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 נחק...............................................................ר הזקן"אדמו

   הלכות שבתשולחן ערוך  )כג

 נחק...............................................................ר הזקן"אדמו

  ה אורתור  )כד

 טנק...............................................................ר הזקן"ודמא

   שערי אורה  )כה

 סבק...........................................................ר האמצעי"אדמו

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

 סגק......................................................"צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כז

 גסק............................................................ש"ר מוהר"אדמו

   ב" תער–בהמשך המאמרים  שיעורים  )כח

 דסק.........................................................ב"ר מוהרש"אדמו

  ו"תרפ'הם המאמריספר   )כט

 סהק.........................................................צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )ל

 סהק.........................................................צ''ר מוהריי''מואד

  ב"רנתרשימת   )לא

 וסק......................................................... צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לב

 זסק........................................................................צ"ר מוהריי"אדמו

 

 חסק............................................חומש לקריאה בציבור   )לג

 עדק........................................צופרשת לשבוע לוח זמנים   )לד

 עהק............................שבת קודשלערב סדר הדלקת נרות   )לה

דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי.

d"nyz'd ,oqip `"i .c"qa

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

ÈÓÈkנפלאֹות אראּנּו מצרים מארץ כ"ק1צאת ּומביא , ƒ≈ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ
הּידּוע ּבמאמרֹו ּדֹורנּו נׂשיא אדמֹו"ר וחמי ְְְְֲִִִֵַַַַָָָמֹורי

זה הּמתחיל' ּבּזהר2'ּדּבּור ּדאיתא מיּבעי3, ּכיֹום ּכימי, ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ
מצרים יציאת ּבזכירת וכן נפקּו, זמנא ּבחד ּדהא ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָליּה

לׁשֹון4ּכתיב מצרים, מארץ צאת יֹום את ּתזּכֹור למען ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַ
לּמה ּכן ואם אחד, ּביֹום היתה ׁשהּגאּלה היינּו ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֻיחיד,
היא זֹו וקׁשיא ׁשאלה והּנה, רּבים. לׁשֹון ּכימי ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַָָֻנאמר
ּכזֹו וקׁשיא ׁשאלה ּגם ויׁש מצרים, יציאת לזמן ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָֻּבנֹוגע
ּתֹורה' ּב'לּקּוטי וכדאיתא מצרים. ּדיציאת ְְְְִִִִִִִֵַַַָָָּבּמקֹום

הּזקן הּפסּוק5לאדמֹו"ר יׂשראל6על ּבני מסעי אּלה ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
ׁשהּוא מסעי לׁשֹון להבין מצרים, מארץ יצאּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָאׁשר
ּבלבד. אחד מּסע היה מּמצרים הּמּסע והרי רּבים, ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָלׁשֹון

‰p‰Âהיא אחת אּלּו ׁשאלֹות ּבב' הּבאּור ׁשּכל7נקּודת , ¿ƒ≈ְְְִֵֵֵֶַַַַָ
עד מצרים מארץ צאת מימי והּזמּנים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָהּימים

הּזמן והּׁשלמה8לאֹותֹו האמּתית הּגאּלה זמן ּדלעתיד, ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָֻ
ימים ּכל הּנה מּמׁש, ּדידן ּבעגלא צדקנּו, מׁשיח ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָעלֿידי
ועלּֿדרֿזה מּמצרים. יציאה ימי הם אּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָּוזמּנים

ה מהּמּסע הּמּסעֹות ׁשּכל מצריםּבמקֹום, ּדיציאת ראׁשֹון ְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָ
לבֹוא, לעתיד ּורחבה טֹובה ארץ אל האחרֹון הּמּסע ְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָעד

מצרים. מארץ מּסעֹות ְִִֵֵֶֶַַָהם

Ì�Ó‡מצרים יציאת ענין ּדהּנה, להבין, צרי עדין »¿»ְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָ
ההּגדה וכלׁשֹון ,ּבער ׁשּלא יציאה ,9היא ְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹ

