÎÓ ÈÈÚ ÌÈÏÚ‡ ÌÎÈÙÎ ÌÎ˘¯Ù·Â (ÂË) לפי

מלאו: דמים ¯ÂˆÁ(ÊË)רציחה:„ÌÈÓ.שידכם
.ÂÎÊ‰ אבל רחץ, מגזרת שהוא לפי צווי ל' הוא) (פתח

הזכו  רחצו רחץ. מגזרת שהוא עבר לשון קמץ רחצו
י' לכו ריבו שפטו אשרו דרשו למדו חדלו הסירו
ימי  עשרת כנגד כאן יש תשובה ל' של אזהרות

ושופרות: זכרונות מלכיות עשרה וכנגד ÂÏ„Áתשובה
.Ú¯‰:הרעים ממעשים א''צ ‰¯Ú.חדלו להרע כמו

חדלה  ל' על נופל המקרא לשון שכן מלהרע, לכתוב
הפסח לעשות ט)וחדל לספור(מדבר חדל כי (ברא'עד

מט) כאן מא אף העשיה חדלה הספירה חדלה כלומר
הרעה: Â„ÓÏ.תחדלו (ÊÈ) למוד מגזרת והוא נקוד רפי

ל' ממשקולת הוא לעצמו המלמד להטיב למדין היו
אמרו  כמו בחירק נקוד שלו רבים ל' צווי לפיכך קל
כבד  ל' ממשקולת הוא לאחרי' המלמ' אבל שמעו
למדו  נקוד הוא הרבים את לצוות בא ואם המדגיש
מודגש' שהשי''ן אשרו אבל דרוש מגזרת דרשו וכן
לרבים  צווי ל' לפיכך אשר ומגזרת כבד ל' ממשקולת

בשרו): ספרו דברו אשרו (כמו פתח ‡˘¯Âנקוד

.ıÂÓÁ אשרנוהי משנה לשון והוא הגזול את החזיקו
אמת  בנתיב הדריכוהו ל''א כחך ישר חילי אישר אי

רגלי אחזה באשורו לשון בשלו, יא)לזכות כג (איוב

לבך בדרך יט)ואשר כג ÌÂ˙È.:(משלי ÂËÙ˘ זכאי פלוני
חייב: ‡ÓÏ‰.פלוני Â·È¯ להתווכח בריבה השתדלו

דינה בעלי אחרי לחזור יוצאת שאינה :(סא''א)בעדה
.ıÂÓÁוחומץ מעול מכף לו ודומה עא)גזול :(תהלים

.‰ÁÎÂÂ ‡ ÂÎÏ (ÁÈ) סרח מי ונדע ואתם אני יחד
תקוה  לכם נותן עודני עלי סרחתם אתם ואם מי על

ÌÈ˘Î.לשוב: ÌÎÈ‡ËÁ ÂÈ‰È Ì‡ לפני כתומים
כשלג: אלבינם שנים ‰'.כאודם ¯Ó‡È הוא תמיד

יחנו ה' פי על כמו כן לכם כ)אומר ט לכו (מדבר ד''א ,
למדו  הרע חדלו ממנו למעלה כתוב מה ונוכחה נא
להודיעני  יחד ונוכחה לכו אלי שתשובו ואחר היטב
יהיו  אם אומר ואני שעליך מה עשה שעלינו מה עשינו

וגו': כשלג כשנים בו ÚÏÂ˙Î.חטאיכם שצובעים צבע
ואחד: אחד בכל תולעים ויש הם גרעינים אדום

.¯·„ '‰ ÈÙ ÈÎ (Î) חרב עליכ' והבאתי דבר והיכן
כה) כו :(ויקר'

cec zcevn
(„È).ÌÎÈ˘„Á:'וכו חדשיכם  כבד Á¯ÂËÏ.זבחי למשא 

הנופל  בלשון ואמר המשא  את לשאת עיף שאני עד  המטריח 
שהורגלה : כפי האוזן להשמיע ÌÎÈÙÎ.(ÂË)באדם  ÌÎ˘¯Ù·Â

התפלה : ÂÎÂ'.בעת ÌÎ„È:דם משפיכת מלאים שידיכם לפי 
(ÊË).ÂÎÊ‰ ÂˆÁ¯:בתשובה העון כתמות Â‚Â'.הסירו Â¯ÈÒ‰

אמר לזה  עליו לקטרג ה ' מול  עומדים  גבר מעללי שרוע לפי
עיני: מנגד  תסירם ובזה תשובה (ÊÈ)מלהרע:‰¯Ú.עשו

.·ËÈ‰:מעשיכם עםÂ.„¯˘להטיב  הדין  לדעת המשפט חקרו
ריב וריבו  היתום משפט ושפטו העשוק את מישרים  והיו  מי 

רוב: ע''פ הנעשקים  המה כי  נבררÁÎÂÂ‰.(ÁÈ)האלמנה 
מי : על  סרח מי לדעת  ÂÎÂ'.הדברים ÂÈ‰È Ì‡וכאשר ר''ל 

אדומים חטאיכם יהיו אם אז  לי  ותשובו  עמדי שהדין תודו
(דימה חטאתכם על אכפר  ר ''ל  כשלג יולבנו תולעת כשני

בכבום ): מהר יוסר ולא למרחוק ונראה חזק צבע שהוא אדום  לכתם  ˙‡·Â.(ËÈ)העון Ì‡בקולי ושמעתם  לי מוכנעים  להיות
הארץ : מיטב  תאכלו  ˙Â‡Ó.(Î)אז Ì‡Â: פי ותמרו  אמרי לשמוע ממאנים תהיו  ˙‡ÂÏÎ.אם  ·¯Áאכולים אלא אוכלים תהיו לא

„·¯.לחרב: '‰ ÈÙ ÈÎ:מאמרו לקיים ובידו

oeiv zcevn
(„È).È˙È‡Ï:(ו (מיכה  הלאיתיך ומה  כמו יגיעה  Â˘‡.ענין

משא: והסתרה:‡ÌÈÏÚ.(ÂË)מל ' העלמה  ‰ÂÎÊ.(ÊË)מל '
ובהירות : זכות ובאה‡˘¯Â.(ÊÈ)מנעו:ÂÏ„Á.מל' ישר  מל '

(לקמן תתימרו ובכבודם כמו בהפוך וכן  היו ''ד  במקום האל ''ף
תתאמרו : ומשפטו וחומץıÂÓÁ.סא) מעול  מכף כמו עשוק

עא ): לכוÂÎÏ.(ÁÈ)(תהלים ועתה כמו זרוז לשון ענין  הוא
אליו: הלכו לא והלא לז) (בראשית עניןÁÎÂÂ‰.ונהרגהו 

כד ): (שם ה' הוכיח  אשר כמו דבר צבועÌÈ˘Î.ברור חוטים 
כה ): (שמות  שני ותולעת  כמו  הצבעÚÏÂ˙Î.אדום שם  הוא 

אדום: בו  יבמי˙‡·Â.(ËÈ)שצובעים אבה לא כמו תרצו
כה ): וסרוב:˙Â‡Ó.(Î)(דברים  מיאון מל 'Ì˙È¯ÓÂ.מל '

ומרד : מרי



bקפב wxt ilyn - miaezk

â éìùî`lÎgi

çé:øMàî äéëîúå da íé÷éæçnì àéä íéiç-õòèé:äðeáúa íéîL ïðBk õøà-ãñé äîëça äåäé ¥©¦´¦ −©©£¦¦´¨®§«Ÿ§¤¬¨§ª¨«§«À̈§¨§¨¬¨«©¨®¤¥¬¹̈©À¦¦§¨«
ë:ìè-eôòøé íé÷çLe eò÷áð úBîBäz Bzòãaàëéðéòî eæìé-ìà éða:änæîe äiLz øöð Eáëeéäéå § −©§§´¦§®̈¹§¨¦À¦§£¨«§ −¦©¨ª´¥¥¤®§¬Ÿª¹¦À̈§¦¨«§¦«§´

éúøbøâì ïçå ELôðì íéiç:Eâë:óBbú àì Eìâøå Ekøc çèáì Cìz æàãëãçôú-àì ákLz-íà ©¦´§©§¤®§¹¥À§©§§Ÿ¤«¨³¥¥´¨¤´©©§¤®§¹©§§À´Ÿ¦«¦¦§©¬«Ÿ¦§¨®
:EúðL äáøòå záëLåäë:àáú ék íéòLø úàMîe íàút ãçtî àøéz-ìàåëEìñëá äéäé äåäé-ék §¹¨©§À̈§«¨§¨¬§¨¤«©¦ −¨¦©´©¦§®Ÿ¦Ÿ©¬§¹¨¦À¦´¨«Ÿ¦«§−¨¦§¤´§¦§¤®

:ãëlî Eìâø øîLåæë:úBNòì Eãé (êéãé) ìàì úBéäa åéìòaî áBè-òðîz-ìàçë(êéòøì) øîàz-ìà §¨©−©§§´¦¨«¤©¦§©¬¦§¨¨®¦§¸§¥−¨§´©£«©Ÿ»©³
:Czà Léå ïzà øçîe áeLå Cì | Eòøìèë:Czà çèáì áLBé-àeäå äòø Eòø-ìò Løçz-ìà §¥«£¸¥´−̈¨¨¬¤¥À§¥´¦¨«©©£´Ÿ©¥£´¨¨®§«¥−¨¤´©¦¨«

ì:äòø Eìîâ àì-íà ípç íãà-íò áéøz (áåøú)-ìààìøçáz-ìàå ñîç Léàa àp÷z-ìà ©¨¦´¦¨¨´¦¨®¦−Ÿ§¨§´¨¨«©§ −©¥§¦´¨¨®§©¦¹§©À
:åéëøc-ìëa§¨§¨¨«

i"yx
(ÁÈ).‰· ÌÈ˜ÈÊÁÓÏ ידו וישלח כמו בה לאוחזים

בו ד)ויחזק Â‡Ó˘¯.:(שמות ‰ÈÎÓÂ˙Â לה המתקרבים
בה: אוחז שהוא זה שבספר תמיכה לשון כל וכן

(ËÈ).ı¯‡ „ÒÈ ‰ÓÎÁ· התורה ‰' והיא התורה ע''פ
בהם  נברא העולם שכל ואחר הדעת והוא התבונה והיא

יטיפו:ÂÙÚ¯È.(Î)לכך: ÍÈÈÚÓ.(Î‡)כמו ÂÊÂÏÈ Ï‡
מכנגדך: להסירם עיניך מנגד יתעקמו ÂÈ‰ÈÂ(Î·)אל

.Í˘ÙÏ ÌÈÈÁ:הוא חיים עץ ÍÈ˙Â¯‚¯‚Ï.שהרי ÔÁÂ
לגרגרותיך: וענקים למעלה האמור שבחה זה שהרי

(‚Î).ÛÂ‚˙ ‡Ï פן וכן בלע''ז אצופי''ר כשלון לשון
באבן צא)תגוף רגליכם(תהלים יתנגפו בטרם (ירמיה וכן

הרהיב) אשה ונגפו כא)וכן ÚÂ¯·‰(Î„):(שמות ˙·Î˘Â
.Í˙˘ מפחד תירא שלא כשתישן שנתך ותנעם

הרשעים:Â˘ÓÂ‡˙.(Î‰)פתאום: על כשתבוא
(ÂÎ).ÍÏÒÎ· ‰È‰È '‰ ÈÎ בדברים ד''א במבטחך,

בירושלמי: מצאתי כך בהן כסיל ‡Ï(ÊÎ)שאתה
.ÂÈÏÚ·Ó ·ÂË ÚÓ˙ להטיב חפץ חבירך ראית אם

תמנעהו: אל Í„È.לעניים Ï‡Ï ˙ÂÈ‰· ד''א להחדילו,
בהיות  העני, מן צדקה תמנע אל מבעליו, טוב תמנע אל
ידך: לאל ואין יום יבוא שמא צדקה לעשות ידך לאל

(ÁÎ).ÍÚ¯Ï ¯Ó‡˙ Ï‡ ÔÎÂ:לעני.Í˙‡ ˘ÈÂ מה
שכיר: שכר על ושוב לך פירשו ורבותינו לו, שתתן

(ËÎ).ÍÚ¯ ÏÚ ˘Â¯Á˙ Ï‡ זז ואינו תחשוב אל
לזמן  מקום מכין החורש דרך מה חרישה ממשמעות
בלבו  תחבולות מקום מכין רעה החושב אף הזריעה

ויעשנה: יעמוד ‡„Ì.(Ï)איך ÌÚ ·È¯˙ Ï‡ להתלונן
¯Ú‰.עליו: ÍÏÓ‚ ‡Ï Ì‡ הכתובה המצוה על שעבר

כמוך לרעך ואהבת יט)בתורה רשע (ויקרא שהוא ומי
לשונאו:רשאי ÒÓÁ.(Ï‡)אתה ˘È‡· ‡˜˙ Ï‡

מצליח: תראהו אם כמעשיו לעשות

cec zcevn
(ÁÈ).‰· ÌÈ˜ÈÊÁÓÏכי חיים לעץ להם היא בה להאוחזים 

החיים. ישיג  וסייגיםÈÎÓÂ˙Â‰בעבורה בגדרים  אותה  התומך  .
משובח : ברא·ÓÎÁ‰.(ËÈ)הוא  התורה  חכמת באמצעות

התורה:·˙·Â‰.העולם: התורה·„Â˙Ú.(Î)תבונת  בדעת
מתחת: הנובעים המעיינות תהומותיהם  מוסבÌÈ˜Á˘Â.נבקעו

טל: השמים יטיפו  התורה בדעת לומר בדעתו ‡Ï(Î‡)על
.ÂÊÂÏÈ מנגד יסורו שאל  מהראוי כ ''כ היא וחשובה הואיל 
ÓÊÓÂ‰.עיניך: ‰È˘Â˙ ¯Âˆבמעשה התורה שמור ר''ל 

יהיוÂÈ‰ÈÂ.(Î·)ובמחשבה : והמחשבה  המעשה  שמירת
בהן : צוארך  ולהלביש  לנפשך חיים להביא אין‡Ê.(Î‚)סיבה כי בדרכיך לבטח  תלך  אז ובמחשבה במעשה  נשמר כשתהיה

˙‚ÛÂ.מחריד : ‡Ï:רעה אליך תאונה לא  ר''ל בדרך המושלכים מכשול  באבני תכה ˘Í˙.(Î„)לא ‰·¯ÚÂ בוטח הישן כדרך 
פחד : ˙È¯‡.(Î‰)מבלי Ï‡: אליך תבא  לא ˙·‡.כי ÈÎ:לרעה בך תגע  לא  כי מזה תירא  לא הרשעים  חשכת תבא כאשר

(ÂÎ).ÍÏÒÎ·:הלכידה מן רגלך  ישמור והוא אליו ותקוה שתבטח לקבל ÂÈÏÚ·Ó.(ÊÎ)במה שבא ממי ר''ל הטובה  מבעל 
הטובה :·‰ÂÈ˙.הטובה : לעשות  בידך כח היות  הטובה :ÍÚ¯Ï.(ÁÎ)בעת Â˘Â·.המבקש  ÍÏאתן ואז למחר ושוב היום לך

שאלתך : ‡˙Í.את  ˘È: מיד לתת  ותוכל  עמך יש הטוב' על Â‰Â‡.(ËÎ)דבר כאיש  בך  בוטח ר ''ל  לבטח  אתך  יושב  הוא הלא

רעה: עליו תחשוב  ולמה ¯Ú‰.(Ï)רעהו ÍÏÓ‚עלי אתם גומלים ואם וכן גמול  בלשון במקרא נקרא  המעשה תחילת (יואל גם

ÒÓÁ.(Ï‡)ד'): ˘È‡·:חמס איש  בהצלחת 

oeiv zcevn
(ÁÈ).¯˘Â‡Ó האיש אשרי כמו א):משובח  ÂÙÚ¯È.(Î)(שם

לקחי כמטר יערוף  כמו לג):יטיפו עניןÂÊÂÏÈ.(Î‡)(דברים
והסרה: באבן˙‚ÛÂ.(Î‚)הטיה תגוף פן כמו הכאה ענין 

צא):רגליך  לה'ÚÂ¯·‰.(Î„)(תהלים וערבה כמו  מתיקות ענין
ג'):מנחת  שואהÂ˘ÓÂ‡˙.(Î‰)(מלאכי אמש כמו חושך ענין

לא):ומשואה אשר·ÍÏÒÎ.(ÂÎ)(איוב כמו ותקוה בטחון ענין
כסלו ח'):יקוט  ואמצות:Ï‡Ï.(ÊÎ)(שם כח ענין 

(ËÎ).˘Â¯Á˙און חורשי כמו מחשבה  ד'):ענין  (שם
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â éìùî`lÎgi

çé:øMàî äéëîúå da íé÷éæçnì àéä íéiç-õòèé:äðeáúa íéîL ïðBk õøà-ãñé äîëça äåäé ¥©¦´¦ −©©£¦¦´¨®§«Ÿ§¤¬¨§ª¨«§«À̈§¨§¨¬¨«©¨®¤¥¬¹̈©À¦¦§¨«
ë:ìè-eôòøé íé÷çLe eò÷áð úBîBäz Bzòãaàëéðéòî eæìé-ìà éða:änæîe äiLz øöð Eáëeéäéå § −©§§´¦§®̈¹§¨¦À¦§£¨«§ −¦©¨ª´¥¥¤®§¬Ÿª¹¦À̈§¦¨«§¦«§´

éúøbøâì ïçå ELôðì íéiç:Eâë:óBbú àì Eìâøå Ekøc çèáì Cìz æàãëãçôú-àì ákLz-íà ©¦´§©§¤®§¹¥À§©§§Ÿ¤«¨³¥¥´¨¤´©©§¤®§¹©§§À´Ÿ¦«¦¦§©¬«Ÿ¦§¨®
:EúðL äáøòå záëLåäë:àáú ék íéòLø úàMîe íàút ãçtî àøéz-ìàåëEìñëá äéäé äåäé-ék §¹¨©§À̈§«¨§¨¬§¨¤«©¦ −¨¦©´©¦§®Ÿ¦Ÿ©¬§¹¨¦À¦´¨«Ÿ¦«§−¨¦§¤´§¦§¤®

:ãëlî Eìâø øîLåæë:úBNòì Eãé (êéãé) ìàì úBéäa åéìòaî áBè-òðîz-ìàçë(êéòøì) øîàz-ìà §¨©−©§§´¦¨«¤©¦§©¬¦§¨¨®¦§¸§¥−¨§´©£«©Ÿ»©³
:Czà Léå ïzà øçîe áeLå Cì | Eòøìèë:Czà çèáì áLBé-àeäå äòø Eòø-ìò Løçz-ìà §¥«£¸¥´−̈¨¨¬¤¥À§¥´¦¨«©©£´Ÿ©¥£´¨¨®§«¥−¨¤´©¦¨«

ì:äòø Eìîâ àì-íà ípç íãà-íò áéøz (áåøú)-ìààìøçáz-ìàå ñîç Léàa àp÷z-ìà ©¨¦´¦¨¨´¦¨®¦−Ÿ§¨§´¨¨«©§ −©¥§¦´¨¨®§©¦¹§©À
:åéëøc-ìëa§¨§¨¨«

i"yx
(ÁÈ).‰· ÌÈ˜ÈÊÁÓÏ ידו וישלח כמו בה לאוחזים

בו ד)ויחזק Â‡Ó˘¯.:(שמות ‰ÈÎÓÂ˙Â לה המתקרבים
בה: אוחז שהוא זה שבספר תמיכה לשון כל וכן

(ËÈ).ı¯‡ „ÒÈ ‰ÓÎÁ· התורה ‰' והיא התורה ע''פ
בהם  נברא העולם שכל ואחר הדעת והוא התבונה והיא

יטיפו:ÂÙÚ¯È.(Î)לכך: ÍÈÈÚÓ.(Î‡)כמו ÂÊÂÏÈ Ï‡
מכנגדך: להסירם עיניך מנגד יתעקמו ÂÈ‰ÈÂ(Î·)אל

.Í˘ÙÏ ÌÈÈÁ:הוא חיים עץ ÍÈ˙Â¯‚¯‚Ï.שהרי ÔÁÂ
לגרגרותיך: וענקים למעלה האמור שבחה זה שהרי

(‚Î).ÛÂ‚˙ ‡Ï פן וכן בלע''ז אצופי''ר כשלון לשון
באבן צא)תגוף רגליכם(תהלים יתנגפו בטרם (ירמיה וכן

הרהיב) אשה ונגפו כא)וכן ÚÂ¯·‰(Î„):(שמות ˙·Î˘Â
.Í˙˘ מפחד תירא שלא כשתישן שנתך ותנעם

הרשעים:Â˘ÓÂ‡˙.(Î‰)פתאום: על כשתבוא
(ÂÎ).ÍÏÒÎ· ‰È‰È '‰ ÈÎ בדברים ד''א במבטחך,

בירושלמי: מצאתי כך בהן כסיל ‡Ï(ÊÎ)שאתה
.ÂÈÏÚ·Ó ·ÂË ÚÓ˙ להטיב חפץ חבירך ראית אם

תמנעהו: אל Í„È.לעניים Ï‡Ï ˙ÂÈ‰· ד''א להחדילו,
בהיות  העני, מן צדקה תמנע אל מבעליו, טוב תמנע אל
ידך: לאל ואין יום יבוא שמא צדקה לעשות ידך לאל

(ÁÎ).ÍÚ¯Ï ¯Ó‡˙ Ï‡ ÔÎÂ:לעני.Í˙‡ ˘ÈÂ מה
שכיר: שכר על ושוב לך פירשו ורבותינו לו, שתתן

(ËÎ).ÍÚ¯ ÏÚ ˘Â¯Á˙ Ï‡ זז ואינו תחשוב אל
לזמן  מקום מכין החורש דרך מה חרישה ממשמעות
בלבו  תחבולות מקום מכין רעה החושב אף הזריעה

ויעשנה: יעמוד ‡„Ì.(Ï)איך ÌÚ ·È¯˙ Ï‡ להתלונן
¯Ú‰.עליו: ÍÏÓ‚ ‡Ï Ì‡ הכתובה המצוה על שעבר

כמוך לרעך ואהבת יט)בתורה רשע (ויקרא שהוא ומי
לשונאו:רשאי ÒÓÁ.(Ï‡)אתה ˘È‡· ‡˜˙ Ï‡

מצליח: תראהו אם כמעשיו לעשות

cec zcevn
(ÁÈ).‰· ÌÈ˜ÈÊÁÓÏכי חיים לעץ להם היא בה להאוחזים 

החיים. ישיג  וסייגיםÈÎÓÂ˙Â‰בעבורה בגדרים  אותה  התומך  .
משובח : ברא·ÓÎÁ‰.(ËÈ)הוא  התורה  חכמת באמצעות

התורה:·˙·Â‰.העולם: התורה·„Â˙Ú.(Î)תבונת  בדעת
מתחת: הנובעים המעיינות תהומותיהם  מוסבÌÈ˜Á˘Â.נבקעו

טל: השמים יטיפו  התורה בדעת לומר בדעתו ‡Ï(Î‡)על
.ÂÊÂÏÈ מנגד יסורו שאל  מהראוי כ ''כ היא וחשובה הואיל 
ÓÊÓÂ‰.עיניך: ‰È˘Â˙ ¯Âˆבמעשה התורה שמור ר''ל 

יהיוÂÈ‰ÈÂ.(Î·)ובמחשבה : והמחשבה  המעשה  שמירת
בהן : צוארך  ולהלביש  לנפשך חיים להביא אין‡Ê.(Î‚)סיבה כי בדרכיך לבטח  תלך  אז ובמחשבה במעשה  נשמר כשתהיה

˙‚ÛÂ.מחריד : ‡Ï:רעה אליך תאונה לא  ר''ל בדרך המושלכים מכשול  באבני תכה ˘Í˙.(Î„)לא ‰·¯ÚÂ בוטח הישן כדרך 
פחד : ˙È¯‡.(Î‰)מבלי Ï‡: אליך תבא  לא ˙·‡.כי ÈÎ:לרעה בך תגע  לא  כי מזה תירא  לא הרשעים  חשכת תבא כאשר

(ÂÎ).ÍÏÒÎ·:הלכידה מן רגלך  ישמור והוא אליו ותקוה שתבטח לקבל ÂÈÏÚ·Ó.(ÊÎ)במה שבא ממי ר''ל הטובה  מבעל 
הטובה :·‰ÂÈ˙.הטובה : לעשות  בידך כח היות  הטובה :ÍÚ¯Ï.(ÁÎ)בעת Â˘Â·.המבקש  ÍÏאתן ואז למחר ושוב היום לך

שאלתך : ‡˙Í.את  ˘È: מיד לתת  ותוכל  עמך יש הטוב' על Â‰Â‡.(ËÎ)דבר כאיש  בך  בוטח ר ''ל  לבטח  אתך  יושב  הוא הלא

רעה: עליו תחשוב  ולמה ¯Ú‰.(Ï)רעהו ÍÏÓ‚עלי אתם גומלים ואם וכן גמול  בלשון במקרא נקרא  המעשה תחילת (יואל גם

ÒÓÁ.(Ï‡)ד'): ˘È‡·:חמס איש  בהצלחת 

oeiv zcevn
(ÁÈ).¯˘Â‡Ó האיש אשרי כמו א):משובח  ÂÙÚ¯È.(Î)(שם

לקחי כמטר יערוף  כמו לג):יטיפו עניןÂÊÂÏÈ.(Î‡)(דברים
והסרה: באבן˙‚ÛÂ.(Î‚)הטיה תגוף פן כמו הכאה ענין 

צא):רגליך  לה'ÚÂ¯·‰.(Î„)(תהלים וערבה כמו  מתיקות ענין
ג'):מנחת  שואהÂ˘ÓÂ‡˙.(Î‰)(מלאכי אמש כמו חושך ענין

לא):ומשואה אשר·ÍÏÒÎ.(ÂÎ)(איוב כמו ותקוה בטחון ענין
כסלו ח'):יקוט  ואמצות:Ï‡Ï.(ÊÎ)(שם כח ענין 

(ËÎ).˘Â¯Á˙און חורשי כמו מחשבה  ד'):ענין  (שם
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `iw sc zenai(iyiy meil)

:`xnbd dywnàäådpyna `pzd ixde -,øîà÷ epìcâzrnyne §¨§©§¤¨¨©
s` ,elcbiy cr dilr `al jiyndl i`yx `edyäàéáe äàéa ìëc§¨¦¨¦¨

àeä àøeqéàc.xi`n iax zrcl §¦¨
:`xnbd zpwqnàzøåeçî ,àlàc ,xacd xexae xeegn -ïéúéðúî ¤¨§©©§¨©§¦¦
.øéàî éaøk àìc§Ÿ§©¦¥¦

:`xnbd dywn .maiil ohwl mixiznd minkg zhiya dpc `xnbd
ïàk éø÷meaii oiprl xn`py weqtd z` o`k `exwl yi ±dk mixac) ¨¥¨

(fíL åéçàì íé÷äì','l`xUiAàeä éëä øa åàì éàäåepi` ohwde ± §¨¦§¨¦¥§¦§¨¥§©¨©¨¥
.maiil el exizd ji`e ,my miwdle ciledl ie`x

:`xnbd zvxznàø÷ øîà ,ééaà øîà(d dk my),'äéìò àáé dîáé' ¨©©©¥¨©§¨§¨¨¨Ÿ¨¤¨
mai elit` rnynyeäc ìk`edy xnelk `edy lk mai elit` - ¨§

miwdl ie`x didi lcbiykl j` my znwdl dzr ie`x epi`y ,ohw
.my

:sqep uexizéëä åàìa ,øîà àáø,df weqt `ll ±úéöî àì éîð ¨¨¨©§¨¨¥©¥Ÿ¨¥
úøîàok m`y ,maiil ohwl xeq`y xnel leki jpi` mb -àkéà éî ¨§©¦¦¨

éãéîokzi ike ±déì àøéñà àzLäcmeail dlitpd zrya dzry ± ¦¦§©§¨£¦¨¥
,ohw `edy oeik ,mail dxeq` dnaid `dzàzòL øúáìexg`l - §¨©©§¨

dphwde ohwd elcbiyk onfàéøL,el zxzen didz -àäåixde ± ©§¨§¨
àøB÷ éðà ïéàL äîáé ìk ,áø øîà äãeäé áø øîàxyt` i`y ± ¨©©§¨¨©©¨§¨¨¤¥£¦¥

da miiwläìéôð úòLaweqtd z` meail(my)éøä ,'äéìò àáé dîáé' ¦§©§¦¨§¨¨¨Ÿ¨¤¨£¥
íéða Bì LiL çà úLàk àéä,meaii oic da oi`yäøeñàå.mlerl ¦§¥¤¨¤¥¨¦©£¨

.ohw ecera mai iptl dltpy dnaia meai zevn didz `ly `vnp
:`xnbd zl`eyéîð éëä àîéàåmeai zevn oi` zn`a `nye ± §¥¨¨¥©¥

:`xnbd daiyn .df ote`aàø÷ øîàmeai zyxta(d dk my)ék' ¨©§¨¦
,'åcçé íéçà eáLémig`y ote` lka dxn`p ef dyxty rnyn ¥§©¦©§¨

eicgi miayeieléôàmaia.ãçà íBé ïaoi` oiicr df weqtny `l` £¦¤¤¨
eilr didiy okzi ik ,licbdy mcew maiil i`yx maidy dgked

l xeq` m`y giked `axy `l` .lcbiy cr dnaiiln oizndlohw
.lcbiyk s` maiil el xeq` didi maiil

:dpyna epipyìL CBúa äøîàL äîáé'åëå íBé íéL,izlrap `l §¨¨¤¨§¨§§Ÿ¦
:`xnbd zxxan .dl uelgiy eze` oitekàðz ïàî`pzd `ed in ± ©¨¨

xaeqddéLôðà Léðéà íé÷Bî ïéîBé ïéúìz ãòcmei miyly cry - §©§¨¦¦¥¦¥©©§¥
.leraln wt`zdl leki mc`,ïðçBé éaø øîàzhiya epzpynéaø ¨©©¦¨¨©¦

àéðúc .àéä øéàî,`ziixaaíéìeúa úðòè`ypy lrad zepn`p - ¥¦¦§©§¨©£©§¦
dciqtdle dleza dzid `ly oerhl ,dleza zwfga dy`

`l` oi`eyipd zxgnl `weec dpi` ,dzaezkìL ìkíBé íéLmein ¨§Ÿ¦
,enr dcgiizd xak elit` d`ypy.øéàî éaø éøácony xnel oi`e ¦§¥©¦¥¦

dilr qrk mini dnk xg`le ,dleza d`vne cin dilr `a mzqd
cr xnel lrad lekiy meyn ,dlera dzidy oreh `ed dzre
mei miyly cry meyn ezprh z` milawne ,dizlra `l dzr

.leraln wt`zdl mc` leki,øîBà éñBé éaøm`äøzñðdcgiizp ± ©¦¥¥¦§§¨
`l` mileza zprha on`p epi` ,enrøzìàìdxizqd xg` cin - §©§©

i`ce ecgiizpy oeiky ,on`p epi` onf xg`l la` ,oic zia `vniyk
.dlera d`vny orehe dilr qrk dzre ,dleza d`vne dilr `a

m`eäøzñð àìmileza zprh oerhl `ed leki ,enränk øçàì óà Ÿ¦§§¨©§©©©¨
.íéðLzpn`p dnaid mei miyely cry dhwpy epzpyn ok m` ¨¦

.xi`n iax zhiyk `id ,dze` lra `ly xnel
:`xnbd dgecàîéz eléôà ,øîà äaøepzpyny xnel dz` leki - ©¨¨©£¦¥¨

zhiya elit` `id,éñBé éaøy meynøîà÷ àì ïàk ãòdzr cr ± ©¦¥©¨Ÿ¨¨©
xn`y eprny `líúä éñBé éaømc` oi`y ,`ziixaa my ± ©¦¥¨¨

,enr dcgiizpyk leraln wt`znda ñéâc Búñeøàa àlà`edy - ¤¨©£¨§¦¨
,cin dze` lrea `ed okle ,dpnn yiiazn epi`e da libxìáà£¨

åéçà úLà¥¤¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `iw sc zenai(iyiy meil)

:`xnbd dywnàäådpyna `pzd ixde -,øîà÷ epìcâzrnyne §¨§©§¤¨¨©
s` ,elcbiy cr dilr `al jiyndl i`yx `edyäàéáe äàéa ìëc§¨¦¨¦¨
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dilr qrk mini dnk xg`le ,dleza d`vne cin dilr `a mzqd
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mei miyly cry meyn ezprh z` milawne ,dizlra `l dzr
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`l` mileza zprha on`p epi` ,enrøzìàìdxizqd xg` cin - §©§©

i`ce ecgiizpy oeiky ,on`p epi` onf xg`l la` ,oic zia `vniyk
.dlera d`vny orehe dilr qrk dzre ,dleza d`vne dilr `a
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.xi`n iax zhiyk `id ,dze` lra `ly xnel
:`xnbd dgecàîéz eléôà ,øîà äaøepzpyny xnel dz` leki - ©¨¨©£¦¥¨
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המשך ביאור למסכת יבמות ליום שישי עמ' ב



nei`קצ zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
כברו: תוכו שאין חכם תלמיד בעניין עוד ב: עמוד עב øaדף ìàeîL éaø øîà̈©©¦§¥©

áéúëc éàî ,ïúðBé éaø øîà éðîçðהפסוק מלמדנו מה טז)- יז 'änì(משלי ©§¨¦¨©©¦¨¨©¦§¦¨¨
'ïéà áìå ,äîëç úBð÷ì ìéñk ãéa øéçî äæ שביכולתו לכסיל יש תועלת איזו - ¤§¦§©§¦¦§¨§¨§¥¨¦

לקיימה. בליבו אין אם תורה íéîëçללמוד éãéîìz ìL ïäéàðBNì íäì éBà היינו] ¨¤§§¥¤¤©§¦¥£¨¦
עצמם] חכמים äøBzaתלמידי ïé÷ñBòL,חכמים ולהיחשב להתפרסם ïäaכדי ïéàå ¤§¦©¨§¥¨¥

íéîL úàøé.לקיימהìò ìáç ,éàpé éaø æéøëîאדםàzøc déì úéìc שאין - ¦§©¨©¦©§¦©¦©©£¨©§¥¥©§¨
חצר, ãéáòלו dézøãì àòøúå הטורח אדם על חבל כלומר, עושה. הוא לחצר ושער - §©§¨§©§¥¨¦

שמים. יראת לו ואין שמים ליראת השער שהיא התורה בלימוד

ïðaøì àáø eäì øîà,תלמידיוeëéépéî àúeèîa,מכם בבקשה -ïeúøéz àì ¨©§¨¨§©¨¨§¨¨¦©§Ÿ¥§
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אגרות קודש

 ב"ה,  ב' שבט, תשט"ו

ברוקלין.

 לכבוד הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר יוסף שי' המכונה דר. בורג

שלום וברכה!

ובודאי  דרבית,  והחשש  להבאנדס,  בהנוגע  דעת  החוות  העתק  בצירוף  מכתבו  קבלתי  בעתו 

מתירין  לו  שיש  בגדר  כשהוא  ובפרט  זו,  דעת  שבחוות  היתר  רעוע  כמה  עד  לבאר  למותר  לדכוותי' 

בפשיטות על ידי הוספה של שתי מילים: בהיתר עיסקא. ומובן שאינני חושד אותו כלל, שמכיון שיש 

כמה רבנים הרוצים לעשות כקולא דב"ש וכקולא דב"ה.

 ב"ה,  ד' שבט, תשט"ו

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה על מכתבה מכ"ב טבת, בו כותבת אודות... שי' שהמורים אין שבעים רצון משקידתו 

בלימודו כי מעדיף הוא את המשחק על הלימוד בפרט בהנוגע ללימודי חול.

והנה בכלל רגיל הדבר אצל הנוער להגדיל המשחק על הלימוד ואפילו בגיל יותר גדול משל 

ע"י  והעיקר,  נועם,  בדרכי  עליו  ביותר, אף שכמובן צריך להשפיע  אין להתרשם מזה  ובמילא  אחי', 

התחרות והשואה עם חברים בני גילו המתמידים יותר, וכדאי הי' ג"כ למעט השעות שלומד לימודי 

חול אם אי אפשר לבטל לימוד זה אצלו לגמרי, כי הרי אפשר שזהו הרמז שאינו רוצה בלימודי חול 

)אף שלעת עתה אינו מבין הענין הפנימי שבזה(, ובדרך ממילא משפיע ג"כ על השקידה בלימודי קדש.

אקוה אשר למותר לעוררה על הזכות הגדול שלה שעוסקת בחינוך הכשר המקרב את לבם 

של בני ישראל לאבינו שבשמים, ובהתאם לזה גם האחריות שבדבר, אלא שבודאי ניתנו לה הכחות 

על  אומר  אשר  שבשמים  אבינו  ומובטח  ברצון,  אלא  תלוי  הדבר  ואין  במילואו  זה  תפקיד  למלאות 

כאו"א מבני ישראל בנים אתם לה' אלקיכם, להשפיע ברכתו שתצליח בעבודתה זו, ותומשך הצלחה 

גם בענינים הפרטים שלה ושל המשפחה שיחיו.

בברכה.

  ב"ה,  ח' שבט, תשט"ו

ברוקלין.

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

שלום וברכה!

על  בל"נ  והרשימות המוסג"ב, שאקראם  עם הפ"נ  וה' שבט  מג'  הנני קבלת מכתביו  מאשר 

הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ובודאי למותר לעורר את אנ"ש על ידם 

מוסרים הפ"נ שמצדם יעוררו את המוסרים על פירוש כ"ק מו"ח אדמו"ר בעל ההילולא בהביטוי גשמי 

ברכה, אשר ברכה היא כמו גשם שצריך להיות חרישה וזריעה ואז ממשיך הגשם הצלחה מופלגה וכו', 

ובודאי ימצאו את האותיות המתאימות להסביר הענין והשי"ת יצליחם.

בודאי הסבירו גם לתלמידי הת"ת ע"ד בעל ההילולא, דברי ימי חייו ומקצת פעולותיו מתאים 

לפי השגתם, ואם גם לא עשו כזה עד עתה יש לעשות עכ"פ בימים הסמוכים ליום ההילולא. ויה"ר 

שיפעלו הדברים בהמדברים והשומעים.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש מתוך בריאות הנכונה הן בגשמיות והן ברוחניות.
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המשך בעמ' רכר

miwxt dyelya` cenr ew sc ± iriax wxtzenai
æåæ íéúàî êì ïúúù úðî ìò`lc ab lr s`e Ð`adidil,dxiyk dzvilg Ð

"xicnd"a zeaezka yxetnckd`pz .opixnb oae`x ipae cb ipan i`pz lkc ,(`,cr)

ux` z` mdl zzl gily ryedi z` dyn dyry ,gily ici lr zepzdl xyt`y

crlbddvilg oebk ,gily ici lr zeyrl xyt` `lc i`pz lke ,d`pz di`pz ied ÐÐ

.xac ly enrh edfe ,da liren i`pz oi`éúá
éãåîòicenr Ðinaiizde.eläúáéùéÐ

.el maiizdnäúãéîò àéä åæ.dzpwz `id ef Ð

äéì úòãé.i`pb xac mey ea `id zxkn Ð

äì àæç àðåîî ïéà äéì äøîà`id df xac Ð

lek`l ick `l` dnaiil `a oi`y ,ea zrcei

.dyxble dpenn zelkleéúá àðéøçà àðùéì
éãåîòmixac) aizkc ,jilbx lr icenr Ð:(hi

"miyp`d ipy ecnre".dcinra Ðåæ äúáéùé
äúãéîò àéä:dl xn` .dleg e` `id zrhiw Ð

dnaiil dvexy da `ed xikn ,dl rci?dxn`

.da `fg `penne ,oi` :dilïðçåé éáøã àäìÐ

.mdipy epeekziy cr :lirl xn`cäéì áäÐ

`l ikda dvilgc ab lr s`e .dlr zliaw `dc

`din ,`lqtin`aiigi`,`picn d`pz ineiwl

.`nlrc zexiky x`ykäéì øîàoeik Ð
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.d`pz dia ipdne ,cbíéùð éèéâá ïëåoitek Ð

."ip` dvex" xn`iy cr eze`éô ìò óà ïéöìåç
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dnai `edy ea oixikn ep` oi`eodl oiwwfp Ð

.oivlege oic ziaïéðàîîåoiwwfp oic zia Ð

.oixikn oi`y it lr s` ,oe`inlêëéôìli`ed Ð
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" ea"edpircenzyi`ehb d`xz `ny opiyiig Ð
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.oixikn oi`y it lr s`e oip`nne oivlegy

êëéôìok m` `l` oivleg oi`e li`ed Ð
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oia cner oia iab (`,bw) lirl ziyixtck ,ikda `lqtin `le ,ira dlgzkl `nye

.dhen oia ayei

ïéàexky `l` el`l` oigwel oi`y mewna lecb xac l`eyy ,`kd oebk `wec epiid Ð
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ok m` `l` oivleg oi` `ax xn`c `axcn `py

`nl` .'ek oireh oic zial opiyiigc ,oixikn

d`xpe ?oireh oic zial oiyyeg opiqxb `axca

axca iqxbc ,mipyi mixtq zqxibk wgvi epiaxl

ikde .opiyiig :`axcae ,opiyiig `l :dxegq

erhi `ny oireh oic zial opiyiig `l :eyexit

eciriy ,dvilg ici lr d`iydl oexg` oic zia

,opiyiig `l i`d ilekc .`xikida `le dvilga

.oey`xd oic zia exikd m` mdilr exfgi `l`

`ny .oixikn ok m` `l` oivleg oi`c :xaq `axe

,micr ici lr d`iydl oexg`d oic zia erhi

axd dywde .dxkda m` ik eyr `ly exn`ie

oivleg" (ai wxt) `ztqeza `ipzcn :dcedi epiax

"dze` oixikn oi`y it lr s` dy`ldywiz Ð

ixiin `ztqezc :uxize ?diytpc dinyn `axl

.opaxc ixii` `kdc i`xen`e ,`ziixe`c
`ax
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äöéìç àéä Bæ éà .äøLk úòèeî äöéìç :ïðaø eðz̈©¨©£¦¨§¥§¥¨¥¦£¦¨
õBìç" Bì íéøîBàL ìk :Lé÷ì Léø øîà ?úòèeî§¥¨©¥¨¦¨¤§¦£
äðBL éðà :ïðçBé éaø déì øîà ."dñðBk äzà Cëáe§¨©¨§¨£©¥©¦¨¨£¦¤
äðåekúpL ïéa ,àéä äðåekúð àìå àeä ïåekúpL ïéa¥¤¦§©¥§Ÿ¦§©§¨¦¥¤¦§©§¨
eðåekúiL ãò ,äìeñt dúöéìç ¯ àeä ïåekúð àìå àéä¦§Ÿ¦§©¥£¦¨¨§¨©¤¦§©§
:àlà !?äøéLk dúöéìç zøîà zàå ¯ ãçàk íäéðL§¥¤§¤¨§©§¨§©§£¦¨¨§¥¨¤¨
Eì ïzzL úðî ìò dì õBìç" Bì íéøîBàL ìk̈¤§¦£¨©§¨¤¦¥§
.äøéLk úòèeî äöéìç :éëä éîð àéðz ."æeæ íéúàî̈©¦©§¨©¦¨¦£¦¨§¥§¥¨
dì õBìç" íéøîBàL ìk ¯ úòèeî äöéìç àéä Bæ éà¥¦£¦¨§¥¨¤§¦£¨
úçà äMàa äNòîe ."æeæ íéúàî Eì ïzzL úðî ìò©§¨¤¦¥§¨©¦©£¤§¦¨©©
õBìç" :Bì eøîàå ,dì ïeâä ïéàL íáé éðôì äìôpL¤¨§¨¦§¥¨¨¤¥¨¨§¨§£
äNòî àáe ,"æeæ íéúàî Eì ïzzL úðî ìò dì̈©§¨¤¦¥§¨©¦¨©£¤
éaøc dén÷ì àúàc àeää .døéLëäå ,àéiç éaø éðôì¦§¥©¦¦¨§¦§¦¨©©£¨§©¥§©¦
:déì äøîà !éãBîò ,éza :dì øîà .àaà øa àéiç¦¨©©¨£©¨¦¦£¦¨§¨¥
zòãé :dì øîà .dúãéîò àéä Bæ dúáéLé àîéà¥¨§¦¨¨¦£¦¨¨£©¨¨§©§
éòá÷å ,dì àæçc àeä àðBîî ,ïéà :déì äøîà ?déì¥¨§¨¥¦¨¨©£¨¨§¨¨¥
äøîà ?Cì àçéð àì :dì øîà .dpéî déìëéîì§¥§¥¦¨£©¨¨¦¨¨¨§¨
.dñðBk äzà Cëáe dì õBìç :déì øîà .àì :déì¥¨£©¥£¨§¨©¨§¨

péî ,àzLä :déì øîà dì õìçc øúáìàìñtà ¯ C §¨©§¨©¨£©¥¨§¨¦¨¦©§¨
éøzLéúc éëéä ék ,àúééìòî äöéìç dì õBìç ,dì̈£¨£¦¨©©§¨¨¦¥¦§¦§§¥
ïéàL íáé éðôì äìôð àtt áøc deîç úa .àîìòì§¨§¨©£§©©¨¨§¨¦§¥¨¨¤¥
,dì õBìç :déì øîà .ééaàc dén÷ì àúà ,dì ïeâä̈¨£¨§©¥§©©¥£©¥£¨
dì øáñ àì :àtt áø déì øîà .dñðBk äzà Cëáe§¨©¨§¨£©¥©©¨¨¨©¨
?déì àîéà éëéä àlàå ?ïðçBé éaø øîàc àäì øî̈§¨§¨©©¦¨¨§¤¨¥¦¥¨¥
!æeæ íéúàî Eì ïzzL úðî ìò dì õBìç :déì øîà£©¥£¨©§¨¤¦¥§¨©¦
:déì øîà !déì áä ìéæ :dì øîà ,dì õìçc øúáì§¨©§¨©¨£©¨¦©¥£©¥
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øîàå ,åéðôì àøaòî äúéäå ,ïéøeñàä úéaî çøBa¥©¦¥¨£¦§¨§¨©§§¨§¨¨§¨©
,àîìà .BøëN àlà Bì ïéà ,"éðøéáòäå øðéc ìBè" :déì¥¦¨§©£¦¥¦¥¤¨§¨©§¨
éðà ähLî" éîð àëä ,"Ea éðà ähLî" déì øîà̈©¥§©¨£¦§¨¨©¦§©¨£¦
Cnéà .àúîa :déì øîà :àëéä Ceáà :déì øîà ."Ea§£©¥£¥¨£©¥§¨¨¦¨
.ïáéëLe déðéò eäa áéäé .àúîa :déì øîà ?àëéä¥¨£©¥§¨¨§¥§¥¥§¦¨

ïðaø eðz¯ äòèeî èb ,äøLk ¯ úòèeî äöéìç : ¨©¨©£¦¨§¥§¥¨¥§¤
.øLk ¯ äOeòî èb ,äìeñt ¯ úéOeòî äöéìç ,ìeñẗ£¦¨§¥§¨¥§¤¨¥

¯ "éðà äöBø" øîàc éà ?éîc éëéäeléôàäöéìç ¥¦¨¥¦§¨©¤£¦£¦£¦¨
éëä !àì éîð èb ¯ "éðà äöBø" øîà àì éàå ,éîð©¦§¦¨¨©¤£¦¥©¦¨¨¦
¯ äòèeî èâå ,øLk íìBòì úòèeî äöéìç :øîà÷̈¨©£¦¨§¥§¨¨¥§¥§¤
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¯ àä ,"éðà äöBø" øîàc ¯ àä .ìeñt ïéðîéæå ,øLk̈¥§¦§¦¨¨§¨©¤£¦¨

?Bçøk ìòa ìBëé .BúBà ïéôBkL ãnìî ,"BúBà áéø÷é" :àéðúc ."éðà äöBø" øîà àìcãeîìz §¨¨©¤£¦§©§¨©§¦§©¥¤¦¨§©¨§©§
øîBì:íéLð éhéâa àöBî äzà ïëå ."éðà äöBø" øîàiL ãò BúBà ïéôBk ?ãöék àä ."BðBöøì" ©¦§¨¥©¦©¤Ÿ©¤£¦§¥©¨¥§¦¥¨¦

ïéöìBç :àðeä áø øîà äøBçñ áø øîà àáø øîà ."éðà äöBø" øîàiL ãò BúBà ïéôBkóà ¦©¤Ÿ©¤£¦¨©¨¨¨©©§¨¨©©¨§¦©
ét ìòïéðàîî ,ïéøékî ïéàLét ìò óàïeàéî èb ïéáúBk ïéàå ,ïéøékî ïk íà àlà äöéìç èb ïéáúBk ïéà ,Cëéôì .ïéøékî ïéàL ©¦¤¥©¦¦§¨£¦©©¦¤¥©¦¦§¦¨¥§¦¥£¦¨¤¨¦¥©¦¦§¥§¦¥¥
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קצג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ew sc zenai(oey`x meil)

mi`xen` zwelgne ,zirhen dvilg oica `ziixa d`ian `xnbd
:dxe`iaaïðaø eðz,`ziixaa.äøLk úòèeî äöéìçzyxtn ¨©¨¨£¦¨§¥§¥¨

:`xnbdL ìk ,Lé÷ì Léø øîà ,úòèeî äöéìç àéä Bæ éàz` mirhn ¥¦£¦¨§¥¨©¥¨¦¨¤
e ,uelgl dvex epi`y maidõBìç ,Bì íéøîBàjznailäzà Cëáe §¦£§¨©¨

dñðBkulegd oi`y elit` dxiyk ef dvilge .dy`l jl zeidl §¨
.weyd on mc`l `ypdl dnaid z` dci lr xizdl oiekznøîà̈©

ïðçBé éaø déìixde ,dxiyk ef dvilg ike ,yiwl yixläðBL éðà ¥©¦¨¨£¦¤
,da xn`py zxg` `ziixaàeä ïåekúpL ïéamyl [ulegd-] ¥¤¦§©¥

dvilgàéä äðåekúð àìåe ,dvilg myl [dvelgd-]äðåekúpL ïéa §Ÿ¦§©§¨¦¥¤¦§©§¨
àéädvilg mylàeä ïåekúð àìå,dvilg myl,äìeñt dúöéìç ¦§Ÿ¦§©¥£¦¨¨§¨

ãçàk íäéðL eðåekúiL ãò.dvilg mylåji` ok m`úøîà zà ©¤¦§©§§¥¤§¤¨§©§¨§©
`le zeyi` myl maid dl ulg m`y ,dpey`xd `ziixaa yxtl

,dvilg xzid myl.äøéLk dúöéìç£¦¨¨§¥¨
:xg` ote`a zirhen dvilg yxtn opgei iaxàlàzirhen dvilg ¤¨

,`id dpey`xd `ziixad dxiykdyBì íéøîBàL ìkepi`y mail ¨¤§¦
,uelgl dvexdì õBìçdnailæeæ íéúàî Eì ïzzL úðî ìòzxenz £¨©§¨¤¦¥§¨©¦

melk el ozz `le i`pzd z` miiwz `l seqal m` s`y ,dvilgd
opgei iax ixacl dgked d`ian `xnbd .dxiyk dvilgd

:`ziixan,äøéLk úòèeî äöéìç ,éëä éîð àéðzeäöéìç àéä Bæ éà ©§¨©¥¨¥£¦¨§¥§¥¨¥¦£¦¨
íéøîBàL ìk ,úòèeîmail.æeæ íéúàî Eì ïzzL úðî ìò dì õBìç §¥¨¤§¦£¨©§©¤¦¥§¨©¦

Bì eøîàå dì ïeâä ïéàL íáé éðôì äìôpL úçà äMàa äNòîezia ©£¤§¦¨©©¤¨§¨¦§¥¨¨¤¥¨¨§¨§
,oicì ïzzL úðî ìò dì õBìçéaø éðôì äNòî àáe ,æeæ íéúàî E £¨©§¨¤¦¥§¨©¦¨©£¤¦§¥©¦

døéLëäå àéiç.fef miz`n dpzp `ly s` ,ef dvilgl ¦¨§¦§¦¨
dvilg elqte ,opgei iax zhiyk ea ebdpy dyrn d`ian `xnbd

:dpeeka `lyàeäämai,àaà øa àéiç éaøc dén÷ì àúàcraze ©©£¨§©¥§©¦¦¨©©¨
.el maiizdl eznai z`dì øîà,dnail `iig iaxéãBîò ,éza ¨©¨¦¦£¦

.mail inaiizdeànéà déì äøîà,dnaid ly [dn`-]Bæ dúáéLé ¨§¨¥¦¨§¦¨¨
dúãéîò àéäoeikn ,dzpwz `id ef maiizdln zrpnp `idy dn ± ¦£¦¨¨

.dl oebd epi` maidydì øîàm`d ,`iig iaxdéì zòãéz`e ,mail ¨©¨¨§©§¥
.jzal ie`x epi` ezngny i`pb dfi` ea dxiknïéà ,déì äøîà± ¨§¨¥¦

,ok ok`dpéî déìëéîì éòa÷å dì àæçc àeä àðBîîyiy `ed d`x ± ¨¨©£¨¨§¨¨¥§¥§¥¦¨
jk xg`e ezelkle dpenn z` lehil ick dnaiil dvexe ,oenn dl

.dpyxbidì øîàm`d ,dnail `iig iaxCì àçéð àì.maiizdl ¨©¨Ÿ¦¨¦
déì äøîà,dnaid.àì`l` dl uelgl maid dvx `ly xg`ne ¨§¨¥Ÿ

e `iig iax edrhd ,dnaiildì õBìç ,déì øîàdnailäzà Cëáe ¨©¥£¨§¨©¨
dñðBk.dl ulg jk jezne ,dy`l jldéì øîà dì õìçc øúáì §¨§¨©§¨©¨¨©¥

,mail `iig iaxpéî àzLädì àìñtà Cdnaid dlqtp dzrn - ©§¨¦¨¦©§¨¨
okl ,jilr dxq`pedì õBìçdzréëéä ék àúéélòî äöéìç £¨£¦¨§©©§¨¦¥¦

àîìòì éøzLéúc.weyl dxizdl ick ± §¦§§¥§¨§¨
:zirhen dvilga sqep dyrn `xnbd d`iandeîç úa[eing-] ©£©

àtt áøce ,dlra znàúà .dì ïeâä ïéàL íáé éðôì äìôðmaid §©¨¨¨§¨¦§¥¨¨¤¥¨¨£¨
ééaàc dén÷ìedrhd .uelgl dvx `le el maiizdl dze` raze §©¥§©©¥

e iia`àtt áø déì øîà .dñðBk äzà Cëáe dì õBìç ,déì øîà̈©¥£¨§¨©¨§¨¨©¥©¨¨
ike ,iia`lïðçBé éaø øîàc àäì øî dì øáñ àìef oebk dvilgy Ÿ¨©¨©§¨§¨©©¦¨¨

:iia` el aiyd .dvilg myl dpi`y meyn dleqtàîéà éëéä àlàå§¤¨¥¦¥¨
déì.mail xnel ilr ji` ike ±déì øîà,mail el xen` ,`tt ax ¥¨©¥

.æeæ íéúàî Eì ïzzL úðî ìò dì õBìç,mail iia` xn` ok ok`e £¨©§¨¤¦¥§¨©¦
.fef miz`n el ozzy zpn lr dl ulge jldeøîà dì õìçc øúáì§¨©§¨©¨¨©

dì,dnail iia`déì áä ìéæ.el` fef miiz`n el i`iade ikl -øîà ¨¦©¥¨©
déìoky ,df oenn el rextl dkixv dnaid oi` ,`tt axéðà ähLî ¥§©¨£¦

déì äãáò Eaaiigzdl izrca did `le ja izihiy oerhl dcia ± §¨§¨¥
uelgl mikqzy ick qpe` jezn ef zeaiigzd dzid ixdy ,melk

:eixack `tt ax gikene .melk dpi` qpe`a zeaiigzde ,iléî¦
[ike-]àéðz àì,`ziixaaäéäL éøämc`ïéøeñàä úéaî çøBa Ÿ©§¨£¥¤¨¨¥©¦¥¨£¦

,ecra xdpd akireàøaòî äúéäå[dpitq ,zxearn-]øîàå ,åéðôì §¨§¨©§§¨§¨¨§¨©
déì,zxearnd lral gxeadìBè[jl aiigzn ipixd-]øðéc ¥¦¨

éðøéáòäå,xdpd z`Bì ïéàzxearnd lralàlàz`BøëNlibxd §©£¦¥¦¥¤¨§¨
xpicd lk z` gxeadn reazl leki epi`e ,ef driqp xear

.el aiigzdyàîìà[gken-]déì øîàaiigznd [el xnel lekiy-] ©§¨¨©¥
qpe` jezn,Ea éðà ähLîok m`e .ef zeaiigzd dlg oi`eéîð àëä §©¤£¦§¨¨©¥

dleki ,dl uelgl mikqiy icka oenn mail daiigzdy dnaia
el xnel `iddéì øîà .Ea éðà ähLî,`tt axl iia`àëéä Ceáà §©¨£¦§¨©¥£¥¨
,jia` okid -déì øîà,`tt axàúîa,el`y aey .xira -Cnéà ¨©¥§¨¨¦¨

àëéä-,`id okid jn`.àúîa ,déì øîàeizel`ya iia` fnxe ¥¨¨©¥§¨¨
lk z` el miwtqn mde en`e eia`l `tt ax jenqy meyny ,el`

.zeccegn eizereny ,eikxveäa áéäéiia`ïáéëLe déðéòjezn - ¨¦§¥¥§¦¨
rxd oir mda dhly ,`tt ax ly en`e eia`a eipir z` iia` ozpy

.ezne
:zirhen dvilgl drhen hb oia zwlgn epiptly `ziixadeðz̈

úòèeî äöéìç ,ïðaøote`k i`pzd miiwzd `le i`pz lr dzyrpy ©¨¨£¦¨§¥
,lirl `aedy,äøLkz` lhal i`pz liren oi` dvilgay meyn §¥¨
la` .dyrndäòèeî èbhbd ,e`pz miiwzd `le i`pz lr dyrpy ¥§¤

,ìeñt`l` lg hbd oi`e ,dyrnd z` lhal i`pz liren hba oky ¨
y ,hbn dvilg dwelg ok enk .i`pzd miiwzd ok m`äöéìç£¦¨

,úéOeòî,egxk lra uelgl oic zia [eze` etk-] edeyiry.äìeñt §¥§¨
eli`eäOeòî èb,egxk lra epzil lrad lr oic zia etky.øLk ¥§¤¨¥

:ipyd weligd lr `xnbd ddnzéîc éëéädxiykn ote` dfi`a - ¥¦¨¥
.dyern hb `ziixadøîàc éàedetky xg`l lrad,'éðà äöBø' ¦§¨©¤£¦

df ote`a `ldéîð äöéìç eléôà`ziixad dzpy recne ,dxiyk £¦£¦¨©¥
.dleqt dyern dvilgyéàåedetky xg`l,'éðà äöBø' øîà àì §¦Ÿ¨©¤£¦

df ote`a ixdàì éîð èbditk iabl ok` :`xnbd zvxzn .xyk ¥©¥Ÿ
e ,dvilgl hb oia welig oi`øîà÷ éëä.`ziixaa yxtl yi jke ± ¨¥¨¨©

.ìeñt íìBòì äòèeî èâå ,øLk íìBòì úòèeî äöéìçmle`eäöéìç £¦¨§¥§¨¨¥§¥§¤§¨¨£¦¨
äOeòî èâå úéOeòî,mpica mieyìeñt ïéðîéæå øLk ïéðîéæ± §¥§¥§¨¦§¦¨¥§¦§¦¨

.mileqt mdipy minrtle mixyk mdipy minrtlàähby epipyy ¨
ote`a `ed xyk dyernøîàclrad,éðà äöBøoicd `ede §¨©¤£¦

e .dvilglàäote`a `ed dleqt ziyern dvilgy epipyyàìc ¨§Ÿ
øîàmaid,éðà äöBø.hbl oicd `ede ¨©¤£¦

:'ip` dvex' zxin` ici lr ditk lireny di`x d`ian `xnbd
,àéðúcdler zyxta xn`p(b ` `xwie)gzR l` ,Epaixwi minY xkf' , §©§¨¨¨¨¦©§¦¤¤¤©

.''d iptl Fpvxl Fz` aixwi crFn ld`ïéôBkL ãnìî ,'Búà áéø÷é' Ÿ¤¥©§¦Ÿ¦§Ÿ¦§¥©§¦Ÿ§©¥¤¦
BúBà.epaxw z` aixwdl [oaxwa aiegnd z`]ìBëéz` eaixwi ¨

oaxwdBçøk ìòa,milrad ly'Bðöøì' øîBì ãeîìzlra `le §©¨§©§©¦§Ÿ
.egxkãöék àäji` milrad oevxl `l` axw oaxwd oi` m` ± ¨¥©

`l` ,eze` mitek,éðà äöBø øîàiL ãò BúBà ïéôBkici lre ¦©¤Ÿ©¤£¦
.epevxl axwk oaxwd aygp ef ezxin`,íéLð éhéâa àöBî äzà ïëå§¥©¨¥§¦¥¨¦

yxbl lrad dvx `l m`y.éðà äöBø øîàiL ãò BúBà ïéôBk¦©¤Ÿ©¤£¦
:oe`ine dvilg oica xg` oecip d`ian `xnbdáø øîà àáø øîà̈©¨¨¨©©

,àðeä áø øîà äøBçñ,oic ziaa uelgl e`ay dnaie maiïéöìBç §¨¨©©¨§¦
ïéàL ét ìò óàmipiicdïéøékî`ed df yi`y mircei mpi`e ,mze` ©©¦¤¥©¦¦

oke .znd dlra ig`ïéøékî ïéàL ét ìò óà ïéðàîîd`ay dphw ± §¨£¦©©¦¤¥©¦¦
mpi`y it lr s` dpe`in z` milawn ,dlraa o`nl oic zial
d`eypd dy`d `id ef ok` m` mircei mpi`e ,dze` mixikn
oi`yk elit` ziyrp dvilgdy xg`ne .ea zp`nny yi`l

,dvelgd ly dlra ig` ok` `ed ulegdy oic zial xxeanCëéôì§¦¨
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ok`y xxia `l oey`xd oic ziad ixdy ,dxizdl oi` zn`ae
ick xf mc`l dvlg `ny yeygl yie ,dlra ig`l dy`d dvlg
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המשך בעמ' רכר

miwxt dyelya` cenr ew sc ± iriax wxtzenai
æåæ íéúàî êì ïúúù úðî ìò`lc ab lr s`e Ð`adidil,dxiyk dzvilg Ð

"xicnd"a zeaezka yxetnckd`pz .opixnb oae`x ipae cb ipan i`pz lkc ,(`,cr)

ux` z` mdl zzl gily ryedi z` dyn dyry ,gily ici lr zepzdl xyt`y

crlbddvilg oebk ,gily ici lr zeyrl xyt` `lc i`pz lke ,d`pz di`pz ied ÐÐ

.xac ly enrh edfe ,da liren i`pz oi`éúá
éãåîòicenr Ðinaiizde.eläúáéùéÐ

.el maiizdnäúãéîò àéä åæ.dzpwz `id ef Ð

äéì úòãé.i`pb xac mey ea `id zxkn Ð

äì àæç àðåîî ïéà äéì äøîà`id df xac Ð

lek`l ick `l` dnaiil `a oi`y ,ea zrcei

.dyxble dpenn zelkleéúá àðéøçà àðùéì
éãåîòmixac) aizkc ,jilbx lr icenr Ð:(hi

"miyp`d ipy ecnre".dcinra Ðåæ äúáéùé
äúãéîò àéä:dl xn` .dleg e` `id zrhiw Ð

dnaiil dvexy da `ed xikn ,dl rci?dxn`

.da `fg `penne ,oi` :dilïðçåé éáøã àäìÐ

.mdipy epeekziy cr :lirl xn`cäéì áäÐ

`l ikda dvilgc ab lr s`e .dlr zliaw `dc

`din ,`lqtin`aiigi`,`picn d`pz ineiwl

.`nlrc zexiky x`ykäéì øîàoeik Ð

.dil zil inp `pic meyn ,`id dxiyk dvilgc

ira `le carinl `inx dilrc oeikcdhyn" Ð

.dil dcar "ja ip`àøáòîmi xarn Ð

.dpitqaééáà äéì øîà.`tt axl Ðàëéä êåáà
oikenq m`e a` jl yiy ip` dnecnk ,xnelk Ð

`w jkitl ,jikxv wtql jloccgn.jizrny

åáëùådea` Ð.dini`eìåñô äòèåî èâm` Ð

ici lr hbl xyti`c ,d`pz zniiwn dpi`

xne`dy .gily"izy`l hb epze eazk" :mipyl

ipa i`pzl inc jklid .epzie eazki el` ixd Ð

.d`pz dia ipdne ,cbíéùð éèéâá ïëåoitek Ð

."ip` dvex" xn`iy cr eze`éô ìò óà ïéöìåç
ïéøéëî ïéàù,uelgl epiptl e`ay dnaie mai Ð

dnai `edy ea oixikn ep` oi`eodl oiwwfp Ð

.oivlege oic ziaïéðàîîåoiwwfp oic zia Ð

.oixikn oi`y it lr s` ,oe`inlêëéôìli`ed Ð

.mze` oixikn oi`y it lr s` mdl oiwwfpeïéà
äöéìç èâ ïéáúåëdvilga mi`exd micr Ð

dcia zeidl dl oipzepe oiazek oi` ,oe`inae

.dnaie mai ody oixikn ok m` `l` ,zekfl

inp i` ,oixikn ok m` `l` oiazek oi`c `zyde

lkc ,dipin daxeg witp `l ,`ed dnai e`l

dvilg hb dl zilc dnk.dl iaqp `l Ð

ïéòåè ïéã úéáì ïðéùééç:micr dl eazk m` Ð

eazk `l elit`e .ipeltn epipta dvlgy epi`x

" ea"edpircenzyi`ehb d`xz `ny opiyiig Ð

,xg` oic zial dfekenqie`le ,eilrewcaim`

,e`l m` `ed dnai df hba aezkd df ipelt

oircei oi`y ,dklda oireh eidie ,dze` e`iyie

.oixikn oi`y it lr s`e oip`nne oivlegy

êëéôìok m` `l` oivleg oi`e li`ed Ð

.oixiknäöéìç èâ ïéáúåëe`xy micr Ð

dvlgyoi`y it lr s`e ,dl aezkl oileki Ð

dklda oic zia erh `ny opiyiig `le .oixikn

evlge ,oixikn oi`y it lr s` oivleg :xnel ,ef

.dnai epi`y inn dl
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`nw `aa) "`xza lfebd"c `idd oke .hren xac

,dlegl oiwqnxece aexk `iadl jld iab (a,fhw

xac oigwely `kid la` .exky `l` el oi`c

lecbs`e ,ja ip` dhyn el xnel leki oi` mzd Ð

eilr raezy xac eze`n melk `ived `ly it lr

.xkyàáødxegq ax xn`xn`c `de Ð

:`ax xn` ,(`,bl `rivn `aa) "ze`ivn el`"a

:yexit ,oexhqil `ndef oxaq`c dxegq ax oebk

zg` dpyn dze`a ipir xi`dyqxb "dax" Ð

rnynck ,wdaen ecinlz did `ax la` ,mzd

yie ."`ax" mzd iqxbc zi`e .oizkec dnkae `kd

`ndef `l` oxaq` `l elit` :xn`w ikdc :xnel

.eilr rexwl aiig ip` cala oexhqil

êëéôìok m` `l` dvilg hb oiazek oi`

'ek oixikn:qxhpewa yxit Ð

de`iyie ,oexg`d oic zia erhi `ny opiyiigc

m`e .oey`xd oic zia lr eknqie ,mai zxkd `la

it lr s` oey`xd oic zia oivleg i`n`e :xn`z

dvlgy icdq iziin `nlc yegipe ?oixikn oi`y

,ediilr oexg`d oic zia eknqie ,oic ziaa

micrc :xnel yie !dxkd `la weyl de`iyie

mexikd m` mdl el`yie ,oi`vgl oicirn mpi`

.opiyiig `l i`ce i`d ilekc ,oey`xd oic zia

àáøåoic zial opiyiig `le 'ek xn` dicic

oireheyre oey`xd oic zia erh `ny :yexit Ð

oi`c :dywe ,qxhpewd yxit jk .dxkd `la

oic zial opiyiigc ,dey oireh oic zia yexit

dxegq axc oireh`le ,oexg` oic zia epiid Ð

`axc oireh oic zial opiyiigoic zia epiid Ð

yi" wxt xn`c :wgvi epiaxl dyw cere .oey`xd

:inic ax xn` ,(a,glw `xza `aa) "oilgep

i`n :jixte .oireh oic zial opiyiig `l ,`zklid

ok m` `l` oivleg oi` `ax xn`c `axcn `py

`nl` .'ek oireh oic zial opiyiigc ,oixikn

d`xpe ?oireh oic zial oiyyeg opiqxb `axca

axca iqxbc ,mipyi mixtq zqxibk wgvi epiaxl

ikde .opiyiig :`axcae ,opiyiig `l :dxegq

erhi `ny oireh oic zial opiyiig `l :eyexit

eciriy ,dvilg ici lr d`iydl oexg` oic zia

,opiyiig `l i`d ilekc .`xikida `le dvilga

.oey`xd oic zia exikd m` mdilr exfgi `l`

`ny .oixikn ok m` `l` oivleg oi`c :xaq `axe

,micr ici lr d`iydl oexg`d oic zia erhi

axd dywde .dxkda m` ik eyr `ly exn`ie

oivleg" (ai wxt) `ztqeza `ipzcn :dcedi epiax

"dze` oixikn oi`y it lr s` dy`ldywiz Ð

ixiin `ztqezc :uxize ?diytpc dinyn `axl
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.(a,e) oihibc `nw wxta ,oiazekåðúð àì àäå
áúëéìoihib zkqna ,dnvr ipta dyxt Ð

dlibn oiazek oi` :ipzwc ,(`,q) "oiwfipd" wxta

.da cnlzdl wepizlàøèåæ øîë àúëìäåÐ

wepizl dlibn azekl inc `lc .oiazekc

`zyxtc dzrc` mzdc ,da cnlzdlaizk

dxez :(my) ol miwe ,dphw dlibnk iedizc ,dil

i`d la` .dpzip dnezg,`ed mixac zxitq Ð

xnk `zkld ,jkld .`ed dizyecwa e`le

.ixy devn mewnac ,`xhefçåøä åúèì÷åÐ

.maid iptl `a `ly ,exiarde ,wexlàëéà
åéðôá.eipta did ditn `viy oeik Ðäéôà éãäì

ed`xiy ,eipt cbpl Ðedhlwiy mcew eipt lenl

.gexdàîåú.miney Ðàúùéâøâ* Ð.`"lifx`

mikln) "dnc`d darna"`:opinbxzn (f

`zyibxba`rx`c
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àáøda ol zil `zlin iweqt` xn`dkeq) "lefbd alel" wxta `ax xn`c :xn`z m`e Ð

`zlin iweqt` :xn` `xtq ax .'d mya xcde `ad jexa yipi` `nil `l :(a,gl

.wlgl yi `ny e` ,`xtq axn dlawc :xnel yie ?da ol zile .`id

äãåîinai da` `la `ax`l" :dxeqna gken oke .miwiecn mixtqa aizk "da` `l" Ð

'd da` `l" :ikinqc dyly "da`

,(dk my) "inai da` `l" ,(i mixac) "jzigyd

yix mipy yie .(`t mildz) "il da` `l l`xyi"

,(a mixac) "oegiq da` `le" :dxez dpyna weqt

cer yie .(bk my) "mrla l` renyl 'd da` `le"

"da` `le" :zxeqn eze`l ikiiy `lc miweqt

jln l` mbe" ,(`l ` l`eny) le`yc eilk `yep

.(`i mihtey) gztic "da` `le gly a`en

ãòlif` xcde dit` icdl ihncxn`c `de Ð

`pncw zwxe :(a,hl zenai) "ulegd"a

mixtq lkae .`rx` lr ifgzinc `pic iaa `wex

inlyexia oixcdpqa oke ,dizi`devnl `ny Ð

.ikd opirac `ed xgaend on
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äðùîïäå ,ïéc úéáì Bzîáéå àeä àa :äöéìç úåöî¦§©£¦¨¨¦¦§§¥¦§¥
éð÷æ Bì eàø÷å" :øîàpL Bì úðâBää äöò Bì ïéàéOî©¦¦¥¨©¤¤¤¤¡©§¨§¦§¥
íé÷äì éîáé ïàî" :úøîBà àéäå ."åéìà eøaãå Bøéò¦§¦§¥¨§¦¤¤¥¥§¨¦§¨¦
àì" :øîBà àeäå ,"éîaé äáà àì ìàøNéa íL åéçàì§¨¦¥§¦§¨¥Ÿ¨¨©§¦§¥Ÿ

ìáe ."dzç÷ì ézöôçäLbðå" .íéøîBà eéä Lãwä ïBL ¨©§¦§©§¨¦§©Ÿ¤¨§¦§¦§¨
Bìâø ìòî Bìòð äöìçå íéð÷fä éðéòì åéìà Bzîáé§¦§¥¨§¥¥©§¥¦§¨§¨©£¥©©§
äøîàå äúðòå" .íéðéicì äàøpä ÷Bø ¯ "åéðôa ä÷øéå§¨§¨§¨¨©¦§¤©©¨¦§¨§¨§¨§¨
ãò ."åéçà úéa úà äðáé àì øLà Léàì äNòé äëk̈¨¥¨¤¨¦£¤Ÿ¦§¤¤¥¨¦©
äìàä úçz ñBð÷øeä éaø àø÷äLëe .ïéø÷î eéä ïàk̈¨©§¦§¤¦§¨©¦§¨©©¨¥¨
úBéäì e÷æçeä ,äLøtä ìk úà øîâå íèéò øôëa¦§©¥¨§¨©¤¨©¨¨¨§§¦§
õeìç úéa ìàøNéa BîL àø÷ðå" .äLøtä ìk ïéøîBb§¦¨©¨¨¨§¦§¨§§¦§¨¥¥£

ðéica äåöî ."ìòpäéaø .íéãéîìza äåöî àìå ,ïé ©©©¦§¨©©¨¦§Ÿ¦§¨©©§¦¦©¦
."ìòpä õeìç" :øîBì íL íéãîBòä ìk ìò äåöî :øîBà äãeäéàøîâúåöî :äãeäé áø øîà §¨¥¦§¨©¨¨§¦¨©£©¨©¨©©§¨¦§©

àä !àéä ïéúéðúî ?ïì òîLî÷ éàî .äàøB÷å ,ä÷÷Bøå ,úöìBçå ,àøB÷å ,äàøB÷ :äöéìç£¦¨§¨§¥§¤¤§§¨§§¨©¨©§©¨©§¦¦¦¨
étà éàå ,éëä äåöî :ïì òîLî÷,ä÷é÷øì äöéìç íéc÷äL ïéa :éëä éîð àéðz .da ïì úéì ¯ C ¨©§©¨¦§¨¨¦§¦©¥¥¨¨©§¨©¦¨¦¥¤¦§¦£¦¨¦§¦¨

¯ äöéìç èb éø÷îc ïàî éàä :ééaà øîà .éeNò äNòM äî ¯ äöéìçì ä÷é÷ø íéc÷äL ïéáe¥¤¦§¦§¦¨©£¦¨©¤¨¨¨¨©©©¥©©§©§¥¥£¦¨
äáà àì" :àlà ,éîaé äáà :òîLîc ,déãeçì "éîaé äáà"å déãeçì "àì" dãéãì éø÷éì àì̈¦§¥§¦¨Ÿ§¥§¨¨©§¦§¥§©§©¨¨©§¦¤¨Ÿ¨¨
:àlà ,dzç÷ì ézöôç :òîLîc ,déãeçì "ézöôç" déãeçì "àì" déãéãì éø÷éì àìå ."éîaé©§¦§¨¦§¥§¦¥Ÿ§¥¨©§¦§¥§©§©¨©§¦§©§¨¤¨
áø .da ïì úéì ¯ àúléî é÷eñôàå ,àéä àúléî é÷eñôà :øîà àáø ."dzç÷ì ézöôç àì"Ÿ¨©§¦§©§¨¨¨¨©©§¥¦§¨¦§©§¥¦§¨¥¨¨©
øî déì øáñ àì :déì øîà ."éîaé äáà àì" dì éø÷îe øòèöî÷c àðäk áøì déçkLà éLà©¦©§©¥§©¨£¨§¨¦§¨¥©§¥¨Ÿ¨¨©§¦£©¥¨¨©¥¨
àhéb áúëc ïàî éàä :ééaà øîà ."éîaé äáà àì"a àáø äãBî :déì øîà ?àáøc àäì§¨§¨¨£©¥¤¨¨§Ÿ¨¨©§¦¨©©©¥©©§¨©¦¨
déãéãì eäeðéø÷àå ,"éîaé äáà" ãò "éîáé ïàî" ïî dãéãì äeðéø÷à :éëä áBzëéì ¯ àúöéìçc©£¦¨¨¦§¨¦©§¦¨§¦¨¦¥¥§¨¦©¨¨©§¦§©§¦§¦¥
èèøNî àøèeæ øî ."ìòpä õeìç" ãòå "äëk" ïî dãéãì äeðéø÷àå ,"dzç÷ì" ãò "àì" ïî¦Ÿ©§©§¨§©§¦¨§¦¨¦¨¨§©£©¨©¨§¨§©§¥

é÷úî .äLøt àleëì áéúëådì óøîc déúååk àúëìäå !áúkéì ïzéð àì àäå :éãéà øa øî §¨¥§¨¨¨¨©§¦¨¨©¦¦§¨Ÿ¦©¦¨¥§¦§§¨§¨¥§¨
"åéðôa ä÷øéå" ¯ àîòè éàî .íeìë àìå äúNò àì ¯ çeøä ezèì÷e ä÷÷ø :ééaà øîà .àøèeæ§¨¨©©©¥¨§¨§¨©¨©Ÿ¨§¨§Ÿ§©©£¨§¨§¨§¨¨
õeb àeäå äkeøà àéä ,"åéðôa" àkéà ¯ çeøä eäúèì÷ ,äöeb àéäå CBøà àeä :Ckìä .ïðéòä¥©¦§¨¨§¦¨§¨©§¨©¦¨§¨¨¦£¨§

éàî .íeìk àìå äúNò àì ¯ äú÷øå àzLébøb äìëà ,äú÷øå àîez äìëàë :àáø øîà .ìéæà øãäå détà éãäì éèîc ãò ïðéòa ¯¨¥©©§¨¥©£¥©¥©£©¨¥¨©¨¨¨§¨¨§¨§¨¨§¨©§¦§¨§¨§¨Ÿ¨§¨§Ÿ§©
."ä÷øéå íéð÷fä éðéòì" :áéúëc ,äîáéc ànetî ÷éôð ék àwBø éæçéîì éðéic éëéøö :àáø øîàå .àkéìå ,ïðéòa dîöòî ,"ä÷øéå" ?àîòè©£¨§¨§¨¥©§¨¨¥©§¥¨§¨©¨¨§¦¦©¨¥§¤¡¥¨¦¨¥¦¨¦¨¨¦§¦§¥¥©§¥¦§¨§¨
éaø éðôì íéáLBé eðééä úçà íòt :äãeäé éaø øîà ,àéðz .íéãéîìúa àìå ,ïéðéiãa äåöî "ìòpä õeìç úéa ìàøNéa BîL àø÷ðå"§¦§¨§§¦§¨¥¥£©¨©¦§¨§©¨¦§Ÿ§©§¦¦©§¨¨©©¦§¨©©©©¨¦§¦¦§¥©¦

."ìòpä õeìç" ,"ìòpä õeìç" ,"ìòpä õeìç" :íëlek eðò :eðì øîàå ,õBìçì äîáé äúàáe ,ïBôøè©§¨¨§¨¨©£§¨©¨£§¤£©¨©£©¨©£©¨©
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יבמות. מצות חליצה - פרק שנים עשר דף קו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ew sc zenai(oey`x meil)

äðùî
:dvilgd xcq z` zhxtn epiptly dpyndäöéìç úåöî,cvikàa ¦§©£¦¨¨

àeä[maid-]ïéàéOî ïäå ,ïéc úéáì Bzîáéå[mivriin-]äöò Bì ¦¦§§¥¦§¥©¦¦¥¨
,Bì úðâBääxewne .dl uelgiy sicry e` ,dnaiil el ie`x m`d ©¤¤

dnn `ed df xacøîàpL(g dk mixac)eøaãå Bøéò éð÷æ Bì eàø÷å' ¤¤¡©§¨§¦§¥¦§¦§
e .'åéìà,uelgl dvxzpy xg`làéä[dnaid-]úøîBàoic zia iptl ¥¨¦¤¤

dyxta xen`d aezkd z`(f dk my),íL åéçàì íé÷äì éîáé ïàî'¥¥§¨¦§¨¦§¨¦¥
àeäå ,'éîaé äáà àì ìàøNéae dixg` dper [maid-]øîBàz` §¦§¨¥Ÿ¨¨©§¦§¥

aezkd(g dk my)ìáe .'dzç÷ì ézöôç àì'íéøîBà eéä Lãwä ïBL Ÿ¨©§¦§©§¨¦§©Ÿ¤¨§¦
,dnaide maid ok exn`y xg`le .el` miweqtåéìà Bzîáé äLbðå'§¦§¨§¦§¥¨

,'Bìâø ìòî Bìòð äöìçå íéð÷fä éðéòìokn xg`le'åéðôa ä÷øéå'- §¥¥©§¥¦§¨§¨©£¥©©§§¨§¨§¨¨
eipt cbpky rwxwd lr zwxeie .íéðéicì äàøpä ÷Bø,dwixid xg`l ©¦§¤©©¨¦

äøîàå äúðòaezkd z` ,[xn`ze dnaid dprz-](h dk my)äëk' ¨§¨§¨§¨¨¨
.'åéçà úéa úà äðáé àì øLà Léàì äNòé¥¨¤¨¦£¤Ÿ¦§¤¤¥¨¦

,dligzaïéø÷î eéä ïàk ãòdprzy ick dnaid iptl oic zia ©¨¨©§¦
.dlek dyxtd z` dzexwdl exnb `le ,mdixg` xn`zeåmle` §

úçz ñBð÷øBä éaø àø÷äLkuríèéò øôëa äìàäxg`l dnail §¤¦§¨©¦§¨©©¨¥¨¦§©¥¨
,dzvilgäLøtä ìk úà øîâåuElg ziA l`xyiA FnW `xwpe' cr §¨©¤¨©¨¨¨§¦§¨§§¦§¨¥¥£

dry dze`n ,'lrPde÷æçeämipicd iza lkïéøîBb úBéäì`exwl £¨©§§¦§§¦
z`,äLøtä ìkaezkde .dlek z` mdixg` dnaid d`xwe ¨©¨¨¨

oexg`dàìå ïéðéica äåöî ,'ìòpä õeìç úéa ìàøNéa BîL àø÷ðå'§¦§¨§§¦§¨¥¥£©¨©¦§¨©©¨¦§Ÿ
íéãéîìza äåöîxg`l ezexwdl devn yi mipiicd lr wx ± ¦§¨©©§¦¦

.mdiptl my miayeid micinlzd lr `le ,dvilgdäãeäé éaø©¦§¨
.'ìòpä õeìç' øîBì íL íéãîBòä ìk ìò äåöî ,øîBà¥¦§¨©¨¨§¦¨©£©¨©

àøîâ
z` zyxtne ,dvilg xcqa dcedi ax ixac z` d`ian `xnbd

:eixaca yecigd,äãeäé áø øîàxcq `ed jk,äöéìç úåöî ¨©©§¨¦§©£¦¨
dnaidäàøB÷,'inai o`n'åmaid jk xg`àøB÷izvtg `l' §¨§¥

,'dzgwlåjk xg`å ,úöìBçjk xg`å ,ä÷÷Bøjk xg`äàøB÷aey §¤¤§§¨§§¨
:`xnbd dywn .'dyri dkk'ïì òîLî÷ éàî`ld ,dcedi ax ©¨©§©¨

àéä ïéúéðúî:`xnbd zvxzn .epzpyna miyxetn eixac -àä ©§¦¦¦¨
ïì òîLî÷,'eke '`xewe d`xew dvilg zevn' exne`a dcedi ax ¨©§©¨

mpn`yéëä äåöî,epzpyna iepyd xcqk `idåmle`étà éàCz` ¦§¨¨¥§¦©¥
dvilgl dwiwxd z` micwde xcqdda ïì úéìick jka oi` - ¥¨¨

:`ziixan ok dgiken `xnbd .dvilgd z` leqtl,éëä éîð àéðz©§¨©¥¨¥
äî äöéìçì ä÷é÷ø íéc÷äL ïéáe ,ä÷é÷øì äöéìç íéc÷äL ïéa¥¤¦§¦£¦¨¦§¦¨¥¤¦§¦§¦¨©£¦¨©

,éeNò äNòM.carica akrn epi` xcqde ¤¨¨¨
:d`ixwd ote`a mi`xen` zwelgn d`ian `xnbdéàä ,ééaà øîà̈©©©¥©

äöéìç èb éø÷îc ïàîmiweqtd z` dvilg zrya `ixwnd oiicd - ©§©§¥¥£¦¨
da` `l' dnaid iptl `ixwnyk ,dlina dlin dnaide maid iptl

'inaidãéãì éø÷éì àì[dl-]déãBçì 'àì'eixg` dprzeåjk xg` Ÿ¦§¥§¦¨Ÿ§¥§
diptl `ixwidéãBçì 'éîaé äáà'meyn ,eixg` dprzecdf ote`a ¨¨©§¦§¥§

òîLîdixacn'éîaé äáà'.dnaiil maid dvexy ±àlà`ixwi ©§©¨¨©§¦¤¨
'éîaé äáà àì'ixg` dprze ,cgi.zg` mrta el` zeaiz eåok Ÿ¨¨©§¦§

,'dzgwl izvtg `l' mail `ixwnykdéãéãì éø÷éì àì[el-]'àì' Ÿ¦§¥§¦¥Ÿ
déãBçìe,déãBçì 'ézöôç'meynòîLîcjkn,'dzç÷ì ézöôç' §¥¨©§¦§¥§©§©¨©§¦§©§¨

àlàel `ixwi'dzç÷ì ézöôç àì'e .zg` mrtaé÷eñôà ,øîà àáø ¤¨Ÿ¨©§¦§©§¨¨¨¨©©§¥
àéä àúléî,`nlra dwqtd `l` ef oi` -ïì úéì àúléî é÷eñôàå ¦§¨¦§©§¥¦§¨¥¨

,daaygp df oi` carica okle ,eixac xenbl dzid ezpeeke li`ed ¨
.wqtdl

déçkLà éLà áø[`vn-]øòèöî÷c àðäk áøì[gxhy-]dì éø÷îe ©©¦©§§¥§©¨£¨§¨¦§©©©§¥¨
dnail'éîaé äáà àì'.cgia,déì øîàikeàäì øî déì øáñ àì Ÿ¨¨©§¦¨©¥Ÿ¨©¥©§¨

cxn`àáø'`l' oia dwiqtn `idyk s` dxiyk dnaid z`ixwy §¨¨
.'inai da`' oialdéì øîà,`pdk ax'éîaé äáà àì'a àáø äãBî ¨©¥¤¨¨§Ÿ¨¨©§¦

wiqtdl xyt`y xn` `le ,zg` mrta exne`l dnaid dkixvy
zxin`ay '`l' zaiz oky .'dnail izvtg' oial '`l' oia `l`
,dnvr ipta zernyn mey dl oi`e eixac zligz `id maid

dn .'dnail izvtg' eixac jynd mr cgi z`xwp `id gxkdae
rnzyn ,'`l' zaiz xg`l wiqtz m`y ,dnaid zxin`a ok oi`y
miwdl inai o`n' dixac zligz mr cgi z`xwp ef daizy jkn
`l` maiil o`n '`l' ,zxne`e dkiynne ,'l`xyia my eig`l

.el` zeaiza wiqtdl oi` `ax zhiyl mb ok lr .'inai da`'
xcq lk z` ea mihxtne xhy oic zia miazek dvilgd xg`l
zxzene oick dvlgy di`xl ,dy`l eze` mipzepe ,dvilgd
`xnbd .'dvilg hb' iexw df xhye .weyd on mc`l `ypdl

:df xhy zaizk xcqa zekld dnk d`ianïàî éàä ,éiaà øîà̈©©©¥©©
dãéãì äeðéø÷à ,éëä áBzëéì àúöéìçc àhéb áúëcep`xwd-] §¨¥¦¨©£¦§¨¦§¨¥©§¥¨§¦¨

[dnailå ,'éîaé äáà' ãò 'éîáé ïàî' ïîjk xg`déãéãì eäeðéø÷à ¦¥¥§¨¦©¨¨©§¦§©§¥§¦¥
[mail ep`xwd±]å ,'dzç÷ì' ãò 'àì' ïîjk xg`ïî dãéãì äeðéø÷à ¦Ÿ©§©§¨§©§¥¨§¦¨¦

.'ìòpä õeìç' ãòå 'äëk'`l` ,mzenilya el` miweqt eazki `le ¨¨§©£©¨©
zeaiz rax`n xzei aezkl xeq` oky ,mteqe mzligz z` wx

mle`e .hhxeyn epi`y slw lr miaezkdn zetevxàøèeæ øîdid ©§¨
èèøNîdvilgd hb z`äLøt àleëì áéúëåz` ea azke ± §©§¥§¨¥§¨¨¨¨

.mzenilya miweqtdé÷úîéãéà øa øî dì ó,`xhef xnlàäå ©§¦¨©©¦¦§¨
g` weqtcáúkéì ïzð àì,hhxeyn slw lr elit` envr ipta Ÿ¦©¦¨¥

.dzenilya `l` azkdl dxezd dpzip `ly epicia dkld ixdy
:`xnbd dwiqn,àøèeæ øîc déúååk àúëìäåhba aezkl xzeny §¦§§¨§¨¥§©§¨

xetiqe zecrl wx azkpy oeikn ,envr ipta weqt hhxeyn dvilg
ipta weqt aezkl xeqi`de .eazekl exizd devn jxevle ,mixac

.da cenll dnvr ipta dyxtk azkpyk wx `ed envr
:dnaid zwiwxa mipic dnk d`ian `xnbd,éiaà øîàm`ä÷÷ø ¨©©©¥¨§¨

dnaidçeøä ezèì÷e`le xg` mewnl eze` dtirde wexd z` §¨©¨©
,maid ipt cbpk,íeìë àìå äúNò àìxefgl dkixv `id ixde Ÿ¨§¨§Ÿ§

:`xnbd zyxtn .eiptl wexileïðéòa 'åéðôa ä÷øéå' ,àîòè éàî± ©©§¨§¨§¨§¨¨¨¦¨
leqtl mrhd `ed dfy xg`ne .maid cbpk wexd xeariy jixv

,ef dwixiCkìämaid m` `l` ,dleqt `id ote` lka `làeä ¦§¨
å CBøàdnaidäöeb àéäe [dkenp-]çeøä eäúèì÷wexd z` ¨§¦¨§¨©§¨©

ixd ,dcivd eze` wexd dtirde,'åéðôa' àkéàwexd `viyk ixdy ¦¨§¨¨
id seb cbpk xar ditnwxe .dxiyk dwiwxde ,gexa sry iptl ma

m`õeb àeäå äkeøà àéäwexd z` gexd dtirde ,[dpnn jenp-] ¦£¨§
e ,maid cbpk wexd xar `ly meyn ,dleqt dwiwxdãò ïðéòä¦¨©

détà éãäì éèîc,maid ly eipt cbpk wexd ribiy jixve -øãäå §¨¥©£¥©¥§¨©
ìéæàletile myn zkll wexd leki eipt cbpk xary xg`l wxe ± ¨¦

.xg` mewna
,àáø øîàm`äìëàdwiwxd iptl dnaidàîez,[mey-]åjk xg` ¨©¨¨¨§¨¨§

äúwøy e` ,eipta [dwxi-]àzLébøb äìëàdarnn xtr-] ¨§¨¨§¨©§¦§¨
,[dnc`dåjk xg`,íeìk àìå äúNò àì ,äúwøxefgl dkixve §¨§¨Ÿ¨§¨§Ÿ§

:`xnbd zyxtn .wexile,ïðéòa dîöòî 'ä÷øéå' ,àîòè éàî`le ©©§¨§¨§¨¥©§¨¨¦¨
.xg` xac zngnee` mey zlke`y xg`l zwxei `idyk

`zyibxbàkéìmd el` milk`n `l` ,dnvrn dwixi o`k ¥¨
.ef dwiwx icil dze` mi`iand

÷éôð ék àweø éæçéîì éðéic éëéøö ,àáø øîàåmipiicd mikixv ± §¨©¨¨§¦¥©¨¥§¦§¥¨¦¨¦
`vei `edyk wexd z` ze`xläîáéc ànetîcr ,dnaid dtn - ¦¨¦¨¨
meyn .maid ipt cbpk ribnyáéúëceil` eznai dybpe'éðéòì ¦§¦§¥¥

íéð÷fä'ebeä÷øéåipirl ze`xidl dwiwxd dkixvy o`kne ,'eipta ©§¥¦§¨§¨
.mipiicd

:epzpyna epipyïéðéica äåöî ,'ìòpä õeìç úéa ìàøNéa BîL àø÷ðå'§¦§¨§§¦§¨¥¥£©¨©¦§¨©©¨¦
éðôì íéáLBé eðééä úçà íòt ,äãeäé éaø øîà ,àéðz .íéãéîìza àìå§Ÿ©©§¦¦©§¨¨©©¦§¨©©©©¨¦§¦¦§¥

õBìçì äîáé äúàáe ïBôøè éaø,eiptleðì øîàåz` dvlgy xg`l ©¦©§¨¨§¨¨©§§¨©¨
,maid lrpíëlek eðò,minrt yly,'ìòpä õeìç' ,'ìòpä õeìç' £§¤£©¨©£©¨©

.'ìòpä õeìç'lk lr devny epzpyna dcedi iax zhiy `ide £©¨©
.ok xnel my micnerd
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קצכ
miwxt dyelyaa cenr ew sc ± iriax wxtzenai

äðùîåì úðâåää äöò.jzia jezl dhhw qipkz l`e ,jzenky lv` jlk Ðïåùìá
íéøîåà åéä ùã÷äel`" wxta ,i`xwn ol `wtp (`,al) dheq zkqna Ð

n`p."oixíèéò øôëá.dvilgd zrya oax iptl my miayeid micinlza Ð

àøîâäàøå÷mixac) "inai o`n" Ð.(dkàøå÷å.(my) "dzgwl izvtg `l" Ðúöìåç
ä÷÷åøåäàøå÷å.(my) "yi`l dyri dkk" Ð

äöéìç èâ éø÷îãzrya dy`d z` `xwnd Ð

.dzvilgéîáé äáà àìá àáø äãåîopirac Ð

"`l" i`dc rnyn ,wiqtn i`c .wiqti `lyÐ

eig`l miwdl inai o`n" :dxn`c ,i`w `yix`

da` `l` ,o`n `l :xnelk ,"`l l`xyia my

zgizt `idy ,"dzgwl izvtg `l"a la` .inai

ez`ixw,i`w lirl "`l" ikd xninl `kil Ð

wiqtn i`e.da ol zil Ðéîáé ãò ïàîîÐ

hbdy iptneepi`,hhxeynazkinl ira `l

(a,e oihib) ol `niiwc ,weqt dilekoiazek oi` :

.hehxy `la zeaiz rax`èèøùîhb Ð

,dvilgdcicl depixw` `zyxt `lekl azke

yly ol `niiwe .mlek oke ,'ebe "inai o`n"

oi` rax` ,hehxy `la oiazek `xwn ly zeaiz

.(a,e) oihibc `nw wxta ,oiazekåðúð àì àäå
áúëéìoihib zkqna ,dnvr ipta dyxt Ð

dlibn oiazek oi` :ipzwc ,(`,q) "oiwfipd" wxta

.da cnlzdl wepizlàøèåæ øîë àúëìäåÐ

wepizl dlibn azekl inc `lc .oiazekc

`zyxtc dzrc` mzdc ,da cnlzdlaizk

dxez :(my) ol miwe ,dphw dlibnk iedizc ,dil

i`d la` .dpzip dnezg,`ed mixac zxitq Ð

xnk `zkld ,jkld .`ed dizyecwa e`le

.ixy devn mewnac ,`xhefçåøä åúèì÷åÐ

.maid iptl `a `ly ,exiarde ,wexlàëéà
åéðôá.eipta did ditn `viy oeik Ðäéôà éãäì

ed`xiy ,eipt cbpl Ðedhlwiy mcew eipt lenl

.gexdàîåú.miney Ðàúùéâøâ* Ð.`"lifx`

mikln) "dnc`d darna"`:opinbxzn (f

`zyibxba`rx`c
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àáøda ol zil `zlin iweqt` xn`dkeq) "lefbd alel" wxta `ax xn`c :xn`z m`e Ð

`zlin iweqt` :xn` `xtq ax .'d mya xcde `ad jexa yipi` `nil `l :(a,gl

.wlgl yi `ny e` ,`xtq axn dlawc :xnel yie ?da ol zile .`id

äãåîinai da` `la `ax`l" :dxeqna gken oke .miwiecn mixtqa aizk "da` `l" Ð

'd da` `l" :ikinqc dyly "da`

,(dk my) "inai da` `l" ,(i mixac) "jzigyd

yix mipy yie .(`t mildz) "il da` `l l`xyi"

,(a mixac) "oegiq da` `le" :dxez dpyna weqt

cer yie .(bk my) "mrla l` renyl 'd da` `le"

"da` `le" :zxeqn eze`l ikiiy `lc miweqt

jln l` mbe" ,(`l ` l`eny) le`yc eilk `yep

.(`i mihtey) gztic "da` `le gly a`en

ãòlif` xcde dit` icdl ihncxn`c `de Ð

`pncw zwxe :(a,hl zenai) "ulegd"a

mixtq lkae .`rx` lr ifgzinc `pic iaa `wex

inlyexia oixcdpqa oke ,dizi`devnl `ny Ð

.ikd opirac `ed xgaend on
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äðùîïäå ,ïéc úéáì Bzîáéå àeä àa :äöéìç úåöî¦§©£¦¨¨¦¦§§¥¦§¥
éð÷æ Bì eàø÷å" :øîàpL Bì úðâBää äöò Bì ïéàéOî©¦¦¥¨©¤¤¤¤¡©§¨§¦§¥
íé÷äì éîáé ïàî" :úøîBà àéäå ."åéìà eøaãå Bøéò¦§¦§¥¨§¦¤¤¥¥§¨¦§¨¦
àì" :øîBà àeäå ,"éîaé äáà àì ìàøNéa íL åéçàì§¨¦¥§¦§¨¥Ÿ¨¨©§¦§¥Ÿ

ìáe ."dzç÷ì ézöôçäLbðå" .íéøîBà eéä Lãwä ïBL ¨©§¦§©§¨¦§©Ÿ¤¨§¦§¦§¨
Bìâø ìòî Bìòð äöìçå íéð÷fä éðéòì åéìà Bzîáé§¦§¥¨§¥¥©§¥¦§¨§¨©£¥©©§
äøîàå äúðòå" .íéðéicì äàøpä ÷Bø ¯ "åéðôa ä÷øéå§¨§¨§¨¨©¦§¤©©¨¦§¨§¨§¨§¨
ãò ."åéçà úéa úà äðáé àì øLà Léàì äNòé äëk̈¨¥¨¤¨¦£¤Ÿ¦§¤¤¥¨¦©
äìàä úçz ñBð÷øeä éaø àø÷äLëe .ïéø÷î eéä ïàk̈¨©§¦§¤¦§¨©¦§¨©©¨¥¨
úBéäì e÷æçeä ,äLøtä ìk úà øîâå íèéò øôëa¦§©¥¨§¨©¤¨©¨¨¨§§¦§
õeìç úéa ìàøNéa BîL àø÷ðå" .äLøtä ìk ïéøîBb§¦¨©¨¨¨§¦§¨§§¦§¨¥¥£

ðéica äåöî ."ìòpäéaø .íéãéîìza äåöî àìå ,ïé ©©©¦§¨©©¨¦§Ÿ¦§¨©©§¦¦©¦
."ìòpä õeìç" :øîBì íL íéãîBòä ìk ìò äåöî :øîBà äãeäéàøîâúåöî :äãeäé áø øîà §¨¥¦§¨©¨¨§¦¨©£©¨©¨©©§¨¦§©

àä !àéä ïéúéðúî ?ïì òîLî÷ éàî .äàøB÷å ,ä÷÷Bøå ,úöìBçå ,àøB÷å ,äàøB÷ :äöéìç£¦¨§¨§¥§¤¤§§¨§§¨©¨©§©¨©§¦¦¦¨
étà éàå ,éëä äåöî :ïì òîLî÷,ä÷é÷øì äöéìç íéc÷äL ïéa :éëä éîð àéðz .da ïì úéì ¯ C ¨©§©¨¦§¨¨¦§¦©¥¥¨¨©§¨©¦¨¦¥¤¦§¦£¦¨¦§¦¨

¯ äöéìç èb éø÷îc ïàî éàä :ééaà øîà .éeNò äNòM äî ¯ äöéìçì ä÷é÷ø íéc÷äL ïéáe¥¤¦§¦§¦¨©£¦¨©¤¨¨¨¨©©©¥©©§©§¥¥£¦¨
äáà àì" :àlà ,éîaé äáà :òîLîc ,déãeçì "éîaé äáà"å déãeçì "àì" dãéãì éø÷éì àì̈¦§¥§¦¨Ÿ§¥§¨¨©§¦§¥§©§©¨¨©§¦¤¨Ÿ¨¨
:àlà ,dzç÷ì ézöôç :òîLîc ,déãeçì "ézöôç" déãeçì "àì" déãéãì éø÷éì àìå ."éîaé©§¦§¨¦§¥§¦¥Ÿ§¥¨©§¦§¥§©§©¨©§¦§©§¨¤¨
áø .da ïì úéì ¯ àúléî é÷eñôàå ,àéä àúléî é÷eñôà :øîà àáø ."dzç÷ì ézöôç àì"Ÿ¨©§¦§©§¨¨¨¨©©§¥¦§¨¦§©§¥¦§¨¥¨¨©
øî déì øáñ àì :déì øîà ."éîaé äáà àì" dì éø÷îe øòèöî÷c àðäk áøì déçkLà éLà©¦©§©¥§©¨£¨§¨¦§¨¥©§¥¨Ÿ¨¨©§¦£©¥¨¨©¥¨
àhéb áúëc ïàî éàä :ééaà øîà ."éîaé äáà àì"a àáø äãBî :déì øîà ?àáøc àäì§¨§¨¨£©¥¤¨¨§Ÿ¨¨©§¦¨©©©¥©©§¨©¦¨
déãéãì eäeðéø÷àå ,"éîaé äáà" ãò "éîáé ïàî" ïî dãéãì äeðéø÷à :éëä áBzëéì ¯ àúöéìçc©£¦¨¨¦§¨¦©§¦¨§¦¨¦¥¥§¨¦©¨¨©§¦§©§¦§¦¥
èèøNî àøèeæ øî ."ìòpä õeìç" ãòå "äëk" ïî dãéãì äeðéø÷àå ,"dzç÷ì" ãò "àì" ïî¦Ÿ©§©§¨§©§¦¨§¦¨¦¨¨§©£©¨©¨§¨§©§¥

é÷úî .äLøt àleëì áéúëådì óøîc déúååk àúëìäå !áúkéì ïzéð àì àäå :éãéà øa øî §¨¥§¨¨¨¨©§¦¨¨©¦¦§¨Ÿ¦©¦¨¥§¦§§¨§¨¥§¨
"åéðôa ä÷øéå" ¯ àîòè éàî .íeìë àìå äúNò àì ¯ çeøä ezèì÷e ä÷÷ø :ééaà øîà .àøèeæ§¨¨©©©¥¨§¨§¨©¨©Ÿ¨§¨§Ÿ§©©£¨§¨§¨§¨¨
õeb àeäå äkeøà àéä ,"åéðôa" àkéà ¯ çeøä eäúèì÷ ,äöeb àéäå CBøà àeä :Ckìä .ïðéòä¥©¦§¨¨§¦¨§¨©§¨©¦¨§¨¨¦£¨§

éàî .íeìk àìå äúNò àì ¯ äú÷øå àzLébøb äìëà ,äú÷øå àîez äìëàë :àáø øîà .ìéæà øãäå détà éãäì éèîc ãò ïðéòa ¯¨¥©©§¨¥©£¥©¥©£©¨¥¨©¨¨¨§¨¨§¨§¨¨§¨©§¦§¨§¨§¨Ÿ¨§¨§Ÿ§©
."ä÷øéå íéð÷fä éðéòì" :áéúëc ,äîáéc ànetî ÷éôð ék àwBø éæçéîì éðéic éëéøö :àáø øîàå .àkéìå ,ïðéòa dîöòî ,"ä÷øéå" ?àîòè©£¨§¨§¨¥©§¨¨¥©§¥¨§¨©¨¨§¦¦©¨¥§¤¡¥¨¦¨¥¦¨¦¨¨¦§¦§¥¥©§¥¦§¨§¨
éaø éðôì íéáLBé eðééä úçà íòt :äãeäé éaø øîà ,àéðz .íéãéîìúa àìå ,ïéðéiãa äåöî "ìòpä õeìç úéa ìàøNéa BîL àø÷ðå"§¦§¨§§¦§¨¥¥£©¨©¦§¨§©¨¦§Ÿ§©§¦¦©§¨¨©©¦§¨©©©©¨¦§¦¦§¥©¦

."ìòpä õeìç" ,"ìòpä õeìç" ,"ìòpä õeìç" :íëlek eðò :eðì øîàå ,õBìçì äîáé äúàáe ,ïBôøè©§¨¨§¨¨©£§¨©¨£§¤£©¨©£©¨©£©¨©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ew sc zenai(oey`x meil)

äðùî
:dvilgd xcq z` zhxtn epiptly dpyndäöéìç úåöî,cvikàa ¦§©£¦¨¨

àeä[maid-]ïéàéOî ïäå ,ïéc úéáì Bzîáéå[mivriin-]äöò Bì ¦¦§§¥¦§¥©¦¦¥¨
,Bì úðâBääxewne .dl uelgiy sicry e` ,dnaiil el ie`x m`d ©¤¤

dnn `ed df xacøîàpL(g dk mixac)eøaãå Bøéò éð÷æ Bì eàø÷å' ¤¤¡©§¨§¦§¥¦§¦§
e .'åéìà,uelgl dvxzpy xg`làéä[dnaid-]úøîBàoic zia iptl ¥¨¦¤¤

dyxta xen`d aezkd z`(f dk my),íL åéçàì íé÷äì éîáé ïàî'¥¥§¨¦§¨¦§¨¦¥
àeäå ,'éîaé äáà àì ìàøNéae dixg` dper [maid-]øîBàz` §¦§¨¥Ÿ¨¨©§¦§¥

aezkd(g dk my)ìáe .'dzç÷ì ézöôç àì'íéøîBà eéä Lãwä ïBL Ÿ¨©§¦§©§¨¦§©Ÿ¤¨§¦
,dnaide maid ok exn`y xg`le .el` miweqtåéìà Bzîáé äLbðå'§¦§¨§¦§¥¨

,'Bìâø ìòî Bìòð äöìçå íéð÷fä éðéòìokn xg`le'åéðôa ä÷øéå'- §¥¥©§¥¦§¨§¨©£¥©©§§¨§¨§¨¨
eipt cbpky rwxwd lr zwxeie .íéðéicì äàøpä ÷Bø,dwixid xg`l ©¦§¤©©¨¦

äøîàå äúðòaezkd z` ,[xn`ze dnaid dprz-](h dk my)äëk' ¨§¨§¨§¨¨¨
.'åéçà úéa úà äðáé àì øLà Léàì äNòé¥¨¤¨¦£¤Ÿ¦§¤¤¥¨¦

,dligzaïéø÷î eéä ïàk ãòdprzy ick dnaid iptl oic zia ©¨¨©§¦
.dlek dyxtd z` dzexwdl exnb `le ,mdixg` xn`zeåmle` §

úçz ñBð÷øBä éaø àø÷äLkuríèéò øôëa äìàäxg`l dnail §¤¦§¨©¦§¨©©¨¥¨¦§©¥¨
,dzvilgäLøtä ìk úà øîâåuElg ziA l`xyiA FnW `xwpe' cr §¨©¤¨©¨¨¨§¦§¨§§¦§¨¥¥£

dry dze`n ,'lrPde÷æçeämipicd iza lkïéøîBb úBéäì`exwl £¨©§§¦§§¦
z`,äLøtä ìkaezkde .dlek z` mdixg` dnaid d`xwe ¨©¨¨¨

oexg`dàìå ïéðéica äåöî ,'ìòpä õeìç úéa ìàøNéa BîL àø÷ðå'§¦§¨§§¦§¨¥¥£©¨©¦§¨©©¨¦§Ÿ
íéãéîìza äåöîxg`l ezexwdl devn yi mipiicd lr wx ± ¦§¨©©§¦¦

.mdiptl my miayeid micinlzd lr `le ,dvilgdäãeäé éaø©¦§¨
.'ìòpä õeìç' øîBì íL íéãîBòä ìk ìò äåöî ,øîBà¥¦§¨©¨¨§¦¨©£©¨©

àøîâ
z` zyxtne ,dvilg xcqa dcedi ax ixac z` d`ian `xnbd

:eixaca yecigd,äãeäé áø øîàxcq `ed jk,äöéìç úåöî ¨©©§¨¦§©£¦¨
dnaidäàøB÷,'inai o`n'åmaid jk xg`àøB÷izvtg `l' §¨§¥

,'dzgwlåjk xg`å ,úöìBçjk xg`å ,ä÷÷Bøjk xg`äàøB÷aey §¤¤§§¨§§¨
:`xnbd dywn .'dyri dkk'ïì òîLî÷ éàî`ld ,dcedi ax ©¨©§©¨

àéä ïéúéðúî:`xnbd zvxzn .epzpyna miyxetn eixac -àä ©§¦¦¦¨
ïì òîLî÷,'eke '`xewe d`xew dvilg zevn' exne`a dcedi ax ¨©§©¨

mpn`yéëä äåöî,epzpyna iepyd xcqk `idåmle`étà éàCz` ¦§¨¨¥§¦©¥
dvilgl dwiwxd z` micwde xcqdda ïì úéìick jka oi` - ¥¨¨

:`ziixan ok dgiken `xnbd .dvilgd z` leqtl,éëä éîð àéðz©§¨©¥¨¥
äî äöéìçì ä÷é÷ø íéc÷äL ïéáe ,ä÷é÷øì äöéìç íéc÷äL ïéa¥¤¦§¦£¦¨¦§¦¨¥¤¦§¦§¦¨©£¦¨©

,éeNò äNòM.carica akrn epi` xcqde ¤¨¨¨
:d`ixwd ote`a mi`xen` zwelgn d`ian `xnbdéàä ,ééaà øîà̈©©©¥©

äöéìç èb éø÷îc ïàîmiweqtd z` dvilg zrya `ixwnd oiicd - ©§©§¥¥£¦¨
da` `l' dnaid iptl `ixwnyk ,dlina dlin dnaide maid iptl

'inaidãéãì éø÷éì àì[dl-]déãBçì 'àì'eixg` dprzeåjk xg` Ÿ¦§¥§¦¨Ÿ§¥§
diptl `ixwidéãBçì 'éîaé äáà'meyn ,eixg` dprzecdf ote`a ¨¨©§¦§¥§

òîLîdixacn'éîaé äáà'.dnaiil maid dvexy ±àlà`ixwi ©§©¨¨©§¦¤¨
'éîaé äáà àì'ixg` dprze ,cgi.zg` mrta el` zeaiz eåok Ÿ¨¨©§¦§

,'dzgwl izvtg `l' mail `ixwnykdéãéãì éø÷éì àì[el-]'àì' Ÿ¦§¥§¦¥Ÿ
déãBçìe,déãBçì 'ézöôç'meynòîLîcjkn,'dzç÷ì ézöôç' §¥¨©§¦§¥§©§©¨©§¦§©§¨

àlàel `ixwi'dzç÷ì ézöôç àì'e .zg` mrtaé÷eñôà ,øîà àáø ¤¨Ÿ¨©§¦§©§¨¨¨¨©©§¥
àéä àúléî,`nlra dwqtd `l` ef oi` -ïì úéì àúléî é÷eñôàå ¦§¨¦§©§¥¦§¨¥¨

,daaygp df oi` carica okle ,eixac xenbl dzid ezpeeke li`ed ¨
.wqtdl

déçkLà éLà áø[`vn-]øòèöî÷c àðäk áøì[gxhy-]dì éø÷îe ©©¦©§§¥§©¨£¨§¨¦§©©©§¥¨
dnail'éîaé äáà àì'.cgia,déì øîàikeàäì øî déì øáñ àì Ÿ¨¨©§¦¨©¥Ÿ¨©¥©§¨

cxn`àáø'`l' oia dwiqtn `idyk s` dxiyk dnaid z`ixwy §¨¨
.'inai da`' oialdéì øîà,`pdk ax'éîaé äáà àì'a àáø äãBî ¨©¥¤¨¨§Ÿ¨¨©§¦

wiqtdl xyt`y xn` `le ,zg` mrta exne`l dnaid dkixvy
zxin`ay '`l' zaiz oky .'dnail izvtg' oial '`l' oia `l`
,dnvr ipta zernyn mey dl oi`e eixac zligz `id maid

dn .'dnail izvtg' eixac jynd mr cgi z`xwp `id gxkdae
rnzyn ,'`l' zaiz xg`l wiqtz m`y ,dnaid zxin`a ok oi`y
miwdl inai o`n' dixac zligz mr cgi z`xwp ef daizy jkn
`l` maiil o`n '`l' ,zxne`e dkiynne ,'l`xyia my eig`l

.el` zeaiza wiqtdl oi` `ax zhiyl mb ok lr .'inai da`'
xcq lk z` ea mihxtne xhy oic zia miazek dvilgd xg`l
zxzene oick dvlgy di`xl ,dy`l eze` mipzepe ,dvilgd
`xnbd .'dvilg hb' iexw df xhye .weyd on mc`l `ypdl

:df xhy zaizk xcqa zekld dnk d`ianïàî éàä ,éiaà øîà̈©©©¥©©
dãéãì äeðéø÷à ,éëä áBzëéì àúöéìçc àhéb áúëcep`xwd-] §¨¥¦¨©£¦§¨¦§¨¥©§¥¨§¦¨

[dnailå ,'éîaé äáà' ãò 'éîáé ïàî' ïîjk xg`déãéãì eäeðéø÷à ¦¥¥§¨¦©¨¨©§¦§©§¥§¦¥
[mail ep`xwd±]å ,'dzç÷ì' ãò 'àì' ïîjk xg`ïî dãéãì äeðéø÷à ¦Ÿ©§©§¨§©§¥¨§¦¨¦

.'ìòpä õeìç' ãòå 'äëk'`l` ,mzenilya el` miweqt eazki `le ¨¨§©£©¨©
zeaiz rax`n xzei aezkl xeq` oky ,mteqe mzligz z` wx

mle`e .hhxeyn epi`y slw lr miaezkdn zetevxàøèeæ øîdid ©§¨
èèøNîdvilgd hb z`äLøt àleëì áéúëåz` ea azke ± §©§¥§¨¥§¨¨¨¨

.mzenilya miweqtdé÷úîéãéà øa øî dì ó,`xhef xnlàäå ©§¦¨©©¦¦§¨
g` weqtcáúkéì ïzð àì,hhxeyn slw lr elit` envr ipta Ÿ¦©¦¨¥

.dzenilya `l` azkdl dxezd dpzip `ly epicia dkld ixdy
:`xnbd dwiqn,àøèeæ øîc déúååk àúëìäåhba aezkl xzeny §¦§§¨§¨¥§©§¨

xetiqe zecrl wx azkpy oeikn ,envr ipta weqt hhxeyn dvilg
ipta weqt aezkl xeqi`de .eazekl exizd devn jxevle ,mixac

.da cenll dnvr ipta dyxtk azkpyk wx `ed envr
:dnaid zwiwxa mipic dnk d`ian `xnbd,éiaà øîàm`ä÷÷ø ¨©©©¥¨§¨

dnaidçeøä ezèì÷e`le xg` mewnl eze` dtirde wexd z` §¨©¨©
,maid ipt cbpk,íeìë àìå äúNò àìxefgl dkixv `id ixde Ÿ¨§¨§Ÿ§

:`xnbd zyxtn .eiptl wexileïðéòa 'åéðôa ä÷øéå' ,àîòè éàî± ©©§¨§¨§¨§¨¨¨¦¨
leqtl mrhd `ed dfy xg`ne .maid cbpk wexd xeariy jixv

,ef dwixiCkìämaid m` `l` ,dleqt `id ote` lka `làeä ¦§¨
å CBøàdnaidäöeb àéäe [dkenp-]çeøä eäúèì÷wexd z` ¨§¦¨§¨©§¨©

ixd ,dcivd eze` wexd dtirde,'åéðôa' àkéàwexd `viyk ixdy ¦¨§¨¨
id seb cbpk xar ditnwxe .dxiyk dwiwxde ,gexa sry iptl ma

m`õeb àeäå äkeøà àéäwexd z` gexd dtirde ,[dpnn jenp-] ¦£¨§
e ,maid cbpk wexd xar `ly meyn ,dleqt dwiwxdãò ïðéòä¦¨©

détà éãäì éèîc,maid ly eipt cbpk wexd ribiy jixve -øãäå §¨¥©£¥©¥§¨©
ìéæàletile myn zkll wexd leki eipt cbpk xary xg`l wxe ± ¨¦

.xg` mewna
,àáø øîàm`äìëàdwiwxd iptl dnaidàîez,[mey-]åjk xg` ¨©¨¨¨§¨¨§

äúwøy e` ,eipta [dwxi-]àzLébøb äìëàdarnn xtr-] ¨§¨¨§¨©§¦§¨
,[dnc`dåjk xg`,íeìk àìå äúNò àì ,äúwøxefgl dkixve §¨§¨Ÿ¨§¨§Ÿ§

:`xnbd zyxtn .wexile,ïðéòa dîöòî 'ä÷øéå' ,àîòè éàî`le ©©§¨§¨§¨¥©§¨¨¦¨
.xg` xac zngnee` mey zlke`y xg`l zwxei `idyk

`zyibxbàkéìmd el` milk`n `l` ,dnvrn dwixi o`k ¥¨
.ef dwiwx icil dze` mi`iand

÷éôð ék àweø éæçéîì éðéic éëéøö ,àáø øîàåmipiicd mikixv ± §¨©¨¨§¦¥©¨¥§¦§¥¨¦¨¦
`vei `edyk wexd z` ze`xläîáéc ànetîcr ,dnaid dtn - ¦¨¦¨¨
meyn .maid ipt cbpk ribnyáéúëceil` eznai dybpe'éðéòì ¦§¦§¥¥

íéð÷fä'ebeä÷øéåipirl ze`xidl dwiwxd dkixvy o`kne ,'eipta ©§¥¦§¨§¨
.mipiicd

:epzpyna epipyïéðéica äåöî ,'ìòpä õeìç úéa ìàøNéa BîL àø÷ðå'§¦§¨§§¦§¨¥¥£©¨©¦§¨©©¨¦
éðôì íéáLBé eðééä úçà íòt ,äãeäé éaø øîà ,àéðz .íéãéîìza àìå§Ÿ©©§¦¦©§¨¨©©¦§¨©©©©¨¦§¦¦§¥

õBìçì äîáé äúàáe ïBôøè éaø,eiptleðì øîàåz` dvlgy xg`l ©¦©§¨¨§¨¨©§§¨©¨
,maid lrpíëlek eðò,minrt yly,'ìòpä õeìç' ,'ìòpä õeìç' £§¤£©¨©£©¨©

.'ìòpä õeìç'lk lr devny epzpyna dcedi iax zhiy `ide £©¨©
.ok xnel my micnerd
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xcde"קצו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fw sc zenai(ipy meil)

éàîù úéá ¯ øùò äùìù ÷øô

äðùî
minkg mle` ,ycwzdl leki dpi` a` dl oi`y dphw dxez oicn
oiyeciw dxear lawl dig`e dn` mileki dnezi dphwy epwiz
dphwy epwiz ok enke .xwtd bdpn da ebdpi `ly ick d`iydle
oiyeciwd z` lhal zi`yx ,dig` e` dn` de`iydy dnezi
z`veie dlraa dvex dpi`y zxne`y epiide ,'oe`in' ici lr elld

.hb ila
i`ny zia ewlgp oda ,oe`in oipra zekld yng dpey epzpyn

.` :lld ziae,úBñeøà àlà ïéðàîî ïéà ,íéøîBà éànL úéaxnelk ¥©©§¦¥§¨£¦¤¨£
dlray xg`l la` ,dqex` `idy cer lk o`nl zi`yx dphw

.hb epnn dkixv `l` z`vle ea o`nl zi`yx dpi` d`ypúéáe¥
íéøîBà ìläoia mip`nne úBñeøàoia,úBàeNðxg`l mb xnelk ¦¥§¦£§

.hb `ll z`vle ea o`nl dleki ,dlral z`yipy
.a,íéøîBà éànL úéao`nl zi`yx dphw oi``l`àìå ,ìòáa ¥©©§¦§©©§Ÿ

íáéá,meail eig` iptl dltpe ea dp`iny mcew zn dlra m`y - §¨¨
oizndl dilr `l` ,meaid zwifn xhtdle maia o`nl dleki dpi`

.uelgze dlecb `dzy cr,íéøîBà ìlä úéáeo`nl `id dleki ¥¦¥§¦
ìòáa,eiigaíáéáeila meaid zwifn zxhtpe ,dlra zen xg`l §©©§¨¨

.xg`l `ypidl zxzene ,dvilg
.båéðôa ,íéøîBà éànL úéazegkepa `l` zp`nn dpi` dphw - ¥©©§¦§¨¨

.dlra,íéøîBà ìlä úéáeo`nl dleki.åéðôá àlLå åéðôa ¥¦¥§¦§¨¨§¤Ÿ§¨¨
.c,íéøîBà éànL úéa`l` zp`nn dpi` dphwìlä úéáe .ïéc úéáa ¥©©§¦§¥¦¥¦¥

.ïéc úéáa àlLå ïéc úéáa ,íéøîBà§¦§¥¦§¤Ÿ§¥¦
.däpè÷ àéäå úðàîî ,éànL úéáì ìlä úéa íäì eøîàonf lk - ¨§¨¤¥¦¥§¥©©§¨¤¤§¦§©¨

e .o`nl dleki dphw `idyeléôàdphw `idyk z`yipòaøà £¦©§©
,íéîòt Lîçåo`nl zi`yx z`ypy e` zqx`zny mrt lka §¨¥§¨¦

.hb ila z`vle dlraaéànL úéa íäì eøîà,lld zialúBða ïéà ¨§¨¤¥©©¥§
,ø÷ôä ìàøNéoe`ina mdn ze`veie milra dnkl zeqxe`n eidiy ¦§¨¥¤§¥

.zevixtk d`xp xacdy itl ,hb ilaúðzîîe úðàîî àlà¤¨§¨¤¤©§¤¤
qx`zdlnìécâzL ãò,dxezdn ipyl diyeciw eidieïàîúeaey ©¤©§¦§¨¥

oey`xaàNpúåepnn `vz `le ,mixenb oi`eyip el` eidie ipyl §¦¨¥
.hba `l`

àøîâ
ziae ,zeqex` `l` oip`nn oi` mixne` i`ny zia :dpyna epipy
:mzwelgn z` ex`ia mi`xen`d .ze`eype zeqex` mixne` lld

éànL úéác àîòè éàî ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàd`eypd oi`y ¨©©§¨¨©§¥©©§¨§¥©©
,zp`nnïéàeOða éàðz ïéàL éôìlhan epi` i`pz meiw i` ± §¦¤¥§©§¦¦

miiwzd `le ,`edy lk i`pz lr dy` `yepd ,xnelk ,oi`eyip
jk xg`e i`pz lr dy` yciw elit`e .milha oi`eyipd oi` i`pzd
mrhde .rxtnl milha oiyeciwd oi` ,miiwzd `l i`pzde d`yp
ezrce ,e`pz lr lrad lgen ,d`ia zryay exriy minkgy itl

.i`pzd meiw `ll mb elegi oi`eyipd e` oiyeciwdyéàåxn`p §¦
dphwyïàîz äàeNð,hb `ll dlran `vzeøîéîì éúàe`eai - §¨§¨¥¨¥§¥©

zngn `l ,hb `ll xg`l `ypidl dxzed dphwdy xnel
d`xpky meyn `l` ,dlraa dp`inyïéàeOða éàðz Léozipy - ¥§©§¦¦

,d`yipe i`pz lr dycwzd ef dy`e ,i`pz lr dy` z`yl
,weyl dxzed `ide oiyeciwd elha ,i`pzd miiwzd `le xg`ne

.o`nz `l d`eyp dphwy epwz okl
y dphw :`xnbd dywnäìòáð àìå äteçì äñðëðcer dpi`y ¦§§¨§¨§Ÿ¦§£¨

,zp`nn dpi` i`ny zia zrcly ,d`eyp `l` dqex`àkéà éàî©¦¨
,øîéîìi`pz yiy xnel erhi `l ixde ,dfa xnel yi mrh dn §¥©

.e`pz lr lgen `ed oi` dilr `a `ly cer lky itl oi`eyipa
:`xnbd zvxzn,äteça éàðz ïéàL éôìepi` i`pz meiw i` ,xnelk §¦¤¥§©§¨

d`ia zrya wx `l e`pz lr lgen lrady xnelk ,dteg lhan
o`nz dphw m`e .ezy` zaig zngn dtegd zrya s` `l`

lr dzyrp dtegdy xnel erhi ,hb `la dtegd xg`l `vze
.miiwzd `l i`pzde i`pz

:`xnbd dywnì áàä øñî,øîéîì àkéà éàî ìòaä éçeìLxnelk ¨©¨¨¦§¥©©©©¦¨§¥©
,dtegl dzqipka wx `l zniizqn dy`d ly oiqexi`d ztewz
myl lrad igelyl dze` xqen eza z` yciwy a`dyk mb `l`
mb ok m` .d`ia zaig `le dteg zaig oi` df ote`a ,oi`eyip
`id ,lrad igelyl dze` mixqen dphwd ly dig` e` dn`yk
ixd ,dywe ,o`nl dleki dpi` i`ny zia zrcle d`eypl zaygp
df ote`a ixdy miiwzd `le oiyeciwa i`pz didy xnel erhi `l

:`xnbd zvxzn .e`pz lr lgen `l lradïðaø âeìt àìminkg - Ÿ¨©¨¨
elit` o`nl dleki dpi` d`eyp dphw lke mzpwza ewlig `l

.lgen lrad oi`y ote`a
:lld zia ly mnrh z` zx`an `xnbd,ìlä úéáemixizny ¥¦¥

,oi`eyipa i`pz yiy exn`iy mixfeb mpi`e o`nl d`eyp dphwl
mnrhäpè÷ éàeOéðc éòãé òãéîeäðéð ïðaøcmircei miyp` - ¥¨¨§¥§¦¥§©¨§©¨¨¦§

hb `la z`vei `id m`y epiaie ,opaxcn wx milg dphw iyeciwy
miiew `ly i`pz mdipia didy `le ,dlraa dp`iny rnyn