ׁשּגם מּובן ּומּזה ּגדֹול. לאֹור ּומאפלה לגאּלה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֻמּׁשעּבּוד
ׁשהּיֹום עלּֿדרֿזה, היא יֹום ׁשּבכל מצרים ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָיציאת
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לבוא: העתידה הגאולה על אומר הנביא

˙B‡ÏÙ� ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÈÓÈk1,בגאולה כלומר, ƒ≈≈¿≈∆∆ƒ¿«ƒ«¿∆ƒ¿»
בימי היה שהדבר כפי עלֿטבעיות והתרחשויות נפלאות יהיו לבוא העתידה

ממצרים ישראל �ÈN‡יציאת ¯"BÓ„‡ ÈÓÁÂ È¯BÓ ˜"k ‡È·Óe≈ƒ¿ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ
e�¯Bcהריי"צ B¯Ó‡Óaהרבי ≈¿«¬»

'ÏÈÁ˙n‰ ¯eac' Úe„i‰«»«ƒ««¿ƒ
‰Ê2שלו החסידות מאמר ∆

צאתך ("כימי זה בפסוק הפותח

תש"ח, משנת מצרים") מארץ

‡˙È‡cמובא¯‰fa3,ÈÓÈk ¿ƒ«…«ƒ≈
‡‰c dÈÏ ÈÚaÈÓ ÌBÈk¿ƒ»≈≈¿»

e˜Ù� ‡�ÓÊ „Áaהזוהר ¿«ƒ¿»»¿
"כימי" בפסוק נאמר למה שואל:

לפסוק לו היה רבים), (בלשון

יחיד) (בלשון "כיום" לומר

יצאו?, אחת בפעם ≈¿ÔÎÂשהרי
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ˙¯ÈÎÊaƒ¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿«ƒ
מצרים יציאת זכירת מצוות לגבי

הבאים כתובÈ˙k4·בדורות ¿ƒ
‡˙בתורה ¯BkÊz ÔÚÓÏ¿««ƒ¿∆

ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÌBÈ≈¿≈∆∆ƒ¿«ƒ
"יום" אומר ¿ÔBLÏוהכתוב

‰l‡b‰L e�ÈÈ‰ ,„ÈÁÈ»ƒ«¿∆«¿À»
Ôk Ì‡Â ,„Á‡ ÌBÈa ‰˙È‰»¿»¿∆»¿ƒ≈

¯Ó‡� ‰nÏכימי" בפסוק »»∆¡«
¯ÌÈaצאתך..." ÔBLÏ ÈÓÈkƒ≈¿«ƒ

יחיד?. לשון ולא

BÊ ‡ÈL˜Â ‰Ï‡L ,‰p‰Â¿ƒ≈¿≈»¿À¿»
ÈˆÈ‡˙היא ÔÓÊÏ Ú‚B�a¿≈«ƒ¿«¿ƒ«

ÌÈ¯ˆÓבזמן הייתה שהיציאה ƒ¿«ƒ
נאמר זאת ובכל אחד, ביום אחד,

רבים לשון "כימי" ≈¿LÈÂבפסוק
L ÌbBÊk ‡ÈL˜Â ‰Ï‡ «¿≈»¿À¿»»

.ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈc ÌB˜na«»ƒƒ«ƒ¿«ƒ
'‰¯Bz ÈËewÏ'a ‡˙È‡„ÎÂ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ≈»
התורה פרשיות על מאמרים ספר

ויקראֿבמדברֿדברים בחומשים

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Ï5˜eÒt‰ ÏÚ6¯L‡ Ï‡¯NÈ È�a ÈÚÒÓ ‰l‡ ¿«¿«»≈««»≈∆«¿≈¿≈ƒ¿»≈¬∆
,ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó e‡ˆÈלגבי הזקן אדמו"ר שואל היציאהÌÂ˜Óשם »¿≈∆∆ƒ¿«ƒ