.milha oi`eypde
:lld ziae i`ny zia zwelgna sqep xe`iaéøîàc óñBé áøå äaø©¨§©¥§¨§¥

eäééåøz,mdipy exn` ±éànL úéác àîòè,`edíãà ïéàL éôì ©§©§©§¨§¥©©§¦¤¥¨¨
äNBòy jk icil `iadl lekiy dyrnBúìéòadidz.úeðæ úìéòa ¤§¦¨§¦©§

z`yln mc` ipa erpni ,o`nl lkez d`eyp dphw m` ,dzrne
zelirad lky xxazie diyeciw z` xewrze o`nz `ny dphw
zpwz xwrize ,oi`eyip ly `le zepf ly zelira eid dze` lray

.xwtd bdpn da ebdpi `ly ick dphwd z` `iydl opax
:`xnbd dywnäìòáð àìå äteçì äñðëðdpi` i`ny zia zrcly ¦§§¨§¨§Ÿ¦§£¨

,zp`nnøîéîì àkéà éàîxg`n `ld ,dfa xnel yi mrh dfi` ± ©¦¨§¥©
zvxzn .zepf zlira ezlira z` eyriy yyg oi` dlrap `ly

:`xnbdàøeqéàc äteç éåäéúc déì àçéð àìdvex mc` oi` ± Ÿ¦¨¥§¦§¥¨§¦¨
erpniy yygd xfege ,zepf z`ia ly xeqi` zteg ezteg dyrzy

.minkg zpwz lhazze dphwd z` z`yln
:`xnbd dywnáàä øñîeza z`ì,ìòaä éçeìLoicd `ede ¨©¨¨¦§¥©©©

d`eypk dpicy lrad igely icil dexqn dig` e` dn`yk
,o`nl dleki dpi` i`ny zia zrcleøîéîì àkéà éàîdfi` ± ©¦¨§¥©

.zepf ly d`ia `le dteg `l o`k oi` `ld ,dfa xnel yi mrh
:`xnbd zvxznïðaø âeìt àìlke mzpwza ewlig `l minkg - Ÿ¨©¨¨

e` dlira oi`y ote`a elit` o`nl dleki dpi` d`eyp dphw
.zepf ly dteg

:lld zia ly mnrh z` zx`an `xnbd,ìlä úéáe,mixaeq ¥¦¥
,zp`nn d`eyp dphw xy`käaeúëe ïéLec÷ àkéàc ïåék¥¨§¦¨¦¦§¨

,di`eyipaøîéîì eúà àìdp`iny xg`l xnel e`eai `l - Ÿ¨§¥©
,úeðæ úìéòa Búìéòác.dphw z`yln mc` ipa erpni `le ¦§¦¨§¦©§

:lld ziae i`ny zia zwelgna sqep xe`iaàîòè ,øîà àtt áø©¨¨¨©©§¨
éànL úéác`ed o`nl dleki dpi` d`eyp dphwyéøét íeMî± §¥©©¦¥¥

e ,dy`d ly beln iqkp zexit meynìlä úéác àîòèd`eyp s`y ©§¨§¥¦¥
`ed mb ,zp`nn.éøét íeMî:`tt ax x`aneéànL úéác àîòè ¦¥¥©§¨§¥©©

,dpéî eäì ìéëàå èéîL ïàîz äàeNð úøîà éàc ,éøét íeMîlrad ¦¥¥§¦¨§©§¨§¨¥¨¥§¨¥§¦¨
`ide dcyd z` giaydle cearl gxhi `le zexitd z` lk`i

oeik ,jk ici lr cqtizàîéé÷ ÷téîì óBñ óBñcxac ly eteqay - §§¦©©§¨
.ezeyxn `vze o`nz ezy`ìlä úéáå,mixaeqäaøcà,jtidl - §¥¦¥©§©¨

ïàîz úøîàc ïåék,o`nl dleki d`eypy xne` dz`y oeik - ¥¨§¨§©§¨¥
eäì çaLî éçeaLà,miqkpd z` giayi lrad -àì éàc øáñitl ± ©§¥©§©§¨©§¦Ÿ

,miqkpd z` giayi `l m`y xeaq `edyéöééò[evrii-]dì ¨§¥¨
äéáBø÷o`nl ezy` lydépéî dì é÷tîe.epnn dze` e`iveie - §¤¨©§¥¨¦¥

:mi`pzd zwelgna sqep xe`iaéànL úéác àîòè eðééä ,øîà àáø̈¨¨©©§©§¨§¥©©
itläãeòña çøBè íãà ïéàLoi`eyip ly,dãéñôîelkez m`e ¤¥¨¨¥©¦§¨©§¦¨

inc z` eciqtie o`nz `ny ,dz`yl erpni ,o`nl d`eyp dphw
.oi`eyipd zcerqìlä úéáe,mixaeqeäì àçéð eäééåøzmdipyl - ¥¦¥©§©§¦¨§

inc z` ciqti `ede o`nzy okziy s`] el` oi`eyipa gep
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המשך בעמ' סס

miwxt dyelya` cenr fw sc ± iriax wxtzenai
äðùîïéðàîî ïéàdn` de`iydy dnezi Ð.oiqexi`d on `l` ,dig`eìòáála` Ð

cr oiznz `l` ,oe`ina z`vei dpi` ,mai iptl dltpe ,ea dp`in `le zn m`

licbzy.uelgzeø÷ôä ìàøùé úåðá ïéào`nz `l oiqexi`d on elit`e Ðqx`izexg`l

xefgzeoiznze ,dfa zp`nn `l` ,o`nzeoiyecw eidie licbzy cr xg`l qex`ln

.oe`ina ipyn cer `vz `le ,mixenbïàîúåÐ

ea dp`in `d :jixt `xnbae .`ypze oey`xa

!`pnif `cg xakàøîâúéáã àîòè éàî
éàîùd`eyp :ixn`c Ðdphw `d ,dp`nn `l

!`idéàðú ïéàù éôìly oi`eyipa liren Ð

oiyecw zrya d`pz dil ded elit`e ,dlecbÐ

,dtege d`ia zrya dilg` ileg``liigeedl

,o`nz dphw d`eyp zxn` i`e ,i`nw oiyecw

:ixn` `l` ,`ed zephw meync iypi` irci `l

d`pzi`pz yi xninl ez`e ,oi`eyipa dil ded

i`eyipa.dlecbàëéà éàî 'åë äôåçì äñðëð
øîéîìzp`nn `l i`n` i`ny zial Ð?

rnyne ,zeqex` `l` oip`nn oi` :ixn`wc

dxqnpy e` dtegl dqpkp iwet`ligelyl

.dqex` llkn dl `wtpc ,lradéàðú ïéàù éôì
äôåçá ìéòåîdqpkpy dphw zxn` i`e Ð

ded d`pz :ixn` ,o`nz dlrap `le dtegl

.dtega i`pz yi xninl iz`e ,edláàä øñîÐ

xninl `ki` i`n lrad igelyl a`d dxqn?
dxiqna liren i`pz xninl iz` inp i`Ð

`nipc daig o`k oi` ixdy ,ixn`w xity

e`l "a`d xqn" i`d .oiyecwc di`pzl dilg`

`wtp `l diyeciw dia` laiwyn eli`c ,`wec

a`dc ,oe`inaoe`in oi`e ,eza iyeciwa i`kf

dn` deycwy dnezia `l`.dig`eikde

ol `niiwc ,lrad igelyl a`d xqn :xn`w

) zeaezka:`kd dzeekce ,edpip oi`eyipc (a,gn

oig` dexqni`ny ziale ,oi`eyip eed oigelyl

xninl `ki` i`n ,zp`nn `l?ïðáø âåìô àì
.oi`eyipl oi`eyip oia Ð'åë íãà ïéàù éôìÐ

da ebdpi `ly ick dphwl oi`eyip epiwz opaxe

yxga (a,aiw) onwl xn`ck ,xwtd bdpn

dp`nn zxn` i`e ,`ypyiaqp `le irpnin Ð

zlira ezlira zeyrl dvex mc` oi`c ,dl

.opaxc `zpwz `xwrine ,zepfàøåñéàãÐ

.zepf zlirac'åë áàä øñîol `niiwc Ð

`ied opaxc oi`eyipa dzeekce .edpip oi`eyipc

,dp`nn `l i`ny ziale .oi`eyip oig` zxiqn

oip`nn oi`c ixn`w `wiqt `zlin `dc`l`

xninl `ki` i`n ,zeqex`zepf zlira e`l Ð

.irpnin `le `idéøéô íåùîciqti `ly Ð

.ixit dil zil qex` la` ,beln iqkp zexitøáñ
àì éàãipi` m`c Ðogiayndiaexw dl iviir

.'ekäãåòñái` ,jklid .oi`eyip zcerq Ð

o`nz zxn`.iaqp `le irpnin Ð'åë åäì àçéð
.irpnin `l jklid Ðåøîàîì úðàîî àéòùåà éáø øîàzp`nn ixn`c lld zial Ð

maiaxn`n da dyr m`y ,zp`nn exn`nl Ðzp`nn Ð,ezxweredkixv `dz `ly

dwif liaya `idy ,dvilg la` .exn`nl hb.`xwr `l Ðäçøë ìòáãÐiyeciwn

.dp`in `l oey`xae ,dilr `inx oi`eyip gkne ,oey`xúàéá éøäådgxk lra ,mai Ð

"dilr `ai dnai" :(`,cp zenai) "eznai lr `ad"a xn`ck ,`idÐ.dgxk lra
àéöîå

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

úéái`pz oi`y itl i`ny ziac `nrh i`n l`eny xn` dcedi ax xn` :i`ny

oi`eyipa,mzq dqpke i`pz lr dycw iab ,(`,br zeaezk) "xicnd" wxtac :dniz Ð

mc` oi`y axc `nrh yxtnc .lraa ediizbelt iia` iwene ,hb dkixv oi`c l`eny xn`w

`l inp d"ae .oi`eyipa i`pz yi l`enyl lraa elit` ,`nl` .zepf zlira ezlira lrea

rcinc ,xfbinl `kilc ixaqc meyn `l` ibilt

ecen `d la` .edpip opaxc dphw i`eyipc irci

dibd ozp oa dcedi epiaxe ?oi`eyipa i`pz oi`c

mewn lkn :i"x`e .ax xn` dcedi ax xn` :o`k

dy` zerha (a,br) mzd xn`c ,`axl dywiz

:cere ?oi`eyipa i`pz yic ax dcen `zcixb

`kd xn`w dlrap `le dtegl dqpkp elit`c

`l iia`c :wgvi epiaxl d`xpe ?dtega i`pz oi`c

irci rcinc meyn lld ziac `nrh yxtn did

`kdc `ibeqe .oi`eyipa i`pz yic meyn `l` ,'ek

lr ycwnd :mzd xn`c ,xfrl` iax xn` `lerk

lrae i`pzoi`c ,hb epnid dkixv lkd ixac Ð

xn` dcedi ax xn` :`kd qxbe ,oi`eyipa i`pz

yi dlrap `le dtegl dqpkpa l`enylc .ax

dy`d" wxt seqa lirl iia` xn`c `de .i`pz

dnaic l`enye axc `zbelt iab (a,dv) "dax

`pyil cgl iia` xn`c ,yi` zy`k `id ixd

dizlin yxtnc ,i`w `gtp wgvi iaxc` l`enyc

oi`eyipa i`pz oi`c meyn iqei iaxce`l Ð

oi`c meyn `l` ,xn`w d`pz ipdn `lc meyn

didy i`pz zngn oilhazn oi`eyp ediy zelibx

,`yiln rpnie rceiy e` `ed zelibxc ,oiyecwa

jixv oke .oi`eyip zrya iccd` ilgne ixnb e`

zy`k dpi` l`eny xn`wc `d jgxk lr yxtl

ecen `nlr ilek oiyecwae ixii` oiyecwac ,yi`

`kdc `d yxtn did miig epiax axde .i`pz yic

i`pz oi`y itl :eyexit ikde ,df oipra inp

oi`eyipahaziy zelibx oi` :yexit Ðoi`eyip el

iz` ,o`nz d`eyp zxn` i`e .i`pz mey zngn

lr dlri ike ,dinza ?oi`eyipa i`pz yi xninl

zelibx oi` `d ?elhazp i`pz zngny xnel al

exn`i `l` ,irci `l inp dphw iyecw zngn

.hb `la d`vei yi` zy`c

àîòèdyer mc` oi`y itl i`ny ziac

zepf zlira ezliraepiaxl dywe Ð

yxbnd iab ,(`,`t oihib) "wxefd" wxtac :wgvi

:i`ny zia ixn`c ,iwcpeta enr dple ezy` z`

,`nrh `xnba yxtne .hb epnid dkixv dpi`

epl oi`e ,zepf zlira ezlira dyer mc` :ixaqc

`la dilr `a `l` ,d`iaa dycwy yegl

dyxibc oeikc ,mzd ip`yc :uxize !oiyecw

dnr cgiizpezlira ezliray dizrc` ilb Ð

e` ,oi`eyip jxc dlgzn didy ,`kd la` .zepf

dgked oi`y `nlradyriy xnel epl oi` Ð

.zepf zlira ezlira

éàãedl lik`e hiny o`nz zxn``rivn `aa) "ciwtnd" wxta xn`de :xn`z m`e Ð

dphw ezy` iqkp lr ze`ved `ivend :(`,hlenlyie ,inc xg` iqkp lr `ivenk Ð

hiny mewn lknc :wgvi epiax xne`e ?dpe`ina melk ciqti `l ok m`e .`ivedy dn el

,oick `ly lk`y it lr s` mlyl jixv oi`c ,dlik m` rwxwd sebe zexenfd elit` lik`e

`l :"ze`la `le" oizipzn` l`eny xn`c ,(`,`w) "dpnl`" wxt seqa zeaezka gkenck

lfxa o`v iqkp la` ,beln iqkp `l` epy`nili` ?`iid` :`tt ax da ied .dl yi Ð

edpzi`c i` ,zp`nn`edpzilc i`e ,dlwy ici`e ici` Ðzipelii` iab wiqn ikid ,ok m` ,oick dliky ipda i`c .oxwd z` mb dliky ,oick `ly dliky jpda ixii`e !dl zil ici`e ici` Ð

oira edpzilc ,oick `ly mlk`y zexita ixiin i`ce `l` ?oick mlk`y oeik zexitd mlyi dnle ,beln iqkp zexit mlyic ,dil irain `kti` ?"edpzilc i`"xn`w jkle .mlyi `l Ð

.melk mlyi `ly oeik ,ixt lik`e hinyc xityåäééåøú'ek edl `gipdciclc ,dil `gip opiqxb `le .zeyi`c `lw ediilr wetilc edl `gip ediiexz :l`ppg epiax yexita qxb ikd Ð

`yil dvex yi`dyn xzei :(a,hn oihib) 'ixn`ck ,dl `gip inp.ec oh azinl ah :(`,`n oiyecw) inp opixn`e .`ypdl dvex dy` Ð
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úéaúéáe ,úBñeøà àlà ïéðàîî ïéà :íéøîBà éànL ¥©©§¦¥§¨£¦¤¨£¥
.úBàeNðe úBñeøà :íéøîBà ìläéànL úéa ¦¥§¦£§¥©©

ìòáa :íéøîBà,íáéa àìåìlä úéáeìòáa :íéøîBà §¦§©©§Ÿ§¨¨¥¦¥§¦§©©
.íáéáeéànL úéa:íéøîBà ìlä úéáe ,åéðôa :íéøîBà §¨¨¥©©§¦§¨¨¥¦¥§¦

.åéðôa àlLå åéðôaéànL úéaa :íéøîBàïéc úéa,úéáe §¨¨§¤Ÿ§¨¨¥©©§¦§¥¦¥
ìläa :íéøîBàïéc úéaa àlLåïéc úéaíäì eøîà . ¦¥§¦§¥¦§¤Ÿ§¥¦¨§¨¤

eléôà ,äpè÷ àéäå úðàîî :éànL úéáì ìlä úéá¥¦¥§¥©©§¨¤¤§¦§©¨£¦
íäì eøîà .íéîòt Lîçå òaøàéànL úéaúBða ïéà : ©§©§¨¥§¨¦¨§¨¤¥©©¥§

,ìécâzL ãò úðzîîe úðàîî àlà ,ø÷ôä ìàøNé¦§¨¥¤§¥¤¨§¨¤¤©§¤¤©¤©§¦
.àNpúå ,ïàîúeàøîâ:ìàeîL øîà äãeäé áø øîà §¨¥§¦¨¥¨©©§¨¨©§¥

éàå .ïéàeOða éàðz ïéàL éôì ¯ éànL úéác àîòè éàî©©£¨§¥©©§¦¤¥§©§¦¦§¦
äñðëð .ïéàeOða éàðz Lé :øîéîì éúà ïàîz äàeNð§¨§¨¥¨¥§¥©¥§©§¦¦¦§§¨
éàðz ïéàL éôì ?øîéîì àkéà éàî äìòáð àìå äteçì§¨§Ÿ¦§£¨©¦¨§¥©§¦¤¥§©

ì áàä øñî .äteça?øîéîì àkéà éàî ìòaä éçeìL §¨¨©¨¨¦§¥©©©©¦¨§¥©
äpè÷ éàeOéðc éòãé òãéî :ìlä úéáe .ïðaø âeìt àì̈§©¨©¥¦¥¥©¨§¦§¦¥§©¨
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ì áàä øñî .àøeqéàc äteç éåäéúc déì àçéðéçeìL ¦¨¥§¤¡¥¨§¦¨¨©¨¨¦§¥
:ìlä úéáe .ïðaø âeìt àì ?øîéîì àkéà éàî ìòaä©©©©¦¨§¥©¨§©¨©¥¦¥
Búìéòác øîéîì eúà àì ¯ äaeúëe ïéLec÷ àkéàc ïåék¥¨§¦¨¦¦§¨¨¨§¥©¦§¦¨

c àîòè :øîà àtt áø .úeðæ úìéòaéànL úéaíeMî §¦©§©©¨¨©©£¨§¥©©¦
àîòè ,éøétìlä úéácc àîòè .éøét íeMîúéa ¥¥©£¨§¥¦¥¦¥¥©£¨§¥

éànLèéîL ïàîz äàeNð zøîà éàc ¯ éøét íeMî ©©¦¥¥§¦¨§©§§¨§¨¥¨¥
:ìlä úéáe .àîéé÷ ÷téîì óBñ óBñc ,dpéî eäì ìéëàå§¨¥§¦¨§§¥©©§¨¥¦¥
øáñ ,eäì çaLî éçeaLà ïàîz zøîàc ïåék ,äaøcà©§©¨¥¨§¨§©§§¨¥©§¥©§©§¨©
àáø .dépéî dì é÷tîe ,äéáBø÷ dì éöééò ¯ àì éàc§¦¨¨§¥¨§¤¨©§¥¨¦¥¨¨

c àîòè eðééä :øîàéànL úéa¯çøBè íãà ïéàL ¨©©§©£¨§¥©©¤¥¨¨¥©
.dãéñôîe äãeòñaìlä úéáeéãk ,eäì àçéð eäééåøz : ¦§¨©§¦¨¥¦¥©§©§¦¨§§¥

.úeLéàc àì÷ eäééìò ÷etéìcéànL úéa"íéøîBà §¥£©§¨¨§¦¥©©§¦
'åëå ìòáadðéàå Bøîàîì úðàîî :àéòLBà éaø øîà ." §©©¨©©¦©£¨§¨¤¤§©£¨§¥¨

éaøc àîòè éàî :àcñç áø øîà .Búwéæì úðàîî§¨¤¤§¦¨¨©©¦§¨©©£¨§©¦
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קצז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fw sc zenai(ipy meil)

éàîù úéá ¯ øùò äùìù ÷øô

äðùî
minkg mle` ,ycwzdl leki dpi` a` dl oi`y dphw dxez oicn
oiyeciw dxear lawl dig`e dn` mileki dnezi dphwy epwiz
dphwy epwiz ok enke .xwtd bdpn da ebdpi `ly ick d`iydle
oiyeciwd z` lhal zi`yx ,dig` e` dn` de`iydy dnezi
z`veie dlraa dvex dpi`y zxne`y epiide ,'oe`in' ici lr elld

.hb ila
i`ny zia ewlgp oda ,oe`in oipra zekld yng dpey epzpyn

.` :lld ziae,úBñeøà àlà ïéðàîî ïéà ,íéøîBà éànL úéaxnelk ¥©©§¦¥§¨£¦¤¨£
dlray xg`l la` ,dqex` `idy cer lk o`nl zi`yx dphw

.hb epnn dkixv `l` z`vle ea o`nl zi`yx dpi` d`ypúéáe¥
íéøîBà ìläoia mip`nne úBñeøàoia,úBàeNðxg`l mb xnelk ¦¥§¦£§

.hb `ll z`vle ea o`nl dleki ,dlral z`yipy
.a,íéøîBà éànL úéao`nl zi`yx dphw oi``l`àìå ,ìòáa ¥©©§¦§©©§Ÿ

íáéá,meail eig` iptl dltpe ea dp`iny mcew zn dlra m`y - §¨¨
oizndl dilr `l` ,meaid zwifn xhtdle maia o`nl dleki dpi`

.uelgze dlecb `dzy cr,íéøîBà ìlä úéáeo`nl `id dleki ¥¦¥§¦
ìòáa,eiigaíáéáeila meaid zwifn zxhtpe ,dlra zen xg`l §©©§¨¨

.xg`l `ypidl zxzene ,dvilg
.båéðôa ,íéøîBà éànL úéazegkepa `l` zp`nn dpi` dphw - ¥©©§¦§¨¨

.dlra,íéøîBà ìlä úéáeo`nl dleki.åéðôá àlLå åéðôa ¥¦¥§¦§¨¨§¤Ÿ§¨¨
.c,íéøîBà éànL úéa`l` zp`nn dpi` dphwìlä úéáe .ïéc úéáa ¥©©§¦§¥¦¥¦¥

.ïéc úéáa àlLå ïéc úéáa ,íéøîBà§¦§¥¦§¤Ÿ§¥¦
.däpè÷ àéäå úðàîî ,éànL úéáì ìlä úéa íäì eøîàonf lk - ¨§¨¤¥¦¥§¥©©§¨¤¤§¦§©¨

e .o`nl dleki dphw `idyeléôàdphw `idyk z`yipòaøà £¦©§©
,íéîòt Lîçåo`nl zi`yx z`ypy e` zqx`zny mrt lka §¨¥§¨¦

.hb ila z`vle dlraaéànL úéa íäì eøîà,lld zialúBða ïéà ¨§¨¤¥©©¥§
,ø÷ôä ìàøNéoe`ina mdn ze`veie milra dnkl zeqxe`n eidiy ¦§¨¥¤§¥

.zevixtk d`xp xacdy itl ,hb ilaúðzîîe úðàîî àlà¤¨§¨¤¤©§¤¤
qx`zdlnìécâzL ãò,dxezdn ipyl diyeciw eidieïàîúeaey ©¤©§¦§¨¥

oey`xaàNpúåepnn `vz `le ,mixenb oi`eyip el` eidie ipyl §¦¨¥
.hba `l`

àøîâ
ziae ,zeqex` `l` oip`nn oi` mixne` i`ny zia :dpyna epipy
:mzwelgn z` ex`ia mi`xen`d .ze`eype zeqex` mixne` lld

éànL úéác àîòè éàî ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàd`eypd oi`y ¨©©§¨¨©§¥©©§¨§¥©©
,zp`nnïéàeOða éàðz ïéàL éôìlhan epi` i`pz meiw i` ± §¦¤¥§©§¦¦

miiwzd `le ,`edy lk i`pz lr dy` `yepd ,xnelk ,oi`eyip
jk xg`e i`pz lr dy` yciw elit`e .milha oi`eyipd oi` i`pzd
mrhde .rxtnl milha oiyeciwd oi` ,miiwzd `l i`pzde d`yp
ezrce ,e`pz lr lrad lgen ,d`ia zryay exriy minkgy itl

.i`pzd meiw `ll mb elegi oi`eyipd e` oiyeciwdyéàåxn`p §¦
dphwyïàîz äàeNð,hb `ll dlran `vzeøîéîì éúàe`eai - §¨§¨¥¨¥§¥©

zngn `l ,hb `ll xg`l `ypidl dxzed dphwdy xnel
d`xpky meyn `l` ,dlraa dp`inyïéàeOða éàðz Léozipy - ¥§©§¦¦

,d`yipe i`pz lr dycwzd ef dy`e ,i`pz lr dy` z`yl
,weyl dxzed `ide oiyeciwd elha ,i`pzd miiwzd `le xg`ne

.o`nz `l d`eyp dphwy epwz okl
y dphw :`xnbd dywnäìòáð àìå äteçì äñðëðcer dpi`y ¦§§¨§¨§Ÿ¦§£¨

,zp`nn dpi` i`ny zia zrcly ,d`eyp `l` dqex`àkéà éàî©¦¨
,øîéîìi`pz yiy xnel erhi `l ixde ,dfa xnel yi mrh dn §¥©

.e`pz lr lgen `ed oi` dilr `a `ly cer lky itl oi`eyipa
:`xnbd zvxzn,äteça éàðz ïéàL éôìepi` i`pz meiw i` ,xnelk §¦¤¥§©§¨

d`ia zrya wx `l e`pz lr lgen lrady xnelk ,dteg lhan
o`nz dphw m`e .ezy` zaig zngn dtegd zrya s` `l`

lr dzyrp dtegdy xnel erhi ,hb `la dtegd xg`l `vze
.miiwzd `l i`pzde i`pz

:`xnbd dywnì áàä øñî,øîéîì àkéà éàî ìòaä éçeìLxnelk ¨©¨¨¦§¥©©©©¦¨§¥©
,dtegl dzqipka wx `l zniizqn dy`d ly oiqexi`d ztewz
myl lrad igelyl dze` xqen eza z` yciwy a`dyk mb `l`
mb ok m` .d`ia zaig `le dteg zaig oi` df ote`a ,oi`eyip
`id ,lrad igelyl dze` mixqen dphwd ly dig` e` dn`yk
ixd ,dywe ,o`nl dleki dpi` i`ny zia zrcle d`eypl zaygp
df ote`a ixdy miiwzd `le oiyeciwa i`pz didy xnel erhi `l

:`xnbd zvxzn .e`pz lr lgen `l lradïðaø âeìt àìminkg - Ÿ¨©¨¨
elit` o`nl dleki dpi` d`eyp dphw lke mzpwza ewlig `l

.lgen lrad oi`y ote`a
:lld zia ly mnrh z` zx`an `xnbd,ìlä úéáemixizny ¥¦¥

,oi`eyipa i`pz yiy exn`iy mixfeb mpi`e o`nl d`eyp dphwl
mnrhäpè÷ éàeOéðc éòãé òãéîeäðéð ïðaøcmircei miyp` - ¥¨¨§¥§¦¥§©¨§©¨¨¦§

hb `la z`vei `id m`y epiaie ,opaxcn wx milg dphw iyeciwy
miiew `ly i`pz mdipia didy `le ,dlraa dp`iny rnyn

.milha oi`eypde
:lld ziae i`ny zia zwelgna sqep xe`iaéøîàc óñBé áøå äaø©¨§©¥§¨§¥

eäééåøz,mdipy exn` ±éànL úéác àîòè,`edíãà ïéàL éôì ©§©§©§¨§¥©©§¦¤¥¨¨
äNBòy jk icil `iadl lekiy dyrnBúìéòadidz.úeðæ úìéòa ¤§¦¨§¦©§

z`yln mc` ipa erpni ,o`nl lkez d`eyp dphw m` ,dzrne
zelirad lky xxazie diyeciw z` xewrze o`nz `ny dphw
zpwz xwrize ,oi`eyip ly `le zepf ly zelira eid dze` lray

.xwtd bdpn da ebdpi `ly ick dphwd z` `iydl opax
:`xnbd dywnäìòáð àìå äteçì äñðëðdpi` i`ny zia zrcly ¦§§¨§¨§Ÿ¦§£¨

,zp`nnøîéîì àkéà éàîxg`n `ld ,dfa xnel yi mrh dfi` ± ©¦¨§¥©
zvxzn .zepf zlira ezlira z` eyriy yyg oi` dlrap `ly

:`xnbdàøeqéàc äteç éåäéúc déì àçéð àìdvex mc` oi` ± Ÿ¦¨¥§¦§¥¨§¦¨
erpniy yygd xfege ,zepf z`ia ly xeqi` zteg ezteg dyrzy

.minkg zpwz lhazze dphwd z` z`yln
:`xnbd dywnáàä øñîeza z`ì,ìòaä éçeìLoicd `ede ¨©¨¨¦§¥©©©

d`eypk dpicy lrad igely icil dexqn dig` e` dn`yk
,o`nl dleki dpi` i`ny zia zrcleøîéîì àkéà éàîdfi` ± ©¦¨§¥©

.zepf ly d`ia `le dteg `l o`k oi` `ld ,dfa xnel yi mrh
:`xnbd zvxznïðaø âeìt àìlke mzpwza ewlig `l minkg - Ÿ¨©¨¨

e` dlira oi`y ote`a elit` o`nl dleki dpi` d`eyp dphw
.zepf ly dteg

:lld zia ly mnrh z` zx`an `xnbd,ìlä úéáe,mixaeq ¥¦¥
,zp`nn d`eyp dphw xy`käaeúëe ïéLec÷ àkéàc ïåék¥¨§¦¨¦¦§¨

,di`eyipaøîéîì eúà àìdp`iny xg`l xnel e`eai `l - Ÿ¨§¥©
,úeðæ úìéòa Búìéòác.dphw z`yln mc` ipa erpni `le ¦§¦¨§¦©§

:lld ziae i`ny zia zwelgna sqep xe`iaàîòè ,øîà àtt áø©¨¨¨©©§¨
éànL úéác`ed o`nl dleki dpi` d`eyp dphwyéøét íeMî± §¥©©¦¥¥

e ,dy`d ly beln iqkp zexit meynìlä úéác àîòèd`eyp s`y ©§¨§¥¦¥
`ed mb ,zp`nn.éøét íeMî:`tt ax x`aneéànL úéác àîòè ¦¥¥©§¨§¥©©

,dpéî eäì ìéëàå èéîL ïàîz äàeNð úøîà éàc ,éøét íeMîlrad ¦¥¥§¦¨§©§¨§¨¥¨¥§¨¥§¦¨
`ide dcyd z` giaydle cearl gxhi `le zexitd z` lk`i

oeik ,jk ici lr cqtizàîéé÷ ÷téîì óBñ óBñcxac ly eteqay - §§¦©©§¨
.ezeyxn `vze o`nz ezy`ìlä úéáå,mixaeqäaøcà,jtidl - §¥¦¥©§©¨

ïàîz úøîàc ïåék,o`nl dleki d`eypy xne` dz`y oeik - ¥¨§¨§©§¨¥
eäì çaLî éçeaLà,miqkpd z` giayi lrad -àì éàc øáñitl ± ©§¥©§©§¨©§¦Ÿ

,miqkpd z` giayi `l m`y xeaq `edyéöééò[evrii-]dì ¨§¥¨
äéáBø÷o`nl ezy` lydépéî dì é÷tîe.epnn dze` e`iveie - §¤¨©§¥¨¦¥

:mi`pzd zwelgna sqep xe`iaéànL úéác àîòè eðééä ,øîà àáø̈¨¨©©§©§¨§¥©©
itläãeòña çøBè íãà ïéàLoi`eyip ly,dãéñôîelkez m`e ¤¥¨¨¥©¦§¨©§¦¨

inc z` eciqtie o`nz `ny ,dz`yl erpni ,o`nl d`eyp dphw
.oi`eyipd zcerqìlä úéáe,mixaeqeäì àçéð eäééåøzmdipyl - ¥¦¥©§©§¦¨§

inc z` ciqti `ede o`nzy okziy s`] el` oi`eyipa gep
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המשך בעמ' סס

miwxt dyelya` cenr fw sc ± iriax wxtzenai
äðùîïéðàîî ïéàdn` de`iydy dnezi Ð.oiqexi`d on `l` ,dig`eìòáála` Ð

cr oiznz `l` ,oe`ina z`vei dpi` ,mai iptl dltpe ,ea dp`in `le zn m`

licbzy.uelgzeø÷ôä ìàøùé úåðá ïéào`nz `l oiqexi`d on elit`e Ðqx`izexg`l

xefgzeoiznze ,dfa zp`nn `l` ,o`nzeoiyecw eidie licbzy cr xg`l qex`ln

.oe`ina ipyn cer `vz `le ,mixenbïàîúåÐ

ea dp`in `d :jixt `xnbae .`ypze oey`xa

!`pnif `cg xakàøîâúéáã àîòè éàî
éàîùd`eyp :ixn`c Ðdphw `d ,dp`nn `l

!`idéàðú ïéàù éôìly oi`eyipa liren Ð

oiyecw zrya d`pz dil ded elit`e ,dlecbÐ

,dtege d`ia zrya dilg` ileg``liigeedl

,o`nz dphw d`eyp zxn` i`e ,i`nw oiyecw

:ixn` `l` ,`ed zephw meync iypi` irci `l

d`pzi`pz yi xninl ez`e ,oi`eyipa dil ded

i`eyipa.dlecbàëéà éàî 'åë äôåçì äñðëð
øîéîìzp`nn `l i`n` i`ny zial Ð?

rnyne ,zeqex` `l` oip`nn oi` :ixn`wc

dxqnpy e` dtegl dqpkp iwet`ligelyl

.dqex` llkn dl `wtpc ,lradéàðú ïéàù éôì
äôåçá ìéòåîdqpkpy dphw zxn` i`e Ð

ded d`pz :ixn` ,o`nz dlrap `le dtegl

.dtega i`pz yi xninl iz`e ,edláàä øñîÐ

xninl `ki` i`n lrad igelyl a`d dxqn?
dxiqna liren i`pz xninl iz` inp i`Ð

`nipc daig o`k oi` ixdy ,ixn`w xity

e`l "a`d xqn" i`d .oiyecwc di`pzl dilg`

`wtp `l diyeciw dia` laiwyn eli`c ,`wec

a`dc ,oe`inaoe`in oi`e ,eza iyeciwa i`kf

dn` deycwy dnezia `l`.dig`eikde

ol `niiwc ,lrad igelyl a`d xqn :xn`w

) zeaezka:`kd dzeekce ,edpip oi`eyipc (a,gn

oig` dexqni`ny ziale ,oi`eyip eed oigelyl

xninl `ki` i`n ,zp`nn `l?ïðáø âåìô àì
.oi`eyipl oi`eyip oia Ð'åë íãà ïéàù éôìÐ

da ebdpi `ly ick dphwl oi`eyip epiwz opaxe

yxga (a,aiw) onwl xn`ck ,xwtd bdpn

dp`nn zxn` i`e ,`ypyiaqp `le irpnin Ð

zlira ezlira zeyrl dvex mc` oi`c ,dl

.opaxc `zpwz `xwrine ,zepfàøåñéàãÐ

.zepf zlirac'åë áàä øñîol `niiwc Ð

`ied opaxc oi`eyipa dzeekce .edpip oi`eyipc

,dp`nn `l i`ny ziale .oi`eyip oig` zxiqn

oip`nn oi`c ixn`w `wiqt `zlin `dc`l`

xninl `ki` i`n ,zeqex`zepf zlira e`l Ð

.irpnin `le `idéøéô íåùîciqti `ly Ð

.ixit dil zil qex` la` ,beln iqkp zexitøáñ
àì éàãipi` m`c Ðogiayndiaexw dl iviir

.'ekäãåòñái` ,jklid .oi`eyip zcerq Ð

o`nz zxn`.iaqp `le irpnin Ð'åë åäì àçéð
.irpnin `l jklid Ðåøîàîì úðàîî àéòùåà éáø øîàzp`nn ixn`c lld zial Ð

maiaxn`n da dyr m`y ,zp`nn exn`nl Ðzp`nn Ð,ezxweredkixv `dz `ly

dwif liaya `idy ,dvilg la` .exn`nl hb.`xwr `l Ðäçøë ìòáãÐiyeciwn

.dp`in `l oey`xae ,dilr `inx oi`eyip gkne ,oey`xúàéá éøäådgxk lra ,mai Ð

"dilr `ai dnai" :(`,cp zenai) "eznai lr `ad"a xn`ck ,`idÐ.dgxk lra
àéöîå
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úéái`pz oi`y itl i`ny ziac `nrh i`n l`eny xn` dcedi ax xn` :i`ny

oi`eyipa,mzq dqpke i`pz lr dycw iab ,(`,br zeaezk) "xicnd" wxtac :dniz Ð

mc` oi`y axc `nrh yxtnc .lraa ediizbelt iia` iwene ,hb dkixv oi`c l`eny xn`w

`l inp d"ae .oi`eyipa i`pz yi l`enyl lraa elit` ,`nl` .zepf zlira ezlira lrea

rcinc ,xfbinl `kilc ixaqc meyn `l` ibilt

ecen `d la` .edpip opaxc dphw i`eyipc irci

dibd ozp oa dcedi epiaxe ?oi`eyipa i`pz oi`c

mewn lkn :i"x`e .ax xn` dcedi ax xn` :o`k

dy` zerha (a,br) mzd xn`c ,`axl dywiz

:cere ?oi`eyipa i`pz yic ax dcen `zcixb

`kd xn`w dlrap `le dtegl dqpkp elit`c

`l iia`c :wgvi epiaxl d`xpe ?dtega i`pz oi`c

irci rcinc meyn lld ziac `nrh yxtn did

`kdc `ibeqe .oi`eyipa i`pz yic meyn `l` ,'ek

lr ycwnd :mzd xn`c ,xfrl` iax xn` `lerk

lrae i`pzoi`c ,hb epnid dkixv lkd ixac Ð

xn` dcedi ax xn` :`kd qxbe ,oi`eyipa i`pz

yi dlrap `le dtegl dqpkpa l`enylc .ax

dy`d" wxt seqa lirl iia` xn`c `de .i`pz

dnaic l`enye axc `zbelt iab (a,dv) "dax

`pyil cgl iia` xn`c ,yi` zy`k `id ixd

dizlin yxtnc ,i`w `gtp wgvi iaxc` l`enyc

oi`eyipa i`pz oi`c meyn iqei iaxce`l Ð

oi`c meyn `l` ,xn`w d`pz ipdn `lc meyn

didy i`pz zngn oilhazn oi`eyp ediy zelibx

,`yiln rpnie rceiy e` `ed zelibxc ,oiyecwa

jixv oke .oi`eyip zrya iccd` ilgne ixnb e`

zy`k dpi` l`eny xn`wc `d jgxk lr yxtl

ecen `nlr ilek oiyecwae ixii` oiyecwac ,yi`

`kdc `d yxtn did miig epiax axde .i`pz yic

i`pz oi`y itl :eyexit ikde ,df oipra inp

oi`eyipahaziy zelibx oi` :yexit Ðoi`eyip el

iz` ,o`nz d`eyp zxn` i`e .i`pz mey zngn

lr dlri ike ,dinza ?oi`eyipa i`pz yi xninl

zelibx oi` `d ?elhazp i`pz zngny xnel al

exn`i `l` ,irci `l inp dphw iyecw zngn

.hb `la d`vei yi` zy`c

àîòèdyer mc` oi`y itl i`ny ziac

zepf zlira ezliraepiaxl dywe Ð

yxbnd iab ,(`,`t oihib) "wxefd" wxtac :wgvi

:i`ny zia ixn`c ,iwcpeta enr dple ezy` z`

,`nrh `xnba yxtne .hb epnid dkixv dpi`

epl oi`e ,zepf zlira ezlira dyer mc` :ixaqc

`la dilr `a `l` ,d`iaa dycwy yegl

dyxibc oeikc ,mzd ip`yc :uxize !oiyecw

dnr cgiizpezlira ezliray dizrc` ilb Ð

e` ,oi`eyip jxc dlgzn didy ,`kd la` .zepf

dgked oi`y `nlradyriy xnel epl oi` Ð

.zepf zlira ezlira

éàãedl lik`e hiny o`nz zxn``rivn `aa) "ciwtnd" wxta xn`de :xn`z m`e Ð

dphw ezy` iqkp lr ze`ved `ivend :(`,hlenlyie ,inc xg` iqkp lr `ivenk Ð

hiny mewn lknc :wgvi epiax xne`e ?dpe`ina melk ciqti `l ok m`e .`ivedy dn el

,oick `ly lk`y it lr s` mlyl jixv oi`c ,dlik m` rwxwd sebe zexenfd elit` lik`e

`l :"ze`la `le" oizipzn` l`eny xn`c ,(`,`w) "dpnl`" wxt seqa zeaezka gkenck

lfxa o`v iqkp la` ,beln iqkp `l` epy`nili` ?`iid` :`tt ax da ied .dl yi Ð

edpzi`c i` ,zp`nn`edpzilc i`e ,dlwy ici`e ici` Ðzipelii` iab wiqn ikid ,ok m` ,oick dliky ipda i`c .oxwd z` mb dliky ,oick `ly dliky jpda ixii`e !dl zil ici`e ici` Ð

oira edpzilc ,oick `ly mlk`y zexita ixiin i`ce `l` ?oick mlk`y oeik zexitd mlyi dnle ,beln iqkp zexit mlyic ,dil irain `kti` ?"edpzilc i`"xn`w jkle .mlyi `l Ð

.melk mlyi `ly oeik ,ixt lik`e hinyc xityåäééåøú'ek edl `gipdciclc ,dil `gip opiqxb `le .zeyi`c `lw ediilr wetilc edl `gip ediiexz :l`ppg epiax yexita qxb ikd Ð

`yil dvex yi`dyn xzei :(a,hn oihib) 'ixn`ck ,dl `gip inp.ec oh azinl ah :(`,`n oiyecw) inp opixn`e .`ypdl dvex dy` Ð
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.úBàeNðe úBñeøà :íéøîBà ìläéànL úéa ¦¥§¦£§¥©©
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.åéðôa àlLå åéðôaéànL úéaa :íéøîBàïéc úéa,úéáe §¨¨§¤Ÿ§¨¨¥©©§¦§¥¦¥
ìläa :íéøîBàïéc úéaa àlLåïéc úéaíäì eøîà . ¦¥§¦§¥¦§¤Ÿ§¥¦¨§¨¤

eléôà ,äpè÷ àéäå úðàîî :éànL úéáì ìlä úéá¥¦¥§¥©©§¨¤¤§¦§©¨£¦
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c àîòè eðééä :øîàéànL úéa¯çøBè íãà ïéàL ¨©©§©£¨§¥©©¤¥¨¨¥©
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קצח
miwxt dyelyaa cenr fw sc ± iriax wxtzenai

àø÷ò àéöîå`inec maia zp`nn lld zia ixn` `dc ,ez`ial hb dkixv `dz `ly Ð

.lracàø÷ò éàî÷ ïéàåùéð.dwif o`k oi` aeye Ðïàîì äìåëéù ìë`nw wxta Ð

dia` d`iydy oebk ,oiyeciw dia` laiw `le eig`l d`eypd dphw eza :(a,a zenai)

xg`l dlgzzne ,ea dp`in `le o`nl dlekie ,a`d iiga dnezi `ide ,dyxbzpeÐ

meyn xhtdl zad zxv dpi`y ,zvleg dzxv

li`ed ,dexr zxvo`nl dleki zadeopi` Ð

znaiizn `le .oixenb oi`eyip`le li`ed Ð

.zvwna dexr zxv jd dl `ied ,zad dp`in

éðàù äåøò úøöoe`in ipdnc ab lr s`c Ð

`l ,dvilg `la wtinl `nlra dnai dphwl

`edy dia`a dp`in m` ,dexr iabl ipdn

.mail zxzen dzxv iedinl ,dnaiøá éîø éðúã
ìà÷æçé`ypil zxzen lraa dp`iny dphw Ð

dqep`k `iede oi`eypl idpizxwrc ,eia`l

dp`ine ,ea dp`in `le dlra zn la` .dzetne

,maia`nl` ,dvilg `la `wtpc ab lr s`

`xwr i`nw i`eyipeia`l dxeq` ikd elit` Ð

ipd`c ,dlitp zrync ,oird zi`xn iptn

oe`in dkixvdle mai inw ltinl i`nw i`eyip

.ding ly ezlk zi`xp ,mai iabléîð àëäÐ

i`nw i`eyipl `xwrc ab lr s`zi`xp Ð

eig` i`eyip epd`e li`ed ,eza zxvk dzxv

inxnl ezaa.dinwäðàéîon cg`a dnai Ð

oinai oig`d.olekl dxeq` Ðèâä úìòáàÐ

hb cg`d dl ozp m`.olek lr dlqt Ðøîà
áø ééáà:lirl xn` edi`c ,el dced `l Ð

.dfl dxeq` dfa dp`inäãåä àì àéòùåà éáø
åìlr s` ,oig`l zxzen opgei iax xn`wcn Ð

`ki` i` ,edine .rnyna inp diteb edi`c ab

oig`gl oe`in dil dedc ,oi` Ðaxk ,dwif iv

dnily dwifa dp`inc ,mai cga la` .iq`Ð

inp mai cga elit` `irye` iaxle .dxeq`

.dwifl oe`in oi`c ,`ixyéñà áø äì éøîàåÐ

iaxc .`irye` iax oky lke ,el dced `l inp

.el `le ,xn` oig`l `wec opgeiäùåôë äãîá
ããîdietk dcna Ðccenk ,d`pe` oeyl ,ccn

`ztqeza iz`vn exage .dcnd ileya

:zeld`c,dyetk dzid ,'ek dpezp `idy dxicw

" oeylciqtn didy (b dki`) "xt`a ipyitkd

.dly beln iqkpäéá åãáò éøèé÷ éøúipy Ð

eilr eyr mixyw.ezrxlàãç äðàéî éøäå
àðîéæ`ypze o`nze :ipzw i`n`e ,dlraa Ð?

éðà äöåø.dxfg `ny Ðéðú÷ éúøúe`l Ð

ilin izxz `l` ,izixg` `pnif o`nl xcdinl

zpznne zp`nn :edpipqx`ilncr xg`l

m` e` ,ipya o`nze xefgz `ly ick ,licbzy

`ypdl dzvx,xzl`l `ypze lraa zp`nn Ð

.`id d`eypc ,i`ny zial zp`nn `l ezc

'éðúîäúåôîë àìà äðè÷ äùòî ïéàÐ

inkc ,'ek lk`z `l odkl l`xyi za :ipzwck

.inc z`yp `ly'åë äáëò ìë`idy dn lk Ð

zakern.ezy` `id eli`k ,eliaya elv`

.`id dn yxtn `xnbae
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éãéîhbd zlra` dedc?eia`l zxzen i`n` lraa dp`in ok m` :dcedi epiax dywd Ð

yginl jiiy `kd `nyc :xne`e !eia`l dxeq`y hbd zlra` dedc icin yegip

oe`ina dxeq` dpi`e ezy` dpi`y oeik ,ithdpi`y oeik ,dl xq` `l hbc oicd `ed Ð

.ezy`

ïàîax iia` xn` el eced `lla` :rnyn Ð

iaxdfa dp`ine .el dced `irye`

xn`wc oig`l zxzended ,oig`d lkl epiid Ð

.ezwifl zp`nn dpi` xn`c `irye` iaxk dil

el dced `l o`noi`c el yic ,`irye` iax Ð

zi`c ,el dced iq` ax la` ,dwif dlekl oe`in

dwif dlekl `d ,dwif ivgl oe`in oi` dilyi Ð

oig`l zxzen xn`wc `de .oe`in,el s` epiid Ð

exn` :ixn`c `ki` .dwif ivgl oe`in oi`c oeik

.qxhpewa yxit oke ,`irye` iax oky lke iq` ax

éøúdia ecar ixhiweli` :jixt inlyexia Ð

dexr oixizn dxeyk `ly xac dyerd

dxar dxn` `cd :`id `cqg ax ipyne ?ely

ediizrc lr ,eipta `lye oi`eypd on dp`ine

i`ny ziaclk `iyew ef oi`e .oe`in dpe`in Ð

,edpip opaxc dphw iyeciwc xninl `ki`c ,jk

.ediipin oiyeciwl opax edpirwt`e

ïéøéùëîmipya`l` ,cga oicd `ed Ð

.dp`iny zecrl jixvy

äëìäbefd eze`k:l`ppg epiax yxit Ð

dligzkl la` ,carica `wec,`l Ð

mixiyknc.rnyn caric Ð
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,ãéáò÷ àeäc ,øîàîe äàéa :àlà !àø÷ò àéöîe¨§¨¨§¨¤¨¦¨©£¨§¨¨¥
àéöî àì dìò àîø àðîçøc äwéæ ,àø÷ò àéöî̈§¨¨§¨¦¨§©£¨¨§¨£¨¨¨§¨
?àîòè éàî .Búwéæì óà úðàîî :øîà àleò .àø÷ò̈§¨¨¨©§¨¤¤©§¦¨©©£¨
ìk :àleòì àáø déáéúéà .àø÷ò à÷ éàn÷ éàeOéð¦¥©¨¥¨¨§¨¥¦¥¨¨§¨¨
àìå úöìBç dúøö ¯ äðàéî àìå ïàîì äìBëiL¤§¨§¨¥§Ÿ¥£¨¨¨¨¤¤§Ÿ
éàeOéðì eäðéø÷òúå ,àzLä ïàîz ?éànàå .úîaééúî¦§©¤¤§©©§¨¥¨§¨§©©§¦§§¦¥
éîø éðúc ,éðàL äåøò úøö !dúøö íaééúúå ,éàn÷©¨¥§¦§©¥¨¨¨¨©¤§¨¨¥§¨¥¨¦
¯ íáéa ,åéáàì úøzeî ìòáa äðàéî :ìà÷æçé øa©§¤§¥¥£¨§©©¤¤§¨¦§¨¨
,Búlëk úéàøð äìéôð úòLa :àîìà .åéáàì äøeñà£¨§¨¦©§¨¦§©§¦¨¦§¥§©¨
:áø øîà .Bza úøök úéàøð äìéôð úòLa :éîð àëä̈¨©¦¦§©§¦¨¦§¥§¨©¦¨©©
:èbä úìòaà äåäc écéî ,äæì äøeñà ¯ äæa äðàéî¥£¨¨¤£¨¨¤¦¥©£¨©©£©©¥
àøqzéà ãçì dì àøqzéàc ïåék åàì ,èbä úìòa©£©©¥¨¥¨§¦©§¨¨§©¦©§¨

.àðL àì éîð àëä ,eäleëì eäì:øîà ìàeîLe §§§¨¨©¦¨§¨§¥¨©
.èbä úìòáì àéîc àìå ,äæì úøzeî ¯ äæa äðàéî¥£¨¨¤¤¤¨¤§¨¨§¨§©£©©¥
àéä ¯ àëä ,da ãéáò à÷c àeä ¯ èbä úìòa©£©©¥§¨¨¥¨¨¨¦
àðéáö àìå Ca àðéòø àì" :äøîàc ,déa àãáò÷̈¨§¨¥§¨§¨¨¨¥¨¨§¨¨¥¨
áø .àðéòø ¯ Cøáça àä ,àðéòø àìc àeä Ca ,"Cä¨§¨¨¥¨¨§©§¨¨¥¨©
àîéì .Bì eléôà úøzeî ¯ äæa äðàéî :øîà éñà©¦¨©¥£¨¨¤¤¤£¦¥¨
,àø÷ò àéöîc éîð éëä íáé ãça !Búwéæì úðàîî dðéà :øîàc ,déì àøéáñ àéòLBà éaøk§©¦©£¨§¦¨¥§¨©¥¨§¨¤¤§¦¨§©¨¨¨¦©¦§¨§¨¨§¨
äðàéî :ïðçBé éaø øîà ïéáø àúà ék .äwéæ éöçì ïeàéî ïéàc ,ïðé÷ñò ïéîáé éðLa àëä̈¨¦§¥§¨¦¨§¦©§¥¥©£¦¦¨¦£¨¨¦£©©¦¨¨¥£¨
éaø :øîà àáø .áø :ééaà øîà ?Bì eãBä àì ïàî .Bì eãBä àìå ,ïéçàì úøzeî ¯ äæä¤¤¤¨©¦§Ÿ©Ÿ¨©©©¥©¨¨¨©©¦

'åëå åéðôa íéøîBà éànL úéa" .éñà áø :dì éøîàå ,àéòLBàúéa ïäì eøîà ,àéðz ." ©£¨§¨§¦¨©©¦¥©©§¦§¨¨©§¨¨§¨¤¥
ïäì eøîà !åéðôa àlL BzLà äðàéî ìnbä ïBLét àìäå :éànL úéáì ìläéànL úéa ¦¥§¥©©©£Ÿ¦©©¨¥£¨¦§¤Ÿ§¨¨¨§¨¤¥©©

ìéëà à÷cî .äLeôk äcîa Bì eããî Cëéôì ,ããî äLeôk äcîa ìnbä ïBLét :ìlä úéáì§¥¦¥¦©©¨§¦¨§¨¨©§¦¨¨§§¦¨§¨¦§¨¨¥
éøîàäå ,àéä äàeNð àèéLt ,éøétéànL úéaeãáò éøèé÷ éøz !äðàîî àì äàeNð ¥¥§¦¨§¨¦§¨¨§¦¥©©§¨Ÿ§¨£¨§¥¦§¥¨§

'åëå ïéc úéa éðôa íéøîBà éànL úéa" .déaìLa ¯ ïéðeàénäå äöéìçä :íúä ïðz .".äL ¥¥©©§¦¦§¥¥¦§©¨¨©£¦¨§©¥¦¦§¨
:øîà ééaà .àéä éànL úéa :äaø øîà ?àpz ïàîeléôààì ïàk ãò ,ìlä úéa àîéz ©©¨¨©©¨¥©©¦©©¥¨©£¦¥¨¥¦¥©¨¨

ìL ìáà ,ïéçîeî ïðéòa àìc àlà ìlä úéa éøîà÷éànL úéa ,àéðúãk .ïðéòa ¯ äL ¨¨§¦¥¦¥¤¨§¨¨¥©§¦£¨§¨¨¥©¦§©§¨¥©©
,ïéc úéa éðôa :íéøîBàìlä úéáeelàå ,ïéc úéa éðôa àlLå ïéc úéa éðôa :íéøîBà §¦¦§¥¥¦¥¦¥§¦¦§¥¥¦§¤Ÿ¦§¥¥¦§¥

éøvL íéãBî elàåìL Ca ïéøéLëî ïBòîL éaøa øæòìà éaøå äãeäé øa éñBé éaø .äL.íéðL ¨¥¦¤¨¦§¨©¦¥©§¨§©¦¤§¨¨§©¦¦§©§¦¦¦§©¦
ïàîz íéøîBà éànL úéa" .âefä BúBàk äëìä :ïîçð áø øîà éîeéðî øa óñBé áø øîà̈©©¥©©§¥¨©©©§¨£¨¨§©¥©©§¦§¨¥

'åëåíéðeàéna éðà äöBø :øîàúå ìécâzL ãò :ìàeîL øîà !àðîéæ àãç äðàéî àäå ."§¨¥£¨£¨¦§¨¨©§¥©¤©§¦§Ÿ©¨£¦©¥¦
àNpúå ïàîzL Bà ,ñøàéúå ìécâúå ïàîzL Bà :éðú÷ ézøz :øîà àleò .íéðBLàøä̈¦¦¨¨©©§¥¨¨¥¤§¨¥§©§¦§¥¨¥¤§¨¥§¦¨¥

ì àlà ,"àNpúå ìécâzL ãò" éðú÷c eðééä ¯ àleò àîìLa .øzìàììécâzL ãò" ¯ ìàeîL §©§©¦§¨¨¨©§§¨¨¥©¤©§¦§¦¨¥¤¨¦§¥©¤©§¦
.àéL÷ !déì éòaéî "øîàúåäðùîäeàéOäL ìk ¯ ïàîì äëéøvL äpè÷ àéä Bæ éà §Ÿ©¦¨¥¥©§¨¥¦§©¨¤§¦¨§¨¥¨¤¦¦¨

ñBðâéèðà ïa àðéðç éaø .ïàîì äëéøö dðéà ¯ dzòãì àlL äeàéOä ,dzòãì äéçàå dnà¦¨§©¤¨§©§¨¦¦¨¤Ÿ§©§¨¥¨§¦¨§¨¥©¦£¦¨¤©§¦§
ì äìBëé dðéàL ú÷Bðéz ìk :øîBà.ïàîì äëéøö dðéà äéLecé÷ øBîLøæòìà éaø:øîBà ¥¨¦¤¤¥¨§¨¦§¦¤¨¥¨§¦¨§¨¥©¦¤§¨¨¥

ïäk úa ,äîeøúa ìëàz àì ïäëì ìàøNé úa .äzeôîk àlà ,íeìk äpè÷ äNòî ïéà¥©£¥§©¨§¤¨¦§¨©¦§¨¥§Ÿ¥ŸŸ©¦§¨©Ÿ¥
eléàk ¯ Léàä ïî àéäL äákò ìk :øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø .äîeøúa ìëàz ìàøNéì§¦§¨¥Ÿ©¦§¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¨©¨¨¤¦¦¨¦§¦

.BzLà dðéà eléàk ¯ Léàä ïî dðéàL äákò ìk ,BzLà àéäàøîâäðBLàøa :àðz àúéðúîa dì éøîàå ,äãeäé áø øîà ¦¦§¨©¨¨¤¥¨¦¨¦§¦¥¨¦§¨©©§¨§¨§¦¨§©§¦¨¨¨¨¦¨
:éøîà àøeaéc Léôðc eæçc ïåék ."déì àañðúäì àéòa àðà úéìå ,déa àðéáö àìå ,déa àðéòø àì" :ïeàéî èb ïéáúBk eéä̈§¦¥¥¨¨¥¨¥§¨¨¥¨¥§¥£¨¨£¨§¦§§©¨¥¥¨§¨§¨¥¦¨¨§¦

éúà

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

יבמות. בית שמאי - פרק שלושה עשר דף קז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fw sc zenai(ipy meil)

àø÷ò àéöîezp`nn dphw lld zia zrcly epivn ok it lr s`e - ¨§¨¨§¨
maid oipw z` dpe`ina zxwere ,dilr `ae dqpky xg`l mb maia
`irye` iax ly enrh oi`y gken .dgxk lra d`iaa dyrpy

.dgxk lra dxvep `idy zngn ezwifl zp`nn dpi`y
:eixacl xg` mrh d`ian `xnbd,àlàd`ia xwer oe`iny mrhd ¤¨

n`ne,dwif xwer epi`e xãéáò÷ àeäc øîàîe äàéamaidy - ¦¨©£¨§¨¨¦
,mze` dyeràø÷ò àéöî,oe`ind ici lr mze` xewrl dleki - ¨§¨¨§¨

oiyeciw oial mai ly d`iae xn`n oia minkg ewlig `l oky
la` ,mzq dphw ly oi`eyipedìò àîø àðîçøc äwéædxezdy - ¦¨§©£¨¨§¨£¨

,ezen mcew dlraa dp`in `ly zngn dilr dlihdàéöî àìŸ¨§¨
àø÷ò.oe`in ici lr xewrl dzr dleki dpi` - ¨§¨

:`irye` iax lr miwlegd yiúðàîî ,øîà àìeò`idBúwéæì óà ¨¨©§¨¤¤©§¦¨
.dvilg dkixv dpi`e maid lyàîòè éàîdlekiy mrhd dn - ©©§¨

,dwifa o`nlàø÷ò à÷ éàn÷ éàeOéðoi`eyipd z` xwer oe`ind - ¦¥©¨¥¨¨§¨
.dwif mey o`k oi` `linne zny oey`xd dlra ly

:`xnbd dywn,àìeòì àáø déáéúéàdpyna epipy(:a lirl),ìk ¥¦¥¨¨§¨¨
z` zexhetd dpyna my epnpy zeixrd dxyr yyn zg`

,meaine dvilgn odizexväìBëiLdzidïàîìoebk ,eiiga dlraa ¤§¨§¨¥
,opaxcn wx d`eyp dzide dphw dzidyäðàéî àìåoebk ,ea §Ÿ¥£¨

zad dzre ,dpnl`zd e` dyxbzde dphwd eza z` `iyd oae`x
od licbzy cr dzrn di`eyipe ,a`d zeyxa cer dpi` dphwd

ny .opaxcnz` mb `yp ,dy`l ieyp xak didy oae`x ig` oer
eltpe mipa ila zn oerny .ea dp`in `le oae`x ly dphwd eza

y `ed oicd .dzxve eza ,oae`x iptl.úîaééúî àìå úöìBç dúøö̈¨¨¤¤§Ÿ¦§©¤¤
oernyl d`eyp dzid ,eza xnelk ,dexrdy oeik ,mrhde
dxhetl dxenb dexr zxv zaygp dzxv oi` ,opaxc oi`eyipa
meaiia dxeq`y zvwna dexr zxv `id `l` ,dvilgn s` ixnbl

.dvilg dkixveådywéànà,maiizz `l dzxvy recn -ïàîz §©©§¨¥
dphwdàzLämaid dia`a dzr ±eäðéø÷òúå[`ler zrcl] ©§¨§©§§¦§
rxtnléàn÷ éàeOéðìoerny eig` i`eyip z` ±,dúøö íaééúúå §¦¥©¨¥§¦§©¥¨¨¨

lre .dexr zxv dzid `l mlern `idy rxtnl xxazd ixdy
ixack `le oey`xd i`eyip z` xwer epi` maia oe`iny jgxk

.`ler
:`xnbd zvxznéðàL äåøò úøö,dpey dpic ±øa éîø éðúc ¨©¤§¨¨¥§¨¥¨¦©

ìà÷æçéy dphw ,`ziixaaìòáa äðàéîeiigaúøzeî`ypidl §¤§¥¥£¨§©©¤¤
,åéáàìaygp df ixd ,rxtnl oi`eyipd z` xwr oe`indy itl §¨¦

la` .eia`l `ypidl zxzeny iezita e` qpe`a dilr `a eli`k
dp`ine dlra zn m`,íáéa,dvilg ila weyl zxzipe z`vei `id §¨¨

`id ok it lr s`eàîìà .åéáàì äøeñàs`y o`kn gken - £¨§¨¦©§¨
,zny lrad ly mipey`xd oi`eyipd z` xewrl lired oe`indy
elired el` oi`eyipy oeik mewn lkn ,meaie dwif cer oi`e

e ,meai dkixvdläìéôð úòLadzid dp`iny mcew meaiilúéàøð ¦§©§¦¨¦§¥
Búlëkm`e .eia`l dxeq` `id oird zi`xn meyn okl ,eia` ly §©¨

okéîð àëämr meaiil dia` iptl dltpy dphw iabl o`k s` - ¨¨©¥
xxazde mipey`xd oi`eyipd z` xwer oe`indy s` ,dzxv

e xg`n mewn lkn ,llk dexr zxv dpi` dzxvy rxtnlúòLa¦§©
däìéôðdzid meaiil,Bza úøök úéàøðoir zi`xn meyn okl §¦¨¦§¥§¨©¦

.a`l maiizdl dzxv dxeq`
el yie maia dp`iny dphwa mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:mitqep mig`,áø øîày dphwäæa äðàéîel eide cg` maia - ¨©©¥£¨¨¤
jk ,ea dp`iny mail maiizdl dxeq`y myk ,mitqep mig`

äøeñàmaiizdläæìdxizdl dvilg dkixve ,maid ly eig`l ± £¨¨¤
,mlek lr zxq`py mrhde .weylèbä úìòaà äåäc éãéîdneca - ¦¦©£¨©©£©©¥

,mig`d cg`n hb dlaiwy dnaid ly dpiclïåék åàì ,èbä úìòa©£©©¥¨¥¨
eäleëì eäì àøñzéà ãçì dì àøñzéàcmyky mixne` `l m`d - §¦©§¨¨§©¦©§¨§§§

,mig`d x`y lr zxq`p jk ,hbd z` dl ozpy g`d lr zxq`py
àðL àì éîð àëäzxq`py myke ,dpey oicd oi` oe`ina o`k s` - ¨¨©¥Ÿ§¨

.mig`d x`y lr zxq`p jk ,ea dp`iny maid lr
äæa äðàéî ,øîà ìàeîLecg` maia -äæì úøzeî.xg` mail ± §¥¨©¥£¨¨¤¤¤¨¤

èbä úìòáì àéîc àìådlqety cg` mai ozpy hbl dnec df oi`e ± §Ÿ¨§¨§©£©©¥
y oeik ,mig`d x`y lr mbda ãéáò à÷c àeä ,èbä úìòamaid - ©£©©¥§¨¨¦¨

la` .hbd z` dl ozpy dyrn da dyry df `edàëä,oe`ina ¨¨
déa àãáò÷ àéä,dyrn maia dzyry z`f `id dnaid -äøîàc ¦¨¨§¨¥§¨§¨

'Cá àðéáö àìå Cá àðéòø àì'.ja dvtg ipi`e ja dvex ipi` - Ÿ¨£¨¨¨§Ÿ¨§¨¨¨
wxy rnynàðéòø àìc àeä Ca,dvex ipi` -Cøáça àämaia - ¨§Ÿ¨£¨¨¨§©§¨

,ipydàðéòø.dvex ok ip` - ¨£¨¨
Bì eléôà úøzeî äæa äðàéî ,øîà éqà áødp`iny mail elit` - ©©¦¨©¥£¨¨¤¤¤£¦

:`xnbd zl`ey .eaàîéìiq` axy xn`p `ny -àéòLBà éaøk ¥¨§©¦©§¨
,Búwéæì úðàîî dðéà øîàc ,déì àøéáñxwer epi` oe`iny xnelk §¦¨¥§¨©¥¨§¨¤¤§¦¨

envra `ed lekie ezwif dx`yp ,jky oeike ,maid ly dwifd z`
.dnail

:`xnbd daiynàø÷ò àéöîc éîð éëä íáé ãçamai wx yiyk ± §©¨¨¨¥©¥§¨§¨¨§¨
dleki dphwy `lerk xaeqe `irye` iax lr iq` ax wleg ,cg`
dne .dvilg ila weyl zxzene maid zwif z` xewrle o`nl

,el s` zxzen maia dp`iny dphwy iq` ax xn`yéðLa àëä̈¨¦§¥
ïðé÷ñò ïéîáéxaeq df ote`a .xzeie minai ipy eidy xaecn o`k - §¨¦©§¦©

iq` ax,äwéæ éöçì ïeàéî ïéàcmb yi mig`d x`yly oeik xnelk §¥¥©£¦¦¨
ly dwifd z` `l` xwer epi` cg` mail oe`inde ,dnail dwif
ixd ,mig`d x`yl dwif dx`yp oiicre ,ea zp`nn `idy maid
okle ,ea dp`iny mail s` llk liren epi`e dwif ivgl oe`in df

.mlekl zxzen `id
ïéáø àúà éklaal l`xyi ux`nøîàmyaäæa äðàéî ,ïðçBé éaø ¦£¨©¦¨©©¦¨¨¥£¨¨¤

cg` maiaïéçàì úøzeî,maid lyBì eãBä àìå.opgei iaxl minkg ¤¤¨©¦§Ÿ
zxxan .opgei iaxl eced `ly minkgd md in mi`xen` ewlgp

:`xnbdáø ,ééaà øîà ,Bì eãBä àì ïàîdfa dp`iny xaeqy ©Ÿ¨©©©¥©
.mig`d lkl dxizny opgei iax lr wleg ,mlekl dxeq`

àéòLBà éaø ,øîà àáø,llk dwifl liren oe`in oi`y xaeqd ¨¨¨©©¦©§¨
oky .opgei iax lr wlegd `ed ,dqpekl el xzen mail zp`nnde
llek mlekl dpeekd ,mig`l zxzen dfa dp`in xn`y opgei iax
dp`ine mig` dnk yiyk `weec dfy `l` .ea dp`iny maid

y meyn ,oe`ind liren `l df ote`ay ,mdn cg`aoe`in oi`
oe`indy cg` mai wx didi m` la` ,iq` ax zxaqke dwif ivgl

.mail dxeq` `dze oe`ind lirei ,dwifd lka `ed
dì éøîàåmby mixne` yie -éqà áøopgei iax oky .el dced `l §¨§¥¨©©¦

zxzen `id mig`l `weec dpeekd ,mig`l zxzen `idy xn`y
dp`iny inl elit` xizn iq` ax eli`e ,ea dp`iny inl `l la`
oe`iny xaeq `ed oky el dcen epi` `irye` iaxy oky lke ,ea
,ea dp`iny mail xzene dwifd z` riwtdl llk liren `l maia

.dnail
`ly oe`in liren m` lld ziae i`ny zia zwelgna dpc `xnbd

:dpyna epipy .lrad ipta'åëå åéðôa íéøîBà éànL úéalld ziae ¥©©§¦§¨¨
.eipta `ly oiae eipta oia mixne`àéðz,`ziixaa epipy ±eøîà ©§¨¨§

àlL BzLà äðàéî ìnbä ïBLét àìäå éànL úéáì ìlä úéa ïäì̈¤¥¦¥§¥©©©£Ÿ¦©©¨¥£¨¦§¤Ÿ
äLeôk äcîa ìnbä ïBLét ,ìlä úéáì éànL úéa ïäì eøîà .åéðôa§¨¨¨§¨¤¥©©§¥¦¥¦©©¨§¦¨§¨

,ããîbeln iqkp ciqtn didy ,oick `ly ezy` mr bdpzd xnelk ¨©
,dly,äLeôk äcîa Bì eããî Cëéôìminkg ezi` ebdpzd jkl §¦¨¨§§¦¨§¨

.eipta `ly oe`in it lr ezy` z` exizde ,oick `ly
:`xnbd zl`eyéøét ìéëà à÷cîzexit lk` oeyity jk jezn ± ¦§¨¨¦¥¥

,ezy` ly beln iqkpàéä äàeNð àèéLtezy`y xacd heyt - §¦¨§¨¦
zexit lke` qex`d oi` oiqexi`a ixdy ,el d`eyp dzid dphwd

,beln iqkpéànL úéa éøîàäåepzpyna.äðàîî àì äàeNðdaiyn §¨¨§¥¥©©§¨Ÿ§¨£¨
:`xnbddéa eãáò éøèé÷ éøz,ezrxl minkg exyw mixyw ipy - §¥¦§¥¨§¥

it lr dexizdy ,ipyde .eipta `ly oe`in it lr dexizdy ,cg`d
.z`yip xaky xg`l oe`in

:dpyna epipyíéøîBà éànL úéazp`nn'åëå ïéc úéa éðôaziae ¥©©§¦¦§¥¥¦
oe`in oipr zx`an `xnbd .oic ziaa `lye oic ziaa mixne` lld

:dpyna xkfedy oic ziaaíúä ïðzdpyna(.a oixcdpq),äöéìçä §©¨¨©£¦¨
,weyl dnaid z` dxiznyïéðeàénäådphwd z` weyl dxizny §©¥¦
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קצט
miwxt dyelyaa cenr fw sc ± iriax wxtzenai

àø÷ò àéöîå`inec maia zp`nn lld zia ixn` `dc ,ez`ial hb dkixv `dz `ly Ð

.lracàø÷ò éàî÷ ïéàåùéð.dwif o`k oi` aeye Ðïàîì äìåëéù ìë`nw wxta Ð

dia` d`iydy oebk ,oiyeciw dia` laiw `le eig`l d`eypd dphw eza :(a,a zenai)

xg`l dlgzzne ,ea dp`in `le o`nl dlekie ,a`d iiga dnezi `ide ,dyxbzpeÐ

meyn xhtdl zad zxv dpi`y ,zvleg dzxv

li`ed ,dexr zxvo`nl dleki zadeopi` Ð

znaiizn `le .oixenb oi`eyip`le li`ed Ð

.zvwna dexr zxv jd dl `ied ,zad dp`in

éðàù äåøò úøöoe`in ipdnc ab lr s`c Ð

`l ,dvilg `la wtinl `nlra dnai dphwl

`edy dia`a dp`in m` ,dexr iabl ipdn

.mail zxzen dzxv iedinl ,dnaiøá éîø éðúã
ìà÷æçé`ypil zxzen lraa dp`iny dphw Ð

dqep`k `iede oi`eypl idpizxwrc ,eia`l

dp`ine ,ea dp`in `le dlra zn la` .dzetne

,maia`nl` ,dvilg `la `wtpc ab lr s`

`xwr i`nw i`eyipeia`l dxeq` ikd elit` Ð

ipd`c ,dlitp zrync ,oird zi`xn iptn

oe`in dkixvdle mai inw ltinl i`nw i`eyip

.ding ly ezlk zi`xp ,mai iabléîð àëäÐ

i`nw i`eyipl `xwrc ab lr s`zi`xp Ð

eig` i`eyip epd`e li`ed ,eza zxvk dzxv

inxnl ezaa.dinwäðàéîon cg`a dnai Ð

oinai oig`d.olekl dxeq` Ðèâä úìòáàÐ

hb cg`d dl ozp m`.olek lr dlqt Ðøîà
áø ééáà:lirl xn` edi`c ,el dced `l Ð

.dfl dxeq` dfa dp`inäãåä àì àéòùåà éáø
åìlr s` ,oig`l zxzen opgei iax xn`wcn Ð

`ki` i` ,edine .rnyna inp diteb edi`c ab

oig`gl oe`in dil dedc ,oi` Ðaxk ,dwif iv

dnily dwifa dp`inc ,mai cga la` .iq`Ð

inp mai cga elit` `irye` iaxle .dxeq`

.dwifl oe`in oi`c ,`ixyéñà áø äì éøîàåÐ

iaxc .`irye` iax oky lke ,el dced `l inp

.el `le ,xn` oig`l `wec opgeiäùåôë äãîá
ããîdietk dcna Ðccenk ,d`pe` oeyl ,ccn

`ztqeza iz`vn exage .dcnd ileya

:zeld`c,dyetk dzid ,'ek dpezp `idy dxicw

" oeylciqtn didy (b dki`) "xt`a ipyitkd

.dly beln iqkpäéá åãáò éøèé÷ éøúipy Ð

eilr eyr mixyw.ezrxlàãç äðàéî éøäå
àðîéæ`ypze o`nze :ipzw i`n`e ,dlraa Ð?

éðà äöåø.dxfg `ny Ðéðú÷ éúøúe`l Ð

ilin izxz `l` ,izixg` `pnif o`nl xcdinl

zpznne zp`nn :edpipqx`ilncr xg`l

m` e` ,ipya o`nze xefgz `ly ick ,licbzy

`ypdl dzvx,xzl`l `ypze lraa zp`nn Ð

.`id d`eypc ,i`ny zial zp`nn `l ezc

'éðúîäúåôîë àìà äðè÷ äùòî ïéàÐ

inkc ,'ek lk`z `l odkl l`xyi za :ipzwck

.inc z`yp `ly'åë äáëò ìë`idy dn lk Ð

zakern.ezy` `id eli`k ,eliaya elv`

.`id dn yxtn `xnbae
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éãéîhbd zlra` dedc?eia`l zxzen i`n` lraa dp`in ok m` :dcedi epiax dywd Ð

yginl jiiy `kd `nyc :xne`e !eia`l dxeq`y hbd zlra` dedc icin yegip

oe`ina dxeq` dpi`e ezy` dpi`y oeik ,ithdpi`y oeik ,dl xq` `l hbc oicd `ed Ð

.ezy`

ïàîax iia` xn` el eced `lla` :rnyn Ð

iaxdfa dp`ine .el dced `irye`

xn`wc oig`l zxzended ,oig`d lkl epiid Ð

.ezwifl zp`nn dpi` xn`c `irye` iaxk dil

el dced `l o`noi`c el yic ,`irye` iax Ð

zi`c ,el dced iq` ax la` ,dwif dlekl oe`in

dwif dlekl `d ,dwif ivgl oe`in oi` dilyi Ð

oig`l zxzen xn`wc `de .oe`in,el s` epiid Ð

exn` :ixn`c `ki` .dwif ivgl oe`in oi`c oeik

.qxhpewa yxit oke ,`irye` iax oky lke iq` ax

éøúdia ecar ixhiweli` :jixt inlyexia Ð

dexr oixizn dxeyk `ly xac dyerd

dxar dxn` `cd :`id `cqg ax ipyne ?ely

ediizrc lr ,eipta `lye oi`eypd on dp`ine

i`ny ziaclk `iyew ef oi`e .oe`in dpe`in Ð

,edpip opaxc dphw iyeciwc xninl `ki`c ,jk

.ediipin oiyeciwl opax edpirwt`e

ïéøéùëîmipya`l` ,cga oicd `ed Ð

.dp`iny zecrl jixvy

äëìäbefd eze`k:l`ppg epiax yxit Ð

dligzkl la` ,carica `wec,`l Ð

mixiyknc.rnyn caric Ð
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,ãéáò÷ àeäc ,øîàîe äàéa :àlà !àø÷ò àéöîe¨§¨¨§¨¤¨¦¨©£¨§¨¨¥
àéöî àì dìò àîø àðîçøc äwéæ ,àø÷ò àéöî̈§¨¨§¨¦¨§©£¨¨§¨£¨¨¨§¨
?àîòè éàî .Búwéæì óà úðàîî :øîà àleò .àø÷ò̈§¨¨¨©§¨¤¤©§¦¨©©£¨
ìk :àleòì àáø déáéúéà .àø÷ò à÷ éàn÷ éàeOéð¦¥©¨¥¨¨§¨¥¦¥¨¨§¨¨
àìå úöìBç dúøö ¯ äðàéî àìå ïàîì äìBëiL¤§¨§¨¥§Ÿ¥£¨¨¨¨¤¤§Ÿ
éàeOéðì eäðéø÷òúå ,àzLä ïàîz ?éànàå .úîaééúî¦§©¤¤§©©§¨¥¨§¨§©©§¦§§¦¥
éîø éðúc ,éðàL äåøò úøö !dúøö íaééúúå ,éàn÷©¨¥§¦§©¥¨¨¨¨©¤§¨¨¥§¨¥¨¦
¯ íáéa ,åéáàì úøzeî ìòáa äðàéî :ìà÷æçé øa©§¤§¥¥£¨§©©¤¤§¨¦§¨¨
,Búlëk úéàøð äìéôð úòLa :àîìà .åéáàì äøeñà£¨§¨¦©§¨¦§©§¦¨¦§¥§©¨
:áø øîà .Bza úøök úéàøð äìéôð úòLa :éîð àëä̈¨©¦¦§©§¦¨¦§¥§¨©¦¨©©
:èbä úìòaà äåäc écéî ,äæì äøeñà ¯ äæa äðàéî¥£¨¨¤£¨¨¤¦¥©£¨©©£©©¥
àøqzéà ãçì dì àøqzéàc ïåék åàì ,èbä úìòa©£©©¥¨¥¨§¦©§¨¨§©¦©§¨

.àðL àì éîð àëä ,eäleëì eäì:øîà ìàeîLe §§§¨¨©¦¨§¨§¥¨©
.èbä úìòáì àéîc àìå ,äæì úøzeî ¯ äæa äðàéî¥£¨¨¤¤¤¨¤§¨¨§¨§©£©©¥
àéä ¯ àëä ,da ãéáò à÷c àeä ¯ èbä úìòa©£©©¥§¨¨¥¨¨¨¦
àðéáö àìå Ca àðéòø àì" :äøîàc ,déa àãáò÷̈¨§¨¥§¨§¨¨¨¥¨¨§¨¨¥¨
áø .àðéòø ¯ Cøáça àä ,àðéòø àìc àeä Ca ,"Cä¨§¨¨¥¨¨§©§¨¨¥¨©
àîéì .Bì eléôà úøzeî ¯ äæa äðàéî :øîà éñà©¦¨©¥£¨¨¤¤¤£¦¥¨
,àø÷ò àéöîc éîð éëä íáé ãça !Búwéæì úðàîî dðéà :øîàc ,déì àøéáñ àéòLBà éaøk§©¦©£¨§¦¨¥§¨©¥¨§¨¤¤§¦¨§©¨¨¨¦©¦§¨§¨¨§¨
äðàéî :ïðçBé éaø øîà ïéáø àúà ék .äwéæ éöçì ïeàéî ïéàc ,ïðé÷ñò ïéîáé éðLa àëä̈¨¦§¥§¨¦¨§¦©§¥¥©£¦¦¨¦£¨¨¦£©©¦¨¨¥£¨
éaø :øîà àáø .áø :ééaà øîà ?Bì eãBä àì ïàî .Bì eãBä àìå ,ïéçàì úøzeî ¯ äæä¤¤¤¨©¦§Ÿ©Ÿ¨©©©¥©¨¨¨©©¦

'åëå åéðôa íéøîBà éànL úéa" .éñà áø :dì éøîàå ,àéòLBàúéa ïäì eøîà ,àéðz ." ©£¨§¨§¦¨©©¦¥©©§¦§¨¨©§¨¨§¨¤¥
ïäì eøîà !åéðôa àlL BzLà äðàéî ìnbä ïBLét àìäå :éànL úéáì ìläéànL úéa ¦¥§¥©©©£Ÿ¦©©¨¥£¨¦§¤Ÿ§¨¨¨§¨¤¥©©

ìéëà à÷cî .äLeôk äcîa Bì eããî Cëéôì ,ããî äLeôk äcîa ìnbä ïBLét :ìlä úéáì§¥¦¥¦©©¨§¦¨§¨¨©§¦¨¨§§¦¨§¨¦§¨¨¥
éøîàäå ,àéä äàeNð àèéLt ,éøétéànL úéaeãáò éøèé÷ éøz !äðàîî àì äàeNð ¥¥§¦¨§¨¦§¨¨§¦¥©©§¨Ÿ§¨£¨§¥¦§¥¨§

'åëå ïéc úéa éðôa íéøîBà éànL úéa" .déaìLa ¯ ïéðeàénäå äöéìçä :íúä ïðz .".äL ¥¥©©§¦¦§¥¥¦§©¨¨©£¦¨§©¥¦¦§¨
:øîà ééaà .àéä éànL úéa :äaø øîà ?àpz ïàîeléôààì ïàk ãò ,ìlä úéa àîéz ©©¨¨©©¨¥©©¦©©¥¨©£¦¥¨¥¦¥©¨¨

ìL ìáà ,ïéçîeî ïðéòa àìc àlà ìlä úéa éøîà÷éànL úéa ,àéðúãk .ïðéòa ¯ äL ¨¨§¦¥¦¥¤¨§¨¨¥©§¦£¨§¨¨¥©¦§©§¨¥©©
,ïéc úéa éðôa :íéøîBàìlä úéáeelàå ,ïéc úéa éðôa àlLå ïéc úéa éðôa :íéøîBà §¦¦§¥¥¦¥¦¥§¦¦§¥¥¦§¤Ÿ¦§¥¥¦§¥

éøvL íéãBî elàåìL Ca ïéøéLëî ïBòîL éaøa øæòìà éaøå äãeäé øa éñBé éaø .äL.íéðL ¨¥¦¤¨¦§¨©¦¥©§¨§©¦¤§¨¨§©¦¦§©§¦¦¦§©¦
ïàîz íéøîBà éànL úéa" .âefä BúBàk äëìä :ïîçð áø øîà éîeéðî øa óñBé áø øîà̈©©¥©©§¥¨©©©§¨£¨¨§©¥©©§¦§¨¥

'åëåíéðeàéna éðà äöBø :øîàúå ìécâzL ãò :ìàeîL øîà !àðîéæ àãç äðàéî àäå ."§¨¥£¨£¨¦§¨¨©§¥©¤©§¦§Ÿ©¨£¦©¥¦
àNpúå ïàîzL Bà ,ñøàéúå ìécâúå ïàîzL Bà :éðú÷ ézøz :øîà àleò .íéðBLàøä̈¦¦¨¨©©§¥¨¨¥¤§¨¥§©§¦§¥¨¥¤§¨¥§¦¨¥

ì àlà ,"àNpúå ìécâzL ãò" éðú÷c eðééä ¯ àleò àîìLa .øzìàììécâzL ãò" ¯ ìàeîL §©§©¦§¨¨¨©§§¨¨¥©¤©§¦§¦¨¥¤¨¦§¥©¤©§¦
.àéL÷ !déì éòaéî "øîàúåäðùîäeàéOäL ìk ¯ ïàîì äëéøvL äpè÷ àéä Bæ éà §Ÿ©¦¨¥¥©§¨¥¦§©¨¤§¦¨§¨¥¨¤¦¦¨

ñBðâéèðà ïa àðéðç éaø .ïàîì äëéøö dðéà ¯ dzòãì àlL äeàéOä ,dzòãì äéçàå dnà¦¨§©¤¨§©§¨¦¦¨¤Ÿ§©§¨¥¨§¦¨§¨¥©¦£¦¨¤©§¦§
ì äìBëé dðéàL ú÷Bðéz ìk :øîBà.ïàîì äëéøö dðéà äéLecé÷ øBîLøæòìà éaø:øîBà ¥¨¦¤¤¥¨§¨¦§¦¤¨¥¨§¦¨§¨¥©¦¤§¨¨¥

ïäk úa ,äîeøúa ìëàz àì ïäëì ìàøNé úa .äzeôîk àlà ,íeìk äpè÷ äNòî ïéà¥©£¥§©¨§¤¨¦§¨©¦§¨¥§Ÿ¥ŸŸ©¦§¨©Ÿ¥
eléàk ¯ Léàä ïî àéäL äákò ìk :øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø .äîeøúa ìëàz ìàøNéì§¦§¨¥Ÿ©¦§¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¨©¨¨¤¦¦¨¦§¦

.BzLà dðéà eléàk ¯ Léàä ïî dðéàL äákò ìk ,BzLà àéäàøîâäðBLàøa :àðz àúéðúîa dì éøîàå ,äãeäé áø øîà ¦¦§¨©¨¨¤¥¨¦¨¦§¦¥¨¦§¨©©§¨§¨§¦¨§©§¦¨¨¨¨¦¨
:éøîà àøeaéc Léôðc eæçc ïåék ."déì àañðúäì àéòa àðà úéìå ,déa àðéáö àìå ,déa àðéòø àì" :ïeàéî èb ïéáúBk eéä̈§¦¥¥¨¨¥¨¥§¨¨¥¨¥§¥£¨¨£¨§¦§§©¨¥¥¨§¨§¨¥¦¨¨§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fw sc zenai(ipy meil)

àø÷ò àéöîezp`nn dphw lld zia zrcly epivn ok it lr s`e - ¨§¨¨§¨
maid oipw z` dpe`ina zxwere ,dilr `ae dqpky xg`l mb maia
`irye` iax ly enrh oi`y gken .dgxk lra d`iaa dyrpy

.dgxk lra dxvep `idy zngn ezwifl zp`nn dpi`y
:eixacl xg` mrh d`ian `xnbd,àlàd`ia xwer oe`iny mrhd ¤¨

n`ne,dwif xwer epi`e xãéáò÷ àeäc øîàîe äàéamaidy - ¦¨©£¨§¨¨¦
,mze` dyeràø÷ò àéöî,oe`ind ici lr mze` xewrl dleki - ¨§¨¨§¨

oiyeciw oial mai ly d`iae xn`n oia minkg ewlig `l oky
la` ,mzq dphw ly oi`eyipedìò àîø àðîçøc äwéædxezdy - ¦¨§©£¨¨§¨£¨

,ezen mcew dlraa dp`in `ly zngn dilr dlihdàéöî àìŸ¨§¨
àø÷ò.oe`in ici lr xewrl dzr dleki dpi` - ¨§¨

:`irye` iax lr miwlegd yiúðàîî ,øîà àìeò`idBúwéæì óà ¨¨©§¨¤¤©§¦¨
.dvilg dkixv dpi`e maid lyàîòè éàîdlekiy mrhd dn - ©©§¨

,dwifa o`nlàø÷ò à÷ éàn÷ éàeOéðoi`eyipd z` xwer oe`ind - ¦¥©¨¥¨¨§¨
.dwif mey o`k oi` `linne zny oey`xd dlra ly

:`xnbd dywn,àìeòì àáø déáéúéàdpyna epipy(:a lirl),ìk ¥¦¥¨¨§¨¨
z` zexhetd dpyna my epnpy zeixrd dxyr yyn zg`

,meaine dvilgn odizexväìBëiLdzidïàîìoebk ,eiiga dlraa ¤§¨§¨¥
,opaxcn wx d`eyp dzide dphw dzidyäðàéî àìåoebk ,ea §Ÿ¥£¨

zad dzre ,dpnl`zd e` dyxbzde dphwd eza z` `iyd oae`x
od licbzy cr dzrn di`eyipe ,a`d zeyxa cer dpi` dphwd

ny .opaxcnz` mb `yp ,dy`l ieyp xak didy oae`x ig` oer
eltpe mipa ila zn oerny .ea dp`in `le oae`x ly dphwd eza

y `ed oicd .dzxve eza ,oae`x iptl.úîaééúî àìå úöìBç dúøö̈¨¨¤¤§Ÿ¦§©¤¤
oernyl d`eyp dzid ,eza xnelk ,dexrdy oeik ,mrhde
dxhetl dxenb dexr zxv zaygp dzxv oi` ,opaxc oi`eyipa
meaiia dxeq`y zvwna dexr zxv `id `l` ,dvilgn s` ixnbl

.dvilg dkixveådywéànà,maiizz `l dzxvy recn -ïàîz §©©§¨¥
dphwdàzLämaid dia`a dzr ±eäðéø÷òúå[`ler zrcl] ©§¨§©§§¦§
rxtnléàn÷ éàeOéðìoerny eig` i`eyip z` ±,dúøö íaééúúå §¦¥©¨¥§¦§©¥¨¨¨

lre .dexr zxv dzid `l mlern `idy rxtnl xxazd ixdy
ixack `le oey`xd i`eyip z` xwer epi` maia oe`iny jgxk

.`ler
:`xnbd zvxznéðàL äåøò úøö,dpey dpic ±øa éîø éðúc ¨©¤§¨¨¥§¨¥¨¦©

ìà÷æçéy dphw ,`ziixaaìòáa äðàéîeiigaúøzeî`ypidl §¤§¥¥£¨§©©¤¤
,åéáàìaygp df ixd ,rxtnl oi`eyipd z` xwr oe`indy itl §¨¦

la` .eia`l `ypidl zxzeny iezita e` qpe`a dilr `a eli`k
dp`ine dlra zn m`,íáéa,dvilg ila weyl zxzipe z`vei `id §¨¨

`id ok it lr s`eàîìà .åéáàì äøeñàs`y o`kn gken - £¨§¨¦©§¨
,zny lrad ly mipey`xd oi`eyipd z` xewrl lired oe`indy
elired el` oi`eyipy oeik mewn lkn ,meaie dwif cer oi`e

e ,meai dkixvdläìéôð úòLadzid dp`iny mcew meaiilúéàøð ¦§©§¦¨¦§¥
Búlëkm`e .eia`l dxeq` `id oird zi`xn meyn okl ,eia` ly §©¨

okéîð àëämr meaiil dia` iptl dltpy dphw iabl o`k s` - ¨¨©¥
xxazde mipey`xd oi`eyipd z` xwer oe`indy s` ,dzxv

e xg`n mewn lkn ,llk dexr zxv dpi` dzxvy rxtnlúòLa¦§©
däìéôðdzid meaiil,Bza úøök úéàøðoir zi`xn meyn okl §¦¨¦§¥§¨©¦

.a`l maiizdl dzxv dxeq`
el yie maia dp`iny dphwa mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:mitqep mig`,áø øîày dphwäæa äðàéîel eide cg` maia - ¨©©¥£¨¨¤
jk ,ea dp`iny mail maiizdl dxeq`y myk ,mitqep mig`

äøeñàmaiizdläæìdxizdl dvilg dkixve ,maid ly eig`l ± £¨¨¤
,mlek lr zxq`py mrhde .weylèbä úìòaà äåäc éãéîdneca - ¦¦©£¨©©£©©¥

,mig`d cg`n hb dlaiwy dnaid ly dpiclïåék åàì ,èbä úìòa©£©©¥¨¥¨
eäleëì eäì àøñzéà ãçì dì àøñzéàcmyky mixne` `l m`d - §¦©§¨¨§©¦©§¨§§§

,mig`d x`y lr zxq`p jk ,hbd z` dl ozpy g`d lr zxq`py
àðL àì éîð àëäzxq`py myke ,dpey oicd oi` oe`ina o`k s` - ¨¨©¥Ÿ§¨

.mig`d x`y lr zxq`p jk ,ea dp`iny maid lr
äæa äðàéî ,øîà ìàeîLecg` maia -äæì úøzeî.xg` mail ± §¥¨©¥£¨¨¤¤¤¨¤

èbä úìòáì àéîc àìådlqety cg` mai ozpy hbl dnec df oi`e ± §Ÿ¨§¨§©£©©¥
y oeik ,mig`d x`y lr mbda ãéáò à÷c àeä ,èbä úìòamaid - ©£©©¥§¨¨¦¨

la` .hbd z` dl ozpy dyrn da dyry df `edàëä,oe`ina ¨¨
déa àãáò÷ àéä,dyrn maia dzyry z`f `id dnaid -äøîàc ¦¨¨§¨¥§¨§¨

'Cá àðéáö àìå Cá àðéòø àì'.ja dvtg ipi`e ja dvex ipi` - Ÿ¨£¨¨¨§Ÿ¨§¨¨¨
wxy rnynàðéòø àìc àeä Ca,dvex ipi` -Cøáça àämaia - ¨§Ÿ¨£¨¨¨§©§¨

,ipydàðéòø.dvex ok ip` - ¨£¨¨
Bì eléôà úøzeî äæa äðàéî ,øîà éqà áødp`iny mail elit` - ©©¦¨©¥£¨¨¤¤¤£¦

:`xnbd zl`ey .eaàîéìiq` axy xn`p `ny -àéòLBà éaøk ¥¨§©¦©§¨
,Búwéæì úðàîî dðéà øîàc ,déì àøéáñxwer epi` oe`iny xnelk §¦¨¥§¨©¥¨§¨¤¤§¦¨

envra `ed lekie ezwif dx`yp ,jky oeike ,maid ly dwifd z`
.dnail

:`xnbd daiynàø÷ò àéöîc éîð éëä íáé ãçamai wx yiyk ± §©¨¨¨¥©¥§¨§¨¨§¨
dleki dphwy `lerk xaeqe `irye` iax lr iq` ax wleg ,cg`
dne .dvilg ila weyl zxzene maid zwif z` xewrle o`nl

,el s` zxzen maia dp`iny dphwy iq` ax xn`yéðLa àëä̈¨¦§¥
ïðé÷ñò ïéîáéxaeq df ote`a .xzeie minai ipy eidy xaecn o`k - §¨¦©§¦©

iq` ax,äwéæ éöçì ïeàéî ïéàcmb yi mig`d x`yly oeik xnelk §¥¥©£¦¦¨
ly dwifd z` `l` xwer epi` cg` mail oe`inde ,dnail dwif
ixd ,mig`d x`yl dwif dx`yp oiicre ,ea zp`nn `idy maid
okle ,ea dp`iny mail s` llk liren epi`e dwif ivgl oe`in df

.mlekl zxzen `id
ïéáø àúà éklaal l`xyi ux`nøîàmyaäæa äðàéî ,ïðçBé éaø ¦£¨©¦¨©©¦¨¨¥£¨¨¤

cg` maiaïéçàì úøzeî,maid lyBì eãBä àìå.opgei iaxl minkg ¤¤¨©¦§Ÿ
zxxan .opgei iaxl eced `ly minkgd md in mi`xen` ewlgp

:`xnbdáø ,ééaà øîà ,Bì eãBä àì ïàîdfa dp`iny xaeqy ©Ÿ¨©©©¥©
.mig`d lkl dxizny opgei iax lr wleg ,mlekl dxeq`

àéòLBà éaø ,øîà àáø,llk dwifl liren oe`in oi`y xaeqd ¨¨¨©©¦©§¨
oky .opgei iax lr wlegd `ed ,dqpekl el xzen mail zp`nnde
llek mlekl dpeekd ,mig`l zxzen dfa dp`in xn`y opgei iax
dp`ine mig` dnk yiyk `weec dfy `l` .ea dp`iny maid

y meyn ,oe`ind liren `l df ote`ay ,mdn cg`aoe`in oi`
oe`indy cg` mai wx didi m` la` ,iq` ax zxaqke dwif ivgl

.mail dxeq` `dze oe`ind lirei ,dwifd lka `ed
dì éøîàåmby mixne` yie -éqà áøopgei iax oky .el dced `l §¨§¥¨©©¦

zxzen `id mig`l `weec dpeekd ,mig`l zxzen `idy xn`y
dp`iny inl elit` xizn iq` ax eli`e ,ea dp`iny inl `l la`
oe`iny xaeq `ed oky el dcen epi` `irye` iaxy oky lke ,ea
,ea dp`iny mail xzene dwifd z` riwtdl llk liren `l maia

.dnail
`ly oe`in liren m` lld ziae i`ny zia zwelgna dpc `xnbd

:dpyna epipy .lrad ipta'åëå åéðôa íéøîBà éànL úéalld ziae ¥©©§¦§¨¨
.eipta `ly oiae eipta oia mixne`àéðz,`ziixaa epipy ±eøîà ©§¨¨§

àlL BzLà äðàéî ìnbä ïBLét àìäå éànL úéáì ìlä úéa ïäì̈¤¥¦¥§¥©©©£Ÿ¦©©¨¥£¨¦§¤Ÿ
äLeôk äcîa ìnbä ïBLét ,ìlä úéáì éànL úéa ïäì eøîà .åéðôa§¨¨¨§¨¤¥©©§¥¦¥¦©©¨§¦¨§¨

,ããîbeln iqkp ciqtn didy ,oick `ly ezy` mr bdpzd xnelk ¨©
,dly,äLeôk äcîa Bì eããî Cëéôìminkg ezi` ebdpzd jkl §¦¨¨§§¦¨§¨

.eipta `ly oe`in it lr ezy` z` exizde ,oick `ly
:`xnbd zl`eyéøét ìéëà à÷cîzexit lk` oeyity jk jezn ± ¦§¨¨¦¥¥

,ezy` ly beln iqkpàéä äàeNð àèéLtezy`y xacd heyt - §¦¨§¨¦
zexit lke` qex`d oi` oiqexi`a ixdy ,el d`eyp dzid dphwd

,beln iqkpéànL úéa éøîàäåepzpyna.äðàîî àì äàeNðdaiyn §¨¨§¥¥©©§¨Ÿ§¨£¨
:`xnbddéa eãáò éøèé÷ éøz,ezrxl minkg exyw mixyw ipy - §¥¦§¥¨§¥

it lr dexizdy ,ipyde .eipta `ly oe`in it lr dexizdy ,cg`d
.z`yip xaky xg`l oe`in

:dpyna epipyíéøîBà éànL úéazp`nn'åëå ïéc úéa éðôaziae ¥©©§¦¦§¥¥¦
oe`in oipr zx`an `xnbd .oic ziaa `lye oic ziaa mixne` lld

:dpyna xkfedy oic ziaaíúä ïðzdpyna(.a oixcdpq),äöéìçä §©¨¨©£¦¨
,weyl dnaid z` dxiznyïéðeàénäådphwd z` weyl dxizny §©¥¦
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המשך בעמ' רכה



xcde"ר fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gw sc zenai(iyily meil)

àhéâa éôelçéàì éúàdy` hba mb aezkl ux`d mr xteq drhi - ¨¥§¦©¥§¦¨
jkl .df gqepéëä eðéwz,oe`in ly hba eazkiy minkg epwz - ©¦¨¥

àðtðàa éðBìt úa úéðBìt äðàéî éðBìt íBéa.[epipta-] §§¦¥£¨§¦©§¦§©§¨¨
:oe`ind ipte`a dpc `xnbdïðaø eðz,`ziixaa,ïeàéî eäæ éà ¨©¨¨¥¤¥

,éìòa éðBìôa éLôà éà äøîàdxn`y e`ïéLecé÷a éLôà éà ¨§¨¦¤§¦¦§¦©§¦¦¤§¦§¦¦
,éçàå énà éðeLcéwL.oe`in df ixd,äãeäé éaø øîà ïk ìò øúé ¤¦§¦¦¦§©©¨¥©¥¨©©¦§¨

eléôàdziddìòa úéáì äéáà úéaî úëìBäå ,ïBéøtàa úáLBé £¦¤¤§©¦§§¤¤¦¥¨¦¨§¥©§¨
,dtegl,ïeàéî eäæ ,éìòa éðBìôa éLôà éà äøîàåmixne` oi`e §¨§¨¦¤§¦¦§¦©§¦¤¥

.oeixt`dn zcxei dzid o`nl dpeekzd zn`a m`yïk ìò øúé̈¥©¥
úãîBò àéäå dìòa úéáa ïéaeñî ïéçøBà eéä eléôà ,äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨£¦¨§¦§¦§¥©§¨§¦¤¤
.ïeàéî àeä éøä éìòa éðBìôa éLôà éà íäì äøîàå íäéìò ä÷Lîe©§¨£¥¤§¨§¨¨¤¦¤§¦¦§¦©§¦£¥¥
el` ixdy ,o`nl zn`a zpeekzn dpi`y xnel mewn didy s`e
,dpe`in xac z` enqxti `l s`e ,oic zia mpi` mdipta dp`iny

.o`nl dzpeeky mixne` ep` mewn lknø øîà ïk ìò øúééñBé éa ¨¥©¥¨©©¦¥
døbéL eléôà ,äãeäé øadze` gly ±Bì àéáäì éðåðç ìöà dìòa ©§¨£¦¦§¨©§¨¥¤¤§¨¦§¨¦

äøîàå ,BlMî õôçipepgl dphwdEì ïéà ,éìòa éðBìôa éLôà éà ¥¤¦¤§¨§¨¦¤§¦¦§¦©§¦¥§
.äfî ìBãb ïeàéî,cg` `l` epi`y ipepgd ipta wx dp`iny s`e ¥¨¦¤

lr dqrky zngn ok dxn` `l` ,o`nl dpeekzd `ly okzi mbe
aygp df mewn lkn ,elyn utg `iadl dze` gixhdy dlra

.oe`in
:dpyna epipy'åëå ú÷Bðéz ìk øîBà ñBðâéèðà ïa àðéðç éaødpi`y ©¦£¦¨¤©§¦§¥¨¦¤

:dkld zraew `xnbd .o`nl dkixv dpi` diyeciw xenyl dleki
.ñBðâéèðà ïa àðéðç éaøk äëìä ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥£¨¨§©¦£¦¨¤©§¦§

:oe`in ly mipey mipte`a oecl zxfeg `xnbdàðz,`ziixaa ¨¨
äðàéî àlL äpè÷,dlraaúàOðå äãîòå,xg` yi`léaø íeMî §©¨¤Ÿ¥£¨§¨§¨§¦¥¦©¦

,äéðeàéî ïä ïä äéàeOéð ,eøîà äøéúa ïa äãeäéz`yipy jezny §¨¤§¥¨¨§¦¤¨¥¥¥¤¨
.oey`xd dlraa dvex dpi`y dzrc dzlib ixd xg`l

:`xnbd zwtzqn,eäì àéòaéàwx dphwd m`äLc÷úð`la xg`l ¦©§¨§¦§©§¨
,mcew dp`iny,eäîoe`inl miaygp ipyl diyeciw mb m`d ©

.oey`xa oe`inl miaygp ipyl di`eyip `weecy e` ,oey`xa
ipyd ly ezeyxl zqpkp `idy oi`eyipa `weec `ny `ed wtqde

ib dfa yi ,ixnbloiyeciw la` ,oey`xa dvex dpi`y zrc iel
:`ziixan wtqd z` zhyet `xnbd .oe`inl miaygp mpi` oiicr
ïa äãeäé éaø íeMî ,äLc÷úðå äãîòå äðàéî àlL äpè÷ ,òîL àz̈§©§©¨¤Ÿ¥£¨§¨§¨§¦§©§¨¦©¦§¨¤

,äéðeàéî ïä ïä äéLecé÷ ,eøîà äøéúaxg`l diyeciw mby ixd §¥¨¨§¦¤¨¥¥¥¤¨
.oe`in miaygp

:wtzqdl dtiqen `xnbdéaøc déìò ïðaø éâéìt ,eäì àéòaéà¦©§¨§§¦¥©¨¨£¥§©¦
äøéúa ïa äãeäédxiza oa dcedi iax lr miwleg minkg m`d - §¨¤§¥¨

,yexita xn`dl jixv oe`indy mixaeqeBàminkgyàìmiwleg Ÿ
e .dfaøîBì éönéz íàminkgyéâéìt,dcedi iax lr miwleg - ¦¦¨¥©§¦¥

wx eilr miwleg md m`d,ïéLecé÷aoiyeciwd zlaw mzrcle §¦¦
dleki dpi`e oey`xa dvex dpi`y xenb zrc ielib dpi` xg`n

.oe`inl aygdlBàdcedi iax lr miwleg opaxy,ïéàeOéða eléôà£¦§¦¦
.ilra ipelta iyt` i` yexita xn`zy jixvy mixaeqeíàå§¦

éâéìt øîBì éönézeilr miwleg minkgy ±,ïéàeOéða eléôàm`d ¦¨¥©§¦¥£¦§¦¦
BúBîk äëìä,dcedi iaxk -øîBì éönéz íàå .BúBîk äëìä ïéà Bà £¨¨§¥£¨¨§§¦¦¨¥©

y,BúBîk äëìäwx m`d wtzqdl yiïéàeOéðaezenk dkldBà £¨¨§§¦¦
.ïéLecé÷a eléôà£¦§¦¦

:lirl d`aedy `ziixadn zewitqd z` zhyet `xnbd,òîL àz̈§©
.äøéúa ïa äãeäé éaøk äëìä ìàeîL øîà äãeäé áø øîàjezne ¨©©§¨¨©§¥£¨¨§©¦§¨¤§¥¨

oiae oi`eyipa oia ezenk dkldy rnyn ,dwlig `l `ziixady
y xnel l`eny jxvedy jezne .oiyeciwaäëìä,dcedi iaxk £¨¨

éâéìôc ììkîmbe oiyeciwa mb eilr miwleg minkgy rnyn - ¦§¨¦§¦¥
.oi`eyipa

:wtzqdl dkiynn `xnbd,Cì éòaéz ézkàåiaxk dkld m`d §©©¦¦¨¥¨
dphwa s` ,oe`inl miaygp xg`l diyeciwy dcediàáéñð äåäc©£¨§¦¨

àøwéòîleki lw oe`in mbe ,oey`xd dlral d`eyp dzidy - ¥¦¨¨
,oi`eyip lhalàLcwéî àîìc Bàdcedi iaxk dkld `ny e` - ¦§¨¦©§¨

lw oe`in my `weece ,oey`xd dlral zycewn dzidy ote`a wx

.yxetn oe`in jixv d`eypa la` ,mlhan
:didy dyrnn wtqd z` heytl dqpn `xnbddéúlëc ,òîL àz̈§©§©¨¥

ãeønéà ïcáàc,odilraa ecxn [zephw eidy-] oca` ly eizelk - §©§¨¦¨
ïðaøc éâeæ éaø øcLminkg icinlz ipy iax gly -eäðé÷cáéîì- ©©©¦¥§©¨¨§¦§§¦§

.ocxna ex`yp m` ,mwcealéLð eäì éøîàeayiy miypd exn` - ¨§¥§§¥
oca` ly eizelkl my,eúà÷c eëééøáb eæçmkilra z` e`x - £©§©§§¨¨

,e`ayeäì éøîà,zephwd odl epr -eëãéc eëééøáb eåäéðeidiy - ¨§¥§¦§©§©§¦§
.mkly milrad md.äfî ìBãb ïeàéî Eì ïéà éaø øîàzxxan ¨©©¦¥§¥¨¦¤

:`xnbdàáéñð äåäc åàì éàîeizelka xaecn `l m`d - ©¨©£¨§¦¨
dgec .oi`eyip mb riwtn lw oe`iny gkene ,oca` ly ze`eypd

:`xnbd,àìmeyn ,oca` ly eizelkn di`x oi`àLcwéî äåäc Ÿ©£¨¦©§¨
éLec÷lired okle ,ze`eyp `le zeycewn wx eid ody okziy - ¦¥

.lw oe`in
:dkld zraew `xnbd,äøéúa ïa äãeäé éaøk äëìäålw oe`iny ©£¨¨§©¦§¨¤§¥¨

lirenàn÷c ïéàeOéða eléôàåd`eyp dphwd dzid m` s`e ± ©£¦§¦¦§©¨
.oey`xl

:dpyna epipy'åëå øîBà øæòìà éaøoi`e ,melk dphw dyrn oi` ©¦¡¦¤¤¥
i`eyipa xfril` iax zhiya dpc `xnbd .dzetnk `l` dpic

:dphw,íéîëç éããö ìk ìò éðøæBç ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥§©¦©¨§¨¥£¨¦
yi` oiay mipicd lka m`d ze`xl minkgd ixaca izwcae izxfg

mzhiy zniiwzn ,dphwd ezy`l,dphw i`eyip oipraéúàöî àìå§Ÿ¨¨¦
äpè÷a åéúBcî äåLäL íãà,ezhiy z` min`ez mipicd lky - ¨¨¤¦§¨¦¨§§©¨

øæòìà éaøk.melk mpi` dphw i`eyipy xaeqdLixdéaø dàNò §©¦¡¦¤¤¤£¨¨©¦
øæòìà[z`yipy dphwd z`],øöça Bnò úìièîk`l xnelk ¡¦¤¤¦§©¤¤¦¤¨¥

,d`eyp dy`kB÷éçî úãîBòå`ay xg`l l`xyid dlra ly §¤¤¥¥
dilrúìáBèåzxdhpe,áøòì äîeøúa úìëBàåodk za `id m` §¤¤§¤¤¦§¨¨¤¤

.dia` zia znexza zlke`y
:xfril` iax zhiyn miraepd mipicd x`y z` zhxtn `ziixad

äNòî ïéà ,øîBà øæòéìà éaø ,àéðzly oi`eyipå ,íeìk äpè÷okl ©§¨©¦¡¦¤¤¥¥©£¥§©¨§§
,äéøãð úøôäa àìå äéãé äNòîa àìå dúàéöîa àì éàkæ dìòa ïéà¥©£¨©©Ÿ¦§¦¨¨§Ÿ§©£¥¨¤¨§Ÿ©£¨©§¨¤¨
,øác ìëì BzLàk dðéà øác ìL Bììk .dì ànhéî ïéàå ,dLøBé Bðéàå§¥§¨§¥¦©¥¨§¨¤¨¨¥¨§¦§§¨¨¨

L àlàepnn z`vl dvex `id m`,øîBà òLBäé éaø .ïeàéî äëéøv ¤¨¤§¦¨¥©¦§ª©¥
,dLøBéå ,äéøãð úøôäáe ,äéãé äNòîáe dúàéöîa éàkæ dìòa©§¨©©¦§¦¨¨§©£¥¨¤¨©£¨©§¨¤¨§§¨

dì ànhéîe.`ed odk m` dzin xg`lä ,øác ìL Bììkàéä éø ¦©¥¨§¨¤¨¨£¥¦
ïeàéîa äàöBiL àlà ,øác ìëì BzLàk.hb dkixv dpi`e §¦§§¨¨¨¤¨¤§¨§¥

ïéàøð éaø øîàxzei mixazqn -éaø éøácî øæòéìà éaø éøác ¨©©¦¦§¦¦§¥©¦¡¦¤¤¦¦§¥©¦
,òLBäéitl,äpè÷a åéúBcî äåLä øæòéìà éaøLlka ezrcle §ª©¤©¦¡¦¤¤¦§¨¦¨¦§©¨
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:`xnbd zl`ey .mipicd÷ìç éàîdaiyn .ryedi iax wlig dna ± ©¨©

:`xnbdéàz`yipy dphw ryedi iax zrcl,àéä BzLàxnelk ¦¦§¦
,xac lkl d`eypk dpicèb éòaézlkk z`vl ick hb jxhvz ± ¦¨¥¥

dpi`y jgxk lr oe`ina z`vei `idy epivn m`e ,yi` zy`
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:`xnbd dywnéîð øæòéìà éaøì,le`yl yi,àéä BzLà åàì éà §©¦¡¦¤¤©¥¦¨¦§¦

éòaéz àì éîð ïeàéî.oe`in elit` jxhvz `l -:`xnbd dgecàlà ¥©¥Ÿ¦¨¥¤¨
÷etéz éãëamey oi` dlraly it lr s`y ,melk `la `vz ike - ¦§¦¦
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.melk `la z`vl dleki dpi`y i`cea xwtd bdpn da ebdpi `ly
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:dpyna epipy'åëå øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøon `idy dakr lk ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥

,ezngn `id ,enr dxce zakrzn `idy daiqd m` xnelk ,yi`d
xnelk ,yi`d on dpi`y dakr lk ,ezy` `id eli`k aygp
zaygp dpi` ,ezngn dpi` ,enr dxce zakrzn `idy daiqd

:`xnbd zxxan .ezy`éîc éëéäaygp dn xnelk ,xaecn dna - ¥¦¨¥
lLéàä ïî àéäL äákò,ezy`k `id f`yLéàä ïî dðéàL äákòå ©¨¨¤¦¦¨¦§©¨¨¤¥¨¦¨¦
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המשך בעמ' רכ

miwxt dyelya` cenr gw sc ± iriax wxtzenai
àèéâá éôåìçéàì éúà.dy` ea yxbl oiyexib hba xea xteq epazkiy Ðàéäùë åìéôà

ïåéøôàá úáùåé,ea iyt` i` :dxn`e ,dtegl dlra zial dia` zian dze` oi`yepe Ð

zegiz dil `ira `l i` :xninl `ki`c,lifze.oe`in ied ikd elit`íéçøåà åìéôàÐ

iwzy wzyin ipdc ,eze .oic zia `kilc.ircen `w `leéðåðç ìöà,ipepg `l` `kilc Ð

dgxh`c meyn xninl `ki`eel `iadl `ed

."dlicbde" opiqxb `l .elyn utgäùã÷úðÐ

.oe`in `la ,xg`lïéùåãé÷ádycwzpy Ð

oi`eyipa la` ,oe`in ied `lc ,ibilt xg`l

xg`l z`yipy oi`eyipa elit` `nlc e` .ecen

ibilt oe`in `la?äãåäé éáøë äëìäÐ

.xnzi` ediiexz`àø÷éòî àáéñð äåäãÐ

.lw oe`ina `wtp ikd elit`e ,oey`xl

åäðé÷ãáéîìeed i` Ðoixcdin.ediicxnn

å÷éçî úãîåòå.`id l`xyil odk za m` Ð

úìáåèåzlke`e ,dynyy yinyz iptn Ð

.dnexza axrléàëæ øîåà òùåäé éáø
äúàéöîáopaxc Ðzia xwtde ,diab dexwt`

.xwtd did oicäì àîèéîås`e .`ed odk m` Ð

`pniwe` `d ,opaxc dcic oi`eyipc ab lr

.devn znk dl `ied dl zixic oeik :"dy`d"a

àùðéì äåòáú,eizgz dcera Ðdakrzpe

`ypilndkixve ,ezy` `id eli`k ,eliaya

.oe`inùéàä ïî äáëò àéä åæ èâ äì ïúðÐ

eliayac dzrc `ilb ea dp`in `ly oeikc

xq`il `id ezy`e ,elv` zakrn dzid

ehiba dlqte ,dizeaexwa.dpedkd onäáëò
ùéàä ïî äðéàùliaya elv` dakrzp `l Ð

.zeyi`

äðùîèâ äì ïúðixd ,dphw `id elit`e Ð

dxeq`e ,zeyexb x`yk `id

.eiaexwaåì øåæçì úøúåî`l m`c ab lr s` Ð

dxifgdz`yipejezn xg`l,oiyexibd

ik ikd elit` ,oey`xl dxeq` ,dlnx`zpe

dphwc dlr ilbe oe`in iz` ea dp`ine dxifgd

,dhibl delhae ,`iddipy dxfga ied `le

xifgnk.xg`l zqipyn ezyexb
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lk`z `l odkl l`xyi za iiez`l

ryedi iaxle .lk`z l`xyil odk zae dnexza

.`kti`

úîçî`id ef il mipbedn mpi`y mc` ipa

yi`d on oi`y dakriede :yexit Ð

i` lirl irac `d heytiz ok m`c :dnize .oe`in

`kdc ,oi`eyipa dxiza oa dcedi iaxk dkld

opi`y zngn `ypdl dvex dpi`ya rnyn

c dl oipbedn,el z`yp m` oky lk ,oe`in `ied

:xnel yie !iwpe aw awri oa xfrl` iax zpyne

z`yipy dphwa `l` ,oe`ina ixii` `l `kdc

oa xfril` iax dlr xn`we ,i`w dzrcl `ly

mipbedn opi`y mc` ipa zngn dxn` i`c :awri

ilra ipelt zngn ,dzrcl `ly iedied Ð
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äðàéî éðBìt íBéa" :éëä eðéwz ,àhéâa éôelçéàì éúà̈¥§¦©¥§¦¨©¦¨¦§§¦¥£¨
?ïeàéî eäæ éà :ïðaø eðz ."àðtðàa éðBìt úa úéðBìt§¦©§¦§©§¨¨¨©¨©¥¤¥
ïéLecé÷a éLôà éà" ,"éìòa éðBìôa éLôà éà" :äøîà̈§¨¦¤§¦¦§¦©£¦¦¤§¦§¦¦
:äãeäé éaø øîà ïk ìò øúé ."éçàå énà éðeLcéwL¤¦§¦¦¦§¨¦¨¥©¥¨©©¦§¨
úéáì äéáà úéaî úëìBäå ïBéøtàa úáLBé eléôà£¦¤¤¨©¦§§¤¤¦¥¨¦¨§¥
.ïeàéî eäæ ¯ "éìòa éðBìôa éLôà éà" :äøîàå ,dìòa©§¨§¨§¨¦¤§¦¦§¦©£¦¤¥

:äãeäé éaø øîà ïk ìò øúéeléôàïéaeñî ïéçøBà eéä ¨¥©¥¨©©¦§¨£¦¨§¦§¦
äøîàå ,íäéìò ä÷Lîe úãîBò àéäå ,dìòa úéáa§¥©§¨§¦¤¤©§¨£¥¤§¨§¨
øúé .ïeàéî àeä éøä ¯ "éìòa éðBìôa éLôà éà" :íäì̈¤¦¤§¦¦§¦©£¦£¥¥¨¥
dìòa äøbéL eléôà :äãeäé øa éñBé éaø øîà ïk ìò©¥¨©©¦¥©§¨£¦¦§¨©§¨
éLôà éà" :äøîàå ,BlMî õôç Bì àéáäì éðåðç ìöà¥¤¤§¨¦§¨¦¥¤¦¤§¨§¨¦¤§¦
àðéðç éaø" .äfî ìBãb ïeàéî Eì ïéà ¯ "éìòa éðBìôa¦§¦©£¦¥§¥¨¦¤©¦£¦¨

'åëå ú÷Bðéz ìk :øîBà ñBðâéèðà ïaäãeäé áø øîà ." ¤©§¦§¥¨¦¤¨©©§¨
:àðz .ñBðâéèðà ïa àðéðç éaøk äëìä :ìàeîL øîà̈©§¥£¨¨§©¦£¦¨¤©§¦§¨¨
äãeäé éaø íeMî ,úàOðå äãîòå ,äðàéî àlL äpè÷§©¨¤Ÿ¥£¨§¨§¨§¦¥¦©¦§¨
àéòaéà .äéðeàéî ïä ïä äéàeOéð :eøîà äøéúa ïa¤§¥¨¨§¦¤¨¥¥¥¤¨¦©£¨
,äðàéî àlL äpè÷ :òîL àz ?eäî äLc÷úð :eäì§¦§©§¨©¨§©§©¨¤Ÿ¥£¨

íeMî ,äLc÷úðå äãîòåäãeäé éaø:eøîà äøéúa ïa §¨§¨§¦§©§¨¦©¦§¨¤§¥¨¨§
íà ?àì Bà äøéúa ïa äãeäé éaøc déìò ïðaø éâéìt :eäì àéòaéà .äéðeàéî ïä ïä äéLecé÷¦¤¨¥¥¥¤¨¦©£¨§§¦¦©¨©£¥§©¦§¨¤§¥¨¨¦

Bà ïéLecé÷a ,éâéìt øîBì éöîézeléôà,ïéàeOéða eléôà éâéìt øîBì éöîéz íàå ?ïéàeOéða ¦§¥©§¦¦§¦¦£¦§¦¦§¦¦§¥©§¦¦£¦§¦¦
ïéàeOéða ,BúBîk äëìä øîBì éöîéz íàå ?BúBîk äëìä ïéà Bà BúBîk äëìäeléôà Bà £¨¨§¥£¨¨§§¦¦§¥©£¨¨§§¦¦£¦

k äëìä :ìàeîL øîà äãeäé áø øîà ,òîL àz ?ïéLecé÷aäãeäé éaøäëìä .äøéúa ïa §¦¦¨§©¨©©§¨¨©§¥£¨¨§©¦§¨¤§¥¨£¨¨
?àLcwéî àîìc Bà ,àøwéòî àáéñð äåäc :Cì éòaéz ézkàå .éâéìôc ììkî ¯òîL àz: ¦§¨¦§¦¦§©©¦¦¨¥¨©£¨§¦¨¥¦¨¨¦§¨¦©§¨¨§©

eëééøáb eæç :éLð eäì éøîà .eäðé÷cáéîì ïðaøc éâeæ éaø øãL ,ãeøîéà ïãaàc déúlëc§©¨¥§©§¨¦§§©©¦¥§©¨©§¦§§¦§¨§¦§§¥£©§©§
¯ åàì éàî .äfî ìBãb ïeàéî Eì ïéà :éaø øîà .eëãéc eëééøáb eåäéð :eäì éøîà ,eúà÷c§¨¨¨§¦§¤¡©§©§¦§¨©©¦¥§¥¨¦¤©¨

å ,äøéúa ïa äãeäé éaøk äëìäå .éLecé÷ àLcwéî äåäc ,àì !àáéñð äåäceléôàïéàeOéða ©£¨§¦¨¨©£¨¦©§¨¦¥©£¨¨§©¦§¨¤§¥¨©£¦§¦¦
'åëå øîBà øæòìà éaø" .àn÷cäpè÷a åéúBcî äåLäL íãà éúàöî àìå ,íéîëç éããö ìk ìò éðøæBç :ìàeîL øîà äãeäé áø øîà ." §©¨©¦¤§¨¨¥¨©©§¨¨©§¥¥§¦©¨¦§¥£¨¦§Ÿ¨¨¦¨¨¤¦§¨¦¨¦§©¨

:øîBà øæòéìà éaø ,àéðz .áøòì äîeøúa úìëBàå úìáBèå B÷éçî úãîBòå øöça Bnò úìéièîk øæòìà éaø dàNòL .øæòìà éaøk§©¦¤§¨¨¤£¨¨©¦¤§¨¨¦§©¤¤¦¤¨¥§¤¤¥¥§¤¤§¤¤¦§¨¨¤¤©§¨©¦¡¦¤¤¥
Bììk .dì ànhéî ïéàå ,dLøBé Bðéàå ,äéøãð úøôäa àìå ,äéãé äNòîa àìå ,dúàéöîa àì éàkæ dìòa ïéàå ,íeìk äpè÷ äNòî ïéà¥©£¥§©¨§§¥©§¨©©Ÿ¦§¦¨¨§Ÿ§©£¥¨¤¨§Ÿ©£¨©§¨¤¨§¥§¨§¥¦©¥¨§¨

éaø .ïeàéî äëéøvL àlà ,øác ìëì BzLàk dðéà :øác ìLòLBäé,äéøãð úøôäáe ,äéãé äNòîáe ,dúàéöîa éàkæ dìòa :øîBà ¤¨¨¥¨§¦§§¨¨¨¤¨¤§¦¨¥©¦§ª©¥©§¨©©¦§¦¨¨§©£¥¨¤¨©£¨©§¨¤¨
éøácî øæòéìà éaø éøác ïéàøð :éaø øîà .ïeàéîa äàöBiL àlà :øác ìëì BzLàk àéä éøä :øác ìL Bììk .dì ànhéîe ,dLøBéå§§¨¦©¥¨§¨¤¨¨£¥¦§¦§§¨¨¨¤¨¤§¨§¥¨©©¦¦§¦¦§¥©¦¡¦¤¤¦¦§¥

éaøòLBäéLä øæòéìà éaøL ,éaøå äpè÷a åéúBcî äåòLBäéåàì éà ,éîð øæòéìà éaøì ¯ èb éòaéz ,àéä BzLà éà ?÷lç éàî .÷lç ©¦§ª©¤©¦¡¦¤¤¦§¨¦¨¦§©¨§©¦§ª©¦¥©¦¥¦¦§¦¦¨¥¥§©¦¡¦¤¤©¦¦¨
'åëå øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø" !?÷Btéz éãëa àlà !éòaéz àì éîð ïeàéî ,àéä BzLàäákòå Léàä ïî àéäL äákò éîc éëéä ." ¦§¦¥©¦¨¦¨¥¤¨¦§¦¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¥¦¨¥©¨¨¤¦¦¨¦§©¨¨

,Léàä ïî àéäL äákò àéä Bæ ¯ "éìòa éðBìt úîçî" :äøîàå ,àNpéì äeòáz :ìàeîL øîà äãeäé áø øîà ?Léàä ïî dðéàL¤¥¨¦¨¦¨©©§¨¨©§¥§¨¨¦¨¥§¨§¨¥£©§¦©£¦¦©¨¨¤¦¦¨¦
dì ïúð :eäééåøz éøîàc ïéáà øa àðéðç áøå ïéáà øa ééaà .Léàä ïî dðéàL äákò àéä Bæ ¯ "éì ïéðbeäî íðéàL íãà éða úîçî"¥£©§¥¨¨¤¥¨§¨¦¦¦©¨¨¤¥¨¦¨¦©©¥©¨¦§©£¦¨©¨¦§¨§¦©§©§¨©¨
äákò àéä Bæ ¯ Ba äðàéî .äpeäkä ïî dìñôe ,åéáBø÷a äøeñà àéäå ,äéúBáBø÷a øeñà àeäå ,Léàä ïî àéäL äákò àéä Bæ ¯ èb¥¦©¨¨¤¦¦¨¦§¨¦§¤¨§¦£¨¦§¨§¨¨¦©§¨¥£¨¦©¨¨
àeä ¯ Léàa úðàîîä :ïn÷ì éðú÷ àä .äpeäkä ïî dìñt àìå ,åéáBø÷a úøzeî àéäå ,äéúBáBø÷a øzeî àeäå ,Léàä ïî dðéàL¤¥¨¦¨¦§¨¦§¤¨§¦¤¤¦§¨§Ÿ§¨¨¦©§¨¨¨¨¥§©¨©§¨¤¤§¦
dìñôe ,åéáBø÷a äøeñà àéäå ,äéúBáBø÷a øeñà àeä ¯ èb dì ïúð .äpeäkä ïî dìñt àìå ,åéáBø÷a úøzeî àéäå ,äéúBáBø÷a øzeî¨¦§¤¨§¦¤¤¦§¨§Ÿ§¨¨¦©§¨¨©¨¥¨¦§¤¨§¦£¨¦§¨§¨¨

.Løôî÷ éLeøt !äpeäkä ïîäðùîïúð .äpeäkä ïî dìñt àìå ,åéáBø÷a úøzeî àéäå ,äéúBáBø÷a øzeî àeä ¯ Léàa úðàîîä ¦©§¨¥¥¨§¨¥©§¨¤¤§¦¨¦§¤¨§¦¤¤¦§¨§Ÿ§¨¨¦©§¨¨©
äìîøàúðå ,øçàì úàOðå Ba äðàéî ,døéæçäå èb dì ïúð .äpeäkä ïî dìñôe ,åéáBø÷a äøeñà àéäå ,äéúBáBø÷a øeñà àeä ¯ èb dì̈¥¨¦§¤¨§¦£¨¦§¨§¨¨¦©§¨¨©¨¥§¤¡¦¨¥£¨§¦¥§©¥§¦§©§§¨
.Bì øBæçì äøeñà ¯ äLøbúð Bà äìîøàúðå ,øçàì úàOðå èb dì ïúð ,døéæçäå Ba äðàéî .Bì øBæçì úøzeî ¯ äLøbúð Bà¦§¨§¨¤¤©£¥£¨§¤¡¦¨¨©¨¥§¦¥§©¥§¦§©§§¨¦§¨§¨£¨©£
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רי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gw sc zenai(iyily meil)

àhéâa éôelçéàì éúàdy` hba mb aezkl ux`d mr xteq drhi - ¨¥§¦©¥§¦¨
jkl .df gqepéëä eðéwz,oe`in ly hba eazkiy minkg epwz - ©¦¨¥