לגבי האמורה לשאלה דומה שאלה צריךÔÓÊממצרים ממצרים: היציאה

ÔÈ·‰ÏאתÔBLÏהכתובÚqn‰ È¯‰Â ,ÌÈa¯ ÔBLÏ ‡e‰L ÈÚÒÓ ¿»ƒ¿«¿≈∆¿«ƒ«¬≈««»

„·Ïa „Á‡ ÚqÓ ‰È‰ ÌÈ¯ˆnÓמחוץ אל ממצרים היציאה היינו ƒƒ¿«ƒ»»«»∆»ƒ¿«
לכאורה מסעי) בפרשת (המפורטים הבאים המסעות שאר כל ואילו למצרים

הראשון?. במסע לכן, קודם יצאו כבר שהרי ממצרים יציאה של מסעות אינם

‡È‰ ˙Á‡ el‡ ˙BÏ‡L '·a ¯e‡a‰ ˙„e˜� ‰p‰Â7,המרכזי הרעיון ¿ƒ≈¿««≈¿¿≈≈««ƒ
השאלות שתי על המענה של

אחד: הוא «∆ÏkLהאמורות
ÌÈpÓf‰Â ÌÈÓi‰הרבים «»ƒ¿«¿«ƒ

ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÈÓÈÓƒ≈≈¿≈∆∆
ÔÓf‰ B˙B‡Ï „Ú ÌÈ¯ˆÓ8 ƒ¿«ƒ«¿«¿«

,„È˙ÚÏcשהואÔÓÊ ƒ¿»ƒ¿«
˙ÈzÓ‡‰ ‰l‡b‰«¿À»»¬ƒƒ
ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ ‰ÓÏM‰Â¿«¿≈»«¿≈¿ƒ«

‡Ï‚Úa ,e�˜„ˆבמהירות ƒ¿≈«¬»»
Ô„Ècלפי במהירות היינו שלנו, ƒ«

שלנו ‰p‰המושגים ,LnÓ«»ƒ≈
el‡ ÌÈpÓÊe ÌÈÓÈ Ïkמאז »»ƒ¿«ƒ≈

הגאולה ועד מצרים יציאת

ÈÓÈבעצם‰Ìהשלימה ≈¿≈
ŒÏÚÂ .ÌÈ¯ˆnÓ ‰‡ÈˆÈ¿ƒ»ƒƒ¿«ƒ¿«
ÏkL ,ÌB˜Óa ‰ÊŒC¯c∆∆∆«»∆»
Úqn‰Ó ˙BÚqn‰««»≈««»
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈc ÔBL‡¯‰»ƒƒƒ«ƒ¿«ƒ
לה מחוצה אל ממצרים היציאה

ÔB¯Á‡‰ Úqn‰ „Úשל «««»»«¬
‡¯הכניסה Ï‡‰·BË ı ∆∆∆»

,‡B·Ï „È˙ÚÏ ‰·Á¯e¿»»∆»ƒ»
רק (ולא כולם השלמה, בגאולה

היציאה) של הראשון ≈‰Ìהשלב
ı¯‡Óבעצם ˙BÚqÓ«»≈∆∆

.ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ
,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú Ì�Ó‡»¿»¬«ƒ»ƒ¿»ƒ
˙‡ÈˆÈ ÔÈ�Ú ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ«
‡lL ‰‡ÈˆÈ ‡È‰ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒƒ¿ƒ»∆…

C¯Úaאחד ממצב קיצוני מעבר ¿∆∆
שונה כללמצב ללא לחלוטין,

הקודם למצב ÔBLÏÎÂדמיון ,¿ƒ¿
‰„b‰‰9,יציאה זו שהייתה ««»»
ÏB„b ¯B‡Ï ‰ÏÙ‡Óe ‰l‡‚Ï „eaÚMÓבין והמרחק הפער והרי ƒƒ¿ƒ¿À»≈¬≈»¿»