àðtðàa éðBìt úa úéðBìt äðàéî éðBìt íBéa.[epipta-] §§¦¥£¨§¦©§¦§©§¨¨
:oe`ind ipte`a dpc `xnbdïðaø eðz,`ziixaa,ïeàéî eäæ éà ¨©¨¨¥¤¥

,éìòa éðBìôa éLôà éà äøîàdxn`y e`ïéLecé÷a éLôà éà ¨§¨¦¤§¦¦§¦©§¦¦¤§¦§¦¦
,éçàå énà éðeLcéwL.oe`in df ixd,äãeäé éaø øîà ïk ìò øúé ¤¦§¦¦¦§©©¨¥©¥¨©©¦§¨

eléôàdziddìòa úéáì äéáà úéaî úëìBäå ,ïBéøtàa úáLBé £¦¤¤§©¦§§¤¤¦¥¨¦¨§¥©§¨
,dtegl,ïeàéî eäæ ,éìòa éðBìôa éLôà éà äøîàåmixne` oi`e §¨§¨¦¤§¦¦§¦©§¦¤¥

.oeixt`dn zcxei dzid o`nl dpeekzd zn`a m`yïk ìò øúé̈¥©¥
úãîBò àéäå dìòa úéáa ïéaeñî ïéçøBà eéä eléôà ,äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨£¦¨§¦§¦§¥©§¨§¦¤¤
.ïeàéî àeä éøä éìòa éðBìôa éLôà éà íäì äøîàå íäéìò ä÷Lîe©§¨£¥¤§¨§¨¨¤¦¤§¦¦§¦©§¦£¥¥
el` ixdy ,o`nl zn`a zpeekzn dpi`y xnel mewn didy s`e
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,éàä ehà éàä øæâéì àîéúc eäî !àì åéçà ìáà ,åéúBöéø÷eïì òîLî à÷øîà éøîàc àkéàå . §¦¨£¨¨¦Ÿ©§¥¨¦§©©©©¨©§©¨§¦¨§¨§¦¨©
íäéúBöéø÷a úøkî dðéà àäå .ïéçàì äøeñà Ck ,Bì äøeñàL íLk :ïàéLà øa ÷çöé áø©¦§¨©©§¨§¥¤£¨¨£¨¨©¦§¨¥¨©¤¤¦§¦¥¤

.àeä ehà åéçà äøéæb !íäéúBæéîøeäðùîíáiì úøzeî ¯ døéæçäå äMàä úà Løâîä §¦¥¤§¥¨¤¨©©§¨¥¤¨¦¨§¤¡¦¨¤¤©¨¨
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יבמות. בית שמאי - פרק שלושה עשר דף קח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gw sc zenai(iyily meil)

,Bì øBæçì äøeñà ïeàéî øçà èb ,ììkä äæminrt m` s` xnelk ¤©§¨¥©©¥£¨©§
mrt ,epnn d`vi aeye d`ype xfge epnn d`vie d`yp zeax
dkld hba epnn d`viy xg`l m` ,oe`ina mrte hba epnn d`vi
dxifgdl el xeq` ,dyxib e` mc` eze` zne ,xg` mc`l d`yipe

la` .xg`l z`yipy xg`l ezyexb xifgn oickèb øçà ïeàéî¥©©¥
,Bì øBæçì úøzeîoe`ina epnn d`viy xg`l m` la` xnelk ¤¤©§

el xzen ,dyxib e` mc` eze` zne ,xg` mc`l d`yipe dkld
.dxifgdl
úðàîîädLøéâå øçàì úàOðå ,Léàaz`yipe dxfge ,ipydøçàì ©§¨¤¤¨¦§¦¥§©¥§¥§¨§©¥

Ba äðàéîez`yip aeye ,[ipya-]dLøéâå øçàìdzre ,iyilyd ¥£¨§©¥§¥§¨
,mipey`xd dilran cg`l xefgl dvexìk ,ììkä äæinäàöBiL ¤©§¨¨¤§¨

,èâa epîéäoe`ina eixg` `adn d`vi m` s`,Bì øBæçì äøeñà ¥¤§¥£¨©§
dlaiwy hbd z` lhan eixg` `ad ly oe`indy mixne` oi`e
epnn d`viy in lke .mincewd oi`eyipd z` xwere ,el mcewdn

,Bì øBæçì úøzeî ïeàéîa,rxtnl oi`eyipd z` xwer oe`indy itl §¥¤¤©§
.ezyexb xifgn df oi`e

àøîâ
hba dlran d`vie z`yipy dphw :dpynd zligza epipy
,dyxib e` mc` eze` zne xg`l z`ype ,ea dp`ine dxifgde

:`xnbd zxne` .oey`xl xefgl dlekiàîìàixacn gken - ©§¨
,dpyndéúà[`a-]ïeàéîmiipyd oi`eyipd lyìháîed z`èb ¨¥¥§©¥¥
dlaiwydyrn eid di`eyipy xxazde ,mipey`xd oi`eyipa

:`xnbd dywn .melk mpi`y dphwéäðéîøejk lr zeywdl yi ± §¦§¦
,`tiqa epipyy dnn,dLøéâå øçàì úàOðå Léàa úðàîîäaeye ©§¨¤¤¨¦§¦¥§©¥§¥§¨

z`yp,Ba äðàéîe øçàìz`yp aeyeìk ,ììkä äæ ,dLøéâå øçàì §©¥¥£¨§©¥§¥§¨¤©§¨¨
,Bì øBæçì äøeñà ,èâa epîéä äúöiLepnn d`viy lke,ïeàéîa ¤¨§¨¥¤§¥£¨©§§¥

àîìà .Bì øBæçì úøzeî,o`kn gken -déøáçc ïeàéî éúà àì± ¤¤©§©§¨Ÿ¨¥¥§©§¥
exaga dp`iny oe`ind `a `lydéãéc àhéb ìéèáez` lhane - ¨¦¦¨¦¥

ly oi`eyipa dp`in `id hb dl ozp `edy ixg`y s`e ,ely hbd
.ely hbd z` lhia exiaga oe`indy mixne` oi` ,exag

:`xnbd zvxznàøáz ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà,dxiay - ¨©©§¨¨©§¥©§¨
y xnel jixve ,df z` df mixzeq ok` mipicd ipy ,xnelkäðML éî¦¤¨¨

Bæ,df oic dpyy `pzd ±Bæ äðL àì`l` ,ipyd oicd z` dpy `l ± Ÿ¨¨
.e`py xg` `pz

:xg` uexiz d`ian `xnbdïeàéî àîìãå ,àéLe÷ éàîe ,àáø øîà̈©¨¨©§¨§¦§¨¥
déãéc èb ìháî déãéczp`nnyk `weec hb lhan oe`in `ny - ¦¥§©¥¥¦¥

la` ,hbd z` dl ozpy lraa.déãéc àhéb ìháî àì déøáçc ïeàéî¥§©§¥Ÿ§©¥¦¨¦¥
lra eze`a dp`in `idy xaecn dpynd ly `yixa ,dzrne
lraa dp`in `l `id `tiqa eli`e ,lha hbd okle ,hbd z` ozpy

:`ax x`ane .xg` lraa `l` hbd z` dl ozpyïeàéî àðL éàîe©§¨¥
déãéc àhéb ìháî àìc déøáçc`ly lraa oe`in dpey dnae - §©§¥§Ÿ§©¥¦¨¦¥

,elhany hbd z` ozpy lraa oe`inn ,elhan epi`y hbd z` ozp
melk diyrn oi`e dphw `idy dlbn oe`ind mixwnd ipya `ld

`l` .lha dhibeéãééàici lr -æéîøa úøkîcìæà ,åéúBöéø÷e åéúB ©§¥§©¤¤¦§¦¨§¦¨¨¥
edì éúééîe LaLîdze` dzti dlra ,eizevixwe eizefinx ici lr - §©¥©§¥¨

ly oe`indy minkg epwz okl .eil` dze` xifgie ipya o`nl
dxeq` `dz `linne ,mcewd lrad ly hbd z` lhai `l ipyd

:`xnbd zl`ey .ezyexb xifgn oick elìháéì àì éîð déãéc ïeàéî¥¦¥©¥Ÿ¦©¥
déãéc àhéb,lirei `l hb xara dl ozpy lra eze`a oe`in mby ± ¦¨¦¥

yeygl yi oky ,eil` xefgl xq`iz xg` mc`l z`yip m`e
éãééàcici lry -éúééîe LaLî ìéæà ,åéúBöéø÷e åéúBæéîøa úøkîc §©§¥§©¤¤¦§¦¨§¦¨¨¥§©¥©§¥

dì:`xnbd daiyn .eil` dxifgie ipyd dlraa o`nzy dpzti ± ¨
àLaMéà àìå àLaL øák àä`le dzeztl dqip xak `ld ± ¨§¨©§¨§Ÿ¦©§¨

dqip `edy xazqn ,dxifgd dyxiby xg`l m` xnelk .dzztzd
,ea dp`ine dzztzd `l `ide ,o`nz `le elv` x`yzy dzeztl
dzeztl gilviy xg`l z`yipy xg`ly miyyeg `l okl
,xg`l d`yipe dyxibyk la` .eil` xefgze ipy dlraa o`nzy
`idy zngne ,dyxiby hxgzn `edy xn`ie dpztiy yyg yi

zp`nne zztzn `id [epnn dzvi dgxk lr ixdy] eze` zade`
.ipya

:`ax siqeneàéL÷ éà àlàixaca dxizq zeywdl jl yi m` - ¤¨¦©§¨
,dpyndàéL÷ déøáçcà déøáçclraa oe`in ly cg` oicn - §©§¥©§©§¥©§¨

oe`in ly xg` oic lr ,dlra didy exiag dl ozpy hb lhany
aa.zeywdl yi ,dlra didy exiag dl ozpy hb lhan `ly lr

:dpyna epipydøéæçäå Ba äðàéîjk xg`e,øçàì úàOðå èb dì ïúð ¥£¨§¤§¦¨¨©¨¥§¦¥§©¥
äLøbúð Bà äìîøàúðå,ipydn.Bì øBæçì äøeñà:`xnbd zwiicn §¦§©§§¨¦§¨§¨£¨©§

àîòèmeyn `ed ,oey`xl xefgl dxeq` `idy mrhd - ©§¨
àä äLøbúð Bà äìîøàúðcm` la` -äðàéî,ipyaøBæçì úøzeî §¦§©§§¨¦§¨§¨¨¥£¨¤¤©§

Bì,oey`xlàîìà,o`kn gken -àhéb ìháîe déøáçc ïeàéî éúà ©§¨¨¥¥§©§¥§©¥¦¨
déãéc,oey`xd ly hbd z` lhane exiaga dp`iny oe`in `ay ± ¦¥

.dxifgdl oey`xl xzen okleéäðéîøednn jk lr zeywdl yie ± §¦§¦
dphw ,epizpyn ly `tiqa epipyyLéàa úðàîîädkldeúàOðå ©§¨¤¤¨¦§¦¥

,dLøéâå øçàìz`ype,Ba äðàéîe øçàìxg`l z`yip aeye §©¥§¥§¨§©¥¥£¨
,dyxibeìk ,ììkä äælra,Bì øBæçì äøeñà èâa epnî äúöiLlke ¤©§¨¨¤¨§¨¦¤§¥£¨©§

epnn d`viy lraàîìà .Bì øBæçì úøzeî ,ïeàéîay gken -àì §¥¤¤©§©§¨Ÿ
déãéc àhéb ìháîe ,déøáçc ïeàéî éúàexiaga dp`iny oe`iny - ¨¥¥§©§¥§©¥¦¨¦¥

.ely hbd z` lhan epi`
:`xnbd zvxznàøáz ,øæòìà éaø øîàpn` ,xnelk ,dxiay -m ¨©©¦¤§¨¨©§¨

y xnel jixve ,df z` df mixzeq mipicd ipyBæ äðML éî`pzd ± ¦¤¨¨
,df oic dpyyBæ äðL àìxg` `pz `l` ,ipyd oicd z` dpy `l ± Ÿ¨¨

.e`py
:dpynd ayiil ztqep jxc,øîà àìeò,cg` `pz dpy epzpyn z` ¨¨©

,exiag ly hb lhan epi` df lraa oe`iny `tiqa oicdy `l`
xaecnlML ïBâkïéhéâa äL,hba dlran d`vi minrt yelyy ± §¤¦§¨§¦¦

äìBãbk àéæçéîcoe`ind oi`e ,dlecbk zi`xp `id df ote`a - §¦©§¨¦§¨
la` .mincewd milrad ly oihibd zyly z` lhal leki cg`a
lraa oe`in leki ,milra ipy ly oihib ipy e` cg` lra ozpy hb

.dxifgdl mi`yx mipey`xde ,mlhal mdixg`y iyily
epy epzpyn z`y ,xfrl` iax ly evexiz itl :`xnbd zxxan

,mi`pz ipyàðz ïàî.xaca ewlgpy mi`pzd md in -áø øîà ©¨¨¨©©
áéúëc éàî ,áø øîà äãeäézexv z` x`znd weqtd zpeek dn ± §¨¨©©©¦§¦

oaxegd(c d dki`),úòLa .'eàáé øéçîa eðéöò eðéúL óñëa eðéîéî'¥¥§¤¤¨¦¥¥¦§¦¨Ÿ§¨©
äðkqä,dxez cenll `ly exfbykäLwaúðdl`yp -,Bæ äëìä ©©¨¨¦§©§¨£¨¨

,ïBLàøì øBæçzL eäî ,ïeàéîa éðMîe èâa ïBLàøî äàöiL éøäm`d £¥¤¨§¨¥¦§¥¦¥¦§¥©¤©§¨¦
dzid `le ,`l e` oey`xd ly hbd z` lhan ipyd ly oe`ind

.daeyz mciaæeæ úBàî òaøàa ãçà íãà eøëNmiiwzd dfae] ¨§¨¨¤¨§©§©¥
ax sqk mlyl mikixv eidy epiide ,'epizy sqka epinin' weqtd

[minl dlynpy dxez xac cenll ickeìàLåeci lréaø úà §¨£¤©¦
àáé÷òf` didy.øñàå ,ïéøeñàä úéáael`y okeïa äãeäé éaø úà £¦¨§¥¨£¦§¨©¤©¦§¨¤
äøéúaxb didy.øñàå ,ïéáéöða §¥¨¦§¦¦§¨©

:el`d mi`pzd el`yp zxg` dl`yy mixne` yiéaø øîà̈©©¦
ì ,éñBé éaøa ìàòîLédl`yeðëøöeä àì Bæm` ixdy ,daeyzl ¦§¨¥§©¦¥§Ÿ§©§

úøk øeqéàìd`yipe dycwzpy dphw lk xnelk ,yi` zy` ly §¦¨¥
z` ,[opaxcn] zxk xeqi`a mlerd lkl dxeq`d yi` zy` `ide

dfzøzälry ixd ,hb ila dphwd ly oe`ind ici lr zrwtd ± ¦©§¨
ok m` ,melk mpi` dphwd dyrny xxaed oe`ind iciåàì øeqéàì§¦¨

ezyexb xifgn lyïkL ìk àìdlbny ici lr exizn oe`indy Ÿ¨¤¥
.melk mpi` hbde di`eyipyíøamle` -éøä ,eìàL Ckyäúéä §©¨¨££¥¨§¨

dnezi dphwúLàdidy oernyBnà éçà,oae`x lyäéiðL àéäL ¥¤£¦¦¤¦§¦¨
Bìen` ig` oerny zne ,opaxcn oae`x lr dxeq`y -dàNðeiel §¨¨

didyåéçàoae`x lyåéáàî.el zxzen dzid okle en`n `leúîe ¨¦¥¨¦¥
[eia`n eig`] oae`x iptl ezy` dltp dzre ,eia`n eig` iel
dzid ixdy dipy meyn maid oae`x lr dxeq` ef dnai .meail

`ed wtqde ,en` ig` oerny zy`àzLä ïàîzL eäîm`d - ©¤§¨¥©§¨
ezi` di`eyipa oerny zen xg`l dzr o`nl dnaid dleki

éàn÷ ïéàeOéðì eäðéø÷òúåmi`eyipd mze` z` rxtnl xewrze - §©§§¦§§¦¦©¨¥
,dexr oae`x lr didz `l aeye mipey`xd(dúøö) íaééúúå.el §¦§©¥¨¨¨
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רג
miwxt dyelyaa cenr gw sc ± iriax wxtzenai

ììëä äæjezn xg`l z`yp m` ,dp`ine dxifgde dyxib daxd minrt elit` ,xnelk Ð

hboe`ind jezn ,el xefgl dxeq` Ð.el xefgl zxzen Ðåá äðàéîå øçàì,xnelk Ð

.ea dp`ine iyilyl z`ype dxfgåì øåæçì äøåñà èâá åðîî äàöåéù ìëit lr s` Ð

.`tiql `yix opikxt `xnbae .dicic `hibl dilha `l oe`ina oexg` lyn dzviy

àøîâàøáú.iccd` oiiyw Ðàðù éàîå
àèéâ ìèáî àìã äéøáçã ïåàéî,`nwc Ð

.`nwl dl iiexzyi`låéúåæéîøá úøëîã éãééàã
åéúåöéø÷áå.`nwc Ðùáùîå ìéæàäìcr Ð

.dl xcdne ,`xzaa zp`nncàìå àùáù àä
àùáúùàoiyexib xg`l ixdy Ð`le ,dxifgd

jklid .ea dp`ine ,enr cenrzy dqiitl leki

z`veid lk oke ,`yeaiyl dl yginl `kil

dqiit `nzqnc ,`yeaiyl opiyiig `l oe`ina

ik la` .dqiiti` `le ,o`nz `ly diab i`ed ik

hbd jezn xg`l z`yip,dqiitne jled Ð

,ezade` `ide ,oiyexiba ip` hxgzn :xn`e

dxcd jklid ,epnn dzvi dgxk lr ixdy

zp`nne.ipyaøåæçì úøúåî äðàéî àäÐ

.oey`xläéøáçã ïåàéî éúà àîìàdlbne Ð

`hib lhane ,zephw lr.`nwnäùìùùïéèéâá
`ifginc ,hba minrt yly d`ivedy Ð

iz` `lc ,ediipin cgl `xcd `l ez ,dlecbk

ylyzy mcew la` .ilehal xg`c oe`inÐ

`ira i`e ,`hib lhane dixagc oe`in iz`

dxecd`l.dl xcdn Ðàðú ïàîoxn`c Ð

.ef dpy `l ef dpyy in :lirläðëñä úòùáÐ

.dxeza ewqri `ly xfbpyåðéúù óñëálr Ð

iqei iaxa l`rnyi iax z` :epcnl zexiky ici

`l :xn`e bilt axc` `l` ,opiqxb `l xizde

.`xiza oa dcedi iaxe `aiwr iax exq` ef z`

xn`wc i`pzeaxc ,l`rnyi iaxe ax epiid Ð

.`ed `pz inpúøë øåñéàìyi` zy` xeqi` Ð

dly dyrn oi` `nl` ,hb `la dpnn zrwtd

.melkåàì øåñéàìxifgnc Ðezyexblk `l Ð

.melk dhib ded `le `id dphwc ilbc ,oky

íàä éçà úùàdxifb ,mixteq ixacn diipy Ð

.dexr `idy a`d ig` zy` meynïàîúù åäî
,el diipy `dz `ly ,mipey`xd oi`eyipa Ð

eig` zy` oebk ,dexrc zeyi`a la` .maiizze

eia`n eig` d`ype zne ,dphw en`n`hiyt Ð

dexr ixyinl dzin xg`lc oe`in iz` `lc ol

.dneaiiláø äãåîåiz` `lc ab lr s` Ð

diciclc idp ,dicic `hib lhane dixagc oe`in

dxcd `liediz `lc ,lhazp eig` iabl la` Ð

hb dl ozp :oizipzn ipzwc `de .eig` zyexb

eiaexwa dxeq`mixg`n witp `l ezc `kid Ð

`lc ,oe`inalhai`.`nwc `hibàèéùôÐ

,`hib lhane oe`in iz` :oizipzna opz `dc

zxknc icii` `l` `pxq` `l dicic elit`e

yayne lif` eizefinxaeig` la` .dl`kil Ð

.ikd xninlàåä åèà åéçà øåæâéð àîéúã åäî
lhac opifg `d :ixn` ,eig`l dil `ixy i`c Ð

.aqpinl edi` iz`e ,`hibäðùîúøúåî
íáéìmilitn mipey`xd oi`eyip :opixn` `le Ð

oi`eyip oze` eilr exq`p ixde ,mai iptl dnai

dyxiby zrya.eig` zyexb dil `iede ,eig`
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àîìà'ek yi`a zp`nnd idpinxe `hib lhane oe`in iz`ivn ded `tiqc dtebn Ð

dxeq` hba epnn d`veiy lk opixn` `nrh i`nc ,iieyw`l`l i`n`e Ð

,el xefgl zxzenc ,oiyexib xg` dzpify enk iede ,ipy iyeciw rwtne dpe`in iz` opixn`

.`tiq` `yix iieyw`l dil `gip `l` .(a,gi) dheqc ipy wxta opzck

ìéæàdl iziine yaynedil `gip `l la` Ð

,xifgi `l hb `kil elit`c xninl

(eizgz) dl yayne lif` `nlcoeik `dc Ð

.opixfb `l icinl yginl `kilcøîàiax

'ek `xaz xfrl`lr s` ,ikd wiqnc `ed `ax Ð

`nw `iiepiya ded dcedi axc abdid rcei Ð

xfrl` iaxc dinyne ,`iyewd dzid jky `ax

zay) "dxik" wxta `peeb i`d ike .[dxn`p]

,'ek zernl dcgiy dhn :`ped ax xn`c ,(`,cn

ikd xnzi` i` `l` ,'ek wgvi xa ongp ax aizene

dinyn xn`w `le .'ek dcedi ax xn` :xnzi`

zn`d rcei didy itl ,`xwirnck `ped axc

.dxn` dcedi axy

ïåâëdlecbk `ifginc oihiba dylyym`e Ð

jixhvi` dnl xfrl` iaxl :xn`z

yie ?ipnif ixz dyxibe xg`l dp`in ipzinl

rnyn `wc :xnelipnif ixz dyxibc ab lr s` ol

.dlecbk ifginl opiyiig `l Ðøåñéàìzxk

oky lk `l e`l xeqi`l zxzd:qxhpewa yxit Ð

riwtn oe`indy ,yi` zy`c zxk xeqi`

inc `lc :ozp oa dcedi epiax dywde .oiyeciwd

riwtn oe`inc ,ezyexb xifgnl yi` zy` xeqi`

ipeycwy oiyeciwa iyt` i` zxne`y ,oiyeciwd

,`id `iyew e`le !riwtn `l hb la` ,ig`e in`

zy`c xeqi` oe`ind riwtny `nrh i`dnc

yi`xefgl zxzene ,elv` dpefk `ied ok m` Ð
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ïeàéî ,Bì øBæçì äøeñà ¯ ïeàéî øçà èb :ììkä äæ¤©§¨¥©©¥£¨©£¥
úàOðå Léàa úðàîîä .Bì øBæçì úøzeî ¯ èb øçà©©¥¤¤©£©§¨¤¤§¦§¦¥
;dLøéâå ,øçàì ;Ba äðàéîe ,øçàì ;dLøéâå ,øçàì§©¥§¥§¨§©¥¥£¨§©¥§¥§¨
,Bì øBæçì äøeñà ¯ èâa epîéä äàöBiL ìk :ììkä äæ¤©§¨¨¤§¨¥¤§¥£¨©£

.Bì øBæçì úøzeî ¯ ïeàéîaàøîâïeàéî éúà :àîìà §¥¤¤©£©§¨¨¥¥
,øçàì úàOðå Léàa úðàîîä :éäðéîøe ,èb ìháîe§©¥¥§¦§¦©§¨¤¤§¦§¦¥§©¥
:ììkä äæ ;dLøéâå ,øçàì ;Ba äðàéîe ,øçàì ;dLøéâå§¥§¨§©¥¥£¨§©¥§¥§¨¤©§¨
¯ ïeàéîa ,Bì øBæçì äøeñà ¯ èâa epîéä äúöiL ìk̈¤¨§¨¥¤§¥£¨©£§¥
ìéèáe déøáçc ïeàéî éúà àì àîìà .Bì øBæçì úøzeî¤¤©£©§¨¨¨¥¥§©§¥¨¥
,àøáz :ìàeîL øîà äãeäé áø øîà !déãéc àhéb¦¨¦¥¨©©§¨¨©§¥©§¨
?àéLe÷ éàîe :àáø øîà .Bæ äðL àì Bæ äðML éî¦¤¨¨Ÿ¨¨¨©¨¨©§¨
déøáçc ïeàéî ,déãéc èb ìháî déãéc ïeàéî àîìãå§¦§¨¥¦¥§©¥¥¦¥¥§©§¥
àìc déøáçc ïeàéî àðL éàîe .déãéc àhéb ìháî àì̈§©¥¦¨¦¥©§¨¥§©§¥§¨
åéúBöéø÷e åéúBæéîøa úøkîc éãééà ,déãéc àhéb ìháî§©¥¦¨¦¥©§¥§©¤¤¦§¦¨§¦¨
ìhaéì àì éîð déãéc ïeàéî ,dì éúééîe LaLî ìæà£©§©¥©§¥¨¥¦¥©¦¨¦©¥
ìéæà åéúBöéø÷e åéúBæéîøa úøkîc éãééàc ,déãéc àhéb¦¨¦¥§©§¥§©¤¤¦§¦¨§¦¨¨¥
.àLaMéà àìå àLaL øák àä !dì éúééîe LaLî§©¥©§¥¨¨§¨©§¨§¨¦©§¨
Ba äðàéî :àéL÷ déøáçcà déøáçc ¯ àéL÷ éà àlà¤¨¦©§¨§©§¥©§©§¥©§¨¥£¨
Bà äìîøàúðå ,øçàì úàOðå èb dì ïúð ,døéæçäå§¤¡¦¨¨©¨¥§¦¥§©¥§¦§©§§¨
Bà äìîøàúðc àîòè .Bì øBæçì äøeñà ¯ äLøbúð¦§¨§¨£¨©£©£¨§¦§©§§¨
éúà ,àîìà .Bì øBæçì úøzeî ¯ äðàéî àä ,äLøbúð¦§¨§¨¨¥£¨¤¤©£©§¨¨¥
úðàîîä :éäðéîøe .déãéc àhéb ìháîe déøáçc ïeàéî¥§©§¥§©¥¦¨¦¥§¦§¦©§¨¤¤
;Ba äðàéîe ,øçàì ;dLøéâå ,øçàì úàOðå Léàa§¦§¦¥§©¥§¥§¨§©¥¥£¨

ä äæøBæçì äøeñà ¯ èâa epnî äúöiL ìk :ììk ¤©§¨¨¤¨§¨¦¤§¥£¨©£
éúà àì :àîìà .Bì øBæçì úøzeî ¯ ïeàéîa ,Bì§¥¤¤©£©§¨¨¨¥
:øæòìà éaø øîà !déãéc àhéb ìháîe déøáçc ïeàéî¥§©§¥§©¥¦¨¦¥¨©©¦¤§¨¨
ïBâk :øîà àleò .Bæ äðL àì Bæ äðML éî ,àøáz©§¨¦¤¨¨Ÿ¨¨¨¨©§

lMLøîà ?àpz ïàî .äìBãâk àéæçéîc ,ïéèéâa äL ¤¦§¨§¦¦§¦§§¨¦§¨©©¨¨©
eðéúL óñëa eðéîéî" áéúëc éàî :áø øîà äãeäé áø©§¨¨©©©¦§¦¥¥§¤¤¨¦
äëìä äLwaúð äðkqä úòLa ¯ "eàáé øéçîa eðéöò¥¥¦§¦¨Ÿ¦§©©©¨¨¦§©§¨£¨¨
òaøàa ãçà íãà eøëN ?ïBLàøì øBæçzL eäî ,ïeàéîa éðMîe èâa ïBLàøî äàöiL éøä :Bæ£¥¤¨§¨¥¦§¥¦¥¦§¥©¤©£¨¦¨§¨¨¤¨§©§©
,ïéáéöða äøéúa ïa äãeäé éaø úà ;øñàå ,ïéøeñàä úéáa àáé÷ò éaø úà eìàLå ,æeæ úBàî¥§¨£¤©¦£¦¨§¥¨£¦§¨©¤©¦§¨¤§¥¨¦§¦¦

a ìàòîLé éaø øîà .øñàåéñBé éaøàì åàì øeqéàì ,zøzä úøk øeqéàì ,eðëøöeä àì Bæì : §¨©¨©©¦¦§¨¥§©¦¥¨Ÿ§©§§¦¨¥¦©§¨§¦¨Ÿ
åéáàî åéçà dàNðe ,Bì äéiðL àéäL Bnà éçà úLà äúéä éøä :eìàL Ck ,íøa !?ïkL ìk̈¤¥§©¨¨££¥¨§¨¥¤£¦¦¤¦§¦¨§¨¨¨¦¥¨¦
äúéî øçàì ïeàéî Lé ?dúøö íaééúúå éàn÷ ïéàeOéðì eäðéø÷òúå àzLä ïàîzL eäî ,úîå̈¥©¤§¨¥¨§¨§©©§¦§§¦¦©¨¥§¦§©¥¨¨¨¥¥§©©¦¨
àáé÷ò éaø úà eìàLå eàáe ,æeæ úBàî òaøàa íãà éðá éðL eøëN ?àì Bà äåöî íB÷îa¦§¦§¨Ÿ¨§§¥§¥¨¨§©§©¥¨§¨£¤©¦£¦¨
:ïàéLà øa ÷çöé áø øîà .øñàå ,ïéáéöða äøéúa ïa äãeäé éaø úà ;øñàå .ïéøeñàä úéáa§¥¨£¦§¨©¤©¦§¨¤§¥¨¦§¦¦§¨©¨©©¦§¨©©§¨
åéúBæéîøa úøkîc eäéð àeä ,àèéLt .åéìò äøñàpL äæ ìL åéçàì úøzenL áø äãBîe¤©¤¤¤§¨¦¤¤¤¤¤§¨¨¨§¦¨¦§©¤¤¦§¦¨

,éàä ehà éàä øæâéì àîéúc eäî !àì åéçà ìáà ,åéúBöéø÷eïì òîLî à÷øîà éøîàc àkéàå . §¦¨£¨¨¦Ÿ©§¥¨¦§©©©©¨©§©¨§¦¨§¨§¦¨©
íäéúBöéø÷a úøkî dðéà àäå .ïéçàì äøeñà Ck ,Bì äøeñàL íLk :ïàéLà øa ÷çöé áø©¦§¨©©§¨§¥¤£¨¨£¨¨©¦§¨¥¨©¤¤¦§¦¥¤

.àeä ehà åéçà äøéæb !íäéúBæéîøeäðùîíáiì úøzeî ¯ døéæçäå äMàä úà Løâîä §¦¥¤§¥¨¤¨©©§¨¥¤¨¦¨§¤¡¦¨¤¤©¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gw sc zenai(iyily meil)

,Bì øBæçì äøeñà ïeàéî øçà èb ,ììkä äæminrt m` s` xnelk ¤©§¨¥©©¥£¨©§
mrt ,epnn d`vi aeye d`ype xfge epnn d`vie d`yp zeax
dkld hba epnn d`viy xg`l m` ,oe`ina mrte hba epnn d`vi
dxifgdl el xeq` ,dyxib e` mc` eze` zne ,xg` mc`l d`yipe

la` .xg`l z`yipy xg`l ezyexb xifgn oickèb øçà ïeàéî¥©©¥
,Bì øBæçì úøzeîoe`ina epnn d`viy xg`l m` la` xnelk ¤¤©§

el xzen ,dyxib e` mc` eze` zne ,xg` mc`l d`yipe dkld
.dxifgdl
úðàîîädLøéâå øçàì úàOðå ,Léàaz`yipe dxfge ,ipydøçàì ©§¨¤¤¨¦§¦¥§©¥§¥§¨§©¥

Ba äðàéîez`yip aeye ,[ipya-]dLøéâå øçàìdzre ,iyilyd ¥£¨§©¥§¥§¨
,mipey`xd dilran cg`l xefgl dvexìk ,ììkä äæinäàöBiL ¤©§¨¨¤§¨

,èâa epîéäoe`ina eixg` `adn d`vi m` s`,Bì øBæçì äøeñà ¥¤§¥£¨©§
dlaiwy hbd z` lhan eixg` `ad ly oe`indy mixne` oi`e
epnn d`viy in lke .mincewd oi`eyipd z` xwere ,el mcewdn

,Bì øBæçì úøzeî ïeàéîa,rxtnl oi`eyipd z` xwer oe`indy itl §¥¤¤©§
.ezyexb xifgn df oi`e

àøîâ
hba dlran d`vie z`yipy dphw :dpynd zligza epipy
,dyxib e` mc` eze` zne xg`l z`ype ,ea dp`ine dxifgde

:`xnbd zxne` .oey`xl xefgl dlekiàîìàixacn gken - ©§¨
,dpyndéúà[`a-]ïeàéîmiipyd oi`eyipd lyìháîed z`èb ¨¥¥§©¥¥
dlaiwydyrn eid di`eyipy xxazde ,mipey`xd oi`eyipa

:`xnbd dywn .melk mpi`y dphwéäðéîøejk lr zeywdl yi ± §¦§¦
,`tiqa epipyy dnn,dLøéâå øçàì úàOðå Léàa úðàîîäaeye ©§¨¤¤¨¦§¦¥§©¥§¥§¨

z`yp,Ba äðàéîe øçàìz`yp aeyeìk ,ììkä äæ ,dLøéâå øçàì §©¥¥£¨§©¥§¥§¨¤©§¨¨
,Bì øBæçì äøeñà ,èâa epîéä äúöiLepnn d`viy lke,ïeàéîa ¤¨§¨¥¤§¥£¨©§§¥

àîìà .Bì øBæçì úøzeî,o`kn gken -déøáçc ïeàéî éúà àì± ¤¤©§©§¨Ÿ¨¥¥§©§¥
exaga dp`iny oe`ind `a `lydéãéc àhéb ìéèáez` lhane - ¨¦¦¨¦¥

ly oi`eyipa dp`in `id hb dl ozp `edy ixg`y s`e ,ely hbd
.ely hbd z` lhia exiaga oe`indy mixne` oi` ,exag

:`xnbd zvxznàøáz ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà,dxiay - ¨©©§¨¨©§¥©§¨
y xnel jixve ,df z` df mixzeq ok` mipicd ipy ,xnelkäðML éî¦¤¨¨

Bæ,df oic dpyy `pzd ±Bæ äðL àì`l` ,ipyd oicd z` dpy `l ± Ÿ¨¨
.e`py xg` `pz

:xg` uexiz d`ian `xnbdïeàéî àîìãå ,àéLe÷ éàîe ,àáø øîà̈©¨¨©§¨§¦§¨¥
déãéc èb ìháî déãéczp`nnyk `weec hb lhan oe`in `ny - ¦¥§©¥¥¦¥

la` ,hbd z` dl ozpy lraa.déãéc àhéb ìháî àì déøáçc ïeàéî¥§©§¥Ÿ§©¥¦¨¦¥
lra eze`a dp`in `idy xaecn dpynd ly `yixa ,dzrne
lraa dp`in `l `id `tiqa eli`e ,lha hbd okle ,hbd z` ozpy

:`ax x`ane .xg` lraa `l` hbd z` dl ozpyïeàéî àðL éàîe©§¨¥
déãéc àhéb ìháî àìc déøáçc`ly lraa oe`in dpey dnae - §©§¥§Ÿ§©¥¦¨¦¥

,elhany hbd z` ozpy lraa oe`inn ,elhan epi`y hbd z` ozp
melk diyrn oi`e dphw `idy dlbn oe`ind mixwnd ipya `ld

`l` .lha dhibeéãééàici lr -æéîøa úøkîcìæà ,åéúBöéø÷e åéúB ©§¥§©¤¤¦§¦¨§¦¨¨¥
edì éúééîe LaLîdze` dzti dlra ,eizevixwe eizefinx ici lr - §©¥©§¥¨

ly oe`indy minkg epwz okl .eil` dze` xifgie ipya o`nl
dxeq` `dz `linne ,mcewd lrad ly hbd z` lhai `l ipyd

:`xnbd zl`ey .ezyexb xifgn oick elìháéì àì éîð déãéc ïeàéî¥¦¥©¥Ÿ¦©¥
déãéc àhéb,lirei `l hb xara dl ozpy lra eze`a oe`in mby ± ¦¨¦¥

yeygl yi oky ,eil` xefgl xq`iz xg` mc`l z`yip m`e
éãééàcici lry -éúééîe LaLî ìéæà ,åéúBöéø÷e åéúBæéîøa úøkîc §©§¥§©¤¤¦§¦¨§¦¨¨¥§©¥©§¥

dì:`xnbd daiyn .eil` dxifgie ipyd dlraa o`nzy dpzti ± ¨
àLaMéà àìå àLaL øák àä`le dzeztl dqip xak `ld ± ¨§¨©§¨§Ÿ¦©§¨

dqip `edy xazqn ,dxifgd dyxiby xg`l m` xnelk .dzztzd
,ea dp`ine dzztzd `l `ide ,o`nz `le elv` x`yzy dzeztl
dzeztl gilviy xg`l z`yipy xg`ly miyyeg `l okl
,xg`l d`yipe dyxibyk la` .eil` xefgze ipy dlraa o`nzy
`idy zngne ,dyxiby hxgzn `edy xn`ie dpztiy yyg yi

zp`nne zztzn `id [epnn dzvi dgxk lr ixdy] eze` zade`
.ipya

:`ax siqeneàéL÷ éà àlàixaca dxizq zeywdl jl yi m` - ¤¨¦©§¨
,dpyndàéL÷ déøáçcà déøáçclraa oe`in ly cg` oicn - §©§¥©§©§¥©§¨

oe`in ly xg` oic lr ,dlra didy exiag dl ozpy hb lhany
aa.zeywdl yi ,dlra didy exiag dl ozpy hb lhan `ly lr

:dpyna epipydøéæçäå Ba äðàéîjk xg`e,øçàì úàOðå èb dì ïúð ¥£¨§¤§¦¨¨©¨¥§¦¥§©¥
äLøbúð Bà äìîøàúðå,ipydn.Bì øBæçì äøeñà:`xnbd zwiicn §¦§©§§¨¦§¨§¨£¨©§

àîòèmeyn `ed ,oey`xl xefgl dxeq` `idy mrhd - ©§¨
àä äLøbúð Bà äìîøàúðcm` la` -äðàéî,ipyaøBæçì úøzeî §¦§©§§¨¦§¨§¨¨¥£¨¤¤©§

Bì,oey`xlàîìà,o`kn gken -àhéb ìháîe déøáçc ïeàéî éúà ©§¨¨¥¥§©§¥§©¥¦¨
déãéc,oey`xd ly hbd z` lhane exiaga dp`iny oe`in `ay ± ¦¥

.dxifgdl oey`xl xzen okleéäðéîøednn jk lr zeywdl yie ± §¦§¦
dphw ,epizpyn ly `tiqa epipyyLéàa úðàîîädkldeúàOðå ©§¨¤¤¨¦§¦¥

,dLøéâå øçàìz`ype,Ba äðàéîe øçàìxg`l z`yip aeye §©¥§¥§¨§©¥¥£¨
,dyxibeìk ,ììkä äælra,Bì øBæçì äøeñà èâa epnî äúöiLlke ¤©§¨¨¤¨§¨¦¤§¥£¨©§

epnn d`viy lraàîìà .Bì øBæçì úøzeî ,ïeàéîay gken -àì §¥¤¤©§©§¨Ÿ
déãéc àhéb ìháîe ,déøáçc ïeàéî éúàexiaga dp`iny oe`iny - ¨¥¥§©§¥§©¥¦¨¦¥

.ely hbd z` lhan epi`
:`xnbd zvxznàøáz ,øæòìà éaø øîàpn` ,xnelk ,dxiay -m ¨©©¦¤§¨¨©§¨

y xnel jixve ,df z` df mixzeq mipicd ipyBæ äðML éî`pzd ± ¦¤¨¨
,df oic dpyyBæ äðL àìxg` `pz `l` ,ipyd oicd z` dpy `l ± Ÿ¨¨

.e`py
:dpynd ayiil ztqep jxc,øîà àìeò,cg` `pz dpy epzpyn z` ¨¨©

,exiag ly hb lhan epi` df lraa oe`iny `tiqa oicdy `l`
xaecnlML ïBâkïéhéâa äL,hba dlran d`vi minrt yelyy ± §¤¦§¨§¦¦

äìBãbk àéæçéîcoe`ind oi`e ,dlecbk zi`xp `id df ote`a - §¦©§¨¦§¨
la` .mincewd milrad ly oihibd zyly z` lhal leki cg`a
lraa oe`in leki ,milra ipy ly oihib ipy e` cg` lra ozpy hb

.dxifgdl mi`yx mipey`xde ,mlhal mdixg`y iyily
epy epzpyn z`y ,xfrl` iax ly evexiz itl :`xnbd zxxan

,mi`pz ipyàðz ïàî.xaca ewlgpy mi`pzd md in -áø øîà ©¨¨¨©©
áéúëc éàî ,áø øîà äãeäézexv z` x`znd weqtd zpeek dn ± §¨¨©©©¦§¦

oaxegd(c d dki`),úòLa .'eàáé øéçîa eðéöò eðéúL óñëa eðéîéî'¥¥§¤¤¨¦¥¥¦§¦¨Ÿ§¨©
äðkqä,dxez cenll `ly exfbykäLwaúðdl`yp -,Bæ äëìä ©©¨¨¦§©§¨£¨¨

,ïBLàøì øBæçzL eäî ,ïeàéîa éðMîe èâa ïBLàøî äàöiL éøäm`d £¥¤¨§¨¥¦§¥¦¥¦§¥©¤©§¨¦
dzid `le ,`l e` oey`xd ly hbd z` lhan ipyd ly oe`ind

.daeyz mciaæeæ úBàî òaøàa ãçà íãà eøëNmiiwzd dfae] ¨§¨¨¤¨§©§©¥
ax sqk mlyl mikixv eidy epiide ,'epizy sqka epinin' weqtd

[minl dlynpy dxez xac cenll ickeìàLåeci lréaø úà §¨£¤©¦
àáé÷òf` didy.øñàå ,ïéøeñàä úéáael`y okeïa äãeäé éaø úà £¦¨§¥¨£¦§¨©¤©¦§¨¤
äøéúaxb didy.øñàå ,ïéáéöða §¥¨¦§¦¦§¨©

:el`d mi`pzd el`yp zxg` dl`yy mixne` yiéaø øîà̈©©¦
ì ,éñBé éaøa ìàòîLédl`yeðëøöeä àì Bæm` ixdy ,daeyzl ¦§¨¥§©¦¥§Ÿ§©§

úøk øeqéàìd`yipe dycwzpy dphw lk xnelk ,yi` zy` ly §¦¨¥
z` ,[opaxcn] zxk xeqi`a mlerd lkl dxeq`d yi` zy` `ide

dfzøzälry ixd ,hb ila dphwd ly oe`ind ici lr zrwtd ± ¦©§¨
ok m` ,melk mpi` dphwd dyrny xxaed oe`ind iciåàì øeqéàì§¦¨

ezyexb xifgn lyïkL ìk àìdlbny ici lr exizn oe`indy Ÿ¨¤¥
.melk mpi` hbde di`eyipyíøamle` -éøä ,eìàL Ckyäúéä §©¨¨££¥¨§¨

dnezi dphwúLàdidy oernyBnà éçà,oae`x lyäéiðL àéäL ¥¤£¦¦¤¦§¦¨
Bìen` ig` oerny zne ,opaxcn oae`x lr dxeq`y -dàNðeiel §¨¨

didyåéçàoae`x lyåéáàî.el zxzen dzid okle en`n `leúîe ¨¦¥¨¦¥
[eia`n eig`] oae`x iptl ezy` dltp dzre ,eia`n eig` iel
dzid ixdy dipy meyn maid oae`x lr dxeq` ef dnai .meail

`ed wtqde ,en` ig` oerny zy`àzLä ïàîzL eäîm`d - ©¤§¨¥©§¨
ezi` di`eyipa oerny zen xg`l dzr o`nl dnaid dleki

éàn÷ ïéàeOéðì eäðéø÷òúåmi`eyipd mze` z` rxtnl xewrze - §©§§¦§§¦¦©¨¥
,dexr oae`x lr didz `l aeye mipey`xd(dúøö) íaééúúå.el §¦§©¥¨¨¨
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המשך בעמ' רכא



xcde"רד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hw sc zenai(iriax meil)

äîBúéä úà Løâîä ïëå .øñBà øæòìà éaøåd`eyp dzidy dphwd §©¦¤§¨¨¥§¥©§¨¥¤©§¨
,opaxcn eldøéæçäå,zne ,dlcby xg`l oiae dphw dcera oia §¤§¦¨

,íáiì úøzeî,meaid zevn z` zraewd `id dzind zryy oeik ¤¤©¨¨
.ezy` dzid `id f`eéaøåäéáà dàéOäL äpè÷ .øñBà øæòìà`ide §©¦¤§¨¨¥§©¨¤¦¦¨¨¦¨

,dxezdn zycewnäLøbúðåz` laiwy dia` ici lr dzephwa §¦§¨§¨
`id ixd ,dhibáàä éiça äîBúéklawl zekf el oi` aeye ¦¨§©¥¨¨

,diyeciwåm`døéæçädltpe zne ,dphw dcera oey`xd dlra §¤§¦¨
,meail.íáiì äøeñà ìkä éøácdyexb `id dxezdny oeik ,mrhde ¦§¥©Ÿ£¨©¨¨

ixdy melk epi` dxez oicn ,dxifgdy s`e ,maid eig`l dxeq`e
ici lr oiyeciw dl epwz minkgy s`e ,diyeciw lawl ci dl oi`
z` xewrl opaxc oiyeciwa gk oi` mewn lkn ,dig` e` dn`
.maid lr dxeq` `id zercd lkl okl ,eig` zyexb ly xeqi`d

àøîâ
:xfrl` iax ly enrha dpc `xnbdäôéò øîà[mkg my-]éàî ¨©¥¨©

àîòèenrh edn ±øæòìà éaøceig` zyexb z` maiil xqe`y ©£¨§©¦¤§¨¨
,dxifgdyàøeqéàa úçà äòL åéìò äãîòå ìéàBäwxt didy oeik - ¦§¨§¨¨¨¨¨©©§¦¨

aey ,dyexb dzidyk zxk xeqi`a maid lr dxq`p eay cg` onf
.ezy` dzid znyke dxifgdy s` xeqi` eze`n zxzip dpi`

:`xnbd dywnéëä éà ,äôéòì ïðaø déì eøîàly enrh edf m` ± ¨§¥©¨¨§¥¨¦¨¥
,xfrl` iaxéòaéz àì éîð äöéìçixdy jxhvz `l dvilg mb - £¦¨©¥Ÿ¦¨¥

ie dvilgn zexehty zeixrd lkk `id.meaéîð éëä àîéz éëå§¦¥¨¨¥©¥
,dvilgn s` dxeht `idyàéðzäå,`ziixaa epipy ixde -íeMî §¨©§¨¦

,eøîà øæòìà éaø,mipa ila zne dlra dxifgde dyxbzpy dy` ©¦¤§¨¨¨§
.úöìBç:minkgl dtir zaeyzàì øæòìà éaø ,äôéò øîà àlà ¤¤¤¨¨©¥¨©¦¤§¨¨Ÿ

àîòè éàî àðòãé.xfrl` iax ly enrh z` rcei ipi` - ¨©§¨©©§¨
:xfrl` iax ixaca xg` xe`iaøæòìà éaøc àîòè eðééä ,ééaà øîà̈©©©¥©§©§¨§©¦¤§¨¨

,dvilg dkixvne maiizdl dxqe`ydéì à÷tñîxfrl` iax ± §©§¨¥
,wteqn,úìtî äúéî éàdxiznd `id dzind zry m`d xnelk ¦¦¨©¤¤

,meai zevn z` zraewe g` zy` xeqi` z`íéðBLàøä ïéàeOð éà¦¦¦¨¦¦
íéìétî:`xnbd zx`ane .meaid zevn z` miraew ±éàzry ©¦¦¦

dúìtî äúéîe ezy` dzid `id f` `ld ,meaid z` zraew ±àä ¦¨©¤¤¨
íeaééì dén÷ àéîøe -mle` .meail eiptl zltep `idïéàeOð éà ©§¨©¥§¦¦¦¦
íéìétî íéðBLàøädyxib dlray ote`a ,meaid z` miraew ± ¨¦¦©¦¦

meaid z` reawl mileki mpi` xak mipey`xd oi`eyipd ,dxifgde
ixdyøeqéàa úçà äòL åéìò äãîò àädxq`pe ,dyxbzdyk ¨¨§¨¨¨¨¨©©§¦

mpi` dl` mle` ,miipy oi`eyip jk xg` eid mpn`e ,zinler eilr
.dvilg xfrl` iax dze` jixvd wtqd zngn .meaid z` miraew

:xfrl` iax ixaca sqep xe`iaéaøì àèéLt íìBòì ,øîà àáø̈¨¨©§¨§¦¨§©¦
,úìtî äúéîc øæòìà,maiizdl s` zxzen oicd xwirn jkitle ¤§¨¨§¦¨©¤¤

eäéîemle` ±ïéLeøéâa ïéàé÷a ìkäzyxbzn dy` xy`k ,xnelk ¦©Ÿ§¦¦§¥¦
oi`eyipd xg`l dyxbzpy mircei lkde xacd mqxtzn

,mipey`xdäøæça ïéàé÷a ìkä ïéàåyie ,dipy mrt d`ype xfgy §¥©Ÿ§¦¦©£¨¨
:ddnz `xnbd .eig` zyexb maiin `edy exn`iy yygäaøcà©§©¨

d ,jtidl -äøæç,oiyexibd xg`làì÷ déì úéà déúez àáúéc ïåék £¨¨¥¨§¨§¨¥¦¥¨¨
xzei mqxtzne xacl lew yi ,eizgz zayei `idy oeik -

:`xnbd zvxzn .oiyexibnïðé÷ñò àì éîxaecny okzi `l ike ± ¦Ÿ©§¦©
ote`a o`kàøôöa áéëLe àúøeàa døcäàcdlila dxifgdy - §©§§¨§§¨§¥§©§¨

xfrl` iaxe ,dxifgdy xacd mqxtzd `l oiicre ,xwaa zne
.miipyd oi`eyipl lew did `ly dfk ote`a wx maiil xqe`

:xfrl` iax ixaca sqep xe`iaéaøc àîòè eðééä ,øîà éLà áø©©¦¨©©§©§¨§©¦
øæòìà,dvilg dkixvne maiizdl dxqe`yéðä øæâc`ed oky ± ¤§¨¨§¨©¨¥

zne dxifgde dlecbd ezy` yxiby ina xfebíeMîdphwäîBúé ¦§¨
,døéæçäå áàä éiçaddlecba exizi m`e ,dpynd seqa `aen §©¥¨¨§¤§¦¨

dxeq` zercd lkl mye ,dphw dnezia mb exizi maiizdl
.dxezd on maiizdl

:`xnbd dtiqenàøazñî éîð éëäly enrh dfy xazqn mb jke ± ¨¥©¥¦§©§¨
,xfrl` iaxéðz÷cîa epipyy dnn -àôéñ,dpynd lyäpè÷ ¦§¨¨¥¥¨§©¨

,äLøbúðå äéáà dàéOäLdpic,áàä éiça äîBúékoi` xnelk ¤¦¦¨¨¦¨§¦§¨§¨¦¨§©¥¨¨

,diyeciw z` lawl da zekf cer dia`låm`døéæçädcera §¤§¦¨
,zne dphw.íáiì äøeñàL ìkä éøácdyweàøîéîì éàî éàädn - ¦§¥©Ÿ¤£¨©¨¨©©§¥§¨

,eprinydl `pzd `aàèéLtixdy ,mail dxeq`y `ed heyt - §¦¨
oi`e ,opaxcn `l` dpi` dzxfgde ,eig` zyexb `id dxezdn

.dxezdn eig` zyexb oic lhal opaxc oi`eyip ly mgekaàlà¤¨
ïì òîLî à÷ àä åàì,eprinydl dpynd dzvx z`f i`ce `l` ± ¨¨¨©§©¨

,øæòìà éaøc àîòèd xy`k mby xaeqdenk] opaxcn md oiyexib ©§¨§©¦¤§¨¨
meyn `ed ,maiizdl dxeq` ,[dpyna mipey`xd mixwnaøæâc§¨©

ðäéàä íeMî Cmb exizi `ny opaxc oiyexibdy mipte`a - ¨¨¦©
:`xnbd zpwqn .dxezdn oiyexibdy dxwnadpéî òîLok` - §©¦¨

.xfrl` iax ly enrh dfy gken
:iy` ax ly evexizl di`x d`ian `xnbdàéðz`ziixaadéúååk ©§¨§¨¥

äéáà dàéOäL äpè÷a øæòìà éaøì íéîëç íéãBî ,éLà áøc§©©¦¦£¨¦§©¦¤§¨¨¦§©¨¤¦¦¨¨¦¨
,äLøbúðåedøéæçäå ,áàä éiça äîBúék àéä éøämeail dltpe zne §¦§¨§¨£¥¦¦¨§©¥¨¨§¤§¦¨

,eig` iptlïéøeîb ïéLeøéb äéLeøébL éðtî ,íáiì äøeñàLon ¤£¨©¨¨¦§¥¤¥¤¨¥¦§¦
,dxezdäøeîb äøæç dúøæç ïéàå.opaxcn `l` dxezdnäna §¥£¨¨¨£¨¨§¨©¤

äpè÷ àéäLk dLøébL ,íéøeîà íéøác,dxezdn diyexiby §¨¦£¦¤¥§¨§¤¦§©¨
äpè÷ àéäLk døéæçäå,opaxcn diyeciwy dphw dcera zneìáà §¤§¦¨§¤¦§©¨£¨

,äìBãb àéäLk døéæçäå äpè÷ àéäLk dLøébmiipyd diyeciw mby ¥§¨§¤¦§©¨§¤§¦¨§¤¦§¨
,dxezdnéîð éày ote`a mb e` ±àéäLk døéæçäoiicräìãâå äpè÷ ¦©¥¤§¦¨§¤¦§©¨§¨§¨

Bìöà,dxezdn diyeciw eyrp jkay ,dlcby xg`l dilr `ae ¤§
úîe,meail eig` iptl dltpe,úîaééúî Bà úöìBç Bàzhiy ef ¥¤¤¦§©¤¤

.minkg,eøîà øæòìà éaø íeMîmiipyd diyeciw xy`k mb ¦©¦¤§¨¨¨§
dxezdn.úîaééúî àìå úöìBçdligza dazk `ziixady jezne ¤¤§Ÿ¦§©¤¤

,mail dxeq` a`d iiga dneziy xfrl` iaxl minkg miceny
dkld zngny jgxk lre ,ef dklda wqr xfrl` iax mby rnyn

.mixg`d mipte`a mb xfrl` iax xq` ef
:xfrl` iax zhiya dpc `xnbddépéî àòaepnn l`y ±áøî àáø §¨¦¥¨¨¥©

,ïîçðdxeq` dxifgde dyxbzpy dlecby xfrl` iax zrcl ©§¨
,maiizdldúøödyxib `lyeäî,maiizdl zxzen `id m`d - ¨¨¨©

.dyxbzdy ezy` meyn dyxbzd `ly dzxv xefbp `ny e`
déì øîà,`axl ongp axäøéæb äôeb àéädyxiby dlecb ixd - ¨©¥¦¨§¥¨

meyn dxifb zngn `l` dxeq` dpi` dnvra `id ,dxifgde
,dxifgde dyxiby a`d iiga dnezi dphwäøéæb øBæâéðå íe÷éð ïðàå©£©¥§¦§§¥¨

äøéæâì.dzxv z` mb xeq`pe dxifb lr dxifb xefbpe cenrp ike - ¦§¥¨
:`xnbd dywnàéðz àäå,`ziixaa epipy ixde ±øæòìà éaø íeMî §¨©§¨¦©¦¤§¨¨

,úöìBç dúøöå àéä eøîà,denzl yieCzòc à÷ìñ dúøöå àéä± ¨§¦§¨¨¨¤¤¦§¨¨¨¨§¨©§¨
zg` zvilgy i`ce ixd ,zevleg odizyy jzrc lr dlri ike

,dzxag zxhet odnåàì àlà,`ziixad zpeek ef i`ce `l` -Bà ¤¨¨
,úöìBç dúøö Bà àéäzvlegy dzxva mb xfeb xfrl` iaxy ixd ¦¨¨¨¤¤

dzxv xfrl` iaxly xn`y ongp axk `le ,znaiizn `le
:`xnbd zvxzn .znaiiznúöøúî÷ éöeøz åàìdywed `l ike - ¨¨¥¨§¨§©

ok m`e ,dzpeek z` yxtl zkxvede `ziixad oeyl jléëä õéøz̈¥¨¥
,jk uxzz -àéädxifgde dyxiby dlecbd ±,úöìBçla`dúøö ¦¤¤¨¨¨

.úîaééúî Bà úöìBç Bà¤¤¦§©¤¤

äðùî
e` mdn zg`y zeig` izy e`ypy mig` ipya dpc epzpyn

:mdn cg` zne opaxc oi`eyipa eid mdipyïéçà éðLeidyïéàeNð §¥©¦§¦
ìúBéçà ézLzeneziúBpè÷,opaxcn odiyeciwyìL dìòa úîe ¦§¥£¨§©¥©§¨¤

ïäî úçà,mipa `laàöz eælä`la weyl zxzen dlra zny ef - ©©¥¤©¥¥¥
,meaie dvilgíeMîzexr `idyäMà úBçà.opaxcnïëåoicd ¦£¦¨§¥

aézLzeig`,úBLøçoi`e ,opaxcn `l` mpi` zyxg i`eyip mby §¥¥§
.zyxgd dzeg`l ieyp maidyk znaiizn odn zg`

zg` ,zeig` izyl mi`eyp eidy mig` ipyäìBãbdi`eyipy §¨
,dxezdnåzg`äpè÷e ,opaxcn di`eyipyäpè÷ ìL dìòa úî §§©¨¥©§¨¤§©¨

,meail dlecbd ly dlra iptl dltpeúBçà íeMî äpèwä àöz¥¥©§©¨¦£
äMà.dvilge meain dxehteäìBãb ìL dìòa úîdlecbd dltpe ¦¨¥©§¨¤§¨

d ly dlra iptlzeg`l dxezdn dwif yi mail ixde .meail dphw
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המשך בעמ' רכו

miwxt dyelya` cenr hw sc ± iriax wxtzenai
øñåà øæòìà éáøå.`xnba `nrh yxtn Ðäîåúéä ùøâîä ïëådn` de`iydy dphw Ð

dzelcba oia dzephwa oia dxifgde ,dig`e,zltn dzinc xn`ck ,mail zxzen Ð

y` dzid dzin zryae.ezäùøâúðå äéáà äàéùäù äðè÷dia` lawe ,dzephwa Ð

`id ixd ,dhib z` lawne :(a,en zeaezk) "dzztzpy dxrp" wxta xn`ck ,dhib

dnezik`ed ig dia`y it lr s` ,a`d iigaÐ

gk el oi` aeyc ,oiyeciw oiprl dnezik `id

d`iydyn m` :mzd xn`ck ,diyeciw lawlÐ

.da zeyx dia`l oi`äøåñà äúåðè÷á äøéæçäå
íáéì,opaxl elit`e ,dzephwa zn m` Ð

dxfg dzxfg oi`e oixenb oiyexib diyexibc

rwte li`ed ,melk opi` dphw iyeciwc ,dxenb

dyexbk dl `iede ,ci dl oi` `ide a` zekf

.zcnereàøîâäôéò.mkg my Ðúçà äòù
.zxka `idy ,eig` zyexb xeqi`a Ðúúéî éà

úìôî ìòá.mipey`xd oi`eyip gk e` meaiil Ð

ïéùåøéâá íéàé÷áoi`ex lkd Ð,dyxby

oiyexibcdil zil dxfg la` .edl zi` `lw

aikye `zxe`a dl xcdn `wc oipnifc ,`lw

,`xtvadf :ixn`e ,dzxfga iypi` efg `lc

.eig` zyexb maiinïðé÷ñò àì éî`kil in Ð

.ikd iedc oipnifc ,ikda oizipzn inp inewe`l

êðä øæâãlk Ðzxfgeniiga dnezi meyn xfb

ixd dzxfg xg`lc oizipzna opixn`c ,a`d

.dyexbk `idàèéùôdia`l oi`e li`edc Ð

dphw `ide ,da zeyxixde ,dxfg dzxfg oi` Ð

diipz ikdl `l` .dyexbk `id,oizipzna

.`d meyn `ziinwc `nrhc opireny`läîá
íéøåîà íéøáãdyxibyk micen minkgc Ð

`idyk dxifgde dhib dia` lawe dphw `idyk

zne ,dycwl dl `le dia`l `l gk oi`c ,dphw

dlra `lc ,dphw `idykdlcbyniedzc

.oiyeciw dlcbyn d`iaåìöà äìãâå:opixn` Ð

.od oiyeciw dlcbyn dpey`x d`ia mzqíåùî
'åë åøîà øæòìà éáømicene :lirl ipzwcne Ð

a`d iiga dnezia xfrl` iaxl minkgÐ

`nrhc ,xfrl` iax da ixii` `nl`

.`d meyn `ziipxg`acäúøözxfgenc Ð

dlecb.edn xfrl` iaxläøéæâ àôåâ àéäÐ

.a`d iiga dnezi meynäøéæâì äøéæâdzxv Ð

.`id eh`úöìåç àéämai `a m` Ðwwfdldl

la` .znaiizn `le ,dzxv zxhete zvleg Ð

wwfp m`dzxvl,znaiizn e` zvleg e` Ð

.zxhtp `ideäðùîäùà úåçà íåùî àöú
.meaiine dvilgn dxehte Ðìù äìòá úî

äìåãâdphwd lra iptl dltpe Ðly dzwif Ð

,eilr dphwd zxqe` dxezd on `idy dlecb

dwif irewt`l `nil` `le ,opaxcn di`eyipc

eyri dne ,ezwewf zeg` dl `iede ,`ziixe`c?
ïàîúù äðè÷ä ïéãîìî øîåà øæòéìà éáøåáÐ

xewrzeoax .dlecbd z` maiin `die ,di`eyip

l`ilnbøîåàoaxc .ef z` zxqe` dzwif oi` Ð

`nil` `l :xnelk ,dwif oi` xaeq l`ilnb

zenai) "l`ilnb oax" wxta izyxitck ,dwif

dp`in m` ,jkld .(`,`pe`l m`e .dlecb maiizze ,dp`in Ðdlecbl ulgin la` .dy` zeg` meyn efld `vze ,oixenb di`eyip eidie ,licbzy cr elv` dphw oiznz Ð,`l Ð

lqtczeg` meyn eilr dphwd z`.dvelgåì éà.el ie` Ðèâá åúùà úà àéöåî:`xnba xn`ck ,o`nl dze` oicnln oi`e Ðwgxziazine .oipe`ind on mc`,dizez dazi `l inp

maiizz `l efe ,hba `vz `l` ,dwif yi :xaqwc.dvilga `vz `l` ,dyexb zeg` meyn Ðàøîâéøù éîå.o`nzy dphw cnll Ð'åë íãà ÷áãé.onwl edlekc `nrh yxtn Ð

ïåáøò ïî.axr `di `ly Ðìåàù àáàë.'eke iep myl eznai qpekd :"ulegd" wxt Ð
øîàå
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àéädxifbl dxifb xefbpe mewip op`e dxifb dtebmeyn ,dxifb dteb `id :qxhpewa yxit Ð

,`nrh i`dl xn`c `ed iy` ax `dc :wgvi epiaxl d`xp oi`e .a`d iiga dnezi

dxifb dteb `id :yxtl yi `l` ?`ax `leitl ,eig` zyexb maii mlerd exn`i `ny Ð

dxifb xn`w `wec e`le .lirl `ax xn`ck ,dxfga oi`iwa lkd oi`e oiyexiba oi`iwa lkdy

`l` dpi` :xnelk `l` .`kd jiiy `lc ,dxifbl

.opaxc `xeqi`

÷çøúéåmipe`ind onl`ppg epiax yxit Ð

mya (a,fw zenai) oiwxit yixa

`idy di`x e`iaiy cr dnezi ycwl oi`c :oe`b

epiwzc `de .mipe`ind on wgxzdl ick ,zxbea

(a,aiw) onwl xn`ck oi`eyip opax dljixv Ð

yegl yiy `kid `wec epiidc oe`bd ixacl xnel

el oi` `kdn ,edine .xwtd bdpn da ebdpi `ly

.o`nl decnli `ly `l` di`x
`iz`
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døéæçäå äîBúiä úà Løâîä ïëå .øñBà øæòìà éaøå§©¦¤§¨¨¥§¥©§¨¥¤©§¨§¤¡¦¨
dàéOäL äpè÷ .øñBà øæòìà éaøå ,íáiì úøzeî ¯¤¤©¨¨§©¦¤§¨¨¥§©¨¤¦¦¨
¯ døéæçäå .áàä éiça äîBúék ¯ äLøbúðå äéáà̈¦¨§¦§¨§¨¦¨§©¥¨¨§¤¡¦¨

.íáiì äøeñà ìkä éøácàøîâéàî :äôéò øîà ¦§¥©Ÿ£¨©¨¨¨©¥¨©
úçà äòL åéìò äãîòå ìéàBä ¯ øæòìà éaøc àîòè©£¨§©¦¤§¨¨¦§¨§¨¨¨¨¨©©
éîð äöéìç ,éëä éà :äôéòì ïðaø déì eøîà .àøeqéàa§¦¨¨§¥©¨©§¥¨¦¨¦£¦¨©¦
éaø íeMî ,àéðúäå ¯ éîð éëä àîéz éëå !éòaéz àì̈¦¨¥§¦¥¨¨¦©¦§¨©§¨¦©¦
øæòìà éaø :äôéò øîà àlà !úöìBç :eøîà øæòìà¤§¨¨¨§¤¤¤¨¨©¥¨©¦¤§¨¨
éaøc àîòè eðééä :ééaà øîà .àîòè éàî àðòãé àì̈¨©£¨©©£¨¨©©©¥©§©£¨§©¦

àä ¯ úìtî äúéî éà .íéìétî íéðBLàøä ïéàeOð éà ,úìtî äúéî éà déì à÷tñî :øæòìà¤§¨¨§©§¨¥¦¦¨©¤¤¦¦¦¨¦¦©¦¦¦¦¨©¤¤¨
.øeqéàa úçà äòL åéìò äãîò àä ¯ íéìétî íéðBLàøä ïéàeOð éà ,íeaééì dén÷ àéîø©§¨©¥§¦¦¦¦¨¦¦©¦¦¨¨§¨¨¨¨¨©©§¦
ìkä ïéàå ïéLeøéâa ïéàé÷a ìkä ,eäéîe .úìtî äúéîc øæòìà éaøì àèéLt íìBòì :øîà àáø̈¨¨©§¨§¦¨§©¦¤§¨¨§¦¨©¤¤¦©Ÿ§¦¦§¥¦§¥©Ÿ
døãäàc ïðé÷ñò àì éî !àì÷ déì úéà déúBz àáúéc ïåék ,äøæç :äaøcà .äøæça ïéàé÷a§¦¦©£¨¨©§©¨£¨¨¥¨§¨§¨¥¦¥¨¨¦¨¨§¦©§©©§¨

î éðä øæâc :øæòìà éaøc àîòè eðééä :øîà éLà áø .àøôöa áéëLe àúøBàaäîBúé íeM §§¨§¦§©§¨©©¦¨©©§©£¨§©¦¤§¨¨§¨©¨¥¦§¨
äLøbúðå äéáà dàéOäL äpè÷ :àôéñ éðú÷cî ,àøazñî éîð éëä .døéæçäå áàä éiça§©¥¨¨§¤¡¦¨¨¦©¦¦§©§¨¦§¨¨¥¥¨§©¨¤¦¦¨¨¦¨§¦§¨§¨
!àèéLt ?àøîéîì éàî éàä .íáiì äøeñàL ìkä éøác ¯ døéæçäå ,áàä éiça äîBúék ¯¦¨§©¥¨¨§¤¡¦¨¦§¥©Ÿ¤£¨©¨¨©©§¥§¨§¦¨

àä åàì àlàïì òîLî à÷c àîòè :øæòìà éaøðä øæâcàéðz .dpéî òîL ,éàä íeMî C ¤¨¨¨¨©§©¨©£¨§©¦¤§¨¨§¨©¨¨¦©§©¦¨©§¨
ì íéîëç íéãBî ,éLà áøc déúååkøæòìà éaøéøä ¯ äLøbúðå äéáà dàéOäL äpè÷a §¨¥§©©¦¦£¨¦§©¦¤§¨¨¦§©¨¤¦¦¨¨¦¨§¦§¨§¨£¥

ïéàå ïéøeîb ïéLeøéb äéLeøébL éðtî ,íáiì äøeñàL ¯ døéæçäå ,áàä éiça äîBúék àéä¦¦¨§©¥¨¨§¤¡¦¨¤£¨©¨¨¦§¥¤¥¤¨¥¦§¦§¥
.äøeîb äøæç dúøæçíéøeîà íéøác äna,äpè÷ àéäLk døéæçäå äpè÷ àéäLk dLøébL ¯ £¨¨¨£¨¨§¨©¤§¨¦£¦¤¥§¨§¤¦§©¨§¤¡¦¨§¤¦§©¨

äìãâå ,äpè÷ àéäLk døéæçä éîð éà ,äìBãb àéäLk døéæçäå äpè÷ àéäLk dLøéb ìáà£¨¥§¨§¤¦§©¨§¤¡¦¨§¤¦§¨¦©¦¤¡¦¨§¤¦§©¨§¨§¨
.úîaééúî àìå úöìBç :eøîà øæòìà éaø íeMî .úîaééúî Bà úöìBç Bà ¯ úîe Bìöà¤§¥¤¤¦§©¤¤¦©¦¤§¨¨¨§¤¤§Ÿ¦§©¤¤
øBæâéðå íe÷éð ïðàå ,äøéæb dôeb àéä :déì øîà ?eäî dúøö :ïîçð áøî àáø dépéî àòa§¨¦¥¨¨¥©©§¨¨¨¨©£©¥¦¨§¥¨©£©¥§¦§
dúøöå àéä .úöìBç dúøöå àéä :eøîà øæòìà éaø íeMî ,àéðz àäå !?äøéæâì äøéæb§¥¨¦§¥¨§¨©§¨¦©¦¤§¨¨¨§¦§¨¨¨¤¤¦§¨¨¨
:éëä õéøz ?zöøúî÷ éöeøz åàì !?úöìBç dúøö Bà àéä Bà ¯ åàì àlà ?Cúòc à÷ìñ̈§¨©£¨¤¨¨¦¨¨¨¤¤¨¨¥¨§¨§©§§¥¨¦

.úîaééúî Bà úöìBç Bà ¯ dúøö .úöìBç àéääðùîì ïéàeNð ïéçà éðLúBéçà ézL ¦¤¤¨¨¨¤¤¦§©¤¤§¥©¦§¦¦§¥£¨
.úBLøç ézL ïëå .äMà úBçà íeMî àöz eælä ¯ ïäî úçà ìL dìòa úîe ,úBpè÷§©¥©§¨¤©©¥¤©¥¥¥¦£¦¨§¥§¥¥§
ìL dìòa úî .äMà úBçà íeMî äpèwä àöz ¯ äpè÷ ìL dìòa úî ,äpè÷e äìBãb§¨§©¨¥©§¨¤§©¨¥¥©§©¨¦£¦¨¥©§¨¤

nìî :øîBà øæòéìà éaø ¯ äìBãbíà :øîBà ìàéìîb ïaø ,Ba ïàîzL äpèwä úà ïéã §¨©¦¡¦¤¤¥§©§¦¤©§©¨¤§¨¥©¨©§¦¥¥¦
éaø .äMà úBçà íeMî eælä àöúå ,ìécâzL ãò ïézîz ¯ åàì íàå ,äðàéî ¯ äðàéî¥£¨¥£¨§¦¨©§¦©¤©§¦§¥¥©¥¦£¦¨©¦

òLBäéåéçà úLàå èâa BzLà úà àéöBî .åéçà úLà ìò Bì éà ,BzLà ìò Bì éà :øîBà §ª©¥¦©¦§¦©¥¤¨¦¦¤¦§§¥§¥¤¨¦
.äöéìçaàøîâìLa íãà ÷aãé íìBòì :àøt÷ øa éðúäå ?éøL éîe÷çøúéå íéøác äL ©£¦¨¦¨¥§¨¨¥©©¨¨§¨¦§©¨¨¦§¨§¨¦§¦§©¥

ìMîìLa ÷aãé .íéøác äL÷çøúéå .íéøãð úøôäáe ,íBìL úàáäáe ,äöéìça :íéøác äL ¦§¨§¨¦¦§©¦§¨§¨¦©£¦¨©£¨©¨©£¨©§¨¦§¦§©¥
ìMî,àôeb .éðàL äåöîc ïeàéî !úBðBáøòä ïîe ,úBðBã÷tä ïîe ,ïeàénä ïî :íéøác äL ¦§¨§¨¦¦©¥¦©¦§¦¨¥§¥§¦§¨¨¥¨

ìLa íãà ÷aãé íìBòì :àøt÷ øa éðzàaà ,àéðúc ,ìeàL àaàk ¯ äöéìça :íéøác äL ¨¥©©¨¨§¨¦§©¨¨¦§¨§¨¦©£¦¨§©¨¨§©§¨©¨
ì Bzîáé úà ñðBkä :øîBà ìeàLì ,éBð íLì ,úeLéà íLòâBt eléàk ¯ øçà øác íL ¨¥©¥¤§¦§§¥§¥¦§¥¨¨©¥§¦¥©

"eäôãøå íBìL Lwa" :áéúëc ¯ íBìL úàáäa .øæîî ãìeä úBéäì éðéòa áBø÷å ,äåøòä¤§¨§¨§¥©¦§©¨¨©§¥©£¨©¨¦§¦©¥¨§¨§¥
øîàå
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רכ "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hw sc zenai(iriax meil)

äîBúéä úà Løâîä ïëå .øñBà øæòìà éaøåd`eyp dzidy dphwd §©¦¤§¨¨¥§¥©§¨¥¤©§¨
,opaxcn eldøéæçäå,zne ,dlcby xg`l oiae dphw dcera oia §¤§¦¨

,íáiì úøzeî,meaid zevn z` zraewd `id dzind zryy oeik ¤¤©¨¨
.ezy` dzid `id f`eéaøåäéáà dàéOäL äpè÷ .øñBà øæòìà`ide §©¦¤§¨¨¥§©¨¤¦¦¨¨¦¨

,dxezdn zycewnäLøbúðåz` laiwy dia` ici lr dzephwa §¦§¨§¨
`id ixd ,dhibáàä éiça äîBúéklawl zekf el oi` aeye ¦¨§©¥¨¨

,diyeciwåm`døéæçädltpe zne ,dphw dcera oey`xd dlra §¤§¦¨
,meail.íáiì äøeñà ìkä éøácdyexb `id dxezdny oeik ,mrhde ¦§¥©Ÿ£¨©¨¨

ixdy melk epi` dxez oicn ,dxifgdy s`e ,maid eig`l dxeq`e
ici lr oiyeciw dl epwz minkgy s`e ,diyeciw lawl ci dl oi`
z` xewrl opaxc oiyeciwa gk oi` mewn lkn ,dig` e` dn`
.maid lr dxeq` `id zercd lkl okl ,eig` zyexb ly xeqi`d

àøîâ
:xfrl` iax ly enrha dpc `xnbdäôéò øîà[mkg my-]éàî ¨©¥¨©

àîòèenrh edn ±øæòìà éaøceig` zyexb z` maiil xqe`y ©£¨§©¦¤§¨¨
,dxifgdyàøeqéàa úçà äòL åéìò äãîòå ìéàBäwxt didy oeik - ¦§¨§¨¨¨¨¨©©§¦¨

aey ,dyexb dzidyk zxk xeqi`a maid lr dxq`p eay cg` onf
.ezy` dzid znyke dxifgdy s` xeqi` eze`n zxzip dpi`

:`xnbd dywnéëä éà ,äôéòì ïðaø déì eøîàly enrh edf m` ± ¨§¥©¨¨§¥¨¦¨¥
,xfrl` iaxéòaéz àì éîð äöéìçixdy jxhvz `l dvilg mb - £¦¨©¥Ÿ¦¨¥

ie dvilgn zexehty zeixrd lkk `id.meaéîð éëä àîéz éëå§¦¥¨¨¥©¥
,dvilgn s` dxeht `idyàéðzäå,`ziixaa epipy ixde -íeMî §¨©§¨¦

,eøîà øæòìà éaø,mipa ila zne dlra dxifgde dyxbzpy dy` ©¦¤§¨¨¨§
.úöìBç:minkgl dtir zaeyzàì øæòìà éaø ,äôéò øîà àlà ¤¤¤¨¨©¥¨©¦¤§¨¨Ÿ

àîòè éàî àðòãé.xfrl` iax ly enrh z` rcei ipi` - ¨©§¨©©§¨
:xfrl` iax ixaca xg` xe`iaøæòìà éaøc àîòè eðééä ,ééaà øîà̈©©©¥©§©§¨§©¦¤§¨¨

,dvilg dkixvne maiizdl dxqe`ydéì à÷tñîxfrl` iax ± §©§¨¥
,wteqn,úìtî äúéî éàdxiznd `id dzind zry m`d xnelk ¦¦¨©¤¤

,meai zevn z` zraewe g` zy` xeqi` z`íéðBLàøä ïéàeOð éà¦¦¦¨¦¦
íéìétî:`xnbd zx`ane .meaid zevn z` miraew ±éàzry ©¦¦¦

dúìtî äúéîe ezy` dzid `id f` `ld ,meaid z` zraew ±àä ¦¨©¤¤¨
íeaééì dén÷ àéîøe -mle` .meail eiptl zltep `idïéàeOð éà ©§¨©¥§¦¦¦¦
íéìétî íéðBLàøädyxib dlray ote`a ,meaid z` miraew ± ¨¦¦©¦¦

meaid z` reawl mileki mpi` xak mipey`xd oi`eyipd ,dxifgde
ixdyøeqéàa úçà äòL åéìò äãîò àädxq`pe ,dyxbzdyk ¨¨§¨¨¨¨¨©©§¦

mpi` dl` mle` ,miipy oi`eyip jk xg` eid mpn`e ,zinler eilr
.dvilg xfrl` iax dze` jixvd wtqd zngn .meaid z` miraew

:xfrl` iax ixaca sqep xe`iaéaøì àèéLt íìBòì ,øîà àáø̈¨¨©§¨§¦¨§©¦
,úìtî äúéîc øæòìà,maiizdl s` zxzen oicd xwirn jkitle ¤§¨¨§¦¨©¤¤

eäéîemle` ±ïéLeøéâa ïéàé÷a ìkäzyxbzn dy` xy`k ,xnelk ¦©Ÿ§¦¦§¥¦
oi`eyipd xg`l dyxbzpy mircei lkde xacd mqxtzn

,mipey`xdäøæça ïéàé÷a ìkä ïéàåyie ,dipy mrt d`ype xfgy §¥©Ÿ§¦¦©£¨¨
:ddnz `xnbd .eig` zyexb maiin `edy exn`iy yygäaøcà©§©¨

d ,jtidl -äøæç,oiyexibd xg`làì÷ déì úéà déúez àáúéc ïåék £¨¨¥¨§¨§¨¥¦¥¨¨
xzei mqxtzne xacl lew yi ,eizgz zayei `idy oeik -

:`xnbd zvxzn .oiyexibnïðé÷ñò àì éîxaecny okzi `l ike ± ¦Ÿ©§¦©
ote`a o`kàøôöa áéëLe àúøeàa døcäàcdlila dxifgdy - §©§§¨§§¨§¥§©§¨

xfrl` iaxe ,dxifgdy xacd mqxtzd `l oiicre ,xwaa zne
.miipyd oi`eyipl lew did `ly dfk ote`a wx maiil xqe`

:xfrl` iax ixaca sqep xe`iaéaøc àîòè eðééä ,øîà éLà áø©©¦¨©©§©§¨§©¦
øæòìà,dvilg dkixvne maiizdl dxqe`yéðä øæâc`ed oky ± ¤§¨¨§¨©¨¥

zne dxifgde dlecbd ezy` yxiby ina xfebíeMîdphwäîBúé ¦§¨
,døéæçäå áàä éiçaddlecba exizi m`e ,dpynd seqa `aen §©¥¨¨§¤§¦¨

dxeq` zercd lkl mye ,dphw dnezia mb exizi maiizdl
.dxezd on maiizdl

:`xnbd dtiqenàøazñî éîð éëäly enrh dfy xazqn mb jke ± ¨¥©¥¦§©§¨
,xfrl` iaxéðz÷cîa epipyy dnn -àôéñ,dpynd lyäpè÷ ¦§¨¨¥¥¨§©¨

,äLøbúðå äéáà dàéOäLdpic,áàä éiça äîBúékoi` xnelk ¤¦¦¨¨¦¨§¦§¨§¨¦¨§©¥¨¨

,diyeciw z` lawl da zekf cer dia`låm`døéæçädcera §¤§¦¨
,zne dphw.íáiì äøeñàL ìkä éøácdyweàøîéîì éàî éàädn - ¦§¥©Ÿ¤£¨©¨¨©©§¥§¨

,eprinydl `pzd `aàèéLtixdy ,mail dxeq`y `ed heyt - §¦¨
oi`e ,opaxcn `l` dpi` dzxfgde ,eig` zyexb `id dxezdn

.dxezdn eig` zyexb oic lhal opaxc oi`eyip ly mgekaàlà¤¨
ïì òîLî à÷ àä åàì,eprinydl dpynd dzvx z`f i`ce `l` ± ¨¨¨©§©¨

,øæòìà éaøc àîòèd xy`k mby xaeqdenk] opaxcn md oiyexib ©§¨§©¦¤§¨¨
meyn `ed ,maiizdl dxeq` ,[dpyna mipey`xd mixwnaøæâc§¨©

ðäéàä íeMî Cmb exizi `ny opaxc oiyexibdy mipte`a - ¨¨¦©
:`xnbd zpwqn .dxezdn oiyexibdy dxwnadpéî òîLok` - §©¦¨

.xfrl` iax ly enrh dfy gken
:iy` ax ly evexizl di`x d`ian `xnbdàéðz`ziixaadéúååk ©§¨§¨¥

äéáà dàéOäL äpè÷a øæòìà éaøì íéîëç íéãBî ,éLà áøc§©©¦¦£¨¦§©¦¤§¨¨¦§©¨¤¦¦¨¨¦¨
,äLøbúðåedøéæçäå ,áàä éiça äîBúék àéä éøämeail dltpe zne §¦§¨§¨£¥¦¦¨§©¥¨¨§¤§¦¨

,eig` iptlïéøeîb ïéLeøéb äéLeøébL éðtî ,íáiì äøeñàLon ¤£¨©¨¨¦§¥¤¥¤¨¥¦§¦
,dxezdäøeîb äøæç dúøæç ïéàå.opaxcn `l` dxezdnäna §¥£¨¨¨£¨¨§¨©¤

äpè÷ àéäLk dLøébL ,íéøeîà íéøác,dxezdn diyexiby §¨¦£¦¤¥§¨§¤¦§©¨
äpè÷ àéäLk døéæçäå,opaxcn diyeciwy dphw dcera zneìáà §¤§¦¨§¤¦§©¨£¨

,äìBãb àéäLk døéæçäå äpè÷ àéäLk dLøébmiipyd diyeciw mby ¥§¨§¤¦§©¨§¤§¦¨§¤¦§¨
,dxezdnéîð éày ote`a mb e` ±àéäLk døéæçäoiicräìãâå äpè÷ ¦©¥¤§¦¨§¤¦§©¨§¨§¨

Bìöà,dxezdn diyeciw eyrp jkay ,dlcby xg`l dilr `ae ¤§
úîe,meail eig` iptl dltpe,úîaééúî Bà úöìBç Bàzhiy ef ¥¤¤¦§©¤¤

.minkg,eøîà øæòìà éaø íeMîmiipyd diyeciw xy`k mb ¦©¦¤§¨¨¨§
dxezdn.úîaééúî àìå úöìBçdligza dazk `ziixady jezne ¤¤§Ÿ¦§©¤¤

,mail dxeq` a`d iiga dneziy xfrl` iaxl minkg miceny
dkld zngny jgxk lre ,ef dklda wqr xfrl` iax mby rnyn

.mixg`d mipte`a mb xfrl` iax xq` ef
:xfrl` iax zhiya dpc `xnbddépéî àòaepnn l`y ±áøî àáø §¨¦¥¨¨¥©

,ïîçðdxeq` dxifgde dyxbzpy dlecby xfrl` iax zrcl ©§¨
,maiizdldúøödyxib `lyeäî,maiizdl zxzen `id m`d - ¨¨¨©

.dyxbzdy ezy` meyn dyxbzd `ly dzxv xefbp `ny e`
déì øîà,`axl ongp axäøéæb äôeb àéädyxiby dlecb ixd - ¨©¥¦¨§¥¨

meyn dxifb zngn `l` dxeq` dpi` dnvra `id ,dxifgde
,dxifgde dyxiby a`d iiga dnezi dphwäøéæb øBæâéðå íe÷éð ïðàå©£©¥§¦§§¥¨

äøéæâì.dzxv z` mb xeq`pe dxifb lr dxifb xefbpe cenrp ike - ¦§¥¨
:`xnbd dywnàéðz àäå,`ziixaa epipy ixde ±øæòìà éaø íeMî §¨©§¨¦©¦¤§¨¨

,úöìBç dúøöå àéä eøîà,denzl yieCzòc à÷ìñ dúøöå àéä± ¨§¦§¨¨¨¤¤¦§¨¨¨¨§¨©§¨
zg` zvilgy i`ce ixd ,zevleg odizyy jzrc lr dlri ike

,dzxag zxhet odnåàì àlà,`ziixad zpeek ef i`ce `l` -Bà ¤¨¨
,úöìBç dúøö Bà àéäzvlegy dzxva mb xfeb xfrl` iaxy ixd ¦¨¨¨¤¤

dzxv xfrl` iaxly xn`y ongp axk `le ,znaiizn `le
:`xnbd zvxzn .znaiiznúöøúî÷ éöeøz åàìdywed `l ike - ¨¨¥¨§¨§©

ok m`e ,dzpeek z` yxtl zkxvede `ziixad oeyl jléëä õéøz̈¥¨¥
,jk uxzz -àéädxifgde dyxiby dlecbd ±,úöìBçla`dúøö ¦¤¤¨¨¨

.úîaééúî Bà úöìBç Bà¤¤¦§©¤¤

äðùî
e` mdn zg`y zeig` izy e`ypy mig` ipya dpc epzpyn

:mdn cg` zne opaxc oi`eyipa eid mdipyïéçà éðLeidyïéàeNð §¥©¦§¦
ìúBéçà ézLzeneziúBpè÷,opaxcn odiyeciwyìL dìòa úîe ¦§¥£¨§©¥©§¨¤

ïäî úçà,mipa `laàöz eælä`la weyl zxzen dlra zny ef - ©©¥¤©¥¥¥
,meaie dvilgíeMîzexr `idyäMà úBçà.opaxcnïëåoicd ¦£¦¨§¥

aézLzeig`,úBLøçoi`e ,opaxcn `l` mpi` zyxg i`eyip mby §¥¥§
.zyxgd dzeg`l ieyp maidyk znaiizn odn zg`

zg` ,zeig` izyl mi`eyp eidy mig` ipyäìBãbdi`eyipy §¨
,dxezdnåzg`äpè÷e ,opaxcn di`eyipyäpè÷ ìL dìòa úî §§©¨¥©§¨¤§©¨

,meail dlecbd ly dlra iptl dltpeúBçà íeMî äpèwä àöz¥¥©§©¨¦£
äMà.dvilge meain dxehteäìBãb ìL dìòa úîdlecbd dltpe ¦¨¥©§¨¤§¨

d ly dlra iptlzeg`l dxezdn dwif yi mail ixde .meail dphw
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øñåà øæòìà éáøå.`xnba `nrh yxtn Ðäîåúéä ùøâîä ïëådn` de`iydy dphw Ð

dzelcba oia dzephwa oia dxifgde ,dig`e,zltn dzinc xn`ck ,mail zxzen Ð

y` dzid dzin zryae.ezäùøâúðå äéáà äàéùäù äðè÷dia` lawe ,dzephwa Ð

`id ixd ,dhib z` lawne :(a,en zeaezk) "dzztzpy dxrp" wxta xn`ck ,dhib

dnezik`ed ig dia`y it lr s` ,a`d iigaÐ

gk el oi` aeyc ,oiyeciw oiprl dnezik `id

d`iydyn m` :mzd xn`ck ,diyeciw lawlÐ

.da zeyx dia`l oi`äøåñà äúåðè÷á äøéæçäå
íáéì,opaxl elit`e ,dzephwa zn m` Ð

dxfg dzxfg oi`e oixenb oiyexib diyexibc

rwte li`ed ,melk opi` dphw iyeciwc ,dxenb

dyexbk dl `iede ,ci dl oi` `ide a` zekf

.zcnereàøîâäôéò.mkg my Ðúçà äòù
.zxka `idy ,eig` zyexb xeqi`a Ðúúéî éà

úìôî ìòá.mipey`xd oi`eyip gk e` meaiil Ð

ïéùåøéâá íéàé÷áoi`ex lkd Ð,dyxby

oiyexibcdil zil dxfg la` .edl zi` `lw
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ixd dzxfg xg`lc oizipzna opixn`c ,a`d
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åäáà éáø øîàå.oiyeciw zkqna Ðäôéãø äôéãø àéúàlecb xky melyz Ðz`adl

zelinbk ,`ad mlerl el zniiw oxwde ,dfd mlera odizexit lke`y ,melymicqg

.dfd mlera ceake ,`ad mlera "dwcv miig `vni" :eda aizkcäîá äðá åìéàëÐ

`hegc ,zenad xeqi` zryamixac) aizkc ,`edike" :(bklcgz`l `d ,'ebe "xecpl

lcgz.`hg ja didi Ðïáø÷ áéø÷ä åìéàëÐ

mkg lv` jli `l` .zexiar izy eilr xary

,epxizie.jka libx `di `ly ickàúî øááÐ

.exir oan oecwt lawi `läéúééá éë äéúééáã
éîãz` lehie ,elv` libxy Ðxefgie ,ely

.eprazieïåéöìùdeld oigipny ,mewn my Ð

oiqtezeoi`xew oeivly :`pixg` `pyil .axrd

uec sely oewixhep my lr ,oeaxrd mysley Ð

.axrd lr envr rweze ,deld on envrõåãÐ

,rewiz oeylzay) dtly dvc :xn`ck.(a,pòø
òåøé.drx xg` drx Ðøæ áøò éëaxrnd Ð

.l`xyia mixb mixfqpkpdeoeaxra.rnyn inp

åîöò ò÷åúìå" `xwc `tiq Ð`peyemirwez

.dl yxtn dleke ,"gheaøáãì åîöò ò÷åú
äëìä,miiwn ipi`e dpey ipixd :xne`y Ð

law`e.cenl xkyíéøâ íéù÷oi`iwa oi`y Ð
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úçôñëxbd delpe" :hwp `xwc `pyil Ð
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,l`xyil edpixrvc wlnr dpin wtpe ,eyr oa

mbe .(a,hv oixcdpq) "wlg" zcbda opixn`ck

.dia`end zexe ,dnrpe ,dpefd agx law ryedi

xiiby (`,`l zay) "oiwilcn dna" wxt yixae

odk ipniyzy zpn lr ipxiib" :xn`y eze` lld

dxezd lk ipcnlzy zpn lr"c eze`e ,"lecb

xiibzdl oivn`zn eid `ly it lr s`e ,"dlek

mixb zeidl mteqy oda lld did rcei Ð

.seqal dyry enk ,mixenbåäîzi` `nizc

`xb` dil`neic `xza wxta opixn`c ,dniz Ð

lr `a `hg oi` miaxd z` dkfnd lk :(`,ft)

mpdiba axd exn`i `ly mzd `nrh yxtne ,eci

ixd :wgvi epiaxl dyw cere !ocr oba ecinlze

`vi ikd elit`e ,eiptl cnl xi`n iaxc ,xg`

dlgzn rx `edy `kid ,`nye !drx zeaxzl

,`nrh i`d jiiy `l mzd ,mixg` cnlny mcew

`hg oi` i`ce f` ,dlgzn aeh didy `kid la`

xg`e ,eci lr `axn`ck ,rx did ezlgzn Ð ©¥

mbe ezia jezn wqt `l xnf ilky (a,eh) dbibga

.ewign mixyep eid miwecv ixtq

íéùùdl aiaq mixeabqxhpewa yxit Ð

.i`w zifbd zkyl`c (`,f) oixcdpqae [`kd]

miray e` ,miray xninl dil dedc :dywe

l`xyi `eaix miyy`c :xnel yi `l` ?cg`e

.i`w

éæåçàaxg,oica oipiiefn dil rnyn Ð

xebgie"n (`,el) oixcdpqa opiyxcck

"eaxg cecab lr s`e .oixcdpqa lapl epcy Ð

mildz) "xeab jxi lr jaxg xebg" :aizk dxezac

.(dn

éëålra `lc ab lr s`e dcda ilcb dlcbÐ

`l dnai zeg` ycwn :ol `xiaq elit`e

eid oiyeciwdy `kid mewn lkn ,dnai dxhtp

mi`a.dnvrn dnai dxhtp `linn Ð

àåäi`pin sicrip`ivedl lekiy :yexit Ð

dipin `ticr `p`e ,igxk lra hba

`wec epiide .lra `ly onf lk ea o`nl lke`y

opaxcn la` ,o`nl dleki dxezd onoi` Ð

`a" wxta opzc ,zexry izy d`iadyn dleki

zp`nn zad izn cr :(`,ap dcp) "oniqcr Ð

lraac ,lra `l elit` epiide .zexry izy `iazy.lraa dcedi iax icenc ,`xnba mzd xn`ck ,oald lr xegyd daxiy cr dcedi iax bilt ded `l Ð
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áéúk ,"äôéãø" "äôéãø" àéúà :eäaà éaø øîàå§¨©©¦©¨¨§¨§¦¨§¦¨§¦
:íúä áéúëe ,"eäôãøå íBìL Lwa" :àëäóãBø" ¨¨©¥¨§¨§¥§¦¨¨¥

úøôäa ."ãBáëå ä÷ãö íéiç àöîé ãñçå ä÷ãö§¨¨¨¨¤¦§¨©¦§¨¨§¨©£¨©
øãBpä :øîBà ïúð éaø àéðúc ,ïúð éaøk ¯ íéøãð§¨¦§©¦¨¨§©§¨©¦¨¨¥©¥
.ïaø÷ äéìò áéø÷ä eléàk Bîéi÷îäå ,äîa äða eléàk§¦¨¨¨¨§©§©§§¦¦§¦¨¤¨¨§¨

ìMî ÷çøúéåäìãb àîìc ¯ ïéðeàénä ïî :íéøác äL §¦§©¥¦§¨§¨¦¦©¥¦¦§¨¨§¨
déúééác ,àúî øáa ¯ úBðBã÷tä ïî ;da àèøçéîe¦©§¨¨¦©¦§§©¨¨§¥¥
øîàc ,ïBiölL éáøòa ¯ ïBáøòä ïî ;éîc déúééa ék¦¥¥¨¥¦¨¥¨§©§¥¤§¦§¨©
¯ "øæ áøò ék òBøé òø" :áéúëc éàî ,÷çöé éaø©¦¦§¨©¦§¦©¥©¦¨©¨
ïBiölL éáøòìe íéøâ éìa÷îì àáz äòø øçà äòø̈¨©©¨¨¨Ÿ¦§©§¥¥¦§©§¥¤§¦
Baìç éaøk ¯ íéøâ éìa÷î .äëìä øáãì Bîöò ò÷Búìe§¥©©§¦§©£¨¨§©§¥¥¦§©¦¤§
.øBòa úçtñk ìàøNéì íéøb íéL÷ :Baìç éaø øîàc§¨©©¦¤§¨¦¥¦§¦§¨¥§©©©¨
øáãì Bîöò ò÷Bz .õBc óBìL éãáòc ¯ ïBiölL éáøò©§¥¤§¦§¨§¥§¥©©§¦§©
Bì ïéà øîBàä ìk :øîBà éñBé éaø ,àéðúc ¯ äëìä£¨¨§©§¨©¦¥¥¨¨¥¥
øîBàä ìk :àlà !àèéLt .äøBz Bì ïéà ¯ äøBz¨¥¨§¦¨¤¨¨¨¥
éîð àä ,äøBz àlà Bì ïéà ¯ äøBz àlà Bì ïéà¥¤¨¨¥¤¨¨¨©¦
?àîòè éàî .Bì ïéà äøBz eléôàc àlà !àèéLt§¦¨¤¨©£¦¨¥©©£¨
ìk ,"íúéNòå ízãîìe" :àø÷ øîà ,àtt áø øîà̈©©©¨¨©§¨§©§¤©£¦¤¨
Bðéà äiNòa BðéàL ìk ,äãéîìa BðLé äiNòa BðLiL¤¤§©£¦¨¤§¦§¦¨¨¤¥©£¦¨¥
:àøwéòî eúéøîàãk íìBòì ,àîéà úéòaéàå .äãéîìa¦§¦¨§¦¨¥¥¨§¨¦§¨§¦¥¦¨¨
àì ,äøBz àlà Bì ïéà ¯ äøBz àlà Bì ïéà øîBàä ìk̈¨¥¥¤¨¨¥¤¨¨¨
àîéúc eäî .éãáòå éìæàå éðéøçàì øîâî à÷c àëéøö§¦¨§¨©§©§©£¦¥§¨§¦§¨§¦©§¥¨

,déãéãì àøâà déì úéàïì òîLî à÷úéòaéàå . ¦¥©§¨§¦¥¨©§©¨§¦¨¥
éúàc àðéiãa ¯ äëìä øáãì Bîöò ò÷Bz ,àîéà¥¨¥©©§¦§©£¨¨§©¨¨§¨¥
,àúléîì àúléî énãîe äëìä øîâå ,dén÷ì àðéc¦¨§©¥§¨©£¨¨§©¥¦§¨§¦§¨
ìàeîL éaø øîàc ,ìéàLî ìéæà àìå äaø déì úéàå§¦¥©¨§¨¨¥©§¦§¨©©¦§¥

:ïúðBé éaø øîà éðîçð øaBîöò ïéic äàøé íìBòì ©©§¨¦¨©©¦¨¨§¨¦§¤©¨©§
äçeút ípäéâå ,åéúBëéøé ïéa Bì úçpeî áøç eléàk§¦¤¤©©¥§¥¨§¥¦¨§¨

lL Búhî äpä" :øîàpL ,åézçzî BìíéML äîìL ¦©§¨¤¤¡©¦¥¦¨¤¦§ŸŸ¦¦
¯ "úBìéla ãçtî 'åâå ìàøNé éøBabî dì áéáñ íéøBab¦¦¨¦¨¦¦¥¦§¨¥¦©©©¥
:øîBà ìàéìîb ïaø" .äìéìì äîBcL ípäéb ìL ãçtî¦©©¤¥¦¨¤¨§©§¨©¨©§¦¥¥
éàî :áøî øæòìà éaø dépéî àòa 'åëå äðàéî íà¦¥£¨§¨¦¥©¦¤§¨¨¥©©
àìúéî äpè÷ éLecé÷ :øáñ÷c íeMî ,â"øc àîòè©£¨§¦§¨¨©¦¥§©¨¦§¨

,dãäa éìãb äìãb éëå ,eìzáb ìò óàBà ,ìòa àìc ¨§¦¨§¨¨§¥©£¨©©©§Ÿ¨©
äøèôð ,äîáé úBçà Lc÷îä :øáñ÷c íeMî àîìc¦§¨¦§¨¨©©§©¥£§¨¨¦§§¨

,ìàéìîb ïaøc àîòè eðééä :déì øîà ?àì ¯ ìòa àì éà ,ïéà ìòa éà ,dì äëìäå äîáé§¨¨§¨§¨¨¦¨©¦¦Ÿ¨©¨£©¥©§©£¨§©¨©§¦¥
àì éà ,ïéà ìòa éà ,dì äëìäå äîáé äøèôð ,äîáé úBçà Lc÷îä :øáñ÷c íeMî¦§¨¨©©§©¥£§¨¨¦§§¨§¨¨§¨§¨¨¦¨©¦¦Ÿ
:àéðúc .àzòîL àäì øîà áø áéëLå íééð ék ,àðéîà :úLL áø øîà .àì ¯ ìòä©¨£©©¥¤¨¦¨¦¨¥§¨¥©£©§¨§©§¨§©§¨

å ,dãäa éìãb äìãb ék åàì ,ïééeìz éàî .ïééeìz äéLecé÷ ¯ äpèwä úà Lc÷îäóà ©§©¥¤©§©¨¦¤¨§¦©§¦¨¦¨§¨¨§¥©£¨§©
áb ìòàéìz àìúéî äpè÷c àúléî àä :ïîçð áøc déøa ïéáø déì øîà !?ìòa àìc ©©§¨¨©£©¥¨¦§¥§©©§¨¨¦§¨¦§©¨¦§¨©§¨

éãò àeä :äøîàc .àì ¯ ìòa àì éà ,ïéà ¯ ìòa éà :àîéé÷åàðôéãò àðàå éàpéî ó §©§¨¦¨©¦¦¨¨©¨§¨§¨¨¦¦©©£¨¨¦§¨
äðàéî àlL äpè÷ ,øîzéà àäå ?àì ¯ ìòa àì éà ,ïéà ¯ ìòa éà :áø øáñå .dépéî¦¥§¨©©¦¨©¦¦¨¨©¨§¨¦§©§©¨¤Ÿ¥£¨
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יבמות. בית שמאי - פרק שלושה עשר דף קט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hw sc zenai(iriax meil)

eäaà éaø øîàåoiyeciw zkqna(.n),àéúàdxifba z`f micnl - §¨©©¦©¨©§¨
dey'äôéãø' 'äôéãø',micqg zelinbnàëä áéúko`k aezk - §¦¨§¦¨§¦¨¨

dticx oeyl [exiagl mc` oia mely zpkyd oipra wqerd weqta]
(eh cl milidz)å ,'eäôãøå íBìL Lwa'okíúä áéúëzelinb oipra ©¥¨§¨§¥§§¦¨¨

dticx oeyl micqg(`k `k ilyn)ä÷ãö íéiç àöîé ãñçå ä÷ãö óãø'Ÿ¥§¨¨¨¨¤¦§¨©¦§¨¨
,'ãBáëåzelinba wqerdy myky epcnll dey dxifbd d`ae §¨

jk ,dfd mlera ceake `ad mlera dwcve miig `vni micqg
oxwde dfd mlera devnd xky zexit lke` mely z`ada wqerd

.`ad mlerl el zniiw
wacidl yiy `ziixaa xn`p cer,íéøãð úøôäaepiidekzhiy ©£¨©§¨¦§

àéðúc ,ïúð éaø,`ziixaaøãBpä ,øîBà ïúð éaøenvr lr xqe`e ©¦¨¨§©§¨©¦¨¨¥©¥
xn`py ,dxiar jka xaer ,dn xac(bk bk mixac)xCpl lCgz ike'§¦¤§©¦§Ÿ

didi xecze lcgz `l m`y weqtdn wiicl yie ,'`hg La didi `lŸ¦§¤§¥§
dnece .`hg jaäîa äða eléàkaixwdl ick zenad xeqi` zrya §¦¨¨¨¨

.dnad ziipaa dxiar xar `ed mby ,dilr,Bîéi÷îäåm`e xnelk §©§©§
ztqep dxiar jka xaer ,xcpd z` el xiziy mkgl l`yp epi`

,xecpl envr z` libxn `edy itldneceäéìò áéø÷ä eléàklr-] §¦¦§¦¨¤¨
[dnad,ïaø÷.uega oaxw hgyy ztqep dxiar jka xar `ed mbe ¨§¨

:`ziixaa epipy cerìMî ÷çøúéå.ïéðeàénä ïî ,íéøác äLzx`an §¦§©¥¦§Ÿ¨§¨¦¦©¥¦
,oe`inn wgxzdl yiy mrhd :`xnbdda àèøçéîe äìãb àîìc± ¦§¨¨§¨¦¨§¨¨

xg`ly yegl yie ,dlraa dp`iny hxgzze lcbz `ny
zgzn d`ivedle dzeztl oey`xd dlra dqpi xg`l `ypizy

.dhxgzdy rciyk dlra
wgxzdl :`ziixaa xn`p cer,úBðBã÷tä ïîrpndl xnelk ¦©¦§

xaecn :`xnbd zx`an .mc` ipan zepecwt lawlnàúî øáa± §©¨¨
,cwtpd ly exir oa `ed ciwtndyéîc déúééa ék déúééác- §©§¥¦©§¥¨¥

,ezia df eli`k cwtpd ly eziaa qpkidle z`vl libx ciwtndy
ilan cwtpd zian epecwt z` lehi oebd epi`y ciwtny yyg yie

.epecwt z` cwtpdn razie xefgi okn xg`le ,rci dldy
wgxzdl :`ziixaa xn`p cer,ïBáøòä ïîaxr zeidl `l xnelk ¦¨¥¨

xaecn :`xnbd zx`an .xg` ly d`eldléáøòaly miaxra - ©£¥¥
`xwpd mewn,ïBiöìLdeld z` miraezy mcew axrdn miaeby. §Ÿ¦

:zeaxrn wgxzdl yi dnk cr cnlnd weqt d`ian `xnbd
áéúëc éàî ,÷çöé éaø øîàcaezkd xe`ia edn -(eh `i ilyn)òø' §¨©©¦¦§¨©¦§¦©

øæ áøò ék òBøéeyexit ,'rexi rx' .'ghFA mirwFz `pUeøçà äòø ¥©¦¨©¨§Ÿ¥§¦¥©¨¨©©
àáz äòø,l`xyi mra mixb axiry meyn ,'xf axr ik' eilr ¨¨¨Ÿ

dxdf` o`kneíéøb éìa÷îì.l`xyi mrl dftgaåokïBiöìL éáøòì ¦§©§¥¥¦§©£¥¥§Ÿ¦
.oeivlya zbdepd zeaxr envr lr lawny inl -åokBîöò ò÷Búì §§¥©©§

äëìä øáãì.drx `az eilr mby ¦§©£¨¨
z` dpbn weqtd :`xnbd zx`an,íéøb éìa÷îepiidekixacéaø §©§¥¥¦§©¦

úçtñk ìàøNéì íéøb íéL÷ ,Baìç éaø øîàc ,Baìç[zrxvk-] ¤§§¨©©¦¤§¨¦¥¦§¦§¨¥§©©©
,øBòamicnl l`xyie ,zeevnd iwecwca mi`iwa mpi`y itl ¨

.mdiyrnn
lr drx `eazy xn`p cer,õBc óBìL éãáòc ,ïBiöìL éáøòxnelk £¥¥§Ÿ¦§¨§¥§

rdn aegd z` raez delndy.deld z` dligz reazl ilan ,ax
d z` dpbn weqtd.äëìä øáãì Bîöò ò÷Bz:`xnbd zx`anàéðúc ¥©©§¦§©£¨¨§©§¨

,`ziixaa,äøBz Bì ïéà øîBàä ìk ,øîBà éñBé éaøepi` xnelk ©¦¥¥¨¨¥¥¨
,dxeza wqerBì ïéàcenil xky.äøBz:`xnbd zl`eyàèéLt ¥¨§¦¨

:`xnbd daiyn .cnl `l `ed ixdàlà,`ziixad zpeek efìk ¤¨¨
,äøBz àlà Bì ïéà øîBàämiiwn epi`e dxez cenila el ic xnelk ¨¥¥¤¨¨

,cnely dnBì ïéàxkyàlàcenil lr.äøBz:`xnbd zl`eyàä ¥¤¨¨¨
àèéLt éîð:`xnbd daiyn .cnel `l` epi` ixdyàlàzpeek ef ©¥§¦¨¤¨

,`ziixadeléôàccenil lr xky.Bì ïéà äøBz:`xnbd zxxan §£¦¨¥
àîòè éàî.cenild lr xky lawn epi`y mrhd dn -áø øîà ©©§¨¨©©

àø÷ øîà ,àttxne` aezkd ±BðLiL ìk ,'íúéNòå ízãîìe' ¨¨¨©§¨§©§¤©£¦¤¨¤¤§
,äãéîìa BðLé äiNòalawn cnely dn miiwny in wx xnelk ©£¦¨¤§¦§¦¨

e ,cenild lr mb xkyäãéîìa Bðéà äiNòa BðéàL ìkin mle` - ¨¤¥©£¦¨¥¦§¦¨
.cenild lr xky lawn epi` s` cnely dn miiwn epi`y

:sqep xe`iaàøwéòî eúéøîàãk íìBòì ,àîéà úéòaéàåzn`a ± §¦¨¥¥¨§¨¦§¨§¦¥¦¨¨

y dligz epxaqy itk `ziixad zpeekàlà Bì ïéà øîBàä ìk̈¨¥¥¤¨
ceniläøBzdniiwn epi`eBì ïéàxkyàlàd cenil lr,äøBzdne ¨¥¤¨¨

:`xnbd zvxzn ,xaca yecigd dn epiywdyàëéøö àì`l - Ÿ§¦¨
ote`a `l` z`f xnel `ziixad dkxvedéðéøçàì øîâî à÷c- §¨©§©§©£¦¥

,mixg`l dxez cnlnyéãáòå éìæàådn miniiwne mikled dl`e ± §¨§¥§¨§¥
.elv` ecnlydéãéãì àøâà déì úéà àîéúc eäîxn`z `ny ± ©§¥¨¦¥©§¨§¦¥

,mze` eniiw mixg`dye cnil `edy zevnd lr xky el yiyà÷̈
ïì òîLîlr `l` xky lawn epi` `edy `ziixad eprinyn - ©§©¨

`azy weqtdn cnl wgvi iaxy dn ,o`k xen`d itl .cenild
wxe j` fkxzn `edy dpeekd ,dkld xacl envr rwezl drx
dkldd z` cnln `ed m` mpn`e .dneiwa `le dkldd cenila
exkyy jka drx eilr `az ,dze` miniiwn mde mixg`l

cenild lr `l` epi`y mvnevn.
:sqep yexitäëìä øáãì Bîöò ò÷Bz ,àîéà úéòaéàåxaecnàðéiãa §¦¨¥¥¨¥©©§¦§©£¨¨§©¨¨

dén÷ì àðéc éúàc,eiptl oic `ay oiica -äëìä øîâårcei `ede - §¨¥¦¨§©¥§¨©£¨¨
,igkepd dxwnl jk lk dnec epi`y cg` dxwna dkldénãîe§©¥

àúléîì àúléîoicd it lr wqete zekldd izy z` dncne - ¦§¨§¦§¨
.rcei `edyäaø déì úéàådnkga epnn lecb dpicna yie - §¦¥©¨

,weqtl cvik enr uriizdl lekiyìéàLî ìéæà àìåjled epi`e ± §Ÿ¨¥§©¥
.drx `az eilr mby ,enr uriizneéðîçð øa ìàeîL éaø øîàc§¨©©¦§¥©©§¨¦

ïéa Bì úçpeî áøç eléàk Bîöò ïéic äàøé íìBòì ,ïúðBé éaø øîà̈©©¦¨¨§¨¦§¤©¨©§§¦¤¤©©¥
øîàpL ,åézçzî Bì äçeút ípäéâå ,åéúBëéøé(g-f b mixiyd xiy)äpä' ©¥¨§¥¦¨§¨¦©§¨¤¤¡©¦¥

lL åúhî'åâå ìàøNé éøabî dì áéáñ íéøab íéML äîìLifg` mNM ¦¨¤¦§ŸŸ¦¦¦Ÿ¦¨¦¨¦¦Ÿ¥¦§¨¥ª¨£ª¥
.'zFliNA cgRn Fkxi lr FAxg Wi` dngln icOln axgminkg ¤¤§ª§¥¦§¨¨¦©§©§¥¦©©©¥

dpikyd mewn my ,ycwnd zial dpeekd 'dnlyly ezhn' eyxc
iyy' .ely melydy in lyifeg` mlk 'ebe dl aiaq mixeab m

miayei my ,ycwnl jenq z`vnpd zifbd zkyll dpeekd ,'axg
'dngln icneln' ,l`xyi ipiicn minkg icinlz mipiic miyy
,ekxi lr eaxg yi` mle`e .dxez ly dznglna mixeab mdy
,ekxi lr zgpen axg eli`k envr z` d`ex mdn cg` lk xnelk

,oica drhi `ny yygn,úBìéla ãçtîxnelkípäéb ìL ãçtî ¦©©©¥¦©©¤¥¦¨
.äìéìì äîBcL¤¤§©§¨

,jk 'ghFA mirwFz `pUe xf axr iM rFxi rx' weqtd yxtzi dzrn©¥©¦¨©¨§Ÿ¥§¦¥©
zefifta axrn epiidc 'xf axr' `edy inl `az drx xg` drx
mirwez `pey' la` .d`eld lr axr dyrpy e` l`xyia mixb
,dkld xacl mnvr mirwezd z` `peyy in xnelk ,'ghea
mzqd one ,d`xeda qb maily e` miniiwn mpi`e micneld xnelk
eilr `az `ly geha didi `ed ,mzenk bdep epi` mze` `peyd

.drx
:dpyna epipy'åëå äðàéî íà øîBà ìàéìîb ïaø,e`l m`e ,dp`in ©¨©§¦¥¥¦¥£¨

,dvilg ila dnaid `vz f`e ,dphwd ezy` licbzy cr oiznz
dzid dligzny s`y ,mixacd zernyn .dy` zeg` zexr oick
on d`eyp ziyrp lcbzyk mewn lkn ,opaxc oi`eyipa d`eyp
`xnbd .dy` zeg` oicn maid lr zxq`p dzeg`e ,dxezd

:enrh dn zwtzqnïaøc àîòè éàî ,áøî øæòìà éaø dépéî àòa§¨¦¥©¦¤§¨¨¥©©©§¨§©¨
ìàéìîbm`d .dvilg ila dnaid `vz ,ezy` lcbzyky xn`y ©§¦¥

eìz àìúéî äpè÷ éLec÷ øáñ÷c íeMîoiyeciw dyrny - ¦§¨¨©¦¥§©¨¦§¨¨
,md micnere miielz dphw dzeida dyciwyäìãb éëå,dphwd §¦¨§¨

éìãbdiyeciwdãäadxezdn oiyeciw dzrn eyrpe ,dnr cgi -. ¨§¥©£¨
eìòa àìc áb ìò óà.dlcby xg`l dlra dze`àîìc Bàe` - ©©©§Ÿ¨©¦§¨

oiyeciwa lrad z`iaa zycwzn lcbzyk dphwdy xn`p `ny
dncw dwifdy s`e .dnaid ly dzwif zrwet jkae ,dxezdn

melk jka oi` dzeg` iyeciwløáñ÷c íeMîl`ilnb oax ¦§¨¨©
yäîáé úBçà Lc÷îä,meail eiptl dltp xak efy xg`läøèôð ©§©¥£§¨¨¦§§¨

dì äëìäå äîáédf itl .dvilg ilaìòa éàlr `a maid m` - §¨¨§¨§¨¨¦¨©
,dlcby xg`l ezy`ïéàdlecbd dzeg` dnaid zxhtp ok` ± ¦

la` .dvilg ila dy` zeg` meynàì ,ìòa àì éàdzeg` `vz ¦Ÿ¨©Ÿ
oiyeciwa wx oiicr dlral d`eyp dzeg` ixdy ,dvilg ila
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רז
miwxt dyelyaa cenr hw sc ± iriax wxtzenai

åäáà éáø øîàå.oiyeciw zkqna Ðäôéãø äôéãø àéúàlecb xky melyz Ðz`adl

zelinbk ,`ad mlerl el zniiw oxwde ,dfd mlera odizexit lke`y ,melymicqg

.dfd mlera ceake ,`ad mlera "dwcv miig `vni" :eda aizkcäîá äðá åìéàëÐ

`hegc ,zenad xeqi` zryamixac) aizkc ,`edike" :(bklcgz`l `d ,'ebe "xecpl

lcgz.`hg ja didi Ðïáø÷ áéø÷ä åìéàëÐ

mkg lv` jli `l` .zexiar izy eilr xary

,epxizie.jka libx `di `ly ickàúî øááÐ

.exir oan oecwt lawi `läéúééá éë äéúééáã
éîãz` lehie ,elv` libxy Ðxefgie ,ely

.eprazieïåéöìùdeld oigipny ,mewn my Ð

oiqtezeoi`xew oeivly :`pixg` `pyil .axrd

uec sely oewixhep my lr ,oeaxrd mysley Ð

.axrd lr envr rweze ,deld on envrõåãÐ

,rewiz oeylzay) dtly dvc :xn`ck.(a,pòø
òåøé.drx xg` drx Ðøæ áøò éëaxrnd Ð

.l`xyia mixb mixfqpkpdeoeaxra.rnyn inp

åîöò ò÷åúìå" `xwc `tiq Ð`peyemirwez

.dl yxtn dleke ,"gheaøáãì åîöò ò÷åú
äëìä,miiwn ipi`e dpey ipixd :xne`y Ð

law`e.cenl xkyíéøâ íéù÷oi`iwa oi`y Ð

oicnle ,zevn iwecwcal`xyi.odiyrnn

úçôñëxbd delpe" :hwp `xwc `pyil Ð

ediryi) "awri zia lr egtqpe ,mdilr.(ciïéà
äøåú åì.dxeza wqer epi` Ðäøåú åì ïéàÐ

.cenl xky lawn oi`äøåú àìà(a) Ðoi`e

.miiwnäøåú åìéôàoi` cenil xky elit` Ð

.elàîéà úéòáéàå`l` el oi` ,`xwirnck Ð

`hiyt inp i`d zxn`wce ,dxez`kixv `l Ð

.'ekàøâà äéì úéà.diyrc Ðäëìä øîâåÐ

,jk lk eiptl `ad oicl dnec oi`y .dkld rcei

,diaxl li`yn `le ,`zlinl `zlin incne

rwez epiidejneqy Ð`edy dkldd lr orype

.rceiíéøåáâ.mipiic Ðäîìùìùmelydy Ð

.elyåúèîzifbd zkyl myy ,ycwnd zia Ð.

ìàéìîâ éáøã àîòè éàîlicbzyk :xn`c Ðef

.melk `lea ef `vzàìã áâ ìò óàå äãäá éìãâ
ìòádycwipc Ð,mewn lkn .`zyddlcbyn

`zlin ilbi`e ,`xwirn iyeciw iqtz Ð

.`ed melk `l jdc dwifc rxtnlàîìã åàÐ

oiyeciw meyne ,edpip melk `l i`nw oiyeciw

dliracab lr s`e ,dnai jd `wtp dlcbync

oiyeciwl zncew dwifczeg` ycwnd :xaqw Ð

ilhane iyeciw iz`c ,dnai dxhtp dnai

.dwifléìú àìúéîlerai wtq ,zephw ini lk Ð

`le lerai `l wtq ,ezy` didze licbzyn

.dzrc dknqéãò åäéà äøîàãéàðéî óÐ

ip`iveie.igxk lra hbaäéðéî àðôéãò àðàåÐ

.egxk lr oe`ina `v` dvx`y onf lke
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àéúàdticx dticx'ebe "miig utgd yi`d in" :lirl aizkcn la` Ðivn `l Ð

"aeh dyre rxn xeq" ,"rxn jpeyl xevp" :`zyxt `lek` i`w `nlcc ,wiic

ol `wtp ded `lc "ceake miig dwcv" :aizk `kd ,inp i` .dlek dxezd lk epiidc 'ebe

zniiw oxwde dfd mlera odizexitn lke` mc`c (`,n) oiyeciwc `nw wxta `xw `eddn

.`ad mlerl eløãåðädna dpa eli`kÐ

aizk ,'dlcg' ,'dlcg' ol `wtpc miyxtn yi

mkl elcg" :mzd aizke ,"xecbl lcgz ike" :`kd

,"aygp dna ik et`a dnyp xy` mc`d on

ixwz l` :(`,ci) zekxac `nw wxta xn`e

yixc "dlcg"c dey dxifbe ."dna" `l` "dnA"©¤¨¨

:l`eny xn` ,(`,ak) "mixcp drax`" wxta

iax xn` ,ryx `xwp eniiwny it lr s` ,xcepd

lcgz ike" :`kd aizk ?d`xw i`n :eda`

."fbex elcg miryx my" :mzd aizke ,"xecpl

äòømixb ilawnl `az drx xg`xn` Ð

epiidc :wgvi epiaxoze` oi`iyny `kid Ð

od m` la` .cin oze` oilawny e` ,xiibzdl

epivn ixdy .mlawl epl yi xiibzdl oivn`zn

rpnzl elaw `ly awrie wgvi mdxa` eyprpy

ftil`l yblt dzide dklde ,xiibzdl dz`ay

,l`xyil edpixrvc wlnr dpin wtpe ,eyr oa

mbe .(a,hv oixcdpq) "wlg" zcbda opixn`ck

.dia`end zexe ,dnrpe ,dpefd agx law ryedi

xiiby (`,`l zay) "oiwilcn dna" wxt yixae

odk ipniyzy zpn lr ipxiib" :xn`y eze` lld

dxezd lk ipcnlzy zpn lr"c eze`e ,"lecb

xiibzdl oivn`zn eid `ly it lr s`e ,"dlek

mixb zeidl mteqy oda lld did rcei Ð

.seqal dyry enk ,mixenbåäîzi` `nizc

`xb` dil`neic `xza wxta opixn`c ,dniz Ð

lr `a `hg oi` miaxd z` dkfnd lk :(`,ft)

mpdiba axd exn`i `ly mzd `nrh yxtne ,eci

ixd :wgvi epiaxl dyw cere !ocr oba ecinlze

`vi ikd elit`e ,eiptl cnl xi`n iaxc ,xg`

dlgzn rx `edy `kid ,`nye !drx zeaxzl

,`nrh i`d jiiy `l mzd ,mixg` cnlny mcew

`hg oi` i`ce f` ,dlgzn aeh didy `kid la`

xg`e ,eci lr `axn`ck ,rx did ezlgzn Ð ©¥

mbe ezia jezn wqt `l xnf ilky (a,eh) dbibga

.ewign mixyep eid miwecv ixtq

íéùùdl aiaq mixeabqxhpewa yxit Ð

.i`w zifbd zkyl`c (`,f) oixcdpqae [`kd]

miray e` ,miray xninl dil dedc :dywe

l`xyi `eaix miyy`c :xnel yi `l` ?cg`e

.i`w

éæåçàaxg,oica oipiiefn dil rnyn Ð

xebgie"n (`,el) oixcdpqa opiyxcck

"eaxg cecab lr s`e .oixcdpqa lapl epcy Ð

mildz) "xeab jxi lr jaxg xebg" :aizk dxezac

.(dn

éëålra `lc ab lr s`e dcda ilcb dlcbÐ

`l dnai zeg` ycwn :ol `xiaq elit`e

eid oiyeciwdy `kid mewn lkn ,dnai dxhtp

mi`a.dnvrn dnai dxhtp `linn Ð

àåäi`pin sicrip`ivedl lekiy :yexit Ð

dipin `ticr `p`e ,igxk lra hba

`wec epiide .lra `ly onf lk ea o`nl lke`y

opaxcn la` ,o`nl dleki dxezd onoi` Ð

`a" wxta opzc ,zexry izy d`iadyn dleki

zp`nn zad izn cr :(`,ap dcp) "oniqcr Ð

lraac ,lra `l elit` epiide .zexry izy `iazy.lraa dcedi iax icenc ,`xnba mzd xn`ck ,oald lr xegyd daxiy cr dcedi iax bilt ded `l Ð
xaqw
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áéúk ,"äôéãø" "äôéãø" àéúà :eäaà éaø øîàå§¨©©¦©¨¨§¨§¦¨§¦¨§¦
:íúä áéúëe ,"eäôãøå íBìL Lwa" :àëäóãBø" ¨¨©¥¨§¨§¥§¦¨¨¥

úøôäa ."ãBáëå ä÷ãö íéiç àöîé ãñçå ä÷ãö§¨¨¨¨¤¦§¨©¦§¨¨§¨©£¨©
øãBpä :øîBà ïúð éaø àéðúc ,ïúð éaøk ¯ íéøãð§¨¦§©¦¨¨§©§¨©¦¨¨¥©¥
.ïaø÷ äéìò áéø÷ä eléàk Bîéi÷îäå ,äîa äða eléàk§¦¨¨¨¨§©§©§§¦¦§¦¨¤¨¨§¨

ìMî ÷çøúéåäìãb àîìc ¯ ïéðeàénä ïî :íéøác äL §¦§©¥¦§¨§¨¦¦©¥¦¦§¨¨§¨
déúééác ,àúî øáa ¯ úBðBã÷tä ïî ;da àèøçéîe¦©§¨¨¦©¦§§©¨¨§¥¥
øîàc ,ïBiölL éáøòa ¯ ïBáøòä ïî ;éîc déúééa ék¦¥¥¨¥¦¨¥¨§©§¥¤§¦§¨©
¯ "øæ áøò ék òBøé òø" :áéúëc éàî ,÷çöé éaø©¦¦§¨©¦§¦©¥©¦¨©¨
ïBiölL éáøòìe íéøâ éìa÷îì àáz äòø øçà äòø̈¨©©¨¨¨Ÿ¦§©§¥¥¦§©§¥¤§¦
Baìç éaøk ¯ íéøâ éìa÷î .äëìä øáãì Bîöò ò÷Búìe§¥©©§¦§©£¨¨§©§¥¥¦§©¦¤§
.øBòa úçtñk ìàøNéì íéøb íéL÷ :Baìç éaø øîàc§¨©©¦¤§¨¦¥¦§¦§¨¥§©©©¨
øáãì Bîöò ò÷Bz .õBc óBìL éãáòc ¯ ïBiölL éáøò©§¥¤§¦§¨§¥§¥©©§¦§©
Bì ïéà øîBàä ìk :øîBà éñBé éaø ,àéðúc ¯ äëìä£¨¨§©§¨©¦¥¥¨¨¥¥
øîBàä ìk :àlà !àèéLt .äøBz Bì ïéà ¯ äøBz¨¥¨§¦¨¤¨¨¨¥
éîð àä ,äøBz àlà Bì ïéà ¯ äøBz àlà Bì ïéà¥¤¨¨¥¤¨¨¨©¦
?àîòè éàî .Bì ïéà äøBz eléôàc àlà !àèéLt§¦¨¤¨©£¦¨¥©©£¨
ìk ,"íúéNòå ízãîìe" :àø÷ øîà ,àtt áø øîà̈©©©¨¨©§¨§©§¤©£¦¤¨
Bðéà äiNòa BðéàL ìk ,äãéîìa BðLé äiNòa BðLiL¤¤§©£¦¨¤§¦§¦¨¨¤¥©£¦¨¥
:àøwéòî eúéøîàãk íìBòì ,àîéà úéòaéàå .äãéîìa¦§¦¨§¦¨¥¥¨§¨¦§¨§¦¥¦¨¨
àì ,äøBz àlà Bì ïéà ¯ äøBz àlà Bì ïéà øîBàä ìk̈¨¥¥¤¨¨¥¤¨¨¨
àîéúc eäî .éãáòå éìæàå éðéøçàì øîâî à÷c àëéøö§¦¨§¨©§©§©£¦¥§¨§¦§¨§¦©§¥¨

,déãéãì àøâà déì úéàïì òîLî à÷úéòaéàå . ¦¥©§¨§¦¥¨©§©¨§¦¨¥
éúàc àðéiãa ¯ äëìä øáãì Bîöò ò÷Bz ,àîéà¥¨¥©©§¦§©£¨¨§©¨¨§¨¥
,àúléîì àúléî énãîe äëìä øîâå ,dén÷ì àðéc¦¨§©¥§¨©£¨¨§©¥¦§¨§¦§¨
ìàeîL éaø øîàc ,ìéàLî ìéæà àìå äaø déì úéàå§¦¥©¨§¨¨¥©§¦§¨©©¦§¥

:ïúðBé éaø øîà éðîçð øaBîöò ïéic äàøé íìBòì ©©§¨¦¨©©¦¨¨§¨¦§¤©¨©§
äçeút ípäéâå ,åéúBëéøé ïéa Bì úçpeî áøç eléàk§¦¤¤©©¥§¥¨§¥¦¨§¨

lL Búhî äpä" :øîàpL ,åézçzî BìíéML äîìL ¦©§¨¤¤¡©¦¥¦¨¤¦§ŸŸ¦¦
¯ "úBìéla ãçtî 'åâå ìàøNé éøBabî dì áéáñ íéøBab¦¦¨¦¨¦¦¥¦§¨¥¦©©©¥
:øîBà ìàéìîb ïaø" .äìéìì äîBcL ípäéb ìL ãçtî¦©©¤¥¦¨¤¨§©§¨©¨©§¦¥¥
éàî :áøî øæòìà éaø dépéî àòa 'åëå äðàéî íà¦¥£¨§¨¦¥©¦¤§¨¨¥©©
àìúéî äpè÷ éLecé÷ :øáñ÷c íeMî ,â"øc àîòè©£¨§¦§¨¨©¦¥§©¨¦§¨

,dãäa éìãb äìãb éëå ,eìzáb ìò óàBà ,ìòa àìc ¨§¦¨§¨¨§¥©£¨©©©§Ÿ¨©
äøèôð ,äîáé úBçà Lc÷îä :øáñ÷c íeMî àîìc¦§¨¦§¨¨©©§©¥£§¨¨¦§§¨

,ìàéìîb ïaøc àîòè eðééä :déì øîà ?àì ¯ ìòa àì éà ,ïéà ìòa éà ,dì äëìäå äîáé§¨¨§¨§¨¨¦¨©¦¦Ÿ¨©¨£©¥©§©£¨§©¨©§¦¥
àì éà ,ïéà ìòa éà ,dì äëìäå äîáé äøèôð ,äîáé úBçà Lc÷îä :øáñ÷c íeMî¦§¨¨©©§©¥£§¨¨¦§§¨§¨¨§¨§¨¨¦¨©¦¦Ÿ
:àéðúc .àzòîL àäì øîà áø áéëLå íééð ék ,àðéîà :úLL áø øîà .àì ¯ ìòä©¨£©©¥¤¨¦¨¦¨¥§¨¥©£©§¨§©§¨§©§¨

å ,dãäa éìãb äìãb ék åàì ,ïééeìz éàî .ïééeìz äéLecé÷ ¯ äpèwä úà Lc÷îäóà ©§©¥¤©§©¨¦¤¨§¦©§¦¨¦¨§¨¨§¥©£¨§©
áb ìòàéìz àìúéî äpè÷c àúléî àä :ïîçð áøc déøa ïéáø déì øîà !?ìòa àìc ©©§¨¨©£©¥¨¦§¥§©©§¨¨¦§¨¦§©¨¦§¨©§¨

éãò àeä :äøîàc .àì ¯ ìòa àì éà ,ïéà ¯ ìòa éà :àîéé÷åàðôéãò àðàå éàpéî ó §©§¨¦¨©¦¦¨¨©¨§¨§¨¨¦¦©©£¨¨¦§¨
äðàéî àlL äpè÷ ,øîzéà àäå ?àì ¯ ìòa àì éà ,ïéà ¯ ìòa éà :áø øáñå .dépéî¦¥§¨©©¦¨©¦¦¨¨©¨§¨¦§©§©¨¤Ÿ¥£¨
,éðMî èb äëéøö :øîà ìàeîLe ,éðMî èb äëéøö dðéà :øîà áø ,úàOðå äãîòå äìécâäå§¦§¦¨§¨§¨§¦¥©¨©¥¨§¦¨¥¦¥¦§¥¨©§¦¨¥¦¥¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hw sc zenai(iriax meil)

eäaà éaø øîàåoiyeciw zkqna(.n),àéúàdxifba z`f micnl - §¨©©¦©¨©§¨
dey'äôéãø' 'äôéãø',micqg zelinbnàëä áéúko`k aezk - §¦¨§¦¨§¦¨¨

dticx oeyl [exiagl mc` oia mely zpkyd oipra wqerd weqta]
(eh cl milidz)å ,'eäôãøå íBìL Lwa'okíúä áéúëzelinb oipra ©¥¨§¨§¥§§¦¨¨

dticx oeyl micqg(`k `k ilyn)ä÷ãö íéiç àöîé ãñçå ä÷ãö óãø'Ÿ¥§¨¨¨¨¤¦§¨©¦§¨¨
,'ãBáëåzelinba wqerdy myky epcnll dey dxifbd d`ae §¨

jk ,dfd mlera ceake `ad mlera dwcve miig `vni micqg
oxwde dfd mlera devnd xky zexit lke` mely z`ada wqerd

.`ad mlerl el zniiw
wacidl yiy `ziixaa xn`p cer,íéøãð úøôäaepiidekzhiy ©£¨©§¨¦§

àéðúc ,ïúð éaø,`ziixaaøãBpä ,øîBà ïúð éaøenvr lr xqe`e ©¦¨¨§©§¨©¦¨¨¥©¥
xn`py ,dxiar jka xaer ,dn xac(bk bk mixac)xCpl lCgz ike'§¦¤§©¦§Ÿ

didi xecze lcgz `l m`y weqtdn wiicl yie ,'`hg La didi `lŸ¦§¤§¥§
dnece .`hg jaäîa äða eléàkaixwdl ick zenad xeqi` zrya §¦¨¨¨¨

.dnad ziipaa dxiar xar `ed mby ,dilr,Bîéi÷îäåm`e xnelk §©§©§
ztqep dxiar jka xaer ,xcpd z` el xiziy mkgl l`yp epi`

,xecpl envr z` libxn `edy itldneceäéìò áéø÷ä eléàklr-] §¦¦§¦¨¤¨
[dnad,ïaø÷.uega oaxw hgyy ztqep dxiar jka xar `ed mbe ¨§¨

:`ziixaa epipy cerìMî ÷çøúéå.ïéðeàénä ïî ,íéøác äLzx`an §¦§©¥¦§Ÿ¨§¨¦¦©¥¦
,oe`inn wgxzdl yiy mrhd :`xnbdda àèøçéîe äìãb àîìc± ¦§¨¨§¨¦¨§¨¨

xg`ly yegl yie ,dlraa dp`iny hxgzze lcbz `ny
zgzn d`ivedle dzeztl oey`xd dlra dqpi xg`l `ypizy

.dhxgzdy rciyk dlra
wgxzdl :`ziixaa xn`p cer,úBðBã÷tä ïîrpndl xnelk ¦©¦§

xaecn :`xnbd zx`an .mc` ipan zepecwt lawlnàúî øáa± §©¨¨
,cwtpd ly exir oa `ed ciwtndyéîc déúééa ék déúééác- §©§¥¦©§¥¨¥

,ezia df eli`k cwtpd ly eziaa qpkidle z`vl libx ciwtndy
ilan cwtpd zian epecwt z` lehi oebd epi`y ciwtny yyg yie

.epecwt z` cwtpdn razie xefgi okn xg`le ,rci dldy
wgxzdl :`ziixaa xn`p cer,ïBáøòä ïîaxr zeidl `l xnelk ¦¨¥¨

xaecn :`xnbd zx`an .xg` ly d`eldléáøòaly miaxra - ©£¥¥
`xwpd mewn,ïBiöìLdeld z` miraezy mcew axrdn miaeby. §Ÿ¦

:zeaxrn wgxzdl yi dnk cr cnlnd weqt d`ian `xnbd
áéúëc éàî ,÷çöé éaø øîàcaezkd xe`ia edn -(eh `i ilyn)òø' §¨©©¦¦§¨©¦§¦©

øæ áøò ék òBøéeyexit ,'rexi rx' .'ghFA mirwFz `pUeøçà äòø ¥©¦¨©¨§Ÿ¥§¦¥©¨¨©©
àáz äòø,l`xyi mra mixb axiry meyn ,'xf axr ik' eilr ¨¨¨Ÿ

dxdf` o`kneíéøb éìa÷îì.l`xyi mrl dftgaåokïBiöìL éáøòì ¦§©§¥¥¦§©£¥¥§Ÿ¦
.oeivlya zbdepd zeaxr envr lr lawny inl -åokBîöò ò÷Búì §§¥©©§

äëìä øáãì.drx `az eilr mby ¦§©£¨¨
z` dpbn weqtd :`xnbd zx`an,íéøb éìa÷îepiidekixacéaø §©§¥¥¦§©¦

úçtñk ìàøNéì íéøb íéL÷ ,Baìç éaø øîàc ,Baìç[zrxvk-] ¤§§¨©©¦¤§¨¦¥¦§¦§¨¥§©©©
,øBòamicnl l`xyie ,zeevnd iwecwca mi`iwa mpi`y itl ¨

.mdiyrnn
lr drx `eazy xn`p cer,õBc óBìL éãáòc ,ïBiöìL éáøòxnelk £¥¥§Ÿ¦§¨§¥§

rdn aegd z` raez delndy.deld z` dligz reazl ilan ,ax
d z` dpbn weqtd.äëìä øáãì Bîöò ò÷Bz:`xnbd zx`anàéðúc ¥©©§¦§©£¨¨§©§¨

,`ziixaa,äøBz Bì ïéà øîBàä ìk ,øîBà éñBé éaøepi` xnelk ©¦¥¥¨¨¥¥¨
,dxeza wqerBì ïéàcenil xky.äøBz:`xnbd zl`eyàèéLt ¥¨§¦¨

:`xnbd daiyn .cnl `l `ed ixdàlà,`ziixad zpeek efìk ¤¨¨
,äøBz àlà Bì ïéà øîBàämiiwn epi`e dxez cenila el ic xnelk ¨¥¥¤¨¨

,cnely dnBì ïéàxkyàlàcenil lr.äøBz:`xnbd zl`eyàä ¥¤¨¨¨
àèéLt éîð:`xnbd daiyn .cnel `l` epi` ixdyàlàzpeek ef ©¥§¦¨¤¨

,`ziixadeléôàccenil lr xky.Bì ïéà äøBz:`xnbd zxxan §£¦¨¥
àîòè éàî.cenild lr xky lawn epi`y mrhd dn -áø øîà ©©§¨¨©©

àø÷ øîà ,àttxne` aezkd ±BðLiL ìk ,'íúéNòå ízãîìe' ¨¨¨©§¨§©§¤©£¦¤¨¤¤§
,äãéîìa BðLé äiNòalawn cnely dn miiwny in wx xnelk ©£¦¨¤§¦§¦¨

e ,cenild lr mb xkyäãéîìa Bðéà äiNòa BðéàL ìkin mle` - ¨¤¥©£¦¨¥¦§¦¨
.cenild lr xky lawn epi` s` cnely dn miiwn epi`y

:sqep xe`iaàøwéòî eúéøîàãk íìBòì ,àîéà úéòaéàåzn`a ± §¦¨¥¥¨§¨¦§¨§¦¥¦¨¨

y dligz epxaqy itk `ziixad zpeekàlà Bì ïéà øîBàä ìk̈¨¥¥¤¨
ceniläøBzdniiwn epi`eBì ïéàxkyàlàd cenil lr,äøBzdne ¨¥¤¨¨

:`xnbd zvxzn ,xaca yecigd dn epiywdyàëéøö àì`l - Ÿ§¦¨
ote`a `l` z`f xnel `ziixad dkxvedéðéøçàì øîâî à÷c- §¨©§©§©£¦¥

,mixg`l dxez cnlnyéãáòå éìæàådn miniiwne mikled dl`e ± §¨§¥§¨§¥
.elv` ecnlydéãéãì àøâà déì úéà àîéúc eäîxn`z `ny ± ©§¥¨¦¥©§¨§¦¥

,mze` eniiw mixg`dye cnil `edy zevnd lr xky el yiyà÷̈
ïì òîLîlr `l` xky lawn epi` `edy `ziixad eprinyn - ©§©¨

`azy weqtdn cnl wgvi iaxy dn ,o`k xen`d itl .cenild
wxe j` fkxzn `edy dpeekd ,dkld xacl envr rwezl drx
dkldd z` cnln `ed m` mpn`e .dneiwa `le dkldd cenila
exkyy jka drx eilr `az ,dze` miniiwn mde mixg`l

cenild lr `l` epi`y mvnevn.
:sqep yexitäëìä øáãì Bîöò ò÷Bz ,àîéà úéòaéàåxaecnàðéiãa §¦¨¥¥¨¥©©§¦§©£¨¨§©¨¨

dén÷ì àðéc éúàc,eiptl oic `ay oiica -äëìä øîâårcei `ede - §¨¥¦¨§©¥§¨©£¨¨
,igkepd dxwnl jk lk dnec epi`y cg` dxwna dkldénãîe§©¥

àúléîì àúléîoicd it lr wqete zekldd izy z` dncne - ¦§¨§¦§¨
.rcei `edyäaø déì úéàådnkga epnn lecb dpicna yie - §¦¥©¨

,weqtl cvik enr uriizdl lekiyìéàLî ìéæà àìåjled epi`e ± §Ÿ¨¥§©¥
.drx `az eilr mby ,enr uriizneéðîçð øa ìàeîL éaø øîàc§¨©©¦§¥©©§¨¦

ïéa Bì úçpeî áøç eléàk Bîöò ïéic äàøé íìBòì ,ïúðBé éaø øîà̈©©¦¨¨§¨¦§¤©¨©§§¦¤¤©©¥
øîàpL ,åézçzî Bì äçeút ípäéâå ,åéúBëéøé(g-f b mixiyd xiy)äpä' ©¥¨§¥¦¨§¨¦©§¨¤¤¡©¦¥

lL åúhî'åâå ìàøNé éøabî dì áéáñ íéøab íéML äîìLifg` mNM ¦¨¤¦§ŸŸ¦¦¦Ÿ¦¨¦¨¦¦Ÿ¥¦§¨¥ª¨£ª¥
.'zFliNA cgRn Fkxi lr FAxg Wi` dngln icOln axgminkg ¤¤§ª§¥¦§¨¨¦©§©§¥¦©©©¥

dpikyd mewn my ,ycwnd zial dpeekd 'dnlyly ezhn' eyxc
iyy' .ely melydy in lyifeg` mlk 'ebe dl aiaq mixeab m

miayei my ,ycwnl jenq z`vnpd zifbd zkyll dpeekd ,'axg
'dngln icneln' ,l`xyi ipiicn minkg icinlz mipiic miyy
,ekxi lr eaxg yi` mle`e .dxez ly dznglna mixeab mdy
,ekxi lr zgpen axg eli`k envr z` d`ex mdn cg` lk xnelk

,oica drhi `ny yygn,úBìéla ãçtîxnelkípäéb ìL ãçtî ¦©©©¥¦©©¤¥¦¨
.äìéìì äîBcL¤¤§©§¨

,jk 'ghFA mirwFz `pUe xf axr iM rFxi rx' weqtd yxtzi dzrn©¥©¦¨©¨§Ÿ¥§¦¥©
zefifta axrn epiidc 'xf axr' `edy inl `az drx xg` drx
mirwez `pey' la` .d`eld lr axr dyrpy e` l`xyia mixb
,dkld xacl mnvr mirwezd z` `peyy in xnelk ,'ghea
mzqd one ,d`xeda qb maily e` miniiwn mpi`e micneld xnelk
eilr `az `ly geha didi `ed ,mzenk bdep epi` mze` `peyd

.drx
:dpyna epipy'åëå äðàéî íà øîBà ìàéìîb ïaø,e`l m`e ,dp`in ©¨©§¦¥¥¦¥£¨

,dvilg ila dnaid `vz f`e ,dphwd ezy` licbzy cr oiznz
dzid dligzny s`y ,mixacd zernyn .dy` zeg` zexr oick
on d`eyp ziyrp lcbzyk mewn lkn ,opaxc oi`eyipa d`eyp
`xnbd .dy` zeg` oicn maid lr zxq`p dzeg`e ,dxezd

:enrh dn zwtzqnïaøc àîòè éàî ,áøî øæòìà éaø dépéî àòa§¨¦¥©¦¤§¨¨¥©©©§¨§©¨
ìàéìîbm`d .dvilg ila dnaid `vz ,ezy` lcbzyky xn`y ©§¦¥

eìz àìúéî äpè÷ éLec÷ øáñ÷c íeMîoiyeciw dyrny - ¦§¨¨©¦¥§©¨¦§¨¨
,md micnere miielz dphw dzeida dyciwyäìãb éëå,dphwd §¦¨§¨

éìãbdiyeciwdãäadxezdn oiyeciw dzrn eyrpe ,dnr cgi -. ¨§¥©£¨
eìòa àìc áb ìò óà.dlcby xg`l dlra dze`àîìc Bàe` - ©©©§Ÿ¨©¦§¨

oiyeciwa lrad z`iaa zycwzn lcbzyk dphwdy xn`p `ny
dncw dwifdy s`e .dnaid ly dzwif zrwet jkae ,dxezdn

melk jka oi` dzeg` iyeciwløáñ÷c íeMîl`ilnb oax ¦§¨¨©
yäîáé úBçà Lc÷îä,meail eiptl dltp xak efy xg`läøèôð ©§©¥£§¨¨¦§§¨

dì äëìäå äîáédf itl .dvilg ilaìòa éàlr `a maid m` - §¨¨§¨§¨¨¦¨©
,dlcby xg`l ezy`ïéàdlecbd dzeg` dnaid zxhtp ok` ± ¦

la` .dvilg ila dy` zeg` meynàì ,ìòa àì éàdzeg` `vz ¦Ÿ¨©Ÿ
oiyeciwa wx oiicr dlral d`eyp dzeg` ixdy ,dvilg ila
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המשך בעמ' רכב



xcde"רח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr iw sc zenai(iying meil)

:`xnbd zxxanìòa àìc åàì éàîdlray xaecn oi` m`d - ©¨§Ÿ¨©
`idy ax xaeq ok it lr s`e ,dlcby xg`l dilr `a `l oey`xd
ax ixaca x`azd lirl eli`e ,dxezdn oey`xl zycewn

:`xnbd zvxzn .dxezdn diyeciw eyrp lra m` `weecyàìŸ
xaecn `l` ,zxaqy enkìòác`ede xg`ny ,dlcbyn dze` §¨©

dilr `ayk mzqd on ,dxezd on milg `l dphw iyeciwy rcei
hb dkixv dpi` okle ,oiyeciw myl dzid ezpeek ,dlcby xg`l

.ipydn
:`xnbd dywnìòác éà`a oey`xd lrady xaecn ok` m` - ¦§¨©
,dlcbyn dilrìàeîLc àîòè éàî.ipydn hb dkixvdyzvxzn ©©£¨¦§¥

:`xnbdøáñ÷l`enyìòBaä ìk,el zycewn dzid xaky dy` ¨¨©¨©¥
,ìòBa àeä íéðBLàøä ïéLec÷ úòc ìòxn` `le xg`n ,xnelk ©©©¦¦¨¦¦¥

ycgn dycwl oiekzd `l mzqd on ,ef d`iaa dycwny yexita
iyeciwy oeike .opaxcn wx eidy mipey`x oiyeciwa x`ydl `l`

.ipydn hb dkixv okl dxez iyeciw md ipyd
eid `l oiyeciwde dy` yciwy ina ,l`enye ax ewlgpy `vnp
dycwl ezrcay yxit `le mzqa dilr `a jk xg`e mixenb
dycwl dzid ezpeek ok` ax zrcl .mixenb oiyeciwa ez`iaa
z` yxit `ly lky xaeq l`enye ,mixenb oiyeciwa ez`iaa
dywn .mipey`xd oiyeciwa x`ydl ezrc mzqd on ,ezpeek

:`xnbdàðîéæ àãç da éâéìt àäåmrt dfa ewlgp xak ixde ± §¨§¦¥¨£¨¦§¨
,zg`øîzéàc,yxcnd ziaa xn`p -dLc÷dy`léàðz ìòoi`y §¦§©¦§¨©§©

,mixcp dilr oi`y e` minen dadñðkådilr `ae d`ype ±íúñ §§¨¨§¨
.mixcp e` minen da e`vnpe ,oiyeciw myl dilr `ay yxit `le

èb epîéä äëéøö ,øîà áøoiyeciw myl dilr `a i`cey meyn ©¨©§¦¨¥¤¥
lhazdl milelr mipey`xd oiyeciwdy rci `edy oeik miycg

.zepf z`ia didz ez`iae i`pzd zngnäëéøö dðéà øîà ìàeîLe§¥¨©¥¨§¦¨
,èb epîéäoi`y zrc lr dilr `a mzqd on yxit `le xg`ny ¥¤¥

:mnrh z` zx`an `xnbd .mixcp dilr,èb epîéä äëéøö øîà áø©¨©§¦¨¥¤¥
dáñðc ïåékmzqd on ,e`pz lr aey xfg `le dilr `ae d`ypy ± ¥¨§¦§¨

déàðúì déìçà éìeçàpzdy e`pz lr dl lgn -zrya d ©¥©£¥¦§¨¥
dkixv okle ,miycg oiyeciw myl dilr `a dzre ,oiyeciwd

.hb epnnèb epîéä äëéøö dðéà ,øîà ìàeîLey itlìò ìòBaä ìk §¥¨©¥¨§¦¨¥¤¥¨©¥©
,ìòBa àeä íéðBLàøä ïéLec÷ úòce`pz lr legnl ezrc oi`e ©©¦¦¨¦¦¥

miinrt welgl l`enye ax ekxved recn ok m`e .ycgn dycwle
.zwelgn dze`a

äàðú àëéàã íåùî áø øîà÷ àéääá àéää øîúéà éàã àëéøö)
éàå .ìàåîùì äéì äãåî àîéà àäá ìáà äéàðúì äéìçà ìòáã ïåéëå
áøì äéì äãåî àîéà êäá ìáà ìàåîù øîà÷ êäá àäá øîúéà

(àëéøö
:`xnbd zvxznàëéøö]zrcl ick zewelgnd izya jxev yi ± §¦¨

.l`enye ax zehiy z`øîzéà éàcmzwelgn zxn`p dzid m` - §¦¦§©
àäaxne` iziid ,z`yipe dlcbe dp`in `ly dphw oipra wx - §¨

`weecyàäadf ote`a -áø øîà÷dilr `a dlra mzqd ony §¨¨¨©©
,oiyeciw myl dlcbykäàðz àkéìc íeLni`pz o`k oi`y ± ¦§¥¨¨¨¨

,miiwzi i`pzdy dzid ezpeek dilr `ayk mby xnel did ozipy
yi okle ,dxez oicn melk mpi` dphw ly oiyeciwd mvr `l`

.miycg oiyeciw myl dilr `ay `xaqàäa ìáàz` ycwna ± £¨§¨
,mixcp dilr oi`y zpn lr dy`däàðz àkéàcm`e i`pz yiy ± §¦¨¨¨¨

,dxezdn elirei oiyeciwd i`pzd miiwzidéì äãBî àîéàax ¥¨¥¥
ììàeîLgken oiyeciw myl dilr `ay yxit `l lrad m`y ¦§¥

dilr oi`y zrc lr lrea `ede ,mipey`xd oiyeciwa dvex `edy
.mixcp

øîzéà éàåmzwelgn zxn`p dzid m`e -àéääaycwna wx ± §¦¦§©§©¦
`weecy xne` iziid ,mixcp dilr oi`y zpn lr dy`àéääa§©¦

ìàeîL øîà÷mipey`xd oiyeciwd zrc lr lread lky ¨¨©§¥
,lrea `ed dxezdn milirendàäa ìáàdp`in `ly dphwa ± £¨§¨

,melk mpi` dxezdn diyeciwy z`yipe dlcbedéì äãBî àîéà¥¨¥¥
áøìokle ,miycg oiyeciw myl dilr `a dlrayàëéøöz` - §©§¦¨

zewelgnd izy.[
:ax zrca ztqep dxizq dywn `xnbdéîeike ±ìòa ék áø øîà ¦¨©©¦¨©

ïéàon el zycewn `id ixd dlcbyn dilr `a m` `weecy ± ¦
e ,dxezdàì ,ìòa àì éà.el zycewn dpi` ±àãáeò àéää àäå ¦Ÿ¨©Ÿ§¨©¦¨¨

äåäcdyrn did ixde -Løða,[mewn my-]äLécwéàå± ©£¨§¤¤§¦©¦¨
dnezi dycwzpyàééñøek éaà déáúBàå ,äìãâå ,äpè÷ àéäLk- §¤¦§©¨§¨§¨§§¥©¥§§¨

.oeixt` jeza deaiyedeàðéøçà àúàåxg` mc` `ae -dôèçå ©£¨©£¦¨§©§¨
dépéî.dze` yciweíúä eåä áøc éãéîìz ìàððç áøå àðeøa áøå- ¦¥§©§¨§©£©§¥©§¦¥§©£¨¨

,my eidàøúaî àhéb äeëéøöä àìådl ozi ipydy ekixvd `le - §Ÿ©§¦¨¦¨¦¨§¨
oey`xl diyeciw eyrp dlcbyny exaq mdy rnyn .hb
oeixt` wx my did ixdy ,oiicr dilr `a `ly s` dxezdn

.dilr `ay mcew dyrp llk jxcay
:`xnbd zvxznéaà éáúBî øãäå éáéñð áñðéî Løða ,àtt áø øîà̈©©¨¨§¤¤¦§¨§¦¥§¨©§¥©¥

àééñøekxg`l wxe z`yip dy`d dligzy bdpnd did yxpa ± §§¨
hb ax icinlz dekixvd `l okle .oeixt`a dze` miaiyen okn
ef d`iaa dycwzde dlcbyk dilr `a dlray oeik ,ipydn

.melk mpi` ipyd iyeciwe ,dxezdn
:sqep uexiz,øîà éLà áødkixvdl epilr did oicd xwirn mpn` ©©¦¨©

oicd o`k la` ,dxezdn mpi` oey`xd iyeciwy oeik ipydn hb
y oeiky ,dpeyïâBäk àlL äNò àeädlran dy` shgy jka ¨¨¤Ÿ©¤

,opaxcn el zycewn dzidy xg`lBa eNò Cëéôìez` ebdpzd ± §¦¨¨
minkgdépéî éLec÷ì ïðaø eäðéò÷ôàå ,ïâBäk àlLeriwtde - ¤Ÿ©¤§©§§¦§©¨¨§¦¥¦¥

.zycewn dpi` `idy exn`e ,oiyeciwd z` epnn minkg
dywn .oiyeciwd z` minkg eriwtd eay ote`a dpc `xnbd

:`xnbdàtñëa Léc÷c çðéz éLà áøì àðéáø déì øîàoaen df - ¨©¥©¦¨§©©¦¦©§©¥§©§¨
ote`a ziyrp oiyeciwd zrwtd ,sqka dze` yciw shegd m`
oic zia xwtdy zepenn ipipra dkldd it lr] eraw minkgy

.dpzn sqk `l` oiyeciw sqk `di `l ozpy sqkdy [xwtdLéc÷©¥
éàî äàéáadfi`a ,ipenn oipr df oi`y d`iaa dyciw m` la` - §¦¨©

:`xnbd zvxzn .oiyeciwd zrwtd ziyrp ote`ïðaø äeéeL©§¨©¨¨
úeðæ úìéòa Búìéòáìdyrn didz `l ez`iay eraw minkg - ¦§¦¨§¦©§

.zepf z`ia `l` oiyeciw
lirl epzpyna mi`pzd zwelgnl zxfeg `xnbd(.hw)mai oipra

dlecbd dzeg` eiptl dltpe opaxc oi`eyipa dphwl ieyp didy
:dkldd z` zraew `xnbd .meail,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥

øæòéìà éaøk äëìä ,øæòìà éaø øîà ïëå ,øæòéìà éaøk äëìä£¨¨§©¦¡¦¤¤§¥¨©©¦¤§¨¨£¨¨§©¦¡¦¤¤
.dzeg` z` maiil lkeiy ick dlraa o`nl dphwd z` micnlny

äðùî
i`eyipe [cg` lran] zenai izy eiptl eltpy maia dpc epzpyn

:opaxcn `l` opi` odizy e` odn zg`ì éeNð äéäL éîézL ¦¤¨¨¨¦§¥
úBpè÷ úBîBúé,efl ef zeaexw opi`y,úîe,eig` iptl eltpedúàéa §§©¥¦¨¨

,zephw ozeida mb odn zg` lyíäî úçà ìL dúöéìç Bà£¦¨¨¤©©¥¤
,lcbzyklúBLøç ézL ïëå .dúøö úøèBt[opaxcn odi`eyipy] ¤¤¨¨¨§¥§¥¥§

dzvilg e` dz`ia ,meail odizy eltpe cg` mc`l ze`eyp eidy
.dzxv zxhet odn zg` ly

ieyp didy in la`úLøçå äpè÷,meail eltpe zneúçà úàéa ïéà §©¨§¥¤¤¥¦©©©
,dúøö úøèBt ïäîutg dlra did ina mircei ep` oi`y meyn ¥¤¤¤¨¨¨

ieyp did .dzxvn xzei ezy`l zaygp `ide xzeiúLøçå úçwt¦©©§¥¤¤
,meail eltpe zneúçwtä úàéa,dxezdn dzwife di`eyipy ¦©©¦©©

úøèBtz`úLøçä,opaxcn wx di`eyip eidyúLøçä úàéa ïéàå ¤¤©¥¤¤§¥¦©©¥¤¤
,opaxcn wx dzwifyúçwtä úà úøèBtdid .dxezd on dzwify ¤¤¤©¦©©

ieypäìBãbä úàéa ,äpè÷e äìBãbdxezdn dzwifyúøèBtz` §¨§©¨¦©©§¨¤¤
äpèwä,opaxcn dzwifyä úøèBt äpèwä úàéa ïéàå.äìBãb ©§©¨§¥¦©©§©¨¤¤©§¨

àøîâ
zeyxg izy ly opic xnelk ,zeyxg izy oke :dpyna epipy
z`iaay ,meail eltpy zephw izy oick meail cg` lran eltpy

:`xnbd ddnz .dzxv zxhtp ,dzvilg e` odn zg`úa úLøçå§¥¤¤©
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המשך בעמ' רכה

miwxt dyelya` cenr iw sc ± iriax wxtzenai
ìòá àìã åàì éàîelgc ,ipyn hb dkixv dpi` :ax xn`we .dlcbyn oey`x Ðoiyeciw

.dlcbyk mipey`xdìòáùëdlirac ,ipyn hb dkixv dpi` jkitl Ðoey`xd lray

dlcbyn.melk dphw iyeciw oi`y did rceic ,oeekzp oiyecw myl `nzq Ðéàðú ìò
.oinen e` mixcp dilr oi`y Ðíúñ äñðëå,hb dkixv ,mixcp dilr e`vnp jk xg`e Ð

oi`y did rceic ,i`ed oiyeciw myl d`iac

:opiqxb ikd .melk mipey`xd oiyeciwàëéøö
àäá øîúéà éàãmeyn ax xn`w `da Ð

wxt zeaezka `zi` ikde Ð i`pz `kilc

.(`,br) "xicnd"àäá øîúéà éàãdphw iab Ð

.dp`in `lyáø øîà÷ àäádizrc` wiq`c Ð

`kilc meyn ,dlcbyn oiyeciw myl leral

d`pzmeyn mipey`xd oiyeciw leqt oi` Ð

oi`y rcei mc`e ,zephw meyn `l` ,i`pz

mipey`xd oiyeciwmyl lrae xfge ,melk

.oiyeciwàéääá ìáà`ni` ,i`pz `ki`c Ð

xeaqk ,lira i`pzc `zrc`e ,l`enyl dcen

.odipiay i`pz `niiwe ,mixcp dilr oi`yéáà
àééñøåëx`yk jzrc `wlqwe .oeixt`a Ð

`l ikd elit`e ,dlra `l oiicry ,zeteg

`hib dekixvd,`xzaniyecw elg :`nl`

.i`nwéáñð áñðéîdliraa dycwzpe Ð

.dlcbynäéðéî ïéùåãé÷ì åäðéò÷ôà à÷åÐ

`dc ,`ed minkg zrca dlez ycwnc lkc

ixn` opaxe .opixn`w "l`xyie dyn zck"

shegc.oiyeciw iedip `l dlran dy`çðéú
àôñëá ùéã÷ãedpirwt`c xninl `ki` Ð

,oiyeciwleeyeoic zia xwtdc ,dpzn zern

.xwtd didäàéáá ùéã÷oic zia xwtd i`n Ð

xninl `ki`?úåðæ úìéòá åúìéòáì äåéåùÐ

.dlz mzrca `edeøæòéìà éáøëoicnlnc Ð

.o`nl dphwdäðùîéúùúåîåúé.zeixkp Ð

äúöéìç åà.licbzy xg`l Ðúùøçå äðè÷Ð

,dil `gip ida opirci `lidedaiyg.ith ezy`

àøîâàéä äöéìç úá úùøçåipzwc Ð

.zeyxg izy oke :oizipznìòã éëéä éëlral Ð

main witp inp ikd ,dfinxa dqpky oey`xd

.dfinxaúåéøëð éúù ïéàåùð,gwtl zgwt Ð

.yxgl zyxgeñðåëdvilg za dpi`y Ð

d`ivedl dvx m`e ,dqpek `l` ,diixw meyn

dfinxa dqpkpy myky ,hba d`iven jk xg`

.dvilg dkixv `le ,dfinxa `vz jk Ðñðåë
íìåòì äàéöåî ïéàåiyeciw riwtn ehib oi`y Ð

.meail el dewiwfdy gwt eig`
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øáñ÷lrea `ed mipey`xd oiyeciw zrc lr lread lk l`enyl`enyl :xn`z m`e Ð

ipy wxt yixa lirle ?l`ilnb oaxc `nrh i`n ,dcda ilcb oiyecwc dil zilc

dwif oi` i`e :dizlin` jixtc ,l`ilnb oaxc `zlin dil zi` l`enyc rnyn (`,gi)

`icda yxtnck ixiinc xnel jixv l`enylc :xnel yie ?'ek l`ilnb oax xn` `dc ,lhaiz

:wgvi epiax xne` cere .oiyeciw myl lreay

eiptl odizy ezy`e eznaic oeik ,mzdcelit` Ð

eznai zegcl ick oiyeciw myl lrea `nzqa

:dyw edine .eznain dil `gip ezy`ac ,epnn

,xfril` iaxc opaxcn l`enyl dywizc

`nzqnc ,elv` dlcbe dphw `idyk dxifgdyk

ixii`c xninl `kilc .oiyeciw myl lrea

ok m`c ,oiyeciw myl lreay yxitykikid Ð

`l` !axl (a,br zeaezk) "xicnd"a dipin jixt

inewe`l ivn `le ,mzq lreayk jgxk lr

yxityk.dlecb `idyk dxifgd epiid ok m`c Ð

iaxk 'il `xiaq l`enyc :wgvi epiax xn`e

xn`c ,(l`rnyi iax meyn) dcedi oa oerny

iaxk :inp i` .epw `l elra m` "xicnd"a

.l`rnyi iax meyn l`eny xn`c ,l`rnyi

.'ek dytzp `l `ideàäå`cg da ebilt`

`pnif,ikixv ediiexz `de :wgvi epiaxl dniz Ð

hb epnid dkixv ax xn`c `idd xnz` i`cÐ

lra i` opirci `lc ,wtqn dkixv `pin` ded

dkixv oi`c ol rnyn `w ,e`l m` oiyeciw myl

i`e .oiyeciw myl lra oey`x i`cec ,ipyn hb

ipyn hb dkixv l`eny xn`wc `idd xnz`Ð

hb dkixv inp oey`xne ,wtqn epiid `pin` ded

xn`e !lra oiyeciw myl `nyc ,`ziixe`cn

`cg da ebilti` `de :jixt ikdc wgvi epiax

jpdn cgac ?zenewn ipya ibilt i`n`e ,`pnf

i`pz lr dycw :ikd `nile ,opireny`l ivn ded

,ipyn `le oey`xn hb dkixv :xn` ax ,lrae

.ipyn `l` oey`xn hb dkixv oi` :xn` l`enye

dcnre dlicbdy dphw :jci`a ipzil inp i`

`l` ipyn hb dkixv dpi` :xn` ax ,z`ype

`le ipyn hb dkixv :xn` l`enye ,oey`xn

.dkixv opaxcn la` ,dxezd on oey`xn

àéääáileg` i`pz `ki`c meyn ax xn`w

di`pzl dilg`meyn :yexit Ð

ol zi` ,zepf zlira ezlira dyer mc` oi`c

elegiy ezrca dide ,di`pzl dilg`c xninl

,`da la` .i`pzd xikfd `lcn sqk iyeciw

,opaxc oiyecw my yi ixdy ,zepf zlira `kilc

elegiy `nipc mipey`xd oiyecw `kilc ,cereÐ

`kd dibd qxhpewae .l`enyl dil icen `ni`

ekixv`dc ,ef `qxib wegnl oi`e .zeaezkc `z

dyciw :(`,cr zeaezk) "xicnd"a xn`c o`nl

elit`e ,hb epnid dkixv lkd ixac lrae i`pz lr

dp`in `ly dphwa (`,br my) ibilt ikd

z`ype dcnre dlicbdeith dil `hiyt ok m` Ð

`ly dphwan hb dkixvc i`pz lr ycwna©¥

`kdc `zekixv jd `nwezin dizeekc ,dp`in

.iia`c `ail` zeaezkc `zekixve

êëéôìedpirwt`e obedk `ly el eyr

dipin iyeciwlepiaxl `wtqn Ð

ycwnc lkc meyn edpirwt`c `nrh i` :wgvi

.ycwn opaxc `zrc` ycwnc lk mewn lka xikfdy enk o`k xikfd `lcn ,dxezd on xac xewrl minkg cia gk yic meyn e` ,ycwn opaxc `zrc`úùøçåopzde `id dvilg za

'ekdzvilg dvlg `l m`e ,licbzyn uelgz dvlgy dphw :opz (a,cw zenai) "dvilg zevn" wxta eli`e ,dzxv zxhet odn zg` zvilgc oizipzna opzc ,dphwn inp iywiz :xn`z m`e Ð

"dy`" xn`c ,iqei iaxk `kdc oizipzn `nwe`l `ki`c :cere .dzxv zxhet licbzykl dzvilgc yxit qxhpewa edine !dleqtm`e lirl opiqxbc inlyexid itle .dphw oia dlecb oia Ð

dxyk dzvilg dvlg `l.ith xity iz` Ð
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éàî ìòác éà .ìòác ,àì ?ìòa àìc åàì éàî©¨§Ÿ¨©Ÿ§¨©¦§¨©©
ïéLec÷ úòc ìò ìòBaä ìk :øáñ÷ ?ìàeîLc àîòè©£¨¦§¥¨¨©¨©¥©©©¦¦
,àðîéæ àãç da éâéìt àäå .ìòBa àeä íéðBLàøä̈¦¦¥§¨§¦¦¨£¨¦§¨
:øîà áø ,íúñ dñðëe éàðz ìò dLc÷ :øîzéàc§¦§©¦§¨©§©§¨¨§¨©¨©
epîéä äëéøö dðéà :øîà ìàeîLe ,èb epîéä äëéøö§¦¨¥¤¥§¥¨©¥¨§¦¨¥¤
éìeçà ¯ dáñðc ïåék ,èb epîéä äëéøö :øîà áø .èb¥©¨©§¦¨¥¤¥¥¨§¨§¨©¥
epîéä äëéøö dðéà :øîà ìàeîLe ,déàðúì déìçà©§¥¦§¨¥§¥¨©¥¨§¦¨¥¤
àeä íéðBLàøä ïéLec÷ úòc ìò ìòBaä ìk ,èb¥¨©¥©©©¦¦¨¦¦
,áø øîà÷ àéääa ¯ àéää øîzéà éàc ,àëéøö !ìòBa¥§¦¨§¦¦§©©¦§©¦¨¨©©
,déàðúì déìçà ìòác ïåéëå ,äàðz àkéàc íeMî¦§¦¨§¨¨§¥¨§¨©©§¥¦§¨¥

ì déì äãBî àîéà àäa ìáààäa øîzéà éàå .ìàeîL £¨§¨¥¨¤¥¦§¥§¦¦§©§¨
déì äãBî àîéà Cäa ìáà ,ìàeîL øîà÷ Cäa ¯§©¨¨©§¥£¨§©¥¨¤¥
ìòa àì éà ,ïéà ¯ ìòa ék áø øîà éîe .àëéøö ,áøì§©§¦¨¦£©©¦¨©¦¦¨¨©
äLéc÷éàå ,Løða äåäc àãáeò àéää àäå ?àì ¯¨§¨©¦§¨©£¨§¤¤§¦§¦¨
àúàå ,àéiñøek éaà déáúBàå ,äìãâå ,äpè÷ àéäLk§¤¦§©¨§¨§¨§§¥©¥§©¨©£¨
éãéîìz ìàððç áøå àðeøa áøå ,dépéî dôèçå àðéøçà©£¦¨©£¨¨¦¥§©§¨§©£©§¥©§¦¥
áø øîà !àøúaî àhéb äeëéøöä àìå íúä eåä áøc§©¨¨¨§¨¦§¦¨¦¨¦©§¨¨©©
.àéiñøek éaà éáúBî øãäå éáéñð áñðéî Løða :àtt©¨§¤¤¦§©§¦¦©£©§¥©¥§©¨
Cëéôì ¯ ïâBäk àlL äNò àeä :øîà éLà áø©©¦¨©¨¨¤Ÿ©¤§¦¨
.dépéî éLecé÷ì ïðaø eäðéò÷ôàå ïâBäk àlL Ba eNò̈¤Ÿ©¤§©§§¦§©¨©§¦¥¦¥
,àtñëa Léã÷c çðéz :éLà áøì àðéáø déì øîà£©¥¨¦¨§©©¦¥©§¨¥§©§¨
.úeðæ úìéòa Búìéòáì ïðaø äeéåL ?éàî äàéáa Léã÷̈¥§¦¨©¨§¨©¨©¦§¦¨§¦©§
.øæòéìà éaøk äëìä :ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥£¨¨§©¦¡¦¤¤

.øæòéìà éaøk äëìä :øæòìà éaø øîà ïëåäðùî §¥¨©©¦¤§¨¨£¨¨§©¦¡¦¤¤
ì éeNð äéäL éîdúàéa ¯ úîå úBpè÷ úBîBúé ézL ¦¤¨¨¨¦§¥§§©¨¥¦¨¨

ïëå .dúøö úøèBt íäî úçà ìL dúöéìç Bà£¦¨¨¤©©¥¤¤¤¨¨¨§¥
ïäî úçà úàéa ïéà ¯ úLøçå äpè÷ .úBLøç ézL§¥¥§§©¨§¥¤¤¥¦©©©¥¤
úøèBt úçwtä úàéa ¯ úLøçå úçwt .dúøö úøèBt¤¤¨¨¨¦©©§¥¤¤¦©©¦©©¤¤
.úçwtä úà úøèBt úLøçä úàéa ïéàå ,úLøçä©¥¤¤§¥¦©©¥¤¤¤¤¤©¦©©
ïéàå ,äpèwä úøèBt äìBãbä úàéa ¯ äpè÷e äìBãb§¨§©¨¦©©§¨¤¤©§©¨§¥

.äìBãbä úøèBt äpèwä úàéaàøîâúa úLøçå ¦©©§©¨¤¤©§¨§¥¤¤©
,äöìçL úLøçå ,õìçpL Løç :ïðúäå ?àéä äöéìç£¦¨¦§¨§©¥¥¤¤¡©§¥¤¤¤¨§¨
eléôà :øîà àáø .äàéaà :áø øîà ìcéb áø øîà !äìeñt dúöéìç ¯ ïèwä ïî úöìBçå§¤¤¦©¨¨£¦¨¨§¨¨©©¦¥¨©©©¦¨¨¨¨©£¦

úçwôa ïàk ,àøwéòî úLøça ïàk ,äöéìçà àîézCk øçàå,àøwéòî úLøç ;äLøçúð ¥¨©£¦¨¨§¥¤¤¥¦¨¨¨§¦©©§©©¨¦§¨§¨¥¤¤¥¦¨¨
déáéúéà .äéiø÷ da àákòîc ,àì ¯ äLøçúð Ck øçàå úçwt ,÷ôð éëä ¯ ìòc éëéä ék¦¥¦§¨¨¦§©¦©©§©©¨¦§¨§¨¨¦§©§¨¨§¦¨¥¦¥
ïéàeNð ,Løç ãçàå çwt ãçà ,ïéçà éðL :ïðúäå ?àéä äöéìç úa àøwéòî úLøçå :ééaà©©¥§¥¤¤¥¦¨¨©£¦¨¦§¨§©§¥©¦¤¨¦¥©§¤¨¥¥§¦

ììòa çwt äNòi äî ,úLøç ìòa Løç úî .úLøç úçàå úçwt úçà ,úBéøëð ézL ¦§¥¨§¦©©¦©©§©©¥¤¤¥¥¥©©¥¤¤©©£¤¦¥©©©
ìòa Løç äNòi äî ,úçwt ìòa çwt úî .àéöBé àéöBäì äöø íàå ,ñðBk ?úçwt¦©©¥§¦¨¨§¦¦¥¦¥©©©¦©©©©£¤¥¥©©
,ïéà ¯ ñðBk :éðú÷å ,àøwéòî úLøça ¯ åàì éàî .íìBòì àéöBî Bðéàå ,ñðBk ?úLøç¥¤¤¥§¥¦§¨©¨§¥¤¤¥¦¨¨§¨¨¥¥¦
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רט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr iw sc zenai(iying meil)

:`xnbd zxxanìòa àìc åàì éàîdlray xaecn oi` m`d - ©¨§Ÿ¨©
`idy ax xaeq ok it lr s`e ,dlcby xg`l dilr `a `l oey`xd
ax ixaca x`azd lirl eli`e ,dxezdn oey`xl zycewn

:`xnbd zvxzn .dxezdn diyeciw eyrp lra m` `weecyàìŸ
xaecn `l` ,zxaqy enkìòác`ede xg`ny ,dlcbyn dze` §¨©

dilr `ayk mzqd on ,dxezd on milg `l dphw iyeciwy rcei
hb dkixv dpi` okle ,oiyeciw myl dzid ezpeek ,dlcby xg`l

.ipydn
:`xnbd dywnìòác éà`a oey`xd lrady xaecn ok` m` - ¦§¨©
,dlcbyn dilrìàeîLc àîòè éàî.ipydn hb dkixvdyzvxzn ©©£¨¦§¥

:`xnbdøáñ÷l`enyìòBaä ìk,el zycewn dzid xaky dy` ¨¨©¨©¥
,ìòBa àeä íéðBLàøä ïéLec÷ úòc ìòxn` `le xg`n ,xnelk ©©©¦¦¨¦¦¥

ycgn dycwl oiekzd `l mzqd on ,ef d`iaa dycwny yexita
iyeciwy oeike .opaxcn wx eidy mipey`x oiyeciwa x`ydl `l`

.ipydn hb dkixv okl dxez iyeciw md ipyd
eid `l oiyeciwde dy` yciwy ina ,l`enye ax ewlgpy `vnp
dycwl ezrcay yxit `le mzqa dilr `a jk xg`e mixenb
dycwl dzid ezpeek ok` ax zrcl .mixenb oiyeciwa ez`iaa
z` yxit `ly lky xaeq l`enye ,mixenb oiyeciwa ez`iaa
dywn .mipey`xd oiyeciwa x`ydl ezrc mzqd on ,ezpeek

:`xnbdàðîéæ àãç da éâéìt àäåmrt dfa ewlgp xak ixde ± §¨§¦¥¨£¨¦§¨
,zg`øîzéàc,yxcnd ziaa xn`p -dLc÷dy`léàðz ìòoi`y §¦§©¦§¨©§©

,mixcp dilr oi`y e` minen dadñðkådilr `ae d`ype ±íúñ §§¨¨§¨
.mixcp e` minen da e`vnpe ,oiyeciw myl dilr `ay yxit `le

èb epîéä äëéøö ,øîà áøoiyeciw myl dilr `a i`cey meyn ©¨©§¦¨¥¤¥
lhazdl milelr mipey`xd oiyeciwdy rci `edy oeik miycg

.zepf z`ia didz ez`iae i`pzd zngnäëéøö dðéà øîà ìàeîLe§¥¨©¥¨§¦¨
,èb epîéäoi`y zrc lr dilr `a mzqd on yxit `le xg`ny ¥¤¥

:mnrh z` zx`an `xnbd .mixcp dilr,èb epîéä äëéøö øîà áø©¨©§¦¨¥¤¥
dáñðc ïåékmzqd on ,e`pz lr aey xfg `le dilr `ae d`ypy ± ¥¨§¦§¨

déàðúì déìçà éìeçàpzdy e`pz lr dl lgn -zrya d ©¥©£¥¦§¨¥
dkixv okle ,miycg oiyeciw myl dilr `a dzre ,oiyeciwd

.hb epnnèb epîéä äëéøö dðéà ,øîà ìàeîLey itlìò ìòBaä ìk §¥¨©¥¨§¦¨¥¤¥¨©¥©
,ìòBa àeä íéðBLàøä ïéLec÷ úòce`pz lr legnl ezrc oi`e ©©¦¦¨¦¦¥

miinrt welgl l`enye ax ekxved recn ok m`e .ycgn dycwle
.zwelgn dze`a

äàðú àëéàã íåùî áø øîà÷ àéääá àéää øîúéà éàã àëéøö)
éàå .ìàåîùì äéì äãåî àîéà àäá ìáà äéàðúì äéìçà ìòáã ïåéëå
áøì äéì äãåî àîéà êäá ìáà ìàåîù øîà÷ êäá àäá øîúéà

(àëéøö
:`xnbd zvxznàëéøö]zrcl ick zewelgnd izya jxev yi ± §¦¨

.l`enye ax zehiy z`øîzéà éàcmzwelgn zxn`p dzid m` - §¦¦§©
àäaxne` iziid ,z`yipe dlcbe dp`in `ly dphw oipra wx - §¨

`weecyàäadf ote`a -áø øîà÷dilr `a dlra mzqd ony §¨¨¨©©
,oiyeciw myl dlcbykäàðz àkéìc íeLni`pz o`k oi`y ± ¦§¥¨¨¨¨

,miiwzi i`pzdy dzid ezpeek dilr `ayk mby xnel did ozipy
yi okle ,dxez oicn melk mpi` dphw ly oiyeciwd mvr `l`

.miycg oiyeciw myl dilr `ay `xaqàäa ìáàz` ycwna ± £¨§¨
,mixcp dilr oi`y zpn lr dy`däàðz àkéàcm`e i`pz yiy ± §¦¨¨¨¨

,dxezdn elirei oiyeciwd i`pzd miiwzidéì äãBî àîéàax ¥¨¥¥
ììàeîLgken oiyeciw myl dilr `ay yxit `l lrad m`y ¦§¥

dilr oi`y zrc lr lrea `ede ,mipey`xd oiyeciwa dvex `edy
.mixcp

øîzéà éàåmzwelgn zxn`p dzid m`e -àéääaycwna wx ± §¦¦§©§©¦
`weecy xne` iziid ,mixcp dilr oi`y zpn lr dy`àéääa§©¦

ìàeîL øîà÷mipey`xd oiyeciwd zrc lr lread lky ¨¨©§¥
,lrea `ed dxezdn milirendàäa ìáàdp`in `ly dphwa ± £¨§¨

,melk mpi` dxezdn diyeciwy z`yipe dlcbedéì äãBî àîéà¥¨¥¥
áøìokle ,miycg oiyeciw myl dilr `a dlrayàëéøöz` - §©§¦¨

zewelgnd izy.[
:ax zrca ztqep dxizq dywn `xnbdéîeike ±ìòa ék áø øîà ¦¨©©¦¨©

ïéàon el zycewn `id ixd dlcbyn dilr `a m` `weecy ± ¦
e ,dxezdàì ,ìòa àì éà.el zycewn dpi` ±àãáeò àéää àäå ¦Ÿ¨©Ÿ§¨©¦¨¨

äåäcdyrn did ixde -Løða,[mewn my-]äLécwéàå± ©£¨§¤¤§¦©¦¨
dnezi dycwzpyàééñøek éaà déáúBàå ,äìãâå ,äpè÷ àéäLk- §¤¦§©¨§¨§¨§§¥©¥§§¨

.oeixt` jeza deaiyedeàðéøçà àúàåxg` mc` `ae -dôèçå ©£¨©£¦¨§©§¨
dépéî.dze` yciweíúä eåä áøc éãéîìz ìàððç áøå àðeøa áøå- ¦¥§©§¨§©£©§¥©§¦¥§©£¨¨

,my eidàøúaî àhéb äeëéøöä àìådl ozi ipydy ekixvd `le - §Ÿ©§¦¨¦¨¦¨§¨
oey`xl diyeciw eyrp dlcbyny exaq mdy rnyn .hb
oeixt` wx my did ixdy ,oiicr dilr `a `ly s` dxezdn

.dilr `ay mcew dyrp llk jxcay
:`xnbd zvxznéaà éáúBî øãäå éáéñð áñðéî Løða ,àtt áø øîà̈©©¨¨§¤¤¦§¨§¦¥§¨©§¥©¥

àééñøekxg`l wxe z`yip dy`d dligzy bdpnd did yxpa ± §§¨
hb ax icinlz dekixvd `l okle .oeixt`a dze` miaiyen okn
ef d`iaa dycwzde dlcbyk dilr `a dlray oeik ,ipydn

.melk mpi` ipyd iyeciwe ,dxezdn
:sqep uexiz,øîà éLà áødkixvdl epilr did oicd xwirn mpn` ©©¦¨©

oicd o`k la` ,dxezdn mpi` oey`xd iyeciwy oeik ipydn hb
y oeiky ,dpeyïâBäk àlL äNò àeädlran dy` shgy jka ¨¨¤Ÿ©¤

,opaxcn el zycewn dzidy xg`lBa eNò Cëéôìez` ebdpzd ± §¦¨¨
minkgdépéî éLec÷ì ïðaø eäðéò÷ôàå ,ïâBäk àlLeriwtde - ¤Ÿ©¤§©§§¦§©¨¨§¦¥¦¥

.zycewn dpi` `idy exn`e ,oiyeciwd z` epnn minkg
dywn .oiyeciwd z` minkg eriwtd eay ote`a dpc `xnbd

:`xnbdàtñëa Léc÷c çðéz éLà áøì àðéáø déì øîàoaen df - ¨©¥©¦¨§©©¦¦©§©¥§©§¨
ote`a ziyrp oiyeciwd zrwtd ,sqka dze` yciw shegd m`
oic zia xwtdy zepenn ipipra dkldd it lr] eraw minkgy

.dpzn sqk `l` oiyeciw sqk `di `l ozpy sqkdy [xwtdLéc÷©¥
éàî äàéáadfi`a ,ipenn oipr df oi`y d`iaa dyciw m` la` - §¦¨©

:`xnbd zvxzn .oiyeciwd zrwtd ziyrp ote`ïðaø äeéeL©§¨©¨¨
úeðæ úìéòa Búìéòáìdyrn didz `l ez`iay eraw minkg - ¦§¦¨§¦©§

.zepf z`ia `l` oiyeciw
lirl epzpyna mi`pzd zwelgnl zxfeg `xnbd(.hw)mai oipra

dlecbd dzeg` eiptl dltpe opaxc oi`eyipa dphwl ieyp didy
:dkldd z` zraew `xnbd .meail,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥

øæòéìà éaøk äëìä ,øæòìà éaø øîà ïëå ,øæòéìà éaøk äëìä£¨¨§©¦¡¦¤¤§¥¨©©¦¤§¨¨£¨¨§©¦¡¦¤¤
.dzeg` z` maiil lkeiy ick dlraa o`nl dphwd z` micnlny

äðùî
i`eyipe [cg` lran] zenai izy eiptl eltpy maia dpc epzpyn

:opaxcn `l` opi` odizy e` odn zg`ì éeNð äéäL éîézL ¦¤¨¨¨¦§¥
úBpè÷ úBîBúé,efl ef zeaexw opi`y,úîe,eig` iptl eltpedúàéa §§©¥¦¨¨

,zephw ozeida mb odn zg` lyíäî úçà ìL dúöéìç Bà£¦¨¨¤©©¥¤
,lcbzyklúBLøç ézL ïëå .dúøö úøèBt[opaxcn odi`eyipy] ¤¤¨¨¨§¥§¥¥§

dzvilg e` dz`ia ,meail odizy eltpe cg` mc`l ze`eyp eidy
.dzxv zxhet odn zg` ly

ieyp didy in la`úLøçå äpè÷,meail eltpe zneúçà úàéa ïéà §©¨§¥¤¤¥¦©©©
,dúøö úøèBt ïäîutg dlra did ina mircei ep` oi`y meyn ¥¤¤¤¨¨¨

ieyp did .dzxvn xzei ezy`l zaygp `ide xzeiúLøçå úçwt¦©©§¥¤¤
,meail eltpe zneúçwtä úàéa,dxezdn dzwife di`eyipy ¦©©¦©©

úøèBtz`úLøçä,opaxcn wx di`eyip eidyúLøçä úàéa ïéàå ¤¤©¥¤¤§¥¦©©¥¤¤
,opaxcn wx dzwifyúçwtä úà úøèBtdid .dxezd on dzwify ¤¤¤©¦©©

ieypäìBãbä úàéa ,äpè÷e äìBãbdxezdn dzwifyúøèBtz` §¨§©¨¦©©§¨¤¤
äpèwä,opaxcn dzwifyä úøèBt äpèwä úàéa ïéàå.äìBãb ©§©¨§¥¦©©§©¨¤¤©§¨

àøîâ
zeyxg izy ly opic xnelk ,zeyxg izy oke :dpyna epipy
z`iaay ,meail eltpy zephw izy oick meail cg` lran eltpy

:`xnbd ddnz .dzxv zxhtp ,dzvilg e` odn zg`úa úLøçå§¥¤¤©
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המשך בעמ' רכה

miwxt dyelya` cenr iw sc ± iriax wxtzenai
ìòá àìã åàì éàîelgc ,ipyn hb dkixv dpi` :ax xn`we .dlcbyn oey`x Ðoiyeciw

.dlcbyk mipey`xdìòáùëdlirac ,ipyn hb dkixv dpi` jkitl Ðoey`xd lray

dlcbyn.melk dphw iyeciw oi`y did rceic ,oeekzp oiyecw myl `nzq Ðéàðú ìò
.oinen e` mixcp dilr oi`y Ðíúñ äñðëå,hb dkixv ,mixcp dilr e`vnp jk xg`e Ð

oi`y did rceic ,i`ed oiyeciw myl d`iac

:opiqxb ikd .melk mipey`xd oiyeciwàëéøö
àäá øîúéà éàãmeyn ax xn`w `da Ð

wxt zeaezka `zi` ikde Ð i`pz `kilc

.(`,br) "xicnd"àäá øîúéà éàãdphw iab Ð

.dp`in `lyáø øîà÷ àäádizrc` wiq`c Ð

`kilc meyn ,dlcbyn oiyeciw myl leral

d`pzmeyn mipey`xd oiyeciw leqt oi` Ð

oi`y rcei mc`e ,zephw meyn `l` ,i`pz

mipey`xd oiyeciwmyl lrae xfge ,melk

.oiyeciwàéääá ìáà`ni` ,i`pz `ki`c Ð

xeaqk ,lira i`pzc `zrc`e ,l`enyl dcen

.odipiay i`pz `niiwe ,mixcp dilr oi`yéáà
àééñøåëx`yk jzrc `wlqwe .oeixt`a Ð

`l ikd elit`e ,dlra `l oiicry ,zeteg

`hib dekixvd,`xzaniyecw elg :`nl`

.i`nwéáñð áñðéîdliraa dycwzpe Ð

.dlcbynäéðéî ïéùåãé÷ì åäðéò÷ôà à÷åÐ

`dc ,`ed minkg zrca dlez ycwnc lkc

ixn` opaxe .opixn`w "l`xyie dyn zck"

shegc.oiyeciw iedip `l dlran dy`çðéú
àôñëá ùéã÷ãedpirwt`c xninl `ki` Ð

,oiyeciwleeyeoic zia xwtdc ,dpzn zern

.xwtd didäàéáá ùéã÷oic zia xwtd i`n Ð

xninl `ki`?úåðæ úìéòá åúìéòáì äåéåùÐ

.dlz mzrca `edeøæòéìà éáøëoicnlnc Ð

.o`nl dphwdäðùîéúùúåîåúé.zeixkp Ð

äúöéìç åà.licbzy xg`l Ðúùøçå äðè÷Ð

,dil `gip ida opirci `lidedaiyg.ith ezy`

àøîâàéä äöéìç úá úùøçåipzwc Ð

.zeyxg izy oke :oizipznìòã éëéä éëlral Ð

main witp inp ikd ,dfinxa dqpky oey`xd

.dfinxaúåéøëð éúù ïéàåùð,gwtl zgwt Ð

.yxgl zyxgeñðåëdvilg za dpi`y Ð

d`ivedl dvx m`e ,dqpek `l` ,diixw meyn

dfinxa dqpkpy myky ,hba d`iven jk xg`

.dvilg dkixv `le ,dfinxa `vz jk Ðñðåë
íìåòì äàéöåî ïéàåiyeciw riwtn ehib oi`y Ð

.meail el dewiwfdy gwt eig`
õìåç
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øáñ÷lrea `ed mipey`xd oiyeciw zrc lr lread lk l`enyl`enyl :xn`z m`e Ð

ipy wxt yixa lirle ?l`ilnb oaxc `nrh i`n ,dcda ilcb oiyecwc dil zilc

dwif oi` i`e :dizlin` jixtc ,l`ilnb oaxc `zlin dil zi` l`enyc rnyn (`,gi)

`icda yxtnck ixiinc xnel jixv l`enylc :xnel yie ?'ek l`ilnb oax xn` `dc ,lhaiz

:wgvi epiax xne` cere .oiyeciw myl lreay

eiptl odizy ezy`e eznaic oeik ,mzdcelit` Ð

eznai zegcl ick oiyeciw myl lrea `nzqa

:dyw edine .eznain dil `gip ezy`ac ,epnn

,xfril` iaxc opaxcn l`enyl dywizc

`nzqnc ,elv` dlcbe dphw `idyk dxifgdyk

ixii`c xninl `kilc .oiyeciw myl lrea

ok m`c ,oiyeciw myl lreay yxitykikid Ð

`l` !axl (a,br zeaezk) "xicnd"a dipin jixt

inewe`l ivn `le ,mzq lreayk jgxk lr

yxityk.dlecb `idyk dxifgd epiid ok m`c Ð

iaxk 'il `xiaq l`enyc :wgvi epiax xn`e

xn`c ,(l`rnyi iax meyn) dcedi oa oerny

iaxk :inp i` .epw `l elra m` "xicnd"a

.l`rnyi iax meyn l`eny xn`c ,l`rnyi

.'ek dytzp `l `ideàäå`cg da ebilt`

`pnif,ikixv ediiexz `de :wgvi epiaxl dniz Ð

hb epnid dkixv ax xn`c `idd xnz` i`cÐ

lra i` opirci `lc ,wtqn dkixv `pin` ded

dkixv oi`c ol rnyn `w ,e`l m` oiyeciw myl

i`e .oiyeciw myl lra oey`x i`cec ,ipyn hb

ipyn hb dkixv l`eny xn`wc `idd xnz`Ð

hb dkixv inp oey`xne ,wtqn epiid `pin` ded

xn`e !lra oiyeciw myl `nyc ,`ziixe`cn

`cg da ebilti` `de :jixt ikdc wgvi epiax

jpdn cgac ?zenewn ipya ibilt i`n`e ,`pnf

i`pz lr dycw :ikd `nile ,opireny`l ivn ded

,ipyn `le oey`xn hb dkixv :xn` ax ,lrae

.ipyn `l` oey`xn hb dkixv oi` :xn` l`enye

dcnre dlicbdy dphw :jci`a ipzil inp i`

`l` ipyn hb dkixv dpi` :xn` ax ,z`ype

`le ipyn hb dkixv :xn` l`enye ,oey`xn

.dkixv opaxcn la` ,dxezd on oey`xn

àéääáileg` i`pz `ki`c meyn ax xn`w

di`pzl dilg`meyn :yexit Ð

ol zi` ,zepf zlira ezlira dyer mc` oi`c

elegiy ezrca dide ,di`pzl dilg`c xninl

,`da la` .i`pzd xikfd `lcn sqk iyeciw

,opaxc oiyecw my yi ixdy ,zepf zlira `kilc

elegiy `nipc mipey`xd oiyecw `kilc ,cereÐ

`kd dibd qxhpewae .l`enyl dil icen `ni`

ekixv`dc ,ef `qxib wegnl oi`e .zeaezkc `z

dyciw :(`,cr zeaezk) "xicnd"a xn`c o`nl

elit`e ,hb epnid dkixv lkd ixac lrae i`pz lr

dp`in `ly dphwa (`,br my) ibilt ikd

z`ype dcnre dlicbdeith dil `hiyt ok m` Ð

`ly dphwan hb dkixvc i`pz lr ycwna©¥

`kdc `zekixv jd `nwezin dizeekc ,dp`in

.iia`c `ail` zeaezkc `zekixve

êëéôìedpirwt`e obedk `ly el eyr

dipin iyeciwlepiaxl `wtqn Ð

ycwnc lkc meyn edpirwt`c `nrh i` :wgvi

.ycwn opaxc `zrc` ycwnc lk mewn lka xikfdy enk o`k xikfd `lcn ,dxezd on xac xewrl minkg cia gk yic meyn e` ,ycwn opaxc `zrc`úùøçåopzde `id dvilg za

'ekdzvilg dvlg `l m`e ,licbzyn uelgz dvlgy dphw :opz (a,cw zenai) "dvilg zevn" wxta eli`e ,dzxv zxhet odn zg` zvilgc oizipzna opzc ,dphwn inp iywiz :xn`z m`e Ð

"dy`" xn`c ,iqei iaxk `kdc oizipzn `nwe`l `ki`c :cere .dzxv zxhet licbzykl dzvilgc yxit qxhpewa edine !dleqtm`e lirl opiqxbc inlyexid itle .dphw oia dlecb oia Ð

dxyk dzvilg dvlg `l.ith xity iz` Ð
i`n
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éàî ìòác éà .ìòác ,àì ?ìòa àìc åàì éàî©¨§Ÿ¨©Ÿ§¨©¦§¨©©
ïéLec÷ úòc ìò ìòBaä ìk :øáñ÷ ?ìàeîLc àîòè©£¨¦§¥¨¨©¨©¥©©©¦¦
,àðîéæ àãç da éâéìt àäå .ìòBa àeä íéðBLàøä̈¦¦¥§¨§¦¦¨£¨¦§¨
:øîà áø ,íúñ dñðëe éàðz ìò dLc÷ :øîzéàc§¦§©¦§¨©§©§¨¨§¨©¨©
epîéä äëéøö dðéà :øîà ìàeîLe ,èb epîéä äëéøö§¦¨¥¤¥§¥¨©¥¨§¦¨¥¤
éìeçà ¯ dáñðc ïåék ,èb epîéä äëéøö :øîà áø .èb¥©¨©§¦¨¥¤¥¥¨§¨§¨©¥
epîéä äëéøö dðéà :øîà ìàeîLe ,déàðúì déìçà©§¥¦§¨¥§¥¨©¥¨§¦¨¥¤
àeä íéðBLàøä ïéLec÷ úòc ìò ìòBaä ìk ,èb¥¨©¥©©©¦¦¨¦¦
,áø øîà÷ àéääa ¯ àéää øîzéà éàc ,àëéøö !ìòBa¥§¦¨§¦¦§©©¦§©¦¨¨©©
,déàðúì déìçà ìòác ïåéëå ,äàðz àkéàc íeMî¦§¦¨§¨¨§¥¨§¨©©§¥¦§¨¥

ì déì äãBî àîéà àäa ìáààäa øîzéà éàå .ìàeîL £¨§¨¥¨¤¥¦§¥§¦¦§©§¨
déì äãBî àîéà Cäa ìáà ,ìàeîL øîà÷ Cäa ¯§©¨¨©§¥£¨§©¥¨¤¥
ìòa àì éà ,ïéà ¯ ìòa ék áø øîà éîe .àëéøö ,áøì§©§¦¨¦£©©¦¨©¦¦¨¨©
äLéc÷éàå ,Løða äåäc àãáeò àéää àäå ?àì ¯¨§¨©¦§¨©£¨§¤¤§¦§¦¨
àúàå ,àéiñøek éaà déáúBàå ,äìãâå ,äpè÷ àéäLk§¤¦§©¨§¨§¨§§¥©¥§©¨©£¨
éãéîìz ìàððç áøå àðeøa áøå ,dépéî dôèçå àðéøçà©£¦¨©£¨¨¦¥§©§¨§©£©§¥©§¦¥
áø øîà !àøúaî àhéb äeëéøöä àìå íúä eåä áøc§©¨¨¨§¨¦§¦¨¦¨¦©§¨¨©©
.àéiñøek éaà éáúBî øãäå éáéñð áñðéî Løða :àtt©¨§¤¤¦§©§¦¦©£©§¥©¥§©¨
Cëéôì ¯ ïâBäk àlL äNò àeä :øîà éLà áø©©¦¨©¨¨¤Ÿ©¤§¦¨
.dépéî éLecé÷ì ïðaø eäðéò÷ôàå ïâBäk àlL Ba eNò̈¤Ÿ©¤§©§§¦§©¨©§¦¥¦¥
,àtñëa Léã÷c çðéz :éLà áøì àðéáø déì øîà£©¥¨¦¨§©©¦¥©§¨¥§©§¨
.úeðæ úìéòa Búìéòáì ïðaø äeéåL ?éàî äàéáa Léã÷̈¥§¦¨©¨§¨©¨©¦§¦¨§¦©§
.øæòéìà éaøk äëìä :ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥£¨¨§©¦¡¦¤¤

.øæòéìà éaøk äëìä :øæòìà éaø øîà ïëåäðùî §¥¨©©¦¤§¨¨£¨¨§©¦¡¦¤¤
ì éeNð äéäL éîdúàéa ¯ úîå úBpè÷ úBîBúé ézL ¦¤¨¨¨¦§¥§§©¨¥¦¨¨

ïëå .dúøö úøèBt íäî úçà ìL dúöéìç Bà£¦¨¨¤©©¥¤¤¤¨¨¨§¥
ïäî úçà úàéa ïéà ¯ úLøçå äpè÷ .úBLøç ézL§¥¥§§©¨§¥¤¤¥¦©©©¥¤
úøèBt úçwtä úàéa ¯ úLøçå úçwt .dúøö úøèBt¤¤¨¨¨¦©©§¥¤¤¦©©¦©©¤¤
.úçwtä úà úøèBt úLøçä úàéa ïéàå ,úLøçä©¥¤¤§¥¦©©¥¤¤¤¤¤©¦©©
ïéàå ,äpèwä úøèBt äìBãbä úàéa ¯ äpè÷e äìBãb§¨§©¨¦©©§¨¤¤©§©¨§¥

.äìBãbä úøèBt äpèwä úàéaàøîâúa úLøçå ¦©©§©¨¤¤©§¨§¥¤¤©
,äöìçL úLøçå ,õìçpL Løç :ïðúäå ?àéä äöéìç£¦¨¦§¨§©¥¥¤¤¡©§¥¤¤¤¨§¨
eléôà :øîà àáø .äàéaà :áø øîà ìcéb áø øîà !äìeñt dúöéìç ¯ ïèwä ïî úöìBçå§¤¤¦©¨¨£¦¨¨§¨¨©©¦¥¨©©©¦¨¨¨¨©£¦

úçwôa ïàk ,àøwéòî úLøça ïàk ,äöéìçà àîézCk øçàå,àøwéòî úLøç ;äLøçúð ¥¨©£¦¨¨§¥¤¤¥¦¨¨¨§¦©©§©©¨¦§¨§¨¥¤¤¥¦¨¨
déáéúéà .äéiø÷ da àákòîc ,àì ¯ äLøçúð Ck øçàå úçwt ,÷ôð éëä ¯ ìòc éëéä ék¦¥¦§¨¨¦§©¦©©§©©¨¦§¨§¨¨¦§©§¨¨§¦¨¥¦¥
ïéàeNð ,Løç ãçàå çwt ãçà ,ïéçà éðL :ïðúäå ?àéä äöéìç úa àøwéòî úLøçå :ééaà©©¥§¥¤¤¥¦¨¨©£¦¨¦§¨§©§¥©¦¤¨¦¥©§¤¨¥¥§¦

ììòa çwt äNòi äî ,úLøç ìòa Løç úî .úLøç úçàå úçwt úçà ,úBéøëð ézL ¦§¥¨§¦©©¦©©§©©¥¤¤¥¥¥©©¥¤¤©©£¤¦¥©©©
ìòa Løç äNòi äî ,úçwt ìòa çwt úî .àéöBé àéöBäì äöø íàå ,ñðBk ?úçwt¦©©¥§¦¨¨§¦¦¥¦¥©©©¦©©©©£¤¥¥©©
,ïéà ¯ ñðBk :éðú÷å ,àøwéòî úLøça ¯ åàì éàî .íìBòì àéöBî Bðéàå ,ñðBk ?úLøç¥¤¤¥§¥¦§¨©¨§¥¤¤¥¦¨¨§¨¨¥¥¦
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miwxtרי dyelyaa cenr iw sc ± iriax wxtzenai
àì õìåç.diixw meyn Ðèâá åúùà àéöåîdi`eyipy ,dzxqe` zgwt dzeg` zwifc Ð

.dy` zeg` meyn dzeg` z` xehtl diyeciwa gk oi`e ,wtq efe ,oixenbåéçà úùàå
íìåòì äøåñàqpkine .uilg ivn `l yxgc Ðezyexb zeg`c ,dl qipk ivn `l inp

zeg` ixdy) xyt` `l jklid ,yxgd eig`l zvwna diepw dzid zyxg dzeg`c ,`id

jdne ,(`id ezyexbdil aizen `l oizipzn

yxg i`d uilg `l `picn `kdc ,`axl

,zgwtldzid gwt zy` ixdyezwife.dxenb

ikdl `l` ,witp ikd lrc ikid ik xninl `kile

izaeiz izxz jpd` iielbl :dl iziin`ziinw

zyxgacedlek `dc ,ixiinw `xwirn yxge

yxga ,onwl oizipzna iccd iab edl `ipz

.(a,aiw) zgwt `ypy÷éôî éöî éî:ipzwc Ð

hba ipzwcne ,hba ezy` z` `ivenrnyn Ð

.mixg`l zxzen `dzyàöú àì úéèúùðÐ

it lr s` ,dlran `vz `l zihzypy zgwt

oevxl `lye oevxl z`vei dy`dyopax Ð

bdpn da ebdpi `ly ick ,`vz `ly oewz

la` .dnvr xenyl zrcei dpi`y itl ,xwtd

dyxgzp,hba dy` zrc opira `lc ,z`vei Ð

`l `kde .`iven dgxk lra zgwt elit` ixdy

.dnvr xenyl zrcei `dc ,icin opax oewz

'åë àåä ùøçúðeiyeciwc Ð,oixenb eid

.zrc `la oiyexibeéîð úåéøëðizxz jpd Ð

iccd iab `dc ,xn`w `xwirn zeyxg lirlc

.oiipzmbnbnde,iweic jpd lk il dnl :xnel

xn`wc`edcnzyxg inp idi` `xwirn yxg

zeig`cne ,'ek `xwirn'ek `xwirn zeyxgÐ

inp jpd `xwirn yxg `edcne ,cgn aizel

qpek eda ipzwe ,`xwirn zeyxg lirlc,oi` Ð

ulegoiyxg jpd lkc ,`id `zlin e`l !`l Ð

,gwt iyeciw gkn zgwt odiptl dltp lirlc

la` .wtp ikd lrc ikid ik xninl `kile

ikd elit`e ,ikd xninl `ki` lirlc zyxga

.uleg `le gwt qpek ipzwïéçà éðùïéùøçÐ

,zeyxg ody oia zegwt ody oia ,oiey odi`eyip

ozqipk ixdy ,zyxg zg`e zgwt zg` oia

ozqipk zeyxg izy oke .dfinxa odilral

gwt cg` e` oigwt ody it lr s`e ,dfinxa

yxg cg`eÐz`vei jklid .oiey odi`eyip

.dy` zeg` meyn dnaidúåéøëð åéä íàåÐ

odn cg` znedvilg xa e`lc ,ipyd qepki Ð

odcne .dvilg za dpi` `id e` ,`edoiyxg

'ek `xwirn,opiqxb `laizen ivn ikd e`lac

.ediipinåå÷îåàúåå÷àÐmilidwnmicinlz

.mdixac renyl mi`a eidy ,maiaq`pyil

edwnc :`pixg``zdw`df zeiyew oiaiyn Ð

.dflïúð÷ú ãöéëoi`e li`ed ,zyxge dphwc Ð

dvilg za e`l zyxge .dzxv zxhet zg`d

dl maiin i`e ,dvilga ediiexz wetipc `id

licbzyk dphwl uilge`ziinw `lqtin Ð

d`ia `dc ,"dpai `l"a dil mwc ,dilr

.melk dixg` oi` `nipc dwif `igc `l zyxgc

èâá äàéöåîå úùøçä úà ñðåëzvilgc Ð

.dilr dl lqtz dphwúùøçäééåð÷úö÷îá
úøééåùîådpi` wtq dlek diiepw wtq ,dphw Ð

odizyac ,llk diiepwzexiieyne zeiepw`kil

xninlok m`c ,dl opirny oizipznnc Ð

inp wtq odizye .dzxag z`iaa `cg xhtiz

lr mai `a :'ipznc `tiq ipzwcn ,xninl `kil

zyxgd lr `ae xfge ,dphwdz` lqt Ð

lr `ae xfge ,zyxgd lr mai `a ;dphwd

dphwd,wtq odizy i`e .zyxgd z` lqt Ð

.`ziinw
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éàî`xwirn gwt `edcn e`lzryay rnyn ,zyxg `yp gwty rnyn ikdc Ð

ivn `l zyxg lra yxgc `ziinw `aaa la` .zyxg efe gwt df did oi`eyip

.iccd` icin ikiiy `l `dc ,zgwt lra gwtc `inec `xwirn zyxga inewe`l

éëådl witn ivn ine yxgzp jk xg`e gwta inp `kd `niz:ith iieyw`l ivn ded Ð

ied `ziixe`c oi`eypc ,ded gwtc oeikc

`ivene :ipzwc ,ezy` z` yxbl jixv i`n` Ð

yn dzeg` `vz `lde ,hba ezy` z`zeg` me

hb jixv did elit`c ,dihwp `zeaxl `l` !dy`

.iwet`l ivn in Ð

åàzinler `ivei `l dhzyp:xn`z m`e Ð

l`ilnb oa oerny oax `de ?`iyew i`n

(mye .`r oihib) "efg`y in" wxta dilr bilt

azek did `ed yxgzp jk xg`e gwta dil zi`e

oa oerny oaxk dpyn jd iwepe ,minzeg mixg`e

oaxk inewe`l ira `lc :xnel yie ?l`ilnb

`nwezin `l `yixc oeik ,l`ilnb oa oerny

e`lac :cere .dhzyp e` yxg hwpc `idd dizeek

,ezy` z` yxbl ivn ine :dil jixt ded ikd

.yxtnck

ïðúåwizyi` `l uleg oi` qpek zixkp iabÐ

`de `zi`ck `d :iiepyl ira `l `kd

zyxge gwt iab lirl ipynck ,`zi`ckmdy Ð

cg` oinae ,miyxg mdipy `kd la` ,oipin ipy

.`zi`ck `de `zi`ck `d xninl jiiy `l

éàî`dn diazez `l `nrhepiaxl dniz Ð

el dywd `ly iia` ly ezrca did dnc :wgvi

`le ,daeh `iyewe ,dpey`x `idy `aad z`fn

?zeaad el` lkl jixv did

åå÷î÷å`zeew`oiywn :qxhpewa yxit Ð

epiax yxit oke .dfl df zeiyew

"xdhe ddiw ryedi iax"n di`x `iade ,l`ppg

(`"i dpyn c wxt mirbp)daxd xaca wcwc Ð

.xdiheøáñ÷zxiieyne diepw zyxg ax

'ek diepw dphwopirny ikide :xn`z m`e Ð

i` dil `wtqn mlerl `nlc ?ikd ax xaqwc

,diepw dpi`e diepw dphw ,zxiieyne diepw zyxg

zyxgd z` qpek xn`w ikdl ,`kti` e`

.licbzy cr oiznz dphwe hba d`ivene

axl dil miwc :xnel yie !`xnegl lif` `witqnc

dpi`e diepw `cge zxiieyne diepw `cgc `cqg

.ediipin id rci ded `l `edc `l` ,diepw

diepw dphwe ,zxiieyn zyxgc `hiyt `zyde

dphwc hytnl ivn inp `ziixane .diepw dpi`e

rci `lc dnk lk la` ,diepw dpi`e diepw

.axc dizlinn hiyt `ziixa
aiziz
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àz .äLøçúð Ck øçàå úçwôa ,àì !àì ¯ õìBç¥¨¨§¦©©§©©¨¦§¨§¨¨
úçà ,úBéøëð ézL ïéàeNð ïéçwt ïéçà éðL :òîL§©§¥©¦¦§¦§¦§¥¨§¦©©
äî ,úLøçä ìòa çwt úî .úLøç úçàå úçwt¦©©§©©¥¤¤¥¦¥©©©©¥¤¤©
àéöBäì äöBø íàå ,ñðBk ?úçwt ìòa çwt äNòi©£¤¦¥©©©¦©©¥§¦¤§¦
ìòa çwt äNòi äî ,úçwt ìòa çwt úî .àéöBé ¯¦¥¦¥©©©¦©©©©£¤¦¥©©©
çwt àeäcî ,åàì éàî .íaééî Bà õìBç Bà ?úLøç¥¤¤¥§©¥©¨¦§¦¥©
¯ ñðBk :éðú÷å ,àøwéòî úLøç éîð àéä àøwéòî¥¦¨¨¦©¦¥¤¤¥¦¨¨§¨¨¥¥
àäå àúéàãk àä ?àéøéà éãéî !àì ¯ õìBç ,ïéà¦¥¨¦¥¦§¨¨¦§¦¨§¨
,Løç ãçàå çwt ãçà ,ïéçà éðL :déáéúéà .àúéàãk¦§¦¨¥¦¥§¥©¦¤¨¦¥©§¤¨¥¥
úî .úLøç úçàå úçwt úçà ,úBéçà ézL ïéàeNð§¦§¥£¨©©¦©©§©©¥¤¤¥
¯ úçwt ìòa çwt äNòi äî ,úLøç ìòa Løç¥¥©©¥¤¤©©£¤¦¥©©©¦©©
äî ,úçwt ìòa çwt úî .äMà úBçà íeMî àöz¥¥¦£¦¨¥¦¥©©©¦©©©
èâa BzLà úà àéöBî ¯ úLøç ìòa Løç äNòi©£¤¥¥©©¥¤¤¦¤¦§§¥
éîð àëä :àîéz éëå !íìBòì äøeñà åéçà úLàå§¥¤¨¦£¨§¨§¦¥¨¨¨©¦

¯ Løçúð Ck øçàå çwôa:ïðúäå ?÷étî éöî éî §¦¥©§©©¨¦§¨¥¦¨¥©¥§¨§©
àeä Løçúð ,àéöBé àì ¯ úéhzLð ,àéöBé ¯ äLøçúð¦§¨§¨¦¦§©¥Ÿ¦¦§¨¥
Løça ¯ åàì àlà !úéîìBò àéöBé àì ¯ ähzLð Bà¦§©¨Ÿ¦¨¦¤¨¨§¥¥
úLøç éîð àéä ¯ àøwéòî Løç àeäcîe ,àøwéòî¥¦¨¨¦§¥¥¥¦¨¨¦©¦¥¤¤
éîð úBéøëð ¯ àøwéòî úBLøç úBéçàcîe ,àøwéòî¥¦¨¨¦©£¨¥§¥¦¨¨¨§¦©¦
õìBç ,ïéà ¯ ñðBk :úBéøëð éab ïðúe ,àøwéòî úBLøç¥§¥¦¨¨§©©¥¨§¦¥¦¥
:déì øîà ,óñBé áøc dén÷ì àúà ék .÷ézLéà !àì ¯¨¦§¦¦£¨§©¥§©¥£©¥

àîòè éàîì ìBëéc ,àäî déáúBz¯ úBéçà :Cì ééepL ©©£¨§¥¥¨§¨§©¥¨£¨
úBçwt ¯ úBéøëð ,àøwéòî úBLøçCk øçàåeLøçúð ¥§¥¦¨¨¨§¦¦§§©©¨¦§¨§

ïéLøç ïéçà éðL :àäî déáúBàì Cì éòaéà àlà ¯¤¨¦¨¥¨§§¥¥¨§¥©¦¥§¦
,úBLøç úBéçà ézL Bà ,úBçwt úBéçà ézL ïéàeNð§¦§¥£¨¦§§¥£¨¥§
ézL ïëå ;úLøç úçàå úçwt úçà úBéçà ézL Bà§¥£¨©©¦©©§©©¥¤¤§¥§¥

ì úBàeNð úBLøç úBéçàì Bà ,ïéçwt ïéçà éðLéðL £¨¥§§¦§¥©¦¦§¦¦§¥
ì Bà ,ïéLøç ïéçà¯ Løç ãçàå çwt ãçà ïéçà éðL ©¦¥§¦¦§¥©¦¤¨¦¥©§¤¨¥¥

eéä íàå .íeaéiä ïîe äöéìçä ïî úBøeèt elà éøä£¥¥§¦©£¦¨¦©¦§¦¨
éëéä .eàéöBé ¯ àéöBäì eöø íàå ,eñBðëé ¯ úBéøëð̈§¦¦§§¦¨§¦¦¥¦
éöî éî ¯ eLøçúð óBqáìe íéçwôa àîéìéà ?éîc̈¥¦¥¨§¦§¦§©¦§¨§¦¨¥

å ?é÷tîBà àeä Løçúð ,àéöBé àì ¯ úéhzLð :ïðúä ©§¥§¨§©¦§©¥Ÿ¦¦§¨¥
ïéLøçà ¯ åàì àlà !úéîìBò àéöBé àì ¯ ähzLð¦§©¨Ÿ¦¨¦¤¨¨©¥§¦
¯ úBéøëð eéä íà :éðú÷å ,àøwéòî úBLøç éîð eäðéà ¯ àøwéòî ïéLøç ïäcîe ,àøwéòî¥¦¨¨¦§¥¥§¦¥¦¨¨¦§©¦¥§¥¦¨¨§¨¨¥¦¨¨§¦

'åëå úLøçå äpè÷" .àzáeéz !äaøc àzáeéz ,àì ¯ eöìçé ,ïéà ¯ eñBðëé ,eñBðëéøîà ¯ " ¦§¦§¦©§§¨§§¨§©¨§§¨§©¨§¥¤¤£©
à÷eLa àúåå÷à eå÷î÷å éáúéc ,déðúç àðç áøìe äáäà øa àcà áøì dézçkLà :ïîçð áø©©§¨©§©§©§©©¨©©£¨§©¨¨£¨¥§¨§¦§¨¨§©§¨¨§¨
éléî éðä ¯ dúøö úøèBt ïäî úçà úàéa ïéà úLøçå äpè÷ ïðúc àä :éøîàå àúéãaîeôc§§§¦¨§¨§¦¨¦§©§©¨§¥¤¤¥¦©©©¥¤¤¤¨¨¨¨¥¦¥
äðè÷a éà :déì àçéð úLøça éà déì àçéð äðè÷a éà ïðéòãé àìc ,çwt åéçàî déì äìôðc§¨§¨¥¥¨¦¦¥©§¨¨§¦©¦¦§©¨¦¨¥¦§¥¤¤¦¨¥¦¦§©¨
ìáà .àéä äàéa úáe ,àéä äìBãâc ¯ àçéð úLøça éà ,äòéc ììëì àéúàc ¯ déì àçéð¦¨¥§¨§¨¦§©¥¨¦§¥¤¤¦¨¦§¨¦©¦¨¦£¨
àðéîàå .àéä dépéî úáe ,àéä äàéa úác ,déì àçéð úLøça éàcå ¯ Løç åéçàî äìôð̈§¨¥¨¦¥¥©©§¥¤¤¦¨¥§©¦¨¦©¦¥¦§¨¦¨
àcñç áø øîà ?ïúðwz ãöék .déì à÷tñî éîð ¯ Løç åéçàî déì äìôð eléôà :àðà eäì§£¨£¦¨§¨¥¥¨¦¥¥©¦§©§¨¥¥©©¨¨¨¨©©¦§¨
:àcñç áø øîà .õBìçúå ,ìécâzL ãò ïézîz äpè÷e ,èâa dàéöBîe úLøçä ñðBk :áø øîà̈©©¥©¥¤¤¦¨§¥§©¨©§¦©¤©§¦§©£¨©©¦§¨

dpéî òîLéàc ,äéeð÷ dðéàå äéeð÷ ¯ äpè÷ ,úøéieLîe äéeð÷ úLøç :áø øáñ÷ ,à÷ìñ §©¦¨¨¨©©¥¤¤§¨§¤¤§©¨§¨§¥¨§¨§¦¨§¨
Cúòc?èâa dàéöBîe ñðBk éànà úLøç ¯ úøéieLîe äéeð÷ äpè÷ ,äéeð÷ dðéàå äéeð÷ úLøç ©£¨¥¤¤§¨§¥¨§¨§©¨§¨§¤¤¥¤¤©©¥¦¨§¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr iw sc zenai(iying meil)

,àì õìBç`le ,leki epi` uelgl la` leki `ed qepkl xnelk ¥Ÿ
:`xnbd zvxzn .zvleg di`eyip zligzn zyxgy xn`y `axk

àì`l` ,di`eyip zligzn zyxga dpyna xaecn oi` -úçwôa Ÿ§¦©©
,äLøçúð Ck øçàådpi`e dxezd on meail dwewf `id df ote`ay §©©¨¦§¨§¨

.miweqtd z`ixwl die`x dpi`y oeik uelgl dleki
:zeywdl siqen iia`òîL àz,dpyn dze`a xg` oicn di`xéðL ¨§©§¥

ïéç÷t ïéçàeidyézL ïéàeOðmiypúBiøëð,[zeig` opi`y-]úçà ©¦¦§¦§¦§¥¨§¦©©
,úLøç úçàå úçwteúLøçä ìòa çwt úîmeail zyxgd dltpe ¦©©§©©¥¤¤¥¦¥©©©©¥¤¤

,eig` iptläNòi äîd g`dñðBk ,úçwt ìòa çwtz` [main-] ©©£¤¦¥©©©¦©©¥
,dvilg za dpi` zyxgy itl dl uelgl leki epi`e zyxgdíàå§¦

`ed okn xg`làéöBäì äöBø,hba dze`.àéöBém`eúîdìòa çwt ¤§¦¦¥¦¥©©©
d,úçwteig` iptl zgwitd dltpeäNòi äîd eig`ìòa çwt ¦©©©©£¤¦¥©©©
díaééî Bà õìBç Bà ,úLøç.zgwitd z` ¥¤¤¥§©¥

:`xnbd zxxanåàì éàîdpynd oeyln wiicl oi` m`d -àeäcî ©¨¦§
àøwéòî çwt,ei`eyip zligzn gwit `ed lrady xg`n ±jkàéä ¦¥©¥¦¨¨¦

[dpyna dxen`d zyxgd ezy`-]àøwéòî úLøç éîðok mb ± ©¥¥¤¤¥¦¨¨
.di`eyip zligzn zyxgéðz÷åeiptl dltpy gwitdy epipye ± §¨¨¥

zyxgdàì õìBç ïéà ñðBk`l la` leki `ed dze` qepkl ± ¥¦¥Ÿ
zligzn zyxgl uelgl ozipy xn`y `axl dywe ,uelgl

.di`eyip
:`xnbd zvxznàéøéà éãéî,ef `id di`x ike ±àäå àúéàãk àä ¦¦¦§¨¨¦§¦¨§¨

àúéàãkzligzn gwit did lrad ,epiipr itl dpyp cg` lk - ¦§¦¨
epi` okle dyxgzpe di`eyipa zgwit dzid ezy` eli`e ei`eyip
.`axke dl uelgl ozip di`eyipa zyxg dzid m` la` ,dl uleg
`edd oicdy gikene ,my dpyndn iyily oic dzr `ian iia`
mipey`xd mipicd mb ok m`e ,di`eyip zligzn zyxga wx okzi
enk `le ,di`eyip zligzn zyxga miwqer ,dpyndn e`aedy

:dyxgzpy zgwita xaecny dgc `axydéáéúéà,`axl iia` ¥¦¥
,Løç ãçàå çwt ãçà ïéçà éðLeidyúçà ,úBéçà ézL ïéàeOð §¥©¦¤¨¦¥©§¤¨¥¥§¦§¥£¨©©

úçwt,gwitl d`eypdúLøç úçàåm` .yxgl d`eypdúî ¦©©§©©¥¤¤¥
dìòa Løçd,úLøç,gwitd eig` iptl meail zyxgd dltpeäî ¥¥©©¥¤¤©

äNòidìòa çwtd,úçwton eilr dexr zyxgd dnaid `ld ©£¤¦¥©©©¦©©
okle ,dxezdàözdvilg ila zyxgd.äMà úBçà íeMîm` la` ¥¥¦£¦¨

úîdìòa çwtdäNòi äî ,úçwtdìòa Løçdúà àéöBî ,úLøç ¥¦¥©©©¦©©©©£¤¥¥©©¥¤¤¦¤
BzLàzyxgd,èâaon meail eiptl dltpy zgwitd dzeg`y itl ¦§§¥

,ezwewf zeg` oick ezy` z` eilr zxqe` dxezdåéçà úLàå§¥¤¨¦
,meail eiptl zltepd ,zgwitd,íìBòì äøeñàepi` uelgl ixdy £¨§¨

meyn leki epi` maiile ,`ed dvilg xa e`l yxgy meyn leki
,ezyexb zeg` meyn dxeq`e opaxcn dzeg`l ieyp didy

.mlerl mixg` mr ozgzdl xzid dl oi` `linne
:yxgpy gwita okzi `l df oicy giken iia`éîð àëä àîéz éëå§¦¥¨¨¨©¥

xaecn dfd oica mby xn`z m`e -,Løçúð Ck øçàå çwôaok m` §¦¥©§©©¨¦§¨¥
,dywi÷étî éöî éîi `ed ike ±hba ezy` z` `ivedl lek ¦¨¥©¦

,mixg`l `ypidl dxizdleïðzäådpyn dze`a epipy ixde ± §¨§©
(:aiw)e zgwit `ypy gwit ,äLøçúðeizgzàéöBé,hba dyxbi ± ¦§¨§¨¦

xenyl zrcei zyxgy itl xwtd bdpn da ebdpiy yyg oi`e
m` la` .dnvrúéhzLð,eizgzàéöBé àì`ly ick [dpyxbi `l-] ¦§©¥Ÿ¦

la` .dnvr z` xenyl zrcei dpi` ixdy xwtd bdpn da ebdpi
m`,úéîìBò àéöBé àì ,ähzLð Bà àeä Løçúðeiyeciwy oeiky ¦§¨¥¦§©¨Ÿ¦¨¦

z` riwtdl dzr leki epi` ,dxezd on elg gwit didyk
yxgdy dpynd dxn` ji` dzrne .zrc xa epi`y itl oiyeciwd

.hba ezy` z` `iven zyxgd lraåàì àlàxaecn i`ce `l` ± ¤¨¨
àøwéòî Løçajk dfinxa qipkny myke ,ei`eyip zligzn ± §¥¥¥¦¨¨

.dfinxa `ivenàøwéòî Løç àeäãîeyxg lrady xg`ne ± ¦§¥¥¥¦¨¨
,ei`eyip zligznàéäzyxgd ezy` ±éîð[ok mb-]úLøç ¦©¥¥¤¤

àøwéòî.di`eyip zligzn ±úBéçàcîåly dxwnay xg`ne ± ¥¦¨¨§¦©£¨
a xaecn ,zeig` zyxgde zgwitdy iyilyd oicdúBLøç¥§

éîð úBiøëð ,àøwéòîzgwitdy mipey`xd mipicd ly mixwna - ¥¦¨¨¨§¦©¥
a xaecn mb ,zeixkp zyxgde,àøwéòî úBLøç`axy enk `le ¥§¥¦¨¨

,dyxgzpy zgwita xaecny dgcéab ïðúeiabl dpyna epipye ± §©©¥
ly oicdàì õìBç ïéà ñðBk ,úBiøëðleki `ed dze` maiil ± ¨§¦¥¦¥Ÿ

di`eyip zligzn zyxg mby ok m` gken ,leki epi` uelgle
.dvilg za dpi`÷ézLéà.eziiyew lr iia`l dpr `le wzy `ax ± ¦§¦

àúà ékiia` `a xy`k -,óñBé áøc dén÷ìeziiyew z` el xn`e ¦£¨§©¥§©¥
,`ax ixac lrdéì øîà,sqei axàäî déáúBz àîòè éàîrecn - ¨©¥©©§¨§¥¥¨

ly mipicd mby zeig` zyxge zgwit ly oicdn `axl zgked
,`xwirn zyxga miwqer zeixkp zyxge zgwitì ìBëécCì ééepL §¨§©¥¨

mipyl iyilyd oicdn di`x oi`y jl uxzl `ax did lekiy -
zyxge zgwit ly iyilyd oicdy okziy meyn ,mipey`xd

úBéçàa xacn mpn`,àøwéòî úBLøçzgwit ly mipicd mle` £¨¥§¥¦¨¨
zyxgeúBiøëða miwqer ,`ax lr ziywd mynyCk øçàå úBç÷t ¨§¦¦§§©©¨

àäî déáúBàì Cì éòaéà àlà .eLøçúðoicn zeywdl jl did - ¦§¨§¤¨¦¨¥¨§§¥¥¨
`l` dyxgzpy zgwita ecinrdl okzi `ly `idd dpyna xg`
epipy jke .dvilg oi` dl mby my gkene ,`xwirn zyxga wx

:dpynaïéLøç ïéçà éðLeidyézL Bà úBç÷t úBéçà ézL ïéàeOð §¥©¦¥§¦§¦§¥£¨¦§§¥
ézL ïëå ,úLøç úçàå úçwt úçà úBéçà ézL Bà úBLøç úBéçà£¨¥§§¥£¨©©¦©©§©©¥¤¤§¥§¥

øç úBéçàúBLeidyì úBàeNðì Bà ,ïéç÷t ïéçà éðL,ïéLøç ïéçà éðL £¨¥§§¦§¥©¦¦§¦¦§¥©¦¥§¦
ì Bàelà éøä ,Løç ãçàå çwt ãçà ïéçà éðLzeltepd mdizeyp ¦§¥©¦¤¨¦¥©§¤¨¥¥£¥¥

,ipyd g`d iptl,íeaéiä ïîe äöéìçä ïî úBøeèt.dy` zeg` oick §¦©£¦¨¦©¦
eéä íàåmiypd izyúBiøëð,efl efeñBðëé.[enaii-]eöø íàåxg` §¦¨¨§¦¦§§¦¨

jkàéöBäìoze`eàéöBéoeik df oica dxkfed `l dvilg .hba oze` §¦¦
.dvilgl miie`x mpi` miyxg dnaid e` maidy ote`ay

:`xnbd zxxanéîc éëéä,o`k xaecn miyxg dfi`a -àîéìéà± ¥¦¨¥¦¥¨
xaecny xn`z m`é÷tî éöî éî ,eLøçúð óBqáìe íéç÷ôaike - §¦§¦§©¦§¨§¦¨¥©§¥

.hba mdizeyp z` `ivedl mileki mdïðzäådpyna epipy ixde ± §¨§©
,myähzLð Bà àeä Løçúð ,àéöBé àì úéhzLðdy` `ypy xg`l ¦§©¥Ÿ¦¦§¨¥¦§©¨

åàì àlà .úéîìBò àéöBé àìzxacn dpynd jgxk lr ±ïéLøçà Ÿ¦¨¦¤¨¨©¥§¦
àøwéòî`ivene dfinxa qpke oi`eyipd zligzn miyxg eidy ± ¥¦¨¨
.dfinxaàøwéòî ïéLøç ïäcîemiyxg milrady xg`ne ± ¦§¥¥§¦¥¦¨¨

,mdi`eyip zligzneäðéà,exkfedy zeyxgd mdizeyp ±éîð ¦§©¥
àøwéòî úBLøç,odi`eyip zligzn zeyxg od mb ±éðz÷åepipye ± ¥§¥¦¨¨§¨¨¥

,dpyna,eñBðëé úBiøëð eéä íàrnyne,àì eöìçé ïéà eñBðëéixd ¦¨¨§¦¦§¦§¦©§ŸŸ
di`eyip zligzn zeyxg s`y.zevleg opi` oäaøc àzáeézef ± §§¨§©¨

.zvleg di`eyip zligzn zyxgy xn`y dax ixacl `kxit
:`xnbd zniiqnàzáeéz.eixac egcpe `id `kxit ok` ± §§¨

:dpyna epipy'åëå úLøçå äpè÷oi` ,cg` lran meail eltpy §©¨§¥¤¤
:df oipra oeic d`ian `xnbd .dzxv zxhet odn zg` z`iaøîà̈©

dézçkLà ,ïîçð áøeiz`vn -déðúç àðç áøìe äáäà øa àcà áøì ©©§¨©§©§¥§©©¨©©£¨§©¨¨©§¥
,epzg -àúåå÷à eå÷î÷å éáúécmaiaq milidwne miayei eidy - §¨§¥§¨©§©§¨¨

,mdixac renyl mi`a eidy micinlz,éøîàå .àúéãaîeôc à÷eLa§¨§§§¦¨§¨§¥
ïðúc àä,epzpyna epipyy df oic ±úLøçå äpè÷,meail eltpy ¨¦§©§©¨§¥¤¤

éléî éðä ,dúøö úøèBt ïäî úçà úàéa ïéàexn`p el` mixac ± ¥¦©©©¥¤¤¤¨¨¨¨¥¦¥
mewna `wecdéì äìôðcmeailåéçàîdidyéà ïðéòãé àìc ,çwt §¨§¨¥¥¨¦¦¥©§Ÿ©§¦©¦

déì àçéð äpè÷adphwd z` xzei dvex did dlra m` -éà ¦§©¨¦¨¥¦
déì àçéð úLøça,wtqd iccve .xzeidéì àçéð äpè÷a éàoeik §¥¤¤¦¨¥¦¦§©¨¦¨¥

àéúàc`eal dcizr `idy ±äòéc ììëìzyxg la` ,lcbzyk §©§¨¦§©¥¨
.drc llkl `eaz `l mlerl,àçéð úLøça éàoeikàéä äìBãâc ¦§¥¤¤¦¨¦§¨¦

,àéä äàéa úáe.d`ial oiicr die`x dpi`y dphwd znerlìáà ©¦¨¦£¨
m`äìôðmeailåéçàîddéì àçéð úLøça éàcå ,Løçdvex ± ¨§¨¥¨¦¥¥©©§¥¤¤¦¨¥

meyn ,dze`àéä äàéa úác,dzràéä dépéî úáåza mb `ide ± §©¦¨¦§©¦¥¦
ipt lr zyxgd z` sicrn `ed jkitle ,edenk zyxg xnelk ,epin

.dphwd
,ongp ax siqedeàðà eäì àðéîàå,mdl izxn` la` ±äìôð eléôà ©£¦¨§£¨£¦¨§¨

déì à÷tñî éîð ,Løç åéçàî déìdlra ina `pzd wtzqd ok mb - ¥¥¨¦¥¥©¥§©§¨¥
zg` ly dz`ia oi`y dpynd dxn` df ote`a s`e ,dvex did

.dzxv zxhet odn
:`xnbd zl`eyïúðwz ãöékeltpy zyxge dphwe xg`n ,xnelk ¥©©¨¨¨

ozwif z` oiriwtn cvik ,dzxv z` zxhet zg` z`ia oi` meail
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ריי miwxt dyelyaa cenr iw sc ± iriax wxtzenai
àì õìåç.diixw meyn Ðèâá åúùà àéöåîdi`eyipy ,dzxqe` zgwt dzeg` zwifc Ð

.dy` zeg` meyn dzeg` z` xehtl diyeciwa gk oi`e ,wtq efe ,oixenbåéçà úùàå
íìåòì äøåñàqpkine .uilg ivn `l yxgc Ðezyexb zeg`c ,dl qipk ivn `l inp

zeg` ixdy) xyt` `l jklid ,yxgd eig`l zvwna diepw dzid zyxg dzeg`c ,`id

jdne ,(`id ezyexbdil aizen `l oizipzn

yxg i`d uilg `l `picn `kdc ,`axl

,zgwtldzid gwt zy` ixdyezwife.dxenb

ikdl `l` ,witp ikd lrc ikid ik xninl `kile

izaeiz izxz jpd` iielbl :dl iziin`ziinw

zyxgacedlek `dc ,ixiinw `xwirn yxge

yxga ,onwl oizipzna iccd iab edl `ipz

.(a,aiw) zgwt `ypy÷éôî éöî éî:ipzwc Ð

hba ipzwcne ,hba ezy` z` `ivenrnyn Ð

.mixg`l zxzen `dzyàöú àì úéèúùðÐ

it lr s` ,dlran `vz `l zihzypy zgwt

oevxl `lye oevxl z`vei dy`dyopax Ð

bdpn da ebdpi `ly ick ,`vz `ly oewz

la` .dnvr xenyl zrcei dpi`y itl ,xwtd

dyxgzp,hba dy` zrc opira `lc ,z`vei Ð

`l `kde .`iven dgxk lra zgwt elit` ixdy

.dnvr xenyl zrcei `dc ,icin opax oewz

'åë àåä ùøçúðeiyeciwc Ð,oixenb eid

.zrc `la oiyexibeéîð úåéøëðizxz jpd Ð

iccd iab `dc ,xn`w `xwirn zeyxg lirlc

.oiipzmbnbnde,iweic jpd lk il dnl :xnel

xn`wc`edcnzyxg inp idi` `xwirn yxg

zeig`cne ,'ek `xwirn'ek `xwirn zeyxgÐ

inp jpd `xwirn yxg `edcne ,cgn aizel

qpek eda ipzwe ,`xwirn zeyxg lirlc,oi` Ð

ulegoiyxg jpd lkc ,`id `zlin e`l !`l Ð

,gwt iyeciw gkn zgwt odiptl dltp lirlc

la` .wtp ikd lrc ikid ik xninl `kile

ikd elit`e ,ikd xninl `ki` lirlc zyxga

.uleg `le gwt qpek ipzwïéçà éðùïéùøçÐ

,zeyxg ody oia zegwt ody oia ,oiey odi`eyip

ozqipk ixdy ,zyxg zg`e zgwt zg` oia

ozqipk zeyxg izy oke .dfinxa odilral

gwt cg` e` oigwt ody it lr s`e ,dfinxa

yxg cg`eÐz`vei jklid .oiey odi`eyip

.dy` zeg` meyn dnaidúåéøëð åéä íàåÐ

odn cg` znedvilg xa e`lc ,ipyd qepki Ð

odcne .dvilg za dpi` `id e` ,`edoiyxg

'ek `xwirn,opiqxb `laizen ivn ikd e`lac

.ediipinåå÷îåàúåå÷àÐmilidwnmicinlz

.mdixac renyl mi`a eidy ,maiaq`pyil

edwnc :`pixg``zdw`df zeiyew oiaiyn Ð

.dflïúð÷ú ãöéëoi`e li`ed ,zyxge dphwc Ð

dvilg za e`l zyxge .dzxv zxhet zg`d

dl maiin i`e ,dvilga ediiexz wetipc `id

licbzyk dphwl uilge`ziinw `lqtin Ð

d`ia `dc ,"dpai `l"a dil mwc ,dilr

.melk dixg` oi` `nipc dwif `igc `l zyxgc

èâá äàéöåîå úùøçä úà ñðåëzvilgc Ð

.dilr dl lqtz dphwúùøçäééåð÷úö÷îá
úøééåùîådpi` wtq dlek diiepw wtq ,dphw Ð

odizyac ,llk diiepwzexiieyne zeiepw`kil

xninlok m`c ,dl opirny oizipznnc Ð

inp wtq odizye .dzxag z`iaa `cg xhtiz

lr mai `a :'ipznc `tiq ipzwcn ,xninl `kil

zyxgd lr `ae xfge ,dphwdz` lqt Ð

lr `ae xfge ,zyxgd lr mai `a ;dphwd

dphwd,wtq odizy i`e .zyxgd z` lqt Ð

.`ziinw
áéúéú
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éàî`xwirn gwt `edcn e`lzryay rnyn ,zyxg `yp gwty rnyn ikdc Ð

ivn `l zyxg lra yxgc `ziinw `aaa la` .zyxg efe gwt df did oi`eyip

.iccd` icin ikiiy `l `dc ,zgwt lra gwtc `inec `xwirn zyxga inewe`l

éëådl witn ivn ine yxgzp jk xg`e gwta inp `kd `niz:ith iieyw`l ivn ded Ð

ied `ziixe`c oi`eypc ,ded gwtc oeikc

`ivene :ipzwc ,ezy` z` yxbl jixv i`n` Ð

yn dzeg` `vz `lde ,hba ezy` z`zeg` me

hb jixv did elit`c ,dihwp `zeaxl `l` !dy`

.iwet`l ivn in Ð

åàzinler `ivei `l dhzyp:xn`z m`e Ð

l`ilnb oa oerny oax `de ?`iyew i`n

(mye .`r oihib) "efg`y in" wxta dilr bilt

azek did `ed yxgzp jk xg`e gwta dil zi`e

oa oerny oaxk dpyn jd iwepe ,minzeg mixg`e

oaxk inewe`l ira `lc :xnel yie ?l`ilnb

`nwezin `l `yixc oeik ,l`ilnb oa oerny

e`lac :cere .dhzyp e` yxg hwpc `idd dizeek

,ezy` z` yxbl ivn ine :dil jixt ded ikd

.yxtnck

ïðúåwizyi` `l uleg oi` qpek zixkp iabÐ

`de `zi`ck `d :iiepyl ira `l `kd

zyxge gwt iab lirl ipynck ,`zi`ckmdy Ð

cg` oinae ,miyxg mdipy `kd la` ,oipin ipy

.`zi`ck `de `zi`ck `d xninl jiiy `l

éàî`dn diazez `l `nrhepiaxl dniz Ð

el dywd `ly iia` ly ezrca did dnc :wgvi

`le ,daeh `iyewe ,dpey`x `idy `aad z`fn

?zeaad el` lkl jixv did

åå÷î÷å`zeew`oiywn :qxhpewa yxit Ð

epiax yxit oke .dfl df zeiyew

"xdhe ddiw ryedi iax"n di`x `iade ,l`ppg

(`"i dpyn c wxt mirbp)daxd xaca wcwc Ð

.xdiheøáñ÷zxiieyne diepw zyxg ax

'ek diepw dphwopirny ikide :xn`z m`e Ð

i` dil `wtqn mlerl `nlc ?ikd ax xaqwc

,diepw dpi`e diepw dphw ,zxiieyne diepw zyxg

zyxgd z` qpek xn`w ikdl ,`kti` e`

.licbzy cr oiznz dphwe hba d`ivene

axl dil miwc :xnel yie !`xnegl lif` `witqnc

dpi`e diepw `cge zxiieyne diepw `cgc `cqg

.ediipin id rci ded `l `edc `l` ,diepw

diepw dphwe ,zxiieyn zyxgc `hiyt `zyde

dphwc hytnl ivn inp `ziixane .diepw dpi`e

rci `lc dnk lk la` ,diepw dpi`e diepw

.axc dizlinn hiyt `ziixa
aiziz
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úLøç éîð àéä ¯ àøwéòî Løç àeäcîe ,àøwéòî¥¦¨¨¦§¥¥¥¦¨¨¦©¦¥¤¤
éîð úBéøëð ¯ àøwéòî úBLøç úBéçàcîe ,àøwéòî¥¦¨¨¦©£¨¥§¥¦¨¨¨§¦©¦
õìBç ,ïéà ¯ ñðBk :úBéøëð éab ïðúe ,àøwéòî úBLøç¥§¥¦¨¨§©©¥¨§¦¥¦¥
:déì øîà ,óñBé áøc dén÷ì àúà ék .÷ézLéà !àì ¯¨¦§¦¦£¨§©¥§©¥£©¥

àîòè éàîì ìBëéc ,àäî déáúBz¯ úBéçà :Cì ééepL ©©£¨§¥¥¨§¨§©¥¨£¨
úBçwt ¯ úBéøëð ,àøwéòî úBLøçCk øçàåeLøçúð ¥§¥¦¨¨¨§¦¦§§©©¨¦§¨§

ïéLøç ïéçà éðL :àäî déáúBàì Cì éòaéà àlà ¯¤¨¦¨¥¨§§¥¥¨§¥©¦¥§¦
,úBLøç úBéçà ézL Bà ,úBçwt úBéçà ézL ïéàeNð§¦§¥£¨¦§§¥£¨¥§
ézL ïëå ;úLøç úçàå úçwt úçà úBéçà ézL Bà§¥£¨©©¦©©§©©¥¤¤§¥§¥

ì úBàeNð úBLøç úBéçàì Bà ,ïéçwt ïéçà éðLéðL £¨¥§§¦§¥©¦¦§¦¦§¥
ì Bà ,ïéLøç ïéçà¯ Løç ãçàå çwt ãçà ïéçà éðL ©¦¥§¦¦§¥©¦¤¨¦¥©§¤¨¥¥

eéä íàå .íeaéiä ïîe äöéìçä ïî úBøeèt elà éøä£¥¥§¦©£¦¨¦©¦§¦¨
éëéä .eàéöBé ¯ àéöBäì eöø íàå ,eñBðëé ¯ úBéøëð̈§¦¦§§¦¨§¦¦¥¦
éöî éî ¯ eLøçúð óBqáìe íéçwôa àîéìéà ?éîc̈¥¦¥¨§¦§¦§©¦§¨§¦¨¥

å ?é÷tîBà àeä Løçúð ,àéöBé àì ¯ úéhzLð :ïðúä ©§¥§¨§©¦§©¥Ÿ¦¦§¨¥
ïéLøçà ¯ åàì àlà !úéîìBò àéöBé àì ¯ ähzLð¦§©¨Ÿ¦¨¦¤¨¨©¥§¦
¯ úBéøëð eéä íà :éðú÷å ,àøwéòî úBLøç éîð eäðéà ¯ àøwéòî ïéLøç ïäcîe ,àøwéòî¥¦¨¨¦§¥¥§¦¥¦¨¨¦§©¦¥§¥¦¨¨§¨¨¥¦¨¨§¦

'åëå úLøçå äpè÷" .àzáeéz !äaøc àzáeéz ,àì ¯ eöìçé ,ïéà ¯ eñBðëé ,eñBðëéøîà ¯ " ¦§¦§¦©§§¨§§¨§©¨§§¨§©¨§¥¤¤£©
à÷eLa àúåå÷à eå÷î÷å éáúéc ,déðúç àðç áøìe äáäà øa àcà áøì dézçkLà :ïîçð áø©©§¨©§©§©§©©¨©©£¨§©¨¨£¨¥§¨§¦§¨¨§©§¨¨§¨
éléî éðä ¯ dúøö úøèBt ïäî úçà úàéa ïéà úLøçå äpè÷ ïðúc àä :éøîàå àúéãaîeôc§§§¦¨§¨§¦¨¦§©§©¨§¥¤¤¥¦©©©¥¤¤¤¨¨¨¨¥¦¥
äðè÷a éà :déì àçéð úLøça éà déì àçéð äðè÷a éà ïðéòãé àìc ,çwt åéçàî déì äìôðc§¨§¨¥¥¨¦¦¥©§¨¨§¦©¦¦§©¨¦¨¥¦§¥¤¤¦¨¥¦¦§©¨
ìáà .àéä äàéa úáe ,àéä äìBãâc ¯ àçéð úLøça éà ,äòéc ììëì àéúàc ¯ déì àçéð¦¨¥§¨§¨¦§©¥¨¦§¥¤¤¦¨¦§¨¦©¦¨¦£¨
àðéîàå .àéä dépéî úáe ,àéä äàéa úác ,déì àçéð úLøça éàcå ¯ Løç åéçàî äìôð̈§¨¥¨¦¥¥©©§¥¤¤¦¨¥§©¦¨¦©¦¥¦§¨¦¨
àcñç áø øîà ?ïúðwz ãöék .déì à÷tñî éîð ¯ Løç åéçàî déì äìôð eléôà :àðà eäì§£¨£¦¨§¨¥¥¨¦¥¥©¦§©§¨¥¥©©¨¨¨¨©©¦§¨
:àcñç áø øîà .õBìçúå ,ìécâzL ãò ïézîz äpè÷e ,èâa dàéöBîe úLøçä ñðBk :áø øîà̈©©¥©¥¤¤¦¨§¥§©¨©§¦©¤©§¦§©£¨©©¦§¨

dpéî òîLéàc ,äéeð÷ dðéàå äéeð÷ ¯ äpè÷ ,úøéieLîe äéeð÷ úLøç :áø øáñ÷ ,à÷ìñ §©¦¨¨¨©©¥¤¤§¨§¤¤§©¨§¨§¥¨§¨§¦¨§¨
Cúòc?èâa dàéöBîe ñðBk éànà úLøç ¯ úøéieLîe äéeð÷ äpè÷ ,äéeð÷ dðéàå äéeð÷ úLøç ©£¨¥¤¤§¨§¥¨§¨§©¨§¨§¤¤¥¤¤©©¥¦¨§¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr iw sc zenai(iying meil)

,àì õìBç`le ,leki epi` uelgl la` leki `ed qepkl xnelk ¥Ÿ
:`xnbd zvxzn .zvleg di`eyip zligzn zyxgy xn`y `axk

àì`l` ,di`eyip zligzn zyxga dpyna xaecn oi` -úçwôa Ÿ§¦©©
,äLøçúð Ck øçàådpi`e dxezd on meail dwewf `id df ote`ay §©©¨¦§¨§¨

.miweqtd z`ixwl die`x dpi`y oeik uelgl dleki
:zeywdl siqen iia`òîL àz,dpyn dze`a xg` oicn di`xéðL ¨§©§¥

ïéç÷t ïéçàeidyézL ïéàeOðmiypúBiøëð,[zeig` opi`y-]úçà ©¦¦§¦§¦§¥¨§¦©©
,úLøç úçàå úçwteúLøçä ìòa çwt úîmeail zyxgd dltpe ¦©©§©©¥¤¤¥¦¥©©©©¥¤¤

,eig` iptläNòi äîd g`dñðBk ,úçwt ìòa çwtz` [main-] ©©£¤¦¥©©©¦©©¥
,dvilg za dpi` zyxgy itl dl uelgl leki epi`e zyxgdíàå§¦

`ed okn xg`làéöBäì äöBø,hba dze`.àéöBém`eúîdìòa çwt ¤§¦¦¥¦¥©©©
d,úçwteig` iptl zgwitd dltpeäNòi äîd eig`ìòa çwt ¦©©©©£¤¦¥©©©
díaééî Bà õìBç Bà ,úLøç.zgwitd z` ¥¤¤¥§©¥

:`xnbd zxxanåàì éàîdpynd oeyln wiicl oi` m`d -àeäcî ©¨¦§
àøwéòî çwt,ei`eyip zligzn gwit `ed lrady xg`n ±jkàéä ¦¥©¥¦¨¨¦

[dpyna dxen`d zyxgd ezy`-]àøwéòî úLøç éîðok mb ± ©¥¥¤¤¥¦¨¨
.di`eyip zligzn zyxgéðz÷åeiptl dltpy gwitdy epipye ± §¨¨¥

zyxgdàì õìBç ïéà ñðBk`l la` leki `ed dze` qepkl ± ¥¦¥Ÿ
zligzn zyxgl uelgl ozipy xn`y `axl dywe ,uelgl

.di`eyip
:`xnbd zvxznàéøéà éãéî,ef `id di`x ike ±àäå àúéàãk àä ¦¦¦§¨¨¦§¦¨§¨

àúéàãkzligzn gwit did lrad ,epiipr itl dpyp cg` lk - ¦§¦¨
epi` okle dyxgzpe di`eyipa zgwit dzid ezy` eli`e ei`eyip
.`axke dl uelgl ozip di`eyipa zyxg dzid m` la` ,dl uleg
`edd oicdy gikene ,my dpyndn iyily oic dzr `ian iia`
mipey`xd mipicd mb ok m`e ,di`eyip zligzn zyxga wx okzi
enk `le ,di`eyip zligzn zyxga miwqer ,dpyndn e`aedy

:dyxgzpy zgwita xaecny dgc `axydéáéúéà,`axl iia` ¥¦¥
,Løç ãçàå çwt ãçà ïéçà éðLeidyúçà ,úBéçà ézL ïéàeOð §¥©¦¤¨¦¥©§¤¨¥¥§¦§¥£¨©©

úçwt,gwitl d`eypdúLøç úçàåm` .yxgl d`eypdúî ¦©©§©©¥¤¤¥
dìòa Løçd,úLøç,gwitd eig` iptl meail zyxgd dltpeäî ¥¥©©¥¤¤©

äNòidìòa çwtd,úçwton eilr dexr zyxgd dnaid `ld ©£¤¦¥©©©¦©©
okle ,dxezdàözdvilg ila zyxgd.äMà úBçà íeMîm` la` ¥¥¦£¦¨

úîdìòa çwtdäNòi äî ,úçwtdìòa Løçdúà àéöBî ,úLøç ¥¦¥©©©¦©©©©£¤¥¥©©¥¤¤¦¤
BzLàzyxgd,èâaon meail eiptl dltpy zgwitd dzeg`y itl ¦§§¥

,ezwewf zeg` oick ezy` z` eilr zxqe` dxezdåéçà úLàå§¥¤¨¦
,meail eiptl zltepd ,zgwitd,íìBòì äøeñàepi` uelgl ixdy £¨§¨

meyn leki epi` maiile ,`ed dvilg xa e`l yxgy meyn leki
,ezyexb zeg` meyn dxeq`e opaxcn dzeg`l ieyp didy

.mlerl mixg` mr ozgzdl xzid dl oi` `linne
:yxgpy gwita okzi `l df oicy giken iia`éîð àëä àîéz éëå§¦¥¨¨¨©¥

xaecn dfd oica mby xn`z m`e -,Løçúð Ck øçàå çwôaok m` §¦¥©§©©¨¦§¨¥
,dywi÷étî éöî éîi `ed ike ±hba ezy` z` `ivedl lek ¦¨¥©¦

,mixg`l `ypidl dxizdleïðzäådpyn dze`a epipy ixde ± §¨§©
(:aiw)e zgwit `ypy gwit ,äLøçúðeizgzàéöBé,hba dyxbi ± ¦§¨§¨¦

xenyl zrcei zyxgy itl xwtd bdpn da ebdpiy yyg oi`e
m` la` .dnvrúéhzLð,eizgzàéöBé àì`ly ick [dpyxbi `l-] ¦§©¥Ÿ¦

la` .dnvr z` xenyl zrcei dpi` ixdy xwtd bdpn da ebdpi
m`,úéîìBò àéöBé àì ,ähzLð Bà àeä Løçúðeiyeciwy oeiky ¦§¨¥¦§©¨Ÿ¦¨¦

z` riwtdl dzr leki epi` ,dxezd on elg gwit didyk
yxgdy dpynd dxn` ji` dzrne .zrc xa epi`y itl oiyeciwd

.hba ezy` z` `iven zyxgd lraåàì àlàxaecn i`ce `l` ± ¤¨¨
àøwéòî Løçajk dfinxa qipkny myke ,ei`eyip zligzn ± §¥¥¥¦¨¨

.dfinxa `ivenàøwéòî Løç àeäãîeyxg lrady xg`ne ± ¦§¥¥¥¦¨¨
,ei`eyip zligznàéäzyxgd ezy` ±éîð[ok mb-]úLøç ¦©¥¥¤¤

àøwéòî.di`eyip zligzn ±úBéçàcîåly dxwnay xg`ne ± ¥¦¨¨§¦©£¨
a xaecn ,zeig` zyxgde zgwitdy iyilyd oicdúBLøç¥§

éîð úBiøëð ,àøwéòîzgwitdy mipey`xd mipicd ly mixwna - ¥¦¨¨¨§¦©¥
a xaecn mb ,zeixkp zyxgde,àøwéòî úBLøç`axy enk `le ¥§¥¦¨¨

,dyxgzpy zgwita xaecny dgcéab ïðúeiabl dpyna epipye ± §©©¥
ly oicdàì õìBç ïéà ñðBk ,úBiøëðleki `ed dze` maiil ± ¨§¦¥¦¥Ÿ

di`eyip zligzn zyxg mby ok m` gken ,leki epi` uelgle
.dvilg za dpi`÷ézLéà.eziiyew lr iia`l dpr `le wzy `ax ± ¦§¦

àúà ékiia` `a xy`k -,óñBé áøc dén÷ìeziiyew z` el xn`e ¦£¨§©¥§©¥
,`ax ixac lrdéì øîà,sqei axàäî déáúBz àîòè éàîrecn - ¨©¥©©§¨§¥¥¨

ly mipicd mby zeig` zyxge zgwit ly oicdn `axl zgked
,`xwirn zyxga miwqer zeixkp zyxge zgwitì ìBëécCì ééepL §¨§©¥¨

mipyl iyilyd oicdn di`x oi`y jl uxzl `ax did lekiy -
zyxge zgwit ly iyilyd oicdy okziy meyn ,mipey`xd

úBéçàa xacn mpn`,àøwéòî úBLøçzgwit ly mipicd mle` £¨¥§¥¦¨¨
zyxgeúBiøëða miwqer ,`ax lr ziywd mynyCk øçàå úBç÷t ¨§¦¦§§©©¨

àäî déáúBàì Cì éòaéà àlà .eLøçúðoicn zeywdl jl did - ¦§¨§¤¨¦¨¥¨§§¥¥¨
`l` dyxgzpy zgwita ecinrdl okzi `ly `idd dpyna xg`
epipy jke .dvilg oi` dl mby my gkene ,`xwirn zyxga wx

:dpynaïéLøç ïéçà éðLeidyézL Bà úBç÷t úBéçà ézL ïéàeOð §¥©¦¥§¦§¦§¥£¨¦§§¥
ézL ïëå ,úLøç úçàå úçwt úçà úBéçà ézL Bà úBLøç úBéçà£¨¥§§¥£¨©©¦©©§©©¥¤¤§¥§¥

øç úBéçàúBLeidyì úBàeNðì Bà ,ïéç÷t ïéçà éðL,ïéLøç ïéçà éðL £¨¥§§¦§¥©¦¦§¦¦§¥©¦¥§¦
ì Bàelà éøä ,Løç ãçàå çwt ãçà ïéçà éðLzeltepd mdizeyp ¦§¥©¦¤¨¦¥©§¤¨¥¥£¥¥

,ipyd g`d iptl,íeaéiä ïîe äöéìçä ïî úBøeèt.dy` zeg` oick §¦©£¦¨¦©¦
eéä íàåmiypd izyúBiøëð,efl efeñBðëé.[enaii-]eöø íàåxg` §¦¨¨§¦¦§§¦¨

jkàéöBäìoze`eàéöBéoeik df oica dxkfed `l dvilg .hba oze` §¦¦
.dvilgl miie`x mpi` miyxg dnaid e` maidy ote`ay

:`xnbd zxxanéîc éëéä,o`k xaecn miyxg dfi`a -àîéìéà± ¥¦¨¥¦¥¨
xaecny xn`z m`é÷tî éöî éî ,eLøçúð óBqáìe íéç÷ôaike - §¦§¦§©¦§¨§¦¨¥©§¥