והשוואה. דמיון כל ללא עצום, הוא גדול לאור אפלה ובין לגאולה שעבוד

,‰ÊŒC¯cŒÏÚ ‡È‰ ÌBÈ ÏÎaL ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ÌbL Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆«¿ƒ«ƒ¿«ƒ∆¿»ƒ«∆∆∆
היציאה גם כך ערוך, שבאין מעבר שהייתה ממצרים הראשונה ליציאה בדומה
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d"nyz'd ,oqip `"i .c"qa

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

ÈÓÈkנפלאֹות אראּנּו מצרים מארץ כ"ק1צאת ּומביא , ƒ≈ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ
הּידּוע ּבמאמרֹו ּדֹורנּו נׂשיא אדמֹו"ר וחמי ְְְְֲִִִֵַַַַָָָמֹורי

זה הּמתחיל' ּבּזהר2'ּדּבּור ּדאיתא מיּבעי3, ּכיֹום ּכימי, ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ
מצרים יציאת ּבזכירת וכן נפקּו, זמנא ּבחד ּדהא ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָליּה

לׁשֹון4ּכתיב מצרים, מארץ צאת יֹום את ּתזּכֹור למען ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַ
לּמה ּכן ואם אחד, ּביֹום היתה ׁשהּגאּלה היינּו ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֻיחיד,
היא זֹו וקׁשיא ׁשאלה והּנה, רּבים. לׁשֹון ּכימי ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַָָֻנאמר
ּכזֹו וקׁשיא ׁשאלה ּגם ויׁש מצרים, יציאת לזמן ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָֻּבנֹוגע
ּתֹורה' ּב'לּקּוטי וכדאיתא מצרים. ּדיציאת ְְְְִִִִִִִֵַַַָָָּבּמקֹום

הּזקן הּפסּוק5לאדמֹו"ר יׂשראל6על ּבני מסעי אּלה ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
ׁשהּוא מסעי לׁשֹון להבין מצרים, מארץ יצאּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָאׁשר
ּבלבד. אחד מּסע היה מּמצרים הּמּסע והרי רּבים, ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָלׁשֹון

‰p‰Âהיא אחת אּלּו ׁשאלֹות ּבב' הּבאּור ׁשּכל7נקּודת , ¿ƒ≈ְְְִֵֵֵֶַַַַָ
עד מצרים מארץ צאת מימי והּזמּנים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָהּימים

הּזמן והּׁשלמה8לאֹותֹו האמּתית הּגאּלה זמן ּדלעתיד, ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָֻ
ימים ּכל הּנה מּמׁש, ּדידן ּבעגלא צדקנּו, מׁשיח ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָעלֿידי
ועלּֿדרֿזה מּמצרים. יציאה ימי הם אּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָּוזמּנים

ה מהּמּסע הּמּסעֹות ׁשּכל מצריםּבמקֹום, ּדיציאת ראׁשֹון ְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָ
לבֹוא, לעתיד ּורחבה טֹובה ארץ אל האחרֹון הּמּסע ְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָעד

מצרים. מארץ מּסעֹות ְִִֵֵֶֶַַָהם

Ì�Ó‡מצרים יציאת ענין ּדהּנה, להבין, צרי עדין »¿»ְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָ
ההּגדה וכלׁשֹון ,ּבער ׁשּלא יציאה ,9היא ְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹ

ׁשּגם מּובן ּומּזה ּגדֹול. לאֹור ּומאפלה לגאּלה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֻמּׁשעּבּוד
ׁשהּיֹום עלּֿדרֿזה, היא יֹום ׁשּבכל מצרים ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָיציאת
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טו.1) ז, 2.159)מיכה ע' תש"ח א.3)סה"מ קעו, ג.4)ח"ג טז, תש"מ.5)ראה צאתך כימי ד"ה גם וראה ג. פח, מסעי6)מסעי

א. תש"מ.7)לג, צאתך כימי ד"ה ב. פט, שם לקו"ת .(164 ע' (שם תש"ח צאתך כימי ד"ה מלכים8)ראה הל' ― הרמב"ם לשון