.hba mdizeyp z` `ivedl mileki mdïðzäådpyna epipy ixde ± §¨§©
,myähzLð Bà àeä Løçúð ,àéöBé àì úéhzLðdy` `ypy xg`l ¦§©¥Ÿ¦¦§¨¥¦§©¨

åàì àlà .úéîìBò àéöBé àìzxacn dpynd jgxk lr ±ïéLøçà Ÿ¦¨¦¤¨¨©¥§¦
àøwéòî`ivene dfinxa qpke oi`eyipd zligzn miyxg eidy ± ¥¦¨¨
.dfinxaàøwéòî ïéLøç ïäcîemiyxg milrady xg`ne ± ¦§¥¥§¦¥¦¨¨

,mdi`eyip zligzneäðéà,exkfedy zeyxgd mdizeyp ±éîð ¦§©¥
àøwéòî úBLøç,odi`eyip zligzn zeyxg od mb ±éðz÷åepipye ± ¥§¥¦¨¨§¨¨¥

,dpyna,eñBðëé úBiøëð eéä íàrnyne,àì eöìçé ïéà eñBðëéixd ¦¨¨§¦¦§¦§¦©§ŸŸ
di`eyip zligzn zeyxg s`y.zevleg opi` oäaøc àzáeézef ± §§¨§©¨

.zvleg di`eyip zligzn zyxgy xn`y dax ixacl `kxit
:`xnbd zniiqnàzáeéz.eixac egcpe `id `kxit ok` ± §§¨

:dpyna epipy'åëå úLøçå äpè÷oi` ,cg` lran meail eltpy §©¨§¥¤¤
:df oipra oeic d`ian `xnbd .dzxv zxhet odn zg` z`iaøîà̈©

dézçkLà ,ïîçð áøeiz`vn -déðúç àðç áøìe äáäà øa àcà áøì ©©§¨©§©§¥§©©¨©©£¨§©¨¨©§¥
,epzg -àúåå÷à eå÷î÷å éáúécmaiaq milidwne miayei eidy - §¨§¥§¨©§©§¨¨

,mdixac renyl mi`a eidy micinlz,éøîàå .àúéãaîeôc à÷eLa§¨§§§¦¨§¨§¥
ïðúc àä,epzpyna epipyy df oic ±úLøçå äpè÷,meail eltpy ¨¦§©§©¨§¥¤¤

éléî éðä ,dúøö úøèBt ïäî úçà úàéa ïéàexn`p el` mixac ± ¥¦©©©¥¤¤¤¨¨¨¨¥¦¥
mewna `wecdéì äìôðcmeailåéçàîdidyéà ïðéòãé àìc ,çwt §¨§¨¥¥¨¦¦¥©§Ÿ©§¦©¦

déì àçéð äpè÷adphwd z` xzei dvex did dlra m` -éà ¦§©¨¦¨¥¦
déì àçéð úLøça,wtqd iccve .xzeidéì àçéð äpè÷a éàoeik §¥¤¤¦¨¥¦¦§©¨¦¨¥

àéúàc`eal dcizr `idy ±äòéc ììëìzyxg la` ,lcbzyk §©§¨¦§©¥¨
.drc llkl `eaz `l mlerl,àçéð úLøça éàoeikàéä äìBãâc ¦§¥¤¤¦¨¦§¨¦

,àéä äàéa úáe.d`ial oiicr die`x dpi`y dphwd znerlìáà ©¦¨¦£¨
m`äìôðmeailåéçàîddéì àçéð úLøça éàcå ,Løçdvex ± ¨§¨¥¨¦¥¥©©§¥¤¤¦¨¥

meyn ,dze`àéä äàéa úác,dzràéä dépéî úáåza mb `ide ± §©¦¨¦§©¦¥¦
ipt lr zyxgd z` sicrn `ed jkitle ,edenk zyxg xnelk ,epin

.dphwd
,ongp ax siqedeàðà eäì àðéîàå,mdl izxn` la` ±äìôð eléôà ©£¦¨§£¨£¦¨§¨

déì à÷tñî éîð ,Løç åéçàî déìdlra ina `pzd wtzqd ok mb - ¥¥¨¦¥¥©¥§©§¨¥
zg` ly dz`ia oi`y dpynd dxn` df ote`a s`e ,dvex did

.dzxv zxhet odn
:`xnbd zl`eyïúðwz ãöékeltpy zyxge dphwe xg`n ,xnelk ¥©©¨¨¨

ozwif z` oiriwtn cvik ,dzxv z` zxhet zg` z`ia oi` meail
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CLôð änî déab áézézitl ,elv` zedyl dleki zyxgd ixd - ¦¥©¥¦¨©§¨
,wtqd iccvn cg` lkàéä äéeð÷ éàdiepw dzid zyxgd m` ± ¦§¨¦

,dlral ixnblàéä äéeð÷ àäzwif zrwet dze` maiinyke ixnbl ¨§¨¦
.dvilgl cer dwewf dpi`e dphwdàéä äéeð÷ åàì éàåm`e - §¦¨§¨¦

,dlral diepw dzid `l zyxgdàéä àîìòa úéøëð àä`id ixd - ¨¨§¦§¨§¨¦
dphwdyke dnai dpi`e oey`xl d`eyp dzid `ly dxf dy`
ax m`e .dlra lr zyxgd z` xeq`z `l `id uelgze lcbz
zyxgd ezrcly gxkda ,hba d`iveie zyxgd z` qepkiy xn`
dpi` wtq diepw wtq dphwd eli`e ,zxiieyne diepwy z`f `id

:`xnbd zl`ey .diepwàîéz éëå`id dphwd m` mb ,xn`z m`e - §¦¥¨
dywi oiicr ,zxiieyne diepw zyxgde diepw dpi`e diepwy z`f

déab áézéz ,õBìçúå ìécâzL ãò ïézîz éànà ,äpè÷ddyz - §©¨©©©§¦©¤©§¦§©§¦¥©¥
itl ezy` zeidl x`yze dphwd z` maiiy xnelk ,elv` dphwd

,wtqd iccvn cg` lkéàm` ±àéä äéeð÷,xenb oipwaàäixd ± ¦§¨¦¨
,àéä äéeð÷e ,zyxgd ly dwifd zrwet dnaiinykeäéeð÷ åàì éà §¨¦¦¨§¨

àéäixd ,llk diepw dpi` m`e ±,àéä àîìòa àúéøëeðdn oi`e ¦§¥¨§¨§¨¦
.eilr dze` xeq`iy

:`xnbd daiynïk íà,eizgz x`yze dphwd z` dligzn maiiy ¦¥
d÷etéz äîa úLøçe`l `ld ,weyl xzeze `vz dna zyxgd ± ¥¤¤§¨¦

zae ixnbl diepw dphwd `ny ,leki epi` dqpekle ,`id dvilg za
xg`ne .dzxv z` qpek epi` aey dqpky xg`le ,`id meaiaxy

hba d`ivedle zyxgd z` qepkl xn` okl ,odizy zpwza dvx
.lcbzyk dphwl uelgle

:`ziixan `cqg ax ixacl di`x d`ian `xnbd,úLL áø øîà̈©©¥¤
àøazñéî éîð éëäxazqn mb jk ±àaéìà àcñç áø õøúî à÷ãk ¨¥©¥¦§©§¨¦§¨§¨¥©¦§¨©¦¨

áøcdiepw zyxgdy ,ax ly ezhiy it lr `cqg ax x`iay itk ± §©
,diepw dpi` wtq diepw wtq `id dphw eli`e ,zxiieyneàéðúc§©§¨

,`ziixaaïéçà éðLeidy.úLøçå äpè÷ úBîBúé úBéçà ézL ïéàeOð §¥©¦§¦§¥£¨§§©¨§¥¤¤
äpè÷ ìL dìòa úî,dzeg` zyxgd ly dlra iptl meail dltpe ¥©§¨¤§©¨

d,èâa äàöBé úLøçzeg` oicn dlra lr zxq`p `idy itl ¥¤¤§¨§¥
ezwewf.õBìçúå ìécâzL ãò ïézîz äpè÷em`eìL dìòa úî §©¨©§¦©¤©§¦§©§¥©§¨¤
,úLøçdäàöBé äpè÷dlran,èâazxq`pe diepw dpi` `id `ny ¥¤¤§©¨§¨§¥

.zyxgd ezwewf zeg` meynåd.íìBòì äøeñà úLøçepi` dqpekl §¥¤¤£¨§¨
zeg` meyn zxq`p zyxgde ixnbl diepw dphwd `ny leki

.zyxga dliren `l dvilge ,ezyexbíàåe xarúLøçä ìò àa §¦¨©©¥¤¤
,dphwd dzeg` z` yxiby ixg`äøzeäå èb dì ïúBðzyxgd jka ¥¨¥§§¨

dxhtp ,ixnbl diepw maid zy` dphwd m`y ,mrhde .weyl
,zepf z`ia `id zyxgd lr ez`iae dy` zeg` meyn zyxgd
meai zevn miiw zyxgd lr `ayk diepw dpi` dphwd m`e

.zxzene hba dxhete
:`cqg axl di`xd z` zx`an `xnbdàîìLa úøîà éàoaen ± ¦¨§©¦§¨¨

d m` xacd,úøéieLîe äéeð÷ úLøçdeäpè÷wtqäéeð÷ixnbl ¥¤¤§¨§¤¤§©¨§¨
åwtqéëä íeMî ,äéeð÷ dðéà,`ziixad dxn` okl -àa éëcm`y ± §¥¨§¨¦¨¥§¦¨

`a maidäøzeäå èb dì ïúBð ,úLøçä ìò,weylänî úøîàc ©©¥¤¤¥¨¥§§¨§¨§©¦¨
àéä äéeð÷ äpè÷ éà ,CLôð,dlralà÷ôð àäzyxgd z`vei ixd - ©§¨¦§©¨§¨¦¨¨§¨

.äMà úBçà íeMîeäéeð÷ åàì éàzyxgd lr ez`iaa ,dlral ¦£¦¨¦¨§¨
íaéî øétL.weyl dxizne hb dl ozepe ,meai zevn dti miiw ± ©¦§©¥

úøîà éà àlàdy,äéeð÷ dðéàå äéeð÷ úLøçdeäéeð÷ äpè÷ ¤¨¦¨§©¥¤¤§¨§¥¨§¨§©¨§¨
,úøéieLîeok m`àa ékmaidìòdïúBð éànà úLøçdläøzeäå èb §¤¤¦¨©¥¤¤©©¥¥§§¨

zeg` `id zyxgdy `vnpe zvwna el diepw dphwd `ld ,weyl
,zvwna ezy`déì àéåäzyxgd lr ez`iaäàéáe ,äìeñt äàéa ©§¨¥¦¨§¨¦¨

äøèt àì äìeñt.uelgl dleki dpi`e ,dvilgn zyxgd z` §¨Ÿ¨§¨
:`cqg axl `ziixadn di`xd z` zegcl dqpn `xnbdépî àä- ¨©¦

,zkled in zhiya ef `ziixaøîàc .àéä äéîçð éaødingp iax ©¦§¤§¨¦§¨©
lirl(:p),äöéìçî úøèBt äìeñt äàéazyxga ez`iay s` okle ¦¨§¨¤¤¥£¦¨

hb dl ozep okle dvilgn zxhet `id mewn lkn ,dleqt dzid
,diepw dpi` wtq diepw wtq zyxgdy xnel ok m` ozipe .zxzene

.`cqg axl di`x oi`e zxiieyne diepw dphwde
:`xnbd dgecàôéñ àîéà ,äéîçð éaø éà`tiqd z` x`ae xen` ± ¦©¦§¤§¨¥¨¥¨

,`ziixad ly,úîe ,úLøçå äpè÷ úBîBúé ézL éeNð äéäL éîm` ¦¤¨¨¨§¥§§©¨§¥¤¤¥
aàdåéçà àaL Bà ,úLøçä ìò àáe øæçå äpèwä ìò íáémaid ly ¨¨¨©©§©¨§¨©¨©©¥¤¤¤¨¨¦

åéìò ïäézL eøñàð ,úLøçä ìò,eilr dxeq` zyxgd .maid lr - ©©¥¤¤¤¤§§¥¤¨¨
zyxgd zwif drwt dilr `ayke diepw dphwdy okziy oeik
m` ixdy ,zxzen oicd xwirn mpn` dphwd .maid lr dxq`pe
`id `nlra zixkp diepw dpi` m`e ,eznai `id ixd diepw `id
itk maid lr dexq` minkgy `l` ,zyxgd z`iaa zxq`p dpi`e

.oldl x`eaiyãöék`idúàöBé úLøç ,ïúðwzepnnèâazxzene ¥©©¨¨¨¥¤¤¥§¥
z` zxhet dilr maid z`ia ,diepw dphwd m`y itl ,weyl
z` zxhet zyxgd z`ia ,diepw dpi` dphwd m`e .zyxgd

,dnvr.õBìçúå ìécâzL ãò ïézîz äpè÷e§©¨©§¦©¤©§¦§©§
zyxgde zxiieyne diepw dphwdy okzi `ly dgiken `xnbd

:dingp iaxk `ziixade diepw wtqàîìLa úøîà éàm` oaen df ± ¦¨§©¦§¨¨
dy xn`zúøéieLîe äéeð÷ úLøçdeïðaøå äéeð÷ dðéàå äéeð÷ äpè÷ ¥¤¤§¨§¤¤§©¨§¨§¥¨§¨§©¨¨

,àéäieyp did maide meail dltp zyxgy dxwna `yixa okle ¦
hb dl ozep zyxgd eznai lr `a maid m` ,dphwd dzeg`l
,dnvr z` zxhet zyxgd lr ez`iay meyn epiide .zxzene
my ,`tiqd mb zpaen df itl .lirl x`azdy enke ,jytp dnn
lr `a maid m` ,cg` g`n meail eltpy zyxge dphwy xn`p
dphwde hba z`vei zyxgd ,zyxgd lr `a jk xg`e dphwd
,dvilg dphwd dkixv recn dyw dxe`kle ,lcbzyk dvilga
dpi` m`e ,dnvr z` zxhet dz`ia ixnbl diepw `id m` `ld

`l` .hba dl ice `id `nlra zixkp diepwéëä íeMîdphwd ¦¨¥
àLéøa úLøç ìéòáe íéã÷ àîìãc ,õBìçúå ìécâzL ãò ïézîz- ©§¦©¤©§¦§©§§¦§¨¨¥¨¥¥¤¤§¥¨

,dphwd lr jk xg`e dligz zyxgd lr `eai `ny exfb minkgy
cvny cera ,hba odizy z` exhti df ote`a mby xnel erhie
dnvr z` zxhet dpi` dphwd z`iae .dvilg dkixv dphwd oicd

zyxgd lr dligz `ay oeik,äìeñt äàéa äpè÷c äàéa déì àéåäå§©§¨¥¦¨¦§©¨¦¨§¨
zxhtp dpi` dphwd ,zyxgd z`iaae .miza ipy xeqi` cvn

.xiieyn dpiipw zyxgde ixnbl diepw `idy okzi ixdy
äéîçð éaø úøîà éà àlàdiepw dphwdy xn`z m` mle` ± ¤¨¦¨§©©¦§¤§¨

`yixd z` mpn` ,diepw dpi` wtq diepw wtq zyxgde zxiieyne
meail dltp zyxgy dxwna okle dingp iaxk `ziixady epvxz
maid m` recn oaen ,dphwd dzeg`l ieyp didy dlra g` iptl
lr d`iady s` lr ,zxzene hb dl ozep zyxgd eznai lr `a
`vnpe zxiieyne diepw maid zy` dphwd ixdy ,dleqt zyxgd
dingp iax zhiyy `l` ,zvwna ezy` zeg` `id zyxgdy
`tiqd mle` .hba zyxgl ice dvilgn zxhet dleqt d`iay
cg` lra zeyp zeixkp zyxge dphwy xn`p `tiqa .zpaen dpi`
,zyxgd lr `a jk xg`e dphwd lr `ae ,maid iptl eltpy
z` xehtl dkixv dz`ia `ld dywe ,dvilg dkixv dphwd
z`iay xn`pe wegcp m` s`e .`id dxiyk d`iay itl ,dnvr
ixnbl diepw zyxgd `nyy itl ,dleqt d`ial zaygp dphwd
dwfgd dzwif llba eilr dxeq` `ide zxiieyne diepw dphwde

mewn lkn ,zyxgd lyøîà àäy dingp iaxäøèt äìeñt äàéa ¨¨©¦¨§¨¨§¨
.dvilgndpéî òîL àlàdpi` wtq diepw wtq dphwdy gken ± ¤¨§©¦¨

zhiya `ziixade zxiieyne diepw zyxgde diepwàéä ïðaø©¨¨¦
:`xnbd zpwqn .`cqg axl `ziixadn di`xd zxfegedpéî òîL§©¦¨

.ok gikedl yi ok` ±
d`iay minkg zhiyk epzpyny ztqep di`x d`ian `xnbd

:dvilgn zxhet dpi` dleqtdpéî òîL éîð àLéøî ,éLà áø øîà̈©©©¦¥¥¨©¥§©¦¨
éðz÷c ,àéä ïðaøcmig` ipya ,`ziixad ly `yixa epipyy ± §©¨¨¦§¨¨¥

,zyxgd ly dlra zne ,zeig` zyxge dphwl mi`eyp eidyíà¦
àaxeqi`a maidéðz÷ àìå ,äøzeäå èb dì ïúBð ,úLøçä ìò`le - ¨©©¥¤¤¥¨¥§§¨§Ÿ¨¨¥

y dphwd ly dlra zny dxwna `ziixaa epipyàa íàmaidìò ¦¨©
.äøzeäå èb dì ïúBð äpèwämeyn `ed mrhd dxe`kle ©§©¨¥¨¥§§¨

lr maid `eai m` jkitle ,minkg zhiya `id `ziixady
zyxgd dzeg` ixdy ,dnvr z` xehtz `l dz`ia ,dphwd
ezy` zeg` `id dnaid dphwde ,zvwna el diepw mail d`eypd
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המשך בעמ' רכד

miwxt dyelya` cenr `iw sc ± iriax wxtzenai
êùôð äîî äéáâ áéúéúzeiepw odizy m`c ,dilr dl dlqt `l dpexg` `dc Ðoi` Ð

diepw dpi` efe (diepw) ef m`e .melk d`ia xg` oi`c ,dpey`xd zlqet dpexg`dopi` Ð

,zxiieyne diepw `cg `l` .efl ef zexvaxcne .wtq `cge`id zyxgc opirnydiepwd

ixnbl `id diepw dphw `nlc ,hba zyxgd `vz ikd meyn ,wtq dphwe zxiieynde

`ticre,zyxgn.dilr dzvilg dl dlqteàä
àéä äéåð÷.`ziixza` dwif `kil eze Ðúéøëð

àéä àîìòá.dphw zvilg dl dlqt `le Ð

êéîòèéìå)ïéúîú éàîà äðè÷ (õåìçúåÐ

.jytp dnn elv` ayze dlgzn dp`yiúùøç
÷åôéú éàîáaxe .`id dvilg za e`l `d Ð

,oizipzn `iyw i`e .ipzw ediiexzl `zpwz

zyxgd lr `ae xfge dphwd lr `a :ipzwcÐ

dlqt i`n` ,dphwd z` lqt?daqpe li`ed

diab aiziz dphwe ,hba zyxg wetiz ,`yixa

!ediiexzl `zpwz `ki`e ,oxn`ck jytp dnn

lrainl iz` `nlc dxifb meyn oizipzn :uixz

`ziixaa dl uxzn inp ikde ,`yixa zyxg

.onwl'åë õøúî à÷ãëdiepw zyxg Ð

.diepw dpi`e diepw dphw ,zxiieyneäìòá úî
èâá äàöåé úùøç äðè÷ ìùdphw zwifc Ð

,zxiieyne diepw zyxgc ,eilr dzxqe`dphwe

zeg` zyxg dl `iede ,ixnbl diepw `ny

.ezwewfèâá àöú äðè÷zyxg zwifc Ð

,llk diepw dpi` dphw `ny ,dzxqe` dzeg`

`iede ,zxiieyne diepw zyxge ,dzetnk `iede

.ezwewf zeg` ezy` dlíìåòì äøåñà úùøçå
efe ,`id diepw dphw `ny xyt` i` dqpekl Ð

dphw dzn elit`e .el dwewf oi`e ezyexb zeg`

dy` zeg` xeqi` rwte jk xg`dxeq` Ð

dxhtp dlitp zryae li`ed ,g` zy` meyn

dvilgae .epnndvilg za e`lc ,xyt` i`

.`idúùøçä ìò àáå øáò íàåyxiby xg` Ð

:jytp dnn weyl dxzede hb dl ozep ,dphwd

i`ed diepw dphw i``yixn jd dl `wtp Ð

`nlra zepf dqipk jde ,dy` zeg` meyn

`id diepw e`l dphw i`e ;`id.maii xity Ð

äøúåäå èâ äì ïúåð éàîàxninl `ki` `d Ð

dwewfe ,eig`l ixnbl `id diepw zyxg `nlc

diepwc ,dl `igc `l dphwe ,elezxiieyn,`id

dy` zeg` ixdy ,dleqt d`ia dz`iae

,meaiin dxht `l dleqt d`iae ,`id zvwna

e`l zyxge ,ezwifl dvilge ez`ial hb dkixve

.`id dvilg zaäéîçð éáøwxta Ð.(a,p zenai) "l`ilnb oax"úåîåúé.hwp dphw meyn Ðåéìò ïäéúù åøñàðzyxgc d`ia meyn dilr `lqtin `l `picn dphwc ab lr s` Ð

diepw dphw i` :jytp dnn`id diepw e`l i`e ,dz`ia xza icin `kil Ðlirae `kti` carinl iz` `nlc dxifb meyn ,onwl yxtnck ,dxeq` ikd elit` ,`id `nlra zixkp Ð

.diab zyxg aiziz inp xninl iz`e ,dlek `id diepw `nyc ,dl dlqt dphw z`iae ,`yixa zyxgèâá àéöåé úùøçÐ`id diepw dphw i` :jytp dnn `ixyezyxg `xhtin Ð

dz`iaa`id diepw e`l i`e ,dphwc.dcic d`iaa dxeht Ð'åë ïéúîú äðè÷.`nrh yxtnck Ðàîìùá úøîà éàzyxgd lr `a m` :ipzwc ,zeig` iab ,`yix Ðhb dl ozep Ð

diepw zyxgc meyn ,dxzedednne .diepw dpi`e diepw dphwe ,zxiieynemeyn i` ,dy` zeg` meyn i` :`xhtin `hib xza zyxg jytpdneaidzeg`y ,xzida didydzid `l

wtq zyxge ,zxiieyne `id diepw dphw :`kti` opixn` ded i` la` .diepwdphwd dzeg` oipwy ,dy` zeg` meyn `wtp `le ,`id diepw `nlc ,hba zyxg `xhtin `l ez Ð

dz`iaae .zxiieyndnnc ab lr s`e .dvilg `ira dphw zixkp iab `tiq ipzw ikd meyne ,`id opax oizipzne .`id ezy` zeg` ixdy ,`id dleqt d`iac ,`xhtin `l inpjytp

,i`ed xzida dz`iadhibexenb hbediiexz inp xninl iz`e `yixa zyxg lirae micw `nlc dxifb meyn Ðewtil`id diepw `nlc ,`hiba dl ibq `l dpexg` `idy dphwe .hba

`lc ,dinw `inxe`xhti`zyxg z`iaa.zxiieynd.miza ipy xeqi`a dilr mwc ,`id dleqt d`iac ,`xhtin `l inp dcic d`iaaeúøééåùîå äéåð÷ äðè÷ úøîà éà àìàÐ

`yixne ,wtq zyxgedxzede hb dl ozep zyxgd lr `a m` zeig`a ipzwc Ðzixkpa `tiq ,zxhet dleqt d`iac opirny Ðdvilg `ira dphw i`n`?opiwtn iwet` `nlya

dipin dlzwif `niiwc meyn dleqt dl aiyg inp i`e !`id dxyk d`iac ,dzxhet dnvr z`iac ,dl ibqiz `hiba `l` .dielir dl dlqte ,dlek diepw dpexg` zyxg `nlc Ð

ixnbl diepw xninl `ki`c ,zyxg.dxht dleqt d`ia :dingp iax xn` `d Ðéîð àùéøîiab Ð.zeig`àéä ïðáøã äðéî òîùlr `a m` :zyxg ly dlra zn iab ipzwc Ð

zyxgddxzede hb dl ozep dphwd lr `a m` ipzw `le ,oiznz dphw ipzwc ,dphw ly dlra zn iabe .hb dl ozep Ðdz`iac ,hba `wtp `l ikd meyne ,`id opax `nl` Ð

meaiine .dy` zeg` meyn dxeq` efe ,zvwna diepw zyxgc ,dleqt`l`igcn,dlek diepw dphw `nlc.dl igc `l dzeg`c zxiieyn oipweàøéúéäã àúð÷ú äì úéìãipzwc Ð

.mlerl dxeq` zyxge :da
àì
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áéúéújytp dnn diabjk xg`e dphwd lr `ad oizipzn `iyw i`e :qxhpewa yxit Ð

:jytp dnn dphwd diab aiziz xn` `l i`n`e ,dphwd z` lqt zyxgd lr `a

`id diepw i``l i`e ,`id diepw Ðzyxg lira `nlc opixfbc uxize !`id `nlra zixkp Ð

zyxgd lr `a m`e :`ziixaa ipzwc :dywe .'ziixaa onwlck ,`yixahb dl ozep Ð

zn eh` zyxgd lr `a opixfb `l i`n`e .dxzede

hba `ixzyn `lc ,dilr `ae dphw ly dlra

dxht `l dleqt d`iac ,dvilga `l`ikid ik ,

`zpwz did `ly oeik ,`nye !oizipzna opixfbc

.mler xeqi` dxqe`l evx `l zyxgl

àéåädxht `le dleqt d`ia dlm`e Ð

"l`ilnb oax" wxt lirl gpizd :xn`z

xg` d`ia opixfbc ,dxht `l dleqt d`iac (a,p)

i`n `kd la` ,dvilg xg` d`ia eh` hbd

dxht i` ,inp `kdc :xnel yie ?`ki` `yyg

it lr s`e ,`id dxiyk d`ia zyxg z`iac ixn`

itelgi`l iz`e ,dphwd z`ia xg` `idy

lr `aie xefgi dlecbd lr `ay xg`y ,dlecba

.dzeg`
xg`l
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äéeð÷ àä ¯ àéä äéeð÷ éà :CLôp änî déab áéúéz¥¥©¥¦©©§¨¦§¨¦¨§¨
.àéä àîìòa úéøëð àä ¯ àéä äéeð÷ åàì éàå ,àéä¦§¦¨§¨¦¨¨§¦§¨§¨¦
?õBìçúå ìécâzL ãò ïézîz éànà äpè÷ :àîéz éëå§¦¥¨§©¨©©©§¦©¤©§¦§©£
åàì éà ,àéä äéeð÷ àä ¯ àéä äéeð÷ éà ,déab áéúéz¥¥©¥¦§¨¦¨§¨¦¦¨
úLøç ,ïk íà !àéä àîìòa àúéøëBð ¯ àéä äéeð÷§¨¦§¦¨§¨§¨¦¦¥¥¤¤
àøazñéî éîð éëä :úLL áø øîà ?÷Btéz äna©¤¥¨©©¥¤¨¦©¦¦§©§¨
éðL :àéðúc .áøc àaélà àcñç áø õøúî à÷ãk¦§¨§¨¥©¦§¨©¦¨§©§©§¨§¥
úî .úLøçå äpè÷ ,úBîBúé úBéçà ézL ïéàeNð ïéçà©¦§¦§¥£¨§§©¨§¥¤¤¥
ïézîz äpè÷e ,èâa äàöBé úLøç ¯ äpè÷ ìL dìòa©§¨¤§©¨¥¤¤§¨§¥§©¨©§¦
äpè÷ ¯ úLøç ìL dìòa úî .õBìçúå ,ìécâzL ãò©¤©§¦§©£¥©§¨¤¥¤¤§©¨
ìò àa íàå .íìBòì äøeñà úLøçå ,èâa äàöBé§¨§¥§¥¤¤£¨§¨§¦¨©
àîìLa zøîà éà .äøzeäå èb dì ïúBð ¯ úLøçä©¥¤¤¥¨¥§§¨¦¨§©§¦§¨¨
¯ äéeð÷ dðéàå äéeð÷ äpè÷ ,úøéieLîe äéeð÷ úLøçïúBð úLøçä ìò àa éëc ,éëä íeMî ¥¤¤§¨§¤¤§©¨§¨§¥¨§¨¦¨¦§¦¨©©¥¤¤¥

úBçà íeMî à÷ôð àä ¯ àéä äéeð÷ äpè÷ éà :CLôp änî :zøîàc ,äøzeäå èb dì̈¥§§¨§¨§©§¦©©§¨¦§©¨§¨¦¨¨§¨¦£
äéeð÷ äpè÷ ,äéeð÷ dðéàå äéeð÷ úLøç zøîà éà àlà .íaéî øétL ¯ äéeð÷ åàì éà ,äMà¦¨¦¨§¨©¦§©¥¤¨¦¨§©§¥¤¤§¨§¥¨§¨§©¨§¨
äàéáe ,äìeñt äàéa déì àéåä ?äøzeäå èb ïúBð éànà úLøç ìò àa ék ¯ úøéieLîe§¤¤¦¨©¥¤¤©©¥¥§§¨¨§¨¥¦¨§¨¦¨
éà .äöéìçî úøèBt äìeñt äàéa :øîàc ,àéä äéîçð éaø ?épî àä !døèt àì äìeñt§¨¨§¨¨¨©¦©¦§¤§¨¦§¨©¦¨§¨¤¤¥£¦¨¦
ìò íáé àa .úîe ,úLøçå äpè÷ ,úBîBúé ézL éeNð äéäL éî :àôéñ àîéà ¯ äéîçð éaø©¦§¤§¨¥¨¥¨¦¤¨¨¨§¥§§©¨§¥¤¤¥¨¨¨©
ãöék .åéìò ïäézL eøñàð ¯ úLøçä ìò åéçà àaL Bà ,úLøçä ìò àáe øæçå äpèwä©§©¨§¨©¨©©¥¤¤¤¨¨¦©©¥¤¤¤¤§§¥¤¨¨¥©
úLøç àîìLa zøîà éà .õBìçúå ,ìécâzL ãò ïézîz äpè÷e ,èâa úàöBé úLøç ?ïúðwz©¨¨¨¥¤¤¥§¥§©¨©§¦©¤©§¦§©£¦¨§©§¦§¨¨¥¤¤
ìécâzL ãò ïézîz éëä íeMî ,àéä ïðaøå ,äéeð÷ dðéàå äéeð÷ äpè÷ ,úøéieLîe äéeð÷§¨§¤¤§©¨§¨§¥¨§¨§©¨©¦¦¨¦©§¦©¤©§¦
àlà .äìeñt äàéa äpè÷c äàéa déì àéåäå ,àLéøa úLøç ìéòáe íéã÷ àîìãc ,õBìçúå§©£§¦§¨¨¥¨¥¥¤¤§¥¨§¨§¨¥¦¨¦§©¨¦¨§¨¤¨

,àéä ïðaø dpéî òîL ,àlà .døèt äìeñt äàéa :øîà àä ¯ äéîçð éaø :zøîà éàòîL ¦¨§©§©¦§¤§¨¨¨©¦¨§¨§¨¨¤¨§©¦¨©¨©¦§©
dpéîúLøçä ìò àa íà :éðú÷c ,àéä ïðaøc dpéî òîL éîð àLéøî :éLà áø øîà . ¦¨¨©©©¦¥¥¨©¦§©¦¨§©¨©¦§¨¨¥¦¨©©¥¤¤

íeMî éà !äøzeäå èb dì ïúBð äpèwä ìò àa íà :éðú÷ àìå ,äøzeäå èb dì ïúBð¥¨¥§§¨§¨¨¨¥¦¨©©§©¨¥¨¥§§¨¦¦
úéàc äpè÷ ,àøeqéàc àzðwz éðú÷ ,àøézéäc àzðwz dì úéìc ,úLøç :àéøéà àì àä̈¨¦§¨¥¤¤§¥¨©©§¨§¤¥¨¨¨¥©©§¨§¦¨§©¨§¦

.àøeqéàc àzðwz éðz àì ¯ àøézéäc àzðwz dìäðùîì éeNð äéäL éîúBîBúé ézL ¨©©§¨§¤¥¨¨¨¥©©§¨§¦¨¦¤¨¨¨¦§¥§
,äiðMä ìò åéçà àaL Bà ,äiðMä ìò àáe øæçå ,äðBLàøä ìò íáé àáe ,úîe ,úBpè÷§©¥¨¨¨©¨¦¨§¨©¨©©§¦¨¤¨¨¦©©§¦¨

àì
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ריג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `iw sc zenai(iyiy meil)

CLôð änî déab áézézitl ,elv` zedyl dleki zyxgd ixd - ¦¥©¥¦¨©§¨
,wtqd iccvn cg` lkàéä äéeð÷ éàdiepw dzid zyxgd m` ± ¦§¨¦

,dlral ixnblàéä äéeð÷ àäzwif zrwet dze` maiinyke ixnbl ¨§¨¦
.dvilgl cer dwewf dpi`e dphwdàéä äéeð÷ åàì éàåm`e - §¦¨§¨¦

,dlral diepw dzid `l zyxgdàéä àîìòa úéøëð àä`id ixd - ¨¨§¦§¨§¨¦
dphwdyke dnai dpi`e oey`xl d`eyp dzid `ly dxf dy`
ax m`e .dlra lr zyxgd z` xeq`z `l `id uelgze lcbz
zyxgd ezrcly gxkda ,hba d`iveie zyxgd z` qepkiy xn`
dpi` wtq diepw wtq dphwd eli`e ,zxiieyne diepwy z`f `id

:`xnbd zl`ey .diepwàîéz éëå`id dphwd m` mb ,xn`z m`e - §¦¥¨
dywi oiicr ,zxiieyne diepw zyxgde diepw dpi`e diepwy z`f

déab áézéz ,õBìçúå ìécâzL ãò ïézîz éànà ,äpè÷ddyz - §©¨©©©§¦©¤©§¦§©§¦¥©¥
itl ezy` zeidl x`yze dphwd z` maiiy xnelk ,elv` dphwd

,wtqd iccvn cg` lkéàm` ±àéä äéeð÷,xenb oipwaàäixd ± ¦§¨¦¨
,àéä äéeð÷e ,zyxgd ly dwifd zrwet dnaiinykeäéeð÷ åàì éà §¨¦¦¨§¨

àéäixd ,llk diepw dpi` m`e ±,àéä àîìòa àúéøëeðdn oi`e ¦§¥¨§¨§¨¦
.eilr dze` xeq`iy

:`xnbd daiynïk íà,eizgz x`yze dphwd z` dligzn maiiy ¦¥
d÷etéz äîa úLøçe`l `ld ,weyl xzeze `vz dna zyxgd ± ¥¤¤§¨¦

zae ixnbl diepw dphwd `ny ,leki epi` dqpekle ,`id dvilg za
xg`ne .dzxv z` qpek epi` aey dqpky xg`le ,`id meaiaxy

hba d`ivedle zyxgd z` qepkl xn` okl ,odizy zpwza dvx
.lcbzyk dphwl uelgle

:`ziixan `cqg ax ixacl di`x d`ian `xnbd,úLL áø øîà̈©©¥¤
àøazñéî éîð éëäxazqn mb jk ±àaéìà àcñç áø õøúî à÷ãk ¨¥©¥¦§©§¨¦§¨§¨¥©¦§¨©¦¨

áøcdiepw zyxgdy ,ax ly ezhiy it lr `cqg ax x`iay itk ± §©
,diepw dpi` wtq diepw wtq `id dphw eli`e ,zxiieyneàéðúc§©§¨

,`ziixaaïéçà éðLeidy.úLøçå äpè÷ úBîBúé úBéçà ézL ïéàeOð §¥©¦§¦§¥£¨§§©¨§¥¤¤
äpè÷ ìL dìòa úî,dzeg` zyxgd ly dlra iptl meail dltpe ¥©§¨¤§©¨

d,èâa äàöBé úLøçzeg` oicn dlra lr zxq`p `idy itl ¥¤¤§¨§¥
ezwewf.õBìçúå ìécâzL ãò ïézîz äpè÷em`eìL dìòa úî §©¨©§¦©¤©§¦§©§¥©§¨¤
,úLøçdäàöBé äpè÷dlran,èâazxq`pe diepw dpi` `id `ny ¥¤¤§©¨§¨§¥

.zyxgd ezwewf zeg` meynåd.íìBòì äøeñà úLøçepi` dqpekl §¥¤¤£¨§¨
zeg` meyn zxq`p zyxgde ixnbl diepw dphwd `ny leki

.zyxga dliren `l dvilge ,ezyexbíàåe xarúLøçä ìò àa §¦¨©©¥¤¤
,dphwd dzeg` z` yxiby ixg`äøzeäå èb dì ïúBðzyxgd jka ¥¨¥§§¨

dxhtp ,ixnbl diepw maid zy` dphwd m`y ,mrhde .weyl
,zepf z`ia `id zyxgd lr ez`iae dy` zeg` meyn zyxgd
meai zevn miiw zyxgd lr `ayk diepw dpi` dphwd m`e

.zxzene hba dxhete
:`cqg axl di`xd z` zx`an `xnbdàîìLa úøîà éàoaen ± ¦¨§©¦§¨¨

d m` xacd,úøéieLîe äéeð÷ úLøçdeäpè÷wtqäéeð÷ixnbl ¥¤¤§¨§¤¤§©¨§¨
åwtqéëä íeMî ,äéeð÷ dðéà,`ziixad dxn` okl -àa éëcm`y ± §¥¨§¨¦¨¥§¦¨

`a maidäøzeäå èb dì ïúBð ,úLøçä ìò,weylänî úøîàc ©©¥¤¤¥¨¥§§¨§¨§©¦¨
àéä äéeð÷ äpè÷ éà ,CLôð,dlralà÷ôð àäzyxgd z`vei ixd - ©§¨¦§©¨§¨¦¨¨§¨

.äMà úBçà íeMîeäéeð÷ åàì éàzyxgd lr ez`iaa ,dlral ¦£¦¨¦¨§¨
íaéî øétL.weyl dxizne hb dl ozepe ,meai zevn dti miiw ± ©¦§©¥

úøîà éà àlàdy,äéeð÷ dðéàå äéeð÷ úLøçdeäéeð÷ äpè÷ ¤¨¦¨§©¥¤¤§¨§¥¨§¨§©¨§¨
,úøéieLîeok m`àa ékmaidìòdïúBð éànà úLøçdläøzeäå èb §¤¤¦¨©¥¤¤©©¥¥§§¨

zeg` `id zyxgdy `vnpe zvwna el diepw dphwd `ld ,weyl
,zvwna ezy`déì àéåäzyxgd lr ez`iaäàéáe ,äìeñt äàéa ©§¨¥¦¨§¨¦¨

äøèt àì äìeñt.uelgl dleki dpi`e ,dvilgn zyxgd z` §¨Ÿ¨§¨
:`cqg axl `ziixadn di`xd z` zegcl dqpn `xnbdépî àä- ¨©¦

,zkled in zhiya ef `ziixaøîàc .àéä äéîçð éaødingp iax ©¦§¤§¨¦§¨©
lirl(:p),äöéìçî úøèBt äìeñt äàéazyxga ez`iay s` okle ¦¨§¨¤¤¥£¦¨

hb dl ozep okle dvilgn zxhet `id mewn lkn ,dleqt dzid
,diepw dpi` wtq diepw wtq zyxgdy xnel ok m` ozipe .zxzene

.`cqg axl di`x oi`e zxiieyne diepw dphwde
:`xnbd dgecàôéñ àîéà ,äéîçð éaø éà`tiqd z` x`ae xen` ± ¦©¦§¤§¨¥¨¥¨

,`ziixad ly,úîe ,úLøçå äpè÷ úBîBúé ézL éeNð äéäL éîm` ¦¤¨¨¨§¥§§©¨§¥¤¤¥
aàdåéçà àaL Bà ,úLøçä ìò àáe øæçå äpèwä ìò íáémaid ly ¨¨¨©©§©¨§¨©¨©©¥¤¤¤¨¨¦

åéìò ïäézL eøñàð ,úLøçä ìò,eilr dxeq` zyxgd .maid lr - ©©¥¤¤¤¤§§¥¤¨¨
zyxgd zwif drwt dilr `ayke diepw dphwdy okziy oeik
m` ixdy ,zxzen oicd xwirn mpn` dphwd .maid lr dxq`pe
`id `nlra zixkp diepw dpi` m`e ,eznai `id ixd diepw `id
itk maid lr dexq` minkgy `l` ,zyxgd z`iaa zxq`p dpi`e

.oldl x`eaiyãöék`idúàöBé úLøç ,ïúðwzepnnèâazxzene ¥©©¨¨¨¥¤¤¥§¥
z` zxhet dilr maid z`ia ,diepw dphwd m`y itl ,weyl
z` zxhet zyxgd z`ia ,diepw dpi` dphwd m`e .zyxgd

,dnvr.õBìçúå ìécâzL ãò ïézîz äpè÷e§©¨©§¦©¤©§¦§©§
zyxgde zxiieyne diepw dphwdy okzi `ly dgiken `xnbd

:dingp iaxk `ziixade diepw wtqàîìLa úøîà éàm` oaen df ± ¦¨§©¦§¨¨
dy xn`zúøéieLîe äéeð÷ úLøçdeïðaøå äéeð÷ dðéàå äéeð÷ äpè÷ ¥¤¤§¨§¤¤§©¨§¨§¥¨§¨§©¨¨

,àéäieyp did maide meail dltp zyxgy dxwna `yixa okle ¦
hb dl ozep zyxgd eznai lr `a maid m` ,dphwd dzeg`l
,dnvr z` zxhet zyxgd lr ez`iay meyn epiide .zxzene
my ,`tiqd mb zpaen df itl .lirl x`azdy enke ,jytp dnn
lr `a maid m` ,cg` g`n meail eltpy zyxge dphwy xn`p
dphwde hba z`vei zyxgd ,zyxgd lr `a jk xg`e dphwd
,dvilg dphwd dkixv recn dyw dxe`kle ,lcbzyk dvilga
dpi` m`e ,dnvr z` zxhet dz`ia ixnbl diepw `id m` `ld

`l` .hba dl ice `id `nlra zixkp diepwéëä íeMîdphwd ¦¨¥
àLéøa úLøç ìéòáe íéã÷ àîìãc ,õBìçúå ìécâzL ãò ïézîz- ©§¦©¤©§¦§©§§¦§¨¨¥¨¥¥¤¤§¥¨

,dphwd lr jk xg`e dligz zyxgd lr `eai `ny exfb minkgy
cvny cera ,hba odizy z` exhti df ote`a mby xnel erhie
dnvr z` zxhet dpi` dphwd z`iae .dvilg dkixv dphwd oicd

zyxgd lr dligz `ay oeik,äìeñt äàéa äpè÷c äàéa déì àéåäå§©§¨¥¦¨¦§©¨¦¨§¨
zxhtp dpi` dphwd ,zyxgd z`iaae .miza ipy xeqi` cvn

.xiieyn dpiipw zyxgde ixnbl diepw `idy okzi ixdy
äéîçð éaø úøîà éà àlàdiepw dphwdy xn`z m` mle` ± ¤¨¦¨§©©¦§¤§¨

`yixd z` mpn` ,diepw dpi` wtq diepw wtq zyxgde zxiieyne
meail dltp zyxgy dxwna okle dingp iaxk `ziixady epvxz
maid m` recn oaen ,dphwd dzeg`l ieyp didy dlra g` iptl
lr d`iady s` lr ,zxzene hb dl ozep zyxgd eznai lr `a
`vnpe zxiieyne diepw maid zy` dphwd ixdy ,dleqt zyxgd
dingp iax zhiyy `l` ,zvwna ezy` zeg` `id zyxgdy
`tiqd mle` .hba zyxgl ice dvilgn zxhet dleqt d`iay
cg` lra zeyp zeixkp zyxge dphwy xn`p `tiqa .zpaen dpi`
,zyxgd lr `a jk xg`e dphwd lr `ae ,maid iptl eltpy
z` xehtl dkixv dz`ia `ld dywe ,dvilg dkixv dphwd
z`iay xn`pe wegcp m` s`e .`id dxiyk d`iay itl ,dnvr
ixnbl diepw zyxgd `nyy itl ,dleqt d`ial zaygp dphwd
dwfgd dzwif llba eilr dxeq` `ide zxiieyne diepw dphwde

mewn lkn ,zyxgd lyøîà àäy dingp iaxäøèt äìeñt äàéa ¨¨©¦¨§¨¨§¨
.dvilgndpéî òîL àlàdpi` wtq diepw wtq dphwdy gken ± ¤¨§©¦¨

zhiya `ziixade zxiieyne diepw zyxgde diepwàéä ïðaø©¨¨¦
:`xnbd zpwqn .`cqg axl `ziixadn di`xd zxfegedpéî òîL§©¦¨

.ok gikedl yi ok` ±
d`iay minkg zhiyk epzpyny ztqep di`x d`ian `xnbd

:dvilgn zxhet dpi` dleqtdpéî òîL éîð àLéøî ,éLà áø øîà̈©©©¦¥¥¨©¥§©¦¨
éðz÷c ,àéä ïðaøcmig` ipya ,`ziixad ly `yixa epipyy ± §©¨¨¦§¨¨¥

,zyxgd ly dlra zne ,zeig` zyxge dphwl mi`eyp eidyíà¦
àaxeqi`a maidéðz÷ àìå ,äøzeäå èb dì ïúBð ,úLøçä ìò`le - ¨©©¥¤¤¥¨¥§§¨§Ÿ¨¨¥

y dphwd ly dlra zny dxwna `ziixaa epipyàa íàmaidìò ¦¨©
.äøzeäå èb dì ïúBð äpèwämeyn `ed mrhd dxe`kle ©§©¨¥¨¥§§¨

lr maid `eai m` jkitle ,minkg zhiya `id `ziixady
zyxgd dzeg` ixdy ,dnvr z` xehtz `l dz`ia ,dphwd
ezy` zeg` `id dnaid dphwde ,zvwna el diepw mail d`eypd
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המשך בעמ' רכד

miwxt dyelya` cenr `iw sc ± iriax wxtzenai
êùôð äîî äéáâ áéúéúzeiepw odizy m`c ,dilr dl dlqt `l dpexg` `dc Ðoi` Ð

diepw dpi` efe (diepw) ef m`e .melk d`ia xg` oi`c ,dpey`xd zlqet dpexg`dopi` Ð

,zxiieyne diepw `cg `l` .efl ef zexvaxcne .wtq `cge`id zyxgc opirnydiepwd

ixnbl `id diepw dphw `nlc ,hba zyxgd `vz ikd meyn ,wtq dphwe zxiieynde

`ticre,zyxgn.dilr dzvilg dl dlqteàä
àéä äéåð÷.`ziixza` dwif `kil eze Ðúéøëð

àéä àîìòá.dphw zvilg dl dlqt `le Ð

êéîòèéìå)ïéúîú éàîà äðè÷ (õåìçúåÐ

.jytp dnn elv` ayze dlgzn dp`yiúùøç
÷åôéú éàîáaxe .`id dvilg za e`l `d Ð

,oizipzn `iyw i`e .ipzw ediiexzl `zpwz

zyxgd lr `ae xfge dphwd lr `a :ipzwcÐ

dlqt i`n` ,dphwd z` lqt?daqpe li`ed

diab aiziz dphwe ,hba zyxg wetiz ,`yixa

!ediiexzl `zpwz `ki`e ,oxn`ck jytp dnn

lrainl iz` `nlc dxifb meyn oizipzn :uixz

`ziixaa dl uxzn inp ikde ,`yixa zyxg

.onwl'åë õøúî à÷ãëdiepw zyxg Ð

.diepw dpi`e diepw dphw ,zxiieyneäìòá úî
èâá äàöåé úùøç äðè÷ ìùdphw zwifc Ð

,zxiieyne diepw zyxgc ,eilr dzxqe`dphwe

zeg` zyxg dl `iede ,ixnbl diepw `ny

.ezwewfèâá àöú äðè÷zyxg zwifc Ð

,llk diepw dpi` dphw `ny ,dzxqe` dzeg`

`iede ,zxiieyne diepw zyxge ,dzetnk `iede

.ezwewf zeg` ezy` dlíìåòì äøåñà úùøçå
efe ,`id diepw dphw `ny xyt` i` dqpekl Ð

dphw dzn elit`e .el dwewf oi`e ezyexb zeg`

dy` zeg` xeqi` rwte jk xg`dxeq` Ð

dxhtp dlitp zryae li`ed ,g` zy` meyn

dvilgae .epnndvilg za e`lc ,xyt` i`

.`idúùøçä ìò àáå øáò íàåyxiby xg` Ð

:jytp dnn weyl dxzede hb dl ozep ,dphwd

i`ed diepw dphw i``yixn jd dl `wtp Ð

`nlra zepf dqipk jde ,dy` zeg` meyn

`id diepw e`l dphw i`e ;`id.maii xity Ð

äøúåäå èâ äì ïúåð éàîàxninl `ki` `d Ð

dwewfe ,eig`l ixnbl `id diepw zyxg `nlc

diepwc ,dl `igc `l dphwe ,elezxiieyn,`id

dy` zeg` ixdy ,dleqt d`ia dz`iae

,meaiin dxht `l dleqt d`iae ,`id zvwna

e`l zyxge ,ezwifl dvilge ez`ial hb dkixve

.`id dvilg zaäéîçð éáøwxta Ð.(a,p zenai) "l`ilnb oax"úåîåúé.hwp dphw meyn Ðåéìò ïäéúù åøñàðzyxgc d`ia meyn dilr `lqtin `l `picn dphwc ab lr s` Ð

diepw dphw i` :jytp dnn`id diepw e`l i`e ,dz`ia xza icin `kil Ðlirae `kti` carinl iz` `nlc dxifb meyn ,onwl yxtnck ,dxeq` ikd elit` ,`id `nlra zixkp Ð

.diab zyxg aiziz inp xninl iz`e ,dlek `id diepw `nyc ,dl dlqt dphw z`iae ,`yixa zyxgèâá àéöåé úùøçÐ`id diepw dphw i` :jytp dnn `ixyezyxg `xhtin Ð

dz`iaa`id diepw e`l i`e ,dphwc.dcic d`iaa dxeht Ð'åë ïéúîú äðè÷.`nrh yxtnck Ðàîìùá úøîà éàzyxgd lr `a m` :ipzwc ,zeig` iab ,`yix Ðhb dl ozep Ð

diepw zyxgc meyn ,dxzedednne .diepw dpi`e diepw dphwe ,zxiieynemeyn i` ,dy` zeg` meyn i` :`xhtin `hib xza zyxg jytpdneaidzeg`y ,xzida didydzid `l

wtq zyxge ,zxiieyne `id diepw dphw :`kti` opixn` ded i` la` .diepwdphwd dzeg` oipwy ,dy` zeg` meyn `wtp `le ,`id diepw `nlc ,hba zyxg `xhtin `l ez Ð
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dìòa úúéî øçàì ;dì õBìçiL BúBà ïéôBk ¯ dìòa©§¨¦¤©£¨§©©¦©©§¨

¯ Cëì äðåekúð íàå .dì õBìçiL epîéä ïéLwáî ¯eléôàõBìçiL epîéä ïéLwáî ,dìòá éiça §©§¦¥¤¤©£¨§¦¦§©§¨§¨£¦§©¥©§¨§©§¦¥¤¤©£
.dìàøîâ,ïéîaééúî àìå ïéöìBç àì ¯ äpè÷e ïè÷ :àéðúc .øéàî éaøk àìc ïéúéðúî àîéì ¨¥¨©§¦¦§¨§©¦¥¦§©§¨¨¨§©¨Ÿ§¦§Ÿ¦§©§¦

øîà ék :øéàî éaø àîéz eléôà .øéàî éaø éøácøéàî éaø,ìBãâì äpè÷e ,ïè÷ì äìBãb ¯ ¦§¥©¦¥¦£¦¥¨©¦¥¦¦¨©©¦¥¦§¨§¨¨§©¨§¨
ðéð éããä ék eäééåøúc ,äpèwä ìò àaä ïè÷ ìáà ,àeä àøeqéàc äàéa eäéépéî ãçceä §©¦©§¦¨§¦¨£¨¨¨©¨©©§©¨§©§©§¦£¨¥¦§

¯ àa :äàæBç àðéðç éaø øîà !epìcâz ¯ äìBãb äîáé ìò àa :éðú÷ àäå .øîà àì ¯Ÿ¨©§¨¨¨¥¨©§¨¨§¨§©§¤¨©©¦£¦¨¨¨¨
àìc ïéúéðúî àzøåeçî àlà !àeä àøeqéàc äàéáe äàéa ìëc ,øîà÷ epìcâz àäå .éðàL̈¥§¨§©§¤¨¨©§¨¦¨¦¨§¦¨¤¨§©©§¨©§¦¦§¨
àø÷ øîà :ééaà øîà !àeä éëä øa åàì éàäå ,"íL åéçàì íé÷äì" ïàk éø÷ .øéàî éaøk§©¦¥¦§¥¨§¨¦§¨¦¥§©¨©¨¦¨©©©¥¨©§¨
éãéî àkéà éî ,zøîà úéöî àì éîð éëä åàìa :øîà àáø .eäc ìk ¯ "äéìò àáé dîáé"§¨¨¨Ÿ¨¤¨¨§¨¨¨©§¨¨¦©¦¨¨¥¨§©§¦¦¨¦¥
ïéàL äîáé ìk :áø øîà äãeäé áø øîà àäå ?àéøL àzòL øúáìe déì àøéñà àzLäc§¨§¨£¦¨¥§¨©©§¨©§¨§¨¨©©§¨¨©©¨§¨¨¤¥
.äøeñàå ,íéða Bì LiL çà úLàk àéä éøä ¯ "äéìò àáé dîáé" äìéôð úòLa àøB÷ éðà£¦¥¦§©§¦¨§¨¨¨Ÿ¨¤¨£¥¦§¥¤¨¤¥¨¦©£¨
äøîàL äîáé" .ãçà íBé ïa eléôà ¯ "åcçé íéçà eáLé ék" àø÷ øîà !éîð éëä àîéàå§¥¨¨¦©¦¨©§¨¦¥§©¦©§¨£¦¤¤¨§¨¨¤¨§¨

ìL CBúa'åëå íBé íéLéaø øîà ?déLôpà Léðéà íé÷Bî ïéîBé ïéúìz ãòc àpz ïàî ," §§¦©©¨§©§¨¦¦¦¦¦©©§¥¨©©¦
ìL ìk ¯ íéìeúa úðòè :àéðúc .àéä øéàî éaø :ïðçBééñBé éaø .øéàî éaø éøác ,íBé íéL ¨¨©¦¥¦¦§©§¨©£©§¦¨§¦¦§¥©¦¥¦©¦¥

:øîà äaø .íéðL änk øçàì óà ¯ äøzñð àì ,øzìàì ¯ äøzñð :øîBàeléôààîéz ¥¦§§¨§©§©Ÿ¦§§¨©§©©©¨¨¦©¨¨©£¦¥¨
éñBé éaøøîà÷ àì ïàk ãò .éñBé éaøåéçà úLà ìáà ,da ñéâc ,Búñeøàa àlà ¯ íúä ©¦¥©¨¨¨¨©©¦¥¨¨¤¨©£¨§¦¨£¨¥¤¨¦
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יבמות. בית שמאי - פרק שלושה עשר דף קיא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `iw sc zenai(iyiy meil)

ìñt àìeilr jka xq` `l ±,äðBLàøä úà,dniiwl i`yx `ede Ÿ¨©¤¨¦¨
.zeiepw opi` wtq zeiepw wtq ode ,dey zephwd izy zwify meyn
,dilr `a maidy dpey`xd ,dlral diepw dphw m`y epiide
z`ia `id dilr ez`iae dxhtp dipyde meai zevn da miiwzd
dipyd z` la` .od `nlra zeixkp ,diepw dpi` dphw m`e .zepf
dpey`xd lr `ayke diepw dphw `ny ,dniiwl mail xeq`

.miza ipy xeqi`a dipyd dxq`púBLøç ézL ïëåiptl eltpy §¥§¥¥§
zxqe` dipyd z`ia oi` ,ef lr `ae xfge ef lr `ae ,eig`n maid
zexiieyne zeiepw odizyy dey odizy zwify itl ,dpey`xd z`
xeqi`a eilr dxeq` s` `ide ,dipyd z` zxhet zg`d z`iae

.opaxcn miza ipy
miypd izy eid,úLøçå äpè÷eìò àáe øæçå äpèwä ìò íáé àa §©¨§¥¤¤¨¨¨©©§©¨§¨©¨©

ìñt ,úLøçä ìò åéçà àaL Bà ,úLøçäeilr jka xq` ±úà ©¥¤¤¤¨¨¦©©¥¤¤¨©¤
äpèwälr dligz `ai `ny ,ef `id minkg zxifbe .dyxbl aiige ©§©¨

dpipwy okziy dphwd lr `aie xefgie xieyn dpipwy zyxgd
x`azdy enk ,miza ipy xeqi`a eilr zyxgd xq`ze ,xenb

lirl `xnba(`"r).àadBà ,äpèwä ìò àáe øæçå úLøçä ìò íáé ¨¨¨©©¥¤¤§¨©¨©©§©¨
ìñt ,äpèwä ìò åéçà àaLjkaúLøçä úàdniiwl mail xeq`e ¤¨¨¦©©§©¨¨©¤©¥¤¤

.x`azdy enk
miypd izy eidàa ,úLøçå úçwtdìò àáe øæçå úçwtä ìò íáé ¦©©§¥¤¤¨¨¨©©¦©©§¨©¨©

ìñt àì ,úLøçä ìò åéçà àaL Bà ,úLøçäjka,úçwtä úàoeik ©¥¤¤¤¨¨¦©©¥¤¤Ÿ¨©¤©¦©©
dpipwy zgwtd z` leqtl xiieyn dpipwy zyxgd gka oi`y

.dxezdn xenbàaL Bà ,úçwtä ìò àáe øæçå úLøçä ìò íáé àä¨¨©©¥¤¤§¨©¨©©¦©©¤¨
úLøçä úà ìñt ,úçwtä ìò åéçàxeqi` meyn dniiwl el xeq`e ¨¦©©¦©©¨©¤©¥¤¤

.miza ipy
miypd izy eidìò àáe øæçå äìBãbä ìò íáé àa ,äpè÷e äìBãb§¨§©¨¨¨¨©©§¨§¨©¨©

íáé àa .äìBãbä úà ìñt àì ,äpèwä ìò åéçà àaL Bà ,äpèwä©§©¨¤¨¨¦©©§©¨Ÿ¨©¤©§¨¨¨¨
dligz,äìBãbä ìò åéçà àaL Bà ,äìBãbä ìò àáe øæçå äpèwä ìò©©§©¨§¨©¨©©§¨¤¨¨¦©©§¨

,äpèwä úà ìñtoicn dwifd drwt dlecbd lr ez`iaay oeik ¨©¤©§©¨
mpn` .hb dkixve miza ipy xeqi`a eilr zxq`p dphwde ,dxez
dphwd lr dligz `ay xg`ny ,dvilge hb dkixv dlecbd mb
dvilgn dzxhet dpi`e ,dleqt d`ia dlecbd lr ez`ia dzyrp.

,Ba ïàîzL äpèwä ïéãnìî ,øîBà øæòìà éaøexwrii jk ici lre ©¦¤§¨¨¥§©§¦©§©¨¤§¨¥
z`ia didz `l maid ici lr dz`iae dphwd ly di`eyip rxtnl

.dlecbd z` miiwl lkeie ,llk meai

àøîâ
z` lqt dlecbd lr `ae xfge dphwd lr mai `a :dpyna epipy
`xnbd .ea o`nzy dphwd oicnln xne` xfrl` iax ,dphwd

:dkldl drixkn,øæòìà éaøk äëìä ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥£¨¨§©¦¤§¨¨
,øæòìà éaøk äëìä øæòìà éaø øîà ïëåiax `xen`d xnelk §¥¨©©¦¤§¨¨£¨¨§©¦¤§¨¨

xfrl` iax `edy epzpyn ly `pzk dkldy cnil zct oa xfrl`
.o`nl dphwd z` micnlny reny oa

micnlny dkldl ztqep mrt mi`xen` mze` erixkd xg` oipra
recn dpc `xnbde ,[xfril` iax did my `pzd] o`nl dphwd z`

:`xnbd zx`an .miinrt ef dkld weqtl ekxvedàëéøöedid ± §¦¨
.o`nl dphwd z` oicnlny mixwnd ipya weqtl jxevéàc§¦

àúéén÷ àäa øîzéàdltpy dlecb dnai oipra lirl dpyna ± ¦§©§¨©©§¨
`weecy xne` iziid ,dphwd dzeg`l ieyp didy g` iptl meail

øæòéìà éaøk äëìä ìàeîL øîà÷ Cäadphwd z` micnlny §©¨¨©§¥£¨¨§©¦¡¦¤¤
,o`nlíéi÷ àìc íeMîoiicr maid,íeaéé úåöîo`nz dphwdyke ¦§Ÿ©¥¦§©¦

.dlecba meai zevn miiwl lkeiàäa ìáàxak maidy epzpyna - £¨§¨
,odizy lr `aíéiwéàcdniiwzd xaky ±àîéà ,íeaéé úåöî± §¦©©¦§©¦¥¨

`l` ,o`nl dphwd z` micnln oi`y xne` iziide÷tì eäééåøz©§©§¦§
èâa.dvilga s` dlecbde hba e`vi odizy - §¥

àäa ïðéòîLà éàåmicnln o`k `weecy xne` iziid ,epzpyna ± §¦©§§¦©§¨
,o`nl dphwd z`dén÷ àéîø äìBãâc íeMîlhen dlecbdy ± ¦¦§¨©§¨©¥

dphwd z`iaa dxhtp `l `idy itl ,dxezd on dnaiil eilr
dlecbd lr ez`iay ick dphwd o`nz okl ,opaxcn wx dzwify

.dxiyk meaii z`ial jetdzCãéà ìáà,lirl dpyna -àìcnlp £¨¦¨Ÿ
ly ezy` zeg` `id dlecbd dnaidy itl ,o`nl dphwd z`

okl .dnaiil eilr lhen `le ,opaxcn maidàëéøöekxved okl - §¦¨
.o`nl dphwd z` micnlny mixwnd ipya eprinydl

äðùî
:dphw dnai maiiy ohw maia dpc epzpynïè÷ íáémipy ryz oa ¨¨¨¨

cg` meieäpè÷ äîáé ìò àaL`l j` mipy yly dl e`ln xaky ¤¨©§¨¨§©¨
,zexry izy oiicr d`iad,äæ íò äæ eìcâédyxbl lkei lcbiyke ¦§§¤¦¤

.hb epi` ohw ly hby itl ,okl mcew `l la`àaohw maiäîáé ìò ¨©§¨¨
epìcâz ,äìBãbdyxbl lkei f`e lcbiy cr ezi` d`eyp x`yiz ± §¨§©§¤

.hba
maia oke ,dilr `a `l maidy zprehy dnaia dpynd dpc oldl

:dxcpy xcp llba eznai lr `ealn repnyCBúa äøîàL äîáéä©§¨¨¤¨§¨§
ìLíBé íéL,dnir cgiizpe maid dqpky f`nézìòáð àìdciae el §Ÿ¦Ÿ¦§©§¦

,`ypidl dxizdl ick dvilg zyxec `ide ,ea maid dyxiby hb
,dilr `ay oreh maid eli`eBúBà ïéôBkoic zia,dì õBìçiL ¦¤©§¨

ieyr mc` mei miyly cry oeik ,dze` lra `ly dl mipin`ne
ef dprh dprh dnaid m` mle` .eznai z` leral `le wt`zdl

øçàìexaryìLíBé íéL`ide lray oreh maide ,dqpky onfn §©©§Ÿ¦
jex` onfay meyn dilr `ay el mipin`n ,dvilgl dwewf dpi`
`ide xg`n mle`e .eznai lr `aln wt`zdl ieyr epi` mc` dfk
`id dixacly meyn `ypidl dl xeq` ,dilr `a `ly zpreh

okle ,dvilgl dwewfdì õBìçiL epîéä ïéLwáîmitek oi` la` §©§¦¥¤¤©£¨
.jk lr eze`äãBî àeäL ïîæáe,el dlrap `ly dixacleléôà ¦§©¤¤£¦

.dì õBìçiL BúBà ïéôBk ,Lãç øNò íéðL øçàì§©©§¥¨¨Ÿ¤¦¤©§¨
dìòa éiça dîáéî äàðä úøãBpäleki `l xcpd zngne dlra zne ©¤¤£¨¨¦¨¨§©¥©§¨

,dqpekl maid,dì õBìçiL BúBà ïéôBkdxcpyk mzqd ony meyn ¦¤©§¨
`id `l` ,dnaiil maidn repnl dzpeek dzid `l dlra iiga
d`pd dxcp m` mle` .epnn d`pd dxcp ok zngne eilr dqrk

dnaindì õBìçiL epîéä ïéLwáî ,dìòa úúéî øçàìoi` la` §©©¦©©§¨§©§¦¥¤¤©§¨
.dnaiil maidn repnl dzid dzpeek mzqd ony oeik ,eze` oitek

íàådnain d`pd dxcpyky mipiicl d`xpCëì äðåekúð §¦¦§©§¨§¨
,[meain dxhtl-]eléôàdxcpõBìçiL epîéä ïéLwáî ,dìòa éiça £¦§©¥©§¨§©§¦¥¤¤©§

dì.eze` mitek oi`e ¨

àøîâ
.df mr df elcbi dphw dnai lr `ay ohw mai :dpyna epipy

:`xnbd zl`eyïéúéðúî àîéìepzpyny xn`p m`d -éaøk àìc ¥¨©§¦¦§Ÿ§©¦
àéðúc ,øéàî,`ziixaaéøác ,ïéîaééúî àìå ïéöìBç àì äpè÷e ïè÷ ¥¦§©§¨¨¨§©¨Ÿ§¦§Ÿ¦§©§¦¦§¥

.øéàî éaøqixq `edy xxazi lcbiyk ohwdy yyg yiy enrhe ©¦¥¦
znwdl miie`x mpi`e zipeli` `idy xxazi lcbzyk dphwde
iax ixac .g` zy` xeqi`a df lr df mixeq` md `linne ,my

.dphwd z` maiin ohwy epzpyna xn`pl mixzeq xi`n
:`xnbd daiynàîéz eléôàmb `id epzpyny xn`z elit` - £¦¥¨

zhiyak ,øéàî éaøéote` dfi`a ±øéàî éaø øîàohwl xeq`y ©¦¥¦¦¨©©¦¥¦
dnai `weec ,maiizdl dphwl e`ì äìBãbmaiì äpè÷e ,ïè÷mai §¨§¨¨§©¨§

àeä àøeqéàc äàéa eäéépéî ãçc ,ìBãbd`iaa xaer mdn cg`y ± ¨§©¦©§¦¨§¦¨
.dexr xeqi` lr eféããä ék eäééåøúc ,äpèwä ìò àaä ïè÷ ìáà£¨¨¨©¨©©§©¨§©§©§¦£¨¥

eäðéð,miyper ipa mpi` mdipyy -øîà àìmixeq`y xi`n iax ¦§Ÿ¨©
.maiizdl

:`xnbd dywnéðz÷ àäåm`y epzpyna epipy ixde ±àamaid §¨¨¨¥¨
ohwd,epìcâz ,äìBãb äîáé ìòmb meai dxizn epzpyny gken ©§¨¨§¨§©§¤

iaxk `l epzpyny dl`yd zxfege ,lecb `ed mdn cg`yk
.xi`n

:`xnbd zvxzn,éðàL àa ,äàæBç àðéðç éaø øîàdpyna xnelk ¨©©¦£¦¨¨¨¨¨¥
`l` ,dlecbd z` maiil ohwd i`yx dligzkly xn`p `l
iax mbe ,dpey oicd df ote`ae ,eplcbz dilr `a xakyk carica

.efn df myixtdl jxev oi`y dcen xi`n
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רטו miwxt dyelyaa cenr `iw sc ± iriax wxtzenai
äðåùàøä úà ìñô àì`id diepw dpey`x i`e .dey oz`ia ixdy Ð,ezy` `id ixd Ð

dpexg`e`id diepw e`l i`e ;zepf z`iadiepw dzid `ly ,elv` zeixkp odizy ixd Ð

dpexg` la` .eilr dlqtp `ly dpey`xd z` miiwne ,eig`l,eed zeiepw `nlc ,`l Ð

.miza ipy xeqi`a dilr jd dnw dpey`xd lr `ayneäðè÷ä úà ìñôdxifb meyn Ð

xn`cke ,`yixa zyxg lirae micw `nlc

,dil `ixy `id jytp dnnc ab lr s`e .`xnba

`id diepw i` :`id dpey`xe li`eddiepw `d Ð

`id diepw e`l i` ;`id.`id `nlra zixkp Ð

úùøçä úà ìñô,dlek diepw dphw `ny Ð

.zxiieyn zyxgd oipweøæòìà éáøikd Ð

`ziinwae ,oizipzna opiqxb,qxb "xfril` iax"

z` oicnln :(`,g) dcpc `nw wxta oxn` ikde

ea o`nzy dphwdz` miiwie ,di`eyip xewrze

.dlecbdàøîâøæòìà éáø øîà ïëåoa Ð

xfrl` iaxk dkld :`ed `xen`c ,zct

.reny oa xfrl` iax `ede ,oizipzncàëéøöåÐ

`ziinwa xninl zct oa xfrl` iaxe l`enyl

iaxk dkld inp `dae ,xfril` iaxk dkld

.o`nl dphwd z` oicnln ediiexzac ,xfrl`

àúééî÷á øîúéà éàãzenai) zeig` iab Ð

(`,hw,meaii zevn miiwi` `l izk`c meyn Ð

,o`nl ezy` dphwd z` oicnln jklid

.eznai maiizzeíåáéé úåöî íéé÷éàã àäá ìáà
iaxk dkld l`eny xn` `l `ni` ,odizya Ð

.hba odizy `ivei `l` ,xfrl`ïðéòîùà éàå
äéî÷ àéîø äìåãâã íåùî àäá,ineaiil Ð

opixcdn ikd meynoe`in`ick ,dphwc

maiizzy.dlecbêãéà ìáà,zeig`c `idda Ð

`id ezy` zeg` dlecbc`inx `l `nip Ð

liaya o`nl dphw ecnli `le ,dinwdineaii

.`kixv ,dlecb lyäðùîäæ íò äæ åìãâé
dyxbl `a m`e Ðhbc ,licbiy cr leki epi` Ð

.hb epi` ohwíåé íéùìù êåúá äøîàù äîáéä
.maid dqpky Ðåì éúìòáð àìhbe ,mail Ð

`ede ,`xnba yxtnck ,dci zgzn `vei oinai

,jizlra xne`jiicehba,uelgl eze` oitek Ð

yipi` iwen oinei oizlz crc .zpn`p `idc

diytp`.leralníåé íéùìù øçàì`ed Ð

diytp` yipi` miwen `lc ,on`p.leraln

dytpl dzieyc ,`ixzyn `l idi` ,edine

oiywane .dvilg `irae ,`xeqi`c dkizg

oitek la` ,epnid.lra `dc ,`l Ðäìòá ééçá
xg`l epnid dnvr xehtl dpeekzp `le Ð

.df mr df qrk mdl didy `l` ,dlra zzin

àøîâïéîáééî àìå ïéöìåç àìohw ÐÐ

dphw ;qixq `vni `ny`vnz `ny Ð

.dexra oirbet e`vnp .meaii ipa mpi`e ,zipelii`

àøåñéàã äàéáza dlecbc ,dlecba ohw Ð

ixde ,qixq `vni ohwd `nye ,`id oiyper

lecb oke .devn mewna `ly dl xeq`l dlrap

rbty `vnp zipelii` `vnz m` :dphwalecb

,meaii ipa opi` elit` ,dphwe ohw la` ;dexra

zipeli` `ide qixq `ed oebk,xeqi` o`k oi` Ð

,eyixtdl oieevn oic zia oi` zelap lke` ohwc

odipy inp `kde.oiyper ipa e`làúòù øúáìå
.elcbiyk Ðéîð éëä àîéàådxeq` mlerl Ð

.elãçà íåé ïá åìéôàxn`w "ecgi eayi" Ð

rnyn ied `l elit`e ."dilr `ai dnai" `xw

edc lk.xn`ck ,zephwa dil `ixy `xaqn Ð

íéìåúá úðòè.dzaezk ciqtdl Ðíéùìù ìë
íåé.dzr cr izlra `l oerhl lekic Ðøúìàì äøúñðonf xg`l oreh m`e ,oreh `ed Ð.dlr gzxc `ed `zyde ,wzye dleza d`vne lra `yixn i`cec ,on`p epi` Ð
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øçàìdl uelgiy epnn miywan mei miylyuleg m` ciqtn `ed dn :xn`z m`e Ð

,dl uelgl oic ziaa yiiazn `edy :xnel yie ?dxizdl ick oitek oi` dnle ,dl

.eipta wexzy

øçàìdl uelgiy epnn miywan dlra zzinoia rav` ozpy oitek opixn` `le Ð

leki oi` ixdy .dl xtid `ly ,dipiy

,xtin ivnc dil `xiaq i`e .leraiy cr xtdl

(`,cr) "dxrp" wxta mixcpa `id `zbeltc

(a,hk zenai) "oig` drax`" wxta dl iziineÐ

`id :(a,hp) zeaezka xn`c o`nk dil `xiaq

.oitek `le miywan ikdle .dipiy oia rav` dpzp

éø÷`l miwdl o`ki`de ,l`xyia my eig

`ed ikd xa e`lznwd llkl `aiy it lr s`e Ð

my,xyekd zry el did `ly oeik ,`ipdn `l Ð

qixq (a,hr zenai) "lxrd"a opilqtc ikid ik

zenai) it lr s` ,xyekd zry el did `ly dng

.mixvn ly `ixcpqkl`a mi`txzn epinay (`,t

oi`y ,dng qixql inc `le ,'ek `xw xn` :ipyne

llkl ribiy ohw enk `eal dxexa ez`etx

.zelcb

äîáéedc lk dilr `aiig`" aizk `lcn Ð

."dilr `ai znd

øîàecgi mig` eayi ik `xwopihrnne Ð

eig` zy` (a,fi) ipy wxta lirl dipin

,enlera did m`y llkn ,enlera did `ly

cg` mei elit`xninl `kil la` .maiin Ð

ok m`c ,yixc "ecgi"ncmaiil inp qixq elit` Ð

.edpzi` ecgi `dc ,`nrh i`dn

úðòèmei miyly lk milezaepi`x elit` Ð

dxzqp xne` iqei iax ,xak dxzqpy

xzl`loerhl xyt` i`c ,`wec e`l xzl`l Ð

.oic zia `vniy cr

àìmipy dnk xg` elit` dxzqp:xnelk Ð

it lr s` dxzqpy oircei ep` oi`y

iwen `lc ,dil `xiaq xi`n iaxe .dtegl dqpkpy

.devn zlira leraie xzqi `ly diytp` yipi`

dxzqp `l :inp i``ly i`cea oircei ep`y Ð

.xi`n iax bilt `l `dae ,dxzqp
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äpè÷ .úBLøç ézL ïëå .äðBLàøä úà ìñt àìŸ¨©¤¨¦¨§¥§¥¥§§©¨
,úLøçä ìò àáe øæçå ,äpèwä ìò íáé àa :úLøçå§¥¤¤¨¨¨©©§©¨§¨©¨©©¥¤¤
àa ;äpèwä úà ìñt ¯ úLøçä ìò åéçà àaL Bà¤¨¨¦©©¥¤¤¨©¤©§©¨¨
àaL Bà ,äpèwä ìò àáe øæçå ,úLøçä ìò íáé̈¨©©¥¤¤§¨©¨©©§©¨¤¨
:úLøçå úçwt .úLøçä úà ìñt ¯ äpèwä ìò åéçà̈¦©©§©¨¨©¤©¥¤¤¦©©§¥¤¤
àaL Bà ,úLøçä ìò àáe øæçå ,úçwtä ìò íáé àä¨¨©©¦©©§¨©¨©©¥¤¤¤¨
íáé àa ;úçwtä úà ìñt àì ¯ úLøçä ìò åéçà̈¦©©¥¤¤Ÿ¨©¤©¦©©¨¨¨
ìò åéçà àaL Bà ,úçwtä ìò àáe øæçå ,úLøçä ìò©©¥¤¤§¨©¨©©¦©©¤¨¨¦©
íáé àa ,äpè÷e äìBãb .úLøçä úà ìñt ¯ úçwtä©¦©©¨©¤©¥¤¤§¨§©¨¨¨¨
ìò åéçà àaL Bà ,äpèwä ìò àáe øæçå ,äìBãbä ìò©©§¨§¨©¨©©§©¨¤¨¨¦©
,äpèwä ìò íáé àa ;äìBãbä úà ìñt àì ¯ äpèwä©§©¨Ÿ¨©¤©§¨¨¨¨©©§©¨
¯ äìBãbä ìò åéçà àaL Bà ,äìBãbä ìò àáe øæçå§¨©¨©©§¨¤¨¨¦©©§¨

.äpèwä úà ìñtøæòìà éaøäpèwä ïéãnìî :øîBà ¨©¤©§©¨©¦¤§¨¨¥§©§¦©§©¨
.Ba ïàîzLàøîâ:ìàeîL øîà äãeäé áø øîà ¤§¨¥¨©©§¨¨©§¥

äëìä :øæòìà éaø øîà ïëå .øæòìà éaøk äëìä£¨¨§©¦¤§¨¨§¥¨©©¦¤§¨¨£¨¨
¯ àúéén÷ àäa øîzéà éàc :àëéøöe .øæòìà éaøk§©¦¤§¨¨§¦¨§¦¦§©§¨©©§¨
àìc íeMî ,øæòéìà éaøk äëìä ìàeîL øîà÷ Cäa§©¨¨©§¥£¨¨§©¦¡¦¤¤¦§Ÿ
¯ íeaéé úåöî íéiwéàc ,àäa ìáà .íeaéé úåöî íéi÷¦¥¦§©¦£¨§¨§¦©©¦§©¦
íeMî ¯ àäa ïðéòîLà éàå .èâa e÷tì eäééåøz àîéà¥¨©§©§¦§§¥§¦©§§¦©§¨¦

.àëéøö ,àì Cãéà ìáà ,dén÷ àéîø äìBãâcäðùî ¦§¨©§¨©¥£¨¦¨¨§¦¨
;äæ íò äæ eìcâé ¯ äpè÷ äîáé ìò àaL ïè÷ íáé̈¨¨¨¤¨©§¨¨§©¨¦§§¤¦¤
CBúa äøîàL äîáéä .epìcâz ¯ äìBãb äîáé ìò àä©§¨¨§¨§©§¤©§¨¨¤¨§¨§

ìL;dì õBìçiL BúBà ïéôBk ¯ "ézìòáð àì" íBé íéL §¦Ÿ¦§©§¦¦¤©£¨
ìL øçàì.dì õBìçiL epîéä ïéLwáî ¯ íBé íéL §©©§¦§©§¦¥¤¤©£¨

Lãç øNò íéðL øçàì eléôà ¯ äãBî àeäL ïîæáe¦§©¤¤£¦§©©§¥¨¨Ÿ¤
éiça dîáéî äàðä úøãBpä .dì õBìçiL BúBà ïéôBk¦¤©£¨©¤¤£¨¨¦¨¨§©¥
dìòa úúéî øçàì ;dì õBìçiL BúBà ïéôBk ¯ dìòa©§¨¦¤©£¨§©©¦©©§¨

¯ Cëì äðåekúð íàå .dì õBìçiL epîéä ïéLwáî ¯eléôàõBìçiL epîéä ïéLwáî ,dìòá éiça §©§¦¥¤¤©£¨§¦¦§©§¨§¨£¦§©¥©§¨§©§¦¥¤¤©£
.dìàøîâ,ïéîaééúî àìå ïéöìBç àì ¯ äpè÷e ïè÷ :àéðúc .øéàî éaøk àìc ïéúéðúî àîéì ¨¥¨©§¦¦§¨§©¦¥¦§©§¨¨¨§©¨Ÿ§¦§Ÿ¦§©§¦

øîà ék :øéàî éaø àîéz eléôà .øéàî éaø éøácøéàî éaø,ìBãâì äpè÷e ,ïè÷ì äìBãb ¯ ¦§¥©¦¥¦£¦¥¨©¦¥¦¦¨©©¦¥¦§¨§¨¨§©¨§¨
ðéð éããä ék eäééåøúc ,äpèwä ìò àaä ïè÷ ìáà ,àeä àøeqéàc äàéa eäéépéî ãçceä §©¦©§¦¨§¦¨£¨¨¨©¨©©§©¨§©§©§¦£¨¥¦§

¯ àa :äàæBç àðéðç éaø øîà !epìcâz ¯ äìBãb äîáé ìò àa :éðú÷ àäå .øîà àì ¯Ÿ¨©§¨¨¨¥¨©§¨¨§¨§©§¤¨©©¦£¦¨¨¨¨
àìc ïéúéðúî àzøåeçî àlà !àeä àøeqéàc äàéáe äàéa ìëc ,øîà÷ epìcâz àäå .éðàL̈¥§¨§©§¤¨¨©§¨¦¨¦¨§¦¨¤¨§©©§¨©§¦¦§¨
àø÷ øîà :ééaà øîà !àeä éëä øa åàì éàäå ,"íL åéçàì íé÷äì" ïàk éø÷ .øéàî éaøk§©¦¥¦§¥¨§¨¦§¨¦¥§©¨©¨¦¨©©©¥¨©§¨
éãéî àkéà éî ,zøîà úéöî àì éîð éëä åàìa :øîà àáø .eäc ìk ¯ "äéìò àáé dîáé"§¨¨¨Ÿ¨¤¨¨§¨¨¨©§¨¨¦©¦¨¨¥¨§©§¦¦¨¦¥
ïéàL äîáé ìk :áø øîà äãeäé áø øîà àäå ?àéøL àzòL øúáìe déì àøéñà àzLäc§¨§¨£¦¨¥§¨©©§¨©§¨§¨¨©©§¨¨©©¨§¨¨¤¥
.äøeñàå ,íéða Bì LiL çà úLàk àéä éøä ¯ "äéìò àáé dîáé" äìéôð úòLa àøB÷ éðà£¦¥¦§©§¦¨§¨¨¨Ÿ¨¤¨£¥¦§¥¤¨¤¥¨¦©£¨
äøîàL äîáé" .ãçà íBé ïa eléôà ¯ "åcçé íéçà eáLé ék" àø÷ øîà !éîð éëä àîéàå§¥¨¨¦©¦¨©§¨¦¥§©¦©§¨£¦¤¤¨§¨¨¤¨§¨

ìL CBúa'åëå íBé íéLéaø øîà ?déLôpà Léðéà íé÷Bî ïéîBé ïéúìz ãòc àpz ïàî ," §§¦©©¨§©§¨¦¦¦¦¦©©§¥¨©©¦
ìL ìk ¯ íéìeúa úðòè :àéðúc .àéä øéàî éaø :ïðçBééñBé éaø .øéàî éaø éøác ,íBé íéL ¨¨©¦¥¦¦§©§¨©£©§¦¨§¦¦§¥©¦¥¦©¦¥

:øîà äaø .íéðL änk øçàì óà ¯ äøzñð àì ,øzìàì ¯ äøzñð :øîBàeléôààîéz ¥¦§§¨§©§©Ÿ¦§§¨©§©©©¨¨¦©¨¨©£¦¥¨
éñBé éaøøîà÷ àì ïàk ãò .éñBé éaøåéçà úLà ìáà ,da ñéâc ,Búñeøàa àlà ¯ íúä ©¦¥©¨¨¨¨©©¦¥¨¨¤¨©£¨§¦¨£¨¥¤¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `iw sc zenai(iyiy meil)

ìñt àìeilr jka xq` `l ±,äðBLàøä úà,dniiwl i`yx `ede Ÿ¨©¤¨¦¨
.zeiepw opi` wtq zeiepw wtq ode ,dey zephwd izy zwify meyn
,dilr `a maidy dpey`xd ,dlral diepw dphw m`y epiide
z`ia `id dilr ez`iae dxhtp dipyde meai zevn da miiwzd
dipyd z` la` .od `nlra zeixkp ,diepw dpi` dphw m`e .zepf
dpey`xd lr `ayke diepw dphw `ny ,dniiwl mail xeq`

.miza ipy xeqi`a dipyd dxq`púBLøç ézL ïëåiptl eltpy §¥§¥¥§
zxqe` dipyd z`ia oi` ,ef lr `ae xfge ef lr `ae ,eig`n maid
zexiieyne zeiepw odizyy dey odizy zwify itl ,dpey`xd z`
xeqi`a eilr dxeq` s` `ide ,dipyd z` zxhet zg`d z`iae

.opaxcn miza ipy
miypd izy eid,úLøçå äpè÷eìò àáe øæçå äpèwä ìò íáé àa §©¨§¥¤¤¨¨¨©©§©¨§¨©¨©

ìñt ,úLøçä ìò åéçà àaL Bà ,úLøçäeilr jka xq` ±úà ©¥¤¤¤¨¨¦©©¥¤¤¨©¤
äpèwälr dligz `ai `ny ,ef `id minkg zxifbe .dyxbl aiige ©§©¨

dpipwy okziy dphwd lr `aie xefgie xieyn dpipwy zyxgd
x`azdy enk ,miza ipy xeqi`a eilr zyxgd xq`ze ,xenb

lirl `xnba(`"r).àadBà ,äpèwä ìò àáe øæçå úLøçä ìò íáé ¨¨¨©©¥¤¤§¨©¨©©§©¨
ìñt ,äpèwä ìò åéçà àaLjkaúLøçä úàdniiwl mail xeq`e ¤¨¨¦©©§©¨¨©¤©¥¤¤

.x`azdy enk
miypd izy eidàa ,úLøçå úçwtdìò àáe øæçå úçwtä ìò íáé ¦©©§¥¤¤¨¨¨©©¦©©§¨©¨©

ìñt àì ,úLøçä ìò åéçà àaL Bà ,úLøçäjka,úçwtä úàoeik ©¥¤¤¤¨¨¦©©¥¤¤Ÿ¨©¤©¦©©
dpipwy zgwtd z` leqtl xiieyn dpipwy zyxgd gka oi`y

.dxezdn xenbàaL Bà ,úçwtä ìò àáe øæçå úLøçä ìò íáé àä¨¨©©¥¤¤§¨©¨©©¦©©¤¨
úLøçä úà ìñt ,úçwtä ìò åéçàxeqi` meyn dniiwl el xeq`e ¨¦©©¦©©¨©¤©¥¤¤

.miza ipy
miypd izy eidìò àáe øæçå äìBãbä ìò íáé àa ,äpè÷e äìBãb§¨§©¨¨¨¨©©§¨§¨©¨©

íáé àa .äìBãbä úà ìñt àì ,äpèwä ìò åéçà àaL Bà ,äpèwä©§©¨¤¨¨¦©©§©¨Ÿ¨©¤©§¨¨¨¨
dligz,äìBãbä ìò åéçà àaL Bà ,äìBãbä ìò àáe øæçå äpèwä ìò©©§©¨§¨©¨©©§¨¤¨¨¦©©§¨

,äpèwä úà ìñtoicn dwifd drwt dlecbd lr ez`iaay oeik ¨©¤©§©¨
mpn` .hb dkixve miza ipy xeqi`a eilr zxq`p dphwde ,dxez
dphwd lr dligz `ay xg`ny ,dvilge hb dkixv dlecbd mb
dvilgn dzxhet dpi`e ,dleqt d`ia dlecbd lr ez`ia dzyrp.

,Ba ïàîzL äpèwä ïéãnìî ,øîBà øæòìà éaøexwrii jk ici lre ©¦¤§¨¨¥§©§¦©§©¨¤§¨¥
z`ia didz `l maid ici lr dz`iae dphwd ly di`eyip rxtnl

.dlecbd z` miiwl lkeie ,llk meai

àøîâ
z` lqt dlecbd lr `ae xfge dphwd lr mai `a :dpyna epipy
`xnbd .ea o`nzy dphwd oicnln xne` xfrl` iax ,dphwd

:dkldl drixkn,øæòìà éaøk äëìä ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥£¨¨§©¦¤§¨¨
,øæòìà éaøk äëìä øæòìà éaø øîà ïëåiax `xen`d xnelk §¥¨©©¦¤§¨¨£¨¨§©¦¤§¨¨

xfrl` iax `edy epzpyn ly `pzk dkldy cnil zct oa xfrl`
.o`nl dphwd z` micnlny reny oa

micnlny dkldl ztqep mrt mi`xen` mze` erixkd xg` oipra
recn dpc `xnbde ,[xfril` iax did my `pzd] o`nl dphwd z`

:`xnbd zx`an .miinrt ef dkld weqtl ekxvedàëéøöedid ± §¦¨
.o`nl dphwd z` oicnlny mixwnd ipya weqtl jxevéàc§¦

àúéén÷ àäa øîzéàdltpy dlecb dnai oipra lirl dpyna ± ¦§©§¨©©§¨
`weecy xne` iziid ,dphwd dzeg`l ieyp didy g` iptl meail

øæòéìà éaøk äëìä ìàeîL øîà÷ Cäadphwd z` micnlny §©¨¨©§¥£¨¨§©¦¡¦¤¤
,o`nlíéi÷ àìc íeMîoiicr maid,íeaéé úåöîo`nz dphwdyke ¦§Ÿ©¥¦§©¦

.dlecba meai zevn miiwl lkeiàäa ìáàxak maidy epzpyna - £¨§¨
,odizy lr `aíéiwéàcdniiwzd xaky ±àîéà ,íeaéé úåöî± §¦©©¦§©¦¥¨

`l` ,o`nl dphwd z` micnln oi`y xne` iziide÷tì eäééåøz©§©§¦§
èâa.dvilga s` dlecbde hba e`vi odizy - §¥

àäa ïðéòîLà éàåmicnln o`k `weecy xne` iziid ,epzpyna ± §¦©§§¦©§¨
,o`nl dphwd z`dén÷ àéîø äìBãâc íeMîlhen dlecbdy ± ¦¦§¨©§¨©¥

dphwd z`iaa dxhtp `l `idy itl ,dxezd on dnaiil eilr
dlecbd lr ez`iay ick dphwd o`nz okl ,opaxcn wx dzwify

.dxiyk meaii z`ial jetdzCãéà ìáà,lirl dpyna -àìcnlp £¨¦¨Ÿ
ly ezy` zeg` `id dlecbd dnaidy itl ,o`nl dphwd z`

okl .dnaiil eilr lhen `le ,opaxcn maidàëéøöekxved okl - §¦¨
.o`nl dphwd z` micnlny mixwnd ipya eprinydl

äðùî
:dphw dnai maiiy ohw maia dpc epzpynïè÷ íáémipy ryz oa ¨¨¨¨

cg` meieäpè÷ äîáé ìò àaL`l j` mipy yly dl e`ln xaky ¤¨©§¨¨§©¨
,zexry izy oiicr d`iad,äæ íò äæ eìcâédyxbl lkei lcbiyke ¦§§¤¦¤

.hb epi` ohw ly hby itl ,okl mcew `l la`àaohw maiäîáé ìò ¨©§¨¨
epìcâz ,äìBãbdyxbl lkei f`e lcbiy cr ezi` d`eyp x`yiz ± §¨§©§¤

.hba
maia oke ,dilr `a `l maidy zprehy dnaia dpynd dpc oldl

:dxcpy xcp llba eznai lr `ealn repnyCBúa äøîàL äîáéä©§¨¨¤¨§¨§
ìLíBé íéL,dnir cgiizpe maid dqpky f`nézìòáð àìdciae el §Ÿ¦Ÿ¦§©§¦

,`ypidl dxizdl ick dvilg zyxec `ide ,ea maid dyxiby hb
,dilr `ay oreh maid eli`eBúBà ïéôBkoic zia,dì õBìçiL ¦¤©§¨

ieyr mc` mei miyly cry oeik ,dze` lra `ly dl mipin`ne
ef dprh dprh dnaid m` mle` .eznai z` leral `le wt`zdl

øçàìexaryìLíBé íéL`ide lray oreh maide ,dqpky onfn §©©§Ÿ¦
jex` onfay meyn dilr `ay el mipin`n ,dvilgl dwewf dpi`
`ide xg`n mle`e .eznai lr `aln wt`zdl ieyr epi` mc` dfk
`id dixacly meyn `ypidl dl xeq` ,dilr `a `ly zpreh

okle ,dvilgl dwewfdì õBìçiL epîéä ïéLwáîmitek oi` la` §©§¦¥¤¤©£¨
.jk lr eze`äãBî àeäL ïîæáe,el dlrap `ly dixacleléôà ¦§©¤¤£¦

.dì õBìçiL BúBà ïéôBk ,Lãç øNò íéðL øçàì§©©§¥¨¨Ÿ¤¦¤©§¨
dìòa éiça dîáéî äàðä úøãBpäleki `l xcpd zngne dlra zne ©¤¤£¨¨¦¨¨§©¥©§¨

,dqpekl maid,dì õBìçiL BúBà ïéôBkdxcpyk mzqd ony meyn ¦¤©§¨
`id `l` ,dnaiil maidn repnl dzpeek dzid `l dlra iiga
d`pd dxcp m` mle` .epnn d`pd dxcp ok zngne eilr dqrk

dnaindì õBìçiL epîéä ïéLwáî ,dìòa úúéî øçàìoi` la` §©©¦©©§¨§©§¦¥¤¤©§¨
.dnaiil maidn repnl dzid dzpeek mzqd ony oeik ,eze` oitek

íàådnain d`pd dxcpyky mipiicl d`xpCëì äðåekúð §¦¦§©§¨§¨
,[meain dxhtl-]eléôàdxcpõBìçiL epîéä ïéLwáî ,dìòa éiça £¦§©¥©§¨§©§¦¥¤¤©§

dì.eze` mitek oi`e ¨

àøîâ
.df mr df elcbi dphw dnai lr `ay ohw mai :dpyna epipy

:`xnbd zl`eyïéúéðúî àîéìepzpyny xn`p m`d -éaøk àìc ¥¨©§¦¦§Ÿ§©¦
àéðúc ,øéàî,`ziixaaéøác ,ïéîaééúî àìå ïéöìBç àì äpè÷e ïè÷ ¥¦§©§¨¨¨§©¨Ÿ§¦§Ÿ¦§©§¦¦§¥

.øéàî éaøqixq `edy xxazi lcbiyk ohwdy yyg yiy enrhe ©¦¥¦
znwdl miie`x mpi`e zipeli` `idy xxazi lcbzyk dphwde
iax ixac .g` zy` xeqi`a df lr df mixeq` md `linne ,my

.dphwd z` maiin ohwy epzpyna xn`pl mixzeq xi`n
:`xnbd daiynàîéz eléôàmb `id epzpyny xn`z elit` - £¦¥¨

zhiyak ,øéàî éaøéote` dfi`a ±øéàî éaø øîàohwl xeq`y ©¦¥¦¦¨©©¦¥¦
dnai `weec ,maiizdl dphwl e`ì äìBãbmaiì äpè÷e ,ïè÷mai §¨§¨¨§©¨§

àeä àøeqéàc äàéa eäéépéî ãçc ,ìBãbd`iaa xaer mdn cg`y ± ¨§©¦©§¦¨§¦¨
.dexr xeqi` lr eféããä ék eäééåøúc ,äpèwä ìò àaä ïè÷ ìáà£¨¨¨©¨©©§©¨§©§©§¦£¨¥

eäðéð,miyper ipa mpi` mdipyy -øîà àìmixeq`y xi`n iax ¦§Ÿ¨©
.maiizdl

:`xnbd dywnéðz÷ àäåm`y epzpyna epipy ixde ±àamaid §¨¨¨¥¨
ohwd,epìcâz ,äìBãb äîáé ìòmb meai dxizn epzpyny gken ©§¨¨§¨§©§¤

iaxk `l epzpyny dl`yd zxfege ,lecb `ed mdn cg`yk
.xi`n

:`xnbd zvxzn,éðàL àa ,äàæBç àðéðç éaø øîàdpyna xnelk ¨©©¦£¦¨¨¨¨¨¥
`l` ,dlecbd z` maiil ohwd i`yx dligzkly xn`p `l
iax mbe ,dpey oicd df ote`ae ,eplcbz dilr `a xakyk carica

.efn df myixtdl jxev oi`y dcen xi`n
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המשך בעמ' קפק



xcde"רטז fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr aiw sc zenai(ycew zay meil)

dpéî æéæa ææáéîdcen iqei iax s`y okzie ,dpnn yiiazn `ed ± ¦§¨§¦¦¨
.mei miyely cr eznai z` leraln wt`zdl leki `edy

izlrap `l mei miyely jeza dxn`y dnaid :dpyna epipy
:`xnbd dywn .uelgl eze` oitekeptëéð õBìçì BúBà ïéôBkL ãò©¤¦©§¦§¤

,íaééìeze` dtkp recn maiil dvex maidy xaecn m` xnelk §©¥
.maiil eze` dtkp `l recn maiil dvex epi` `ed m`e ,uelgl

:`xnbd zvxzn,dãé úçzî àöBé dhébLa ,áø øîàmaidy xnelk ¨©©§¤¦¨¥¦©©¨¨
dilr `al el xeq` dlrap `l oiicr m` s` okle ,hb dl ozp

.uelgl eze` miteke
:`xnbd dywnéáéúéîxiz lr daiyid ipa eywd -,ax ly eve ¥¦¥
:`ziixaa epipyìL CBúa äøîàL äîáéíBé íéL,maid dqpkyn §¨¨¤¨§¨§§¦

,ézìòá àì øîBà àeäL ïéa ézìòa øîBà àeäL ïéa ,ézìòáð àìŸ¦§©§¦¥¤¥¨©§¦¥¤¥Ÿ¨©§¦
.dì õBìçiL BúBà ïéôBkm`eìL øçàìíBé íéL,izlrap `l dxn` ¦¤©§¨§©©§¦

dì õBìçiL epîéä ïéLwáî.mitek `l la` §©§¦¥¤¤©§¨
e maid dqpky f`n mei miyly exaràeäå ézìòáð úøîBà àéä¦¤¤¦§©§¦§

,ézìòá àì øîBàoi`y meyn dvilgl dwewf dpi`e zpn`p `id ¥Ÿ¨©§¦
dvex `ed m`e ,mei miylyn xzei leraln envr cinrn mc`

d`ivedl.èâa àéöBé äæ éøämaid dqpky f`n mei miyly exar £¥¤¦§¥
eøîàå øæçL ét ìò óà ,ézìòáð àì úøîBà àéäå ézìòa øîà àeä¨©¨©§¦§¦¤¤Ÿ¦§©§¦©©¦¤¨©§¨©

ézìòá àìcinrn mc` oi`y oeik ,mipexg`d eixacl mipin`n oi` Ÿ¨©§¦
`ide ,mei miylyn xzei envr,èb äëéøö`a i`ce `edy oeik §¦¨¥

,dligza xn`y enk dilr,äöéìçå`l oiicr dixac itly oeik ©£¦¨
xn`pe xg`ne .dvilg ila `ypidl dnvr lr dxq` `ide dlrap
zxfege ,hb dl ozp `l oiicry rnyn ,hb dkixv `idy `ziixaa
dxn` miyly jeza m` recn `ziixad ly `yixd lr epziiyew

.maiil eze` mitek `le uelgl eze` mitek izlrap `l
:`xnbd zvxzn,dhéb íò äöéìç äëéøö ,énà éaø øîàmb xnelk ¨©©¦©¦§¦¨£¦¨¦¦¨

dkixv `idy `ziixad zpeeke ,hb dl ozp xaky zxacn `ziixad
dvilg.dlaiw xaky hbl sqepa

:sqep uexiz zvxzn `xnbd,øîà éLà áømb xaecn mlerl ©©¦¨©
xkfpd hbdn `tiqa xkfpd hbd dpeye ,hb dl ozp xaky `ziixaa

.`yixaíúädl ozpy xaecn `ziixad ly `yixa ±,Bú÷éæì èb ¨¨¥§¦¨
àëäa xaecn `tiqa -.Búàéáì èbcia yiy xaecn `yixa xnelk ¨¨¥§¦¨

mcew mai zxney dzeida dnail ozip `edy ea azkpy hb dnaid
mitek `l okle ,maiizdln dze` lqt jk ici lre ,dnaiizdy
dilr `ay xn` `ede xg`n `tiqa j` .uelgl wx maiil eze`
dpwy epipw z` riwtdl hb dkixv `id ixd ,hb dlaiwy xg`l
mei miyly exar ,`ziixad zyxtzn jke .d`iad ici lr dze`
xg`l izlra xn` `ede ,dzwifl hb dciae maid dqpky f`n
ice izlrap `l zxne` `ide [ez`ial hb dkixv `ide] hbd zpizp
mipexg`d eixacle izlra `l xn`e xfgy it lr s` ,dvilga il

.dvilge hb dkixv z`f lka ,dvilga dl ic
:df oiprl xeywd dyrn d`ian `xnbdíéãBî íäéðL eäðä± ©§§¥¤¦

jk xg`e dlray orh maide dlrap `ly dprhy dnaia dyrn
,dlra `ly dcede ea xfgàáøc dén÷ì eúàc`ax iptl e`ay ± ©£§©¥§¨¨

,weyl dxizdl cvik mdl dxeiyàáø eäì øîàminkgleöeìç ¨©§¨¨£
àøâéz dì eøLe ,dìzian deglye dze` exht ±.oicáø déì øîà ¨§¨¦§¨¨©¥©

àéðzäå ,àáøì àéáøL,`ziixaa,äöéìçå èb äëéøözkxvd recne ¥¥§¨§¨¨§¨©§¨§¦¨¥©£¦¨
.dvilg wxdéì øîà`iaxy axl `ax,àéðz àéðz éàm` xnelk ¨©¥¦©§¨©§¨

.hb mb dkixvdle bedpl yi jke ia ipxfeg ,`ziixaa epipy jk
oic dn dilr `a `l maidy dprhy dnaia zwtzqn `xnbd

:dzxvdépéî àòal`y ±,ïîçð áøcî ïîçð áøc déøa ïBämai §¨¦¥§¥§©©§¨¦§©©§¨
dprh onf xg`le ,dzxv z` exht oic ziae eznai z` qpky

,dlrap `ly dnaid,eäî dúøözxq`p dzxv mb m`d xnelk ¨¨¨©
:ongp ax aiyd .uelgi maidy cr weyldéì øîà,epa oedléëå ¨©¥§¦

ïéLwáîe ïéôBk eðàL éðtîuelgl maidnøñàzd,äøö,`ly i`ce ¦§¥¤¨¦§©§¦¥¨©¨¨
miywane miteky dne ,cin lrea dy`d z` qpekd dwfgy oeik
izlrap `l dxn`y dnaid jxevl `l` df oi` uelgl epnn

.dvilg ila `ypidl dnvr lr dxq`e
:dpyna epipy.'åëå äàðä úøãBpädpcd dpyn d`ian `xnbd ©¤¤£¨¨

:dlra lr dnvr z` dxq`y dy`aúä ïðzí(:v mixcp),äðBLàøa §©¨¨¨¦¨
ìL ,íéøîBà eéäúBàöBé íéLð Lodilra ly mgxk lraúBìèBðå ¨§¦¨Ÿ¨¦§§§

,äaeúkodk zy`,Eì éðà äàîè úøîBàäip`e izqp`p xnelk §¨¨¤¤§¥¨£¦§
,dlral zprehd dy` e` .ipyxbl jilre jl dxeq`éðéa íéîMä©¨©¦¥¦

ðéáì,E`eal leki jpi`y minya ayeid iptl recie ielb xnelk §¥§
jilre jk lr ixear cirdl lekiy yi` oi`e ,mc` ipa jxck ilr

zxne`d dy` e` .ipyxbl,íéãeäiä ïî éðà äìeèðyinyz xnelk §¨£¦¦©§¦
z`pd dnvr lr dxq` okle ,dpyxbi dlray dvex `ide dl dyw
dyw yinyzdy gikedl df xcpa dzpeek .micedid lkn yinyz
dpzp dipiry da ecygi `lye ,yxbzdl dvex `id okle dl
okl dqep` `idy oeike .el `ypidle yxbzdl dzrcae xg`a

.dzaezk dciqtn dpi`e dyxbl eze` mitekeøæçminkgøîBì ¨§©
ick ,el` zeprh ylya zpn`p dpi`yúðúBð äMà àäú àlL¤Ÿ§¥¦¨¤¤

dìòa ìò úì÷ì÷îe ,øçàa äéðéòdlra lr dnvr z` zxqe`e - ¥¤¨§©¥§©§¤¤©©§¨
oi`y mewnl jlze daezk lawze dpyxbiy ick elld zeprha

.mc` eze`l `ypize dxcp z`e dze` mixiknàlà,minkg exn` ¤¨
,äéøáãì äéàø àéáz ,Eì éðà äàîè úøîBàäxeq`l zpn`p dpi`e ¨¤¤§¥¨£¦§¨¦§¨¨¦§¨¤¨

zxne`d .di`x `ll eilr dnvrðéáì éðéa íéîMäCøc eNòé ,E ©¨©¦¥¦§¥§©£¤¤
,äLwa.mc` ipa lk jxck dnr bedpl dlran eywai xnelk ©¨¨

zxne`deøôé ,íéãeäiä ïî éðà äìeèðz` lradBzLnLîe ,B÷ìç §¨£¦¦©§¦¨¥¤§§©©§
ïî äìeèð àäúåx`y,íéãeäiäleki `l lrad df wlg ixdy §§¥§¨¦©§¦

.xtdl
:df oipra wtq d`ian `xnbdeäì àéòaéà,daiyid ipa el`y ± ¦©§¨§

dlra iiga dxn`y dy`,íéãeäiä ïî éðà äìeèðdlra zne §¨£¦¦©§¦
dltpeeäî íáiìx`azd lirl .maid lr xcpd lg m`d ± ©¨¨©

dpzpy `le dl dyw yinyzy dlral gikedl df xcpa dzpeeky
,md wtqd iccv ok m`e ,xg`a dipirúééîc ,dzòcà ä÷qî éî¦©§¨©©§¨§¨¥

dìòazeni dlray xcpd zrya dzrc lr dlrn `id m`d - ©§¨
mipa `la,íáé én÷ äìôðåmc` lk lr dnvr z` dxq` `ide §¨§¨©¥¨¨

.maid llek el zxzen didzy `edy ote` lka okziy mlera
dixcp z` xtn epi` maid la` ewlg z` xtdl leki lrad mpn`e

.dl uelgl eilr okle ,eig` i`eyipnBàyàìdzrca dzlrd Ÿ
dnvr z` xeq`l dzid dzpeek ik maid lr dnvr z` xeq`l
ici lr `l la` ,oiyexib ici lr el zxzen didzy okziy in lkl

.meai zevn
:xaca mi`xen` ewlgpe,ìòak Bðéà íáé ,øîà áølrad epiidc ©¨©¨¨¥©©©

`idy itl ,dxtd `ll da xzen maid la` ewlg z` xtdl jixv
.maid z` dxcpa lelkl dpeekzd `làeä éøä íáé ,øîà ìàeîLe§¥¨©¨¨£¥

,ìòakmb dxcpa dllky itl ,dxtd `ll da xeq` maid epiidc ©©©
.dl uelgl eilre ,ewlg z` dl xtdl leki epi` `ede ,maid z`

:epzpynn axl reiq d`ian `xnbdáøc déúååk ,ééaà øîà̈©©©¥§¨¥§©
àøazñîitl da xq`p epi`e ,lrak epi` maiy ax zrck xazqn ± ¦§©§¨

,eilr dnvr xeq`l dzrca dlrn dpi`yïðúc,epzpynaúøãBpä ¦§©©¤¤
ä÷qîc àúéà íàå .õBìçiL BúBà ïéôBk ,dìòa éiça dîáéî äàðä£¨¨¦¨¨§©¥©§¨¦¤©§§¦¦¨§©§¨

dzòcàzeniy dzrc lr dlrn `idy l`eny ixac mipekp m`e - ©©§¨
,dnai lr dnvr xeq`l zpeekzne dlra
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miwxt dyelya` cenr aiw sc ± iriax wxtzenai
æéæá ææáéî.dpnid yea Ðàöåé äèéâùáxenb hb jzrc `wlq `we ,hb dl ozpy Ð

ez`ial.`edéúìòáð úøîåà àéä.i`w miyly xg`l Ðèâá àéöåéd`ivedl `a m` Ð

.miwen `l i`d ilekc ,zpn`p `idc ,hba dic Ðåúàéáì èâ äëéøöxn`c meyn Ð

.onidn edi` mei miyly xg`le ,izlraäöéìçådkizg dytpl dziey `idc meyn Ð

hb dkixv xn`wcne .`xeqi`coi`ac llkn Ð

uelgl oitek `yix ipzw i`n`e ,opiwqr hb dl?
edpitkip!maiiléîà éáø øîàmlerl Ð

mr dvilg dkixv :xn`w ikde ,dcia dhibya

ipzwc it lr s`e .dhibmiywan` Ðikde ,i`w

:xn`w`ki`c ,izlra `l xn`e xfgy it lr s`

dcene li`ed ,oitek xninloi` ikd elit` Ð

ira `l i`e .dvilg dkixv `l` ,oitekulginl

li`ed ,`nw dixeaic` opiknqc ,opitiik `l Ð

.`ed mei miyly xg`leøîà éùà áømlerl Ð

hb mzdc ,oey`xd hb cal xg` hb dkixv

,ezwiflopitkp `l jkitl ,eilr dlqtpe.maiil

izlra xn`c oeikeyic ,ez`ial hb dkixv Ð

"it lr s`" `xazqn `zyde .hbd xg` d`ia

:xn`w ikde ,ipzwc`l xn`e xfgy it lr s`

`l` hb iraiz `l xninl `ki`e ,izlra

dvilg.hb `ira ikd elit` Ðíéãåî íäéðùÐ

.izlra xn` `xwirne ,dlrap `lyïåäjk Ð

.enyåäî äúøömaid dqpky dnai Ðdxhtpe

,izlrap `l :onf xg`l dnai dxn`e ,dzxv

iptn dzxv xq`il edndxeaicef ly?éðôî
íéù÷áîå ïéôåë åðàùdziey idi`c ,dkxvl Ð

dzxv dxq`p ,`xeqi`c dkizg dytpl?i`ce !

lrea dy`d z` qpekd dwfgc ,`xqzin `l

.xzl`lêì éðà äàîè úøîåàäodk zy` Ð

,dilr `xqzi`c ,izqp`p dlral dxn`y

`l dzaezkedl opinwen odk zy`ae .dcqtin

.mixcpc `xza wxtaá íéîùäêðéáì éðéielb Ð

oi`e ,mc` ipa jxck il wwfp jpi`y eiptl recie

.epipy oia gikedl cr yi`ïî éðà äìåèð
íéãåäéälraiz `ly `id dxcp Ð;micedil

dxq`cne`nlr ilek` dytpdpin rny Ð

zlhep jkitl ,`id dqep`e ,dl dyw yinyz

.dzaezkøçàá äéðéò úðúåðmewnl jlze Ð

,dxcpae da oixikn oi`y.el `ypzeäéàø àéáú
äéøáãìe`l m`e Ðdxq`c dpink lk `l Ð

.dilr dytpäù÷á êøã åùòé,lral Ð

.dti bdpn da bdpzdlåäî íáéì`xiq` in Ð

.`l e` ,dlra iiga dxcpy df xcp iptn mail

äìòá úééîã äúòãà ä÷ñî éî,mipa `la Ð

,mai inw dltpedxcpelrae .dicic `zrc` inp

dxeq`e ,mincewa xtin oi` lra elit`y ,xtin ivn `l inp maie ,ewlgl `l` xtd `l

.elàì åàä÷ñàäúòãàlr el zxzeny in lk lr dnvr xeq`l `l` ef dxcp `le Ð

qitdle ,dlra iyexib ici`ly ,lra ly ezrcdpcygizepazpick ,xg`a dipir

dvxziyla` .dyxbloiyexib xg` elit` zcnere el dxeq`y ,mai`,dpeekzp `l Ð

.dyxib `le dlra zn m` el zxzeneìòáë åðéà`zrc`c .lrak xtdl jixv didiy Ð

.dxtd `la zxzen mail la` ,xtdl `ed jixve ,dxcp lrac
ïéù÷áî
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àéähba `ivei izlra `l xne` `ede izlrap zxne`miyly xg``c :qxhpewa yxit Ð

s` ,izlrap `l zxne` `ide izlra xne` `edc `tiqc `inec ,d`xp oke .i`w mei

dvilge hb dkixv ok it lr`yixa rnyn miyly jezac ,miyly xg` `wec epiide Ð

inp `aa jdc oicd `ede .hb dkixve ipzw `le ,uelgiy eze` oitek ipzwc ,hb dkixv dpi`c

izlrap zxne` `idc.i`w mei miyly xg`l` Ð

jez` i`c .dvilg dkixv mei miyly jeza la`

i`w inp miylyjez iab lirl inp diipzil Ð

xg`l` `wec dcinrdl drhp `ly ,miyly

xn`c `d okzi `l df itle .`tiq enk miyly

xeq`p miywane oitek ep`y iptn ike jenqa

iptn ike :l`ppg epiax oke ,qxhpewa yxite ,dzxv

miyly xg` miywane miyly jeza oitek ep`y

!miyly jeza dzxv `ixy i`n`e ?dzxv dxq`p

miyly jeza izlrap dxn` ik ,dteb idi` `dÐ

dl miw `lc ,dzxv oky lke ,dvilg `ira

.dvilg `la dxqe`l epl yiy ,dzenk dliraa

xg` `l` jenqa `ixy `l dzxvc d`xp `l`

oiteke .`wec miylyxfge izlra xn` ik epiid Ð

la` .`ziixac `tiqc `inec ,izlra `l xn`e

micen mdipy `l` ,izlra dlgzn xn` `lyk

miyly xg` elit` ,lra `ly seq cre dlgzn

`ixy `lxn`yk `wec `tiqa rnyn `dc ,dxv

dlgzn xn` m` la` ,hb dkixv izlra dlgzn

`dzy okzi `le .hb dkixv dpi` izlra `l

,lra `ly micen mdipyyk dxvd zxzen

.hb `ira `l idi`c oeik ,dlera i`cek dwifgdle

mdipy elit` ,hb `ira inp idi`c xnel yi edine

izlra xne` `ede hwpc `de ,lra `ly micen

'ek xn`e xfgeizlra `l xn` elit` oicd `ed Ð

"izlra dlgza xn`" hwp `l `l` ,hb `ira

.uelgl eze` oitek ikd elit`c opireny`l `l`

oi`c l`ppg epiaxe qxhpewa yxity enk `le

elit` dzxv `ixy jenqac :yxtl yi cere .oitek

,l`ppg epiaxe qxhpewa yxity enk ,miyly jez

izlra `l xne` `ede.miyly jez` inp i`w Ð

izlra xne` `edc `tiq okejez` inp `niiw Ð

dkixv lra `ly micen mdipy elit`e .miyly

`wec e`le .miyly jez elit` ,dvilg icda hb

`yixe .izyxitck ,"izlra xne` `ed" hwp

uelgl eze` oitek :ipzwcinp hbc oicd `ed Ð

`z` `l izk` `l` ,`tiqa ipzwck ,`ira

oic `l` ,dvilg icda hbc `zpwz opireny`l

zepeyld izy zngne .dvilgc dywae diitk

xg`l cr dxvd xeq`l d`xp wgvi epiax yxity

jixvdle ,lray mdipy ecei `l m` ,mei miyly

miyly jez elit` dqepkl hb.lra `ly micen mdipy elit` Ð

øîàin` iaxzevnc (a,hl zenai) dpexg` dpynk dpyn jd inewe`l ira `l Ð

uelgl oitek jkle ,zncew dvilgmeaii ipica ixii`c oizipzne ,i`w oizipzn`c Ð

.`niiw dpey`x dpyn itl

øîàhbd mr dvilg dkixv in` iax,ok m`e :xn`z m`e .xak didy dhib :yexit Ð

`id ,daxc` ?dvilge hb dkixv izlra `l xn`e xfgy it lr s`e ipzwc `d i`n

lra `lc oeikc ;zpzepd`l xn`y it lr s` :xn`w ikdc ,xnel yie !dvilg dkixv Ð

izlraepiax .cala dvilg it lr `ypdl lkez `l ik ,di`xl dhib dcia zeidl dkixv Ð

.wgviíéîùäjpial ipiaac ,`xidp `le .mc` ipa x`yk inr wwfp oi`y minyl recie ielb :qxhpewa yxit Ðepiidc `icda `xnba yxtn (`,`v) mixcp idly.ugk dxei epi`y Ð

åùòédywa jxc.inlyexia oke ,dqiitie dcerq dyri :yxit l`ppg epiaxe .mipa mdl ozie mewnl elltzi :mz epiax yxit Ðàéòáéàmail edn micedid on ip` dlehp edlÐ

`hiytc :eyexit lr wgvi epiaxl dywe ?mai` dytp dxq` `le dzrc` dwqn `l e` ,el dxeq`e dinw dltpe dlra zinc dzrc` dwqnc ,df xcp meyn mail dxeq` in :qxhpewa yxit

dwqn i` dil `irainc ,yxtl el d`xp ok lr !el zxzen `id `lde ,axk oitek dpin rny xn`w i`n :cere ?dil irain mc` x`yk epi` ?lrak epi` i`n :cere !micedid lk` dytp dxq`c

maid lr dytp xeq`l dzrc`dnai` dnvr xeq`l dzrc` dwqn `lc ,lrak epi` mai :ax xn`we .dlra lr enk ,dnai lr dnvr xeq`l ick dzyr `l `ny e` ,uelgl oiywane Ð

dlra lr enklrak `ed ixd mai :xn` l`enye .dl uelgiy oitek jkle Ð.ef dhy itl xwir il d`xp ok .dnai lr dnvr xeq`l dzrc` dwqnc ,uelgiy oiywane Ð

ïøãäéàîù úéá êìò
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eptëéð ¯ õBìçì BúBà ïéôBkL ãò .dpéî æéæa ææáéî¦§©§¦¦¨©¤¦©£¦§¤
:éáéúéî .dãé úçzî àöBé dhébLa :áø øîà !íaééì§©¥¨©©§¤¦¨¥¦©©¨¨¥¦¥

ìL CBúa äøîàL äîáéïéa ,"ézìòáð àì" íBé íéL §¨¨¤¨§¨§§¦Ÿ¦§©§¦¥
¯ "ézìòa àì" øîBà àeäL ïéa "ézìòa" øîBà àeäL¤¥¨©§¦¥¤¥Ÿ¨©§¦

ìL øçàì .dì õBìçiL BúBà ïéôBkïéLwáî ¯ íBé íéL ¦¤©£¨§©©§¦§©§¦
àeäå "ézìòáð" úøîBà àéä .dì õBìçiL epîéä¥¤¤©£¨¦¤¤¦§©§¦§
øîBà àeä .èâa àéöBé äæ éøä ¯ "ézìòa àì" øîBà¥Ÿ¨©§¦£¥¤¦§¥¥

,"ézìòáð àì" úøîBà àéäå "ézìòa"ét ìò óàøæçL ¨©§¦§¦¤¤Ÿ¦§©§¦©©¦¤¨©
éøö ¯ "ézìòa àì" øîàåéaø øîà .äöéìçå èb C §¨©Ÿ¨©§¦¨¦¥©£¦¨¨©©¦

¯ íúä :øîà éLà áø .dhéb íò äöéìç äëéøö :éîà©¦§¦¨£¦¨¦¦¨©©¦¨©¨¨
íéãBî íäéðL eäðä .Búàéáì èb ¯ àëä ;Búwéæì èb¥§¦¨¨¨¥§¦¨¨§§¥¤¦
,dì eöBìç :àáø eäì øîà ,àáøc dén÷ì eúàc§¨§©¥§¨¨£©§¨¨£¨
àéðúäå :àáøì àéáøL áø déì øîà .àøâéz dì eøLe§¨¦§¨£©¥©¥¥§¨§¨¨§¨©§¨
àòa .àéðz ¯ àéðz éà :déì øîà !äöéìçå èb äëéøö§¦¨¥©£¦¨£©¥¦©§¨©§¨§¨
?eäî dúøö :ïîçð áøcî ïîçð áøc déøa ïBä dépéî¦¥§¥§©©§¨¦§©©§¨¨¨¨©
øñàéz ïéLwáîe ïéôBk eðàL éðtî éëå :déì øîà£©¥§¦¦§¥¤¨¦§©§¦¥¨¥

'åëå äàðä úøãBpä" ?äøöäðBLàøa :íúä ïðz " ¨¨©¤¤£¨¨§©¨¨¨¦¨
ìL :íéøîBà eéä;äaeúk úBìèBðå úBàöBé íéLð L ¨§¦¨¨¦§§§§¨

ðéáì éðéa íéîMä" ,"Eì éðà äàîè" úøîBàä,"E ¨¤¤§¥¨£¦§©¨©¦¥¦§¥§
àäz àlL øîBì eøæç ."íéãeäiä ïî éðà äìeèð"§¨£¦¦©§¦¨§©¤Ÿ§¥
,àlà .dìòa ìò úì÷ì÷îe øçàa äéðéò úðúBð äMà¦¨¤¤¥¤¨§©¥§©§¤¤©©§¨¤¨
;äéøáãì äéàø àéáz ¯ "Eì éðà äàîè" úøîBàä̈¤¤§¥¨£¦§¨¦§¨¨¦§¨¤¨

ðéáì éðéa íéîMä"éðà äìeèð" ;äLwa Cøc eNòé ¯ "E ©¨©¦¥¦§¥§©£¤¤©¨¨§¨£¦
äìeèð àäúe ,BzLnLîe ,B÷ìç øôé ¯ "íéãeäiä ïî¦©§¦¨¥¤§§©©§§¥§¨

iä ïî"íéãeäiä ïî éðà äìeèð" :eäì àéòaéà .íéãeä ¦©§¦¦©£¨§§¨£¦¦©§¦
äìôðå dìòa úééîc dzòcà ä÷qî éî ?eäî íáiì©¨¨©¦©§¨©©§¨§¨¥©§¨§¨§¨
ìàeîLe ,ìòák Bðéà íáé :øîà áø ?àì Bà ,íáé én÷©¥¨¨¨©¨©¨¨¥§©©§¥
áøc déúååk :ééaà øîà .ìòák àeä éøä íáé :øîà̈©¨¨£¥§©©¨©©©¥§¨¥§©
dìòá éiça dîáéî äàðä úøãBpä :ïðúc ,àøazñî¦§©§¨¦§©©¤¤£¨¨¦¨¨§©¥©§¨

dzòcà ä÷qîc àúéà íàå .õBìçiL BúBà ïéôBk ¯¯ ¦¤©£§¦¦¨§©§¨©©§¨
ïéù÷áî
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ריז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr aiw sc zenai(ycew zay meil)

dpéî æéæa ææáéîdcen iqei iax s`y okzie ,dpnn yiiazn `ed ± ¦§¨§¦¦¨
.mei miyely cr eznai z` leraln wt`zdl leki `edy

izlrap `l mei miyely jeza dxn`y dnaid :dpyna epipy
:`xnbd dywn .uelgl eze` oitekeptëéð õBìçì BúBà ïéôBkL ãò©¤¦©§¦§¤

,íaééìeze` dtkp recn maiil dvex maidy xaecn m` xnelk §©¥
.maiil eze` dtkp `l recn maiil dvex epi` `ed m`e ,uelgl

:`xnbd zvxzn,dãé úçzî àöBé dhébLa ,áø øîàmaidy xnelk ¨©©§¤¦¨¥¦©©¨¨
dilr `al el xeq` dlrap `l oiicr m` s` okle ,hb dl ozp

.uelgl eze` miteke
:`xnbd dywnéáéúéîxiz lr daiyid ipa eywd -,ax ly eve ¥¦¥
:`ziixaa epipyìL CBúa äøîàL äîáéíBé íéL,maid dqpkyn §¨¨¤¨§¨§§¦

,ézìòá àì øîBà àeäL ïéa ézìòa øîBà àeäL ïéa ,ézìòáð àìŸ¦§©§¦¥¤¥¨©§¦¥¤¥Ÿ¨©§¦
.dì õBìçiL BúBà ïéôBkm`eìL øçàìíBé íéL,izlrap `l dxn` ¦¤©§¨§©©§¦

dì õBìçiL epîéä ïéLwáî.mitek `l la` §©§¦¥¤¤©§¨
e maid dqpky f`n mei miyly exaràeäå ézìòáð úøîBà àéä¦¤¤¦§©§¦§

,ézìòá àì øîBàoi`y meyn dvilgl dwewf dpi`e zpn`p `id ¥Ÿ¨©§¦
dvex `ed m`e ,mei miylyn xzei leraln envr cinrn mc`

d`ivedl.èâa àéöBé äæ éøämaid dqpky f`n mei miyly exar £¥¤¦§¥
eøîàå øæçL ét ìò óà ,ézìòáð àì úøîBà àéäå ézìòa øîà àeä¨©¨©§¦§¦¤¤Ÿ¦§©§¦©©¦¤¨©§¨©

ézìòá àìcinrn mc` oi`y oeik ,mipexg`d eixacl mipin`n oi` Ÿ¨©§¦
`ide ,mei miylyn xzei envr,èb äëéøö`a i`ce `edy oeik §¦¨¥

,dligza xn`y enk dilr,äöéìçå`l oiicr dixac itly oeik ©£¦¨
xn`pe xg`ne .dvilg ila `ypidl dnvr lr dxq` `ide dlrap
zxfege ,hb dl ozp `l oiicry rnyn ,hb dkixv `idy `ziixaa
dxn` miyly jeza m` recn `ziixad ly `yixd lr epziiyew

.maiil eze` mitek `le uelgl eze` mitek izlrap `l
:`xnbd zvxzn,dhéb íò äöéìç äëéøö ,énà éaø øîàmb xnelk ¨©©¦©¦§¦¨£¦¨¦¦¨

dkixv `idy `ziixad zpeeke ,hb dl ozp xaky zxacn `ziixad
dvilg.dlaiw xaky hbl sqepa

:sqep uexiz zvxzn `xnbd,øîà éLà áømb xaecn mlerl ©©¦¨©
xkfpd hbdn `tiqa xkfpd hbd dpeye ,hb dl ozp xaky `ziixaa

.`yixaíúädl ozpy xaecn `ziixad ly `yixa ±,Bú÷éæì èb ¨¨¥§¦¨
àëäa xaecn `tiqa -.Búàéáì èbcia yiy xaecn `yixa xnelk ¨¨¥§¦¨

mcew mai zxney dzeida dnail ozip `edy ea azkpy hb dnaid
mitek `l okle ,maiizdln dze` lqt jk ici lre ,dnaiizdy
dilr `ay xn` `ede xg`n `tiqa j` .uelgl wx maiil eze`
dpwy epipw z` riwtdl hb dkixv `id ixd ,hb dlaiwy xg`l
mei miyly exar ,`ziixad zyxtzn jke .d`iad ici lr dze`
xg`l izlra xn` `ede ,dzwifl hb dciae maid dqpky f`n
ice izlrap `l zxne` `ide [ez`ial hb dkixv `ide] hbd zpizp
mipexg`d eixacle izlra `l xn`e xfgy it lr s` ,dvilga il

.dvilge hb dkixv z`f lka ,dvilga dl ic
:df oiprl xeywd dyrn d`ian `xnbdíéãBî íäéðL eäðä± ©§§¥¤¦

jk xg`e dlray orh maide dlrap `ly dprhy dnaia dyrn
,dlra `ly dcede ea xfgàáøc dén÷ì eúàc`ax iptl e`ay ± ©£§©¥§¨¨

,weyl dxizdl cvik mdl dxeiyàáø eäì øîàminkgleöeìç ¨©§¨¨£
àøâéz dì eøLe ,dìzian deglye dze` exht ±.oicáø déì øîà ¨§¨¦§¨¨©¥©

àéðzäå ,àáøì àéáøL,`ziixaa,äöéìçå èb äëéøözkxvd recne ¥¥§¨§¨¨§¨©§¨§¦¨¥©£¦¨
.dvilg wxdéì øîà`iaxy axl `ax,àéðz àéðz éàm` xnelk ¨©¥¦©§¨©§¨

.hb mb dkixvdle bedpl yi jke ia ipxfeg ,`ziixaa epipy jk
oic dn dilr `a `l maidy dprhy dnaia zwtzqn `xnbd

:dzxvdépéî àòal`y ±,ïîçð áøcî ïîçð áøc déøa ïBämai §¨¦¥§¥§©©§¨¦§©©§¨
dprh onf xg`le ,dzxv z` exht oic ziae eznai z` qpky

,dlrap `ly dnaid,eäî dúøözxq`p dzxv mb m`d xnelk ¨¨¨©
:ongp ax aiyd .uelgi maidy cr weyldéì øîà,epa oedléëå ¨©¥§¦

ïéLwáîe ïéôBk eðàL éðtîuelgl maidnøñàzd,äøö,`ly i`ce ¦§¥¤¨¦§©§¦¥¨©¨¨
miywane miteky dne ,cin lrea dy`d z` qpekd dwfgy oeik
izlrap `l dxn`y dnaid jxevl `l` df oi` uelgl epnn

.dvilg ila `ypidl dnvr lr dxq`e
:dpyna epipy.'åëå äàðä úøãBpädpcd dpyn d`ian `xnbd ©¤¤£¨¨

:dlra lr dnvr z` dxq`y dy`aúä ïðzí(:v mixcp),äðBLàøa §©¨¨¨¦¨
ìL ,íéøîBà eéäúBàöBé íéLð Lodilra ly mgxk lraúBìèBðå ¨§¦¨Ÿ¨¦§§§

,äaeúkodk zy`,Eì éðà äàîè úøîBàäip`e izqp`p xnelk §¨¨¤¤§¥¨£¦§
,dlral zprehd dy` e` .ipyxbl jilre jl dxeq`éðéa íéîMä©¨©¦¥¦

ðéáì,E`eal leki jpi`y minya ayeid iptl recie ielb xnelk §¥§
jilre jk lr ixear cirdl lekiy yi` oi`e ,mc` ipa jxck ilr

zxne`d dy` e` .ipyxbl,íéãeäiä ïî éðà äìeèðyinyz xnelk §¨£¦¦©§¦
z`pd dnvr lr dxq` okle ,dpyxbi dlray dvex `ide dl dyw
dyw yinyzdy gikedl df xcpa dzpeek .micedid lkn yinyz
dpzp dipiry da ecygi `lye ,yxbzdl dvex `id okle dl
okl dqep` `idy oeike .el `ypidle yxbzdl dzrcae xg`a

.dzaezk dciqtn dpi`e dyxbl eze` mitekeøæçminkgøîBì ¨§©
ick ,el` zeprh ylya zpn`p dpi`yúðúBð äMà àäú àlL¤Ÿ§¥¦¨¤¤

dìòa ìò úì÷ì÷îe ,øçàa äéðéòdlra lr dnvr z` zxqe`e - ¥¤¨§©¥§©§¤¤©©§¨
oi`y mewnl jlze daezk lawze dpyxbiy ick elld zeprha

.mc` eze`l `ypize dxcp z`e dze` mixiknàlà,minkg exn` ¤¨
,äéøáãì äéàø àéáz ,Eì éðà äàîè úøîBàäxeq`l zpn`p dpi`e ¨¤¤§¥¨£¦§¨¦§¨¨¦§¨¤¨

zxne`d .di`x `ll eilr dnvrðéáì éðéa íéîMäCøc eNòé ,E ©¨©¦¥¦§¥§©£¤¤
,äLwa.mc` ipa lk jxck dnr bedpl dlran eywai xnelk ©¨¨

zxne`deøôé ,íéãeäiä ïî éðà äìeèðz` lradBzLnLîe ,B÷ìç §¨£¦¦©§¦¨¥¤§§©©§
ïî äìeèð àäúåx`y,íéãeäiäleki `l lrad df wlg ixdy §§¥§¨¦©§¦

.xtdl
:df oipra wtq d`ian `xnbdeäì àéòaéà,daiyid ipa el`y ± ¦©§¨§

dlra iiga dxn`y dy`,íéãeäiä ïî éðà äìeèðdlra zne §¨£¦¦©§¦
dltpeeäî íáiìx`azd lirl .maid lr xcpd lg m`d ± ©¨¨©

dpzpy `le dl dyw yinyzy dlral gikedl df xcpa dzpeeky
,md wtqd iccv ok m`e ,xg`a dipirúééîc ,dzòcà ä÷qî éî¦©§¨©©§¨§¨¥

dìòazeni dlray xcpd zrya dzrc lr dlrn `id m`d - ©§¨
mipa `la,íáé én÷ äìôðåmc` lk lr dnvr z` dxq` `ide §¨§¨©¥¨¨

.maid llek el zxzen didzy `edy ote` lka okziy mlera
dixcp z` xtn epi` maid la` ewlg z` xtdl leki lrad mpn`e

.dl uelgl eilr okle ,eig` i`eyipnBàyàìdzrca dzlrd Ÿ
dnvr z` xeq`l dzid dzpeek ik maid lr dnvr z` xeq`l
ici lr `l la` ,oiyexib ici lr el zxzen didzy okziy in lkl

.meai zevn
:xaca mi`xen` ewlgpe,ìòak Bðéà íáé ,øîà áølrad epiidc ©¨©¨¨¥©©©

`idy itl ,dxtd `ll da xzen maid la` ewlg z` xtdl jixv
.maid z` dxcpa lelkl dpeekzd `làeä éøä íáé ,øîà ìàeîLe§¥¨©¨¨£¥

,ìòakmb dxcpa dllky itl ,dxtd `ll da xeq` maid epiidc ©©©
.dl uelgl eilre ,ewlg z` dl xtdl leki epi` `ede ,maid z`

:epzpynn axl reiq d`ian `xnbdáøc déúååk ,ééaà øîà̈©©©¥§¨¥§©
àøazñîitl da xq`p epi`e ,lrak epi` maiy ax zrck xazqn ± ¦§©§¨

,eilr dnvr xeq`l dzrca dlrn dpi`yïðúc,epzpynaúøãBpä ¦§©©¤¤
ä÷qîc àúéà íàå .õBìçiL BúBà ïéôBk ,dìòa éiça dîáéî äàðä£¨¨¦¨¨§©¥©§¨¦¤©§§¦¦¨§©§¨

dzòcàzeniy dzrc lr dlrn `idy l`eny ixac mipekp m`e - ©©§¨
,dnai lr dnvr xeq`l zpeekzne dlra
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miwxt dyelya` cenr aiw sc ± iriax wxtzenai
æéæá ææáéî.dpnid yea Ðàöåé äèéâùáxenb hb jzrc `wlq `we ,hb dl ozpy Ð

ez`ial.`edéúìòáð úøîåà àéä.i`w miyly xg`l Ðèâá àéöåéd`ivedl `a m` Ð

.miwen `l i`d ilekc ,zpn`p `idc ,hba dic Ðåúàéáì èâ äëéøöxn`c meyn Ð

.onidn edi` mei miyly xg`le ,izlraäöéìçådkizg dytpl dziey `idc meyn Ð

hb dkixv xn`wcne .`xeqi`coi`ac llkn Ð

uelgl oitek `yix ipzw i`n`e ,opiwqr hb dl?
edpitkip!maiiléîà éáø øîàmlerl Ð

mr dvilg dkixv :xn`w ikde ,dcia dhibya

ipzwc it lr s`e .dhibmiywan` Ðikde ,i`w

:xn`w`ki`c ,izlra `l xn`e xfgy it lr s`

dcene li`ed ,oitek xninloi` ikd elit` Ð

ira `l i`e .dvilg dkixv `l` ,oitekulginl

li`ed ,`nw dixeaic` opiknqc ,opitiik `l Ð

.`ed mei miyly xg`leøîà éùà áømlerl Ð

hb mzdc ,oey`xd hb cal xg` hb dkixv

,ezwiflopitkp `l jkitl ,eilr dlqtpe.maiil

izlra xn`c oeikeyic ,ez`ial hb dkixv Ð

"it lr s`" `xazqn `zyde .hbd xg` d`ia

:xn`w ikde ,ipzwc`l xn`e xfgy it lr s`

`l` hb iraiz `l xninl `ki`e ,izlra

dvilg.hb `ira ikd elit` Ðíéãåî íäéðùÐ

.izlra xn` `xwirne ,dlrap `lyïåäjk Ð

.enyåäî äúøömaid dqpky dnai Ðdxhtpe

,izlrap `l :onf xg`l dnai dxn`e ,dzxv

iptn dzxv xq`il edndxeaicef ly?éðôî
íéù÷áîå ïéôåë åðàùdziey idi`c ,dkxvl Ð

dzxv dxq`p ,`xeqi`c dkizg dytpl?i`ce !

lrea dy`d z` qpekd dwfgc ,`xqzin `l

.xzl`lêì éðà äàîè úøîåàäodk zy` Ð

,dilr `xqzi`c ,izqp`p dlral dxn`y

`l dzaezkedl opinwen odk zy`ae .dcqtin

.mixcpc `xza wxtaá íéîùäêðéáì éðéielb Ð

oi`e ,mc` ipa jxck il wwfp jpi`y eiptl recie

.epipy oia gikedl cr yi`ïî éðà äìåèð
íéãåäéälraiz `ly `id dxcp Ð;micedil

dxq`cne`nlr ilek` dytpdpin rny Ð

zlhep jkitl ,`id dqep`e ,dl dyw yinyz

.dzaezkøçàá äéðéò úðúåðmewnl jlze Ð

,dxcpae da oixikn oi`y.el `ypzeäéàø àéáú
äéøáãìe`l m`e Ðdxq`c dpink lk `l Ð

.dilr dytpäù÷á êøã åùòé,lral Ð

.dti bdpn da bdpzdlåäî íáéì`xiq` in Ð

.`l e` ,dlra iiga dxcpy df xcp iptn mail

äìòá úééîã äúòãà ä÷ñî éî,mipa `la Ð

,mai inw dltpedxcpelrae .dicic `zrc` inp

dxeq`e ,mincewa xtin oi` lra elit`y ,xtin ivn `l inp maie ,ewlgl `l` xtd `l

.elàì åàä÷ñàäúòãàlr el zxzeny in lk lr dnvr xeq`l `l` ef dxcp `le Ð

qitdle ,dlra iyexib ici`ly ,lra ly ezrcdpcygizepazpick ,xg`a dipir

dvxziyla` .dyxbloiyexib xg` elit` zcnere el dxeq`y ,mai`,dpeekzp `l Ð

.dyxib `le dlra zn m` el zxzeneìòáë åðéà`zrc`c .lrak xtdl jixv didiy Ð

.dxtd `la zxzen mail la` ,xtdl `ed jixve ,dxcp lrac
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àéähba `ivei izlra `l xne` `ede izlrap zxne`miyly xg``c :qxhpewa yxit Ð

s` ,izlrap `l zxne` `ide izlra xne` `edc `tiqc `inec ,d`xp oke .i`w mei

dvilge hb dkixv ok it lr`yixa rnyn miyly jezac ,miyly xg` `wec epiide Ð

inp `aa jdc oicd `ede .hb dkixve ipzw `le ,uelgiy eze` oitek ipzwc ,hb dkixv dpi`c

izlrap zxne` `idc.i`w mei miyly xg`l` Ð

jez` i`c .dvilg dkixv mei miyly jeza la`

i`w inp miylyjez iab lirl inp diipzil Ð

xg`l` `wec dcinrdl drhp `ly ,miyly

xn`c `d okzi `l df itle .`tiq enk miyly

xeq`p miywane oitek ep`y iptn ike jenqa

iptn ike :l`ppg epiax oke ,qxhpewa yxite ,dzxv

miyly xg` miywane miyly jeza oitek ep`y

!miyly jeza dzxv `ixy i`n`e ?dzxv dxq`p

miyly jeza izlrap dxn` ik ,dteb idi` `dÐ

dl miw `lc ,dzxv oky lke ,dvilg `ira

.dvilg `la dxqe`l epl yiy ,dzenk dliraa

xg` `l` jenqa `ixy `l dzxvc d`xp `l`

oiteke .`wec miylyxfge izlra xn` ik epiid Ð

la` .`ziixac `tiqc `inec ,izlra `l xn`e

micen mdipy `l` ,izlra dlgzn xn` `lyk

miyly xg` elit` ,lra `ly seq cre dlgzn

`ixy `lxn`yk `wec `tiqa rnyn `dc ,dxv

dlgzn xn` m` la` ,hb dkixv izlra dlgzn

`dzy okzi `le .hb dkixv dpi` izlra `l

,lra `ly micen mdipyyk dxvd zxzen

.hb `ira `l idi`c oeik ,dlera i`cek dwifgdle

mdipy elit` ,hb `ira inp idi`c xnel yi edine

izlra xne` `ede hwpc `de ,lra `ly micen

'ek xn`e xfgeizlra `l xn` elit` oicd `ed Ð

"izlra dlgza xn`" hwp `l `l` ,hb `ira

.uelgl eze` oitek ikd elit`c opireny`l `l`

oi`c l`ppg epiaxe qxhpewa yxity enk `le

elit` dzxv `ixy jenqac :yxtl yi cere .oitek

,l`ppg epiaxe qxhpewa yxity enk ,miyly jez

izlra `l xne` `ede.miyly jez` inp i`w Ð

izlra xne` `edc `tiq okejez` inp `niiw Ð

dkixv lra `ly micen mdipy elit`e .miyly

`wec e`le .miyly jez elit` ,dvilg icda hb

`yixe .izyxitck ,"izlra xne` `ed" hwp

uelgl eze` oitek :ipzwcinp hbc oicd `ed Ð

`z` `l izk` `l` ,`tiqa ipzwck ,`ira

oic `l` ,dvilg icda hbc `zpwz opireny`l

zepeyld izy zngne .dvilgc dywae diitk

xg`l cr dxvd xeq`l d`xp wgvi epiax yxity

jixvdle ,lray mdipy ecei `l m` ,mei miyly

miyly jez elit` dqepkl hb.lra `ly micen mdipy elit` Ð

øîàin` iaxzevnc (a,hl zenai) dpexg` dpynk dpyn jd inewe`l ira `l Ð

uelgl oitek jkle ,zncew dvilgmeaii ipica ixii`c oizipzne ,i`w oizipzn`c Ð

.`niiw dpey`x dpyn itl

øîàhbd mr dvilg dkixv in` iax,ok m`e :xn`z m`e .xak didy dhib :yexit Ð

`id ,daxc` ?dvilge hb dkixv izlra `l xn`e xfgy it lr s`e ipzwc `d i`n

lra `lc oeikc ;zpzepd`l xn`y it lr s` :xn`w ikdc ,xnel yie !dvilg dkixv Ð

izlraepiax .cala dvilg it lr `ypdl lkez `l ik ,di`xl dhib dcia zeidl dkixv Ð

.wgviíéîùäjpial ipiaac ,`xidp `le .mc` ipa x`yk inr wwfp oi`y minyl recie ielb :qxhpewa yxit Ðepiidc `icda `xnba yxtn (`,`v) mixcp idly.ugk dxei epi`y Ð

åùòédywa jxc.inlyexia oke ,dqiitie dcerq dyri :yxit l`ppg epiaxe .mipa mdl ozie mewnl elltzi :mz epiax yxit Ðàéòáéàmail edn micedid on ip` dlehp edlÐ

`hiytc :eyexit lr wgvi epiaxl dywe ?mai` dytp dxq` `le dzrc` dwqn `l e` ,el dxeq`e dinw dltpe dlra zinc dzrc` dwqnc ,df xcp meyn mail dxeq` in :qxhpewa yxit

dwqn i` dil `irainc ,yxtl el d`xp ok lr !el zxzen `id `lde ,axk oitek dpin rny xn`w i`n :cere ?dil irain mc` x`yk epi` ?lrak epi` i`n :cere !micedid lk` dytp dxq`c

maid lr dytp xeq`l dzrc`dnai` dnvr xeq`l dzrc` dwqn `lc ,lrak epi` mai :ax xn`we .dlra lr enk ,dnai lr dnvr xeq`l ick dzyr `l `ny e` ,uelgl oiywane Ð

dlra lr enklrak `ed ixd mai :xn` l`enye .dl uelgiy oitek jkle Ð.ef dhy itl xwir il d`xp ok .dnai lr dnvr xeq`l dzrc` dwqnc ,uelgiy oiywane Ð

ïøãäéàîù úéá êìò
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eptëéð ¯ õBìçì BúBà ïéôBkL ãò .dpéî æéæa ææáéî¦§©§¦¦¨©¤¦©£¦§¤
:éáéúéî .dãé úçzî àöBé dhébLa :áø øîà !íaééì§©¥¨©©§¤¦¨¥¦©©¨¨¥¦¥

ìL CBúa äøîàL äîáéïéa ,"ézìòáð àì" íBé íéL §¨¨¤¨§¨§§¦Ÿ¦§©§¦¥
¯ "ézìòa àì" øîBà àeäL ïéa "ézìòa" øîBà àeäL¤¥¨©§¦¥¤¥Ÿ¨©§¦

ìL øçàì .dì õBìçiL BúBà ïéôBkïéLwáî ¯ íBé íéL ¦¤©£¨§©©§¦§©§¦
àeäå "ézìòáð" úøîBà àéä .dì õBìçiL epîéä¥¤¤©£¨¦¤¤¦§©§¦§
øîBà àeä .èâa àéöBé äæ éøä ¯ "ézìòa àì" øîBà¥Ÿ¨©§¦£¥¤¦§¥¥

,"ézìòáð àì" úøîBà àéäå "ézìòa"ét ìò óàøæçL ¨©§¦§¦¤¤Ÿ¦§©§¦©©¦¤¨©
éøö ¯ "ézìòa àì" øîàåéaø øîà .äöéìçå èb C §¨©Ÿ¨©§¦¨¦¥©£¦¨¨©©¦

¯ íúä :øîà éLà áø .dhéb íò äöéìç äëéøö :éîà©¦§¦¨£¦¨¦¦¨©©¦¨©¨¨
íéãBî íäéðL eäðä .Búàéáì èb ¯ àëä ;Búwéæì èb¥§¦¨¨¨¥§¦¨¨§§¥¤¦
,dì eöBìç :àáø eäì øîà ,àáøc dén÷ì eúàc§¨§©¥§¨¨£©§¨¨£¨
àéðúäå :àáøì àéáøL áø déì øîà .àøâéz dì eøLe§¨¦§¨£©¥©¥¥§¨§¨¨§¨©§¨
àòa .àéðz ¯ àéðz éà :déì øîà !äöéìçå èb äëéøö§¦¨¥©£¦¨£©¥¦©§¨©§¨§¨
?eäî dúøö :ïîçð áøcî ïîçð áøc déøa ïBä dépéî¦¥§¥§©©§¨¦§©©§¨¨¨¨©
øñàéz ïéLwáîe ïéôBk eðàL éðtî éëå :déì øîà£©¥§¦¦§¥¤¨¦§©§¦¥¨¥

'åëå äàðä úøãBpä" ?äøöäðBLàøa :íúä ïðz " ¨¨©¤¤£¨¨§©¨¨¨¦¨
ìL :íéøîBà eéä;äaeúk úBìèBðå úBàöBé íéLð L ¨§¦¨¨¦§§§§¨

ðéáì éðéa íéîMä" ,"Eì éðà äàîè" úøîBàä,"E ¨¤¤§¥¨£¦§©¨©¦¥¦§¥§
àäz àlL øîBì eøæç ."íéãeäiä ïî éðà äìeèð"§¨£¦¦©§¦¨§©¤Ÿ§¥
,àlà .dìòa ìò úì÷ì÷îe øçàa äéðéò úðúBð äMà¦¨¤¤¥¤¨§©¥§©§¤¤©©§¨¤¨
;äéøáãì äéàø àéáz ¯ "Eì éðà äàîè" úøîBàä̈¤¤§¥¨£¦§¨¦§¨¨¦§¨¤¨

ðéáì éðéa íéîMä"éðà äìeèð" ;äLwa Cøc eNòé ¯ "E ©¨©¦¥¦§¥§©£¤¤©¨¨§¨£¦
äìeèð àäúe ,BzLnLîe ,B÷ìç øôé ¯ "íéãeäiä ïî¦©§¦¨¥¤§§©©§§¥§¨

iä ïî"íéãeäiä ïî éðà äìeèð" :eäì àéòaéà .íéãeä ¦©§¦¦©£¨§§¨£¦¦©§¦
äìôðå dìòa úééîc dzòcà ä÷qî éî ?eäî íáiì©¨¨©¦©§¨©©§¨§¨¥©§¨§¨§¨
ìàeîLe ,ìòák Bðéà íáé :øîà áø ?àì Bà ,íáé én÷©¥¨¨¨©¨©¨¨¥§©©§¥
áøc déúååk :ééaà øîà .ìòák àeä éøä íáé :øîà̈©¨¨£¥§©©¨©©©¥§¨¥§©
dìòá éiça dîáéî äàðä úøãBpä :ïðúc ,àøazñî¦§©§¨¦§©©¤¤£¨¨¦¨¨§©¥©§¨

dzòcà ä÷qîc àúéà íàå .õBìçiL BúBà ïéôBk ¯¯ ¦¤©£§¦¦¨§©§¨©©§¨
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ריח
miwxt dyelyaa cenr aiw sc ± iriax wxtzenai

äéì éòáéî ïéù÷áîikdl xninl `ki`c Ð.dpeeki`

ïøãäéàîù úéá êìò

.ùøçñðåëù íùëäæéîøáÐmrh dn

.oiyexib jk oiyeciwk :xnelk ,xn`w

fnxy ,qpk dfinxa zyxga gwt okecr rav`a

`ivedl dvx m` ,dfinxae .el zivxzpyÐ

.`iveiäùøçúðå úç÷ô àùðù ç÷ôlr s` Ð

dvx m` ,mixenb diyeciwy ithbac ,`ivei Ð

onwl yxtnck ,dy`d zrc opira `l

.oizipznaàéöåé àì úéèúùð,yxtn `xnba Ð

.`id opaxc `zpwze ,xwtd bdpn da ebdpi `ly

àåä ùøçúðdiyeciwe li`ed ,oiyeciw xg`l Ð

eid mixenb.zinler `ivei `l Ðäéáà äàéùäù
oiyeciw eede ,diyeciw laiwe ,dzephwa Ð

rwte dlcbyn elit`e ;hba d`veiy ,mixenb

a` gk.dhib z` `id zlawn Ðåæ óàzgwt Ð

dyxgzpy.da `veikúåøåèô åìà éøäÐ

miyxg odipy e` ,zeyxg odizye li`edcÐ

iyeciwkezy`c oiyeciw ez`e ,ef iyeciw jk ef

irwtne.dwifåñåðëézyxga dvilg oi`y Ð

m` ,jk xg`e ."dxn`"e "xn`"a opi`y ,yxge

evxriwtne dfinxa hb `z`c ,hba e`ivei Ð

.dfinxa `edc eig` zwife dicic oi`eyipàéöåî
èâá åúùàgkn d`ad dzeg` zwifc Ð

gk oi`e ,eilr dzxqe` mixenb oiyeciw

dcic oiyeciwaegcl.dy` zeg` meyn dz

íìåòì äøåñà åéçà úùàå,uilg `l yxgc Ð

@ .dy` zeg` meyn xyt` i` qepkleïéàå ñðåë
íìåòì àéöåîrwtne dicic hb iz` `lc Ð

.oey`xd eig` ineai zwifàøîâåäì åðé÷úã
ïéàåùéð ïðáø.dvilg zekixvy 'ipzn ipzwc Ð

ab lr s`e ,yxgl oiyeciwe oi`eyip yi :`nl`

`ziixe`cne ,`ed drc xa e`lc.oipw epipw oi`

miyp e`ypy ohwe dhey :opiqxb ikdÐ

.meaiid one dvilgd on zexeht odizeyp

ïðáøã àúð÷ú àîéé÷ãmely zeidl okxcy Ð

oky lke ,zyxg mr yxg elit` ,mdipia

zgwta elit` ,dhey la` .gwt yi`dyk

gwtl dheye dheyllke ,mdipia mely oi` Ð

.dheyl dhey okyäôéôëádtew jeza Ð

.zg`ïè÷ àðù éàîådhey :lirl ipzwc Ð

.'ek e`ypy ohweéúà àìã ùøçmlerl Ð

.`ziixe`c oi`eyip llklïðáø äéì åðé÷ú
ïéàåùéð.lhai `ly ick Ðâäðî äá åâäðé àìù

ø÷ôädaqpnc d`ven `l i` Ðin dl oi` Ð

.zepfa xwtd bdpn da ebdpie ,dpxnyi

éòðîéî

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

íàåmiiwi miiwl dvx`ivei `pzc ab` ,`l` !`hiyt `d Ð.miiwi `pz Ðãéòäiax

`cbceb oa opgeiel exn`"n mdixacl di`x `iadl yxcnd zial de`iad opax Ð

zxfeg dpi` `ld ?zyxbzn dpi` dnl ,ixep oa opgei iaxl :xn`z m`e ."da `veik ef s`

dpian dpi`e ,`id zxfege dglyn hbd zpizp zrya ,mewn lknc :xnel yie ?dl mifnxnyk

.dgxk lr dze` oi`iveny cr

ùél`xyi za dphw lre" dpyna miqxeb

`xnba `edy enk ,"dnexza zlke`y

ihib) "oiwfipd" wxtaef qexbl jixv oi`e .(`,dp o

di`x `l` zecrd e`iad `l ixdy ,o`k

.o`k exikfi dnl dphwe ,mdixacl

ïéàãzg` dtitka ygp mr xc mc`,edin Ð

opax epiwz xak el z`yipy `kid

xenyl zrcei dpi`y oeik ,zyxbzn dpi`y

.(a,biw) onwlck ,dnvr
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äMàa ¯ ïðé÷ñò éàîa àëä !déì éòaéî ïéLwáî§©§¦¦¨¥¥¨¨§©¨§¦©§¦¨
ìáà .dzòcà ä÷qî àì éàä éleëc ,íéða dì LiL¤¥¨¨¦§¥©¨©§¨©©§¨£¨
äðåekúð íà" éðúcà ?ïéLwáî ¯ éàî ,íéða dì ïéà¥¨¨¦©§©§¦©§¨¥¦¦§©§¨
,dì õBìçiL epnî ïéLwáî dìòa éiçá eléôà ¯ "Cëì§¨£¦§©¥©§¨§©§¦¦¤¤©£¨
LiLa ¯ íéøeîà íéøác äna :dãéãa éðúéìå âBìôéì¦§§¦§¥§¦¨©¤§¨¦£¦§¤¥
òîL àlà !ïéLwáî ¯ íéða dì ïéà ìáà ,íéða dì̈¨¦£¨¥¨¨¦§©§¦¤¨§©
íéða dì ïéà àðL àìå ,íéða dì Lé àðL àì :dpéî¦¨¨§¨¥¨¨¦§¨§¨¥¨¨¦

.dpéî òîL ,áøk ,BúBà ïéôBk ¯¦§©§©¦¨

ïøãäéàîù úéá êìò

LøçàéöBäì äöø íà :úLøç àNpL çwôe ,úçwt àNpL¯íéi÷ì äöø íàå ,àéöBé ¥¥¤¨¨¦©©¦¥©¤¨¨¥¤¤¦¨¨§¦¦§¦¨¨§©¥
¯äæéîøa ñðBk àeäL íLk .íéi÷é¯úçwt àNpL çwt .äæéîøa àéöBî àeä Ck §©¥§¥¤¥¦§¦¨¨¦¦§¦¨¦¥©¤¨¨¦©©

äöø íà ,äLøçúðå¯äöø íàå ,àéöBé¯úéhzLð .íéi÷é¯Bà àeä Løçúð .àéöBé àì §¦§¨§¨¦¨¨¦§¦¨¨§©¥¦§©¥Ÿ¦¦§¨¥
ähzLð¯çBé éaø øîà .úéîìBò dàéöBî BðéàäLøçúpL äMàä äî éðtî :éøeð ïa ïð ¦§©¨¥¦¨¨¦¨©©¦¨¨¤¦¦§¥¨¨¦¨¤¦§¨§¨

,úLøbúnä äMàì Løâîä Léàä äîBc Bðéà :Bì eøîà ?àéöBî Bðéà LøçúpL Léàäå äàöBé§¨§¨¦¤¦§¨¥¥¦¨§¥¤¨¦©§¨¥§¦¨©¦§¨¤¤
.BðBöøì àlà àéöBî Bðéà Léàäå ,dðBöøì àlLå dðBöøì äàöBé äMàäLäïðçBé éaø ãéòä ¤¨¦¨§¨¦§¨§¤Ÿ¦§¨§¨¦¥¦¤¨¦§¥¦©¦¨¨

.da àöBik Bæ óà :Bì eøîà .èâa äàöBé àéäL äéáà dàéOäL úLøçä ìò àcbãeb ïa¤§©¨©©¥¤¤¤¦¦¨¨¦¨¤¦§¨§¥¨§©©¥¨
ì ïéàeNð ïéLøç ïéçà éðLì Bà ,úBLøç úBéçà ézLì Bà ,úBçwt úBéçà ézLúBéçà ézL §¥©¦¥§¦§¦¦§¥£¨¥§¦§¥£¨¦§¦§¥£¨

ì ïéàeNð úBLøç úBéçà ézL Bà ,úçwt úçàå úLøç úçàì Bà ,ïéçwt ïéçà éðLïéçà éðL ©©¥¤¤§©©¦©©§¥£¨¥§§¦¦§¥©¦¦§¦¦§¥©¦
ì Bà ,ïéLøççwt ãçàå Løç ãçà ïéçà éðL¯.íeaéiä ïîe äöéìçä ïî ïéøeèt elà éøä ¥§¦¦§¥©¦¤¨¥¥§¤¨¦¥©£¥¥§¦¦©£¦¨¦©¦

úBéøëð eéä íàå¯àéöBäì eöø íàå ;eñBðëé¯,çwt ãçàå Løç ãçà ,ïéçà éðL .eàéöBé §¦¨¨§¦¦§§¦¨§¦¦§¥©¦¤¨¥¥§¤¨¦¥©
ì ïéàeNðúçwtä ìòa Løç úî ,úBçwt úBéçà ézL¯àöz ?úçwtä ìòa çwt äNòi äî §¦¦§¥£¨¦§¥¥¥©©©¦©©©©£¤¦¥©©©©¦©©¥¥

úçwtä ìòa çwt úî .äMà úBçà íeMî¯BzLà àéöBî ?úçwt ìòa Løç äNòi äî ¦£¦¨¥¦¥©©©©¦©©©©£¤¥¥©©¦©©¦¦§
ì ïéàeNð ïéçwt ïéçà éðL .íìBòì äøeñà åéçà úLàå ,èâaúçàå úLøç úçà ,úBéçà ézL §¥§¥¤¨¦£¨§¨§¥©¦¦§¦§¦¦§¥£¨©©¥¤¤§©©

úLøç ìòa çwt úî ;úçwt¯.äMà úBçà íeMî àöz ?úçwt ìòa çwt äNòi äî ¦©©¥¦¥©©©¥¤¤©©£¤¦¥©©©¦©©¥¥¦£¦¨
úçwt ìòa çwt úî¯úLà úàå èâa BzLà úà àéöBî ?úLøçä ìòa çwt äNòi äî ¥¦¥©©©¦©©©©£¤¦¥©©©©¥¤¤¦¤¦§§¥§¤¥¤

ì ïéàeNð ,çwt ãçàå Løç ãçà ,ïéçà éðL .äöéìça åéçàúçàå úLøç úçà ,úBéçà ézL ¨¦©£¦¨§¥©¦¤¨¥¥§¤¨¦¥©§¦¦§¥£¨©©¥¤¤§©©
úLøç ìòa Løç úî ,úçwt¯.äMà úBçà íeMî àöz ?úçwt ìòa çwt äNòi äî ¦©©¥¥¥©©¥¤¤©©£¤¦¥©©©¦©©¥¥¦£¦¨

úçwt ìòa çwt úî¯éöBî ?úLøç ìòa Løç äNòi äîåéçà úLàå ,èâa BzLà úà à ¥¦¥©©©¦©©©©£¤¥¥©©¥¤¤¦¤¦§§¥§¥¤¨¦
ì ïéàeNð ,çwt ãçàå Løç ãçà ,ïéçà éðL .íìBòì äøeñàLøç úî ;úBçwt úBéøëð ézL £¨§¨§¥©¦¤¨¥¥§¤¨¦¥©§¦¦§¥¨§¦¦§¥¥¥

úçwt ìòa¯úçwt ìòa çwt úî .íaééî Bà õìBç Bà ?úçwt ìòa çwt äNòi äî¯äî ©©¦©©©©£¤¦¥©©©¦©©¥§©¥¥¦¥©©©¦©©©
ì ïéàeNð ïéçwt ïéçà éðL .íìBòì àéöBî Bðéàå ,ñðBk ?úçwt ìòa Løç äNòi,úBéøëð ézL ©£¤¥¥©©¦©©¥§¥¦§¨§¥©¦¦§¦§¦¦§¥¨§¦

úLøç ìòa çwt úî ,úLøç úçàå úçwt úçà¯íàå .ñðBk ?úçwt ìòa çwt äNòi äî ©©¦©©§©©¥¤¤¥¦¥©©©¥¤¤©©£¤¦¥©©©¦©©¥§¦
àéöBäì äöø¯úçwt ìòa çwt úî .àéöBé¯Bà õìBç Bà ?úLøç ìòa çwt äNòi äî ¨¨§¦¦¥¦¥©©©¦©©©©£¤¦¥©©©¥¤¤¥

ì íéàeNð ,çwt ãçàå Løç ãçà ,ïéçà éðL .íaééî;úçwt úçàå úLøç úçà ,úBéøëð ézL §©¥§¥©¦¤¨¥¥§¤¨¦¥©§¦¦§¥¨§¦©©¥¤¤§©©¦©©
úLøç ìòa Løç úî¯àéöBäì äöø íàå .ñðBk ?úçwt ìòa çwt äNòi äî¯úçwt ìòa çwt úî .àéöBé¯Løç äNòi äî ¥¥¥©©¥¤¤©©£¤¦¥©©©¦©©¥§¦¨¨§¦¦¥¦¥©©©¦©©©©£¤¥¥

.íìBòì àéöBî Bðéàå ,ñðBk ?úLøç ìòaàøîâéàîe ,ïéàeOð ïðaø eäì eðéwúc úLøçå Løç àðL éàî :àîç øa éîø øîà ©©¥¤¤¥§¥¦§¨¨©¨¦©¨¨©§¨¥¥§¥¤¤§©¦§©¨©¦¦©
eúîe íéLð eàNpL ïè÷å äèBL :àéðúc ?ïéàeOð ïðaø eäì eðéwz àìc äèBLå äèBLc àðL¯ïîe äöéìçä ïî úBøeèt ïäéúBLð §¨§¤§¨§¨©¦§©¨©¦¦§©§¨¤§¨¨¤¨§¨¦¥§¥¤§¦©£¦¨¦

aiäïðaøc àzðwz àîéé÷c ,úLøçå Løç !íe¯ïðaøc àzðwz àîéé÷ àìc äèBLå äèBL .ïéàeOð ïðaø eäì eðéwz¯øc íãà ïéàc ©¦¥¥§¥¤¤§©§¨©©§¨§©¨©©¦§©¨©¦¦¤§¨§¨©§¨©©§¨§©¨©§¥¨¨¨
úçà äôéôëa Lçð íò¯,Løç ?ïéàeOð ïðaø déì eðéwz Løçå ,ïéàeOð ïðaø eðéwz àìc ïè÷ àðL éàîe .ïéàeOð ïðaø eðéwz àì ¦¨¨¦§¦¨©©¨©¦©¨©¦¦©§¨¨¨§¨©¦©¨©¦¦§¥¥©¦¥©¨©¦¦¥¥
ïéàeOð ììëì éúà àìc¯ïéàeOð ììëì éúàc ,ïè÷ ,ïéàeOð ïðaø eðéwz¯ïéàeOð ììëì àéúàc ,äpè÷ éøäå .ïéàeOð ïðaø eðéwz àì §¨¨¥¦§©¦¦©¦©¨©¦¦¨¨§¨¥¦§©¦¦¨©¦©¨©¦¦©£¥§©¨§¨§¨¦§©¦¦

e ,äðàîîc äpè÷ àðL éàîe .ø÷ôä âäðî da eâäðé àlL ,íúä !ïéàeOð ïðaø eðéwúåñàðL éàîïk íàc ?äðàîî àìc úLøç §©¦©¨©¦¦¨¨¤Ÿ¦§£¨¦§©¤§¥©§¨§©¨¦§¨£¨©§¨¥¤¤§¨§¨£¨§¦¥
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יבמות. בית שמאי - פרק שלושה עשר דף קיב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aiw sc zenai(ycew zay meil)

déì éòaéî ïéLwáîmaidn miywany xnel dkixv dzid dpynd ± §©§¦¦¨¥¥
dnvr lr xeq`l dpeekzd `id ixdy ,eze` oiteky `le ,uelgl
z` dnvr lr xeq`l dzpeeka oi`y ax zrck gkene ,maid z`

.maid
:`xnbd dgecíéða dì LiL äMàa ,ïðé÷ñò éàîa àëä,epnnéleëc ¨¨§©©§¦©§¦¨¤¥¨¨¦§¥

dzòcà ä÷qî àì éàädzrc lr dlrn dpi` jk ick cry - ©Ÿ©§¨©©§¨
.lrad mbe mipad mb ezeniy

:`xnbd zwiicnìáàm`íéða dì ïéàd`pd dxcp `ide epnn £¨¥¨¨¦
,lrad ig`néàî,l`eny itl oicd didi dn -ïéLwáîeze` ©§©§¦

:`xnbd dywn .eze` mitek oi`e uelgléðúcà`pzdy mewna ± ©§¨¥
`tiqa aezkiCëì äðåekúð íà,meaiin dnvr riwtdleléôà ¦¦§©§¨§¨£¦

dxcpdìòa éiçawx maid z` oitek oi`,dì õBìçiL epnî ïéLwáî §©¥©§¨§©§¦¦¤¤©£¨
dãéãa éðúéìå ,âBìôéìoipr eze`a df welig zepyl `pzl el did ± ¦§§¦§¥§¦¨

epiide ,ea xaicy envríéøeîà íéøác änamaid z` miteky - ©¤§¨¦£¦
,uelglady`ìáà ,íéða dì LiLy dy`aíéða dì ïéàdxcpy §¤¥¨¨¦£¨¥¨¨¦

,meaiil letize dlra zeniy dzrca dlrny oeik ,dnain d`pd
,meaiid z` repnl dxcpa zpeekzneïéLwáîj` ,dl uelgl epnn §©§¦

.jk lr eze` oitek oi`dpéî òîL àlàdpyndn gken ±àðL àì ¤¨§©¦¨Ÿ§¨
m` oia lcad oi`y ±àðL àìå ,íéða dì Lém` oiae -,íéða dì ïéà ¥¨¨¦§Ÿ§¨¥¨¨¦

BúBà ïéôBke dl uelglkzrc,áøzrya dzrc lr dlrn dpi`y ¦§©
:`xnbd zpwqne .meaiil letizy dxcpdpéî òîLyi ok` ± §©¦¨

.jk gikedl

éàîù úéá êìò ïøãä

ò äòáøà ÷øôàùðù ùøç ¯ øù

mpi`y zyxge yxg i`eyipa dvilge meai ipiipr x`eai df wxta
dnicwd df oipr x`al ick .minkg zpwzn `l` dxezdn milg
mdi`eyip oi`y el`a oiyexibe oi`eyip ipiipr llk dpynd epl

.mixenb oi`eyip
rney epi`y yxgl dpeekd mewn lka minkg exn`y yxg mzq
eiyeciw oi` dxezd one ,zepwdle zepwl zrc ea oi`e ,xacn epi`e
yciw yxgy df ote`ae .milg eiyeciwy epwz minkg mpn` ,milg
oi`y s` lr ,dyxbl lekiy epwze minkg etiqed ,opaxcn dy`
mdiyeciw elge oiyeciw zrya migwt eid m` j` .zrc ea
oi`e ,yxbl zrc el oi` ixdy ,dyxbl leki yxgd oi` ,dxezdn
oky ,dxezd on yxbzdl dleki zyxg la` .dxez ly oiyexib df

.dgxk lra elit` zyxbzn dy`

äðùî
:zyxge yxg ly oiyexibe oi`eyip ipic dligz d`ian dpynd

àNpL Løçdy`úçwt,[zyxg dpi`y-]åok,úLøç àNpL çwt ¥¥¤¨¨¦©©§¦¥©¤¨¨¥¤¤
,opaxcn elg oiyeciwd mdipyayäöø íàlradàéöBäìyxbl - ¦¨¨§¦

,dy`d z`àéöBé.hba dze`äöø íàå`l` dyxbl `lyíéi÷ì ¦§¦¨¨§©¥
,dnr xecle dze`.íéi÷émewn lkn ,zrc xa epi` yxgy s`e §©¥

y ,yxbl leki.äæéîøa àéöBî àeä Ck äæéîøa ñðBk àeäL íLk§¥¤¥¦§¦¨¨¦¦§¦¨
el epwz jk ,dfinx ici lr oiyeciw minkg el epwzy myk ,xnelk

.dyxbl epevxy fnxny ,dfinx ici lr oiyexib
:migwt eid oiyeciw zrya m` oicd dn zx`an dpyndçwt¦¥©

úçwt àNpL,dxezd on elg mdi`eyipeåoi`eyipd xg`äLøçúð ¤¨¨¦©©§¦§¨§¨
,zrc za dpi`e ,dy`däöø íà,dyxblàéöBéza dpi`y s` ,hba ¦¨¨¦

,[oldl x`eank] dgxk lra dyxbl lekiy meyn ,zrcäöø íàå§¦¨¨
dyxgzpy xg` dnr xecl jiyndle dniiwl.íéi÷ém` la` §©¥

úéhzLðdyxbl dvexe oi`eyipd xg` dy`d,àéöBé àìexq`y ¦§©¥Ÿ¦
.xwtd bdpn da ebdpi `ly ick dhey yxbl minkg

m` mle`àeä Løçúð,[lrad-]ähzLð Bà,oiyeciwd xg`lBðéà ¦§¨¥¦§©¨¥
úéîìBò dàéöBîon oiyeciwd elg ixdy ,dyxbl leki epi` - ¦¨¨¦

leki epi` zrc ea oi` eiykry oeike ,zrc ipa eidy ,dxezd
.`txziy cr zinler dyxbl

éøeð ïa ïðçBé éaø øîà,minkgläàöBé äLøçúpL äMàä äî éðtî ¨©©¦¨¨¤¦¦§¥¨¨¦¨¤¦§¨§¨§¨
hbaàéöBî Bðéà LøçúpL Léàäålcad yi recn ,xnelk ,zinler §¨¦¤¦§¨¥¥¦

pa mpi` mdipy ixd mdipia.zrc iBì eøîà,minkgäîBc Bðéà ¨§¥¤
àlLå dðBöøì äàöBé äMàäL ,úLøbúnä äMàì Løâîä Léàä̈¦©§¨¥¨¦¨©¦§¨¤¤¤¨¦¨§¨¦§¨§¤Ÿ

dðBöøìz` mikixv oi`y oeike ,dgxk lra zyxbzn `id oky ¦§¨
.yxbzdl dleki zyxg s` ,dzrc,BðBöøì àlà àéöBî Bðéà Léàäå§¨¦¥¦¤¨¦§

leki epi` yxgzpyk okle ,ezrcl `l` milg oiyexibd oi`y
.yxbl

:mdixacl di`x mi`ian minkgìò àãbãeb ïa ïðçBé éaø ãéòä¥¦©¦¨¨¤§§¨©
äéáà dàéOäL úLøçädzephwa,èâa äàöBé àéäLelgy elit` ©¥¤¤¤¦¦¨¨¦¨¤¦§¨§¥

dlcby xg`l s` mewn lkn ,dia` ici lr dxezd on diyeciw
meyn epiide ,dnvra zyxbzn `id ixd ,a`d gk dpnn rwte

o`kne .oiyexiba dy`d zrc z` jixv oi`yBì eøîàiaxl minkg ¨§
,ixep oa opgeida àöBik Bæ óàelge zgwt dzidy dy` s` ± ©©¥¨

zngn yxbzdl lkez ,dyxgzp jk xg`e ,dxezd on diyeciw
.oiyexibl dy`d zrc z` jixv oi`y mrhd eze`

meai oiprl zyxge yxg ly mpic z` dpynd zx`an dzr
:dvilgeì ïéàeNð ïéLøç ïéçà éðLBà ,úBLøç úBéçà ézLeidy §¥©¦¥§¦§¦¦§¥£¨¥§

oi`eypìBà ,úBç÷t úBéçà ézLoi`eyp eidyìúBéçà ézLyúçà ¦§¥£¨¦§¦§¥£¨©©
odnúçàå úLøçodnBà .úçwteidyúBàeNð úBLøç úBéçà ézL ¥¤¤§©©¦©©§¥£¨¥§§

ìì Bà ,ïéç÷t ïéçà éðLì Bà ,ïéLøç ïéçà éðLLøç ãçà ïéçà éðL ¦§¥©¦¦§¦¦§¥©¦¥§¦¦§¥©¦¤¨¥¥
,çwt ãçàå,opaxcn `l` milg mpi` oiyeciwd el` mipte` lkay §¤¨¦¥©

,mipa `la mig`d on cg` zn m`elà éøä[zn ly ezy`] miypd £¥¥
,íeaéiä ïîe äöéìçä ïî úBøeèt,maid ly ezy` zeg` `idy oeik §¦©£¦¨¦©¦

elg `l ezy` iyeciwy s`e .meaid on dxehtd dexr `id ixde
xeqi` mewn lkn ,dexr dpi` dzeg` dxezd one ,opaxcn `l`
g`l dnaid iyeciw s` ixdy ,opaxc meain xhet opaxc dexr

.weyl zxzen jkle ,opaxcn `l` elg `l znd
,úBiøëð eéä íàåmiypd m` lirl mixen`d mipte`d lka ,xnelk §¦¨¨§¦

,meail eltpe ,zeig` eid `leñBðëé,evlgi `le ,minaid mze` ¦§
.dvilgd ipic lk z` miiwl mileki mpi` zyxge yxg okyåxg` §

eqpkyàéöBäì eöø íà,hba oze`eàéöBéyxg lkk dfinxa ¦¨§¦¦
zngn d`a ixdy ,opaxcn `id meaid zwif lky oeiky .yxbny
exn`y dn llka `ede ,dfinxa dyxbl maid leki ,opaxc oi`eyp

.dfinxa `iven jk dfinxa qpeky myk yxg i`eyipa lirl
eiyeciwy gwt mig` ipya meai ipic d`ian dpyndon elg

eid :opaxcn eiyeciwy yxge dxezdãçàå Løç ãçà ïéçà éðL§¥©¦¤¨¥¥§¤¨
ì ïéàeNð çwt,úBç÷t úBéçà ézLdxezdn elg gwtd iyeciwy ¦¥©§¦¦§¥£¨¦§

e ,opaxcn `l` mpi` yxgd iyeciw eli`eúîdúçwtä ìòa Løç ¥¥¥©©©¦©©
,mipa `laäNòi äîd.úçwtä ìòa çwty `ed oicdàözzy` ©©£¤¦¥©©©©¦©©¥¥

mail dxeq`y ,dvilge meai `la weyl `ypze yxgdíeMî¦
zexräMà úBçàon zycewn gwtd zy` ixdy ,dxezd on £¦¨

m` mle` .dxezdúîdúçwtä ìòa çwtezy` dltpe ,mipa `la ¥¦¥©©©©¦©©
,yxgd g`d iptl meail,úçwt ìòa Løç äNòi äîdxezd on ixd ©©£¤¥¥©©¦©©

meyn ,dnaiil leki epi` opaxcn j` ,meail el dwewf gwtd zy`
jkl .ezy` zeg` `idy,èâa BzLà àéöBîezy` eilr dxq`py ¦¦§§¥

,ezwewf zeg` `idy meyn dzríìBòì äøeñà åéçà úLàådpi` - §¥¤¨¦£¨§¨
meail dwewf `id dxezd ony itl ,mc` meyl `ypidl dleki
yxgd ok enke ,uleg yxg oi`y uelgl leki epi` dlde ,yxgl
.eilr dxeq`e ,opaxcn 'ezy` zeg`' `id oky dnaiil leki epi`

on elg diyeciwy zgwit zeig` izya meai ipic d`ian dpynd
:opaxcn diyeciwy zyxge dxezdì ïéàeNð ïéç÷t ïéçà éðLézL §¥©¦¦§¦§¦¦§¥

úLøç úçà úBéçà,opaxcn elg diyeciwyúçwt úçàå £¨©©¥¤¤§©©¦©©
e ,`ziixe`cn elg diyeciwyçwt äNòi äî ,úLøç ìòa çwt úî¥¦¥©©©¥¤¤©©£¤¦¥©

.úçwt ìòay `ed oicdàözdnaid,äMà úBçà íeMîzxzene ©©¦©©¥¥¦£¦¨
`id dzeg`y `vnpe ,dxezd on el zycewn ezy` ixdy .weyl

m`e .meaie dvilgn dxehty ezy` zeg` zexrìòa çwt úî¥¦¥©©©
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ריט
miwxt dyelyaa cenr aiw sc ± iriax wxtzenai

äéì éòáéî ïéù÷áîikdl xninl `ki`c Ð.dpeeki`

ïøãäéàîù úéá êìò

.ùøçñðåëù íùëäæéîøáÐmrh dn

.oiyexib jk oiyeciwk :xnelk ,xn`w

fnxy ,qpk dfinxa zyxga gwt okecr rav`a

`ivedl dvx m` ,dfinxae .el zivxzpyÐ

.`iveiäùøçúðå úç÷ô àùðù ç÷ôlr s` Ð

dvx m` ,mixenb diyeciwy ithbac ,`ivei Ð

onwl yxtnck ,dy`d zrc opira `l

.oizipznaàéöåé àì úéèúùð,yxtn `xnba Ð

.`id opaxc `zpwze ,xwtd bdpn da ebdpi `ly

àåä ùøçúðdiyeciwe li`ed ,oiyeciw xg`l Ð

eid mixenb.zinler `ivei `l Ðäéáà äàéùäù
oiyeciw eede ,diyeciw laiwe ,dzephwa Ð

rwte dlcbyn elit`e ;hba d`veiy ,mixenb

a` gk.dhib z` `id zlawn Ðåæ óàzgwt Ð

dyxgzpy.da `veikúåøåèô åìà éøäÐ

miyxg odipy e` ,zeyxg odizye li`edcÐ

iyeciwkezy`c oiyeciw ez`e ,ef iyeciw jk ef

irwtne.dwifåñåðëézyxga dvilg oi`y Ð

m` ,jk xg`e ."dxn`"e "xn`"a opi`y ,yxge

evxriwtne dfinxa hb `z`c ,hba e`ivei Ð

.dfinxa `edc eig` zwife dicic oi`eyipàéöåî
èâá åúùàgkn d`ad dzeg` zwifc Ð

gk oi`e ,eilr dzxqe` mixenb oiyeciw

dcic oiyeciwaegcl.dy` zeg` meyn dz

íìåòì äøåñà åéçà úùàå,uilg `l yxgc Ð

@ .dy` zeg` meyn xyt` i` qepkleïéàå ñðåë
íìåòì àéöåîrwtne dicic hb iz` `lc Ð

.oey`xd eig` ineai zwifàøîâåäì åðé÷úã
ïéàåùéð ïðáø.dvilg zekixvy 'ipzn ipzwc Ð

ab lr s`e ,yxgl oiyeciwe oi`eyip yi :`nl`

`ziixe`cne ,`ed drc xa e`lc.oipw epipw oi`

miyp e`ypy ohwe dhey :opiqxb ikdÐ

.meaiid one dvilgd on zexeht odizeyp

ïðáøã àúð÷ú àîéé÷ãmely zeidl okxcy Ð

oky lke ,zyxg mr yxg elit` ,mdipia

zgwta elit` ,dhey la` .gwt yi`dyk

gwtl dheye dheyllke ,mdipia mely oi` Ð

.dheyl dhey okyäôéôëádtew jeza Ð

.zg`ïè÷ àðù éàîådhey :lirl ipzwc Ð

.'ek e`ypy ohweéúà àìã ùøçmlerl Ð

.`ziixe`c oi`eyip llklïðáø äéì åðé÷ú
ïéàåùéð.lhai `ly ick Ðâäðî äá åâäðé àìù

ø÷ôädaqpnc d`ven `l i` Ðin dl oi` Ð

.zepfa xwtd bdpn da ebdpie ,dpxnyi

éòðîéî

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

íàåmiiwi miiwl dvx`ivei `pzc ab` ,`l` !`hiyt `d Ð.miiwi `pz Ðãéòäiax

`cbceb oa opgeiel exn`"n mdixacl di`x `iadl yxcnd zial de`iad opax Ð

zxfeg dpi` `ld ?zyxbzn dpi` dnl ,ixep oa opgei iaxl :xn`z m`e ."da `veik ef s`

dpian dpi`e ,`id zxfege dglyn hbd zpizp zrya ,mewn lknc :xnel yie ?dl mifnxnyk

.dgxk lr dze` oi`iveny cr

ùél`xyi za dphw lre" dpyna miqxeb

`xnba `edy enk ,"dnexza zlke`y

ihib) "oiwfipd" wxtaef qexbl jixv oi`e .(`,dp o

di`x `l` zecrd e`iad `l ixdy ,o`k

.o`k exikfi dnl dphwe ,mdixacl

ïéàãzg` dtitka ygp mr xc mc`,edin Ð

opax epiwz xak el z`yipy `kid

xenyl zrcei dpi`y oeik ,zyxbzn dpi`y
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äMàa ¯ ïðé÷ñò éàîa àëä !déì éòaéî ïéLwáî§©§¦¦¨¥¥¨¨§©¨§¦©§¦¨
ìáà .dzòcà ä÷qî àì éàä éleëc ,íéða dì LiL¤¥¨¨¦§¥©¨©§¨©©§¨£¨
äðåekúð íà" éðúcà ?ïéLwáî ¯ éàî ,íéða dì ïéà¥¨¨¦©§©§¦©§¨¥¦¦§©§¨
,dì õBìçiL epnî ïéLwáî dìòa éiçá eléôà ¯ "Cëì§¨£¦§©¥©§¨§©§¦¦¤¤©£¨
LiLa ¯ íéøeîà íéøác äna :dãéãa éðúéìå âBìôéì¦§§¦§¥§¦¨©¤§¨¦£¦§¤¥
òîL àlà !ïéLwáî ¯ íéða dì ïéà ìáà ,íéða dì̈¨¦£¨¥¨¨¦§©§¦¤¨§©
íéða dì ïéà àðL àìå ,íéða dì Lé àðL àì :dpéî¦¨¨§¨¥¨¨¦§¨§¨¥¨¨¦

.dpéî òîL ,áøk ,BúBà ïéôBk ¯¦§©§©¦¨

ïøãäéàîù úéá êìò

LøçàéöBäì äöø íà :úLøç àNpL çwôe ,úçwt àNpL¯íéi÷ì äöø íàå ,àéöBé ¥¥¤¨¨¦©©¦¥©¤¨¨¥¤¤¦¨¨§¦¦§¦¨¨§©¥
¯äæéîøa ñðBk àeäL íLk .íéi÷é¯úçwt àNpL çwt .äæéîøa àéöBî àeä Ck §©¥§¥¤¥¦§¦¨¨¦¦§¦¨¦¥©¤¨¨¦©©

äöø íà ,äLøçúðå¯äöø íàå ,àéöBé¯úéhzLð .íéi÷é¯Bà àeä Løçúð .àéöBé àì §¦§¨§¨¦¨¨¦§¦¨¨§©¥¦§©¥Ÿ¦¦§¨¥
ähzLð¯çBé éaø øîà .úéîìBò dàéöBî BðéàäLøçúpL äMàä äî éðtî :éøeð ïa ïð ¦§©¨¥¦¨¨¦¨©©¦¨¨¤¦¦§¥¨¨¦¨¤¦§¨§¨

,úLøbúnä äMàì Løâîä Léàä äîBc Bðéà :Bì eøîà ?àéöBî Bðéà LøçúpL Léàäå äàöBé§¨§¨¦¤¦§¨¥¥¦¨§¥¤¨¦©§¨¥§¦¨©¦§¨¤¤
.BðBöøì àlà àéöBî Bðéà Léàäå ,dðBöøì àlLå dðBöøì äàöBé äMàäLäïðçBé éaø ãéòä ¤¨¦¨§¨¦§¨§¤Ÿ¦§¨§¨¦¥¦¤¨¦§¥¦©¦¨¨

.da àöBik Bæ óà :Bì eøîà .èâa äàöBé àéäL äéáà dàéOäL úLøçä ìò àcbãeb ïa¤§©¨©©¥¤¤¤¦¦¨¨¦¨¤¦§¨§¥¨§©©¥¨
ì ïéàeNð ïéLøç ïéçà éðLì Bà ,úBLøç úBéçà ézLì Bà ,úBçwt úBéçà ézLúBéçà ézL §¥©¦¥§¦§¦¦§¥£¨¥§¦§¥£¨¦§¦§¥£¨

ì ïéàeNð úBLøç úBéçà ézL Bà ,úçwt úçàå úLøç úçàì Bà ,ïéçwt ïéçà éðLïéçà éðL ©©¥¤¤§©©¦©©§¥£¨¥§§¦¦§¥©¦¦§¦¦§¥©¦
ì Bà ,ïéLøççwt ãçàå Løç ãçà ïéçà éðL¯.íeaéiä ïîe äöéìçä ïî ïéøeèt elà éøä ¥§¦¦§¥©¦¤¨¥¥§¤¨¦¥©£¥¥§¦¦©£¦¨¦©¦

úBéøëð eéä íàå¯àéöBäì eöø íàå ;eñBðëé¯,çwt ãçàå Løç ãçà ,ïéçà éðL .eàéöBé §¦¨¨§¦¦§§¦¨§¦¦§¥©¦¤¨¥¥§¤¨¦¥©
ì ïéàeNðúçwtä ìòa Løç úî ,úBçwt úBéçà ézL¯àöz ?úçwtä ìòa çwt äNòi äî §¦¦§¥£¨¦§¥¥¥©©©¦©©©©£¤¦¥©©©©¦©©¥¥

úçwtä ìòa çwt úî .äMà úBçà íeMî¯BzLà àéöBî ?úçwt ìòa Løç äNòi äî ¦£¦¨¥¦¥©©©©¦©©©©£¤¥¥©©¦©©¦¦§
ì ïéàeNð ïéçwt ïéçà éðL .íìBòì äøeñà åéçà úLàå ,èâaúçàå úLøç úçà ,úBéçà ézL §¥§¥¤¨¦£¨§¨§¥©¦¦§¦§¦¦§¥£¨©©¥¤¤§©©

úLøç ìòa çwt úî ;úçwt¯.äMà úBçà íeMî àöz ?úçwt ìòa çwt äNòi äî ¦©©¥¦¥©©©¥¤¤©©£¤¦¥©©©¦©©¥¥¦£¦¨
úçwt ìòa çwt úî¯úLà úàå èâa BzLà úà àéöBî ?úLøçä ìòa çwt äNòi äî ¥¦¥©©©¦©©©©£¤¦¥©©©©¥¤¤¦¤¦§§¥§¤¥¤

ì ïéàeNð ,çwt ãçàå Løç ãçà ,ïéçà éðL .äöéìça åéçàúçàå úLøç úçà ,úBéçà ézL ¨¦©£¦¨§¥©¦¤¨¥¥§¤¨¦¥©§¦¦§¥£¨©©¥¤¤§©©
úLøç ìòa Løç úî ,úçwt¯.äMà úBçà íeMî àöz ?úçwt ìòa çwt äNòi äî ¦©©¥¥¥©©¥¤¤©©£¤¦¥©©©¦©©¥¥¦£¦¨

úçwt ìòa çwt úî¯éöBî ?úLøç ìòa Løç äNòi äîåéçà úLàå ,èâa BzLà úà à ¥¦¥©©©¦©©©©£¤¥¥©©¥¤¤¦¤¦§§¥§¥¤¨¦
ì ïéàeNð ,çwt ãçàå Løç ãçà ,ïéçà éðL .íìBòì äøeñàLøç úî ;úBçwt úBéøëð ézL £¨§¨§¥©¦¤¨¥¥§¤¨¦¥©§¦¦§¥¨§¦¦§¥¥¥

úçwt ìòa¯úçwt ìòa çwt úî .íaééî Bà õìBç Bà ?úçwt ìòa çwt äNòi äî¯äî ©©¦©©©©£¤¦¥©©©¦©©¥§©¥¥¦¥©©©¦©©©
ì ïéàeNð ïéçwt ïéçà éðL .íìBòì àéöBî Bðéàå ,ñðBk ?úçwt ìòa Løç äNòi,úBéøëð ézL ©£¤¥¥©©¦©©¥§¥¦§¨§¥©¦¦§¦§¦¦§¥¨§¦

úLøç ìòa çwt úî ,úLøç úçàå úçwt úçà¯íàå .ñðBk ?úçwt ìòa çwt äNòi äî ©©¦©©§©©¥¤¤¥¦¥©©©¥¤¤©©£¤¦¥©©©¦©©¥§¦
àéöBäì äöø¯úçwt ìòa çwt úî .àéöBé¯Bà õìBç Bà ?úLøç ìòa çwt äNòi äî ¨¨§¦¦¥¦¥©©©¦©©©©£¤¦¥©©©¥¤¤¥

ì íéàeNð ,çwt ãçàå Løç ãçà ,ïéçà éðL .íaééî;úçwt úçàå úLøç úçà ,úBéøëð ézL §©¥§¥©¦¤¨¥¥§¤¨¦¥©§¦¦§¥¨§¦©©¥¤¤§©©¦©©
úLøç ìòa Løç úî¯àéöBäì äöø íàå .ñðBk ?úçwt ìòa çwt äNòi äî¯úçwt ìòa çwt úî .àéöBé¯Løç äNòi äî ¥¥¥©©¥¤¤©©£¤¦¥©©©¦©©¥§¦¨¨§¦¦¥¦¥©©©¦©©©©£¤¥¥

.íìBòì àéöBî Bðéàå ,ñðBk ?úLøç ìòaàøîâéàîe ,ïéàeOð ïðaø eäì eðéwúc úLøçå Løç àðL éàî :àîç øa éîø øîà ©©¥¤¤¥§¥¦§¨¨©¨¦©¨¨©§¨¥¥§¥¤¤§©¦§©¨©¦¦©
eúîe íéLð eàNpL ïè÷å äèBL :àéðúc ?ïéàeOð ïðaø eäì eðéwz àìc äèBLå äèBLc àðL¯ïîe äöéìçä ïî úBøeèt ïäéúBLð §¨§¤§¨§¨©¦§©¨©¦¦§©§¨¤§¨¨¤¨§¨¦¥§¥¤§¦©£¦¨¦

aiäïðaøc àzðwz àîéé÷c ,úLøçå Løç !íe¯ïðaøc àzðwz àîéé÷ àìc äèBLå äèBL .ïéàeOð ïðaø eäì eðéwz¯øc íãà ïéàc ©¦¥¥§¥¤¤§©§¨©©§¨§©¨©©¦§©¨©¦¦¤§¨§¨©§¨©©§¨§©¨©§¥¨¨¨
úçà äôéôëa Lçð íò¯,Løç ?ïéàeOð ïðaø déì eðéwz Løçå ,ïéàeOð ïðaø eðéwz àìc ïè÷ àðL éàîe .ïéàeOð ïðaø eðéwz àì ¦¨¨¦§¦¨©©¨©¦©¨©¦¦©§¨¨¨§¨©¦©¨©¦¦§¥¥©¦¥©¨©¦¦¥¥
ïéàeOð ììëì éúà àìc¯ïéàeOð ììëì éúàc ,ïè÷ ,ïéàeOð ïðaø eðéwz¯ïéàeOð ììëì àéúàc ,äpè÷ éøäå .ïéàeOð ïðaø eðéwz àì §¨¨¥¦§©¦¦©¦©¨©¦¦¨¨§¨¥¦§©¦¦¨©¦©¨©¦¦©£¥§©¨§¨§¨¦§©¦¦

e ,äðàîîc äpè÷ àðL éàîe .ø÷ôä âäðî da eâäðé àlL ,íúä !ïéàeOð ïðaø eðéwúåñàðL éàîïk íàc ?äðàîî àìc úLøç §©¦©¨©¦¦¨¨¤Ÿ¦§£¨¦§©¤§¥©§¨§©¨¦§¨£¨©§¨¥¤¤§¨§¨£¨§¦¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aiw sc zenai(ycew zay meil)

déì éòaéî ïéLwáîmaidn miywany xnel dkixv dzid dpynd ± §©§¦¦¨¥¥
dnvr lr xeq`l dpeekzd `id ixdy ,eze` oiteky `le ,uelgl
z` dnvr lr xeq`l dzpeeka oi`y ax zrck gkene ,maid z`

.maid
:`xnbd dgecíéða dì LiL äMàa ,ïðé÷ñò éàîa àëä,epnnéleëc ¨¨§©©§¦©§¦¨¤¥¨¨¦§¥

dzòcà ä÷qî àì éàädzrc lr dlrn dpi` jk ick cry - ©Ÿ©§¨©©§¨
.lrad mbe mipad mb ezeniy

:`xnbd zwiicnìáàm`íéða dì ïéàd`pd dxcp `ide epnn £¨¥¨¨¦
,lrad ig`néàî,l`eny itl oicd didi dn -ïéLwáîeze` ©§©§¦

:`xnbd dywn .eze` mitek oi`e uelgléðúcà`pzdy mewna ± ©§¨¥
`tiqa aezkiCëì äðåekúð íà,meaiin dnvr riwtdleléôà ¦¦§©§¨§¨£¦

dxcpdìòa éiçawx maid z` oitek oi`,dì õBìçiL epnî ïéLwáî §©¥©§¨§©§¦¦¤¤©£¨
dãéãa éðúéìå ,âBìôéìoipr eze`a df welig zepyl `pzl el did ± ¦§§¦§¥§¦¨

epiide ,ea xaicy envríéøeîà íéøác änamaid z` miteky - ©¤§¨¦£¦
,uelglady`ìáà ,íéða dì LiLy dy`aíéða dì ïéàdxcpy §¤¥¨¨¦£¨¥¨¨¦

,meaiil letize dlra zeniy dzrca dlrny oeik ,dnain d`pd
,meaiid z` repnl dxcpa zpeekzneïéLwáîj` ,dl uelgl epnn §©§¦

.jk lr eze` oitek oi`dpéî òîL àlàdpyndn gken ±àðL àì ¤¨§©¦¨Ÿ§¨
m` oia lcad oi`y ±àðL àìå ,íéða dì Lém` oiae -,íéða dì ïéà ¥¨¨¦§Ÿ§¨¥¨¨¦

BúBà ïéôBke dl uelglkzrc,áøzrya dzrc lr dlrn dpi`y ¦§©
:`xnbd zpwqne .meaiil letizy dxcpdpéî òîLyi ok` ± §©¦¨

.jk gikedl

éàîù úéá êìò ïøãä

ò äòáøà ÷øôàùðù ùøç ¯ øù

mpi`y zyxge yxg i`eyipa dvilge meai ipiipr x`eai df wxta
dnicwd df oipr x`al ick .minkg zpwzn `l` dxezdn milg
mdi`eyip oi`y el`a oiyexibe oi`eyip ipiipr llk dpynd epl

.mixenb oi`eyip
rney epi`y yxgl dpeekd mewn lka minkg exn`y yxg mzq
eiyeciw oi` dxezd one ,zepwdle zepwl zrc ea oi`e ,xacn epi`e
yciw yxgy df ote`ae .milg eiyeciwy epwz minkg mpn` ,milg
oi`y s` lr ,dyxbl lekiy epwze minkg etiqed ,opaxcn dy`
mdiyeciw elge oiyeciw zrya migwt eid m` j` .zrc ea
oi`e ,yxbl zrc el oi` ixdy ,dyxbl leki yxgd oi` ,dxezdn
oky ,dxezd on yxbzdl dleki zyxg la` .dxez ly oiyexib df

.dgxk lra elit` zyxbzn dy`

äðùî
:zyxge yxg ly oiyexibe oi`eyip ipic dligz d`ian dpynd

àNpL Løçdy`úçwt,[zyxg dpi`y-]åok,úLøç àNpL çwt ¥¥¤¨¨¦©©§¦¥©¤¨¨¥¤¤
,opaxcn elg oiyeciwd mdipyayäöø íàlradàéöBäìyxbl - ¦¨¨§¦

,dy`d z`àéöBé.hba dze`äöø íàå`l` dyxbl `lyíéi÷ì ¦§¦¨¨§©¥
,dnr xecle dze`.íéi÷émewn lkn ,zrc xa epi` yxgy s`e §©¥

y ,yxbl leki.äæéîøa àéöBî àeä Ck äæéîøa ñðBk àeäL íLk§¥¤¥¦§¦¨¨¦¦§¦¨
el epwz jk ,dfinx ici lr oiyeciw minkg el epwzy myk ,xnelk

.dyxbl epevxy fnxny ,dfinx ici lr oiyexib
:migwt eid oiyeciw zrya m` oicd dn zx`an dpyndçwt¦¥©

úçwt àNpL,dxezd on elg mdi`eyipeåoi`eyipd xg`äLøçúð ¤¨¨¦©©§¦§¨§¨
,zrc za dpi`e ,dy`däöø íà,dyxblàéöBéza dpi`y s` ,hba ¦¨¨¦

,[oldl x`eank] dgxk lra dyxbl lekiy meyn ,zrcäöø íàå§¦¨¨
dyxgzpy xg` dnr xecl jiyndle dniiwl.íéi÷ém` la` §©¥

úéhzLðdyxbl dvexe oi`eyipd xg` dy`d,àéöBé àìexq`y ¦§©¥Ÿ¦
.xwtd bdpn da ebdpi `ly ick dhey yxbl minkg

m` mle`àeä Løçúð,[lrad-]ähzLð Bà,oiyeciwd xg`lBðéà ¦§¨¥¦§©¨¥
úéîìBò dàéöBîon oiyeciwd elg ixdy ,dyxbl leki epi` - ¦¨¨¦

leki epi` zrc ea oi` eiykry oeike ,zrc ipa eidy ,dxezd
.`txziy cr zinler dyxbl

éøeð ïa ïðçBé éaø øîà,minkgläàöBé äLøçúpL äMàä äî éðtî ¨©©¦¨¨¤¦¦§¥¨¨¦¨¤¦§¨§¨§¨
hbaàéöBî Bðéà LøçúpL Léàäålcad yi recn ,xnelk ,zinler §¨¦¤¦§¨¥¥¦

pa mpi` mdipy ixd mdipia.zrc iBì eøîà,minkgäîBc Bðéà ¨§¥¤
àlLå dðBöøì äàöBé äMàäL ,úLøbúnä äMàì Løâîä Léàä̈¦©§¨¥¨¦¨©¦§¨¤¤¤¨¦¨§¨¦§¨§¤Ÿ

dðBöøìz` mikixv oi`y oeike ,dgxk lra zyxbzn `id oky ¦§¨
.yxbzdl dleki zyxg s` ,dzrc,BðBöøì àlà àéöBî Bðéà Léàäå§¨¦¥¦¤¨¦§

leki epi` yxgzpyk okle ,ezrcl `l` milg oiyexibd oi`y
.yxbl

:mdixacl di`x mi`ian minkgìò àãbãeb ïa ïðçBé éaø ãéòä¥¦©¦¨¨¤§§¨©
äéáà dàéOäL úLøçädzephwa,èâa äàöBé àéäLelgy elit` ©¥¤¤¤¦¦¨¨¦¨¤¦§¨§¥

dlcby xg`l s` mewn lkn ,dia` ici lr dxezd on diyeciw
meyn epiide ,dnvra zyxbzn `id ixd ,a`d gk dpnn rwte

o`kne .oiyexiba dy`d zrc z` jixv oi`yBì eøîàiaxl minkg ¨§
,ixep oa opgeida àöBik Bæ óàelge zgwt dzidy dy` s` ± ©©¥¨

zngn yxbzdl lkez ,dyxgzp jk xg`e ,dxezd on diyeciw
.oiyexibl dy`d zrc z` jixv oi`y mrhd eze`

meai oiprl zyxge yxg ly mpic z` dpynd zx`an dzr
:dvilgeì ïéàeNð ïéLøç ïéçà éðLBà ,úBLøç úBéçà ézLeidy §¥©¦¥§¦§¦¦§¥£¨¥§

oi`eypìBà ,úBç÷t úBéçà ézLoi`eyp eidyìúBéçà ézLyúçà ¦§¥£¨¦§¦§¥£¨©©
odnúçàå úLøçodnBà .úçwteidyúBàeNð úBLøç úBéçà ézL ¥¤¤§©©¦©©§¥£¨¥§§

ìì Bà ,ïéç÷t ïéçà éðLì Bà ,ïéLøç ïéçà éðLLøç ãçà ïéçà éðL ¦§¥©¦¦§¦¦§¥©¦¥§¦¦§¥©¦¤¨¥¥
,çwt ãçàå,opaxcn `l` milg mpi` oiyeciwd el` mipte` lkay §¤¨¦¥©

,mipa `la mig`d on cg` zn m`elà éøä[zn ly ezy`] miypd £¥¥
,íeaéiä ïîe äöéìçä ïî úBøeèt,maid ly ezy` zeg` `idy oeik §¦©£¦¨¦©¦

elg `l ezy` iyeciwy s`e .meaid on dxehtd dexr `id ixde
xeqi` mewn lkn ,dexr dpi` dzeg` dxezd one ,opaxcn `l`
g`l dnaid iyeciw s` ixdy ,opaxc meain xhet opaxc dexr

.weyl zxzen jkle ,opaxcn `l` elg `l znd
,úBiøëð eéä íàåmiypd m` lirl mixen`d mipte`d lka ,xnelk §¦¨¨§¦

,meail eltpe ,zeig` eid `leñBðëé,evlgi `le ,minaid mze` ¦§
.dvilgd ipic lk z` miiwl mileki mpi` zyxge yxg okyåxg` §

eqpkyàéöBäì eöø íà,hba oze`eàéöBéyxg lkk dfinxa ¦¨§¦¦
zngn d`a ixdy ,opaxcn `id meaid zwif lky oeiky .yxbny
exn`y dn llka `ede ,dfinxa dyxbl maid leki ,opaxc oi`eyp

.dfinxa `iven jk dfinxa qpeky myk yxg i`eyipa lirl
eiyeciwy gwt mig` ipya meai ipic d`ian dpyndon elg

eid :opaxcn eiyeciwy yxge dxezdãçàå Løç ãçà ïéçà éðL§¥©¦¤¨¥¥§¤¨
ì ïéàeNð çwt,úBç÷t úBéçà ézLdxezdn elg gwtd iyeciwy ¦¥©§¦¦§¥£¨¦§

e ,opaxcn `l` mpi` yxgd iyeciw eli`eúîdúçwtä ìòa Løç ¥¥¥©©©¦©©
,mipa `laäNòi äîd.úçwtä ìòa çwty `ed oicdàözzy` ©©£¤¦¥©©©©¦©©¥¥

mail dxeq`y ,dvilge meai `la weyl `ypze yxgdíeMî¦
zexräMà úBçàon zycewn gwtd zy` ixdy ,dxezd on £¦¨

m` mle` .dxezdúîdúçwtä ìòa çwtezy` dltpe ,mipa `la ¥¦¥©©©©¦©©
,yxgd g`d iptl meail,úçwt ìòa Løç äNòi äîdxezd on ixd ©©£¤¥¥©©¦©©

meyn ,dnaiil leki epi` opaxcn j` ,meail el dwewf gwtd zy`
jkl .ezy` zeg` `idy,èâa BzLà àéöBîezy` eilr dxq`py ¦¦§§¥

,ezwewf zeg` `idy meyn dzríìBòì äøeñà åéçà úLàådpi` - §¥¤¨¦£¨§¨
meail dwewf `id dxezd ony itl ,mc` meyl `ypidl dleki
yxgd ok enke ,uleg yxg oi`y uelgl leki epi` dlde ,yxgl
.eilr dxeq`e ,opaxcn 'ezy` zeg`' `id oky dnaiil leki epi`

on elg diyeciwy zgwit zeig` izya meai ipic d`ian dpynd
:opaxcn diyeciwy zyxge dxezdì ïéàeNð ïéç÷t ïéçà éðLézL §¥©¦¦§¦§¦¦§¥

úLøç úçà úBéçà,opaxcn elg diyeciwyúçwt úçàå £¨©©¥¤¤§©©¦©©
e ,`ziixe`cn elg diyeciwyçwt äNòi äî ,úLøç ìòa çwt úî¥¦¥©©©¥¤¤©©£¤¦¥©

.úçwt ìòay `ed oicdàözdnaid,äMà úBçà íeMîzxzene ©©¦©©¥¥¦£¦¨
`id dzeg`y `vnpe ,dxezd on el zycewn ezy` ixdy .weyl

m`e .meaie dvilgn dxehty ezy` zeg` zexrìòa çwt úî¥¦¥©©©
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המשך בעמ' קכח



רכ
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gw sc zenai(iyily meil)

àNpéì,mdléðBìt úîçî äøîàåoiicr `edyéìòadleki ipi` ¦¨¥§¨§¨¥£©§¦©§¦
,mdl `ypidl,Léàä ïî àéäL äákò àéä Bædvex `idy dgked efe ¦©¨¨¤¦¦¨¦

`ypidl dnikqn dpi`y zxne` `id m` la` .oe`in dkixve ea
mixg`lúîçîmdyäákò àéä Bæ ,éì ïéðbeäî íðéàL íãà éða ¥£©§¥¨¨¤¥¨§¨¦¦¦©¨¨

,Léàä ïî dðéàLdzid mipbedn eid m`y dixacn rnyn ixdy ¤¥¨¦¨¦
.oe`inl aygp dfe ,mdl z`yip

:ezngn dakrl sqep ote`éøîàc ïéáà øa àðéðç áøå ïéáà øa ééaà©©¥©¨¦§©£¦¨©¨¦§¨§¥
eäééåøz,mdipy exn`y -Léàä ïî àéäL äákò àéä Bæ ,èb dì ïúð ©§©§¨©¨¥¦©¨¨¤¦¦¨¦

dzvxy meyn elv` dakrzdy gken ea dp`in `ly oeiky
,ezy` zeidlåokl,åéáBø÷a äøeñà àéäå äéúBáBø÷a øeñà àeä §¨¦§¤¨§¦£¨¦§¨

dìñôehbd ici lr.äpeäkä ïîm` la`äákò àéä Bæ Ba äðàéî §¨¨¦©§¨¥£¨¦©¨¨
Léàä ïî dðéàL,ezy` zeidl liaya elv` dakrzd `ly - ¤¥¨¦¨¦

åoklïî dìñô àìå åéáBø÷a úøzeî àéäå äéúBáBø÷a øzeî àeä §¨¦§¤¨§¦¤¤¦§¨§Ÿ§¨¨¦
.äpeäkä©§¨

:`xnbd dywnïn÷ì éðz÷ àäoial hba z`vei oia df welig ixd - ¨¨¨¥§©¨
,oldl dpyna x`ean oe`ina z`veiøzeî àeä Léàa úðàîîä©§¨¤¤¨¦¨

äéúBáBø÷a,zp`nnd lyïî dìñô àìå ,åéáBø÷a úøzeî àéäå ¦§¤¨§¦¤¤¦§¨§Ÿ§¨¨¦
.äpeäkäla`äøeñà àéäå äéúBáBø÷a øeñà àeä ,èb dì ïúð ©§¨¨©¨¥¨¦§¤¨§¦£¨

.äpeäkä ïî dìñôe ,åéáBø÷aawri oa xfril` iaxy xazqn `le ¦§¨§¨¨¦©§¨
:`xnbd zvxzn .zncewd dpyna mixacd z` xn` xakéLeøẗ¥

Løôî÷awri oa xfril` iax ixac z` zyxtn d`ad dpynd ± ¨§¨¥
.epzpyna

äðùî
el d`eyp dzidy xg`l dlran z`veiy dphwa dpc epzpyn
z`veid dlecb yi` zy` oicl dpic dey mipte` eli`a ,opaxcn

:hba,Léàa úðàîîäeli`k zaygpe ,oi`eyipd z` xwer oe`ind ©§¨¤¤¨¦
okle ,mlern d`eyp dzid `lúøzeî àéäå äéúBáBø÷a øzeî àeä¨¦§¤¨§¦¤¤

.äpeäkä ïî dìñô àìå ,åéáBø÷amle`øeñà àeä ,èb dì ïúð ¦§¨§Ÿ§¨¨¦©§¨¨©¨¥¨
dì ïúð .äpeäkä ïî dìñôe ,åéáBø÷a äøeñà àéäå äéúBáBø÷adlra ¦§¤¨§¦£¨¦§¨§¨¨¦©§¨¨©¨

,døéæçäå èbjk xg`eBà äìîøàúðå øçàì úàOðå ,Ba äðàéî ¥§¤§¦¨¥£¨§¦¥§©¥§¦§©§§¨
äLøbúð,ipydnBì øBæçì úøzeîdi`eyipny s` lre .oey`xl - ¦§¨§¨¤¤©§

dxifgdl el xeq` did dxe`kle hba d`vi `id ezi` mipey`xd
di`eyipny oeik mewn lkn ,z`yipy xg`l ezyexb xifgn oicn
lhane dphw `idy dlbn df ixd ,oe`ina d`vi `id ezi` miipyd
oica epi`e dl ozipy hbd z` mbe mipey`xd oi`eyipd z` mb

.z`yipyn ezyexb xifgn,døéæçäå Ba äðàéîjk xg`eèb dì ïúð ¥£¨§¤§¦¨¨©¨¥
äLøbúð Bà äìîøàúðå øçàì úàOðå,xg`dnBì øBæçì äøeñà §¦¥§©¥§¦§©§§¨¦§¨§¨£¨©§

xifgnk epic ,hba epnn d`vi dipyd mrtay oeikn ,oey`xl
.z`yipy xg`l ezyexb
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המשך ביאור למסכת יבמות ליום שלישי עמ' א

אגרות קודש

 ב"ה,  ב' שבט, תש"כ

ברוקלין.

 הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה

יצחק יעקב שי'

שלום וברכה!

בסיומו, אשר  בו  לקרות  לי  ונעם  והקודמיו,  ליום החמישי  הנני קבלת מכתבו מאור  מאשר 

נשמעים היהודים במחנו עתה, להבין ההבדל בין ישראל לעמים וכו'.

ויהי רצון אשר תתגדל ההבנה ותתעמק, שהרי שבע הבדלות הן )פסחים קד, א( עד שישיגו גם 

ההבדלה בין קדש לקדש, והרי השגה בענין, הרי זוהי שייכות עכ"פ בדרך מקיף להענין, ואשרי כל אחד 

המשתדל בהפצת עניני תורתנו הק' תורת חיים בכל מקום שידו מגעת, ובפרט שזכה ונשמעים דבריו 

ככתבו.

ומענין לענין באותו ענין, כאשר מתקרבים אנו ליו"ד שבט הבע"ל, יום ההילולא של כ"ק מו"ח 

מהנכון  דין,  בעלמא  ההילולא  בעל  מחיי  פרטים  כמה  יודע  ובטח  זי"ע,  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר 

שבהסברה מתאימה יספר להם מעבודתו של בעל ההילולא בעניני התורה ומצותי', ועד לסכנת נפשות 

ממש, שמזה מובן גודל החובה והשתדלות מצד כל אחד הנמצא במקום, שאפשרית מלאה בידו לעשות 

בזה מבלי כל מפריע וכו'.

ויהי רצון שבכל הנ"ל יבשר טוב מתוך בריאות הגוף ומנוחת הנפש.

בברכה.

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gw sc zenai(iyily meil)

m`d ,wtqd iccve,äåöî íB÷îa äúéî øçàì ïeàéî Léxnelk ¥¥§©©¦¨¦§¦§¨
riwtdl ick dlra zzin xg` o`nl dphwl xizdl yi m`d

,meai zevn miiwl zpn lr dipy xeqi` dpnnéðL eøëN .àì BàŸ¨§§¥
úéáa àáé÷ò éaø úà eìàLå eàáe ,æeæ úBàî òaøàa íãà éða§¥¨¨§©§©¥¨§¨£¤©¦£¦¨§¥

,øñàå ïéøeñàäel`y oke.øñàå ,ïéáéöða äøéúa ïa äãeäé éaø úà ¨£¦§¨©¤©¦§¨¤§¥¨¦§¦¦§¨©
[dxiza oa dcedi iaxe `aiwr iax] mi`pzd ,ax zrcly `vnp

oe`iny mixaeq,oey`xd dlra ly hb lhan epi` ipyd lraa
itl ,ef dl`y el`yp `l llky xaq iqei iaxa l`rnyi iax eli`e
ipy dzrn .mcewd dlra ly hb lhan df lraa oe`iny heyty
z` dpyy iqei iaxa l`rnyi iax md ,epzpyn z` epyy mi`pzd

.`tiqd z` dpyy axe ,`yixd
lra ly hb lhan epi` df lraa oe`iny ax zhiya dpc `xnbd

:mcewäæ ìL åéçàì úøzenL áø äãBîe ,ïàéLà øa ÷çöé áø øîà̈©©¦§¨©©§¨¤©¤¤¤§¨¦¤¤
.åéìò äøñàpLxeq` hb ozpy oey`xd lraly s` ,xnelk ¤¤¤§¨¨¨

mewn lkn ,eixg`l el d`yipy lraa dp`in m` s` dxifgdl
dpi`e ,dl `ypidl el xzeny ax dcen oey`xd lrad ly eig`l

:`xnbd dywn .eig` zyexbl zaygpàèéLteig`ly oicd jky §¦¨
`weec ixdy ,zxzen `ideäéð àeädf `ed ±úøkîcdphwd ¦§©¤¤

,åéúBöéø÷e åéúBæéîøao`nl dze` dzti `edy minkg eyyge ¦§¦¨§¦¨
,dxifgdl el exq` okle ,eil` xefgzy ick ipyd dlraaìáà£¨

åéçà,eizevixwe eizefinx zxkn dpi` `idyàìyygd miiw ¨¦Ÿ
oe`ind ici lry heyte ,dp`yiy ick dlraa o`nl dze` dztiy

:`xnbd zvxzn .eig` zyexb cer dpi`àîéúc eäîxn`z `ny - ©§¥¨
éàä øæâéìyxbnd ig`a xeq`le xefbl yiy ±éàä eèàmeyn - ¦§©©¨©

lkeiy dlral mb xizdl erhi eig`l xizp m`y ,envr yxbnd
,dxifgdlïì òîLî à÷`ypil zxzene ok exfb `ly wgvi iax ¨©§©¨

.eig`l
:dpey ote`a o`iy` xa wgvi ax ixac z` epyy yiéøîàc àkéàå§¦¨§¨§¥

jky mixne` yie -,Bì äøeñàL íLk ,ïàéLà øa ÷çöé áø øîà̈©©¦§¨©©§¨§¥¤£¨
.ïéçàì äøeñà Ck:`xnbd dywníäéúBöéø÷a úøkî dðéà àäå ¨£¨¨©¦§¨¥¨©¤¤¦§¦¥¤

íäéúBæéîøedze` eztiy yygd mabl miiw `l ok m`e mig`d ly §¦¥¤
:`xnbd zvxzn .dlraa o`nlàeä eèà åéçà äøéæbminkg - §¥¨¨¦¨

dlral mb xizdl erhi dze` z`yl mig`l xizp m`y eyyg
.mig`l mb dze` exq` okle ,dyxiby

äðùî
eig` zyexb dzidy [dphw e` dlecb] dy` meaia dpc epzpyn

:mipey`x mi`eyipadøéæçäå äMàä úà Løâîämipa `la zne ©§¨¥¤¨¦¨§¤§¦¨
,íáiì úøzeîdi`eyipa eig`n dyxbzdy xg`ny mixne` `le ¤¤©¨¨

.eig` zyexb oicn maid lr dxqe`l yi ,ezi` mipey`xd
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רכי
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gw sc zenai(iyily meil)

àNpéì,mdléðBìt úîçî äøîàåoiicr `edyéìòadleki ipi` ¦¨¥§¨§¨¥£©§¦©§¦
,mdl `ypidl,Léàä ïî àéäL äákò àéä Bædvex `idy dgked efe ¦©¨¨¤¦¦¨¦

`ypidl dnikqn dpi`y zxne` `id m` la` .oe`in dkixve ea
mixg`lúîçîmdyäákò àéä Bæ ,éì ïéðbeäî íðéàL íãà éða ¥£©§¥¨¨¤¥¨§¨¦¦¦©¨¨

,Léàä ïî dðéàLdzid mipbedn eid m`y dixacn rnyn ixdy ¤¥¨¦¨¦
.oe`inl aygp dfe ,mdl z`yip

:ezngn dakrl sqep ote`éøîàc ïéáà øa àðéðç áøå ïéáà øa ééaà©©¥©¨¦§©£¦¨©¨¦§¨§¥
eäééåøz,mdipy exn`y -Léàä ïî àéäL äákò àéä Bæ ,èb dì ïúð ©§©§¨©¨¥¦©¨¨¤¦¦¨¦

dzvxy meyn elv` dakrzdy gken ea dp`in `ly oeiky
,ezy` zeidlåokl,åéáBø÷a äøeñà àéäå äéúBáBø÷a øeñà àeä §¨¦§¤¨§¦£¨¦§¨

dìñôehbd ici lr.äpeäkä ïîm` la`äákò àéä Bæ Ba äðàéî §¨¨¦©§¨¥£¨¦©¨¨
Léàä ïî dðéàL,ezy` zeidl liaya elv` dakrzd `ly - ¤¥¨¦¨¦

åoklïî dìñô àìå åéáBø÷a úøzeî àéäå äéúBáBø÷a øzeî àeä §¨¦§¤¨§¦¤¤¦§¨§Ÿ§¨¨¦
.äpeäkä©§¨

:`xnbd dywnïn÷ì éðz÷ àäoial hba z`vei oia df welig ixd - ¨¨¨¥§©¨
,oldl dpyna x`ean oe`ina z`veiøzeî àeä Léàa úðàîîä©§¨¤¤¨¦¨

äéúBáBø÷a,zp`nnd lyïî dìñô àìå ,åéáBø÷a úøzeî àéäå ¦§¤¨§¦¤¤¦§¨§Ÿ§¨¨¦
.äpeäkäla`äøeñà àéäå äéúBáBø÷a øeñà àeä ,èb dì ïúð ©§¨¨©¨¥¨¦§¤¨§¦£¨

.äpeäkä ïî dìñôe ,åéáBø÷aawri oa xfril` iaxy xazqn `le ¦§¨§¨¨¦©§¨
:`xnbd zvxzn .zncewd dpyna mixacd z` xn` xakéLeøẗ¥

Løôî÷awri oa xfril` iax ixac z` zyxtn d`ad dpynd ± ¨§¨¥
.epzpyna

äðùî
el d`eyp dzidy xg`l dlran z`veiy dphwa dpc epzpyn
z`veid dlecb yi` zy` oicl dpic dey mipte` eli`a ,opaxcn

:hba,Léàa úðàîîäeli`k zaygpe ,oi`eyipd z` xwer oe`ind ©§¨¤¤¨¦
okle ,mlern d`eyp dzid `lúøzeî àéäå äéúBáBø÷a øzeî àeä¨¦§¤¨§¦¤¤

.äpeäkä ïî dìñô àìå ,åéáBø÷amle`øeñà àeä ,èb dì ïúð ¦§¨§Ÿ§¨¨¦©§¨¨©¨¥¨
dì ïúð .äpeäkä ïî dìñôe ,åéáBø÷a äøeñà àéäå äéúBáBø÷adlra ¦§¤¨§¦£¨¦§¨§¨¨¦©§¨¨©¨

,døéæçäå èbjk xg`eBà äìîøàúðå øçàì úàOðå ,Ba äðàéî ¥§¤§¦¨¥£¨§¦¥§©¥§¦§©§§¨
äLøbúð,ipydnBì øBæçì úøzeîdi`eyipny s` lre .oey`xl - ¦§¨§¨¤¤©§

dxifgdl el xeq` did dxe`kle hba d`vi `id ezi` mipey`xd
di`eyipny oeik mewn lkn ,z`yipy xg`l ezyexb xifgn oicn
lhane dphw `idy dlbn df ixd ,oe`ina d`vi `id ezi` miipyd
oica epi`e dl ozipy hbd z` mbe mipey`xd oi`eyipd z` mb

.z`yipyn ezyexb xifgn,døéæçäå Ba äðàéîjk xg`eèb dì ïúð ¥£¨§¤§¦¨¨©¨¥
äLøbúð Bà äìîøàúðå øçàì úàOðå,xg`dnBì øBæçì äøeñà §¦¥§©¥§¦§©§§¨¦§¨§¨£¨©§

xifgnk epic ,hba epnn d`vi dipyd mrtay oeikn ,oey`xl
.z`yipy xg`l ezyexb
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gw sc zenai(iyily meil)

m`d ,wtqd iccve,äåöî íB÷îa äúéî øçàì ïeàéî Léxnelk ¥¥§©©¦¨¦§¦§¨
riwtdl ick dlra zzin xg` o`nl dphwl xizdl yi m`d

,meai zevn miiwl zpn lr dipy xeqi` dpnnéðL eøëN .àì BàŸ¨§§¥
úéáa àáé÷ò éaø úà eìàLå eàáe ,æeæ úBàî òaøàa íãà éða§¥¨¨§©§©¥¨§¨£¤©¦£¦¨§¥

,øñàå ïéøeñàäel`y oke.øñàå ,ïéáéöða äøéúa ïa äãeäé éaø úà ¨£¦§¨©¤©¦§¨¤§¥¨¦§¦¦§¨©
[dxiza oa dcedi iaxe `aiwr iax] mi`pzd ,ax zrcly `vnp

oe`iny mixaeq,oey`xd dlra ly hb lhan epi` ipyd lraa
itl ,ef dl`y el`yp `l llky xaq iqei iaxa l`rnyi iax eli`e
ipy dzrn .mcewd dlra ly hb lhan df lraa oe`iny heyty
z` dpyy iqei iaxa l`rnyi iax md ,epzpyn z` epyy mi`pzd

.`tiqd z` dpyy axe ,`yixd
lra ly hb lhan epi` df lraa oe`iny ax zhiya dpc `xnbd

:mcewäæ ìL åéçàì úøzenL áø äãBîe ,ïàéLà øa ÷çöé áø øîà̈©©¦§¨©©§¨¤©¤¤¤§¨¦¤¤
.åéìò äøñàpLxeq` hb ozpy oey`xd lraly s` ,xnelk ¤¤¤§¨¨¨

mewn lkn ,eixg`l el d`yipy lraa dp`in m` s` dxifgdl
dpi`e ,dl `ypidl el xzeny ax dcen oey`xd lrad ly eig`l

:`xnbd dywn .eig` zyexbl zaygpàèéLteig`ly oicd jky §¦¨
`weec ixdy ,zxzen `ideäéð àeädf `ed ±úøkîcdphwd ¦§©¤¤

,åéúBöéø÷e åéúBæéîøao`nl dze` dzti `edy minkg eyyge ¦§¦¨§¦¨
,dxifgdl el exq` okle ,eil` xefgzy ick ipyd dlraaìáà£¨

åéçà,eizevixwe eizefinx zxkn dpi` `idyàìyygd miiw ¨¦Ÿ
oe`ind ici lry heyte ,dp`yiy ick dlraa o`nl dze` dztiy

:`xnbd zvxzn .eig` zyexb cer dpi`àîéúc eäîxn`z `ny - ©§¥¨
éàä øæâéìyxbnd ig`a xeq`le xefbl yiy ±éàä eèàmeyn - ¦§©©¨©

lkeiy dlral mb xizdl erhi eig`l xizp m`y ,envr yxbnd
,dxifgdlïì òîLî à÷`ypil zxzene ok exfb `ly wgvi iax ¨©§©¨

.eig`l
:dpey ote`a o`iy` xa wgvi ax ixac z` epyy yiéøîàc àkéàå§¦¨§¨§¥

jky mixne` yie -,Bì äøeñàL íLk ,ïàéLà øa ÷çöé áø øîà̈©©¦§¨©©§¨§¥¤£¨
.ïéçàì äøeñà Ck:`xnbd dywníäéúBöéø÷a úøkî dðéà àäå ¨£¨¨©¦§¨¥¨©¤¤¦§¦¥¤

íäéúBæéîøedze` eztiy yygd mabl miiw `l ok m`e mig`d ly §¦¥¤
:`xnbd zvxzn .dlraa o`nlàeä eèà åéçà äøéæbminkg - §¥¨¨¦¨

dlral mb xizdl erhi dze` z`yl mig`l xizp m`y eyyg
.mig`l mb dze` exq` okle ,dyxiby

äðùî
eig` zyexb dzidy [dphw e` dlecb] dy` meaia dpc epzpyn

:mipey`x mi`eyipadøéæçäå äMàä úà Løâîämipa `la zne ©§¨¥¤¨¦¨§¤§¦¨
,íáiì úøzeîdi`eyipa eig`n dyxbzdy xg`ny mixne` `le ¤¤©¨¨

.eig` zyexb oicn maid lr dxqe`l yi ,ezi` mipey`xd
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המשך ביאור למסכת יבמות ליום שלישי עמ' ב

אגרות קודש

 ב"ה,  ב' שבט, תש"כ

ברוקלין.

הנהלת צעירי אגודת חב"ד באה"ק ת"ו

סניף ירושלים עיה"ק ת"ו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשרים קבלת מכתבם והדו"חים עם המצורף אליהם.

ויהי רצון שיבשרו טוב בעניני הפצת המעינות חוצה, באופן דמוסיף והולך, והרי זהו ג"כ תוכן 

הדרישה, יפוצו דוקא.

זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  ההילולא  ליום  להכנה  בהנוגע  פשוט,  וגם  כמובן  ובזה 

נבג"מ זי"ע, נשיא דורנו.

והרי זכות הרבים מסייעתם להצלחה מופלגה בכל האמור, ביחד עם הנקודה שנמצאים אנו 

בשנת המאתים להסתלקות הילולא של הבעש"ט ז"ל.

ויהי רצון שגם בזה תתאחדנה שתי הנקודות, הגבוה גבוה יותר, שזהו ענין הילולא, שהנשמה 

עולה עוד עלי', ויומשך בהנוגע לפועל עד למטה מטה יותר, למעשה בחיי היום יומי במשך כל השנה, 

שרובה ימות החול דוקא. וק"ל.

בברכה לבשו"ט ומפורטות בכל האמור,

מ. שניאורסאהן

 



רכב
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hw sc zenai(iriax meil)

:xfrl` iax ly ewitql ax zaeyzdéì øîà,xfrl` iaxl axeðééä ¨©¥©§
,øáñ÷c íeMî ,ìàéìîb ïaøc àîòèyäøèôð ,äîáé úBçà Lc÷îä ©§¨§©¨©§¦¥¦§¨¨©©§©¥£§¨¨¦§§¨

,dì äëìäå äîáéxaky xg`l mb dwifd z` riwtdl ozipy epiide §¨¨§¨§¨¨
df itle ,dzeg`a maid iyeciw ici lr ,dlgìòa éàezy` z` ¦¨©

,dlicbdynïéàe ,dvilg ila dzeg` `vz -àì ìòa àì éàoi` ± ¦¦Ÿ¨©Ÿ
.zxhtp zeg`d
:`xnbd dywnàäì øîà áø áéëLå íééð ék àðéîà ,úLL áø øîà̈©©¥¤£¦¨¦¨¥§¨¥©£©§¨

àzòîL,akye mpnpzdy drya ef dreny xn` axy ip` xne` - §©§¨
,mipekp eixac oi` ixdyàéðúc,`ziixaaäpèwä úà Lc÷îä §©§¨©§©¥¤©§©¨

.ïééeìz äéLec÷:`xnbd zxxanéàîdiyeciwy dpeekd dn - ¦¤¨§¦©
dãäa éìãb äìãb ék åàì ,ïééeìz`id xy`ky dpeekd oi` m`d ± §¦¨¦¨§¨¨§¥©£¨

,dxezdn diyeciw `linn miyrp ,dlecb ziyrpàìc áb ìò óàå§©©©§Ÿ
ìòaeyrp dzliraa wxy xaeqd axk `le ,dlcby xg`l dze` ¨©

.dxezdn diyeciw
:`xnbd zvxznïîçð áøc déøa ïéáø déì øîàoi` ,zyy axl ¨©¥©¦§¥§©©§¨

libl dzrbd onfa miielz dphwd iyeciwy `ziixad zpeek
`l` ,dlecb ea ziyrpyàîéé÷å àéìz àìúéî äpè÷c àúléî àä̈¦§¨¦§©¨¦§¨©§¨§©§¨

,àì ìòa àì éà ïéà ìòa éàdznkqda miielz oiyeciwd xnelk ¦¨©¦¦Ÿ¨©Ÿ
dilr `aiy d`iaa dielz dznkqde ,dxezdn el zycewn zeidl
`ai `l m` la` ,el ycwzdl dvxze mikqz f` wxy ,lcbzyk

meyn .el` dxez iyeciwa dvex dpi` dilräøîàcdphwd §¨§¨
,dxezdn zycewn ipi`y cer lk ,dnvrléãò àeäéàpéî óyi ± £¦¦©

,ipevx cbp hba ip`ivedl leki `edy dfa ,ilr zeticr elàðàå©£¨
dépéî àðôéãòo`nl izlekiay dfa ,eilr zeticr yi mb ile ± £¦§¨¦¥

lke` `l aey dxezdn zycewn did`yk la` ,hb `la z`vle
.o`nl

:`xnbd dywnáø øáñåax xaeq mpn` m`d ±ìòa éàdze` §¨©©¦¨©
dlcbykïéà,dxezdn diyeciw ok` -øîzéà àäå ,àì ìòa àì éà ¦¦Ÿ¨©Ÿ§¨¦§©

,mi`xen` zwelgn yxcnd ziaa dxn`p ixde -àlL äpè÷§©¨¤Ÿ
äðàéîdlraaúàOðå äãîòå äìécâäådlaiwy `la xg` mc`l ¥£¨§¦§¦¨§¨§¨§¦¥

,dlran hb,éðMî èb äëéøö dðéà ,øîà áøoiicr `idy oeiky ©¨©¥¨§¦¨¥¦¥¦
.ipyd ly oiyeciwd llk elg `l dxezd on oey`xl d`eyp

.éðMî èb äëéøö ,øîà ìàeîLe§¥¨©§¦¨¥¦¥¦
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המשך ביאור למסכת יבמות ליום רביעי עמ' ב

אגרות קודש

 ב"ה,  ב' שבט, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה לשני מכתביו מכ"ד טבת, יום ההילולא של רבנו הזקן.

במ"ש מה לעשות עם הכספים שקבלו.

ע"פ מאמר רז"ל בכגון דא, יעשה בהם סגולה )כמובן באם הוא בהסכמתה המלאה של זוגתו 

לצדקה,  תיכף  יפריש  צדקה(,  בעניני  מדקדקין  אין  )שהרי  חומש  לערך  אשר  מהנכון  תחי'(,  הרבנית 

ובהשאר ישתמשו במשך הזמן לעניני תורה ומצות, ובזה כמובן וגם פשוט הוצאות חינוך על טהרת 

הקדש של יו"ח שי', אלא שבינתים יוכלו להשקיע )אינוועסטירן( בענין שיהי' הקרן קיים ונושא פירות, 

ועד"ז, ז.א. בהנוגע להשקעה להטראסט פאנד, אלא שגם על זה יפרישו ממעותיהם הם לצדקה, בין 

מעשר לחומש, שהרי זכין לאדם שלא בפניו, ובפרט קטנה שברשות אבי' היא.

השנה  בכל  ניכר  רישומו  שיהי'  רצון  ויהי  הבע"ל,  שבט  יו"ד  ההילולא  ליום  מתכוננים  בטח 

כולה.

בברכה לבשו"ט.

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ew sc zenai(oey`x meil)

.dlra ig` ok` `ed el zvlegåokïéøékî ïk íà àlà ïéðàîî ïéà §¥§¨£¦¤¨¦¥©¦¦
.ea zp`nn `idy df zy` ok` `idy mirceie ,dphwd z` oic zia

Cëéôìdvilgd z` e`xy micrïéàL ét ìò óà ,äöéìç èb ïéáúBk §¦¨§¦¥£¦¨©©¦¤¥
mdïéøékî,dnaide maid z`åoe`ind z` mi`exy micr ok ©¦¦§

ïéàL ét ìò óà ïeàéî èb ïéáúBëmdïéøékî,dphwd z`àìå §¦¥¥©©¦¤¥©¦¦§Ÿ

ïéòBè ïéc úéáì ïðéLééçeyre oic zia erh `ny yeygl mdl oi`e ± ©§¦©§¥¦¦
mileki `l` ,dy`de yi`d z` xikdl ilan oe`inde dvilgd z`
e` uelgl mze` migipn oic zia eid `ly jk lr jenql micrd

.md in mdl xxazdy mcew o`nl
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רכג
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hw sc zenai(iriax meil)

:xfrl` iax ly ewitql ax zaeyzdéì øîà,xfrl` iaxl axeðééä ¨©¥©§
,øáñ÷c íeMî ,ìàéìîb ïaøc àîòèyäøèôð ,äîáé úBçà Lc÷îä ©§¨§©¨©§¦¥¦§¨¨©©§©¥£§¨¨¦§§¨

,dì äëìäå äîáéxaky xg`l mb dwifd z` riwtdl ozipy epiide §¨¨§¨§¨¨
df itle ,dzeg`a maid iyeciw ici lr ,dlgìòa éàezy` z` ¦¨©

,dlicbdynïéàe ,dvilg ila dzeg` `vz -àì ìòa àì éàoi` ± ¦¦Ÿ¨©Ÿ
.zxhtp zeg`d
:`xnbd dywnàäì øîà áø áéëLå íééð ék àðéîà ,úLL áø øîà̈©©¥¤£¦¨¦¨¥§¨¥©£©§¨

àzòîL,akye mpnpzdy drya ef dreny xn` axy ip` xne` - §©§¨
,mipekp eixac oi` ixdyàéðúc,`ziixaaäpèwä úà Lc÷îä §©§¨©§©¥¤©§©¨

.ïééeìz äéLec÷:`xnbd zxxanéàîdiyeciwy dpeekd dn - ¦¤¨§¦©
dãäa éìãb äìãb ék åàì ,ïééeìz`id xy`ky dpeekd oi` m`d ± §¦¨¦¨§¨¨§¥©£¨

,dxezdn diyeciw `linn miyrp ,dlecb ziyrpàìc áb ìò óàå§©©©§Ÿ
ìòaeyrp dzliraa wxy xaeqd axk `le ,dlcby xg`l dze` ¨©

.dxezdn diyeciw
:`xnbd zvxznïîçð áøc déøa ïéáø déì øîàoi` ,zyy axl ¨©¥©¦§¥§©©§¨

libl dzrbd onfa miielz dphwd iyeciwy `ziixad zpeek
`l` ,dlecb ea ziyrpyàîéé÷å àéìz àìúéî äpè÷c àúléî àä̈¦§¨¦§©¨¦§¨©§¨§©§¨

,àì ìòa àì éà ïéà ìòa éàdznkqda miielz oiyeciwd xnelk ¦¨©¦¦Ÿ¨©Ÿ
dilr `aiy d`iaa dielz dznkqde ,dxezdn el zycewn zeidl
`ai `l m` la` ,el ycwzdl dvxze mikqz f` wxy ,lcbzyk

meyn .el` dxez iyeciwa dvex dpi` dilräøîàcdphwd §¨§¨
,dxezdn zycewn ipi`y cer lk ,dnvrléãò àeäéàpéî óyi ± £¦¦©

,ipevx cbp hba ip`ivedl leki `edy dfa ,ilr zeticr elàðàå©£¨
dépéî àðôéãòo`nl izlekiay dfa ,eilr zeticr yi mb ile ± £¦§¨¦¥

lke` `l aey dxezdn zycewn did`yk la` ,hb `la z`vle
.o`nl

:`xnbd dywnáø øáñåax xaeq mpn` m`d ±ìòa éàdze` §¨©©¦¨©
dlcbykïéà,dxezdn diyeciw ok` -øîzéà àäå ,àì ìòa àì éà ¦¦Ÿ¨©Ÿ§¨¦§©

,mi`xen` zwelgn yxcnd ziaa dxn`p ixde -àlL äpè÷§©¨¤Ÿ
äðàéîdlraaúàOðå äãîòå äìécâäådlaiwy `la xg` mc`l ¥£¨§¦§¦¨§¨§¨§¦¥

,dlran hb,éðMî èb äëéøö dðéà ,øîà áøoiicr `idy oeiky ©¨©¥¨§¦¨¥¦¥¦
.ipyd ly oiyeciwd llk elg `l dxezd on oey`xl d`eyp

.éðMî èb äëéøö ,øîà ìàeîLe§¥¨©§¦¨¥¦¥¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ew sc zenai(oey`x meil)

.dlra ig` ok` `ed el zvlegåokïéøékî ïk íà àlà ïéðàîî ïéà §¥§¨£¦¤¨¦¥©¦¦
.ea zp`nn `idy df zy` ok` `idy mirceie ,dphwd z` oic zia

Cëéôìdvilgd z` e`xy micrïéàL ét ìò óà ,äöéìç èb ïéáúBk §¦¨§¦¥£¦¨©©¦¤¥
mdïéøékî,dnaide maid z`åoe`ind z` mi`exy micr ok ©¦¦§

ïéàL ét ìò óà ïeàéî èb ïéáúBëmdïéøékî,dphwd z`àìå §¦¥¥©©¦¤¥©¦¦§Ÿ

ïéòBè ïéc úéáì ïðéLééçeyre oic zia erh `ny yeygl mdl oi`e ± ©§¦©§¥¦¦
mileki `l` ,dy`de yi`d z` xikdl ilan oe`inde dvilgd z`
e` uelgl mze` migipn oic zia eid `ly jk lr jenql micrd

.md in mdl xxazdy mcew o`nl
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המשך ביאור למסכת יבמות ליום ראשון עמ' א

אגרות קודש

 ב"ה,  ב' שבט, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

הקודם,  מכתבי  קבלתו  בעת  הטובה  החלטתו  אודות  כותב  בו  טבת,  מכ"ד  למכתבו  במענה 

ושלאחרי זמן, בכל זה לא יכול לעמוד בנסיון וכו'.

וידועים דברי חכמנו ז"ל בכגון זה, אשר אל יפול לב האדם עליו באם לא עמד בנסיון ונכשל 

ח"ו, וכל שכן שלא יבוא לידי יאוש ח"ו במלחמתו עם היצר הרע, כי אדרבה, היאוש ונפילת רוח הם 

מכלי זינו ותכסיסי מלחמתו של היצר הרע, באמרו לאדם - ישראל עם קרובו אתם קרוים אדם - שכל 

אחד מהם נקרא בן אברהם יצחק ויעקב, לשלול המלחמה אתו, כיון שלא תצליח ח"ו וכו', ואדרבה 

באם נכשל ורואה איך שרע ומר הכשלון שלא לבד שזהו היפך רצון הבורא נותן התורה ומצוה המצוה, 

אלא שזהו גם כן מביא חורבן והירוס חייו הגשמים, חייו בעולם הזה, על ידי זה יתוסף בו כח חדש 

וחזק במלחמה האמורה וסוף סוף מתקיימת ההבטחה, אדם מקדש עצמו מעט מלמטה מקדשין אותו 

הרבה מלמעלה.

א( בכדי לחזק מלחמה האמורה ולקרב הנצחון, מהנכון ביותר, שישתדל שלא יהי' אצלו מעות 

מלבד סכומים הכי נחוצים לקנות דברים קטנים וכיו"ב.

ב( ויתחבר ככל האפשרי אך ורק עם אנשים שומרי תורה ומצוה, ובפרט שכל אחד מישראל 

נצטוה על זה, וכמאמר חכמנו ז"ל הרבה חברות עושה, וטוב לצדיק וטוב לשכנו ולהיפך.

למשקים  הנוטה  הרצון,  על  ולהתגבר  להתחזק  בכדי  תרופות  יודעים  רופאים  כיון שכמה  ג( 

חריפים כיו"ב ובמשך הזמן לבטלו כלה, ישאל אותם וימלא ההוראות שלהם, ועוד וגם זה עיקר יעשה 

לו  שנדמה  בזמן  ובפרט  עליהם,  יחזור  לזמן  ומזמן  תהלים  סימני  איזה  משניות  פרקים  באיזה  בקי 

שכאילו נתעורר הרצון שלא כציווי האמור.

לכתבו שאין לו התמדה כמו שצריך - מהעצות היעוצות בזה, כשרואה שנתמעטה ההתמדה, 

להחליף הלימוד מהלכה לאגדה, מתורה שבכתב לתורה שבעל פה או להיפך.

נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  ההילולא  ליום  בסמיכות  הזמן  יהי'  זה,  מכתבי  קבלת  ולעת 

ישראל, וכמו מכל ענין גם בזה יש על כל אחד מאתנו וגם הוא בכלל כמובן, ללמוד הוראה בעבודת 

האדם לקונו, והוא: ומה במקום של סכנת נפשות ממש אשר אין לך רצון חזק יותר באדם מהרצון 

לחיים, הנה למען התורה והמצוה מסר בעל ההילולא נפשו בשביל לקיים רצון הבורא ואמר אשר זהו 

המקוה מכל אחד, עאכו"כ כשאין כל סכנה ח"ו כלל וכלל כי אם תאוה עוברת ורצון עובר, שלאחרי 

איזה רגעים יתחרט על הרצון והתאוה, שמביא רק לידי הירוס חייו, הרי פשוט שצריך לקיים מצות 

הבורא ולהתנהג בדרכי נועם בדרכי שלום דרך תורתנו תורת חיים,

ואחכה למענתו בכל האמור לעיל בהקדם האפשרי ות"ח מראש.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א



רכד

אגרות קודש

 ב"ה,  ג' שבט, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ה טבת, בו כותב אודות השידוך אשר ישר הדבר בעיני שניהם, אבל בני 

המשפחה של המדוברת מעכבים בדבר.

הוא  הפנימי  שהטעם  רושם  יש   - שלה  המשפחה  מצד  להסירוב  הנאמר  הטעם  שכותב  ואף 

שרוצים יראת שמים שלימה יותר מצדו ואם כן הוא, הרי מובן וגם פשוט שעליו למלאות דרישה זו ולא 

רק מפני שהמשפחה דורשת האמור, אלא בעיקר - שהוא ציווי תוה"ק תורת חיים ושנצטוינו להעלות 

בקדש, ואם בכל המקומות ובכל הזמנים נצטוינו על זה, עאכו"כ בזמננו ובאה"ק ת"ו ביחוד אשר עלי' 

נאמר, עיני ה"א בה מראשית השנה ועד אחרית שנה.

בנין עדי עד, הרי האמור הכרחי  וחיוני לבנות בית בישראל  וכשמתכוננים לצעד כה החלטי 

וחיוני הוא, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

ביחד עם האמור, וכיון שעל האדם לעשות בדרך הטבע את התלוי בו, יש להשתדל ע"י ידידים 

ומכירים של משפחתה שישפיעו על המסרבים לשנות דעת]ם[.