לפיכך.9)בסופן. פיסקא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

לבוא: העתידה הגאולה על אומר הנביא

˙B‡ÏÙ� ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÈÓÈk1,בגאולה כלומר, ƒ≈≈¿≈∆∆ƒ¿«ƒ«¿∆ƒ¿»
בימי היה שהדבר כפי עלֿטבעיות והתרחשויות נפלאות יהיו לבוא העתידה

ממצרים ישראל �ÈN‡יציאת ¯"BÓ„‡ ÈÓÁÂ È¯BÓ ˜"k ‡È·Óe≈ƒ¿ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ
e�¯Bcהריי"צ B¯Ó‡Óaהרבי ≈¿«¬»

'ÏÈÁ˙n‰ ¯eac' Úe„i‰«»«ƒ««¿ƒ
‰Ê2שלו החסידות מאמר ∆

צאתך ("כימי זה בפסוק הפותח

תש"ח, משנת מצרים") מארץ

‡˙È‡cמובא¯‰fa3,ÈÓÈk ¿ƒ«…«ƒ≈
‡‰c dÈÏ ÈÚaÈÓ ÌBÈk¿ƒ»≈≈¿»

e˜Ù� ‡�ÓÊ „Áaהזוהר ¿«ƒ¿»»¿
"כימי" בפסוק נאמר למה שואל:

לפסוק לו היה רבים), (בלשון

יחיד) (בלשון "כיום" לומר

יצאו?, אחת בפעם ≈¿ÔÎÂשהרי
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ˙¯ÈÎÊaƒ¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿«ƒ
מצרים יציאת זכירת מצוות לגבי

הבאים כתובÈ˙k4·בדורות ¿ƒ
‡˙בתורה ¯BkÊz ÔÚÓÏ¿««ƒ¿∆

ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÌBÈ≈¿≈∆∆ƒ¿«ƒ
"יום" אומר ¿ÔBLÏוהכתוב

‰l‡b‰L e�ÈÈ‰ ,„ÈÁÈ»ƒ«¿∆«¿À»
Ôk Ì‡Â ,„Á‡ ÌBÈa ‰˙È‰»¿»¿∆»¿ƒ≈

¯Ó‡� ‰nÏכימי" בפסוק »»∆¡«
¯ÌÈaצאתך..." ÔBLÏ ÈÓÈkƒ≈¿«ƒ

יחיד?. לשון ולא

BÊ ‡ÈL˜Â ‰Ï‡L ,‰p‰Â¿ƒ≈¿≈»¿À¿»
ÈˆÈ‡˙היא ÔÓÊÏ Ú‚B�a¿≈«ƒ¿«¿ƒ«

ÌÈ¯ˆÓבזמן הייתה שהיציאה ƒ¿«ƒ
נאמר זאת ובכל אחד, ביום אחד,

רבים לשון "כימי" ≈¿LÈÂבפסוק
L ÌbBÊk ‡ÈL˜Â ‰Ï‡ «¿≈»¿À¿»»

.ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈc ÌB˜na«»ƒƒ«ƒ¿«ƒ
'‰¯Bz ÈËewÏ'a ‡˙È‡„ÎÂ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ≈»
התורה פרשיות על מאמרים ספר

ויקראֿבמדברֿדברים בחומשים

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Ï5˜eÒt‰ ÏÚ6¯L‡ Ï‡¯NÈ È�a ÈÚÒÓ ‰l‡ ¿«¿«»≈««»≈∆«¿≈¿≈ƒ¿»≈¬∆
,ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó e‡ˆÈלגבי הזקן אדמו"ר שואל היציאהÌÂ˜Óשם »¿≈∆∆ƒ¿«ƒ

לגבי האמורה לשאלה דומה שאלה צריךÔÓÊממצרים ממצרים: היציאה

ÔÈ·‰ÏאתÔBLÏהכתובÚqn‰ È¯‰Â ,ÌÈa¯ ÔBLÏ ‡e‰L ÈÚÒÓ ¿»ƒ¿«¿≈∆¿«ƒ«¬≈««»