ומאחר שכל ענין בהשגחה פרטית, ומזכיר במכתבו אשר הסבא שלו הי' ממיסדי ומראשוני 

קהלת המקובלים, עלי החובה )והזכות( להעירו על ההכרח הגמור וחובת גברא לקבוע עתים בלימוד 

פנימיות התורה, אשר בדורנו נתגלתה בתורת החסידות, ולפשיטות הענין באריכות בזה אך למותר.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr iw sc zenai(iying meil)

ïðzäå ,àéä äöéìçdpyna(:cw lirl)õìçpL Løç,ulgy ±úLøçå £¦¨¦§¨§©¥¥¤¤§©§¥¤¤
ïèwä ïî úöìBçå ,äöìçL,ohw mail zvlegd -.äìeñt dúöéìç ¤¨§¨§¤¤¦©¨¨£¦¨¨§¨

:`xnbd zvxznäàéaà ,áø øîà ìcéb áø øîàdxn`y dpynd - ¨©©¦©¨©©©¦¨
z`iay epiide ,d`ial wx dpeekzd zephwd oick zeyxgd oicy

.dzxv zxhet odn zg`
:sqep uexizäöéìçà àîéz eléôà ,øîà àáøxn`z m` elit` - ¨¨¨©£¦¥¨©£¦¨

dpyndn zeywdl oi` ,dvilg lr mb exn`p dpynd ixacy
y meyn ,dleqt zyxg zvilgy zxne`dïàkzwqer epzpyn - ¨

,àøwéòî úLøçadzvilgy zyxg xak dzeida d`yipy xnelk §¥¤¤¥¦¨¨
eli`e ,dxiykïàkzwqer ,lirl dpynd -úçwôazyxga ± ¨§¦©©

d`ixa dzid di`eyip zryay,äLøçúð Ck øçàådzvilgy §©©¨¦§¨§¨
y ,`ed odipia lcadd .dleqtàøwéòî úLøç,oi`eyipd zryn ± ¥¤¤¥¦¨¨

ìòc éëéä ék,dfinx ici lr dze` qpk eig`y myk -÷ôð éëä- ¦¥¦§¨¨¥¨¥
la` .dfinxn drexb `l dvilgde ,dfinxa maidn z`vei `id jk

dzidy dy`úçwt,dxezdn `id mail dzwif ,di`eyip zrya ¦©©
åm`,äLøçúð Ck øçàdvilge dfinxa z`vei dpi` `idàìxizz §©©¨¦§¨§¨Ÿ

oeik ,dze`da àákòîcdvilga zakrny ±äéiø÷z`ixw ± ¦§©§¨¨§¦¨
dpi` dvilgd mcrlay dvilgd zra dnaid ici lr miweqt

.`exwl zrcei dpi`y dhey `id zyxgde ,dliren
:`xnbd dywnéiaà déáéúéà,daxlåikäöéìç úa àøwéòî úLøç ¥¦¥©©¥§¥¤¤¥¦¨¨©£¦¨

àéä,opaxcnïðzäåoldl dpynd seqa epipy ixde ±(:aiw)ïéçà éðL ¦§¨§©§¥©¦
,Løç ãçàå çwt ãçàeidyì ïéàeOðúBiøëð ézL[zeig` mpi`y-] ¤¨¦¥©§¤¨¥¥§¦¦§¥¨§¦

úçwt úçà,gwitl d`eyp dzidyLøç úçàå,úd`eyp dzidy ©©¦©©§©©¥¤¤
.yxglúîdìòa Løçd,úLøçmeail gwitd eig` iptl dltpe ¥¥¥©©¥¤¤

,opaxcnäNòi äî`edy maidìòa çwtd,úçwtepi` dl uelgl ©©£¤¦¥©©©¦©©
`l` ,miweqtd z`ixwl die`x dpi`y itl ,lekiñðBkeznai z` ¥

zyxgdäöø íàåjk xg`àéöBäì,dfinx ci lr hba dze`,àéöBé §¦¨¨§¦¦
gwitdn z`vei jk dfinxa yxgd dlral dqpkpy myky

m`e .dfinxaúîdìòa çwtd,úçwtyxgd g`d iptl dltpe ¥¦¥©©©¦©©
,meailäNòi äî`edy maidìòa Løçd,úLøçepi` dl uelgl ©©£¤¥¥©©¥¤¤

,dvilgd z` zakrn d`ixwde ,zexwl leki epi` `edy itl leki
`l`ñðBkdze`àéöBî Bðéàådze`,íìBòìleki yxgd oi`y itl ¥§¥¦§¨

`id egkny ,gwitd eig` iyeciw z` jka riwtdle hb dl zzl
:`xnbd zwiicn .meail eiptl dltpåàì éàîxaecn oi` m`d ± ©¨

ef dpynaàøwéòî úLøça.di`eyipa zyxg dzidy dy`a ± §¥¤¤¥¦¨¨
éðz÷egwitd maidy dpynd dhwp ok it lr s`e ±ïéà ñðBk ¨¨¥¥¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fw sc zenai(ipy meil)

eyriy jixv ,dig`e dn` de`iydyìLaäLdyly iptl ± ¦§Ÿ¨
:`xnbd zx`an .mipiicàðz ïàîoe`iny xaeqd `pzd edin - ©¨¨

.mipiic dyely ipta zeyridl jixv,àéä éànL úéa ,äaø øîà̈©©¨¥©©¦
:`xnbd dgec .epzpyna epy jkyàîéz eléôà ,øîà ééaàxn`z - ©©¥¨©£¦¥¨

k zxaeq dpyndyìlä úéalkn ,oic zia ipta o`nl jixv oi`y ¥¦¥
mewn÷ àì ïàk ãòéøîàexn`y eprny `l dzr cr -ìlä úéa ©¨Ÿ¨¨§¥¥¦¥

ïðéòa àìc àlàoic zia ipta o`nzy jixv `ly -ìáà ,ïéçîeî ¤¨§Ÿ¨¦¨§¦£¨
ipta oe`inìLäLzeheicdïðéòa.jixvy micen lld zia mb - §¨¨¦¨

àéðúãk,`ziixaa epipy jke ±,íéøîBà éànL úéazp`nnúéa éðôa ¦§©§¨¥©©§¦¦§¥¥
elàå elàå ,ïéc úéa éðôá àlLå ,ïéc úéa éðôa ,íéøîBà ìlä úéáe ,ïéc¦¥¦¥§¦¦§¥¥¦§¤Ÿ¦§¥¥¦§¥¨¥

éøvL íéãBîìL C,äLlld zia zrcl s`y `ziixaa yxetn ixd ¦¤¨¦§Ÿ¨
:`ziixad dkiynn .mipiic dyly jixvéaøå äãeäé øa éñBé éaø©¦¥©§¨§©¦

ïéøéLëî ïBòîL éaøa øæòìàoe`iníéðLa`xnbd .micr ipy iptl ± ¤§¨¨§©¦¦§©§¦¦¦§©¦
:dkld zraewBúBàk äëìä ïîçð áø øîà éîeéðî øa óñBé áø øîà̈©©¥©©§¥¨©©©§¨£¨¨§

,âefä.mipy ipta s` xyk oe`in xnelk ©
`ide zp`nn ,i`ny zial lld zia mdl exn` :dpyna epipy
z`yip elit`e ,o`nl dleki dphw `idy onf lk ,xnelk ,dphw

t lka ,minrt ynge rax` dphw `idyke` zqx`zny mr
.hb ila z`vle dlraa o`nl zi`yx z`ypyíéøîBà éànL úéa¥©©§¦

ze`veie milra dnkl zeqxe`n eidiy ,xwtd l`xyi zepa oi`
e licbzy cr zpznne zp`nn `l` ,hb ila oe`ina mdn'åëå ïàîz§¨¥

.`ypize
:`xnbd dywn .ztqep mrt o`nl dilry rnyn dxe`klàäå§¨

àðîéæ àãç äðàéî,dzephwa dlraa zg` mrt dp`in xak ixde - ¥£¨£¨¦§¨
:`xnbd zvxzn .licbzykl mrt cer o`nl dkixv recneøîà̈©

,ìàeîLoizndl dkixv `idy xnel i`ny zia zpeek,ìécâzL ãò §¥©¤©§¦
,íéðBLàøä íéðeàéna éðà äöBø øîàúådxfg `l `idy rcp jke §Ÿ©¨£¦©¥¦¨¦¦

.oe`indn da
:sqep xe`ia,øîà àìeòmrt oe`in dkixvdl i`ny zia zpeek oi` ¨¨©

`l` ,ztqepéðz÷ ézøzzeiexyt`d izy z` ehwp i`ny zia ± ©§¥¨¨¥
,dphwd iptl zecnerdå ïàîzL Bày cr oiznzìécâú`le ¤§¨¥§©§¦

,o`nze aeyz `ly ick miizpia qx`zzåf`ñøàéúeidi diyeciwe §¥¨¥

,o`nl lkez `l aeye dxezdn,øzìàì àNpúå ïàîzL Bàaeye ¤§¨¥§¦¨¥§©§©
.oi`eyipd on oe`in oi`y [i`ny zia zrcl] o`nl lkez `l

:`xnbd dywnàîìLaitl xacd oaen -éðz÷c eðééä ,àìeòdf ± ¦§¨¨¨©§§¨¨¥
dpynd dazky dnâzL ãò,àNpúå ìéce` licbzy e` dpeekde ©¤©§¦§¦¨¥

.o`nz `l aeye `ypzyì àlàìàeîLdpynd zpeeka yxity ¤¨¦§¥
,oey`xd dpe`in z` miiwl dkixv `idy'øîàúå ìécâzL ãò'©¤©§¦§Ÿ©

déì éòaéî:`xnbd zniiqn .aezkl dpynd dkxved ±àéL÷ok` - ¦¨¥¥©§¨
.dyw dpynd oeyl l`enyl

äðùî
dkixvdl dphwa opaxc oiyeciw milg mipte` el`a dpc epizpyn

:oe`inäpè÷ àéä Bæ éàe opaxcn diyeciwyïàîì äëéøvLick ¥¦§©¨¤§¦¨§¨¥
,hb ila z`vldzòãì äéçàå dnà äeàéOäL ìk.dznkqda - ¨¤¦¦¨¦¨§©¤¨§©§¨

m` la`,dzòãì àlL äeàéOäelit` da miqtez oiyeciwd oi` ¦¦¨¤Ÿ§©§¨
e opaxcnïàîì äëéøö dðéà.zklede eze` zafer `l`àðéðç éaø ¥¨§¦¨§¨¥©¦£¦¨

ì äìBëé dðéàL ú÷Bðéz ìk øîBà ñBðâéèðà ïaøBîLe` sqk lr ¤©§¦§¥¨¦¤¤¥¨§¨¦§
xhy,äéLec÷e opaxcn s` oiyecwd milg `l.ïàîì äëéøö dðéà ¦¤¨¥¨§¦¨§¨¥

,íeìk äpè÷ äNòî ïéà øîBà øæòìà éaøezy`k zaygp dpi`e ©¦¤§¨¨¥¥©£¥§©¨§
.äzeôîk àlàjkitlìàøNé úaz`yipy dphwìëàz àì ,ïäëì ¤¨¦§¨©¦§¨¥§Ÿ¥ŸŸ©

.äîeøúaeïäk úaz`yipy dphwéaø .äîeøúa ìëàz ,ìàøNéì ¦§¨©Ÿ¥§¦§¨¥Ÿ©¦§¨©¦
,Léàä ïî àéäL äákò ìk øîBà á÷òé ïa øæòéìàdaiqd m` xnelk ¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¨©¨¨¤¦¦¨¦
aygp ,ezngn `id ,enr dxce zakrzn `idy.BzLà àéä eléàk§¦¦¦§

e,Léàä ïî dðéàL äákò ìkzaygp ,ezngn `ly xnelkeléàk ¨©¨¨¤¥¨¦¨¦§¦
,BzLà dðéà.eixac z` yxtz `xnbde ¥¨¦§

àøîâ
àðz àúéðúîa dì éøîàå ,äãeäé áø øîàepipyy mixne` yie - ¨©©§¨§¨§¥¨§©§¦¨¨¨

,`ziixaaeéä äðBLàøaoic ziaïeàéî èb ïéáúBkerciy ick ¨¦¨¨§¦¥¥
,ea miazek eid jke ,dkldk dyrp oe`indydéá àðéòø àìipi` - Ÿ¨£¨¨¥

,ea dvexdéá àðéáö àìå,ea dvitg ipi`e -àéòa àðà úéìå §Ÿ¨§¨¨¥§¥£¨¨£¨
déì àáñðúäì.el `ypil dvex ip` oi`e -àøeaéc Léôðc eæçc ïåék §¦§§¨¨¥¥¨©£¦§¦¦¨

,mixac zekix` dfa yiy e`xy oeik -éøîàminkg exn` - ¨§¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `iw sc zenai(iyiy meil)

riwtdl dliren dpi`y dleqt d`ia dz`iay `vnpe ,zvwna
zegcl ic epi` zyxgd ly xiieynd dpiipw jci`ne ,dzwif z`
dphwd okle ,ixnbl diepw dphwdy okziy oeik ,meain dphwd z`

.hba dl ic `le dvilg dkixv
:`xnbd dgecàéøéà àì àä íeMî éàdpi` `id ,di`xd ef m` - ¦¦¨Ÿ¦§¨

iax zhiya `ziixady okzi mlerly .dzegcl ozipe zgxken
ote`a oicd z` `ziixad ly `pzd xikfd `ly dne ,dingp
meyn ,zyxg oiprl dpyy itk ,dphwd lr `ae xar maidy

yàøézéäc àzðwz dì úéìc úLøç,xzend ote`a dpwz dl oi`y ± ¥¤¤§¥¨©©§¨§¤¥¨
okléðz÷`pzd dpy -àøeqéàc àzðwz,xeq`d ote`a dpwz - ¨¨¥©©§¨§¦¨

la` .dilr `ae xeqi` lr xar maidy epiidcdì úéàc äpè÷§©¨§¦¨

àøézéäc àzðwzuelgl epiidc ,xzend ote`a dpwz dl yiy - ©©§¨§¤¥¨
,lcbzykàøeqéàc àzðwz éðz àìjxca dpwz `pzd dpy `l ± Ÿ¨¥©©§¨§¦¨

.xeqi` ly

äðùî
[cg` lran] zenai izy eiptl eltpy maia oecl dkiynn epzpyn

:opaxcn `l` opi` odizy e` odn zg` i`eyipeéeNð äéäL éî¦¤¨¨¨
ìàáe ,úîe úBpè÷ úBîBúé ézLdìò íáéezy`,äðBLàøäxnelk ¦§¥§§©¥¨¨¨©¨¦¨

,odn zg` lräiðMä ìò åéçà àaL Bà ,äiðMä ìò àáe øæçå§¨©¨©©§¦¨¤¨¨¦©©§¦¨
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המשך ביאור למסכת יבמות ליום שישי עמ' א



רככ

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr iw sc zenai(iying meil)

ïðzäå ,àéä äöéìçdpyna(:cw lirl)õìçpL Løç,ulgy ±úLøçå £¦¨¦§¨§©¥¥¤¤§©§¥¤¤
ïèwä ïî úöìBçå ,äöìçL,ohw mail zvlegd -.äìeñt dúöéìç ¤¨§¨§¤¤¦©¨¨£¦¨¨§¨

:`xnbd zvxznäàéaà ,áø øîà ìcéb áø øîàdxn`y dpynd - ¨©©¦©¨©©©¦¨
z`iay epiide ,d`ial wx dpeekzd zephwd oick zeyxgd oicy

.dzxv zxhet odn zg`
:sqep uexizäöéìçà àîéz eléôà ,øîà àáøxn`z m` elit` - ¨¨¨©£¦¥¨©£¦¨

dpyndn zeywdl oi` ,dvilg lr mb exn`p dpynd ixacy
y meyn ,dleqt zyxg zvilgy zxne`dïàkzwqer epzpyn - ¨

,àøwéòî úLøçadzvilgy zyxg xak dzeida d`yipy xnelk §¥¤¤¥¦¨¨
eli`e ,dxiykïàkzwqer ,lirl dpynd -úçwôazyxga ± ¨§¦©©

d`ixa dzid di`eyip zryay,äLøçúð Ck øçàådzvilgy §©©¨¦§¨§¨
y ,`ed odipia lcadd .dleqtàøwéòî úLøç,oi`eyipd zryn ± ¥¤¤¥¦¨¨

ìòc éëéä ék,dfinx ici lr dze` qpk eig`y myk -÷ôð éëä- ¦¥¦§¨¨¥¨¥
la` .dfinxn drexb `l dvilgde ,dfinxa maidn z`vei `id jk

dzidy dy`úçwt,dxezdn `id mail dzwif ,di`eyip zrya ¦©©
åm`,äLøçúð Ck øçàdvilge dfinxa z`vei dpi` `idàìxizz §©©¨¦§¨§¨Ÿ

oeik ,dze`da àákòîcdvilga zakrny ±äéiø÷z`ixw ± ¦§©§¨¨§¦¨
dpi` dvilgd mcrlay dvilgd zra dnaid ici lr miweqt

.`exwl zrcei dpi`y dhey `id zyxgde ,dliren
:`xnbd dywnéiaà déáéúéà,daxlåikäöéìç úa àøwéòî úLøç ¥¦¥©©¥§¥¤¤¥¦¨¨©£¦¨

àéä,opaxcnïðzäåoldl dpynd seqa epipy ixde ±(:aiw)ïéçà éðL ¦§¨§©§¥©¦
,Løç ãçàå çwt ãçàeidyì ïéàeOðúBiøëð ézL[zeig` mpi`y-] ¤¨¦¥©§¤¨¥¥§¦¦§¥¨§¦

úçwt úçà,gwitl d`eyp dzidyLøç úçàå,úd`eyp dzidy ©©¦©©§©©¥¤¤
.yxglúîdìòa Løçd,úLøçmeail gwitd eig` iptl dltpe ¥¥¥©©¥¤¤

,opaxcnäNòi äî`edy maidìòa çwtd,úçwtepi` dl uelgl ©©£¤¦¥©©©¦©©
`l` ,miweqtd z`ixwl die`x dpi`y itl ,lekiñðBkeznai z` ¥

zyxgdäöø íàåjk xg`àéöBäì,dfinx ci lr hba dze`,àéöBé §¦¨¨§¦¦
gwitdn z`vei jk dfinxa yxgd dlral dqpkpy myky

m`e .dfinxaúîdìòa çwtd,úçwtyxgd g`d iptl dltpe ¥¦¥©©©¦©©
,meailäNòi äî`edy maidìòa Løçd,úLøçepi` dl uelgl ©©£¤¥¥©©¥¤¤

,dvilgd z` zakrn d`ixwde ,zexwl leki epi` `edy itl leki
`l`ñðBkdze`àéöBî Bðéàådze`,íìBòìleki yxgd oi`y itl ¥§¥¦§¨

`id egkny ,gwitd eig` iyeciw z` jka riwtdle hb dl zzl
:`xnbd zwiicn .meail eiptl dltpåàì éàîxaecn oi` m`d ± ©¨

ef dpynaàøwéòî úLøça.di`eyipa zyxg dzidy dy`a ± §¥¤¤¥¦¨¨
éðz÷egwitd maidy dpynd dhwp ok it lr s`e ±ïéà ñðBk ¨¨¥¥¦
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המשך ביאור למסכת יבמות ליום חמישי עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fw sc zenai(ipy meil)

eyriy jixv ,dig`e dn` de`iydyìLaäLdyly iptl ± ¦§Ÿ¨
:`xnbd zx`an .mipiicàðz ïàîoe`iny xaeqd `pzd edin - ©¨¨

.mipiic dyely ipta zeyridl jixv,àéä éànL úéa ,äaø øîà̈©©¨¥©©¦
:`xnbd dgec .epzpyna epy jkyàîéz eléôà ,øîà ééaàxn`z - ©©¥¨©£¦¥¨

k zxaeq dpyndyìlä úéalkn ,oic zia ipta o`nl jixv oi`y ¥¦¥
mewn÷ àì ïàk ãòéøîàexn`y eprny `l dzr cr -ìlä úéa ©¨Ÿ¨¨§¥¥¦¥

ïðéòa àìc àlàoic zia ipta o`nzy jixv `ly -ìáà ,ïéçîeî ¤¨§Ÿ¨¦¨§¦£¨
ipta oe`inìLäLzeheicdïðéòa.jixvy micen lld zia mb - §¨¨¦¨

àéðúãk,`ziixaa epipy jke ±,íéøîBà éànL úéazp`nnúéa éðôa ¦§©§¨¥©©§¦¦§¥¥
elàå elàå ,ïéc úéa éðôá àlLå ,ïéc úéa éðôa ,íéøîBà ìlä úéáe ,ïéc¦¥¦¥§¦¦§¥¥¦§¤Ÿ¦§¥¥¦§¥¨¥

éøvL íéãBîìL C,äLlld zia zrcl s`y `ziixaa yxetn ixd ¦¤¨¦§Ÿ¨
:`ziixad dkiynn .mipiic dyly jixvéaøå äãeäé øa éñBé éaø©¦¥©§¨§©¦

ïéøéLëî ïBòîL éaøa øæòìàoe`iníéðLa`xnbd .micr ipy iptl ± ¤§¨¨§©¦¦§©§¦¦¦§©¦
:dkld zraewBúBàk äëìä ïîçð áø øîà éîeéðî øa óñBé áø øîà̈©©¥©©§¥¨©©©§¨£¨¨§

,âefä.mipy ipta s` xyk oe`in xnelk ©
`ide zp`nn ,i`ny zial lld zia mdl exn` :dpyna epipy
z`yip elit`e ,o`nl dleki dphw `idy onf lk ,xnelk ,dphw

t lka ,minrt ynge rax` dphw `idyke` zqx`zny mr
.hb ila z`vle dlraa o`nl zi`yx z`ypyíéøîBà éànL úéa¥©©§¦

ze`veie milra dnkl zeqxe`n eidiy ,xwtd l`xyi zepa oi`
e licbzy cr zpznne zp`nn `l` ,hb ila oe`ina mdn'åëå ïàîz§¨¥

.`ypize
:`xnbd dywn .ztqep mrt o`nl dilry rnyn dxe`klàäå§¨

àðîéæ àãç äðàéî,dzephwa dlraa zg` mrt dp`in xak ixde - ¥£¨£¨¦§¨
:`xnbd zvxzn .licbzykl mrt cer o`nl dkixv recneøîà̈©

,ìàeîLoizndl dkixv `idy xnel i`ny zia zpeek,ìécâzL ãò §¥©¤©§¦
,íéðBLàøä íéðeàéna éðà äöBø øîàúådxfg `l `idy rcp jke §Ÿ©¨£¦©¥¦¨¦¦

.oe`indn da
:sqep xe`ia,øîà àìeòmrt oe`in dkixvdl i`ny zia zpeek oi` ¨¨©

`l` ,ztqepéðz÷ ézøzzeiexyt`d izy z` ehwp i`ny zia ± ©§¥¨¨¥
,dphwd iptl zecnerdå ïàîzL Bày cr oiznzìécâú`le ¤§¨¥§©§¦

,o`nze aeyz `ly ick miizpia qx`zzåf`ñøàéúeidi diyeciwe §¥¨¥

,o`nl lkez `l aeye dxezdn,øzìàì àNpúå ïàîzL Bàaeye ¤§¨¥§¦¨¥§©§©
.oi`eyipd on oe`in oi`y [i`ny zia zrcl] o`nl lkez `l

:`xnbd dywnàîìLaitl xacd oaen -éðz÷c eðééä ,àìeòdf ± ¦§¨¨¨©§§¨¨¥
dpynd dazky dnâzL ãò,àNpúå ìéce` licbzy e` dpeekde ©¤©§¦§¦¨¥

.o`nz `l aeye `ypzyì àlàìàeîLdpynd zpeeka yxity ¤¨¦§¥
,oey`xd dpe`in z` miiwl dkixv `idy'øîàúå ìécâzL ãò'©¤©§¦§Ÿ©

déì éòaéî:`xnbd zniiqn .aezkl dpynd dkxved ±àéL÷ok` - ¦¨¥¥©§¨
.dyw dpynd oeyl l`enyl

äðùî
dkixvdl dphwa opaxc oiyeciw milg mipte` el`a dpc epizpyn

:oe`inäpè÷ àéä Bæ éàe opaxcn diyeciwyïàîì äëéøvLick ¥¦§©¨¤§¦¨§¨¥
,hb ila z`vldzòãì äéçàå dnà äeàéOäL ìk.dznkqda - ¨¤¦¦¨¦¨§©¤¨§©§¨

m` la`,dzòãì àlL äeàéOäelit` da miqtez oiyeciwd oi` ¦¦¨¤Ÿ§©§¨
e opaxcnïàîì äëéøö dðéà.zklede eze` zafer `l`àðéðç éaø ¥¨§¦¨§¨¥©¦£¦¨

ì äìBëé dðéàL ú÷Bðéz ìk øîBà ñBðâéèðà ïaøBîLe` sqk lr ¤©§¦§¥¨¦¤¤¥¨§¨¦§
xhy,äéLec÷e opaxcn s` oiyecwd milg `l.ïàîì äëéøö dðéà ¦¤¨¥¨§¦¨§¨¥

,íeìk äpè÷ äNòî ïéà øîBà øæòìà éaøezy`k zaygp dpi`e ©¦¤§¨¨¥¥©£¥§©¨§
.äzeôîk àlàjkitlìàøNé úaz`yipy dphwìëàz àì ,ïäëì ¤¨¦§¨©¦§¨¥§Ÿ¥ŸŸ©

.äîeøúaeïäk úaz`yipy dphwéaø .äîeøúa ìëàz ,ìàøNéì ¦§¨©Ÿ¥§¦§¨¥Ÿ©¦§¨©¦
,Léàä ïî àéäL äákò ìk øîBà á÷òé ïa øæòéìàdaiqd m` xnelk ¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¨©¨¨¤¦¦¨¦
aygp ,ezngn `id ,enr dxce zakrzn `idy.BzLà àéä eléàk§¦¦¦§

e,Léàä ïî dðéàL äákò ìkzaygp ,ezngn `ly xnelkeléàk ¨©¨¨¤¥¨¦¨¦§¦
,BzLà dðéà.eixac z` yxtz `xnbde ¥¨¦§

àøîâ
àðz àúéðúîa dì éøîàå ,äãeäé áø øîàepipyy mixne` yie - ¨©©§¨§¨§¥¨§©§¦¨¨¨

,`ziixaaeéä äðBLàøaoic ziaïeàéî èb ïéáúBkerciy ick ¨¦¨¨§¦¥¥
,ea miazek eid jke ,dkldk dyrp oe`indydéá àðéòø àìipi` - Ÿ¨£¨¨¥

,ea dvexdéá àðéáö àìå,ea dvitg ipi`e -àéòa àðà úéìå §Ÿ¨§¨¨¥§¥£¨¨£¨
déì àáñðúäì.el `ypil dvex ip` oi`e -àøeaéc Léôðc eæçc ïåék §¦§§¨¨¥¥¨©£¦§¦¦¨

,mixac zekix` dfa yiy e`xy oeik -éøîàminkg exn` - ¨§¥
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המשך ביאור למסכת יבמות ליום שני עמ' ב "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `iw sc zenai(iyiy meil)

riwtdl dliren dpi`y dleqt d`ia dz`iay `vnpe ,zvwna
zegcl ic epi` zyxgd ly xiieynd dpiipw jci`ne ,dzwif z`
dphwd okle ,ixnbl diepw dphwdy okziy oeik ,meain dphwd z`

.hba dl ic `le dvilg dkixv
:`xnbd dgecàéøéà àì àä íeMî éàdpi` `id ,di`xd ef m` - ¦¦¨Ÿ¦§¨

iax zhiya `ziixady okzi mlerly .dzegcl ozipe zgxken
ote`a oicd z` `ziixad ly `pzd xikfd `ly dne ,dingp
meyn ,zyxg oiprl dpyy itk ,dphwd lr `ae xar maidy

yàøézéäc àzðwz dì úéìc úLøç,xzend ote`a dpwz dl oi`y ± ¥¤¤§¥¨©©§¨§¤¥¨
okléðz÷`pzd dpy -àøeqéàc àzðwz,xeq`d ote`a dpwz - ¨¨¥©©§¨§¦¨

la` .dilr `ae xeqi` lr xar maidy epiidcdì úéàc äpè÷§©¨§¦¨

àøézéäc àzðwzuelgl epiidc ,xzend ote`a dpwz dl yiy - ©©§¨§¤¥¨
,lcbzykàøeqéàc àzðwz éðz àìjxca dpwz `pzd dpy `l ± Ÿ¨¥©©§¨§¦¨

.xeqi` ly

äðùî
[cg` lran] zenai izy eiptl eltpy maia oecl dkiynn epzpyn

:opaxcn `l` opi` odizy e` odn zg` i`eyipeéeNð äéäL éî¦¤¨¨¨
ìàáe ,úîe úBpè÷ úBîBúé ézLdìò íáéezy`,äðBLàøäxnelk ¦§¥§§©¥¨¨¨©¨¦¨

,odn zg` lräiðMä ìò åéçà àaL Bà ,äiðMä ìò àáe øæçå§¨©¨©©§¦¨¤¨¨¦©©§¦¨
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רכו

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hw sc zenai(iriax meil)

zxq`p opaxcn wx di`eyipy dphwd zeg`d ok zngne ,dlecbd
ewlgpe .ebdpi cvik ok m`e ,ezwewf zeg` oicn dlra lr dzr

:mi`pzd jkaúà ïéãnìî ,øîBà øæòéìà éaøezy`ïàîzL äpèwä ©¦¡¦¤¤¥§©§¦¤©§©¨¤§¨¥
Baitl ,dlecbd z` maiil lkeie enr di`eyip z` xewrze maia

.ezy` zeg` cer dpi`y
,øîBà ìàéìîb ïaø`l` dlraa o`nl dphwd z` micnln oi`íà ©¨©§¦¥¥¦

,äðàéî ,äðàéî,dlecbd z` maiie,åàì íàå,dp`in `lyïézîz ¥£¨¥£¨§¦¨©§¦
lraz `le dphwdìécâzL ãò,dxezd on mixenb di`eyip eidie ©¤©§¦

eælä àöúådlecbd zeg`d -íeMîzexr.äMà úBçà`l la` §¥¥©¥¦£¦¨
eilr xq`z ezy`y oeik ,licbz ezy`y mcew dnail uelgi

.ezvelg zeg` meyn
éà ,øîBà òLBäé éaøie` -BzLà ìò ,Bìeéàie`e -åéçà úLà ìò Bì ©¦§ª©¥¦©¦§¦©¥¤¨¦

wgxzdl yiy xaeq ryedi iaxy itl ,odizyl dpwz oi` ,xnelk
z` micnln oi` okle ,`xnba oldl x`eank oe`inn xyt`y dnk
maid lr zxq`p dphwde dwif yiy xaeq `ed oke ,o`nl dphwd

okle ,eilr zexeq` odizyy `vnp ,ezwewf zeg` meynúà àéöBî¦¤
BzLàdphwdå ,èâaz`åéçà úLàxhet.äöéìçaleki epi` la` ¦§§¥§¥¤¨¦©£¦¨

meyn eilr dxeq` `idy oeik ,ezy` z` yxiby xg`l dnail
.ezyexb zeg`

àøîâ
.o`nzy dphwd z` micnln xne` xfril` iax :dpyna epipy

:`xnbd dywnéøL éîe,o`nzy dphwd z` cnll xzen ike ± ¦¨¦
éðzäådpy ixde -àøt÷ øa,`ziixaaìLa íãà ÷aãé íìBòìäL §¨¨¥©©¨¨§¨¦§©¨¨¦§Ÿ¨

ìMî ÷çøúéå ,íéøácìLa ÷aãé .íéøác äL,äöéìça ,íéøác äL §¨¦§¦§©¥¦§Ÿ¨§¨¦¦§©¦§Ÿ¨§¨¦©£¦¨
íBìL úàáäáe,exiagl mc` oiaìMî ÷çøúéå .íéøãð úøôäáeäL ©£¨©¨©£¨©§¨¦§¦§©¥¦§Ÿ¨

úBðBã÷tä ïîe ,ïeàénä ïî ,íéøác,zepecwt lawln -úBðBáøòä ïîe §¨¦¦©¥¦©¦§¦¨¦§
wgxzdl yiy ixd .xg` mc` ly d`eld lr axr zeidl `ly -
dphwd z` micnlny epzpyna xfril` iax xn` ji`e ,oe`ind on

:`xnbd zvxzn .o`nléðàL äåöîc ïeàéîjxevl oe`in dpey ± ¥§¦§¨¨¥
zevn miiwl dzeg` lkezy ick zp`nny o`k oebk ,devn meiw

o`nzy dcnll xzeny ,meai.
àôeb,lirl d`aedy `ziixad ixac mvrl aeyp ±,àøt÷ øa éðz ¨¨¥©©¨¨

ìLa íãà ÷aãé íìBòì,íéøác äLmdn cg`e.äöéìçazx`an §¨¦§©¨¨¦§Ÿ¨§¨¦©£¦¨
zxaeq `ziixad :`xnbd,øîBà ìeàL àaà àéðúc ,ìeàL àaàk§©¨¨§©§¨©¨¨¥

Bzîáé úà ñðBkä`l` ,devn myl `lyìéBð íL,ditei zngn - ©¥¤§¦§§¥
dqpeky e`ì,úeMéà íLe` ,ieyp `edy my eilr `viy dvexy §¥¦

ìøçà øác íL,meai zevn calnäåøòa òâBt eléàk,g` zy` ly §¥¨¨©¥§¦¥©§¤§¨
ãìeä úBéäì éðéòa áBø÷å,mdn clepy,øæîî`le uelgl ie`x okle §¨§¥©¦§©¨¨©§¥

.lirl xen`a lykdl `l ick maiil
weacl yiy `ziixaa xn`p cer,íBìL úàáäadn it lr dfe ©£¨©¨

áéúëc(eh cl mildz),'eäôãøå íBìL Lwa' ¦§¦©¥¨§¨§¥
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המשך ביאור למסכת יבמות ליום רביעי עמ' א

אגרות קודש

 ב"ה,  ג' שבט, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ה טבת, בו כותב ראשי פרקים מאשר עבר עליו ועל משפחתו שי' עד עתה, 

ואשר ראו חסדי השי"ת שנתקיים ענין עלייתם לאה"ק ת"ו בשלום, ושואל עצתי במה עליו להתענין 

עתה.

והנה לכל לראש מובן וגם פשוט, שעליו ועל כאו"א מבני המשפחה, בתוככי כל אלו הרואים 

ובעניניו הוא, אשר שנה  חסדי השי"ת במוחש, להביע תודתם או בסגנון חז"ל, להביא קרבן תודה, 

הראשונה לעלותו לארץ אשר עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, יקדיש להשתלמות 

בתוה"ק תורת חיים, ובהנוגע לקיום מצותי' כדבעי, ולכן עכ"פ )עד ראש השנה הבע"ל וגורר זה( עד 

לאחרי הימים הטובים סוכות הבע"ל, דעתי ברורה שילמוד בישיבת תומכי תמימים בלוד בהתמדה 

רבה ובשקידה, ובודאי שלא רק שלא יפריע זה להסתדרות טובה בפרנסה בעתיד אלא אדרבה תוסיף 

הצלחה בזה, ולרוב פשיטות האמור, אין צורך בבירור נוסף, ורק להוסיף אשר ע"פ הוראת רבותינו 

לפרקים  מזמנו  יקדיש  וחסידות,  נגלה  ושקידה  בהתמדה  וכנ"ל  לעצמו  לימודו  עם  ביחד  נשיאינו, 

מסוימים להפצת המעינות חוצה במסגרת פעולות תלמידי תומכי תמימים בלוד, צעירי אגודת חב"ד 

וכיו"ב.

מכאן  עליהם  ישמור  ועכ"פ  הידועים,  ותניא  תהלים  דחומש  השיעורים  משלשת  יודע  בטח 

ולהבא.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.



רכז

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hw sc zenai(iriax meil)

zxq`p opaxcn wx di`eyipy dphwd zeg`d ok zngne ,dlecbd
ewlgpe .ebdpi cvik ok m`e ,ezwewf zeg` oicn dlra lr dzr

:mi`pzd jkaúà ïéãnìî ,øîBà øæòéìà éaøezy`ïàîzL äpèwä ©¦¡¦¤¤¥§©§¦¤©§©¨¤§¨¥
Baitl ,dlecbd z` maiil lkeie enr di`eyip z` xewrze maia

.ezy` zeg` cer dpi`y
,øîBà ìàéìîb ïaø`l` dlraa o`nl dphwd z` micnln oi`íà ©¨©§¦¥¥¦

,äðàéî ,äðàéî,dlecbd z` maiie,åàì íàå,dp`in `lyïézîz ¥£¨¥£¨§¦¨©§¦
lraz `le dphwdìécâzL ãò,dxezd on mixenb di`eyip eidie ©¤©§¦

eælä àöúådlecbd zeg`d -íeMîzexr.äMà úBçà`l la` §¥¥©¥¦£¦¨
eilr xq`z ezy`y oeik ,licbz ezy`y mcew dnail uelgi

.ezvelg zeg` meyn
éà ,øîBà òLBäé éaøie` -BzLà ìò ,Bìeéàie`e -åéçà úLà ìò Bì ©¦§ª©¥¦©¦§¦©¥¤¨¦

wgxzdl yiy xaeq ryedi iaxy itl ,odizyl dpwz oi` ,xnelk
z` micnln oi` okle ,`xnba oldl x`eank oe`inn xyt`y dnk
maid lr zxq`p dphwde dwif yiy xaeq `ed oke ,o`nl dphwd

okle ,eilr zexeq` odizyy `vnp ,ezwewf zeg` meynúà àéöBî¦¤
BzLàdphwdå ,èâaz`åéçà úLàxhet.äöéìçaleki epi` la` ¦§§¥§¥¤¨¦©£¦¨

meyn eilr dxeq` `idy oeik ,ezy` z` yxiby xg`l dnail
.ezyexb zeg`

àøîâ
.o`nzy dphwd z` micnln xne` xfril` iax :dpyna epipy

:`xnbd dywnéøL éîe,o`nzy dphwd z` cnll xzen ike ± ¦¨¦
éðzäådpy ixde -àøt÷ øa,`ziixaaìLa íãà ÷aãé íìBòìäL §¨¨¥©©¨¨§¨¦§©¨¨¦§Ÿ¨

ìMî ÷çøúéå ,íéøácìLa ÷aãé .íéøác äL,äöéìça ,íéøác äL §¨¦§¦§©¥¦§Ÿ¨§¨¦¦§©¦§Ÿ¨§¨¦©£¦¨
íBìL úàáäáe,exiagl mc` oiaìMî ÷çøúéå .íéøãð úøôäáeäL ©£¨©¨©£¨©§¨¦§¦§©¥¦§Ÿ¨

úBðBã÷tä ïîe ,ïeàénä ïî ,íéøác,zepecwt lawln -úBðBáøòä ïîe §¨¦¦©¥¦©¦§¦¨¦§
wgxzdl yiy ixd .xg` mc` ly d`eld lr axr zeidl `ly -
dphwd z` micnlny epzpyna xfril` iax xn` ji`e ,oe`ind on

:`xnbd zvxzn .o`nléðàL äåöîc ïeàéîjxevl oe`in dpey ± ¥§¦§¨¨¥
zevn miiwl dzeg` lkezy ick zp`nny o`k oebk ,devn meiw

o`nzy dcnll xzeny ,meai.
àôeb,lirl d`aedy `ziixad ixac mvrl aeyp ±,àøt÷ øa éðz ¨¨¥©©¨¨

ìLa íãà ÷aãé íìBòì,íéøác äLmdn cg`e.äöéìçazx`an §¨¦§©¨¨¦§Ÿ¨§¨¦©£¦¨
zxaeq `ziixad :`xnbd,øîBà ìeàL àaà àéðúc ,ìeàL àaàk§©¨¨§©§¨©¨¨¥

Bzîáé úà ñðBkä`l` ,devn myl `lyìéBð íL,ditei zngn - ©¥¤§¦§§¥
dqpeky e`ì,úeMéà íLe` ,ieyp `edy my eilr `viy dvexy §¥¦

ìøçà øác íL,meai zevn calnäåøòa òâBt eléàk,g` zy` ly §¥¨¨©¥§¦¥©§¤§¨
ãìeä úBéäì éðéòa áBø÷å,mdn clepy,øæîî`le uelgl ie`x okle §¨§¥©¦§©¨¨©§¥
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אגרות קודש

 ב"ה,  ב' שבט, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ד טבת הוא יום ההילולא של רבנו הזקן בעל התניא והשולחן ערוך,

א( איך להתנהג בכדי להשפיע על תלמיד ישיבה להמשיך בלימודו בישיבה.

מובן ע"י הסברה אשר תורתנו היא תורת חיים גם כפשוטה, חיים בעולם הזה, ומובן הדבר 

שהרי נתנה מבורא העולם בכלל ובורא האדם ביחוד, אשר רק הוא ית' יכול לדעת מהו הטוב באמת 

הציווים  ואחד  בתורתנו,  מפורטות  הוראות  אותנו  הודיע  והבורא  זה,  בעולם  הנמצא  האדם  בשביל 

העיקרים בה הוא לימוד התורה, וחשיבות נוספת ללימודה בימים המשמשים יסוד והכנה לדרך האדם 

כשיצא לחוץ מד' אמות של ביתו של בית הכנסת ושל בית המדרש, וכמה דברי התעוררות והסברה בזה 

נמצאים בספרים בכלל ובספרי החסידות ביחוד.

ב( איך לגרש המחשבות זרות המבלבלות בעת התפלה והלימוד.

אחת העצות לזה היא ללמוד מתוך הספר ואפילו בעת שעובר במחשבתו על הסוגיא והעיון 

יהי' הספר פתוח לפניו באותו הענין בו ואודותו מתבונן, וכשירגיש שהמחשבה מתחילה לשוטט הצדה, 

יביט בפנים הספר, ואותיות אוחזות מסבירות ומאירות.

ג( ענין החלומות המבלבלים.

ידוע ומרומז גם במאמרי רז"ל, אין אדם רואה אלא מהרהורי לבו, אשר החלומות הם תולדות 

וכיון  המסובב,  מתמעט  ממילא  בדרך  הסיבה  וכשממעטים  היום,  במשך  אשר  וכו'  בטלה  המחשבה 

שעוד סיבות לחלומות )עיין תניא פרק כ"ט וש"נ( יש להיות זהיר בק"ש שעל המטה, שיהי' גופו טהור 

יהי' זהיר בטבילת עזרא, והמזוזה בפתח חדרו כשרה.

ד( חיזוק בעניני אמונה ובטחון וכו', ילמוד חסידות בשופי ויתוסף בכל הנ"ל.

ה( איך להתנהג עם המנגדים לחסידות.

מובן שמבהיל הדבר איך זה מנגדים לחלק מתורת ה' ובטח בא זה מחסרון ידיעה מה זה תורת 

החסידות, ולכן מהנכון שלא להכנס בוויכוחים כי אם להפיץ אור תורה ומאור שבתורה זוהי פנימיות 

התורה ככל האפשרי על ידי הוספה בלימוד עצמו ועל ידי השפעה בסביבתו שיתפשט לימוד זה גם שם, 

הדיעה  ותתרבה  פחות  הלוך  ההתנגדות  תתמעט  ממילא  ובדרך  בזה,  בוויכוחים  להכנס  מבלי  וכנ"ל 

והחכמה בתורת דא"ח.

יום ההילולא של כ"ק מו"ח  פ' בשלח הבע"ל הוא  יודע אשר בעשירי לחדש זה ש"ק  בודאי 

מתעוררים  ולתורתו  להוראותיו  קשורים  להיות  הרוצים  וכל  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר 

ומחליטים ביום זה להוסיף בלימוד התורה ובהידור בקיום מצותי'.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

פשוט  כשחותם המזכיר,  גם  אבל  על החתום,  בא  הנני  הכלל  מן  יוצא  ובתור  כבקשתו  ב.  נ. 

אשר מקודם לזה קורא אני כל המכתבים המתקבלים על שמי, ומקריא המענה על כל אלו המכתבים 

החתומים בשמי וקודם ששולחים אותם נקרא המענה על ידי, ולפלא החשד המוזר שאין כן הסדר והרי 

לא נחשדו בני ישראל על ענינים כחשד האמור.
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ה  סעיף סוף תרגום ואחד מקרא שנים הפרשה לקרות רפה סימן
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`zax `zkld
íåâøú ãçàå [áë שחרית תפלת קודם להשלים יש -
שמחתֿתורה  ביום 35של השלים לא אם ומכלֿמקום ,

היום  כל להשלים לו יש התפלה, קודם .36שמחתֿתורה
בארץֿישראל  שמצוי כמו בשבת שמחתֿתורה חל ואם
השבת  אחר ימים דג' ג', יום סוף עד להשלים יכול
עם  כהשלים הוי וממילא - העבר לשבת שייכים

.37הצבור 
íåâøú ãçàå [âë ויתחיל הסדר על יקרא כשמשלים -

השבוע  פרשת ואחריה שהחסיר ואם 38מהפרשה ,
פרשת  ולהעביר להשלים יוכל שלא עד הרבה החסיר

זה  מכן 39שבוע ולאחר זה שבוע פרשת קודם יקרא -
שהחסיר. את ישלים

zetqede mipeiv
א'34) ביום למחר הבדיל לא אם הבדלה): (לענין ח סעיף

וכן  א' ביום שנתבאר כמו שיטעום קודם שני ביום יבדיל
לפי  עוד להבדיל יכול אינו ואילך משם אבל ג' יום סוף עד
השבת  שאחר ימים נקראים השבוע של הראשונים ימים שג'
נקראים  האחרונים ימים ג' אבל שבת מוצאי בכלל הן והרי

שעברה. לשבת ענין להם ואין הבאה השבת שלפני ימים
בראשית,35) לקרוא מתחילין שהצבור כיון התפלה דאחר

מנחת  דאחר שי"א כמו שעברו, פרשיות של זמנם עובר
האומרים  דאפילו אפשר כן שעברה, הפרשה זמן עבר שבת
אחר  מכלֿמקום התורה, כל שיסיימו עד הזמן עובר שאין
השנה  פרשיות זמן עבר מראשיתה התורה והתחילו שסיימו

הקודמת.
ואע"פ 36) ג', יום סוף עד להשלים יכול השבוע דפ' לי"א

כמ"ש  הבדלה לענין יו"ט אחר ימים ג' נחשב לא דביו"ט
תצ"א  סי' בשע"ת (מיהו הגרע"א בשם רצ"ט סי' המשנ"ב
וא"כ  ביו"ט להבדיל יכול השבוע דכל יהודא מבית כ'
שייך  ודאי עצמו ש"ת יום מ"מ שמו"ת) לענין דהה"נ אפשר
עצמו, שבת יום לענין ז ס"ק לעיל כמ"ש הברכה לוזאת
ג"כ  משמע עצרת בשמיני להשלים הפוסקים ומסתימת
הוא  ההשלמה דזמן אי"א דסמכינן והיינו היום, כל דהיינו
בראשית  בפ' שהתחילו דבזה וגם בצבור, התורה סיום עד
מביא  כה"ח (ובס' הקודמות הפרשיות זמן עדיין עבר לא
להשלים  יכול אינו שוב ש"ת של קה"ת דאחר יהודה ממטה

וצ"ע).
שפיר 37) מיקרי בש"ת ולדידן וז"ל כ' בא"א והפמ"ג

דעל  אפשר עכ"ל, זמנו עבר ואילך ומכאן הצבור עם משלים
אם  בא"י אבל בשבת ש"ת חל דאינו זמנו דעבר כן כ' חו"ל

וצ"ע. ימים ג' עד להשלים יכול שפיר בשבת ש"ת חל
של  ב' יו"ט נוהג והוא לחזור ודעתו לא"י שבא חו"ל ובן
כבר  ששמע אע"פ זה, ביום להשלים דיכול אפשר גליות

יו"ט  הוא עדיין דידי' לגבי מ"מ בשמ"ע אתמול הברכה וזאת
לחזור  ודעתו לחו"ל שבא א"י ובן הברכה, וזאת קריאת וזמן
להשלים  דיכול מסתבר בשמ"ע, א' יום רק הוא שלו דיו"ט
הברכה, וזאת שקוראין צבור אצל שהוא כיון בש"ת, למחר

ט). ס"ק עב סי' השלחן (קצות הצבור עם משלים הוי
כו, אות שמח"ת ליל שיחת ה'תשמ"ז התוועדויות וראה
מ"מ  ג', יום עד להשלים אפשר שבת בכל אם שגם
דזהו  משום - ג' יום עד להשלים אפשר אם צע"ג בשמח"ת

תמיד). מועיל ונכנס" "דחק כי (אם לגמרי חדש ענין
כר"ש 38) לס' שציין רי"ג, סי' או"ח מהרש"ם תשובת עיין

קכ"ו  סי' צ"צ מתשובת ראיה מביא ואח"כ אצלי, מצוי ואינו
כיון  מהרש"ם בתשובת שמעורר ומה הסדר, על שיקרא
שבוע  פ' קורא דאם יימר מאן בתורה, ומאוחר מוקדם דאין
ודאי  שלימות דבסדרות צל"ע כסדרן, שלא דהוי קודם זו
לסדרה  מוקדמת היא השניה הסדרה שכל לומר שייך לא
שם, השאלה באה שע"ז שמות לפ' וארא פ' וכמו שלפניה
לתפלת  חובה תפלת דהקדים מהא שם שמקשה מה גם
מש"כ  לפי בפשיטות י"ל יצא, לא בדיעבד דאפי' התשלומין
לפי  להתשלומין החובה הקדמת טעם א' ק"ח בסי' אדמו"ר
חובת  שהיא בתפלה כשעוסק אלא תשלומין תקנו שלא
קודם  ולא בתפלותיו שפסק מה ומשלים חוזר שאז שעה
רק  כלל תשלומין תקנו לא שמתחלה בתפלה לפי"ז לכן,
לא  התשלומין הקדים אם ע"כ בלאוֿהכי, בתפלה כשעוסק
שירצה  זמן כל השמו"ת להשלים שיכול בנ"ד אבל יצא.
מעכב  אינו ע"כ כלל, השבוע פ' בקריאת עוסק אינו אפילו
עדיף  הסדר על הקריאה ומעלת החובה, הקדים שלא מה

ט). ס"ק עב סי' השלחן (קצות טפי
לומר 39) יוכל לא הקודמת הפרשה קודם ישלים שאם כגון

מנחה  עד או שחרית בשבת או בע"ש, הרגלו כפי שמו"ת
עכ"פ.
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Â ממון עסקי על באו אם ישראל עיירות על שצרו נכרים
נפשות  עסקי על באו ואם השבת את עליהם מחללין אין
נפשות  עסקי על באו שמא לחוש ויש סתם באו ואפילו
עליהם  יוצאים לבא ממשמשים אלא באו לא עדיין ואפילו
לספר  הסמוכה ובעיר השבת את עליהם ומחללין זיין בכלי
מחללין  וקש תבן עסקי על אלא לבא רוצים אינן אפילו
נוחה  הארץ תהא ומשם העיר ילכדו שמא השבת את עליהם

לפניהם: ליכבש

Ê ששוללין האומות בין דרין שאנו הזה שבזמן אומרים יש
מחללין  ממון עסקי על אלא באו לא אם אפילו והורגין
לשלול  הישראל יניחנו לא שאם לפי השבת את עליהם
ויש  ממונו על עצמו מעמיד אדם שאין וחזקה יהרגנו ולבוז
נפשות  עסק זה והרי ויהרג נגדם אחד יעמוד שמא לחוש
ליקח  עליו שבאו יחיד אבל הענין לפי הכל מקום ומכל
אפילו  שבת יחלל ולא לו אשר כל ליטול להם יניח ממונו

ש"א: בסי' שנתבאר ע"ד אלא סופרים דברי באיסור

Á נהר וכן בים המטורפת ישראל בה שיש ספינה הרואה
אדם  כל על מצוה נכרי מפני הנרדף יחיד וכן שוטף
יציל  אם ספק הוא ואפילו להצילם כדי שבת עליהם לחלל

לו  אין סכנה יש אם מקום את ומכל להציל כדי עצמו לסכן
במיתת  שרואה ואף הסכנה מן חוץ שהוא מאחר חבירו
נאמר  הרי מקום מכל ודאי וחבירו ספק שהוא ואע"פ חבירו
מה  שיקיים ידי על מיתה ספק לידי שיבא ולא בהם וחי

רעך: דם על תעמוד לא שנאמר

Ë אם למקומם זיינם בכלי חוזרים להציל היוצאים כל
כמו  שהצילו במקום לשבות הנכרים מפני מתפחדים

ת"ז: בסי' שיתבאר

È להצילו עליו מחללין אם להמיר לאנסו נכרים שרוצים מי
ש"ו: סי' בסוף נתבאר

וֿי  סעיפים שבת מחללין מי על שכט סימן ב חלק

את ‡ עליה ומחללין סכנה בו שיש כחולה היא יולדת
ממקום  חכמה לה קורין צריכה שהיא מה לכל השבת
היא  אפילו הנר לה מדליקין ובלילה אותה ומיילדין למקום

שהיו  לנר צריכות עמה המתעסקות הנשים אין ואפילו סומא
מדליקין  אעפ"כ נר בלא צרכה כל עמה להתעסק יכולות
יותר  לבה מתיישב רואה אינה שהיא שאע"פ בשבילה
הצריך  דבר יש אם בלבה שאומרת נר כאן שיש כשיודעת
נר  כאן שאין כשתדע משא"כ לי ועושות רואות חברותי לי
עושין  אין שמא תפחד אשר לבבה מפחד שתסתכן לחוש יש

צריכה. שהיא מה יפה לה

ואין  הם טבעים דברים היולדת וכאב הואיל מקום ומכל
לשנות  חכמים החמירו לפיכך לידה מחמת מתה מאלף אחת
כלי  לה להביא צריכים אם כגון בו לשנות שאפשר מה בכל
שהיא  בשערה תלוי חברתה לה תביאנו הרבים רשות דרך
כיוצא  כל וכן התורה מן איסור בה ואין כדרכה שלא הוצאה
בשערותיה  שמן חברתה תסוך לא לשמן צריכה ואם בזה
בשערה  תלוי בכלי תביאנו אלא אותן ותסחוט אצלה ותבא
אחר  איסור מבלי שינוי ע"י בכלי הוצאה לעשות שמוטב
אסורה  אינה שער שסחיטת אע"פ סחיטה איסור מלהוסיף

שכ"ו: בסי' שנתבאר כמו סופרים מדברי אלא

בו · שאין בדבר אפילו בשבת אותה מילדין אין נכריה
שאין  לצאת הולד נעקר שכבר כגון שבת חילול
היא  הישראלית וגם מגדולו דבר עוקר משום בהוצאתו
נכריות  לילד לה שמותר שכר לה ונותנים ידועה מילדת
שיכולה  איבה כאן אין בשבת מקום מכל איבה משום בחול
מותר  השבת את ששומרות שלנו הנשים ולומר להשמט
השבת  את שומרים שאינן שלכם אבל בשבת אותן לילד

בשבת. אותן לילד לנו אסור

איסור  (ואין זרה עבודה עובדים שאינן ישמעאלית ואפילו
שאסרו  זרה עבודה עובדי בנכרים כמו בחול אותן לילד

בשבת)אות  מכלֿמקום זרה, לעבודה בן שמילדת מפני ן
של"ב  בסי' שיתבאר כמו לצורך שלא מלאכה משום אסור
שהם  כיון הקראי"ם אבל איבה) בלי להשמט ואפשר (הואיל
חלול  בו שאין בדבר (בשכר אותן לילד מותר שבת שומרים
אי  אם זרה עבודה עובדי בנכרים ואפילו איבה) משום שבת
שבת: חילול בו שאין בדבר מותר איבה בלי להשמט אפשר

אֿב  סעיפים בשבת יולדת דיני של סימן ב חלק
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הענין  הקודמים בפרקים שנתבאר [לאחרי

שמך "ד  אלא "ישתבח אינן הנשמות של העליות שכל ,

" "שם בבחינת הלשון דיוק זה בפרק יבאר - בורא "

שמך קדושים  :]"ישתבח

äàéøá úðéçá íäù ,íéùåã÷ àøåá øîà ïëìå
.ùéì ïéàî

על  מורה "ברא" דלשון הרמב"ן מ"ש ידוע
משמעו  ועשי' יצירה דלשון מאין", "יש חידוש
אלא  קיים כבר הדבר שעצם פירוש, מיש", "יש
בריאה  ל' משא"כ אותו; ומתקנים צורתו שמשנים

מ"אין". הדבר התהוות עצם על נופל

") זה שבמאמר קדושים")בורא ונמצא,
הן  ישראל) (נשמות ה"קדושים" שאפילו מודגש,

ליש. מאין בריאה
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ה  סעיף סוף תרגום ואחד מקרא שנים הפרשה לקרות רפה סימן

1

2

3

4

`zax `zkld
íåâøú ãçàå [áë שחרית תפלת קודם להשלים יש -
שמחתֿתורה  ביום 35של השלים לא אם ומכלֿמקום ,

היום  כל להשלים לו יש התפלה, קודם .36שמחתֿתורה
בארץֿישראל  שמצוי כמו בשבת שמחתֿתורה חל ואם
השבת  אחר ימים דג' ג', יום סוף עד להשלים יכול
עם  כהשלים הוי וממילא - העבר לשבת שייכים

.37הצבור 
íåâøú ãçàå [âë ויתחיל הסדר על יקרא כשמשלים -

השבוע  פרשת ואחריה שהחסיר ואם 38מהפרשה ,
פרשת  ולהעביר להשלים יוכל שלא עד הרבה החסיר

זה  מכן 39שבוע ולאחר זה שבוע פרשת קודם יקרא -
שהחסיר. את ישלים

zetqede mipeiv
א'34) ביום למחר הבדיל לא אם הבדלה): (לענין ח סעיף

וכן  א' ביום שנתבאר כמו שיטעום קודם שני ביום יבדיל
לפי  עוד להבדיל יכול אינו ואילך משם אבל ג' יום סוף עד
השבת  שאחר ימים נקראים השבוע של הראשונים ימים שג'
נקראים  האחרונים ימים ג' אבל שבת מוצאי בכלל הן והרי

שעברה. לשבת ענין להם ואין הבאה השבת שלפני ימים
בראשית,35) לקרוא מתחילין שהצבור כיון התפלה דאחר

מנחת  דאחר שי"א כמו שעברו, פרשיות של זמנם עובר
האומרים  דאפילו אפשר כן שעברה, הפרשה זמן עבר שבת
אחר  מכלֿמקום התורה, כל שיסיימו עד הזמן עובר שאין
השנה  פרשיות זמן עבר מראשיתה התורה והתחילו שסיימו

הקודמת.
ואע"פ 36) ג', יום סוף עד להשלים יכול השבוע דפ' לי"א

כמ"ש  הבדלה לענין יו"ט אחר ימים ג' נחשב לא דביו"ט
תצ"א  סי' בשע"ת (מיהו הגרע"א בשם רצ"ט סי' המשנ"ב
וא"כ  ביו"ט להבדיל יכול השבוע דכל יהודא מבית כ'
שייך  ודאי עצמו ש"ת יום מ"מ שמו"ת) לענין דהה"נ אפשר
עצמו, שבת יום לענין ז ס"ק לעיל כמ"ש הברכה לוזאת
ג"כ  משמע עצרת בשמיני להשלים הפוסקים ומסתימת
הוא  ההשלמה דזמן אי"א דסמכינן והיינו היום, כל דהיינו
בראשית  בפ' שהתחילו דבזה וגם בצבור, התורה סיום עד
מביא  כה"ח (ובס' הקודמות הפרשיות זמן עדיין עבר לא
להשלים  יכול אינו שוב ש"ת של קה"ת דאחר יהודה ממטה

וצ"ע).
שפיר 37) מיקרי בש"ת ולדידן וז"ל כ' בא"א והפמ"ג

דעל  אפשר עכ"ל, זמנו עבר ואילך ומכאן הצבור עם משלים
אם  בא"י אבל בשבת ש"ת חל דאינו זמנו דעבר כן כ' חו"ל

וצ"ע. ימים ג' עד להשלים יכול שפיר בשבת ש"ת חל
של  ב' יו"ט נוהג והוא לחזור ודעתו לא"י שבא חו"ל ובן
כבר  ששמע אע"פ זה, ביום להשלים דיכול אפשר גליות

יו"ט  הוא עדיין דידי' לגבי מ"מ בשמ"ע אתמול הברכה וזאת
לחזור  ודעתו לחו"ל שבא א"י ובן הברכה, וזאת קריאת וזמן
להשלים  דיכול מסתבר בשמ"ע, א' יום רק הוא שלו דיו"ט
הברכה, וזאת שקוראין צבור אצל שהוא כיון בש"ת, למחר

ט). ס"ק עב סי' השלחן (קצות הצבור עם משלים הוי
כו, אות שמח"ת ליל שיחת ה'תשמ"ז התוועדויות וראה
מ"מ  ג', יום עד להשלים אפשר שבת בכל אם שגם
דזהו  משום - ג' יום עד להשלים אפשר אם צע"ג בשמח"ת

תמיד). מועיל ונכנס" "דחק כי (אם לגמרי חדש ענין
כר"ש 38) לס' שציין רי"ג, סי' או"ח מהרש"ם תשובת עיין

קכ"ו  סי' צ"צ מתשובת ראיה מביא ואח"כ אצלי, מצוי ואינו
כיון  מהרש"ם בתשובת שמעורר ומה הסדר, על שיקרא
שבוע  פ' קורא דאם יימר מאן בתורה, ומאוחר מוקדם דאין
ודאי  שלימות דבסדרות צל"ע כסדרן, שלא דהוי קודם זו
לסדרה  מוקדמת היא השניה הסדרה שכל לומר שייך לא
שם, השאלה באה שע"ז שמות לפ' וארא פ' וכמו שלפניה
לתפלת  חובה תפלת דהקדים מהא שם שמקשה מה גם
מש"כ  לפי בפשיטות י"ל יצא, לא בדיעבד דאפי' התשלומין
לפי  להתשלומין החובה הקדמת טעם א' ק"ח בסי' אדמו"ר
חובת  שהיא בתפלה כשעוסק אלא תשלומין תקנו שלא
קודם  ולא בתפלותיו שפסק מה ומשלים חוזר שאז שעה
רק  כלל תשלומין תקנו לא שמתחלה בתפלה לפי"ז לכן,
לא  התשלומין הקדים אם ע"כ בלאוֿהכי, בתפלה כשעוסק
שירצה  זמן כל השמו"ת להשלים שיכול בנ"ד אבל יצא.
מעכב  אינו ע"כ כלל, השבוע פ' בקריאת עוסק אינו אפילו
עדיף  הסדר על הקריאה ומעלת החובה, הקדים שלא מה

ט). ס"ק עב סי' השלחן (קצות טפי
לומר 39) יוכל לא הקודמת הפרשה קודם ישלים שאם כגון

מנחה  עד או שחרית בשבת או בע"ש, הרגלו כפי שמו"ת
עכ"פ.

c"ag i`iyp epizeax zxezn
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Â ממון עסקי על באו אם ישראל עיירות על שצרו נכרים
נפשות  עסקי על באו ואם השבת את עליהם מחללין אין
נפשות  עסקי על באו שמא לחוש ויש סתם באו ואפילו
עליהם  יוצאים לבא ממשמשים אלא באו לא עדיין ואפילו
לספר  הסמוכה ובעיר השבת את עליהם ומחללין זיין בכלי
מחללין  וקש תבן עסקי על אלא לבא רוצים אינן אפילו
נוחה  הארץ תהא ומשם העיר ילכדו שמא השבת את עליהם

לפניהם: ליכבש

Ê ששוללין האומות בין דרין שאנו הזה שבזמן אומרים יש
מחללין  ממון עסקי על אלא באו לא אם אפילו והורגין
לשלול  הישראל יניחנו לא שאם לפי השבת את עליהם
ויש  ממונו על עצמו מעמיד אדם שאין וחזקה יהרגנו ולבוז
נפשות  עסק זה והרי ויהרג נגדם אחד יעמוד שמא לחוש
ליקח  עליו שבאו יחיד אבל הענין לפי הכל מקום ומכל
אפילו  שבת יחלל ולא לו אשר כל ליטול להם יניח ממונו

ש"א: בסי' שנתבאר ע"ד אלא סופרים דברי באיסור

Á נהר וכן בים המטורפת ישראל בה שיש ספינה הרואה
אדם  כל על מצוה נכרי מפני הנרדף יחיד וכן שוטף
יציל  אם ספק הוא ואפילו להצילם כדי שבת עליהם לחלל

לו  אין סכנה יש אם מקום את ומכל להציל כדי עצמו לסכן
במיתת  שרואה ואף הסכנה מן חוץ שהוא מאחר חבירו
נאמר  הרי מקום מכל ודאי וחבירו ספק שהוא ואע"פ חבירו
מה  שיקיים ידי על מיתה ספק לידי שיבא ולא בהם וחי

רעך: דם על תעמוד לא שנאמר

Ë אם למקומם זיינם בכלי חוזרים להציל היוצאים כל
כמו  שהצילו במקום לשבות הנכרים מפני מתפחדים

ת"ז: בסי' שיתבאר

È להצילו עליו מחללין אם להמיר לאנסו נכרים שרוצים מי
ש"ו: סי' בסוף נתבאר

וֿי  סעיפים שבת מחללין מי על שכט סימן ב חלק

את ‡ עליה ומחללין סכנה בו שיש כחולה היא יולדת
ממקום  חכמה לה קורין צריכה שהיא מה לכל השבת
היא  אפילו הנר לה מדליקין ובלילה אותה ומיילדין למקום

שהיו  לנר צריכות עמה המתעסקות הנשים אין ואפילו סומא
מדליקין  אעפ"כ נר בלא צרכה כל עמה להתעסק יכולות
יותר  לבה מתיישב רואה אינה שהיא שאע"פ בשבילה
הצריך  דבר יש אם בלבה שאומרת נר כאן שיש כשיודעת
נר  כאן שאין כשתדע משא"כ לי ועושות רואות חברותי לי
עושין  אין שמא תפחד אשר לבבה מפחד שתסתכן לחוש יש

צריכה. שהיא מה יפה לה

ואין  הם טבעים דברים היולדת וכאב הואיל מקום ומכל
לשנות  חכמים החמירו לפיכך לידה מחמת מתה מאלף אחת
כלי  לה להביא צריכים אם כגון בו לשנות שאפשר מה בכל
שהיא  בשערה תלוי חברתה לה תביאנו הרבים רשות דרך
כיוצא  כל וכן התורה מן איסור בה ואין כדרכה שלא הוצאה
בשערותיה  שמן חברתה תסוך לא לשמן צריכה ואם בזה
בשערה  תלוי בכלי תביאנו אלא אותן ותסחוט אצלה ותבא
אחר  איסור מבלי שינוי ע"י בכלי הוצאה לעשות שמוטב
אסורה  אינה שער שסחיטת אע"פ סחיטה איסור מלהוסיף

שכ"ו: בסי' שנתבאר כמו סופרים מדברי אלא

בו · שאין בדבר אפילו בשבת אותה מילדין אין נכריה
שאין  לצאת הולד נעקר שכבר כגון שבת חילול
היא  הישראלית וגם מגדולו דבר עוקר משום בהוצאתו
נכריות  לילד לה שמותר שכר לה ונותנים ידועה מילדת
שיכולה  איבה כאן אין בשבת מקום מכל איבה משום בחול
מותר  השבת את ששומרות שלנו הנשים ולומר להשמט
השבת  את שומרים שאינן שלכם אבל בשבת אותן לילד

בשבת. אותן לילד לנו אסור

איסור  (ואין זרה עבודה עובדים שאינן ישמעאלית ואפילו
שאסרו  זרה עבודה עובדי בנכרים כמו בחול אותן לילד

בשבת)אות  מכלֿמקום זרה, לעבודה בן שמילדת מפני ן
של"ב  בסי' שיתבאר כמו לצורך שלא מלאכה משום אסור
שהם  כיון הקראי"ם אבל איבה) בלי להשמט ואפשר (הואיל
חלול  בו שאין בדבר (בשכר אותן לילד מותר שבת שומרים
אי  אם זרה עבודה עובדי בנכרים ואפילו איבה) משום שבת
שבת: חילול בו שאין בדבר מותר איבה בלי להשמט אפשר
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ברא" בחוכמתא - ברא "בראשית התרגום דברי

הענין  הקודמים בפרקים שנתבאר [לאחרי

שמך "ד  אלא "ישתבח אינן הנשמות של העליות שכל ,

" "שם בבחינת הלשון דיוק זה בפרק יבאר - בורא "

שמך קדושים  :]"ישתבח

äàéøá úðéçá íäù ,íéùåã÷ àøåá øîà ïëìå
.ùéì ïéàî

על  מורה "ברא" דלשון הרמב"ן מ"ש ידוע
משמעו  ועשי' יצירה דלשון מאין", "יש חידוש
אלא  קיים כבר הדבר שעצם פירוש, מיש", "יש
בריאה  ל' משא"כ אותו; ומתקנים צורתו שמשנים

מ"אין". הדבר התהוות עצם על נופל

") זה שבמאמר קדושים")בורא ונמצא,
הן  ישראל) (נשמות ה"קדושים" שאפילו מודגש,

ליש. מאין בריאה
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הענין:] [וביאור

éë ,ùåøéô ,àöîú ïéàî äîëçäå áéúë äðä éë
úåìùìúùää úéùàø àåäù ,äîëçä úååäúä
úåìùìúùä åîë åðéà ,ä"á óåñ-ïéàî

.ìåìòå äìéò êøã àåäù ,äèîì äîëçäîù
בכתוב  הפנימי הפירוש בהקדם יובן הענין

תמצא": מאין "והחכמה

(היינו  החכמה" "ספירת על קאי כאן "חכמה"
הראשונה  הספירה שהיא הקב"ה), של חכמתו
כוחות  עשרה [שהם העליונות הספירות" מ"עשר
תפארת, גבורה חסד דעת, בינה חכמה - אלקיים
בורא  הקב"ה ידם שעל - מלכות] יסוד הוד נצח

כולם. העולמות כל את ומנהיג

החכמה  וגילוי שהתהוות הכתוב, אמר זה ועל
היא  עצמו) הקב"ה (היינו ב"ה" סוף ה"אין מן

" מאין בריאה שחכמה יש דלפי תמצא"). ("מאין  "
"ראשית  היא כן על הראשונה, ה"ספירה" היא
פרטי  כל עם העולמות כל פירוש: ההשתלשלות",
השתלשלות", "סדר בשם נקראים שבהם המדריגות
מעולם  "משתלשל" (ומדריגה) עולם שכל
"ראשית  היא והחכמה - ממנו שלמעלה (ומדריגה)
"סדר  של הראשונה המדריגה היינו ההשתלשלות",
הראשונה  ומדרגה "המעלה להיותה השתלשלות",
האדם, בנפש שמצינו וכמו הנבראים", אצל
נמשכו  (וממנו שבה עליון היותר הכח הוא ששכלו
היא  החכמה גופא, ובשכל הנפש), כוחות שאר

והדעת. הבינה מן למעלה

ה"אין  מן ו"נמצאה" נתהוותה היא ולפיכך
העולמות) "השתלשלות" מגדר (שלמעלה סוף"
לשאר  בניגוד - תמצא") ("מאין מאין" "יש בדרך
שהן  מחכמה), (שלמטה הספירות תשע
"עילה  בדרך החכמה מספירת "משתלשלות"

ועלול".

השורש  הוא "עילה" ועלול": "עילה פירוש
וביטוי  "עלול", נקרא ממנו הנוצר והדבר והמקור,
לדבר  המקור בין הקיים קירוב של יחס על  מורה זה
הוא, מ"עילתו" "עלול" יצירת דאופן ממנו. שנוצר
פירוש, ב"עילתו", תחילה כלול שה"עלול"

ויצירתו שמצי  עצמה, העילה בתוך מתחילה אותו
את  הגילוי אל מההעלם "מגלה" שהעילה ע"י היא

בסמוך  שימשיך (וכפי בתוכה כלול שהי' העלול
לדבר). בדוגמאות

שמשמעו, מאין", "יש הוא לזה הניגוד -
הי' ולא לגמרי חדש דבר הוא שנתהוה שהדבר
היתה  ולא בהעלם, אפילו במקורו תחילה "כלול"
היפוכו  הי' אלא למציאותו אפשרות שום קיימת
בין  ויחס ערך שום שאין (כך האין שהוא ממש

עצמו). ל"יש" היש, את הבורא המקור,

"והחכמה נאמר זה תמצא",מאין ועל
ב"ה  מאיןֿסוף דלמעלה החכמה ספירת שהתהוות
"יש  בדרך אלא ועלול" "עילה בדרך לא היא

מאין".

" לענין משל ומביא ועלול [והולך :]"עילה

äáùçîå úåãîå ìëù åá ùéù ,íãàá ìùîë
äðä ,äæî äæ íéìùìúùîù ,äùòîå øåáãå
ïëå ,äáùçîäá ùáìúîå êùîð åîöò ìëùä

.'åë úåãîå ìëùä ïëå øåáãäá äáùçîä
בדרך  נחלקות, האדם בנפש השונות המדרגות
הנפש), כוחות נק' (שהם מדות שכל, - לחמש כלל,
אשר  הנפש), לבושי (הנק' ומעשה דיבור מחשבה
שלמעלה  ממדרגה "משתלשלת" מהן אחת כל

ממנה:

- לדוגמא השכל, מן "משתלשלות" ה"מדות"
פלוני  שדבר בשכלו היטב ומשיג מבין כשאדם
(מדה) בלבו יתעורר מרובה, ועונג הנאה לו יגרום
ההוא; הדבר את להשיג ותשוקה אהבה של רגש

השכל  מן "משתלשלות" האדם מחשבות וכן
ומתייגע  קשה, סוגיא הלומד אדם כמו והמדות,
את  יוצר עצמו השכל הרי מסויימת, סברא להבין
במחשבתו; והסברא ההגיון מלובש שבהן האותיות
הרי  לחבירו, אהבה ברגשי שמתעורר אדם וכן
טובות  במחשבות ממילא בדרך מתמלא מוחו

וכו'; אהובו אודות

שבתחלה  - מהמחשבה "משתלשל" והדיבור
אלו  מחשבות מוריד ואח"כ מסויים, בענין חושב

הדיבור; באותיות

לידי  יבא ענין באיזה ודיבורו וממחשבתו
שעלה  למה בהתאם מעשה שעושה - מעשה

במחשבתו.
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לכח  המקור בין מסוים ודמיון יחס שיש ונמצא
מתלבשת  עצמו המקור שמהות ממנו, ה"משתלשל"
טיב  בהבנת עוסק השכל כמו: ממנו, הנוצר בכח
וככל  להדבר, בלב תשוקה ממנו שנוצר עד הדבר
לאהוב  ראוי ואשר ההוא הדבר טיב יותר שמבין
- עצמו שהשכל (לפי בלב התשוקה תגדל כך אותו
) המדה וסיבת הטעם שזהו הדבר) טיב הבנת היינו

והוא במדות, מלובש וכןחיות - הסברא המדה);
את  "יוצרים" עצמם הם המדה, רגש או השכלית
הרגש  או הרעיון את המכילות במחשבתו, האותיות
באותיות  מתלבשת עצמה המחשבה וכן שבלב;
מוציא  שאדם והתיבות האותיות שאותן הדיבור,
היו  ששם אלא במחשבתו, קיימות היו כבר מדיבורו
להיות  ונשתנו ירדו ובדיבור רוחניות, אותיות
היתה  כבר מהותן אבל גשמיות, ותיבות אותיות

האדם. במחשבת במקורן בהיותן במציאות

àåäù ,ìåìòå äìéò úåìùìúùä '÷ðä åäæå
äîöò äìéòä éë ,ïéàî ùé àìå ,ùéî ùé úðéçá

.ìåìòäá úùáìúîå úñôúð
- ועלול" עילה "השתלשלות גדר וזהו
בסדר  ו"משתלשלת" נמשכת התחתונה שהמדריגה
שמציאותה  באופן לה, שקדמה מהמדריגה מסודר
שהוא  ונמצא עצמו, המקור בתוך התחילה כבר
אלא  "חידוש" אינה ה"עלול" שמציאות מיש", "יש
עצמו, (ה"עילה") המקור בתוך התחילה כבר היא
ומתלבש  "יורד" עצמו שהמקור ע"י היא ויצירתו

בה"עלול".

ìåìòå äìéò úåìùìúùä ïéðò àåä êëå
øäæá ù"îë äèîìå äîëçäî úåìéöàáù

.úéùàøá
למעלה  שאמרנו במה הביאור וזהו
עילה  דרך היא למטה שמהחכמה ש"השתלשלות
בראשית), פ' בזהר מקורו זה (מושג ועלול"
האצילות) עולם (של הספירות שתשע והכוונה,
בדרך  היא התגלותן (דאצילות) החכמה מן שלמטה
מספירה  "משתלשלת" ספירה שכל "השתלשלות",
כוחות  "השתלשלות" ומעין ע"ד - ממנה שלמעלה

(כנ"ל). מזה זה הנפש

úååäúää ìëù ,úéùò äîëçá íìåë ù"îëå
äìçúáù ,äîëç úðéçáî éåìéâì íìòäî åëùîð

.äîëç úðéçáá ãçé íéìåìë åéä

"משתלשלת" "ספירה" שכל מאחר
שמציאותה  [היינו ממנה שלמעלה מה"ספירה"
הרי  - כנ"ל] בו, כלולה והיא ממקורה, מתחילה
כולן, ראשית שהיא ה"חכמה", שבספירת נמצא,
הספירות, שאר כל דדקות) (בדקות "כלולות"

ממנה. מסתעפות שכולן מאחר

עשית", בחכמה "כולם הכתוב פירוש וזהו
שכל  לפי והיינו מחכמה, נתהוו הנבראים שכל
כל  של התכונות כל נמשכו (שמהן הספירות

תח  כלולות היו כולם) בספירת הנבראים ילה
וענין  "בהעלם", נמצאות הן ששם אלא החכמה.
נמשכות  שהן - הוא "השתלשלות" ידי על יצירתם

הגילוי. אל (שבחכמה) ההעלם מן

ìåëé åáù ãçàä øîàîä úðéçá àåäå
'è ìëì ììåëä àåäù åðééäã ,úåàøáäì

.úåøîàî
"בעשרה  רז"ל במאמר הפנימי הפירוש זהו
יכול  אחד במאמר והלא כו' העולם נברא מאמרות
לספירת  היא אחד" ב"מאמר שהכוונה להבראות",
כל  שאר (בהעלם) כלולות שבה (כדלקמן), החכמה
שבכל  התכונות לכל שורש (שהן הספירות
יכול  זה אחד" שב"מאמר וזהו - כולם) הנבראים
כל  שאר כלולות שבחכמה מאחר הכל, להבראות

הספירות.

,íìåòä àåøáì åðåöøá äìòùë ë"â äèîì àåä ïëå
.ììë êøãá úåîìåòä ìë åàøáð 'à äáùçîá

יכול  אחד "במאמר חז"ל במאמר הכוונה עומק
יצאה  (שלא "יכולת" רק זו שאין - הוא להבראות"

כן נעשה זו שמ"יכולת" אלא פועל), ,בפועל לידי
העולם, את לברוא יתברך ברצונו כשעלה דתיכף
כולם, העולמות כל נבראו עצמה זו ממחשבה הרי
והיא  - העולמות כל נבראו אחת במחשבה כמאמר
ה"מאמר  (שזהו ה"חכמה" בחינת שמצד ההתהוות

בהעלם; הכל כלול שבה כנ"ל), אחד ",

פירוש, כלל", "בדרך רק היא זו שהתהוות אלא
כל  של הכללית הנקודה רק ישנה זו שבהתהוות
הנבראים  של הפרטיות התכונות כי כולם, הנבראים
כפי  הספירות משאר הבריאה ידי על רק מתגלות

התגלות. לידי באה פרטית ספירה שכל

שבו  הגרעין, מציאות - לזה משל [קצת
ממנו  הצומחים האילן פרטי כל בהעלם נמצאים
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הענין:] [וביאור

éë ,ùåøéô ,àöîú ïéàî äîëçäå áéúë äðä éë
úåìùìúùää úéùàø àåäù ,äîëçä úååäúä
úåìùìúùä åîë åðéà ,ä"á óåñ-ïéàî

.ìåìòå äìéò êøã àåäù ,äèîì äîëçäîù
בכתוב  הפנימי הפירוש בהקדם יובן הענין

תמצא": מאין "והחכמה

(היינו  החכמה" "ספירת על קאי כאן "חכמה"
הראשונה  הספירה שהיא הקב"ה), של חכמתו
כוחות  עשרה [שהם העליונות הספירות" מ"עשר
תפארת, גבורה חסד דעת, בינה חכמה - אלקיים
בורא  הקב"ה ידם שעל - מלכות] יסוד הוד נצח

כולם. העולמות כל את ומנהיג

החכמה  וגילוי שהתהוות הכתוב, אמר זה ועל
היא  עצמו) הקב"ה (היינו ב"ה" סוף ה"אין מן

" מאין בריאה שחכמה יש דלפי תמצא"). ("מאין  "
"ראשית  היא כן על הראשונה, ה"ספירה" היא
פרטי  כל עם העולמות כל פירוש: ההשתלשלות",
השתלשלות", "סדר בשם נקראים שבהם המדריגות
מעולם  "משתלשל" (ומדריגה) עולם שכל
"ראשית  היא והחכמה - ממנו שלמעלה (ומדריגה)
"סדר  של הראשונה המדריגה היינו ההשתלשלות",
הראשונה  ומדרגה "המעלה להיותה השתלשלות",
האדם, בנפש שמצינו וכמו הנבראים", אצל
נמשכו  (וממנו שבה עליון היותר הכח הוא ששכלו
היא  החכמה גופא, ובשכל הנפש), כוחות שאר

והדעת. הבינה מן למעלה

ה"אין  מן ו"נמצאה" נתהוותה היא ולפיכך
העולמות) "השתלשלות" מגדר (שלמעלה סוף"
לשאר  בניגוד - תמצא") ("מאין מאין" "יש בדרך
שהן  מחכמה), (שלמטה הספירות תשע
"עילה  בדרך החכמה מספירת "משתלשלות"

ועלול".

השורש  הוא "עילה" ועלול": "עילה פירוש
וביטוי  "עלול", נקרא ממנו הנוצר והדבר והמקור,
לדבר  המקור בין הקיים קירוב של יחס על  מורה זה
הוא, מ"עילתו" "עלול" יצירת דאופן ממנו. שנוצר
פירוש, ב"עילתו", תחילה כלול שה"עלול"

ויצירתו שמצי  עצמה, העילה בתוך מתחילה אותו
את  הגילוי אל מההעלם "מגלה" שהעילה ע"י היא

בסמוך  שימשיך (וכפי בתוכה כלול שהי' העלול
לדבר). בדוגמאות

שמשמעו, מאין", "יש הוא לזה הניגוד -
הי' ולא לגמרי חדש דבר הוא שנתהוה שהדבר
היתה  ולא בהעלם, אפילו במקורו תחילה "כלול"
היפוכו  הי' אלא למציאותו אפשרות שום קיימת
בין  ויחס ערך שום שאין (כך האין שהוא ממש

עצמו). ל"יש" היש, את הבורא המקור,

"והחכמה נאמר זה תמצא",מאין ועל
ב"ה  מאיןֿסוף דלמעלה החכמה ספירת שהתהוות
"יש  בדרך אלא ועלול" "עילה בדרך לא היא

מאין".

" לענין משל ומביא ועלול [והולך :]"עילה

äáùçîå úåãîå ìëù åá ùéù ,íãàá ìùîë
äðä ,äæî äæ íéìùìúùîù ,äùòîå øåáãå
ïëå ,äáùçîäá ùáìúîå êùîð åîöò ìëùä

.'åë úåãîå ìëùä ïëå øåáãäá äáùçîä
בדרך  נחלקות, האדם בנפש השונות המדרגות
הנפש), כוחות נק' (שהם מדות שכל, - לחמש כלל,
אשר  הנפש), לבושי (הנק' ומעשה דיבור מחשבה
שלמעלה  ממדרגה "משתלשלת" מהן אחת כל

ממנה:

- לדוגמא השכל, מן "משתלשלות" ה"מדות"
פלוני  שדבר בשכלו היטב ומשיג מבין כשאדם
(מדה) בלבו יתעורר מרובה, ועונג הנאה לו יגרום
ההוא; הדבר את להשיג ותשוקה אהבה של רגש

השכל  מן "משתלשלות" האדם מחשבות וכן
ומתייגע  קשה, סוגיא הלומד אדם כמו והמדות,
את  יוצר עצמו השכל הרי מסויימת, סברא להבין
במחשבתו; והסברא ההגיון מלובש שבהן האותיות
הרי  לחבירו, אהבה ברגשי שמתעורר אדם וכן
טובות  במחשבות ממילא בדרך מתמלא מוחו

וכו'; אהובו אודות

שבתחלה  - מהמחשבה "משתלשל" והדיבור
אלו  מחשבות מוריד ואח"כ מסויים, בענין חושב

הדיבור; באותיות

לידי  יבא ענין באיזה ודיבורו וממחשבתו
שעלה  למה בהתאם מעשה שעושה - מעשה

במחשבתו.
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לכח  המקור בין מסוים ודמיון יחס שיש ונמצא
מתלבשת  עצמו המקור שמהות ממנו, ה"משתלשל"
טיב  בהבנת עוסק השכל כמו: ממנו, הנוצר בכח
וככל  להדבר, בלב תשוקה ממנו שנוצר עד הדבר
לאהוב  ראוי ואשר ההוא הדבר טיב יותר שמבין
- עצמו שהשכל (לפי בלב התשוקה תגדל כך אותו
) המדה וסיבת הטעם שזהו הדבר) טיב הבנת היינו

והוא במדות, מלובש וכןחיות - הסברא המדה);
את  "יוצרים" עצמם הם המדה, רגש או השכלית
הרגש  או הרעיון את המכילות במחשבתו, האותיות
באותיות  מתלבשת עצמה המחשבה וכן שבלב;
מוציא  שאדם והתיבות האותיות שאותן הדיבור,
היו  ששם אלא במחשבתו, קיימות היו כבר מדיבורו
להיות  ונשתנו ירדו ובדיבור רוחניות, אותיות
היתה  כבר מהותן אבל גשמיות, ותיבות אותיות

האדם. במחשבת במקורן בהיותן במציאות

àåäù ,ìåìòå äìéò úåìùìúùä '÷ðä åäæå
äîöò äìéòä éë ,ïéàî ùé àìå ,ùéî ùé úðéçá

.ìåìòäá úùáìúîå úñôúð
- ועלול" עילה "השתלשלות גדר וזהו
בסדר  ו"משתלשלת" נמשכת התחתונה שהמדריגה
שמציאותה  באופן לה, שקדמה מהמדריגה מסודר
שהוא  ונמצא עצמו, המקור בתוך התחילה כבר
אלא  "חידוש" אינה ה"עלול" שמציאות מיש", "יש
עצמו, (ה"עילה") המקור בתוך התחילה כבר היא
ומתלבש  "יורד" עצמו שהמקור ע"י היא ויצירתו

בה"עלול".

ìåìòå äìéò úåìùìúùä ïéðò àåä êëå
øäæá ù"îë äèîìå äîëçäî úåìéöàáù

.úéùàøá
למעלה  שאמרנו במה הביאור וזהו
עילה  דרך היא למטה שמהחכמה ש"השתלשלות
בראשית), פ' בזהר מקורו זה (מושג ועלול"
האצילות) עולם (של הספירות שתשע והכוונה,
בדרך  היא התגלותן (דאצילות) החכמה מן שלמטה
מספירה  "משתלשלת" ספירה שכל "השתלשלות",
כוחות  "השתלשלות" ומעין ע"ד - ממנה שלמעלה

(כנ"ל). מזה זה הנפש

úååäúää ìëù ,úéùò äîëçá íìåë ù"îëå
äìçúáù ,äîëç úðéçáî éåìéâì íìòäî åëùîð

.äîëç úðéçáá ãçé íéìåìë åéä

"משתלשלת" "ספירה" שכל מאחר
שמציאותה  [היינו ממנה שלמעלה מה"ספירה"
הרי  - כנ"ל] בו, כלולה והיא ממקורה, מתחילה
כולן, ראשית שהיא ה"חכמה", שבספירת נמצא,
הספירות, שאר כל דדקות) (בדקות "כלולות"

ממנה. מסתעפות שכולן מאחר

עשית", בחכמה "כולם הכתוב פירוש וזהו
שכל  לפי והיינו מחכמה, נתהוו הנבראים שכל
כל  של התכונות כל נמשכו (שמהן הספירות

תח  כלולות היו כולם) בספירת הנבראים ילה
וענין  "בהעלם", נמצאות הן ששם אלא החכמה.
נמשכות  שהן - הוא "השתלשלות" ידי על יצירתם

הגילוי. אל (שבחכמה) ההעלם מן

ìåëé åáù ãçàä øîàîä úðéçá àåäå
'è ìëì ììåëä àåäù åðééäã ,úåàøáäì

.úåøîàî
"בעשרה  רז"ל במאמר הפנימי הפירוש זהו
יכול  אחד במאמר והלא כו' העולם נברא מאמרות
לספירת  היא אחד" ב"מאמר שהכוונה להבראות",
כל  שאר (בהעלם) כלולות שבה (כדלקמן), החכמה
שבכל  התכונות לכל שורש (שהן הספירות
יכול  זה אחד" שב"מאמר וזהו - כולם) הנבראים
כל  שאר כלולות שבחכמה מאחר הכל, להבראות

הספירות.

,íìåòä àåøáì åðåöøá äìòùë ë"â äèîì àåä ïëå
.ììë êøãá úåîìåòä ìë åàøáð 'à äáùçîá

יכול  אחד "במאמר חז"ל במאמר הכוונה עומק
יצאה  (שלא "יכולת" רק זו שאין - הוא להבראות"

כן נעשה זו שמ"יכולת" אלא פועל), ,בפועל לידי
העולם, את לברוא יתברך ברצונו כשעלה דתיכף
כולם, העולמות כל נבראו עצמה זו ממחשבה הרי
והיא  - העולמות כל נבראו אחת במחשבה כמאמר
ה"מאמר  (שזהו ה"חכמה" בחינת שמצד ההתהוות

בהעלם; הכל כלול שבה כנ"ל), אחד ",

פירוש, כלל", "בדרך רק היא זו שהתהוות אלא
כל  של הכללית הנקודה רק ישנה זו שבהתהוות
הנבראים  של הפרטיות התכונות כי כולם, הנבראים
כפי  הספירות משאר הבריאה ידי על רק מתגלות

התגלות. לידי באה פרטית ספירה שכל

שבו  הגרעין, מציאות - לזה משל [קצת
ממנו  הצומחים האילן פרטי כל בהעלם נמצאים
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כל  עם הפירות וכן עלים, ענפים, גזע, (השורש,
עצמו  בגרעין מקום, מכל אך הפרי), של הפרטים
רק  אלא בו, הכלולים הפרטים כל לעין ניכרים לא

כללית]. אחת נקודה

éîìùåøé íâøúå àøá úéùàøá ù"î àåäå
úùùá úåøîàî 'èá ë"çà åèøôðå ,àúîëåçá

.'åë íéîé
פירוש, הוא", מאמר נמי "בראשית בגמ' איתא
מעשרה  הראשון המאמר הוא ש"בראשית"

העולם. נברא שבהם מאמרות

לעיל  שנתבאר מה עם אחד בקנה עולה וזה
על  דקאי להבראות", יכול אחד "במאמר בפירוש
הוא  הוא אחד" ה"מאמר כי - החכמה ספירת
וזהו  החכמה; בחינת והוא "בראשית" מאמר
ברא". "בחוכמתא ברא בראשית ירושלמי שתרגם
(היינו  "בראשית" הראשון שמהמאמר נמצא

ה"כלל", נברא החכמה) שמבחינת כנ"ל,ההתהוות
הפרטיים  המאמרות תשעה כל כלולים ובתוכו
נבראו  (שמהם בראשית ימי ששת במשך שנאמרו

כולם). הנבראים כל פרטי

לא  שב"בראשית" ההבדל, סיבת היא גופא [וזו
כי  שלאח"ז, המאמרות כתשעת "ויאמר" מפורש

" על מורה ית'יציאת הדיבור ממנו והחיות האור
הגילוי מההעלם ולהחיותם..אל עולמות לברוא

- העולם" נברא שבהן מאמרות עשרה הן והן
באופן  הנבראים בבריאת היא זו והתגלות שיציאה
עדיין  כשהם ולא התגלות, לידי באים פרטיהם שכל
כללי  מאמר ידי שעל כבבריאה ובהעלם בכח

אחד להבראות")].יכול ("במאמר

להסביר  וממשיך דבריו, לראש חוזר [ועתה

מעילה  שמשתלשלות הספירות כשאר אינה שהחכמה

מאין. יש בחינת היא אלא מיש, יש בבחינת לעלול

" הכתוב דיוק תמצא וזהו מאין :]"והחכמה

ùé àåä ä"á óåñ-ïéàî äîëçä úååäúä ìáà
äìòîì àåä ä"á óåñ-ïéà éë úåéäì ,ùîî ïéàî
éãë ïëìå ,äîëç úâøãîå úðéçáî õ÷ ïéà äìòî
ùé äàéøá åäæ äîëç úðéçá úååäúä äéäéù

.ïéàî
ועלול" עילה "השתלשלות בענין משנת"ל כל
מן  שלמטה הספירות התהוות לענין רק הוא

החכמה.

ב"ה  מה"איןֿסוף" מתהווה עצמה החכמה אך
ובעצמו  בכבודו הקב"ה כי ממש", מאין "יש בדרך

כלל. "חכמה" בגדר אינו

פירוש:

"עשר  ענין לביאור (בהמשך בתיקונים איתא
[הוא  כלל" איהו מדות אלין מכל "לאו - ספירות")

כלל]. הללו המדות כל בו אין יתברך

בקצרה: הדברים ביאור

"אין  פירוש ואין סוף", "אין נקרא הקב"ה
(בניגוד  גבול בלי כוחות להקב"ה שיש רק סוף"
מעשרה  רק המורכבת להבדיל, האדם לנפש
שהוא  היא סוף" ב"אין הכוונה אלא כוחות),
שום  בו שאין הפשיטות", בתכלית "פשוט יתברך

והגדרה. ציור

בעל  אינו שהקב"ה בלבד זו לא אומרת: זאת
ציורגשמית תמונה גם אלא הוא רוחני , כי לו, אין

אנו ואין והגדרה, תואר מכל מופשט יכולים יתברך
אנו  אין למשל: שהיא. צורה בשום אותו להגדיר
(ואפילו  חסדן או חכם שהוא עליו לומר יכולים
כשאנו  כי סוף), להם אין ית' וחסדו שחכמתו לומר
זה  תואר הרי חסדן או חכם שהוא אחד על אומרים
חכמה  של ציור זה, לאדם מסויים וציור הגדרה נותן
והוא  והגדרה, ציור שום לו אין הקב"ה אבל חסד. או

תואר). מכל מופשט יתברך

- הקב"ה את מתארים שאנו התוארים [וכל
הגדול  ורחמן, חסדן חכים"), הוא ("אנת חכם כמו
של  ועצמותו במהותו אינם - וכיו"ב והגבור
ספירות  בעשר שמתצמצם כפי רק אלא הקב"ה

עליונות].

ספירת  היא - הראשונה הספירה גילוי ולפיכך,
מאין", "יש בדרך הוא יתברך, מאתו - החכמה
כביכול  אפשר אי כי ממנו, חדש דבר שהוא
- סוף" ה"אין מתוך החכמה כח את "להוציא"
מוגדר  כח שום נמצא לא סוף" ב"אין כנ"ל, שהרי,
שלא  לגמרי חדשה בריאה "היא ולפיכך ומסויים,

קודם". במציאות היתה

" הלשון ביאור - ראשון לענין חוזר בורא [ועתה

שמך  ישתבח :]"קדושים

åìòù úåîùðäù ,ùåøéô ,íéùåã÷ àøåá åäæå
ïøå÷îå ïúåììëù ,íéùåã÷ '÷ð ïëìù äáùçîá
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åîëå ,ùã÷ '÷ðù äàìéò äîëç úðéçáî àåä
.áàä çåî úðéçáî àåä åúååäúäù ïáä

"קדושים", נק' ישראל שנשמות לעיל נתבאר
גוף  מגדר לגמרי מובדלות להיותן הבדלה, מלשון

ומקום). זמן (ומהגבלות

לפי  הוא, זו והבדלה ל"קדושה" והטעם
לעיל  שנתבאר וכמו במחשבה", עלו ש"ישראל
ממחשבתו  נמשכו ישראל שנשמות בזה, הפירוש
בין  ההתאחדות (מעין יתברך בו המיוחדת יתברך,
הפירוש  עומק אשר נפשו). עם שבאדם המחשבה
נמשכו  שהנשמות - הוא במחשבה" ב"עלו

לעיל וחכמתו ממחשבתו שהובא [וכפי יתברך
דלא  ריעין תרין הם והמחשבה ש"השכל
להקב"ה, בנים בשם נקראים שלכן מתפרשין"],
שהבן  דכמו "פירוש, אלקיכם", לה' אתם "בנים
ישראל  איש כל נשמת כביכול כך האב ממוח נמשך

ית'". וחכמתו ממחשבתו נמשכה

כי  - "קדושים" בשם הנשמות נקראות ולכך
ספירת  שהיא העליונה, (חכמה עילאה" "חכמה
גם  ולפיכך "קדש", בשם (בזהר) נקראת החכמה)
"קדושים". נק' עילאה" ב"חכמה ששרשן הנשמות

.ïéàî ùé äàéøá úðéçá íä äðä
הנפלאה  המעלה כל עם שבנשמות והנה

ומובדלים  קדושים להיותן "קדושים" שנק' ישראל,
עם  התאחדותם מחמת - ומקום) (וזמן גוף מגדר
בגדר  הן גם מקום, מכל - האחדות בתכלית אלקות
מן  שהתהוותן עצמו, ב"ה האיןֿסוף לגבי "נברא"
(כמו  מאין" יש "בריאה בדרך היא האיןֿסוף
מאין  והחכמה נאמר שעלי' עצמה החכמה ספירת

" נאמר ולכן כנ"ל), קדושים".בורא תמצא

.êîù úðéçáî åðééäå
בדרך  ב"ה האיןֿסוף מן נבראו שהנשמות היות

כנ"ל), החכמה, ספירת (כמו מאין יש בריאה
הנברא  בדבר מלובש עצמו המקור אין זה שבאופן
להחיות  ית' המאציל מן הנמשכת והחיות ממנו,
מהחכמה) ששרשן (והנשמות החכמה מציאות את
כלל  לעצמותו נוגעת שאינה חיצונית הארה היא
ש"העילה  ועלול", עילה ל"השתלשלות [בניגוד
נמצא, - בהעלול"] ומתלבשת נתפסת עצמה
ידי  על רק היא ("קדושים") הנשמות שבריאת
שנתבאר  וכפי הקב"ה), של (שמו "שמך" בחינת
חיצונית  הארה על מורה ד"שם" בארוכה, לעיל

בעלמא.

.êîù çáúùé åäæå
שבח  באמירת עבודתם כל גופא זה ומטעם
בהשגה  חיל אל מחיל עלייתם על (המורה והילול
שם  "שמך", בבחינת רק היא מאלקות) ותענוג

יתברך). ומהותו עצמותו (ולא מאלקות והארה

לגמרי  ומרומם מובדל ית' שהוא מאחר כי
עצמן) (בכח להגיע לנשמות אפשר אי כן, על מהם,
וכל  עצמו, ב"ה לאיןֿסוף קשר או דביקות לשום
בלבד. "שמו" בבחינת אלא אינן ודביקותן השגתן

:äééìò êøåö àéäù óåâá åùáìúðå åãøé ïëìå
יכולה  שהנשמה יתכן איך יובן הנ"ל כל ע"פ
שהיתה  כפי ממדריגתה יותר עוד למעלה להתעלות
במחשבה  עלו שישראל אף למטה, ירידתה קודם
שכל  לפי תמיד; חיל אל מחיל שם עולים והם
רק  הן בגןֿעדן למעלה הנשמות של העליות
ירדו  ולכן בלבד, והארה שם "שמך", בבחינת
למעלה  להתעלות שיוכלו כדי בגוף למטה הנשמות
וזהו  למטה, ירידתם קודם שהיו כפי ממדריגתם

עלי'". צורך "ירידה ענין
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ברצונו ‡Í(ג) שצוה היינו צוה הוא דפי' הוא הענין
דודאי  באותיות בדיבור שיומשך ומחשבתו
נמשך  מאין יש בבחי' הנבראים מציאות התהוות עיקר

מקור  נק' הרי הדיבור אל שבא קודם אבל הדיבור מן
מה  הכל שכולל ומקיף סובב בחי' שהוא החיים
שמקפת  אחת כמחשבה הדיבור מן מאין יש שנברא
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כל  עם הפירות וכן עלים, ענפים, גזע, (השורש,
עצמו  בגרעין מקום, מכל אך הפרי), של הפרטים
רק  אלא בו, הכלולים הפרטים כל לעין ניכרים לא

כללית]. אחת נקודה

éîìùåøé íâøúå àøá úéùàøá ù"î àåäå
úùùá úåøîàî 'èá ë"çà åèøôðå ,àúîëåçá

.'åë íéîé
פירוש, הוא", מאמר נמי "בראשית בגמ' איתא
מעשרה  הראשון המאמר הוא ש"בראשית"

העולם. נברא שבהם מאמרות

לעיל  שנתבאר מה עם אחד בקנה עולה וזה
על  דקאי להבראות", יכול אחד "במאמר בפירוש
הוא  הוא אחד" ה"מאמר כי - החכמה ספירת
וזהו  החכמה; בחינת והוא "בראשית" מאמר
ברא". "בחוכמתא ברא בראשית ירושלמי שתרגם
(היינו  "בראשית" הראשון שמהמאמר נמצא

ה"כלל", נברא החכמה) שמבחינת כנ"ל,ההתהוות
הפרטיים  המאמרות תשעה כל כלולים ובתוכו
נבראו  (שמהם בראשית ימי ששת במשך שנאמרו

כולם). הנבראים כל פרטי

לא  שב"בראשית" ההבדל, סיבת היא גופא [וזו
כי  שלאח"ז, המאמרות כתשעת "ויאמר" מפורש

" על מורה ית'יציאת הדיבור ממנו והחיות האור
הגילוי מההעלם ולהחיותם..אל עולמות לברוא

- העולם" נברא שבהן מאמרות עשרה הן והן
באופן  הנבראים בבריאת היא זו והתגלות שיציאה
עדיין  כשהם ולא התגלות, לידי באים פרטיהם שכל
כללי  מאמר ידי שעל כבבריאה ובהעלם בכח

אחד להבראות")].יכול ("במאמר

להסביר  וממשיך דבריו, לראש חוזר [ועתה

מעילה  שמשתלשלות הספירות כשאר אינה שהחכמה

מאין. יש בחינת היא אלא מיש, יש בבחינת לעלול

" הכתוב דיוק תמצא וזהו מאין :]"והחכמה

ùé àåä ä"á óåñ-ïéàî äîëçä úååäúä ìáà
äìòîì àåä ä"á óåñ-ïéà éë úåéäì ,ùîî ïéàî
éãë ïëìå ,äîëç úâøãîå úðéçáî õ÷ ïéà äìòî
ùé äàéøá åäæ äîëç úðéçá úååäúä äéäéù

.ïéàî
ועלול" עילה "השתלשלות בענין משנת"ל כל
מן  שלמטה הספירות התהוות לענין רק הוא

החכמה.

ב"ה  מה"איןֿסוף" מתהווה עצמה החכמה אך
ובעצמו  בכבודו הקב"ה כי ממש", מאין "יש בדרך

כלל. "חכמה" בגדר אינו

פירוש:

"עשר  ענין לביאור (בהמשך בתיקונים איתא
[הוא  כלל" איהו מדות אלין מכל "לאו - ספירות")

כלל]. הללו המדות כל בו אין יתברך

בקצרה: הדברים ביאור

"אין  פירוש ואין סוף", "אין נקרא הקב"ה
(בניגוד  גבול בלי כוחות להקב"ה שיש רק סוף"
מעשרה  רק המורכבת להבדיל, האדם לנפש
שהוא  היא סוף" ב"אין הכוונה אלא כוחות),
שום  בו שאין הפשיטות", בתכלית "פשוט יתברך

והגדרה. ציור

בעל  אינו שהקב"ה בלבד זו לא אומרת: זאת
ציורגשמית תמונה גם אלא הוא רוחני , כי לו, אין

אנו ואין והגדרה, תואר מכל מופשט יכולים יתברך
אנו  אין למשל: שהיא. צורה בשום אותו להגדיר
(ואפילו  חסדן או חכם שהוא עליו לומר יכולים
כשאנו  כי סוף), להם אין ית' וחסדו שחכמתו לומר
זה  תואר הרי חסדן או חכם שהוא אחד על אומרים
חכמה  של ציור זה, לאדם מסויים וציור הגדרה נותן
והוא  והגדרה, ציור שום לו אין הקב"ה אבל חסד. או

תואר). מכל מופשט יתברך

- הקב"ה את מתארים שאנו התוארים [וכל
הגדול  ורחמן, חסדן חכים"), הוא ("אנת חכם כמו
של  ועצמותו במהותו אינם - וכיו"ב והגבור
ספירות  בעשר שמתצמצם כפי רק אלא הקב"ה

עליונות].

ספירת  היא - הראשונה הספירה גילוי ולפיכך,
מאין", "יש בדרך הוא יתברך, מאתו - החכמה
כביכול  אפשר אי כי ממנו, חדש דבר שהוא
- סוף" ה"אין מתוך החכמה כח את "להוציא"
מוגדר  כח שום נמצא לא סוף" ב"אין כנ"ל, שהרי,
שלא  לגמרי חדשה בריאה "היא ולפיכך ומסויים,

קודם". במציאות היתה

" הלשון ביאור - ראשון לענין חוזר בורא [ועתה

שמך  ישתבח :]"קדושים

åìòù úåîùðäù ,ùåøéô ,íéùåã÷ àøåá åäæå
ïøå÷îå ïúåììëù ,íéùåã÷ '÷ð ïëìù äáùçîá

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

c"ag i`iyp epizeax zxezn

åîëå ,ùã÷ '÷ðù äàìéò äîëç úðéçáî àåä
.áàä çåî úðéçáî àåä åúååäúäù ïáä

"קדושים", נק' ישראל שנשמות לעיל נתבאר
גוף  מגדר לגמרי מובדלות להיותן הבדלה, מלשון

ומקום). זמן (ומהגבלות

לפי  הוא, זו והבדלה ל"קדושה" והטעם
לעיל  שנתבאר וכמו במחשבה", עלו ש"ישראל
ממחשבתו  נמשכו ישראל שנשמות בזה, הפירוש
בין  ההתאחדות (מעין יתברך בו המיוחדת יתברך,
הפירוש  עומק אשר נפשו). עם שבאדם המחשבה
נמשכו  שהנשמות - הוא במחשבה" ב"עלו

לעיל וחכמתו ממחשבתו שהובא [וכפי יתברך
דלא  ריעין תרין הם והמחשבה ש"השכל
להקב"ה, בנים בשם נקראים שלכן מתפרשין"],
שהבן  דכמו "פירוש, אלקיכם", לה' אתם "בנים
ישראל  איש כל נשמת כביכול כך האב ממוח נמשך

ית'". וחכמתו ממחשבתו נמשכה

כי  - "קדושים" בשם הנשמות נקראות ולכך
ספירת  שהיא העליונה, (חכמה עילאה" "חכמה
גם  ולפיכך "קדש", בשם (בזהר) נקראת החכמה)
"קדושים". נק' עילאה" ב"חכמה ששרשן הנשמות

.ïéàî ùé äàéøá úðéçá íä äðä
הנפלאה  המעלה כל עם שבנשמות והנה

ומובדלים  קדושים להיותן "קדושים" שנק' ישראל,
עם  התאחדותם מחמת - ומקום) (וזמן גוף מגדר
בגדר  הן גם מקום, מכל - האחדות בתכלית אלקות
מן  שהתהוותן עצמו, ב"ה האיןֿסוף לגבי "נברא"
(כמו  מאין" יש "בריאה בדרך היא האיןֿסוף
מאין  והחכמה נאמר שעלי' עצמה החכמה ספירת

" נאמר ולכן כנ"ל), קדושים".בורא תמצא

.êîù úðéçáî åðééäå
בדרך  ב"ה האיןֿסוף מן נבראו שהנשמות היות

כנ"ל), החכמה, ספירת (כמו מאין יש בריאה
הנברא  בדבר מלובש עצמו המקור אין זה שבאופן
להחיות  ית' המאציל מן הנמשכת והחיות ממנו,
מהחכמה) ששרשן (והנשמות החכמה מציאות את
כלל  לעצמותו נוגעת שאינה חיצונית הארה היא
ש"העילה  ועלול", עילה ל"השתלשלות [בניגוד
נמצא, - בהעלול"] ומתלבשת נתפסת עצמה
ידי  על רק היא ("קדושים") הנשמות שבריאת
שנתבאר  וכפי הקב"ה), של (שמו "שמך" בחינת
חיצונית  הארה על מורה ד"שם" בארוכה, לעיל

בעלמא.

.êîù çáúùé åäæå
שבח  באמירת עבודתם כל גופא זה ומטעם
בהשגה  חיל אל מחיל עלייתם על (המורה והילול
שם  "שמך", בבחינת רק היא מאלקות) ותענוג

יתברך). ומהותו עצמותו (ולא מאלקות והארה

לגמרי  ומרומם מובדל ית' שהוא מאחר כי
עצמן) (בכח להגיע לנשמות אפשר אי כן, על מהם,
וכל  עצמו, ב"ה לאיןֿסוף קשר או דביקות לשום
בלבד. "שמו" בבחינת אלא אינן ודביקותן השגתן

:äééìò êøåö àéäù óåâá åùáìúðå åãøé ïëìå
יכולה  שהנשמה יתכן איך יובן הנ"ל כל ע"פ
שהיתה  כפי ממדריגתה יותר עוד למעלה להתעלות
במחשבה  עלו שישראל אף למטה, ירידתה קודם
שכל  לפי תמיד; חיל אל מחיל שם עולים והם
רק  הן בגןֿעדן למעלה הנשמות של העליות
ירדו  ולכן בלבד, והארה שם "שמך", בבחינת
למעלה  להתעלות שיוכלו כדי בגוף למטה הנשמות
וזהו  למטה, ירידתם קודם שהיו כפי ממדריגתם

עלי'". צורך "ירידה ענין
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ברצונו ‡Í(ג) שצוה היינו צוה הוא דפי' הוא הענין
דודאי  באותיות בדיבור שיומשך ומחשבתו
נמשך  מאין יש בבחי' הנבראים מציאות התהוות עיקר

מקור  נק' הרי הדיבור אל שבא קודם אבל הדיבור מן
מה  הכל שכולל ומקיף סובב בחי' שהוא החיים
שמקפת  אחת כמחשבה הדיבור מן מאין יש שנברא
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ברצון  שצוה מיד אבל כידוע הדיבור אותיות פרטי כל
בכח  הדיבור ע"י לגילוי שיצא מה הרי ומחשבה
שאין  לפי ומאליהם ממילא נבראו כבר כנ"ל הפועל
ההעלם  גילוי רק עושה הדיבור אותיות צמצום
ממילא  נמצא כבר בריאה שכל ונמצא שבמחשבה

בפועל  התהוות לשון שם שייך ואין במחשבה כשהוא
וזהו  כו' שבורא פועל לשון שייך לדיבור כשבא אבל
ויהי  אמר להוא ממילא ונבראו צוה הוא כי בין ההפרש
וההמשכה  הפעולה בחינת על שקאי ויעמוד צוה הוא

וד"ל: זו שבאמירה

mixetd xry
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wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰‰Â רצונו עושין שישראל בזמן בגמ' מ"ש יובן בזה
שנאמר  אחרים ע"י נעשית מלאכתן מקום של
עושין  ישראל שאין ובזמן צאנכם, ורעו זרים ועמדו

ש  עצמן ע"י נעשית מלאכתן מקום של נאמר רצונו
דגנך  ואספת דהא תמוה לכאורה אשר כו', דגנך ואספת
לבבכם  בכל ולעבדו כו' תשמעו שמוע אם והי' על קאי
מקום, של רצונו עושין אין נק' זה ואיך נפשכם ובכל
מקום  של רצונו עושים מהו ענין להבין בהקדם ויובן
ודרום  צפון ומערב מזרח ומטה מעלה ו"ק הוא מקום כי
והיינו  ומטה מעלה מדריגות התחלקות בזה שיש היינו
בחי' הוא ומערב חכמה בחי' הוא ומזרח ממכ"ע בחי'
כמו  הוא רש"מ ועושים חו"ג, הם ודרום וצפון מל'

לממכ"ע  מסוכ"ע שממשיכים דהיינו המקום ברוך
עושין  זהו מקום לבחי' רצה"ע אור התגלות והיינו
שלמעלה  בבחי' ונכלל בטל יהי' שהמקום והיינו רש"מ,
של  רצונו כי והיינו אתי מקום הנה שכ' וע"ד מהמקום,
ב"ה  א"ס אור גילוי בו להיות ממכ"ע דבחי' הנ"ל מקום
וענין  סוכ"ע, בחי' והיינו מקום מבחי' שלמעלה מה
המדה  מן אינו הארון מקום שארז"ל ממה יובן זה גילוי
עכ"ז  וחצי אמתים במדה הי' שהארון שהגם רואים הרי
גילוי  להיות יוכל נמצא אמות העשר בחשבון הי' לא
והיינו  מקום תופס יהי' שלא גשמי במקום גם אלקות
והיינו  מהמקום שלמעלה בחי' בהמקום שהאיר משום

רש"מ. עושין ענין וזהו בממלא סובב המשכת ע"י

e"hxz zereay axr
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

ÔÈÚ‰Â ביקש ועמך, אני ונפלינו משה בקשת יובן
כי  מפני והיינו או"ה, על שכינה תשרה שלא
שם  כי להיות לרשעי', גם אף שמאריך ראה אפים ארך
שקודם  ה' שמות ב' בחי' ע"י כאורה כחשיכה בחי' הוא
להיות  יכול ומשם יגמה"ר, נמשכי' שמשם יגמה"ר
בלעם  כמו כלל, המקבל הכנת בלתי גם הנבואה נמשך
באו"ה  אבל קם לא בישראל ארז"ל מ"מ מזוהם שהי'
שכינה  תשרה שלא משה התפלל ולזאת בלעם, ומנו קם
ג"כ  יומשך הכתר בחי' שהוא פלא מבחי' שגם פי' כו',
אני  ונפלינו אומרו וזהו הכנה, בבחי' הראוי למקום רק
ע"י  והיינו דוקא כנ"ל יומשך פלא מבחי' שגם ועמך

הזה  הדבר את גם הקב"ה לו ואמר כנ"ל, התשובה
הי' לזה וההכנה הזה. הדבר על שהבטיחו אעשה
במצרי' הי' כן למ"ת הכנה הי' בכלל יצ"מ וכמו ביצ"מ,
וידוע  גלוי הי' וקמי' ג"כ, זה דבר הבטחת על הכנה גם
שברחו  העם ברח כי ע"פ בסש"ב כדפרי' העם יברח כי
ורפוא  נגוף הי' לכן לזה הכנה קצת הי' וא"כ מהרע,
הי' קרי"ס להיות בקרי"ס הי' זה ענין עיקר ומ"מ כו'.
במצרי' בהיותם גם אך כו', ממש בפועל הבריחה לאחר
הגבורה  מפי משה להם ציוה אשר כל [לעשות] מוכנים
עצומ"ה  אוא"ס אני מבחי' גם לכן הכנה, ג"כ ה"ז

לישראל. ורפוא למצרי' נגוף להיות נמשך

mixvn ux`a izxare

•

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

äòéîùå äéàø ïä äðéáå äîëçã òåãé äðäã ïéðòäå
של בחינה היא  ובינה ראיה  של בחינה  היא שחכמה

אמרו  וחכמינו äéàøì,19שמיעה, äòéîù äîåã åðéàã
÷ø åðééäå ÷åçøî àåä äòéîùã òåãé íäéðéá ùøôääå
íöò úééàø àåäù áåø÷î äéàøå ,øáãä úåàéöî úâùä

,øáãäלהבדל אלא פיזי, וריחוק לקירוב הכוונה אין  -
שראה, דבר לבין ששמע לדבר האדם  של היחס  בין 
אך וכו', קושיות להקשות וניתן מרחוק היא ששמיעה
אצלו. גדולה בהתאמתות הוא  בעיניו  ראה שאדם  דבר

ïéðò åäæùבחינתäîëçäהשכל ראיית àåäùשנקראת
של באופן הדבר ãöîתפיסת àì øáãä úåúîàúä

øáãä úåúéîà äàåø ìëùä ïéòáù äî íà-éë äâùää
äéàøã øçà íå÷îá øàáúðù åîëå 'åë àåäù åîë
,äâùäî äìòîìù úåäîä íöòá äéàøä àåä äîëçã

'åë äîëçä úåîöò úðéçá åäæåיש גופא בחכמה גם כי
דרגות. כמה

והתאמתות, ראיה היא בכללות החכמה דרגת ואמנם

יותר :הנה äîëçáå)20øùòכשמפרטים ïë íâ ùé
äîëçã úåðåùàø 'â úðéçáå úåøéôñבינה החכמה –

גופא החכמה  ספירת שבתוך íöòáודעת äéàøä àåä
úåãîä íâ êà ,'åë úåãîì ïééãò êééù åðéàù øáãä

äîëçáùשבחכמה התחתונות הספירות הז' íâשהן  ïä
äâùäî äìòîìù úåúîàúä úðéçáá ïëהבינה åîëåשל

øçà íå÷îá øàáúðù21áø ÷éúù ïéðòá22בשעה –
לענות, מה לו היה ולא  שתק קושיה עליו שהקשו

äéá øãä àì íå÷î-ìëîãשפסק מהדין בו ) חזר ,(לא
íòè åì äéä àìù ÷ø øåñà àåäù åìöà úîàúäù àåäå

äæ ìò âùåîבבינהåðééäå אצלו , úåãîäשהאיר úðéçá
.'åë äâùäî äìòîì úåúîàúä úðéçáá ïäù äîëçáù
אסור  שזה שבחכמה המידות מצד לו  ברור היה  כלומר
או  חסד – המידות מצד זה להקל או  להחמיר (שהרי 
השגת מצד עליו שהקשו אף בו חזר לא ולכן גבורה)

הדבר.
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ט.19. יט, שמות, מכילתא

החצאי 20. סיום חסר כתבֿידֿקודש בגוף הגיליון: בשולי
כו'". מהשגה "למעלה לאחר להיות צריך ואולי עיגול,

תרנ"ט 21. ואילך. רפו עמוד תרנ"ד המאמרים ספר ראה
וש"נ. שלא. עמוד תרצ"ב ואילך. עד עמוד

א.22. ו, ביצה

•
.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"Rxz'd - mixn`nd xtq

עוסק  אם ואפילו מהותו, בעצם הטבה פועל אינו וזה טובים, מעשים יעשה שהאדם יתכן
שבו, הרע את הרחיק שלא כיון לזה: והסיבה בחיות, שמתפלל או התפלה לפני בתורה

בגלות  אצלו האלקי והאור במצבו, שיפור אין לכן

ÌÚËÂּדגמתֹו אׁשר ּברע, נבלע ׁשהּטֹוב לפי הּוא הּדבר ¿««ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֻ
לּבֹו ּבׁשרירּות ׁשהֹול מי ּוכמֹו אדם, ּבני ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָּבטבעי
הּטֹוב  מעׂשה אין טֹוב עׂשּית איזה ּכׁשעֹוׂשה ּגם ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַהּנה
הרי  ּדלכאֹורה זה, מּׁשּום טֹוב ׁשּיהיה ּבֹו ּפֹועל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָההּוא
ּגם  ּבעצמֹו ּבֹו טֹוב איזה לפעל צרי היה הּטֹוב ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹעׂשּית
ונאבד  נבלע הּזה הּטֹוב ּכי ּפֹועל, אינֹו ּומּכלֿמקֹום ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּכן,
מּדה  והּנה הּטֹוב. את ּובֹולע מאּבד ׁשּלֹו ּדהרע ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבתֹוכֹו,

ּבדר אׁשר אּלּו ואפּלּו ּבעצמֹו, למצא אדם ּכל יכֹול ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹזֹו
מן  לעת ׁשּבּלב ועבֹודה הּתֹורה לעסק ׁשּיכים ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכלל
ּבהם  ּפֹועל אינֹו ׁשעֹוׁשים הּטֹוב זה ּכל עם הּנה ִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָהעּתים,
עֹוׂשים, ׁשהּמה הּטֹוב ער לפי מהּותם ּבעצם ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהטבה
ׁשעֹוסקים  להיֹות ּדיכֹול ּבמּוחׁש רֹואים ׁשאנּו ְְְְְִִִֶֶָָָּוכמֹו
אינּה ההתעּסקּות הּנה ּומּכלֿמקֹום הּתפּלה, קדם ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּבּתֹורה

ּכדבעי  הּתפּלה ׁשּתהיה מהּותם ּבעצם הטבה יד ּפֹועלת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
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רלכ c"ag i`iyp epizeax zxezn

ברצון  שצוה מיד אבל כידוע הדיבור אותיות פרטי כל
בכח  הדיבור ע"י לגילוי שיצא מה הרי ומחשבה
שאין  לפי ומאליהם ממילא נבראו כבר כנ"ל הפועל
ההעלם  גילוי רק עושה הדיבור אותיות צמצום
ממילא  נמצא כבר בריאה שכל ונמצא שבמחשבה

בפועל  התהוות לשון שם שייך ואין במחשבה כשהוא
וזהו  כו' שבורא פועל לשון שייך לדיבור כשבא אבל
ויהי  אמר להוא ממילא ונבראו צוה הוא כי בין ההפרש
וההמשכה  הפעולה בחינת על שקאי ויעמוד צוה הוא

וד"ל: זו שבאמירה

mixetd xry
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wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰‰Â רצונו עושין שישראל בזמן בגמ' מ"ש יובן בזה
שנאמר  אחרים ע"י נעשית מלאכתן מקום של
עושין  ישראל שאין ובזמן צאנכם, ורעו זרים ועמדו

ש  עצמן ע"י נעשית מלאכתן מקום של נאמר רצונו
דגנך  ואספת דהא תמוה לכאורה אשר כו', דגנך ואספת
לבבכם  בכל ולעבדו כו' תשמעו שמוע אם והי' על קאי
מקום, של רצונו עושין אין נק' זה ואיך נפשכם ובכל
מקום  של רצונו עושים מהו ענין להבין בהקדם ויובן
ודרום  צפון ומערב מזרח ומטה מעלה ו"ק הוא מקום כי
והיינו  ומטה מעלה מדריגות התחלקות בזה שיש היינו
בחי' הוא ומערב חכמה בחי' הוא ומזרח ממכ"ע בחי'
כמו  הוא רש"מ ועושים חו"ג, הם ודרום וצפון מל'

לממכ"ע  מסוכ"ע שממשיכים דהיינו המקום ברוך
עושין  זהו מקום לבחי' רצה"ע אור התגלות והיינו
שלמעלה  בבחי' ונכלל בטל יהי' שהמקום והיינו רש"מ,
של  רצונו כי והיינו אתי מקום הנה שכ' וע"ד מהמקום,
ב"ה  א"ס אור גילוי בו להיות ממכ"ע דבחי' הנ"ל מקום
וענין  סוכ"ע, בחי' והיינו מקום מבחי' שלמעלה מה
המדה  מן אינו הארון מקום שארז"ל ממה יובן זה גילוי
עכ"ז  וחצי אמתים במדה הי' שהארון שהגם רואים הרי
גילוי  להיות יוכל נמצא אמות העשר בחשבון הי' לא
והיינו  מקום תופס יהי' שלא גשמי במקום גם אלקות
והיינו  מהמקום שלמעלה בחי' בהמקום שהאיר משום

רש"מ. עושין ענין וזהו בממלא סובב המשכת ע"י
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

ÔÈÚ‰Â ביקש ועמך, אני ונפלינו משה בקשת יובן
כי  מפני והיינו או"ה, על שכינה תשרה שלא
שם  כי להיות לרשעי', גם אף שמאריך ראה אפים ארך
שקודם  ה' שמות ב' בחי' ע"י כאורה כחשיכה בחי' הוא
להיות  יכול ומשם יגמה"ר, נמשכי' שמשם יגמה"ר
בלעם  כמו כלל, המקבל הכנת בלתי גם הנבואה נמשך
באו"ה  אבל קם לא בישראל ארז"ל מ"מ מזוהם שהי'
שכינה  תשרה שלא משה התפלל ולזאת בלעם, ומנו קם
ג"כ  יומשך הכתר בחי' שהוא פלא מבחי' שגם פי' כו',
אני  ונפלינו אומרו וזהו הכנה, בבחי' הראוי למקום רק
ע"י  והיינו דוקא כנ"ל יומשך פלא מבחי' שגם ועמך

הזה  הדבר את גם הקב"ה לו ואמר כנ"ל, התשובה
הי' לזה וההכנה הזה. הדבר על שהבטיחו אעשה
במצרי' הי' כן למ"ת הכנה הי' בכלל יצ"מ וכמו ביצ"מ,
וידוע  גלוי הי' וקמי' ג"כ, זה דבר הבטחת על הכנה גם
שברחו  העם ברח כי ע"פ בסש"ב כדפרי' העם יברח כי
ורפוא  נגוף הי' לכן לזה הכנה קצת הי' וא"כ מהרע,
הי' קרי"ס להיות בקרי"ס הי' זה ענין עיקר ומ"מ כו'.
במצרי' בהיותם גם אך כו', ממש בפועל הבריחה לאחר
הגבורה  מפי משה להם ציוה אשר כל [לעשות] מוכנים
עצומ"ה  אוא"ס אני מבחי' גם לכן הכנה, ג"כ ה"ז

לישראל. ורפוא למצרי' נגוף להיות נמשך

mixvn ux`a izxare

•

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

äòéîùå äéàø ïä äðéáå äîëçã òåãé äðäã ïéðòäå
של בחינה היא  ובינה ראיה  של בחינה  היא שחכמה

אמרו  וחכמינו äéàøì,19שמיעה, äòéîù äîåã åðéàã
÷ø åðééäå ÷åçøî àåä äòéîùã òåãé íäéðéá ùøôääå
íöò úééàø àåäù áåø÷î äéàøå ,øáãä úåàéöî úâùä

,øáãäלהבדל אלא פיזי, וריחוק לקירוב הכוונה אין  -
שראה, דבר לבין ששמע לדבר האדם  של היחס  בין 
אך וכו', קושיות להקשות וניתן מרחוק היא ששמיעה
אצלו. גדולה בהתאמתות הוא  בעיניו  ראה שאדם  דבר

ïéðò åäæùבחינתäîëçäהשכל ראיית àåäùשנקראת
של באופן הדבר ãöîתפיסת àì øáãä úåúîàúä

øáãä úåúéîà äàåø ìëùä ïéòáù äî íà-éë äâùää
äéàøã øçà íå÷îá øàáúðù åîëå 'åë àåäù åîë
,äâùäî äìòîìù úåäîä íöòá äéàøä àåä äîëçã

'åë äîëçä úåîöò úðéçá åäæåיש גופא בחכמה גם כי
דרגות. כמה

והתאמתות, ראיה היא בכללות החכמה דרגת ואמנם

יותר :הנה äîëçáå)20øùòכשמפרטים ïë íâ ùé
äîëçã úåðåùàø 'â úðéçáå úåøéôñבינה החכמה –

גופא החכמה  ספירת שבתוך íöòáודעת äéàøä àåä
úåãîä íâ êà ,'åë úåãîì ïééãò êééù åðéàù øáãä

äîëçáùשבחכמה התחתונות הספירות הז' íâשהן  ïä
äâùäî äìòîìù úåúîàúä úðéçáá ïëהבינה åîëåשל

øçà íå÷îá øàáúðù21áø ÷éúù ïéðòá22בשעה –
לענות, מה לו היה ולא  שתק קושיה עליו שהקשו

äéá øãä àì íå÷î-ìëîãשפסק מהדין בו ) חזר ,(לא
íòè åì äéä àìù ÷ø øåñà àåäù åìöà úîàúäù àåäå

äæ ìò âùåîבבינהåðééäå אצלו , úåãîäשהאיר úðéçá
.'åë äâùäî äìòîì úåúîàúä úðéçáá ïäù äîëçáù
אסור  שזה שבחכמה המידות מצד לו  ברור היה  כלומר
או  חסד – המידות מצד זה להקל או  להחמיר (שהרי 
השגת מצד עליו שהקשו אף בו חזר לא ולכן גבורה)

הדבר.
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החצאי 20. סיום חסר כתבֿידֿקודש בגוף הגיליון: בשולי
כו'". מהשגה "למעלה לאחר להיות צריך ואולי עיגול,

תרנ"ט 21. ואילך. רפו עמוד תרנ"ד המאמרים ספר ראה
וש"נ. שלא. עמוד תרצ"ב ואילך. עד עמוד
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עוסק  אם ואפילו מהותו, בעצם הטבה פועל אינו וזה טובים, מעשים יעשה שהאדם יתכן
שבו, הרע את הרחיק שלא כיון לזה: והסיבה בחיות, שמתפלל או התפלה לפני בתורה

בגלות  אצלו האלקי והאור במצבו, שיפור אין לכן

ÌÚËÂּדגמתֹו אׁשר ּברע, נבלע ׁשהּטֹוב לפי הּוא הּדבר ¿««ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֻ
לּבֹו ּבׁשרירּות ׁשהֹול מי ּוכמֹו אדם, ּבני ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָּבטבעי
הּטֹוב  מעׂשה אין טֹוב עׂשּית איזה ּכׁשעֹוׂשה ּגם ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַהּנה
הרי  ּדלכאֹורה זה, מּׁשּום טֹוב ׁשּיהיה ּבֹו ּפֹועל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָההּוא
ּגם  ּבעצמֹו ּבֹו טֹוב איזה לפעל צרי היה הּטֹוב ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹעׂשּית
ונאבד  נבלע הּזה הּטֹוב ּכי ּפֹועל, אינֹו ּומּכלֿמקֹום ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּכן,
מּדה  והּנה הּטֹוב. את ּובֹולע מאּבד ׁשּלֹו ּדהרע ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבתֹוכֹו,

ּבדר אׁשר אּלּו ואפּלּו ּבעצמֹו, למצא אדם ּכל יכֹול ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹזֹו
מן  לעת ׁשּבּלב ועבֹודה הּתֹורה לעסק ׁשּיכים ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכלל
ּבהם  ּפֹועל אינֹו ׁשעֹוׁשים הּטֹוב זה ּכל עם הּנה ִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָהעּתים,
עֹוׂשים, ׁשהּמה הּטֹוב ער לפי מהּותם ּבעצם ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהטבה
ׁשעֹוסקים  להיֹות ּדיכֹול ּבמּוחׁש רֹואים ׁשאנּו ְְְְְִִִֶֶָָָּוכמֹו
אינּה ההתעּסקּות הּנה ּומּכלֿמקֹום הּתפּלה, קדם ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹּבּתֹורה

ּכדבעי  הּתפּלה ׁשּתהיה מהּותם ּבעצם הטבה יד ּפֹועלת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
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למיהוי  ּכדבעי ּבלּבֹו ׁשמים יראת ענין ,טו וׁשּיקּבע ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻ
ּבתנּועה  ועֹומדים מּמׁש, מּזה הפ להיֹות יכֹול הרי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָ(ולפעמים

ׁשהּצּבּור  ּבׁשעה ׁשּמדּברים והינּו חסֿוׁשלֹום, על ּפריקת ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֹׁשל

ואינם  רּבה", ׁשמיּה יהא "אמן, עֹונים ואינם ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָמתּפללים,

הּוא  הּדּבּור אם אפּלּו וגם הּתֹורה, ּוקריאת קּדיׁש ְְְֲִִִִִִַַַַַָׁשֹומעים

הּלּמּוד, ׁשל האמּתית הּכּונה הפ הּוא אבל הּלּמּוד ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהמׁש

ואם  ּתפּלה, זֹו ׁשּבּלב העבֹודה ּבׁשביל אּלא אינֹו ענינֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּדכל

העּתים  ּכל לא (ּכי ּבּה ּולהארי ּבּתפּלה לעסק ּדעּתֹו ְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָֹֹאין

כּו') אם ׁשוֹות וגם ּדוקא. ּבצּבּור להתּפּלל צריכים אז ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָ
הּנה  ּכראּוי, ּבהתּבֹוננּות ּבּתפּלה להארי לטֹובה ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָּכּונתֹו
מתּפללים  ׁשהּצּבּור ּבׁשעה לדּבר רּׁשאי אדם אין אז ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּגם
ּוקריאת  הּׁשליחֿצּבּור חזרת קּדיׁש ואמירת ְְְֲֲִִִִִִַַַַַַַָָּבכלל
זאת  לבד הּנה ּבזה נזהרים ׁשאינם ואּלּו ּבפרט, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהּתֹורה

רחמנאֿלּצלן  הּׁשם חּלּול וגֹורמים האמת הפ ,טז ׁשהּוא ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּבׁשאט  עֹוברים ׁשהם מּנׂשֹוא עֹונם ּגדֹול זאת עֹוד ְְְֲִִִִֵֵֶָָָֹהּנה
ּבעסק  וכן כּו'). ּבּתֹורה האמּור על הּדעת ּובקּלּות ְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָנפׁש
ׁשּמתּפּלל  להיֹות ׁשּיכֹול ּבמּוחׁש רֹואים אנּו הרי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּתפּלה,
הּתפּלה  לאחר על ּכלל נֹוגע זה ואין וכּו', ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָּבחּיּות

ׁשּבּתפּלה, מהעבֹודה רׁשם איזה ּכן ּגם ּבעסקֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבהּלּוכֹו
הּתֹורה  ּבלּמּוד ׁשעֹוׂשה ׁשהּטֹוב לפי הּוא הּדבר ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָוטעם
מהּותֹו ּבעצם הטבה ּפֹועל אינֹו ּדתפּלה ּבהעבֹודה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָאֹו
ווערין  זאל אּליין ער אז טֹוב, יהיה עצמֹו הּוא ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָאׁשר

ּדעם  ּדּור ּברר יז ּבעסער ׁשּלא לפי הּוא הּדבר וסּבת , ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
הּטֹוב, את ּבֹולע ׁשּבֹו הרע הּנה ּכן ועל ׁשּבֹו, הרע ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָורחק
ׁשּום  ּבֹו נּכר אינֹו ולכן ּבהרע, נבלע רחמנאֿלּצלן ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָוהּטֹוב
ּותפּלה, ּבתֹורה ׁשּלֹו הּטֹוב עׂשּית ידי על ּכלל ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָהטבה

ּבּתחּלה.אּלא  ּכאׁשר רע מראיהן הּנה אּדר ּבה (ּובאמת ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

כּו') ּגדֹולה ּדחּיה חסֿוׁשלֹום ּגֹורם הּנ"ל הרעה .ההנהגה ְְְְִֵַַַַַָָָָָָָָ

ׁשאינֹו ּבהם נבלע ּדקדּׁשה האֹור ּבלעּמתֿזה כן ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻֻּוכמֹו
הּגלּגּולים  ענין ּכמֹו עלּֿדר והּוא ּכלל, ּבהם ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָנרּגׁש
 ֿ רחמנא ּבבעלֿחי מתּגלּגל האדם ׁשּנפׁש ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָרחמנאֿלּצלן,
ּגם  ׁשּיהיה הּבעלֿחי את מחּיה אינֹו האדם ּדנפׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָלּצלן,
אסּור  ׁשהּוא אּלא ּבאדם, ּכמֹו ּומּדֹות ׂשכל ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָלהּבעלֿחי
האלקי  ואֹור ּבהחּיּות הּוא ועלּֿדרֿזה ּבֹו, ְְְְֱִֶֶֶַַַָָֹוקׁשּור
ּכיֿאם  ּדבר, ּבהם מֹוסיף אינֹו הרי ּבלעּמתֿזה, ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשּנמׁש

ּגלּות. ּבסֹוד ְָהּוא
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אל  פניה מכל להימנע הועד החליט כאמור,
מחשש  לרוסיה, שמחוץ וציבוריים מדיניים גורמים
הרבי  של מאסרו דבר ברם, המצב. את לסבך שלא
מברקים  פרטיים. ממקורות הגדול בעולם נודע
נתקבלו  הרבי, של לשלומו השואלים רבים ומכתבים
מאנגליה, רבות, מארצות הרבי, אל הקשורים בחוגים
ישראל  ארץ הברית, ארצות צרפת, גרמניה,
ללא  נשארו אלה כל אולם, הסקנדינביות. ומהארצות

מ  בעיני מענה, הדבר ייראה שלא האמור הנימוק תוך
נגד  לארץ בחוץ תעמולה כניהול הסובייטי השלטון

המועצות. ברית
הרבי  להצלת בפעולות החלה העולמית היהדות

עצמה. דעת על
הילדסהיימר, ד"ר הרב  גרמניה. יהודי עמלו ביחוד
הרבינר  בק, ליאו וד"ר ברלין, של החרדי רבה
ציר  שהיה יהודי קוהן, אוסקר ד"ר אל פנו הריפורמי,
הסוציאליסטית  המפלגה מטעם הגרמני בבונדסטאג
הרבי. להצלת עזרתו ובקשו ציון, לפועלי גם והשתייך

ההצלה. לעבודת מיד התגייס קוהן אוסקר ד"ר
עם  ויחד הגרמני החוץ שר שטרזמן ד"ר עם התראה
מר  עם התראה בק ד"ר והרבינר הילדסהיימר הרב 

הגרמני. הרייכס־קנצלר סגן וויסמן
ביכלתו  אשר ככל לעשות הבטיח ווייסמן מר
הציר  עם הידידותיים יחסיו את והפעיל הרבי, להצלת
את  בפניו הציע קרסטינסקי, מר בברלין הסובייטי

לשחרורו. לפעול ובקשו הרבי של מאסרו פרשת
הרייכס־קנצלר  סגן אל קרסטינסקי של תשובתו

היתה: הגרמני,
היתה  לא הסובייטית שהממשלה משוכנע, הנני 
הפרשה, בכל רואה אני הרבי. של במאסרו מעוניינת
הפועל  הרבי נגד ה"יבסקציה" מצד בלבד נקם פעולת
ענין  כל הסובייטית לממשלה אין לדעתי הדת. בעניני
יהיה  שאפשר אני ומאמין הרבי, של במאסרו
אנצל  מצדי ואני הממשלה בפני הענין כל את להסביר
ולעזור  זאת לעשות שברשותי האמצעים כל את

הרבי. של לשחרורו
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ופנה  הבטחתו ביצוע השהה לא קרסטינסקי ואכן,
זה. בענין למוסקבה מיד

אל  מברקים אלפי נשלחו רוסיה ועיירות ערי מכל
הרבי. את לשחרר ובבקשה בדרישה וריקוב קאלינין

אחת: היתה והתשובה
נשתנה. לא מצבו עוון, כבד כעבריין נאסר הרבי 
בקשו  ברוסיה הישוב ממרכזי יהודיות משלחות
מנזשינסקי, רוסית הכל הג.פ.או. ראש עם להתראות

ריקם. פניהם את השיב  הוא אך הרבי, בענין
וכאמור  שקטו, ולא נחו לא לארץ חוץ יהודי אולם

העקבית. בפעילותם גרמניה יהודי הצטיינו
פישקובה  גב' של להשתדלותה נועד רב  משקל
מאמצים  שהשקיעה ברוסיה, האדום הצלב  יו"ר

בענין. רבים
מנזשינסקי  ואל ריקוב אל פנתה פישקובה גב'

לחפשי. הרבי את להוציא ודרשה
יהודים, ולא יהודים חשובים, קומוניסטים גם היו

הרבי. של לשחרורו זו לפעילות שהצטרפו
עסקנים ה  עמו שיתף הרבי להצלת המוסקבאי ועד

הגדולות. רוסיה מערי יהודיים
מינסק, קיוב, מחרקוב, חשובים יהודיים עסקנים
בישיבות  והשתתפו למוסקבה באו ועוד, ויטבסק

הרבי. לשחרור הועד
הופעלה  הרבי לשחרור והשתדלנות הפעילות
פישקובה  גב' טרחה ביחוד אך רב . ובמאמץ במרץ

החלק  את עצמה על לקחה שהיא לומר יש ולזכותה
העבודה. של הארי

בהצלחה. זו מאומצת פעילות הוכתרה לבסוף
בוטל. המות עונש ראשונה:

שנות  לעשר הרבי את להגלות הוחלט זה במקום
סולובקי. לאיי גירוש

כשהגיעה  התייעצותו, עתה זה סיים ההצלה ועד
הטלפון: דרך הבשורה

לאיי  שנים עשר גירוש רק מות, לא השם, ברוך 
סולובקי.

הבשורה  את לשמוע מאושרים היו הנאספים
אין  כי הוחלט, מעמד באותו אולם ה', חסד בזה וראו
בחובו  טומן הגירוש גם בהצלה. ראשון שלב  אלא זה
להמשיך  והוחלט הרבי. לחיי חמורה סכנה

בו. שהתחילו מרץ באותו בהשתדלות
פישקובה  הגב' אל מיד פנתה מיוחדת משלחת
את  לבטל מנזשינסקי אל שוב לפנות אותה ובקשו
להשהות  – אפשרי בלתי זה אם הגירוש. דין פסק
יותר. מאחר לזמן הדין פסק ביצוע את הפחות לכל
הרבי  את לפחות להסיע – אפשרי בלתי זה גם ואם
בקרון  ולא חשבונו על עצמאי באופן החולה

האסירים.
שתעשה  נאמנה למשלחת הבטיחה פישקובה גב'

להשיג . ניתן אשר כל להשיג  ביכלתה אשר כל
לעשות  ותמשיך עתה עד ועשתה עבדה היא

המלא. השחרור עד ליאות בלי ולפעול
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פ"ג  אלול י"ד א' ב"ה

דאן  ראסטוב

אי"א  וו"ח והנעלה הנכבד ידידי כבוד

ליפשיץ  שי' יצחק מוה"ר

וברכה. שלום

ידידנו  חתן שי' בנו פה היות מעת ויותר כשנה זה

רק  ידידי, עם מהנעשה שמעתי לא באסס, שי' רמ"מ

אגב  דרך לשמוע לי הזדמן בקיסלאואדסק עתה בהיותי

לו  ויתן ירחם והשי"ת הוא, בטוב לא החומרי מצבו אשר

במה  להודיעני לבקשו בזה והנני בריוח. טובה פרנסה

חמשה  סך לו שולח הנני בזה לו. להועיל ית' בעזרתו אוכל

יתנם  או וקנין מסחר איזה בהם יעשה אשר צערוואנצעס,

והאל  למכתבו, ואחכה מהקרן. לפרנסתו יהיו או בה"ע

בגו"ר. ומתוקה טובה בשנה יזכנו הטוב

בכוח"ט. ומברכו והדו"ש כאו"נ ושלום ברכה והי'
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למיהוי  ּכדבעי ּבלּבֹו ׁשמים יראת ענין ,טו וׁשּיקּבע ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻ
ּבתנּועה  ועֹומדים מּמׁש, מּזה הפ להיֹות יכֹול הרי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָ(ולפעמים

ׁשהּצּבּור  ּבׁשעה ׁשּמדּברים והינּו חסֿוׁשלֹום, על ּפריקת ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֹׁשל

ואינם  רּבה", ׁשמיּה יהא "אמן, עֹונים ואינם ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָמתּפללים,

הּוא  הּדּבּור אם אפּלּו וגם הּתֹורה, ּוקריאת קּדיׁש ְְְֲִִִִִִַַַַַָׁשֹומעים

הּלּמּוד, ׁשל האמּתית הּכּונה הפ הּוא אבל הּלּמּוד ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהמׁש

ואם  ּתפּלה, זֹו ׁשּבּלב העבֹודה ּבׁשביל אּלא אינֹו ענינֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּדכל

העּתים  ּכל לא (ּכי ּבּה ּולהארי ּבּתפּלה לעסק ּדעּתֹו ְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָֹֹאין

כּו') אם ׁשוֹות וגם ּדוקא. ּבצּבּור להתּפּלל צריכים אז ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָ
הּנה  ּכראּוי, ּבהתּבֹוננּות ּבּתפּלה להארי לטֹובה ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָּכּונתֹו
מתּפללים  ׁשהּצּבּור ּבׁשעה לדּבר רּׁשאי אדם אין אז ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּגם
ּוקריאת  הּׁשליחֿצּבּור חזרת קּדיׁש ואמירת ְְְֲֲִִִִִִַַַַַַַָָּבכלל
זאת  לבד הּנה ּבזה נזהרים ׁשאינם ואּלּו ּבפרט, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהּתֹורה

רחמנאֿלּצלן  הּׁשם חּלּול וגֹורמים האמת הפ ,טז ׁשהּוא ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּבׁשאט  עֹוברים ׁשהם מּנׂשֹוא עֹונם ּגדֹול זאת עֹוד ְְְֲִִִִֵֵֶָָָֹהּנה
ּבעסק  וכן כּו'). ּבּתֹורה האמּור על הּדעת ּובקּלּות ְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָנפׁש
ׁשּמתּפּלל  להיֹות ׁשּיכֹול ּבמּוחׁש רֹואים אנּו הרי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּתפּלה,
הּתפּלה  לאחר על ּכלל נֹוגע זה ואין וכּו', ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָּבחּיּות

ׁשּבּתפּלה, מהעבֹודה רׁשם איזה ּכן ּגם ּבעסקֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבהּלּוכֹו
הּתֹורה  ּבלּמּוד ׁשעֹוׂשה ׁשהּטֹוב לפי הּוא הּדבר ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָוטעם
מהּותֹו ּבעצם הטבה ּפֹועל אינֹו ּדתפּלה ּבהעבֹודה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָאֹו
ווערין  זאל אּליין ער אז טֹוב, יהיה עצמֹו הּוא ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָאׁשר

ּדעם  ּדּור ּברר יז ּבעסער ׁשּלא לפי הּוא הּדבר וסּבת , ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
הּטֹוב, את ּבֹולע ׁשּבֹו הרע הּנה ּכן ועל ׁשּבֹו, הרע ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָורחק
ׁשּום  ּבֹו נּכר אינֹו ולכן ּבהרע, נבלע רחמנאֿלּצלן ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָוהּטֹוב
ּותפּלה, ּבתֹורה ׁשּלֹו הּטֹוב עׂשּית ידי על ּכלל ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָהטבה

ּבּתחּלה.אּלא  ּכאׁשר רע מראיהן הּנה אּדר ּבה (ּובאמת ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

כּו') ּגדֹולה ּדחּיה חסֿוׁשלֹום ּגֹורם הּנ"ל הרעה .ההנהגה ְְְְִֵַַַַַָָָָָָָָ

ׁשאינֹו ּבהם נבלע ּדקדּׁשה האֹור ּבלעּמתֿזה כן ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻֻּוכמֹו
הּגלּגּולים  ענין ּכמֹו עלּֿדר והּוא ּכלל, ּבהם ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָנרּגׁש
 ֿ רחמנא ּבבעלֿחי מתּגלּגל האדם ׁשּנפׁש ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָרחמנאֿלּצלן,
ּגם  ׁשּיהיה הּבעלֿחי את מחּיה אינֹו האדם ּדנפׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָלּצלן,
אסּור  ׁשהּוא אּלא ּבאדם, ּכמֹו ּומּדֹות ׂשכל ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָלהּבעלֿחי
האלקי  ואֹור ּבהחּיּות הּוא ועלּֿדרֿזה ּבֹו, ְְְְֱִֶֶֶַַַָָֹוקׁשּור
ּכיֿאם  ּדבר, ּבהם מֹוסיף אינֹו הרי ּבלעּמתֿזה, ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשּנמׁש

ּגלּות. ּבסֹוד ְָהּוא
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אל  פניה מכל להימנע הועד החליט כאמור,
מחשש  לרוסיה, שמחוץ וציבוריים מדיניים גורמים
הרבי  של מאסרו דבר ברם, המצב. את לסבך שלא
מברקים  פרטיים. ממקורות הגדול בעולם נודע
נתקבלו  הרבי, של לשלומו השואלים רבים ומכתבים
מאנגליה, רבות, מארצות הרבי, אל הקשורים בחוגים
ישראל  ארץ הברית, ארצות צרפת, גרמניה,
ללא  נשארו אלה כל אולם, הסקנדינביות. ומהארצות

מ  בעיני מענה, הדבר ייראה שלא האמור הנימוק תוך
נגד  לארץ בחוץ תעמולה כניהול הסובייטי השלטון

המועצות. ברית
הרבי  להצלת בפעולות החלה העולמית היהדות

עצמה. דעת על
הילדסהיימר, ד"ר הרב  גרמניה. יהודי עמלו ביחוד
הרבינר  בק, ליאו וד"ר ברלין, של החרדי רבה
ציר  שהיה יהודי קוהן, אוסקר ד"ר אל פנו הריפורמי,
הסוציאליסטית  המפלגה מטעם הגרמני בבונדסטאג
הרבי. להצלת עזרתו ובקשו ציון, לפועלי גם והשתייך

ההצלה. לעבודת מיד התגייס קוהן אוסקר ד"ר
עם  ויחד הגרמני החוץ שר שטרזמן ד"ר עם התראה
מר  עם התראה בק ד"ר והרבינר הילדסהיימר הרב 

הגרמני. הרייכס־קנצלר סגן וויסמן
ביכלתו  אשר ככל לעשות הבטיח ווייסמן מר
הציר  עם הידידותיים יחסיו את והפעיל הרבי, להצלת
את  בפניו הציע קרסטינסקי, מר בברלין הסובייטי

לשחרורו. לפעול ובקשו הרבי של מאסרו פרשת
הרייכס־קנצלר  סגן אל קרסטינסקי של תשובתו

היתה: הגרמני,
היתה  לא הסובייטית שהממשלה משוכנע, הנני 
הפרשה, בכל רואה אני הרבי. של במאסרו מעוניינת
הפועל  הרבי נגד ה"יבסקציה" מצד בלבד נקם פעולת
ענין  כל הסובייטית לממשלה אין לדעתי הדת. בעניני
יהיה  שאפשר אני ומאמין הרבי, של במאסרו
אנצל  מצדי ואני הממשלה בפני הענין כל את להסביר
ולעזור  זאת לעשות שברשותי האמצעים כל את

הרבי. של לשחרורו
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

ופנה  הבטחתו ביצוע השהה לא קרסטינסקי ואכן,
זה. בענין למוסקבה מיד

אל  מברקים אלפי נשלחו רוסיה ועיירות ערי מכל
הרבי. את לשחרר ובבקשה בדרישה וריקוב קאלינין

אחת: היתה והתשובה
נשתנה. לא מצבו עוון, כבד כעבריין נאסר הרבי 
בקשו  ברוסיה הישוב ממרכזי יהודיות משלחות
מנזשינסקי, רוסית הכל הג.פ.או. ראש עם להתראות

ריקם. פניהם את השיב  הוא אך הרבי, בענין
וכאמור  שקטו, ולא נחו לא לארץ חוץ יהודי אולם

העקבית. בפעילותם גרמניה יהודי הצטיינו
פישקובה  גב' של להשתדלותה נועד רב  משקל
מאמצים  שהשקיעה ברוסיה, האדום הצלב  יו"ר

בענין. רבים
מנזשינסקי  ואל ריקוב אל פנתה פישקובה גב'

לחפשי. הרבי את להוציא ודרשה
יהודים, ולא יהודים חשובים, קומוניסטים גם היו

הרבי. של לשחרורו זו לפעילות שהצטרפו
עסקנים ה  עמו שיתף הרבי להצלת המוסקבאי ועד

הגדולות. רוסיה מערי יהודיים
מינסק, קיוב, מחרקוב, חשובים יהודיים עסקנים
בישיבות  והשתתפו למוסקבה באו ועוד, ויטבסק

הרבי. לשחרור הועד
הופעלה  הרבי לשחרור והשתדלנות הפעילות
פישקובה  גב' טרחה ביחוד אך רב . ובמאמץ במרץ

החלק  את עצמה על לקחה שהיא לומר יש ולזכותה
העבודה. של הארי

בהצלחה. זו מאומצת פעילות הוכתרה לבסוף
בוטל. המות עונש ראשונה:

שנות  לעשר הרבי את להגלות הוחלט זה במקום
סולובקי. לאיי גירוש

כשהגיעה  התייעצותו, עתה זה סיים ההצלה ועד
הטלפון: דרך הבשורה

לאיי  שנים עשר גירוש רק מות, לא השם, ברוך 
סולובקי.

הבשורה  את לשמוע מאושרים היו הנאספים
אין  כי הוחלט, מעמד באותו אולם ה', חסד בזה וראו
בחובו  טומן הגירוש גם בהצלה. ראשון שלב  אלא זה
להמשיך  והוחלט הרבי. לחיי חמורה סכנה

בו. שהתחילו מרץ באותו בהשתדלות
פישקובה  הגב' אל מיד פנתה מיוחדת משלחת
את  לבטל מנזשינסקי אל שוב לפנות אותה ובקשו
להשהות  – אפשרי בלתי זה אם הגירוש. דין פסק
יותר. מאחר לזמן הדין פסק ביצוע את הפחות לכל
הרבי  את לפחות להסיע – אפשרי בלתי זה גם ואם
בקרון  ולא חשבונו על עצמאי באופן החולה

האסירים.
שתעשה  נאמנה למשלחת הבטיחה פישקובה גב'

להשיג . ניתן אשר כל להשיג  ביכלתה אשר כל
לעשות  ותמשיך עתה עד ועשתה עבדה היא

המלא. השחרור עד ליאות בלי ולפעול
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ycew zexb`

פ"ג  אלול י"ד א' ב"ה

דאן  ראסטוב

אי"א  וו"ח והנעלה הנכבד ידידי כבוד

ליפשיץ  שי' יצחק מוה"ר

וברכה. שלום

ידידנו  חתן שי' בנו פה היות מעת ויותר כשנה זה

רק  ידידי, עם מהנעשה שמעתי לא באסס, שי' רמ"מ

אגב  דרך לשמוע לי הזדמן בקיסלאואדסק עתה בהיותי

לו  ויתן ירחם והשי"ת הוא, בטוב לא החומרי מצבו אשר

במה  להודיעני לבקשו בזה והנני בריוח. טובה פרנסה

חמשה  סך לו שולח הנני בזה לו. להועיל ית' בעזרתו אוכל

יתנם  או וקנין מסחר איזה בהם יעשה אשר צערוואנצעס,

והאל  למכתבו, ואחכה מהקרן. לפרנסתו יהיו או בה"ע

בגו"ר. ומתוקה טובה בשנה יזכנו הטוב

בכוח"ט. ומברכו והדו"ש כאו"נ ושלום ברכה והי'

ci jxk v"iixden w"b`
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àá úùøô
éïåùàøàäòøt-ìà àa äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ

ïrîì åéãár áì-úàå Baì-úà ézãaëä éðà-ék¦«£¦º¦§©³§¦¤¦Æ§¤¥´£¨½̈§©À©
:Baø÷a älà éúúà éúLáéðæàa øtñz ïrîìe ¦¦²«ŸŸ©¬¥−¤§¦§«§©¿©§©¥Á§¨§¥̧

ðáða-ïáe Eíéøöîa ézìlrúä øLà úà E ¦§¹¤¦§À¥´£¤³¦§©©̧§¦Æ§¦§©½¦
éðà-ék ízrãéå íá ézîN-øLà éúúà-úàå§¤«ŸŸ©−£¤©´§¦¨®¦«©§¤−¦«£¦¬

:ýåýéâeøîàiå äòøt-ìà ïøäàå äLî àáiå §Ÿ̈«©¨¸Ÿ¤´§©«£Ÿ»¤©§Ÿ¼©«Ÿ§´
éúî-ãr íéøárä éýìû ýåýé øîà-äk åéìà¥À̈«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½©¨©´

:éðãáréå énr çlL éðtî úðrì zðàî(éåì)ãék ¥©½§¨¥«¨−Ÿ¦¨®̈©©¬©¦−§©«©§ª«¦¦²
ì äzà ïàî-íàøçî àéáî éððä énr-úà çlL ¦¨¥¬©−̈§©¥´©¤©¦®¦«§¦̧¥¦¬¨¨²
:Eìáâa äaøàäìëeé àìå õøàä ïér-úà äqëå ©§¤−¦§ª¤«§¦¨Æ¤¥´¨½̈¤§¬Ÿ©−

õøàä-úà úàøìäèìtä øúé-úà | ìëàå ¦§´Ÿ¤¨¨®¤§¨©´¤¤´¤©§¥À̈
õrä-ìk-úà ìëàå ãøaä-ïî íëì úøàLpä©¦§¤³¤¨¤Æ¦©¨½̈§¨©Æ¤¨¨¥½

:äãOä-ïî íëì çîväåézá eàìîeézáe E ©Ÿ¥¬©¨¤−¦©¨¤«¨«§¸¨¤¹¨¥´
éãár-ìëeàø-àì øLà íéøöî-ìë ézáe E ¨£¨¤»»¨¥´¨¦§©¼¦¼£¤̧«Ÿ¨³
éúáàéúáà úBáàå Eäîãàä-ìr íúBéä íBiî E £Ÿ¤̧Æ©«£´£Ÿ¤½¦À¡¨Æ©¨«£¨½̈

:ärøt írî àöiå ïôiå äfä íBiä ãr(ìàøùé) ©−©´©¤®©¦¬¤©¥¥−¥¦¬©§«Ÿ
æeðì äæ äéäé éúî-ãr åéìà äòøô éãár eøîàiå©«Ÿ§Á©§¥¸©§¹Ÿ¥À̈©¨©Æ¦«§¤̧¤¬¨̧Æ

ýåýé-úà eãáréå íéLðàä-úà çlL L÷Bîì§¥½©©Æ¤¨«£¨¦½§©«©§−¤§Ÿ̈´
íéøöî äãáà ék òãz íøèä íäéäìà:çáLeiå ¡«Ÿ¥¤®£¤´¤¥©½¦¬¨«§−̈¦§¨«¦©©º

íäìà øîàiå äòøt-ìà ïøäà-úàå äLî-úà¤¤³§¤©«£ŸÆ¤©§½Ÿ©´Ÿ¤£¥¤½
:íéëìää éîå éî íëéäìà ýåýé-úà eãár eëì§¬¦§−¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¦¬¨¦−©«Ÿ§¦«

èeðéðáa Cìð eðéð÷æáe eðéørða äLî øîàiå©´Ÿ¤¤½¦§¨¥¬¦§¥¥−¥¥®§¨¥̧
:eðì ýåýé-âç ék Cìð eðø÷ááe eððàöa eðúBðááe¦§¥¹§Ÿ¥³¦§¨¥̧Æ¥¥½¦¬©§Ÿ̈−¨«

éøLàk íënr ýåýé ïë éäé íäìà øîàiå©´Ÿ¤£¥¤À§¦̧¥³§Ÿ̈Æ¦¨¤½©«£¤²
ãâð ärø ék eàø íëtè-úàå íëúà çlLà£©©¬¤§¤−§¤©§¤®§¾¦¬¨−̈¤¬¤

:íëéðtàéeãárå íéøábä àð eëì ïë àì §¥¤«´Ÿ¥À§Æ¨³©§¨¦Æ§¦§´
íúà Løâéå íéL÷áî ízà dúà ék ýåýé-úà¤§Ÿ̈½¦¬Ÿ−̈©¤´§©§¦®©§¨´¤Ÿ½̈

:ärøô éðt úàîñ ¥¥−§¥¬©§«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(aly 'nr a ycew zexb`)

'‰ ˙‡ e„·ÚÂ ÌÈ¯·b‰ ‡ eÎÏ(יא (י, ¿»«¿»ƒ¿ƒ¿∆

ּבכל  (ואתּפׁשטּותיּה מׁשה' 'ׁשיטת א ּפרעה'. 'ׁשיטת ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָֹֹזֹוהי

ּובזקנינּו ּבחכמה, אֹו ּבׁשנים ּבנערינּו, אׁשר היא, ודרא) ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָּדרא

זה ידי על ודוקא - ּובבנֹותינּו ּבבנינּו ,נלeÏ '‰ ‚Á. ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָ«»

'ּבעלּה' ּבעלּה": ּבּׁשערים "נֹודע הּפסּוק על ּבּזהר ְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָֹוכדאיתא

לפּום  וחד חד לכל . . אתידע "ּדאיהּו הּוא, ּברי קּודׁשא ְְְְְְְִִִַַַָָָָּדא

ׁשּכּלם  והינּו, ּבליּביּה". ּדמׁשער מה לפּום ּדיליּה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֻׁשיעּורא

ׁשעּורֹו. לפי אחד ּכל ה', את לדעת ְְִִִִֶֶַַָָָצריכים

éðùáéõøà-ìr Eãé äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥̧¨«§¹©¤³¤
ìëàéå íéøöî õøà-ìr ìréå äaøàa íéøöî¦§©¸¦Æ¨«©§¤½§©−©©¤´¤¦§¨®¦§Ÿ©Æ
øéàLä øLà-ìk úà õøàä áNr-ìk-úà¤¨¥´¤¨½̈¤¥²¨£¤¬¦§¦−

:ãøaäâéíéøöî õøà-ìr eähî-úà äLî èiå ©¨¨«©¥̧¤´¤©¥»»©¤´¤¦§©¼¦¼
àeää íBiä-ìk õøàa íéã÷-çeø âäð ýåýéå©«Ÿ̈À¦©³«©¨¦Æ¨½̈¤¨©¬©−
àNð íéãwä çeøå äéä ø÷aä äìélä-ìëå§¨©¨®§¨©´Ÿ¤¨½̈§¸©Æ©¨¦½¨−̈

:äaøàä-úàãéõøà-ìk ìr äaøàä ìriå ¤¨«©§¤«©©´©¨«©§¤À©µ¨¤´¤
åéðôì ãàî ãák íéøöî ìeáb ìëa çðiå íéøöî¦§©½¦©¾̈©§−Ÿ§´¦§¨®¦¨¥´§½ŸÂ§¨Â̈
:ïk-äéäé àì åéøçàå eäîk äaøà ïë äéä-àìŸ¨̧¨¥³©§¤Æ¨½Ÿ§©«£−̈¬Ÿ¦«§¤¥«

åèìëàiå õøàä CLçzå õøàä-ìk ïér-úà ñëéå©§©º¤¥´¨¨»̈¤»©¤§©´¨¼̈¤¼©¹Ÿ©
øLà õrä éøt-ìk úàå õøàä áNr-ìk-úà¤¨¥´¤¨À̈¤§¥Æ¨§¦´¨¥½£¤¬

k øúBð-àìå ãøaä øéúBäáNráe õra ÷øé-ì ¦−©¨¨®§«Ÿ©̧¨¤¤̄¨¥²§¥¬¤
:íéøöî õøà-ìëa äãOäæèäòøt øäîéå ©¨¤−§¨¤¬¤¦§¨«¦©§©¥´©§½Ÿ

ýåýéì éúàèç øîàiå ïøäàìe äLîì àø÷ì¦§−Ÿ§¤´§©«£®Ÿ©ÀŸ¤¨¨²¦©«Ÿ̈¬
:íëìå íëéäìàæéCà éúàhç àð àN äzrå ¡«Ÿ¥¤−§¨¤«§©À̈¨´¨³©¨¦Æ©´

÷ø éìrî øñéå íëéäìà ýåýéì eøézräå írtä©©½©§©§¦−©«Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®§¨¥Æ¥«¨©½©−
:äfä úånä-úàçéøzriå äòøt írî àöiå ¤©¨¬¤©¤«©¥¥−¥¦´©§®Ÿ©¤§©−

:ýåýé-ìàèéãàî ÷æç íé-çeø ýåýé Côäiå ¤§Ÿ̈«©©«£¸Ÿ§Ÿ̈³«©¨Æ¨¨´§½Ÿ
àì óeq äné eär÷úiå äaøàä-úà àOiå©¦¨Æ¤¨´©§¤½©¦§¨¥−¨´¨®³Ÿ

:íéøöî ìeáb ìëa ãçà äaøà øàLðë÷fçéå ¦§©Æ©§¤´¤½̈§−Ÿ§¬¦§¨«¦©§©¥¬
éða-úà çlL àìå äòøt áì-úà ýåýé§Ÿ̈−¤¥´©§®Ÿ§¬Ÿ¦©−¤§¥¬

:ìàøNéôàëEãé äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå ¦§¨¥«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥³¨«§Æ
Lîéå íéøöî õøà-ìr CLç éäéå íéîMä-ìr©©¨©½¦¦¬¦−¤©¤´¤¦§¨®¦§¨¥−

:CLçáëéäéå íéîMä-ìr Bãé-úà äLî èiå «¤©¥¬¤²¤¨−©©¨®̈¦©§¦¯
ìL íéøöî õøà-ìëa äìôà-CLç:íéîé úL «¤£¥¨²§¨¤¬¤¦§©−¦§¬¤¨¦«

âëLéà eî÷-àìå åéçà-úà Léà eàø-àì«Ÿ¨º¦´¤¨¦À§Ÿ¨²¦¬
ìL åézçzîäéä ìàøNé éða-ìëìe íéîé úL ¦©§−̈§´¤¨¦®§¨§¥¯¦§¨¥²¨¬¨

:íúáLBîa øBà−§«§Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(2 'nr `i zegiy ihewl)

‰ÏÙ‡ ÈÓÈ ˙LÏLa e˙Óe ,˙‡ˆÏ ÌÈˆB¯ eÈ‰ ‡ÏÂ(כב י, (רש"י ¿…»ƒ»≈≈ƒ¿…∆¿≈¬≈»
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ּגם  יּגאלּו ּתֹורה, מּתן אחרי ׁשהיא העתידה, ּבּגאּלה ְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻואּלּו

הּקּב"ה  אז ׁשהרי מּמצרים, נגאלּו ׁשּלא הרׁשעים ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹאֹותם

ּבני  אחד לאחד ּתלּקטּו . . איׁש איׁש מּמׁש ּבידיו ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֻ"אֹוחז

ג)יׂשראל" ל, נּצבים יהּודי (רׁש"י ּכל הּתניא: ספר ּובלׁשֹון . ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

זהּו נּדח". מּמּנּו יּדח לא ּכי . . ּתׁשּובה לעׂשֹות סֹופֹו ְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹ"ּבוּדאי

היה ּבּגאּלה ÌL"אּלּו ּכן ּׁשאין מה – נגאל" היה לא ִָָ»ְְִֵֵֶַַָָָָֹֻ

יּגאל. הּוא ואף ּתׁשּובה לעׂשֹות סֹופֹו ְְֲֲִִֵַַָָָָהעתידה

éùéìùãëeãár eëì øîàiå äLî-ìà äòøô àø÷iå©¦§¨̧©§¹Ÿ¤¤À©¸Ÿ¤Æ§Æ¦§´
íëtè-íb âvé íëø÷áe íëðàö ÷ø ýåýé-úà¤§Ÿ̈½©²«Ÿ§¤¬§©§¤−ª®̈©©§¤−

:íënr Cìéäëb äLî øîàiåïzz äzà-í ¥¥¬¦¨¤«©´Ÿ¤¤½©©¨²¦¥¬
:eðéýìû ýåýéì eðéNrå úìòå íéçáæ eðãéa§¨¥−§¨¦´§Ÿ®Ÿ§¨¦−©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«

åëék äñøt øàMú àì eðnr Cìé eðð÷î-íâå§©¦§¥¹¥¥´¦À̈³Ÿ¦¨¥Æ©§½̈¦µ
eðçðàå eðéýìû ýåýé-úà ãárì çwð epnî¦¤´¦©½©«£−Ÿ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¥®©«£©´§
:änL eðàa-ãr ýåýé-úà ãárp-äî òãð-àì«Ÿ¥©À©©«£ŸÆ¤§Ÿ̈½©Ÿ¥−¨«¨

æëäáà àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¥´©§®Ÿ§¬Ÿ¨−̈
ì:íçlLçëøîMä éìrî Cì äòøô Bì-øîàiå §©§¨«©«Ÿ¤¬©§−Ÿ¥´¥«¨¨®¦¨´¤

éðô Eúàø íBéa ék éðt úBàø óñz-ìà Eì§À©¸Ÿ¤Æ§´¨©½¦À§²§«Ÿ§¬¨©−
:úeîzèëãBò óñà-àì zøac ïk äLî øîàiå ¨«©¬Ÿ¤¤−¥´¦©®§¨«ŸŸ¦¬−

éðt úBàø:EôàéàäLî-ìà ýåýé øîàiå §¬¨¤«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À
íéøöî-ìrå äòøt-ìr àéáà ãçà òâð ãBò́¤³©¤¨Æ¨¦³©©§ŸÆ§©¦§©½¦
Løb äìk BçlLk äfî íëúà çlLé ïë-éøçà©«£¥¥¾§©©¬¤§¤−¦¤®§©̧§½¨¾̈¨¥²

:äfî íëúà Løâéáírä éðæàa àð-øac §¨¥¬¤§¤−¦¤«©¤−̈§¨§¥´¨¨®
dúeòø úàî äMàå eärø úàî | Léà eìàLéå§¦§£º¦´¥¥´¥¥À§¦¨Æ¥¥´§½̈

:áäæ éìëe óñë-éìkâírä ïç-úà ýåýé ïziå §¥¤−¤§¥¬¨¨«©¦¥¯§Ÿ̈²¤¥¬¨−̈
ãàî ìBãb äLî Léàä | íb íéøöî éðéra§¥¥´¦§¨®¦©´¨¦´¤À¨³§ŸÆ
éðéráe äòøô-éãár éðéra íéøöî õøàa§¤´¤¦§©½¦§¥¥¬©§¥«©§−Ÿ§¥¥¬

:íräñ ¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(15 'nr `k zegiy ihewl)

ÛÒk ÈÏk . . e‰Ú¯ ˙‡Ó LÈ‡ eÏ‡LÈÂ ÌÚ‰ ÈÊ‡a ‡ ¯ac«∆»¿»¿≈»»¿ƒ¿¬ƒ≈≈≈≈¿≈∆∆
·‰Ê ÈÏÎe(ב (יא, ¿≈»»

ּכמאמר  מצרים, ּבּזת על וּתרּו יׂשראל ּבני הרי לׁשאל: ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָֹיׁש

ב)רז"ל ט, מׁשל (ּברכֹות ּבעצמנּו. ׁשּנצא ּולואי לֹו, "אמרּו ְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָ

ּבני  לֹו אֹומרים והיּו האסּורים, ּבבית חבּוׁש ׁשהיה ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָלאדם

ואֹומר  הרּבה, ממֹון ל ונֹותנין . . מחר אֹות מֹוציאין ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָאדם,

ּכן, אם מּדּוע, ּכלּום". מבּקׁש ואיני הּיֹום הֹוציאּוני . . ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָלהם

ּגלּות  ׁשל הּתכלית ּדהּנה לֹומר, ויׁש עליה. הּקּב"ה וּתר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלא

הּקדּׁשה  ניצֹוצֹות את ּולהעלֹות להֹוציא ּכדי היתה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֻמצרים

ּובּזהב  ּבּכסף ׁשהיּו הּקדּׁשה נּצֹוצֹות ּגם ּכֹולל ּבמצרים, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻׁשהיּו

לוּתר  ׁשאין עּקרי ּבענין ׁשּמדּבר אפֹוא, מּובן מצרים. ּבּזת ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשל

ָָעליו.

éòéáøãúöçk ýåýé øîà äk äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½−Ÿ¨©´§Ÿ̈®©«£´Ÿ
:íéøöî CBúa àöBé éðà äìélääøBëa-ìk úîe ©©½§¨£¦¬¥−§¬¦§¨«¦¥´¨§»

aBàñk-ìr áLiä äòøt øBëaî íéøöî õøà §¤´¤¦§©¼¦¼¦§³©§ŸÆ©¥´©¦§½
øBëa ìëå íéçøä øçà øLà äçôMä øBëa ãr©µ§´©¦§½̈£¤−©©´¨«¥®̈¦§−Ÿ§¬

:äîäaåíéøöî õøà-ìëa äìãâ ä÷rö äúéäå §¥¨«§¨«§¨²§¨¨¬§Ÿ−̈§¨¤´¤¦§®̈¦
:óñú àì eäîëå äúéäð àì eäîk øLà£¤³¨¸ŸÆ´Ÿ¦«§½̈¨§¨−Ÿ¬ŸŸ¦«

æì áìk-õøçé àì ìûøNé éða | ìëìeBðL §´Ÿ§¥´¦§¨¥À³Ÿ¤«¡©¤̧¤Æ§Ÿ½
äìôé øLà ïeòãz ïrîì äîäa-ãrå Léàîì§¥¦−§©§¥¨®§©̧©Æ¥«§½£¤Æ©§¤´

:ìàøNé ïéáe íéøöî ïéa ýåýéç-ìë eãøéå §Ÿ̈½¥¬¦§©−¦¥¬¦§¨¥«§¨«§´¨
éãáräzà àö øîàì éì-eåçzLäå éìà älà E £¨¤ÁÁ¥̧¤¥©¹§¦§©«£¦´¥ÀŸ¥³©¨Æ

éìâøa-øLà írä-ìëåàöiå àöà ïë-éøçàå E §¨¨¨´£¤§©§¤½§©«£¥¥−¥¥®©¥¥¬
:óà-éøça äòøt-írîñè-ìà ýåýé øîàiå ¥«¦©§−Ÿ¨«¢¦¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤

úBáø ïrîì äòøt íëéìà òîLé-àì äLî¤½«Ÿ¦§©¬£¥¤−©§®Ÿ§©²©§¬
:íéøöî õøàa éúôBîéeNr ïøäàå äLîe «§©−§¤¬¤¦§¨«¦¤´§©«£ÀŸ¨²

÷fçéå äòøô éðôì älàä íéúônä-ìk-úà¤¨©«Ÿ§¦¬¨¥−¤¦§¥´©§®Ÿ©§©¥³
ìûøNé-éða-úà çlL-àìå äòøt áì-úà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¥´©§½Ÿ§«Ÿ¦©¬¤§¥«¦§¨¥−

:Böøàîñáéà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå ¥«©§«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤´§¤
:øîàì íéøöî õøàa ïøäàáíëì äfä Lãçä ©«£½Ÿ§¤¬¤¦§©−¦¥«Ÿ©¯Ÿ¤©¤²¨¤−

äðMä éLãçì íëì àeä ïBLàø íéLãç Làø: ´Ÿ¢¨¦®¦¬Æ¨¤½§¨§¥−©¨¨«
âøNra øîàì ìàøNé úãr-ìk-ìà eøac©§À¤¨£©³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¤«¨−

úáà-úéáì äN Léà íäì eç÷éå äfä Lãçì©´Ÿ¤©¤®§¦§´¨¤À¦²¤¬§¥«¨−Ÿ
:úéaì äNãäOî úBéäî úéaä èrîé-íàå ¤¬©¨«¦§¦¦§©´©©»¦»¦«§´¦¤¼

úñëîa Búéa-ìà áøwä BðëLe àeä ç÷ìå§¨©´À§¥²©¨¬Ÿ¤¥−§¦§©´
:äNä-ìr eqëz Bìëà éôì Léà úLôðääN §¨®Ÿ¦ µ§¦´¨§½¨−Ÿ©©¤«¤¯

íéNákä-ïî íëì äéäé äðL-ïa øëæ íéîú̈¦²¨¨¬¤¨−̈¦«§¤´¨¤®¦©§¨¦¬
:eçwz íéfrä-ïîeåãr úøîLîì íëì äéäå ¦¨«¦¦−¦¨«§¨¨³¨¤Æ§¦§¤½¤©´

ìk Búà eèçLå äfä Lãçì íBé øNr äraøà©§¨¨¬¨¨²−©´Ÿ¤©¤®§¨«£´ŸÀ²Ÿ
ìä÷:íéaørä ïéa ìûøNé-úãræ-ïî eç÷ìå §©¬£©¦§¨¥−¥¬¨«©§¨«¦§¨«§Æ¦

ìr óB÷Lnä-ìrå úæeænä ézL-ìr eðúðå ícä©½̈§¨«§²©§¥¬©§−Ÿ§©©©§®©µ
:íäa Búà eìëàé-øLà íézaäç-úà eìëàå ©¨´¦½£¤«Ÿ§¬Ÿ−¨¤«§¨«§¬¤



רלט ipy ,oey`x - i - `a zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

àá úùøô
éïåùàøàäòøt-ìà àa äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ

ïrîì åéãár áì-úàå Baì-úà ézãaëä éðà-ék¦«£¦º¦§©³§¦¤¦Æ§¤¥´£¨½̈§©À©
:Baø÷a älà éúúà éúLáéðæàa øtñz ïrîìe ¦¦²«ŸŸ©¬¥−¤§¦§«§©¿©§©¥Á§¨§¥̧

ðáða-ïáe Eíéøöîa ézìlrúä øLà úà E ¦§¹¤¦§À¥´£¤³¦§©©̧§¦Æ§¦§©½¦
éðà-ék ízrãéå íá ézîN-øLà éúúà-úàå§¤«ŸŸ©−£¤©´§¦¨®¦«©§¤−¦«£¦¬

:ýåýéâeøîàiå äòøt-ìà ïøäàå äLî àáiå §Ÿ̈«©¨¸Ÿ¤´§©«£Ÿ»¤©§Ÿ¼©«Ÿ§´
éúî-ãr íéøárä éýìû ýåýé øîà-äk åéìà¥À̈«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½©¨©´

:éðãáréå énr çlL éðtî úðrì zðàî(éåì)ãék ¥©½§¨¥«¨−Ÿ¦¨®̈©©¬©¦−§©«©§ª«¦¦²
ì äzà ïàî-íàøçî àéáî éððä énr-úà çlL ¦¨¥¬©−̈§©¥´©¤©¦®¦«§¦̧¥¦¬¨¨²
:Eìáâa äaøàäìëeé àìå õøàä ïér-úà äqëå ©§¤−¦§ª¤«§¦¨Æ¤¥´¨½̈¤§¬Ÿ©−

õøàä-úà úàøìäèìtä øúé-úà | ìëàå ¦§´Ÿ¤¨¨®¤§¨©´¤¤´¤©§¥À̈
õrä-ìk-úà ìëàå ãøaä-ïî íëì úøàLpä©¦§¤³¤¨¤Æ¦©¨½̈§¨©Æ¤¨¨¥½

:äãOä-ïî íëì çîväåézá eàìîeézáe E ©Ÿ¥¬©¨¤−¦©¨¤«¨«§¸¨¤¹¨¥´
éãár-ìëeàø-àì øLà íéøöî-ìë ézáe E ¨£¨¤»»¨¥´¨¦§©¼¦¼£¤̧«Ÿ¨³
éúáàéúáà úBáàå Eäîãàä-ìr íúBéä íBiî E £Ÿ¤̧Æ©«£´£Ÿ¤½¦À¡¨Æ©¨«£¨½̈

:ärøt írî àöiå ïôiå äfä íBiä ãr(ìàøùé) ©−©´©¤®©¦¬¤©¥¥−¥¦¬©§«Ÿ
æeðì äæ äéäé éúî-ãr åéìà äòøô éãár eøîàiå©«Ÿ§Á©§¥¸©§¹Ÿ¥À̈©¨©Æ¦«§¤̧¤¬¨̧Æ

ýåýé-úà eãáréå íéLðàä-úà çlL L÷Bîì§¥½©©Æ¤¨«£¨¦½§©«©§−¤§Ÿ̈´
íéøöî äãáà ék òãz íøèä íäéäìà:çáLeiå ¡«Ÿ¥¤®£¤´¤¥©½¦¬¨«§−̈¦§¨«¦©©º

íäìà øîàiå äòøt-ìà ïøäà-úàå äLî-úà¤¤³§¤©«£ŸÆ¤©§½Ÿ©´Ÿ¤£¥¤½
:íéëìää éîå éî íëéäìà ýåýé-úà eãár eëì§¬¦§−¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¦¬¨¦−©«Ÿ§¦«

èeðéðáa Cìð eðéð÷æáe eðéørða äLî øîàiå©´Ÿ¤¤½¦§¨¥¬¦§¥¥−¥¥®§¨¥̧
:eðì ýåýé-âç ék Cìð eðø÷ááe eððàöa eðúBðááe¦§¥¹§Ÿ¥³¦§¨¥̧Æ¥¥½¦¬©§Ÿ̈−¨«

éøLàk íënr ýåýé ïë éäé íäìà øîàiå©´Ÿ¤£¥¤À§¦̧¥³§Ÿ̈Æ¦¨¤½©«£¤²
ãâð ärø ék eàø íëtè-úàå íëúà çlLà£©©¬¤§¤−§¤©§¤®§¾¦¬¨−̈¤¬¤

:íëéðtàéeãárå íéøábä àð eëì ïë àì §¥¤«´Ÿ¥À§Æ¨³©§¨¦Æ§¦§´
íúà Løâéå íéL÷áî ízà dúà ék ýåýé-úà¤§Ÿ̈½¦¬Ÿ−̈©¤´§©§¦®©§¨´¤Ÿ½̈

:ärøô éðt úàîñ ¥¥−§¥¬©§«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(aly 'nr a ycew zexb`)

'‰ ˙‡ e„·ÚÂ ÌÈ¯·b‰ ‡ eÎÏ(יא (י, ¿»«¿»ƒ¿ƒ¿∆

ּבכל  (ואתּפׁשטּותיּה מׁשה' 'ׁשיטת א ּפרעה'. 'ׁשיטת ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָֹֹזֹוהי

ּובזקנינּו ּבחכמה, אֹו ּבׁשנים ּבנערינּו, אׁשר היא, ודרא) ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָּדרא

זה ידי על ודוקא - ּובבנֹותינּו ּבבנינּו ,נלeÏ '‰ ‚Á. ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָ«»

'ּבעלּה' ּבעלּה": ּבּׁשערים "נֹודע הּפסּוק על ּבּזהר ְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָֹוכדאיתא

לפּום  וחד חד לכל . . אתידע "ּדאיהּו הּוא, ּברי קּודׁשא ְְְְְְְִִִַַַָָָָּדא

ׁשּכּלם  והינּו, ּבליּביּה". ּדמׁשער מה לפּום ּדיליּה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֻׁשיעּורא

ׁשעּורֹו. לפי אחד ּכל ה', את לדעת ְְִִִִֶֶַַָָָצריכים

éðùáéõøà-ìr Eãé äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥̧¨«§¹©¤³¤
ìëàéå íéøöî õøà-ìr ìréå äaøàa íéøöî¦§©¸¦Æ¨«©§¤½§©−©©¤´¤¦§¨®¦§Ÿ©Æ
øéàLä øLà-ìk úà õøàä áNr-ìk-úà¤¨¥´¤¨½̈¤¥²¨£¤¬¦§¦−

:ãøaäâéíéøöî õøà-ìr eähî-úà äLî èiå ©¨¨«©¥̧¤´¤©¥»»©¤´¤¦§©¼¦¼
àeää íBiä-ìk õøàa íéã÷-çeø âäð ýåýéå©«Ÿ̈À¦©³«©¨¦Æ¨½̈¤¨©¬©−
àNð íéãwä çeøå äéä ø÷aä äìélä-ìëå§¨©¨®§¨©´Ÿ¤¨½̈§¸©Æ©¨¦½¨−̈

:äaøàä-úàãéõøà-ìk ìr äaøàä ìriå ¤¨«©§¤«©©´©¨«©§¤À©µ¨¤´¤
åéðôì ãàî ãák íéøöî ìeáb ìëa çðiå íéøöî¦§©½¦©¾̈©§−Ÿ§´¦§¨®¦¨¥´§½ŸÂ§¨Â̈
:ïk-äéäé àì åéøçàå eäîk äaøà ïë äéä-àìŸ¨̧¨¥³©§¤Æ¨½Ÿ§©«£−̈¬Ÿ¦«§¤¥«

åèìëàiå õøàä CLçzå õøàä-ìk ïér-úà ñëéå©§©º¤¥´¨¨»̈¤»©¤§©´¨¼̈¤¼©¹Ÿ©
øLà õrä éøt-ìk úàå õøàä áNr-ìk-úà¤¨¥´¤¨À̈¤§¥Æ¨§¦´¨¥½£¤¬

k øúBð-àìå ãøaä øéúBäáNráe õra ÷øé-ì ¦−©¨¨®§«Ÿ©̧¨¤¤̄¨¥²§¥¬¤
:íéøöî õøà-ìëa äãOäæèäòøt øäîéå ©¨¤−§¨¤¬¤¦§¨«¦©§©¥´©§½Ÿ

ýåýéì éúàèç øîàiå ïøäàìe äLîì àø÷ì¦§−Ÿ§¤´§©«£®Ÿ©ÀŸ¤¨¨²¦©«Ÿ̈¬
:íëìå íëéäìàæéCà éúàhç àð àN äzrå ¡«Ÿ¥¤−§¨¤«§©À̈¨´¨³©¨¦Æ©´

÷ø éìrî øñéå íëéäìà ýåýéì eøézräå írtä©©½©§©§¦−©«Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®§¨¥Æ¥«¨©½©−
:äfä úånä-úàçéøzriå äòøt írî àöiå ¤©¨¬¤©¤«©¥¥−¥¦´©§®Ÿ©¤§©−

:ýåýé-ìàèéãàî ÷æç íé-çeø ýåýé Côäiå ¤§Ÿ̈«©©«£¸Ÿ§Ÿ̈³«©¨Æ¨¨´§½Ÿ
àì óeq äné eär÷úiå äaøàä-úà àOiå©¦¨Æ¤¨´©§¤½©¦§¨¥−¨´¨®³Ÿ

:íéøöî ìeáb ìëa ãçà äaøà øàLðë÷fçéå ¦§©Æ©§¤´¤½̈§−Ÿ§¬¦§¨«¦©§©¥¬
éða-úà çlL àìå äòøt áì-úà ýåýé§Ÿ̈−¤¥´©§®Ÿ§¬Ÿ¦©−¤§¥¬

:ìàøNéôàëEãé äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå ¦§¨¥«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥³¨«§Æ
Lîéå íéøöî õøà-ìr CLç éäéå íéîMä-ìr©©¨©½¦¦¬¦−¤©¤´¤¦§¨®¦§¨¥−

:CLçáëéäéå íéîMä-ìr Bãé-úà äLî èiå «¤©¥¬¤²¤¨−©©¨®̈¦©§¦¯
ìL íéøöî õøà-ìëa äìôà-CLç:íéîé úL «¤£¥¨²§¨¤¬¤¦§©−¦§¬¤¨¦«

âëLéà eî÷-àìå åéçà-úà Léà eàø-àì«Ÿ¨º¦´¤¨¦À§Ÿ¨²¦¬
ìL åézçzîäéä ìàøNé éða-ìëìe íéîé úL ¦©§−̈§´¤¨¦®§¨§¥¯¦§¨¥²¨¬¨

:íúáLBîa øBà−§«§Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(2 'nr `i zegiy ihewl)

‰ÏÙ‡ ÈÓÈ ˙LÏLa e˙Óe ,˙‡ˆÏ ÌÈˆB¯ eÈ‰ ‡ÏÂ(כב י, (רש"י ¿…»ƒ»≈≈ƒ¿…∆¿≈¬≈»

iriax ,iyily - ai ,`i - `a zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ּגם  יּגאלּו ּתֹורה, מּתן אחרי ׁשהיא העתידה, ּבּגאּלה ְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻואּלּו

הּקּב"ה  אז ׁשהרי מּמצרים, נגאלּו ׁשּלא הרׁשעים ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹאֹותם

ּבני  אחד לאחד ּתלּקטּו . . איׁש איׁש מּמׁש ּבידיו ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֻ"אֹוחז

ג)יׂשראל" ל, נּצבים יהּודי (רׁש"י ּכל הּתניא: ספר ּובלׁשֹון . ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

זהּו נּדח". מּמּנּו יּדח לא ּכי . . ּתׁשּובה לעׂשֹות סֹופֹו ְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹ"ּבוּדאי

היה ּבּגאּלה ÌL"אּלּו ּכן ּׁשאין מה – נגאל" היה לא ִָָ»ְְִֵֵֶַַָָָָֹֻ

יּגאל. הּוא ואף ּתׁשּובה לעׂשֹות סֹופֹו ְְֲֲִִֵַַָָָָהעתידה

éùéìùãëeãár eëì øîàiå äLî-ìà äòøô àø÷iå©¦§¨̧©§¹Ÿ¤¤À©¸Ÿ¤Æ§Æ¦§´
íëtè-íb âvé íëø÷áe íëðàö ÷ø ýåýé-úà¤§Ÿ̈½©²«Ÿ§¤¬§©§¤−ª®̈©©§¤−

:íënr Cìéäëb äLî øîàiåïzz äzà-í ¥¥¬¦¨¤«©´Ÿ¤¤½©©¨²¦¥¬
:eðéýìû ýåýéì eðéNrå úìòå íéçáæ eðãéa§¨¥−§¨¦´§Ÿ®Ÿ§¨¦−©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«

åëék äñøt øàMú àì eðnr Cìé eðð÷î-íâå§©¦§¥¹¥¥´¦À̈³Ÿ¦¨¥Æ©§½̈¦µ
eðçðàå eðéýìû ýåýé-úà ãárì çwð epnî¦¤´¦©½©«£−Ÿ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¥®©«£©´§
:änL eðàa-ãr ýåýé-úà ãárp-äî òãð-àì«Ÿ¥©À©©«£ŸÆ¤§Ÿ̈½©Ÿ¥−¨«¨

æëäáà àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¥´©§®Ÿ§¬Ÿ¨−̈
ì:íçlLçëøîMä éìrî Cì äòøô Bì-øîàiå §©§¨«©«Ÿ¤¬©§−Ÿ¥´¥«¨¨®¦¨´¤

éðô Eúàø íBéa ék éðt úBàø óñz-ìà Eì§À©¸Ÿ¤Æ§´¨©½¦À§²§«Ÿ§¬¨©−
:úeîzèëãBò óñà-àì zøac ïk äLî øîàiå ¨«©¬Ÿ¤¤−¥´¦©®§¨«ŸŸ¦¬−

éðt úBàø:EôàéàäLî-ìà ýåýé øîàiå §¬¨¤«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À
íéøöî-ìrå äòøt-ìr àéáà ãçà òâð ãBò́¤³©¤¨Æ¨¦³©©§ŸÆ§©¦§©½¦
Løb äìk BçlLk äfî íëúà çlLé ïë-éøçà©«£¥¥¾§©©¬¤§¤−¦¤®§©̧§½¨¾̈¨¥²

:äfî íëúà Løâéáírä éðæàa àð-øac §¨¥¬¤§¤−¦¤«©¤−̈§¨§¥´¨¨®
dúeòø úàî äMàå eärø úàî | Léà eìàLéå§¦§£º¦´¥¥´¥¥À§¦¨Æ¥¥´§½̈

:áäæ éìëe óñë-éìkâírä ïç-úà ýåýé ïziå §¥¤−¤§¥¬¨¨«©¦¥¯§Ÿ̈²¤¥¬¨−̈
ãàî ìBãb äLî Léàä | íb íéøöî éðéra§¥¥´¦§¨®¦©´¨¦´¤À¨³§ŸÆ
éðéráe äòøô-éãár éðéra íéøöî õøàa§¤´¤¦§©½¦§¥¥¬©§¥«©§−Ÿ§¥¥¬

:íräñ ¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(15 'nr `k zegiy ihewl)

ÛÒk ÈÏk . . e‰Ú¯ ˙‡Ó LÈ‡ eÏ‡LÈÂ ÌÚ‰ ÈÊ‡a ‡ ¯ac«∆»¿»¿≈»»¿ƒ¿¬ƒ≈≈≈≈¿≈∆∆
·‰Ê ÈÏÎe(ב (יא, ¿≈»»

ּכמאמר  מצרים, ּבּזת על וּתרּו יׂשראל ּבני הרי לׁשאל: ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָֹיׁש

ב)רז"ל ט, מׁשל (ּברכֹות ּבעצמנּו. ׁשּנצא ּולואי לֹו, "אמרּו ְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָ

ּבני  לֹו אֹומרים והיּו האסּורים, ּבבית חבּוׁש ׁשהיה ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָלאדם

ואֹומר  הרּבה, ממֹון ל ונֹותנין . . מחר אֹות מֹוציאין ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָאדם,

ּכן, אם מּדּוע, ּכלּום". מבּקׁש ואיני הּיֹום הֹוציאּוני . . ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָלהם

ּגלּות  ׁשל הּתכלית ּדהּנה לֹומר, ויׁש עליה. הּקּב"ה וּתר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלא

הּקדּׁשה  ניצֹוצֹות את ּולהעלֹות להֹוציא ּכדי היתה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֻמצרים

ּובּזהב  ּבּכסף ׁשהיּו הּקדּׁשה נּצֹוצֹות ּגם ּכֹולל ּבמצרים, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻׁשהיּו

לוּתר  ׁשאין עּקרי ּבענין ׁשּמדּבר אפֹוא, מּובן מצרים. ּבּזת ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשל

ָָעליו.

éòéáøãúöçk ýåýé øîà äk äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½−Ÿ¨©´§Ÿ̈®©«£´Ÿ
:íéøöî CBúa àöBé éðà äìélääøBëa-ìk úîe ©©½§¨£¦¬¥−§¬¦§¨«¦¥´¨§»

aBàñk-ìr áLiä äòøt øBëaî íéøöî õøà §¤´¤¦§©¼¦¼¦§³©§ŸÆ©¥´©¦§½
øBëa ìëå íéçøä øçà øLà äçôMä øBëa ãr©µ§´©¦§½̈£¤−©©´¨«¥®̈¦§−Ÿ§¬

:äîäaåíéøöî õøà-ìëa äìãâ ä÷rö äúéäå §¥¨«§¨«§¨²§¨¨¬§Ÿ−̈§¨¤´¤¦§®̈¦
:óñú àì eäîëå äúéäð àì eäîk øLà£¤³¨¸ŸÆ´Ÿ¦«§½̈¨§¨−Ÿ¬ŸŸ¦«

æì áìk-õøçé àì ìûøNé éða | ìëìeBðL §´Ÿ§¥´¦§¨¥À³Ÿ¤«¡©¤̧¤Æ§Ÿ½
äìôé øLà ïeòãz ïrîì äîäa-ãrå Léàîì§¥¦−§©§¥¨®§©̧©Æ¥«§½£¤Æ©§¤´

:ìàøNé ïéáe íéøöî ïéa ýåýéç-ìë eãøéå §Ÿ̈½¥¬¦§©−¦¥¬¦§¨¥«§¨«§´¨
éãáräzà àö øîàì éì-eåçzLäå éìà älà E £¨¤ÁÁ¥̧¤¥©¹§¦§©«£¦´¥ÀŸ¥³©¨Æ

éìâøa-øLà írä-ìëåàöiå àöà ïë-éøçàå E §¨¨¨´£¤§©§¤½§©«£¥¥−¥¥®©¥¥¬
:óà-éøça äòøt-írîñè-ìà ýåýé øîàiå ¥«¦©§−Ÿ¨«¢¦¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤

úBáø ïrîì äòøt íëéìà òîLé-àì äLî¤½«Ÿ¦§©¬£¥¤−©§®Ÿ§©²©§¬
:íéøöî õøàa éúôBîéeNr ïøäàå äLîe «§©−§¤¬¤¦§¨«¦¤´§©«£ÀŸ¨²

÷fçéå äòøô éðôì älàä íéúônä-ìk-úà¤¨©«Ÿ§¦¬¨¥−¤¦§¥´©§®Ÿ©§©¥³
ìûøNé-éða-úà çlL-àìå äòøt áì-úà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¥´©§½Ÿ§«Ÿ¦©¬¤§¥«¦§¨¥−

:Böøàîñáéà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå ¥«©§«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤´§¤
:øîàì íéøöî õøàa ïøäàáíëì äfä Lãçä ©«£½Ÿ§¤¬¤¦§©−¦¥«Ÿ©¯Ÿ¤©¤²¨¤−

äðMä éLãçì íëì àeä ïBLàø íéLãç Làø: ´Ÿ¢¨¦®¦¬Æ¨¤½§¨§¥−©¨¨«
âøNra øîàì ìàøNé úãr-ìk-ìà eøac©§À¤¨£©³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¤«¨−

úáà-úéáì äN Léà íäì eç÷éå äfä Lãçì©´Ÿ¤©¤®§¦§´¨¤À¦²¤¬§¥«¨−Ÿ
:úéaì äNãäOî úBéäî úéaä èrîé-íàå ¤¬©¨«¦§¦¦§©´©©»¦»¦«§´¦¤¼

úñëîa Búéa-ìà áøwä BðëLe àeä ç÷ìå§¨©´À§¥²©¨¬Ÿ¤¥−§¦§©´
:äNä-ìr eqëz Bìëà éôì Léà úLôðääN §¨®Ÿ¦ µ§¦´¨§½¨−Ÿ©©¤«¤¯

íéNákä-ïî íëì äéäé äðL-ïa øëæ íéîú̈¦²¨¨¬¤¨−̈¦«§¤´¨¤®¦©§¨¦¬
:eçwz íéfrä-ïîeåãr úøîLîì íëì äéäå ¦¨«¦¦−¦¨«§¨¨³¨¤Æ§¦§¤½¤©´

ìk Búà eèçLå äfä Lãçì íBé øNr äraøà©§¨¨¬¨¨²−©´Ÿ¤©¤®§¨«£´ŸÀ²Ÿ
ìä÷:íéaørä ïéa ìûøNé-úãræ-ïî eç÷ìå §©¬£©¦§¨¥−¥¬¨«©§¨«¦§¨«§Æ¦

ìr óB÷Lnä-ìrå úæeænä ézL-ìr eðúðå ícä©½̈§¨«§²©§¥¬©§−Ÿ§©©©§®©µ
:íäa Búà eìëàé-øLà íézaäç-úà eìëàå ©¨´¦½£¤«Ÿ§¬Ÿ−¨¤«§¨«§¬¤



iyyרמ ,iying - ai - `a zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íéøøî-ìr úBvîe Là-éìö äfä äìéla øNaä©¨−̈©©´§¨©¤®§¦¥´©½©§Ÿ¦−
:eäìëàéèìMáî ìLáe àð epnî eìëàz-ìà Ÿ§ª«©«Ÿ§³¦¤̧Æ½̈¨¥¬§ª−̈

-ìrå åérøk-ìr BLàø Là-éìö-íà ék íéna©¨®¦¦´¦§¦¥½Ÿ¬©§¨−̈§©
:Baø÷éøúpäå ø÷a-ãr epnî eøéúBú-àìå ¦§«§«Ÿ¦¬¦¤−©®Ÿ¤§©Ÿ¨¬

:eôøNz Làa ø÷a-ãr epnîàéeìëàz äëëå ¦¤²©−Ÿ¤¨¥¬¦§«Ÿ§»̈¨»«Ÿ§´
íëìwîe íëéìâøa íëéìrð íéøâç íëéðúî BúàŸ¼¨§¥¤´£ª¦½©«£¥¤Æ§©§¥¤½©¤§¤−
:ýåýéì àeä çñt ïBætça Búà ízìëàå íëãéa§¤§¤®©«£©§¤³ŸÆ§¦¨½¤¬©−©«Ÿ̈«

áéékäå äfä äìéla íéøöî-õøàá ézøáråéú §¨«©§¦´§¤«¤¦§©»¦»©©´§¨©¤¼§¦¥¦³
äîäa-ãrå íãàî íéøöî õøàa øBëa-ìë̈§Æ§¤´¤¦§©½¦¥«¨−̈§©§¥®̈
:ýåýé éðà íéèôL äNrà íéøöî éýìû-ìëáe§¨¡Ÿ¥¬¦§©²¦¤«¡¤¬§¨¦−£¦¬§Ÿ̈«

âéízà øLà íézaä ìr úàì íëì ícä äéäå§¨¨Á©¨¸¨¤¹§ÀŸ©³©¨¦Æ£¤´©¤´
äéäé-àìå íëìr ézçñôe ícä-úà éúéàøå íL̈½§¨¦̧¦Æ¤©½̈¨«©§¦−£¥¤®§Ÿ¦«§¤̧

âð íëá:íéøöî õøàa éúkäa úéçLîì ó ¨¤¬¤̧¤Æ§©§¦½§©Ÿ¦−§¤¬¤¦§¨«¦
ãéâç Búà íúbçå ïBøkæì íëì äfä íBiä äéäå§¨¨Á©¸©¤³¨¤Æ§¦¨½§©Ÿ¤¬Ÿ−©´

:eäbçz íìBò úwç íëéúøãì ýåýéìåèúráL ©«Ÿ̈®§Ÿ́Ÿ¥¤½ª©¬−̈§¨ª«¦§©³
eúéaLz ïBLàøä íBia Cà eìëàz úBvî íéîé̈¦Æ©´Ÿ¥½©µ©´¨«¦½©§¦¬
äúøëðå õîç ìëà-ìk | ék íëézaî øàO§−Ÿ¦¨«¥¤®¦´¨Ÿ¥´¨¥À§¦§§º̈
íBé-ãr ïLàøä íBiî ìàøNiî àåää Lôpä©¤³¤©¦Æ¦¦§¨¥½¦¬¨«¦−Ÿ©¬

:éráMäæèíBiáe Lã÷-àø÷î ïBLàøä íBiáe ©§¦¦«©³¨«¦Æ¦§¨½Ÿ¤©Æ
äëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î éréáMä©§¦¦½¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨§¨¨Æ
àeä Lôð-ìëì ìëàé øLà Cà íäá äNré-àìŸ¥«¨¤´¨¤½©µ£¤´¥«¨¥´§¨¤½¤¬

:íëì äNré Bcáìæéék úBvnä-úà ízøîLe §©−¥«¨¤¬¨¤«§©§¤»¤©©¼¦À
íëéúBàáö-úà éúàöBä äfä íBiä íöra§¤̧¤Æ©´©¤½¥¬¦¤¦§«¥¤−
äfä íBiä-úà ízøîLe íéøöî õøàî¥¤´¤¦§®̈¦§©§¤º¤©¬©¤²

:íìBò úwç íëéúøãìçéäraøàa ïLàøa §Ÿ«Ÿ¥¤−ª©¬¨«¨«¦¿Ÿ§©§¨¨Á
íBé ãr úvî eìëàz áøra Lãçì íBé øNr̈¨̧³©¸Ÿ¤Æ¨¤½¤«Ÿ§−©®Ÿ©Â´

:áøra Lãçì íéøNrå ãçàäèéíéîé úráL ¨«¤¨¯§¤§¦²©−Ÿ¤¨¨«¤¦§©´¨¦½
úöîçî ìëà-ìk | ék íëézáa àöné àì øàN§¾Ÿ¬Ÿ¦¨¥−§¨«¥¤®¦´¨Ÿ¥´©§¤À¤
øba ìàøNé úãrî àåää Lôpä äúøëðå§¦§§º̈©¤³¤©¦Æ¥«£©´¦§¨¥½©¥−

:õøàä çøæàáeëìëa eìëàú àì úöîçî-ìk §¤§©¬¨¨«¤¨©§¤−¤´ŸŸ¥®§ŸÆ
:úBvî eìëàz íëéúáLBîô «§´Ÿ¥¤½«Ÿ§−©«

ã ycew zegiyn zecewp ã(dw 'nr ck ycew zexb`)

Ba¯˜ ÏÚÂ ÂÈÚ¯k ÏÚ BL‡¯(ט (יב, …«¿»»¿«ƒ¿
'לׂשרף' ׁשּיׁש זרה', 'עבֹודה ׁשל סּוגים ׁשלׁשה ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹֹלפנינּו

לגמרי. לסמכּות ¯‡BLּולבּטל הֹופ הּמגּבל הּׂשכל – ְְְֵֵַַ…ְְְֵֵֶַַַָֻ

האדם ÂÈÚ¯kעליֹונה. את מביאה והּכח הּׁשלטֹון ּתאות – ְֶָ¿»»ְְְֲִִֶַַַַַָָָָֹ

אֹותֹו. הּסֹובב ּכל את ּברגליו אדם ˜¯Baלרמס ׁשל מזֹונֹו – ְְְִֵֶַַָָֹƒ¿ְֶָָ

ּכדי  ּכׁשרים האמצעים וכל ל'אליל' הֹופכים ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָָּופרנסתֹו

ְִַָלהּׂשיגם.

éùéîçàëøîàiå ìûøNé éð÷æ-ìëì äLî àø÷iå©¦§¨¬¤²§¨¦§¥¬¦§¨¥−©´Ÿ¤
íëéúçtLîì ïàö íëì eç÷e eëLî íäìà£¥¤®¦«§À§¸¨¤¬²Ÿ§¦§§«Ÿ¥¤−

:çñtä eèçLåáëáBæà úcâà ízç÷ìe §©«£¬©¨«©§©§¤º£ª©´¥À
-ìà ízrbäå óqa-øLà íca ízìáèe§©§¤»©¨´£¤©©¼§¦©§¤³¤
óqa øLà ícä-ïî úæeænä ézL-ìàå óB÷Lnä©©§Æ§¤§¥´©§½Ÿ¦©−̈£¤´©¨®
:ø÷a-ãr Búéa-çútî Léà eàöú àì ízàå§©¤À¬Ÿ¥«§²¦¬¦¤«©¥−©«Ÿ¤

âëbðì ýåýé øáråícä-úà äàøå íéøöî-úà ó §¨©´§Ÿ̈»¦§´Ÿ¤¦§©¼¦¼§¨¨³¤©¨Æ
ýåýé çñôe úæeænä ézL ìrå óB÷Lnä-ìr©©©§½§©−§¥´©§®Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ
íëéza-ìà àáì úéçLnä ïzé àìå çútä-ìr©©¤½©§³Ÿ¦¥Æ©©§¦½¨¬Ÿ¤¨«¥¤−

bðì:óãëEì-÷çì äfä øácä-úà ízøîLe ¦§«Ÿ§©§¤−¤©¨¨´©¤®§¨§¬
éðáìe:íìBò-ãr Eäëõøàä-ìà eàáú-ék äéäå §¨¤−©¨«§¨º̈¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤

ízøîLe øac øLàk íëì ýåýé ïzé øLà£¤̧¦¥¯§Ÿ̈²¨¤−©«£¤´¦¥®§©§¤−
:úàfä äãárä-úàåëíëéìà eøîàé-ék äéäå ¤¨«£Ÿ̈¬©«Ÿ§¨¾̈¦«Ÿ§¬£¥¤−

:íëì úàfä äãárä äî íëéðaæëízøîàå §¥¤®¨²¨«£Ÿ̈¬©−Ÿ¨¤«©«£©§¤¿
éza-ìr çñt øLà ýåýéì àeä çñt-çáæ¤«©¤̧©¹©«Ÿ̈À£¤´Â̈©Â©¨¥³
-úàå íéøöî-úà Btâða íéøöîa ìàøNé-éðá§¥«¦§¨¥Æ§¦§©½¦§¨§¬¤¦§©−¦§¤

:eåçzLiå írä ãwiå ìévä eðézaçëeëìiå ¨¥´¦¦®©¦¬Ÿ¨−̈©¦§©«£«©¥«§¬
äLî-úà ýåýé äeö øLàk ìûøNé éða eNriå©©«£−§¥´¦§¨¥®©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤¬

:eNr ïk ïøäàåñ §©«£−Ÿ¥¬¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(666 'nr a zegiy ihewl)

ÁÒt‰ eËÁLÂ . . Ô‡ˆ ÌÎÏ eÁ˜e eÎLÓ(כא (יב, ƒ¿¿»∆…¿«¬«»«
ÏL Ì‰È‰Ï‡Ï eËÁLÂ . . ‰¯Ê ‰„B·ÚÓ ÌÎÈ„È eÎLÓƒ¿¿≈∆≈¬»»»¿«¬≈…≈∆∆

(‡zÏÈÎÓ) ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¿ƒ¿»
Y ‰¯Ê ‰„B·Úא ׁשּנברא ליהּודי, זרה ׁשהיא עבֹודה היינּו ¬»»»ְְֲִִִִֶֶַַָָָָ

קֹונֹו. את לׁשּמׁש ÌÈ¯ˆÓורק ÏL Ì‰È‰Ï‡Ï eËÁL ּכל ׁשל – ְְֵֶַַ«¬≈…≈∆∆ƒ¿«ƒֶָ

החמר  ׁשל ּוגבּולים ּבמצרים ּומדּודה מגּבלת ׁשהיא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻהּסביבה,

רק  לא ו'דּלּוג', ּפסח ּבבחינת זאת לעׂשֹות ויׁש ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַֹֹוהּגׁשם.

הּגּוף  ׁשל החׁש את להפ צריכים לדרּגה; מּדרּגה ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּבעלּיה

ולקדּׁשה. לאֹור הּבהמית ְְְְֲִִֶֶַַַָֻוהּנפׁש

éùùèëøBëa-ìë äkä ýåýéå äìélä éöça | éäéå©§¦´©«£¦´©©À§¨©«Ÿ̈»¦¨´¨§»
ãr Bàñk-ìr áLiä äòøt øëaî íéøöî õøàa§¤´¤¦§©¼¦¼¦§³Ÿ©§ŸÆ©¥´©¦§½©µ

iriay - bi - `a zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

øBëa ìëå øBaä úéáa øLà éáMä øBëa§´©§¦½£¤−§¥´©®§−Ÿ§¬
:äîäaìåéãár-ìëå àeä äìéì äòøt í÷iå §¥¨«©¨̧¨©§¹Ÿ©À§¨³§¨£¨¨Æ

ïéà-ék íéøöîa äìãâ ä÷rö éäzå íéøöî-ìëå§¨¦§©½¦©§¦²§¨¨¬§Ÿ−̈§¦§¨®¦¦¥´
:úî íL-ïéà øLà úéaàìäLîì àø÷iå ©½¦£¤¬¥«−̈¥«©¦§¨Á§¤̧

énr CBzî eàv eîe÷ øîàiå äìéì ïøäàìe§©«£¹Ÿ©À§¨©¸Ÿ¤Æ³§Æ¦´©¦½
ýåýé-úà eãár eëìe ìûøNé éða-íb ízà-íb©©¤−©§¥´¦§¨¥®§²¦§¬¤§Ÿ̈−

:íëøaãkáìøLàk eç÷ íëø÷a-íb íëðàö-íb §©¤§¤«©«Ÿ§¤̧©§©§¤¬§²©«£¤¬
:éúà-íb ízëøáe eëìå ízøacâì÷æçzå ¦©§¤−¨¥®¥«©§¤−©Ÿ¦«©¤«¡©³

ì øäîì írä-ìr íéøöîék õøàä-ïî íçlL ¦§©¸¦Æ©¨½̈§©¥−§©§¨´¦¨®̈¤¦¬
:íéúî eðlk eøîàãìB÷öa-úà írä àOiå ¨«§−ª¨¬¥¦«©¦¨¬¨¨²¤§¥−

-ìr íúìîNa úøøö íúøàLî õîçé íøè¤´¤¤§®̈¦§£Ÿ¨²§ª¬Ÿ§¦§Ÿ−̈©
:íîëLäìäLî øáãk eNr ìûøNé-éðáe ¦§¨«§¥«¦§¨¥¬¨−¦§©´¤®

úìîNe áäæ éìëe óñë-éìk íéøönî eìàLiå: ©¦§£Æ¦¦§©½¦§¥¤²¤§¥¬¨−̈§¨«Ÿ
åìíéøöî éðéra írä ïç-úà ïúð ýåýéå©«Ÿ̈º¨©̧¤¥¬¨¨²§¥¥¬¦§©−¦

:íéøöî-úà eìvðéå íeìàLiåôæì-éðá eòñiå ©©§¦®©§©§−¤¦§¨«¦©¦§¯§¥«
óìà úBàî-LLk äúkñ ññîrøî ìàøNé¦§¨¥²¥«©§§¥−ª®Ÿ¨§¥«¥¸¤¯¤

:óhî ãáì íéøábä éìâøçìäìr áø áør-íâå ©§¦²©§¨¦−§¨¬¦¨«§©¥¬¤©−¨¨´
:ãàî ãák äð÷î ø÷áe ïàöå ízàèìeôàiå ¦¨®§´Ÿ¨½̈¦§¤−¨¥¬§«Ÿ©Ÿ¸

úBvî úâr íéøönî eàéöBä øLà ÷öaä-úà¤©¨¥¹£¤̧¦¯¦¦§©²¦ª¬Ÿ©−
eìëé àìå íéøönî eLøâ-ék õîç àì ék¦´´Ÿ¨¥®¦«Ÿ§´¦¦§©À¦§³Ÿ¨«§Æ

:íäì eNr-àì äãö-íâå dîäîúäìîáLBîe §¦§©§¥½©§©¥−̈«Ÿ¨¬¨¤«©Æ
ìL íéøöîa eáLé øLà ìàøNé éðaäðL íéL §¥´¦§¨¥½£¤¬¨«§−§¦§¨®¦§¦´¨½̈

:äðL úBàî òaøàåàîìL õwî éäéåíéLäðL §©§©¬¥−¨¨«©§¦À¦¥Æ§¦´¨½̈
eàöé äfä íBiä íöra éäéå äðL úBàî òaøàå§©§©¬¥−¨¨®©§¦À§¤̧¤Æ©´©¤½¨«§²

:íéøöî õøàî ýåýé úBàáö-ìkáîíéønL ìéì ¨¦§¬§Ÿ̈−¥¤¬¤¦§¨«¦¥´¦ª¦¬
äìélä-àeä íéøöî õøàî íàéöBäì ýåýéì àeäÆ©«Ÿ̈½§«¦−̈¥¤´¤¦§¨®¦«©©³§¨
:íúøãì ìûøNé éða-ìëì íéønL ýåýéì äfäô ©¤Æ©«Ÿ̈½¦ª¦²§¨§¥¬¦§¨¥−§«ŸŸ¨«

âîúwç úàæ ïøäàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤´§©«£½Ÿ−Ÿª©´
:Ba ìëàé-àì øëð-ïa-ìk çñtäãîãár-ìëå ©¨®©¨¤¥−̈Ÿ¬Ÿ©«§¨¤¬¤

:Ba ìëàé æà Búà äzìîe óñk-úð÷î Léà¦−¦§©¨®¤©§¨´Ÿ½−̈¬Ÿ©«
äîBa ìëàé-àì øéëNå áLBz:åîãçà úéáa ¨¬§¨¦−Ÿ¬Ÿ©«§©³¦¤¨Æ

äöeç øNaä-ïî úéaä-ïî àéöBú-àì ìëàé¥«¨¥½«Ÿ¦¯¦©©²¦¦©¨−̈®¨
:Bá-eøaLú àì íöråæîeNré ìàøNé úãr-ìk §¤−¤¬Ÿ¦§§«¨£©¬¦§¨¥−©«£¬

:Búàçîýåýéì çñô äNrå øb Ezà øeâé-éëå Ÿ«§¦«¨¸¦§¹¥À§¨´¨¤»©»©«Ÿ̈¼
çøæàk äéäå BúNrì áø÷é æàå øëæ-ìë Bì ìBnä¦¯´¨¨À̈§¨Æ¦§©´©«£½§¨−̈§¤§©´

:Ba ìëàé-àì ìør-ìëå õøàäèîúçà äøBz ¨¨®¤§¨¨¥−Ÿ¬Ÿ©«¨´©©½
:íëëBúa øbä øbìå çøæàì äéäéðéða-ìk eNriå ¦«§¤−¨«¤§¨®§©¥−©¨¬§«§¤«©©«£−¨§¥´

ïøäà-úàå äLî-úà ýåýé äeö øLàk ìûøNé¦§¨¥®©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤¬§¤©«£−Ÿ
:eNr ïkñàðýåýé àéöBä äfä íBiä íöra éäéå ¥¬¨«©§¦¾§¤−¤©´©¤®¦̧§Ÿ̈¹

:íúàáö-ìr íéøöî õøàî ìûøNé éða-úàô ¤§¥¯¦§¨¥²¥¤¬¤¦§©−¦©¦§Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(`qy 'nr ek ycew zexb`)

B˙BNÚÏ ·¯˜È Ê‡Â ¯ÎÊ Ïk BÏ ÏBn‰(מח (יב, ƒ»»»¿»ƒ¿««¬
B˙B‡ ˙·kÚÓ . . ÌÈpËw‰ ÂÈa ˙ÏÈÓ קרּבן הלכֹות (רמּב"ם ƒ«»»«¿«ƒ¿«∆∆ְְְִַַַָ

ה) ה, ֶַּפסח

אּבא  :חּנּו ׁשל החׁשיבּות ּגדל על הֹוראה ללמד יׁש ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹמּכאן

ּפֹוגע  לברית, הכניסֹו ולא ּבנֹו ּכלּפי חֹובתֹו את מּלא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹׁשּלא

הּוא  ׁשּכן, עצמֹו. ׁשּלֹו ּבטֹובתֹו ּגם אּלא ּבנֹו, ּבטֹובת רק ְְְְֵֶֶֶַַַַָָֹלא

הּברכה  את אף מפסיד והּוא ּפסח קרּבן מּלהקריב ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָמנּוע

ולא  עליו ּפֹוסחים העֹולם ּפגעי – זֹו מצוה מּקּיּום ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֹהּנֹובעת

לֹו. ִִַמּזיקים

éòéáùâéà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåá-Lc÷ ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¤
íãàa ìàøNé éðáa íçø-ìk øèt øBëa-ìë éì¦̧¨§¹¤³¤¨¤¸¤Æ¦§¥´¦§¨¥½¨«¨−̈

:àeä éì äîäaáeâøBëæ írä-ìà äLî øîàiå ©§¥®̈¦−«©¸Ÿ¤¤¹¤¨À̈¨º
úéaî íéøönî íúàöé øLà äfä íBiä-úà¤©³©¤Æ£¤̧§¨¤³¦¦§©¸¦Æ¦¥´
àìå äfî íëúà ýåýé àéöBä ãé ÷æça ék íéãár£¨¦½¦µ§´Ÿ¤½̈¦¯§Ÿ̈²¤§¤−¦¤®§¬Ÿ

:õîç ìëàéãLãça íéàöé ízà íBiäáéáàä: ¥«¨¥−¨¥«©−©¤´«Ÿ§¦®§−Ÿ¤¨«¨¦«
äézçäå éðrðkä õøà-ìà ýåýé Eàéáé-éë äéäå§¨¨´¦«§¦«£´§Ÿ̈¿¤¤´¤©Â§©«£¦Â§©«¦¦̧

éúáàì òaLð øLà éñeáéäå éeçäå éøîàäåE §¨«¡Ÿ¦¹§©«¦¦´§©§¦À£¤̧¦§©³©«£Ÿ¤̧Æ
-úà zãárå Láãe áìç úáæ õøà Cì úúì̈´¤½̈¤²¤¨©¬¨−̈§¨®§¨«©§¨²¤

:äfä Lãça úàfä äãáräåíéîé úráL ¨«£Ÿ̈¬©−Ÿ©¬Ÿ¤©¤«¦§©¬¨¦−
:ýåýéì âç éréáMä íBiáe úvî ìëàzæúBvî Ÿ©´©®Ÿ©Æ©§¦¦½©−©«Ÿ̈«©Æ

õîç Eì äàøé-àìå íéîiä úráL úà ìëàé¥«¨¥½¥−¦§©´©¨¦®§Ÿ¥«̈¤̧§¹¨¥À
:Eìáb-ìëa øàN Eì äàøé-àìåçðáì zãbäåE §Ÿ¥«̈¤¬§²§−Ÿ§¨§ª¤«§¦©§¨´§¦§½

éì ýåýé äNr äæ øeára øîàì àeää íBia©¬©−¥®Ÿ©«£´¤À¨¨³§Ÿ̈Æ¦½
:íéøönî éúàöaèEãé-ìr úBàì Eì äéäå §¥¦−¦¦§¨«¦§¨¨Á§¸§¹©¨«§À
éðér ïéa ïBøkæìeýåýé úøBz äéäz ïrîì E §¦¨Æ¥´¥¤½§©À©¦«§¤²©¬§Ÿ̈−

éôa:íéøönî ýåýé EàöBä ä÷æç ãéa ék E §¦®¦µ§¨´£¨½̈¦«£¬§Ÿ̈−¦¦§¨«¦
éíéîiî dãrBîì úàfä äwçä-úà zøîLå§¨«©§¨²¤©«ª¨¬©−Ÿ§«£¨®¦¨¦−



רמי iyy ,iying - ai - `a zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íéøøî-ìr úBvîe Là-éìö äfä äìéla øNaä©¨−̈©©´§¨©¤®§¦¥´©½©§Ÿ¦−
:eäìëàéèìMáî ìLáe àð epnî eìëàz-ìà Ÿ§ª«©«Ÿ§³¦¤̧Æ½̈¨¥¬§ª−̈

-ìrå åérøk-ìr BLàø Là-éìö-íà ék íéna©¨®¦¦´¦§¦¥½Ÿ¬©§¨−̈§©
:Baø÷éøúpäå ø÷a-ãr epnî eøéúBú-àìå ¦§«§«Ÿ¦¬¦¤−©®Ÿ¤§©Ÿ¨¬

:eôøNz Làa ø÷a-ãr epnîàéeìëàz äëëå ¦¤²©−Ÿ¤¨¥¬¦§«Ÿ§»̈¨»«Ÿ§´
íëìwîe íëéìâøa íëéìrð íéøâç íëéðúî BúàŸ¼¨§¥¤´£ª¦½©«£¥¤Æ§©§¥¤½©¤§¤−
:ýåýéì àeä çñt ïBætça Búà ízìëàå íëãéa§¤§¤®©«£©§¤³ŸÆ§¦¨½¤¬©−©«Ÿ̈«

áéékäå äfä äìéla íéøöî-õøàá ézøáråéú §¨«©§¦´§¤«¤¦§©»¦»©©´§¨©¤¼§¦¥¦³
äîäa-ãrå íãàî íéøöî õøàa øBëa-ìë̈§Æ§¤´¤¦§©½¦¥«¨−̈§©§¥®̈
:ýåýé éðà íéèôL äNrà íéøöî éýìû-ìëáe§¨¡Ÿ¥¬¦§©²¦¤«¡¤¬§¨¦−£¦¬§Ÿ̈«

âéízà øLà íézaä ìr úàì íëì ícä äéäå§¨¨Á©¨¸¨¤¹§ÀŸ©³©¨¦Æ£¤´©¤´
äéäé-àìå íëìr ézçñôe ícä-úà éúéàøå íL̈½§¨¦̧¦Æ¤©½̈¨«©§¦−£¥¤®§Ÿ¦«§¤̧

âð íëá:íéøöî õøàa éúkäa úéçLîì ó ¨¤¬¤̧¤Æ§©§¦½§©Ÿ¦−§¤¬¤¦§¨«¦
ãéâç Búà íúbçå ïBøkæì íëì äfä íBiä äéäå§¨¨Á©¸©¤³¨¤Æ§¦¨½§©Ÿ¤¬Ÿ−©´

:eäbçz íìBò úwç íëéúøãì ýåýéìåèúráL ©«Ÿ̈®§Ÿ́Ÿ¥¤½ª©¬−̈§¨ª«¦§©³
eúéaLz ïBLàøä íBia Cà eìëàz úBvî íéîé̈¦Æ©´Ÿ¥½©µ©´¨«¦½©§¦¬
äúøëðå õîç ìëà-ìk | ék íëézaî øàO§−Ÿ¦¨«¥¤®¦´¨Ÿ¥´¨¥À§¦§§º̈
íBé-ãr ïLàøä íBiî ìàøNiî àåää Lôpä©¤³¤©¦Æ¦¦§¨¥½¦¬¨«¦−Ÿ©¬

:éráMäæèíBiáe Lã÷-àø÷î ïBLàøä íBiáe ©§¦¦«©³¨«¦Æ¦§¨½Ÿ¤©Æ
äëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î éréáMä©§¦¦½¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨§¨¨Æ
àeä Lôð-ìëì ìëàé øLà Cà íäá äNré-àìŸ¥«¨¤´¨¤½©µ£¤´¥«¨¥´§¨¤½¤¬

:íëì äNré Bcáìæéék úBvnä-úà ízøîLe §©−¥«¨¤¬¨¤«§©§¤»¤©©¼¦À
íëéúBàáö-úà éúàöBä äfä íBiä íöra§¤̧¤Æ©´©¤½¥¬¦¤¦§«¥¤−
äfä íBiä-úà ízøîLe íéøöî õøàî¥¤´¤¦§®̈¦§©§¤º¤©¬©¤²

:íìBò úwç íëéúøãìçéäraøàa ïLàøa §Ÿ«Ÿ¥¤−ª©¬¨«¨«¦¿Ÿ§©§¨¨Á
íBé ãr úvî eìëàz áøra Lãçì íBé øNr̈¨̧³©¸Ÿ¤Æ¨¤½¤«Ÿ§−©®Ÿ©Â´

:áøra Lãçì íéøNrå ãçàäèéíéîé úráL ¨«¤¨¯§¤§¦²©−Ÿ¤¨¨«¤¦§©´¨¦½
úöîçî ìëà-ìk | ék íëézáa àöné àì øàN§¾Ÿ¬Ÿ¦¨¥−§¨«¥¤®¦´¨Ÿ¥´©§¤À¤
øba ìàøNé úãrî àåää Lôpä äúøëðå§¦§§º̈©¤³¤©¦Æ¥«£©´¦§¨¥½©¥−

:õøàä çøæàáeëìëa eìëàú àì úöîçî-ìk §¤§©¬¨¨«¤¨©§¤−¤´ŸŸ¥®§ŸÆ
:úBvî eìëàz íëéúáLBîô «§´Ÿ¥¤½«Ÿ§−©«

ã ycew zegiyn zecewp ã(dw 'nr ck ycew zexb`)

Ba¯˜ ÏÚÂ ÂÈÚ¯k ÏÚ BL‡¯(ט (יב, …«¿»»¿«ƒ¿
'לׂשרף' ׁשּיׁש זרה', 'עבֹודה ׁשל סּוגים ׁשלׁשה ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹֹלפנינּו

לגמרי. לסמכּות ¯‡BLּולבּטל הֹופ הּמגּבל הּׂשכל – ְְְֵֵַַ…ְְְֵֵֶַַַָֻ

האדם ÂÈÚ¯kעליֹונה. את מביאה והּכח הּׁשלטֹון ּתאות – ְֶָ¿»»ְְְֲִִֶַַַַַָָָָֹ

אֹותֹו. הּסֹובב ּכל את ּברגליו אדם ˜¯Baלרמס ׁשל מזֹונֹו – ְְְִֵֶַַָָֹƒ¿ְֶָָ

ּכדי  ּכׁשרים האמצעים וכל ל'אליל' הֹופכים ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָָּופרנסתֹו

ְִַָלהּׂשיגם.

éùéîçàëøîàiå ìûøNé éð÷æ-ìëì äLî àø÷iå©¦§¨¬¤²§¨¦§¥¬¦§¨¥−©´Ÿ¤
íëéúçtLîì ïàö íëì eç÷e eëLî íäìà£¥¤®¦«§À§¸¨¤¬²Ÿ§¦§§«Ÿ¥¤−

:çñtä eèçLåáëáBæà úcâà ízç÷ìe §©«£¬©¨«©§©§¤º£ª©´¥À
-ìà ízrbäå óqa-øLà íca ízìáèe§©§¤»©¨´£¤©©¼§¦©§¤³¤
óqa øLà ícä-ïî úæeænä ézL-ìàå óB÷Lnä©©§Æ§¤§¥´©§½Ÿ¦©−̈£¤´©¨®
:ø÷a-ãr Búéa-çútî Léà eàöú àì ízàå§©¤À¬Ÿ¥«§²¦¬¦¤«©¥−©«Ÿ¤

âëbðì ýåýé øáråícä-úà äàøå íéøöî-úà ó §¨©´§Ÿ̈»¦§´Ÿ¤¦§©¼¦¼§¨¨³¤©¨Æ
ýåýé çñôe úæeænä ézL ìrå óB÷Lnä-ìr©©©§½§©−§¥´©§®Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ
íëéza-ìà àáì úéçLnä ïzé àìå çútä-ìr©©¤½©§³Ÿ¦¥Æ©©§¦½¨¬Ÿ¤¨«¥¤−

bðì:óãëEì-÷çì äfä øácä-úà ízøîLe ¦§«Ÿ§©§¤−¤©¨¨´©¤®§¨§¬
éðáìe:íìBò-ãr Eäëõøàä-ìà eàáú-ék äéäå §¨¤−©¨«§¨º̈¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤

ízøîLe øac øLàk íëì ýåýé ïzé øLà£¤̧¦¥¯§Ÿ̈²¨¤−©«£¤´¦¥®§©§¤−
:úàfä äãárä-úàåëíëéìà eøîàé-ék äéäå ¤¨«£Ÿ̈¬©«Ÿ§¨¾̈¦«Ÿ§¬£¥¤−

:íëì úàfä äãárä äî íëéðaæëízøîàå §¥¤®¨²¨«£Ÿ̈¬©−Ÿ¨¤«©«£©§¤¿
éza-ìr çñt øLà ýåýéì àeä çñt-çáæ¤«©¤̧©¹©«Ÿ̈À£¤´Â̈©Â©¨¥³
-úàå íéøöî-úà Btâða íéøöîa ìàøNé-éðá§¥«¦§¨¥Æ§¦§©½¦§¨§¬¤¦§©−¦§¤

:eåçzLiå írä ãwiå ìévä eðézaçëeëìiå ¨¥´¦¦®©¦¬Ÿ¨−̈©¦§©«£«©¥«§¬
äLî-úà ýåýé äeö øLàk ìûøNé éða eNriå©©«£−§¥´¦§¨¥®©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤¬

:eNr ïk ïøäàåñ §©«£−Ÿ¥¬¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(666 'nr a zegiy ihewl)

ÁÒt‰ eËÁLÂ . . Ô‡ˆ ÌÎÏ eÁ˜e eÎLÓ(כא (יב, ƒ¿¿»∆…¿«¬«»«
ÏL Ì‰È‰Ï‡Ï eËÁLÂ . . ‰¯Ê ‰„B·ÚÓ ÌÎÈ„È eÎLÓƒ¿¿≈∆≈¬»»»¿«¬≈…≈∆∆

(‡zÏÈÎÓ) ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¿ƒ¿»
Y ‰¯Ê ‰„B·Úא ׁשּנברא ליהּודי, זרה ׁשהיא עבֹודה היינּו ¬»»»ְְֲִִִִֶֶַַָָָָ

קֹונֹו. את לׁשּמׁש ÌÈ¯ˆÓורק ÏL Ì‰È‰Ï‡Ï eËÁL ּכל ׁשל – ְְֵֶַַ«¬≈…≈∆∆ƒ¿«ƒֶָ

החמר  ׁשל ּוגבּולים ּבמצרים ּומדּודה מגּבלת ׁשהיא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻהּסביבה,

רק  לא ו'דּלּוג', ּפסח ּבבחינת זאת לעׂשֹות ויׁש ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַֹֹוהּגׁשם.

הּגּוף  ׁשל החׁש את להפ צריכים לדרּגה; מּדרּגה ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּבעלּיה

ולקדּׁשה. לאֹור הּבהמית ְְְְֲִִֶֶַַַָֻוהּנפׁש

éùùèëøBëa-ìë äkä ýåýéå äìélä éöça | éäéå©§¦´©«£¦´©©À§¨©«Ÿ̈»¦¨´¨§»
ãr Bàñk-ìr áLiä äòøt øëaî íéøöî õøàa§¤´¤¦§©¼¦¼¦§³Ÿ©§ŸÆ©¥´©¦§½©µ

iriay - bi - `a zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

øBëa ìëå øBaä úéáa øLà éáMä øBëa§´©§¦½£¤−§¥´©®§−Ÿ§¬
:äîäaìåéãár-ìëå àeä äìéì äòøt í÷iå §¥¨«©¨̧¨©§¹Ÿ©À§¨³§¨£¨¨Æ

ïéà-ék íéøöîa äìãâ ä÷rö éäzå íéøöî-ìëå§¨¦§©½¦©§¦²§¨¨¬§Ÿ−̈§¦§¨®¦¦¥´
:úî íL-ïéà øLà úéaàìäLîì àø÷iå ©½¦£¤¬¥«−̈¥«©¦§¨Á§¤̧

énr CBzî eàv eîe÷ øîàiå äìéì ïøäàìe§©«£¹Ÿ©À§¨©¸Ÿ¤Æ³§Æ¦´©¦½
ýåýé-úà eãár eëìe ìûøNé éða-íb ízà-íb©©¤−©§¥´¦§¨¥®§²¦§¬¤§Ÿ̈−

:íëøaãkáìøLàk eç÷ íëø÷a-íb íëðàö-íb §©¤§¤«©«Ÿ§¤̧©§©§¤¬§²©«£¤¬
:éúà-íb ízëøáe eëìå ízøacâì÷æçzå ¦©§¤−¨¥®¥«©§¤−©Ÿ¦«©¤«¡©³

ì øäîì írä-ìr íéøöîék õøàä-ïî íçlL ¦§©¸¦Æ©¨½̈§©¥−§©§¨´¦¨®̈¤¦¬
:íéúî eðlk eøîàãìB÷öa-úà írä àOiå ¨«§−ª¨¬¥¦«©¦¨¬¨¨²¤§¥−

-ìr íúìîNa úøøö íúøàLî õîçé íøè¤´¤¤§®̈¦§£Ÿ¨²§ª¬Ÿ§¦§Ÿ−̈©
:íîëLäìäLî øáãk eNr ìûøNé-éðáe ¦§¨«§¥«¦§¨¥¬¨−¦§©´¤®

úìîNe áäæ éìëe óñë-éìk íéøönî eìàLiå: ©¦§£Æ¦¦§©½¦§¥¤²¤§¥¬¨−̈§¨«Ÿ
åìíéøöî éðéra írä ïç-úà ïúð ýåýéå©«Ÿ̈º¨©̧¤¥¬¨¨²§¥¥¬¦§©−¦

:íéøöî-úà eìvðéå íeìàLiåôæì-éðá eòñiå ©©§¦®©§©§−¤¦§¨«¦©¦§¯§¥«
óìà úBàî-LLk äúkñ ññîrøî ìàøNé¦§¨¥²¥«©§§¥−ª®Ÿ¨§¥«¥¸¤¯¤

:óhî ãáì íéøábä éìâøçìäìr áø áør-íâå ©§¦²©§¨¦−§¨¬¦¨«§©¥¬¤©−¨¨´
:ãàî ãák äð÷î ø÷áe ïàöå ízàèìeôàiå ¦¨®§´Ÿ¨½̈¦§¤−¨¥¬§«Ÿ©Ÿ¸

úBvî úâr íéøönî eàéöBä øLà ÷öaä-úà¤©¨¥¹£¤̧¦¯¦¦§©²¦ª¬Ÿ©−
eìëé àìå íéøönî eLøâ-ék õîç àì ék¦´´Ÿ¨¥®¦«Ÿ§´¦¦§©À¦§³Ÿ¨«§Æ

:íäì eNr-àì äãö-íâå dîäîúäìîáLBîe §¦§©§¥½©§©¥−̈«Ÿ¨¬¨¤«©Æ
ìL íéøöîa eáLé øLà ìàøNé éðaäðL íéL §¥´¦§¨¥½£¤¬¨«§−§¦§¨®¦§¦´¨½̈

:äðL úBàî òaøàåàîìL õwî éäéåíéLäðL §©§©¬¥−¨¨«©§¦À¦¥Æ§¦´¨½̈
eàöé äfä íBiä íöra éäéå äðL úBàî òaøàå§©§©¬¥−¨¨®©§¦À§¤̧¤Æ©´©¤½¨«§²

:íéøöî õøàî ýåýé úBàáö-ìkáîíéønL ìéì ¨¦§¬§Ÿ̈−¥¤¬¤¦§¨«¦¥´¦ª¦¬
äìélä-àeä íéøöî õøàî íàéöBäì ýåýéì àeäÆ©«Ÿ̈½§«¦−̈¥¤´¤¦§¨®¦«©©³§¨
:íúøãì ìûøNé éða-ìëì íéønL ýåýéì äfäô ©¤Æ©«Ÿ̈½¦ª¦²§¨§¥¬¦§¨¥−§«ŸŸ¨«

âîúwç úàæ ïøäàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤´§©«£½Ÿ−Ÿª©´
:Ba ìëàé-àì øëð-ïa-ìk çñtäãîãár-ìëå ©¨®©¨¤¥−̈Ÿ¬Ÿ©«§¨¤¬¤

:Ba ìëàé æà Búà äzìîe óñk-úð÷î Léà¦−¦§©¨®¤©§¨´Ÿ½−̈¬Ÿ©«
äîBa ìëàé-àì øéëNå áLBz:åîãçà úéáa ¨¬§¨¦−Ÿ¬Ÿ©«§©³¦¤¨Æ

äöeç øNaä-ïî úéaä-ïî àéöBú-àì ìëàé¥«¨¥½«Ÿ¦¯¦©©²¦¦©¨−̈®¨
:Bá-eøaLú àì íöråæîeNré ìàøNé úãr-ìk §¤−¤¬Ÿ¦§§«¨£©¬¦§¨¥−©«£¬

:Búàçîýåýéì çñô äNrå øb Ezà øeâé-éëå Ÿ«§¦«¨¸¦§¹¥À§¨´¨¤»©»©«Ÿ̈¼
çøæàk äéäå BúNrì áø÷é æàå øëæ-ìë Bì ìBnä¦¯´¨¨À̈§¨Æ¦§©´©«£½§¨−̈§¤§©´

:Ba ìëàé-àì ìør-ìëå õøàäèîúçà äøBz ¨¨®¤§¨¨¥−Ÿ¬Ÿ©«¨´©©½
:íëëBúa øbä øbìå çøæàì äéäéðéða-ìk eNriå ¦«§¤−¨«¤§¨®§©¥−©¨¬§«§¤«©©«£−¨§¥´

ïøäà-úàå äLî-úà ýåýé äeö øLàk ìûøNé¦§¨¥®©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤¬§¤©«£−Ÿ
:eNr ïkñàðýåýé àéöBä äfä íBiä íöra éäéå ¥¬¨«©§¦¾§¤−¤©´©¤®¦̧§Ÿ̈¹

:íúàáö-ìr íéøöî õøàî ìûøNé éða-úàô ¤§¥¯¦§¨¥²¥¤¬¤¦§©−¦©¦§Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(`qy 'nr ek ycew zexb`)

B˙BNÚÏ ·¯˜È Ê‡Â ¯ÎÊ Ïk BÏ ÏBn‰(מח (יב, ƒ»»»¿»ƒ¿««¬
B˙B‡ ˙·kÚÓ . . ÌÈpËw‰ ÂÈa ˙ÏÈÓ קרּבן הלכֹות (רמּב"ם ƒ«»»«¿«ƒ¿«∆∆ְְְִַַַָ

ה) ה, ֶַּפסח

אּבא  :חּנּו ׁשל החׁשיבּות ּגדל על הֹוראה ללמד יׁש ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹמּכאן

ּפֹוגע  לברית, הכניסֹו ולא ּבנֹו ּכלּפי חֹובתֹו את מּלא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹׁשּלא

הּוא  ׁשּכן, עצמֹו. ׁשּלֹו ּבטֹובתֹו ּגם אּלא ּבנֹו, ּבטֹובת רק ְְְְֵֶֶֶַַַַָָֹלא

הּברכה  את אף מפסיד והּוא ּפסח קרּבן מּלהקריב ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָמנּוע

ולא  עליו ּפֹוסחים העֹולם ּפגעי – זֹו מצוה מּקּיּום ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֹהּנֹובעת

לֹו. ִִַמּזיקים

éòéáùâéà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåá-Lc÷ ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¤
íãàa ìàøNé éðáa íçø-ìk øèt øBëa-ìë éì¦̧¨§¹¤³¤¨¤¸¤Æ¦§¥´¦§¨¥½¨«¨−̈

:àeä éì äîäaáeâøBëæ írä-ìà äLî øîàiå ©§¥®̈¦−«©¸Ÿ¤¤¹¤¨À̈¨º
úéaî íéøönî íúàöé øLà äfä íBiä-úà¤©³©¤Æ£¤̧§¨¤³¦¦§©¸¦Æ¦¥´
àìå äfî íëúà ýåýé àéöBä ãé ÷æça ék íéãár£¨¦½¦µ§´Ÿ¤½̈¦¯§Ÿ̈²¤§¤−¦¤®§¬Ÿ

:õîç ìëàéãLãça íéàöé ízà íBiäáéáàä: ¥«¨¥−¨¥«©−©¤´«Ÿ§¦®§−Ÿ¤¨«¨¦«
äézçäå éðrðkä õøà-ìà ýåýé Eàéáé-éë äéäå§¨¨´¦«§¦«£´§Ÿ̈¿¤¤´¤©Â§©«£¦Â§©«¦¦̧

éúáàì òaLð øLà éñeáéäå éeçäå éøîàäåE §¨«¡Ÿ¦¹§©«¦¦´§©§¦À£¤̧¦§©³©«£Ÿ¤̧Æ
-úà zãárå Láãe áìç úáæ õøà Cì úúì̈´¤½̈¤²¤¨©¬¨−̈§¨®§¨«©§¨²¤

:äfä Lãça úàfä äãáräåíéîé úráL ¨«£Ÿ̈¬©−Ÿ©¬Ÿ¤©¤«¦§©¬¨¦−
:ýåýéì âç éréáMä íBiáe úvî ìëàzæúBvî Ÿ©´©®Ÿ©Æ©§¦¦½©−©«Ÿ̈«©Æ

õîç Eì äàøé-àìå íéîiä úráL úà ìëàé¥«¨¥½¥−¦§©´©¨¦®§Ÿ¥«̈¤̧§¹¨¥À
:Eìáb-ìëa øàN Eì äàøé-àìåçðáì zãbäåE §Ÿ¥«̈¤¬§²§−Ÿ§¨§ª¤«§¦©§¨´§¦§½

éì ýåýé äNr äæ øeára øîàì àeää íBia©¬©−¥®Ÿ©«£´¤À¨¨³§Ÿ̈Æ¦½
:íéøönî éúàöaèEãé-ìr úBàì Eì äéäå §¥¦−¦¦§¨«¦§¨¨Á§¸§¹©¨«§À
éðér ïéa ïBøkæìeýåýé úøBz äéäz ïrîì E §¦¨Æ¥´¥¤½§©À©¦«§¤²©¬§Ÿ̈−

éôa:íéøönî ýåýé EàöBä ä÷æç ãéa ék E §¦®¦µ§¨´£¨½̈¦«£¬§Ÿ̈−¦¦§¨«¦
éíéîiî dãrBîì úàfä äwçä-úà zøîLå§¨«©§¨²¤©«ª¨¬©−Ÿ§«£¨®¦¨¦−



xihtnרמב - bi - `a zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:äîéîéôàéõøà-ìà ýåýé Eàáé-ék äéäå ¨¦«¨§¨º̈¦«§¦«£³§Ÿ̈Æ¤¤´¤
éúáàìå Eì òaLð øLàk éðrðkä:Cì dðúðe E ©§©«£¦½©«£¤²¦§©¬§−§©«£Ÿ¤®§¨−̈¨«

áé| øèt-ìëå ýåýéì íçø-øèt-ìë zøáräå§©«£©§¨¬¨¤«¤¤−¤©«Ÿ̈®§¨¤´¤
:ýåýéì íéøëfä Eì äéäé øLà äîäa øâL¤´¤§¥À̈£¤̧¦«§¤¬§²©§¨¦−©«Ÿ̈«

âéäcôú àì-íàå äNá äcôz øîç øèt-ìëå§¨¤³¤£ŸÆ¦§¤´§¤½§¦¬Ÿ¦§¤−
ìëå Bzôøråéðáa íãà øBëa:äcôz Eãéäéäå ©«£©§®§¸Ÿ§¬¨¨²§¨¤−¦§¤«§¨º̈
ðá EìàLé-ékzøîàå úàf-äî øîàì øçî E ¦«¦§¨«§¬¦§²¨−̈¥´Ÿ©®Ÿ§¨«©§¨´

úéaî íéøönî ýåýé eðàéöBä ãé ÷æça åéìà¥½̈§´Ÿ¤À̈«¦¨¯§Ÿ̈²¦¦§©−¦¦¥¬
:íéãáråèì äòøô äL÷ä-ék éäéåâøäiå eðçlL £¨¦«©§¦À¦«¦§¨´©§Ÿ»§©§¥¼¼©©«£¸Ÿ

íãà øëaî íéøöî õøàa øBëa-ìk ýåýé§Ÿ̈³¨§Æ§¤´¤¦§©½¦¦§¬Ÿ¨−̈
-ìk ýåýéì çáæ éðà ïk-ìr äîäa øBëa-ãrå§©§´§¥¨®©¥Á£¦̧Ÿ¥¹©©«Ÿ̈À¨
:äcôà éða øBëa-ìëå íéøëfä íçø øèt¤³¤¤¸¤Æ©§¨¦½§¨§¬¨©−¤§¤«

æèéðér ïéa úôèBèìe äëãé-ìr úBàì äéäåék E §¨¨³§Æ©¨´§½̈§«¨−Ÿ¥´¥¤®¦µ
íéøönî ýåýé eðàéöBä ãé ÷æça:qqq §´Ÿ¤½̈«¦¨¬§Ÿ̈−¦¦§¨«¦

ã ycew zegiyn zecewp ã(fqx 'nr c ycew zexb`)

·È·‡‰ L„Áa ÌÈ‡ˆBÈ Ìz‡ ÌBi‰(ד (יג, ««∆¿ƒ¿…∆»»ƒ
מּלצמח  חדל העֹולם ּכאּלּו נראה החרף ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹּבתקּופת

מלבלבים  האילנֹות האביב, ּבחדׁש ּולפתע, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּולהתקּדם,

היּו החרף ׁשּימֹות ּכל, לעין מתּגּלה ּכ ירק. עטּופים ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹוהּׂשדֹות

ואף  האביב. ּופריחת לבלּוב לקראת ּכחֹות אגירת ׁשל ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָֹימים

ׁשערי  ּבמ"ט יׂשראל ׁשקעּו מצרים ּבגלּות ּכן: הּפסח ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבחג

הּתֹורה  לקּבל זכּו יֹום, חמּׁשים מּועט, זמן ּבמׁש א ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֻטמאה,

ׁשּימֹות  ּכל, לעין התּגּלה ּכ ּובעצמֹו! ּבכבֹודֹו הּקּב"ה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹמּפי

הּתֹורה. לקּבלת והכנה זּכּו ׁשל ימים היּו ְֲִִֶַַַַַָָָָָָָהּגלּות

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
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·È·‡‰ L„Áa ÌÈ‡ˆBÈ Ìz‡ ÌBi‰(ד (יג, ««∆¿ƒ¿…∆»»ƒ
מּלצמח  חדל העֹולם ּכאּלּו נראה החרף ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹּבתקּופת

מלבלבים  האילנֹות האביב, ּבחדׁש ּולפתע, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּולהתקּדם,

היּו החרף ׁשּימֹות ּכל, לעין מתּגּלה ּכ ירק. עטּופים ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹוהּׂשדֹות

ואף  האביב. ּופריחת לבלּוב לקראת ּכחֹות אגירת ׁשל ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָֹימים

ׁשערי  ּבמ"ט יׂשראל ׁשקעּו מצרים ּבגלּות ּכן: הּפסח ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבחג

הּתֹורה  לקּבל זכּו יֹום, חמּׁשים מּועט, זמן ּבמׁש א ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֻטמאה,

ׁשּימֹות  ּכל, לעין התּגּלה ּכ ּובעצמֹו! ּבכבֹודֹו הּקּב"ה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹמּפי

הּתֹורה. לקּבלת והכנה זּכּו ׁשל ימים היּו ְֲִִֶַַַַַָָָָָָָהּגלּות
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íìBòä óBqî Lçð ìL BìB÷ Cìä (ãé¨©¤¨¨¦¨¨

(BôBñ ãòåékíécNkäìéçá-áø §©¦«©©§¦§©´¦©

eëìéíäéìòúBncø÷áeõv÷ì ¥¥½£¥¤§©§ªÆ§©¥

íäéìâøíéör éáèçk dì eàa ©§¥¤¨´½̈§«Ÿ§¥−¥¦«
úBîeãø÷a íéööBwL:âëéða ízà ¤§¦§©§©¤§¥

íécNëdøré eúøkéLðà ìk eâøä ©§¦¨«§³©§¨Æ¨§¨©§¥

íéøöîø÷çé àì ék ýåýé-íàð ¦§©¦§ª§Ÿ̈½¦−´Ÿ¥«¨¥®
íécNë éLðà øtñîäaøàî eaø ék ¦§©©§¥©§¦¦³©Æ¥«©§¤½

:øtñî íäì ïéàåãëäLéáä §¥¬¨¤−¦§¨«Ÿ¦−¨
éîìkäúaúãòíéøöî-ékäðzð ¦¨§¦©£©¦§®̈¦¦¦§−̈
äøñîðïBôö-ír ãéaíécNk íä: ¦§§¨§©¬©¨«¥©§¦

äëéýìû úBàáö ýåýé øîà̈©Á§Ÿ̈¸§¨¹¡Ÿ¥´
ã÷Bô éððä ìûøNéàéáäì çébLà ¦§¨¥À¦«§¦³¥Æ©§¦©§¨¦

úBiðòøetàpî ïBîà-ìààð øéòî §¨¦¤¨´¦½Ÿ¥¦Ÿ

àiøcðñkìà àéäL-ìrå äòøt-ìrå ¤¦£¤§©§§¦¨§©©§ŸÆ§©
äéëìî-ìrå äéäìà-ìrå íéøöî¦§©½¦§©¡Ÿ¤−¨§©§¨¤®¨
õøàa eáLiL úBaø úBëìîî ìL¤©§§©¤¨§§¤¤

ãB÷ôàL Bîk ,íéøöîäòøt ìrå ¦§©¦§¤¤§§©̧©§½Ÿ
Ba íéçèaä ìråìò ãB÷ôà ïk §©¬©«Ÿ§¦−«¥¤§©

Ba íéçèBaä íéBbä:äàaä úeðòøetä ©¦©§¦©§¨©¨¨

ìàøNéì òøäL LðBòì àeä íéøöîì§¦§©¦§¤¤¥©§¦§¨¥

äòøt ïëå íéøöî Cìî ÷LéL íäéðéa¥¥¤¦©¤¤¦§©¦§¥©§Ÿ

eäiLàé úéîäL äëðåëãéa íézúðe §Ÿ¤¥¦Ÿ¦¨§©¦À§©Æ
øvàøãëeáð ãéáe íLôð éL÷áî§©§¥´©§½̈§©²§«©§¤©¬
ïë-éøçàå åéãár ãéáe ìáa-Cìî¤«¤¨¤−§©´£¨®̈§©«£¥¥²

íã÷-éîék ïkLzúeìb éìa-íàð ¦§¬Ÿ¦«¥¤−¤§¦¨§ª
:ýåýéìáì ìááì íéìBbä íçðì àa §Ÿ̈«¨§©¥©¦§¨¤§©

íéøönL íúBàøa äleàbä ïî eLàéúé¦§¨£¦©§¨¦§¨¤¦§©¦

eáL àì ïéãòå eìb íäå øäî eøæçå eìb̈§¨§©¥§¥¨©£©¦Ÿ¨

æëá÷ré écár àøéz-ìà äzàå§Â©Â̈©¦º̈©§¦³©«£ŸÆ
äìBba øàMz àì ékìàøNé úçz-ìàåìááa änL eòwzLé ït÷Bçøî ErLBî éððä ékíL äzàL íB÷nîErøæ-úàåíépè÷e íéìBãbíéáL õøàî ¦Ÿ¦¨¥©¨§©¥©´¦§¨¥½¤¦§©§¨¨§¨¤¦Â¦«§¦³¦«£Æ¥«¨½¦¨¤©¨¨§¤©§£§¦§©¦−¥¤´¤¦§®̈

äàìäå æàîeáB÷ré áLåá÷òé áLéè÷LåäçeðîaïðàLåäåìLaãéøçî ïéàåBãéøçé éî ãBò àöné àìå:çëíéøöî úà øvðãëeáð LákL úòaL íâä ¥¨¨¨§¨§¨¯©«£²¥¥©£Ÿ§¨©¬¦§¨§©«£©−§©§¨§¥¬©«£¦«§Ÿ¦¨¥¦©£¦£©¤§¥¤¨©§©§¤©¤¦§©¦

,úàæ ìëa ,íéøöîa eéäL ìàøNé éða ìk eâøäðéðà Ezà ék ýåýé-íàð á÷ré écár àøéz-ìà äzàóàíéBbä-ìëa äìë äùrà ék|øLà ¤¤§¨§¥¦§¨¥¤¨§¦§©¦§¨Ÿ©ÂÂ̈©¦º̈©§¦³©«£ŸÆ§ª§Ÿ̈½¦¬¦§−®̈¦©¦Á¤«¡¤̧Ÿ¨¹̈§¨©¦´£¤¯
ézçcääìë äNrà-àì Eúàå änM Eíöøàa äéäz ék íòézøqéåEEúBà øqéàètLnìðBò éôk ètLîaìáà Ejwðà àì äwðå:øîBìk ,íìBòä ïî ¦©§¦´À̈¨§«Ÿ§ÆŸ¤«¡¤´¨½̈¦¦¦§¤§©§¨§¦©§¦̧Æ£©¥§©¦§½̈§¦§¨§¦£§£¨§©¥−¬Ÿ£©¤«¨¦¨¨§©

íìBòä ïî Eúéøëà àì: Ÿ©§¦§¦¨¨

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦
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אגרות קודש

 ב"ה,  א' שבט, תשי"ז

ברוקלין.

האברך נחום שי'

שלום וברכה!

...בשאלתו אודות מנהגי היארצייט יום ההילולא כשהקביעות היא כמו בשנה זו ביום הש"ק, 

מובן שעובדין דחול וכיו"ב אין לעשותם ביום הש"ק כי אם בערב שבת מתאים להכרעת האחרונים 

בכגון דא, וראה כף החיים על אורח חיים סי' תקס"ח, עיקרי הד"ט יו"ד סי' ל"ו אות ל"ה ועוד )ודלא 

כמש"כ בס' גשר החיים בזה(.

נעם לי לקרות בסיום מכתבו שמשתתף בהתועדויות דצעירי אגו"ח ואנ"ש בכלל ובודאי למותר 

לעוררו אשר העיקר הוא הבכן מזה שתפעול ההתעוררות בענינים של פועל במחשבה דבור ומעשה.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א



לוח זמנים לשבוע פרשת בא בערים שונות בעולם רמו
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:406:388:388:389:139:1310:0710:0817:0317:0817:3117:3616:4717:46באר שבע )ח(

6:426:408:388:389:149:1410:0810:0817:0217:0817:2717:3316:3717:43חיפה )ח(

6:396:378:368:379:129:1210:0610:0617:0517:1117:2817:3316:3017:44ירושלים )ח(

6:416:398:388:389:149:1410:0810:0817:0217:0817:2917:3516:4717:45תל אביב )ח(

7:387:339:029:019:509:4810:3610:3516:3216:4117:0917:1716:2117:31אוסטריה, וינה )ח(

6:176:249:079:129:529:5611:0611:0920:4420:4121:1521:1120:2321:24אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:357:309:049:039:499:4810:3710:3616:4016:4917:1617:2416:2917:37אוקראינה, אודסה )ח(

7:127:078:368:359:249:2210:1010:1016:0716:1516:4416:5215:5617:06אוקראינה, דונייצק )ח(

7:257:198:488:479:359:3410:2210:2116:1616:2516:5417:0216:0617:16אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

7:577:519:159:1310:0410:0210:5010:4916:3516:4417:1417:2316:2517:37אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:507:449:079:069:579:5510:4210:4116:2716:3617:0617:1516:1717:30אוקראינה, קייב )ח(

7:587:539:299:2810:1410:1211:0211:0117:1217:2017:4517:5217:0118:05איטליה, מילאנו )ח(

6:206:228:508:529:209:2210:2310:2518:2818:3018:5218:5318:1219:02אקוואדור, קיטו )ח(

6:006:068:488:539:309:3410:4210:4620:0920:0720:3920:3519:4920:47ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:346:419:249:3010:1310:1711:2811:3221:1721:1321:5121:4620:5522:00ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:237:209:089:089:489:4710:3910:3917:1117:1717:4217:4816:5818:00ארה״ב, בולטימור )ח(

7:167:138:598:589:399:3810:3010:3016:5617:0317:2817:3516:4417:47ארה״ב, ברוקלין )ח(

7:177:138:598:599:409:3910:3010:3016:5717:0417:2917:3516:4517:47ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:577:539:369:3510:1810:1711:0811:0717:2817:3618:0118:0817:1618:20ארה״ב, דטרויט )ח(

7:177:159:179:189:539:5210:4710:4817:4817:5318:1418:1917:3418:29ארה״ב, האוסטון )ח(

6:566:548:518:509:279:2710:2010:2117:0917:1517:3817:4316:5617:54ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

7:097:089:149:159:489:4810:4410:4517:5417:5918:2018:2417:4018:34ארה״ב, מיאמי )ח(

7:147:108:558:549:369:3510:2610:2616:5116:5817:2317:3016:3917:42ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:147:108:548:539:369:3510:2510:2516:4816:5517:2017:2716:3617:40ארה״ב, שיקגו )ח(

6:146:178:538:569:269:2910:3310:3519:1219:1219:3719:3718:5419:46בוליביה, לה-פס )ח(

8:388:319:529:5110:4310:4111:2811:2717:0817:1817:4817:5716:5818:12בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:368:309:529:5110:4310:4011:2811:2717:1017:2017:5017:5917:0018:13בלגיה, בריסל )ח(

5:355:408:198:228:548:5710:0310:0619:0319:0219:2519:2418:4419:34ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:255:298:088:118:438:469:529:5418:4518:4419:1119:1018:2719:20ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:577:509:119:0910:029:5910:4610:4516:2716:3717:0617:1516:2017:30בריטניה, לונדון )ח(

8:148:079:219:1910:1510:1210:5810:5616:2516:3617:0817:1816:1917:33בריטניה, מנצ'סטר )ח(

8:078:009:179:1610:1010:0810:5410:5316:2816:3917:0817:1816:1917:33גרמניה, ברלין )ח(

8:168:109:359:3310:2410:2211:0911:0916:5617:0517:3517:4316:4517:58גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:315:358:168:198:528:5510:0210:0519:1119:1019:3119:3018:5219:40דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:157:159:289:2910:0010:0110:5810:5918:2318:2718:4818:5118:0819:01הודו, מומבאי )ח(

7:107:109:249:259:559:5610:5310:5418:2018:2418:4518:4818:0518:58הודו, פונה )ח(

7:257:208:518:509:389:3610:2410:2416:2316:3217:0017:0816:1317:22הונגריה, בודפשט )ח(

7:227:189:039:039:449:4310:3510:3417:0017:0717:3217:3816:4817:51טורקיה, איסטנבול )ח(

7:397:369:269:2610:0510:0510:5710:5717:3217:3918:0318:0917:2018:20יוון, אתונה )ח(

7:447:399:129:119:589:5610:4510:4416:4616:5517:2217:3016:3517:44מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת בא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:137:129:259:269:589:5810:5510:5618:2018:2418:4518:4818:0518:58מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:035:127:527:598:498:5410:0710:1120:1520:1020:5320:4719:5321:03ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:556:548:588:599:339:3310:2810:2817:3317:3817:5918:0417:1918:14נפאל, קטמנדו )ח(

7:137:159:419:4310:1210:1411:1411:1619:1719:1819:4019:4219:0019:51סינגפור, סינגפור )ח(

7:367:298:478:459:399:3710:2310:2215:5716:0816:3916:4815:4817:03פולין, ורשא )ח(

5:576:008:348:369:069:0810:1110:1318:4118:4119:0519:0518:2319:14פרו, לימה )ח(

8:168:119:479:4610:3210:3011:2011:1917:2617:3418:0118:0917:1518:22צרפת, ליאון )ח(

8:378:319:599:5810:4710:4511:3311:3217:2717:3618:0318:1217:1718:26צרפת, פריז )ח(

6:106:128:368:389:079:0810:0810:0918:0318:0518:2718:2917:4718:38קולומביה, בוגוטה )ח(

7:467:429:229:2110:0510:0410:5410:5417:1317:2017:4317:5117:0118:03קנדה, טורונטו )ח(

7:297:249:008:599:459:4310:3310:3216:4216:5017:1617:2316:3117:37קנדה, מונטריאול )ח(

6:526:508:458:459:229:2210:1510:1517:0017:0617:2917:3516:4717:46קפריסין, לרנקה )ח(

9:089:0010:0910:0711:0511:0211:4711:4617:0517:1717:5018:0116:5718:17רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:468:389:439:4110:4110:3811:2211:2116:3816:5017:2017:3116:3017:48רוסיה, מוסקבה )ח(

8:027:569:289:2710:1510:1311:0211:0117:0217:1017:3817:4616:5118:00רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

8:078:019:339:3210:2010:1811:0611:0617:1117:1917:4217:5117:0018:04שוויץ, ציריך )ח(

6:466:469:049:059:359:3610:3410:3518:1118:1418:3518:3817:5618:48תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤



רמז לוח זמנים לשבוע פרשת בא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:406:388:388:389:139:1310:0710:0817:0317:0817:3117:3616:4717:46באר שבע )ח(

6:426:408:388:389:149:1410:0810:0817:0217:0817:2717:3316:3717:43חיפה )ח(

6:396:378:368:379:129:1210:0610:0617:0517:1117:2817:3316:3017:44ירושלים )ח(

6:416:398:388:389:149:1410:0810:0817:0217:0817:2917:3516:4717:45תל אביב )ח(

7:387:339:029:019:509:4810:3610:3516:3216:4117:0917:1716:2117:31אוסטריה, וינה )ח(

6:176:249:079:129:529:5611:0611:0920:4420:4121:1521:1120:2321:24אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:357:309:049:039:499:4810:3710:3616:4016:4917:1617:2416:2917:37אוקראינה, אודסה )ח(

7:127:078:368:359:249:2210:1010:1016:0716:1516:4416:5215:5617:06אוקראינה, דונייצק )ח(

7:257:198:488:479:359:3410:2210:2116:1616:2516:5417:0216:0617:16אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

7:577:519:159:1310:0410:0210:5010:4916:3516:4417:1417:2316:2517:37אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:507:449:079:069:579:5510:4210:4116:2716:3617:0617:1516:1717:30אוקראינה, קייב )ח(

7:587:539:299:2810:1410:1211:0211:0117:1217:2017:4517:5217:0118:05איטליה, מילאנו )ח(

6:206:228:508:529:209:2210:2310:2518:2818:3018:5218:5318:1219:02אקוואדור, קיטו )ח(

6:006:068:488:539:309:3410:4210:4620:0920:0720:3920:3519:4920:47ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:346:419:249:3010:1310:1711:2811:3221:1721:1321:5121:4620:5522:00ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:237:209:089:089:489:4710:3910:3917:1117:1717:4217:4816:5818:00ארה״ב, בולטימור )ח(

7:167:138:598:589:399:3810:3010:3016:5617:0317:2817:3516:4417:47ארה״ב, ברוקלין )ח(

7:177:138:598:599:409:3910:3010:3016:5717:0417:2917:3516:4517:47ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:577:539:369:3510:1810:1711:0811:0717:2817:3618:0118:0817:1618:20ארה״ב, דטרויט )ח(

7:177:159:179:189:539:5210:4710:4817:4817:5318:1418:1917:3418:29ארה״ב, האוסטון )ח(

6:566:548:518:509:279:2710:2010:2117:0917:1517:3817:4316:5617:54ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

7:097:089:149:159:489:4810:4410:4517:5417:5918:2018:2417:4018:34ארה״ב, מיאמי )ח(

7:147:108:558:549:369:3510:2610:2616:5116:5817:2317:3016:3917:42ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:147:108:548:539:369:3510:2510:2516:4816:5517:2017:2716:3617:40ארה״ב, שיקגו )ח(

6:146:178:538:569:269:2910:3310:3519:1219:1219:3719:3718:5419:46בוליביה, לה-פס )ח(

8:388:319:529:5110:4310:4111:2811:2717:0817:1817:4817:5716:5818:12בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:368:309:529:5110:4310:4011:2811:2717:1017:2017:5017:5917:0018:13בלגיה, בריסל )ח(

5:355:408:198:228:548:5710:0310:0619:0319:0219:2519:2418:4419:34ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:255:298:088:118:438:469:529:5418:4518:4419:1119:1018:2719:20ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:577:509:119:0910:029:5910:4610:4516:2716:3717:0617:1516:2017:30בריטניה, לונדון )ח(

8:148:079:219:1910:1510:1210:5810:5616:2516:3617:0817:1816:1917:33בריטניה, מנצ'סטר )ח(

8:078:009:179:1610:1010:0810:5410:5316:2816:3917:0817:1816:1917:33גרמניה, ברלין )ח(

8:168:109:359:3310:2410:2211:0911:0916:5617:0517:3517:4316:4517:58גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:315:358:168:198:528:5510:0210:0519:1119:1019:3119:3018:5219:40דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:157:159:289:2910:0010:0110:5810:5918:2318:2718:4818:5118:0819:01הודו, מומבאי )ח(

7:107:109:249:259:559:5610:5310:5418:2018:2418:4518:4818:0518:58הודו, פונה )ח(

7:257:208:518:509:389:3610:2410:2416:2316:3217:0017:0816:1317:22הונגריה, בודפשט )ח(

7:227:189:039:039:449:4310:3510:3417:0017:0717:3217:3816:4817:51טורקיה, איסטנבול )ח(

7:397:369:269:2610:0510:0510:5710:5717:3217:3918:0318:0917:2018:20יוון, אתונה )ח(

7:447:399:129:119:589:5610:4510:4416:4616:5517:2217:3016:3517:44מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת בא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:137:129:259:269:589:5810:5510:5618:2018:2418:4518:4818:0518:58מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:035:127:527:598:498:5410:0710:1120:1520:1020:5320:4719:5321:03ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:556:548:588:599:339:3310:2810:2817:3317:3817:5918:0417:1918:14נפאל, קטמנדו )ח(

7:137:159:419:4310:1210:1411:1411:1619:1719:1819:4019:4219:0019:51סינגפור, סינגפור )ח(

7:367:298:478:459:399:3710:2310:2215:5716:0816:3916:4815:4817:03פולין, ורשא )ח(

5:576:008:348:369:069:0810:1110:1318:4118:4119:0519:0518:2319:14פרו, לימה )ח(

8:168:119:479:4610:3210:3011:2011:1917:2617:3418:0118:0917:1518:22צרפת, ליאון )ח(

8:378:319:599:5810:4710:4511:3311:3217:2717:3618:0318:1217:1718:26צרפת, פריז )ח(

6:106:128:368:389:079:0810:0810:0918:0318:0518:2718:2917:4718:38קולומביה, בוגוטה )ח(

7:467:429:229:2110:0510:0410:5410:5417:1317:2017:4317:5117:0118:03קנדה, טורונטו )ח(

7:297:249:008:599:459:4310:3310:3216:4216:5017:1617:2316:3117:37קנדה, מונטריאול )ח(

6:526:508:458:459:229:2210:1510:1517:0017:0617:2917:3516:4717:46קפריסין, לרנקה )ח(

9:089:0010:0910:0711:0511:0211:4711:4617:0517:1717:5018:0116:5718:17רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:468:389:439:4110:4110:3811:2211:2116:3816:5017:2017:3116:3017:48רוסיה, מוסקבה )ח(

8:027:569:289:2710:1510:1311:0211:0117:0217:1017:3817:4616:5118:00רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

8:078:019:339:3210:2010:1811:0611:0617:1117:1917:4217:5117:0018:04שוויץ, ציריך )ח(

6:466:469:049:059:359:3610:3410:3518:1118:1418:3518:3817:5618:48תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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