„·Ïa „Á‡ ÚqÓ ‰È‰ ÌÈ¯ˆnÓמחוץ אל ממצרים היציאה היינו ƒƒ¿«ƒ»»«»∆»ƒ¿«
לכאורה מסעי) בפרשת (המפורטים הבאים המסעות שאר כל ואילו למצרים

הראשון?. במסע לכן, קודם יצאו כבר שהרי ממצרים יציאה של מסעות אינם

‡È‰ ˙Á‡ el‡ ˙BÏ‡L '·a ¯e‡a‰ ˙„e˜� ‰p‰Â7,המרכזי הרעיון ¿ƒ≈¿««≈¿¿≈≈««ƒ
השאלות שתי על המענה של

אחד: הוא «∆ÏkLהאמורות
ÌÈpÓf‰Â ÌÈÓi‰הרבים «»ƒ¿«¿«ƒ

ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÈÓÈÓƒ≈≈¿≈∆∆
ÔÓf‰ B˙B‡Ï „Ú ÌÈ¯ˆÓ8 ƒ¿«ƒ«¿«¿«

,„È˙ÚÏcשהואÔÓÊ ƒ¿»ƒ¿«
˙ÈzÓ‡‰ ‰l‡b‰«¿À»»¬ƒƒ
ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ ‰ÓÏM‰Â¿«¿≈»«¿≈¿ƒ«

‡Ï‚Úa ,e�˜„ˆבמהירות ƒ¿≈«¬»»
Ô„Ècלפי במהירות היינו שלנו, ƒ«

שלנו ‰p‰המושגים ,LnÓ«»ƒ≈
el‡ ÌÈpÓÊe ÌÈÓÈ Ïkמאז »»ƒ¿«ƒ≈

הגאולה ועד מצרים יציאת

ÈÓÈבעצם‰Ìהשלימה ≈¿≈
ŒÏÚÂ .ÌÈ¯ˆnÓ ‰‡ÈˆÈ¿ƒ»ƒƒ¿«ƒ¿«
ÏkL ,ÌB˜Óa ‰ÊŒC¯c∆∆∆«»∆»
Úqn‰Ó ˙BÚqn‰««»≈««»
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈc ÔBL‡¯‰»ƒƒƒ«ƒ¿«ƒ
לה מחוצה אל ממצרים היציאה

ÔB¯Á‡‰ Úqn‰ „Úשל «««»»«¬
‡¯הכניסה Ï‡‰·BË ı ∆∆∆»

,‡B·Ï „È˙ÚÏ ‰·Á¯e¿»»∆»ƒ»
רק (ולא כולם השלמה, בגאולה

היציאה) של הראשון ≈‰Ìהשלב
ı¯‡Óבעצם ˙BÚqÓ«»≈∆∆

.ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ
,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú Ì�Ó‡»¿»¬«ƒ»ƒ¿»ƒ
˙‡ÈˆÈ ÔÈ�Ú ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ«
‡lL ‰‡ÈˆÈ ‡È‰ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒƒ¿ƒ»∆…

C¯Úaאחד ממצב קיצוני מעבר ¿∆∆
שונה כללמצב ללא לחלוטין,

הקודם למצב ÔBLÏÎÂדמיון ,¿ƒ¿
‰„b‰‰9,יציאה זו שהייתה ««»»
ÏB„b ¯B‡Ï ‰ÏÙ‡Óe ‰l‡‚Ï „eaÚMÓבין והמרחק הפער והרי ƒƒ¿ƒ¿À»≈¬≈»¿»

והשוואה. דמיון כל ללא עצום, הוא גדול לאור אפלה ובין לגאולה שעבוד

,‰ÊŒC¯cŒÏÚ ‡È‰ ÌBÈ ÏÎaL ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ÌbL Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆«¿ƒ«ƒ¿«ƒ∆¿»ƒ«∆∆∆
היציאה גם כך ערוך, שבאין מעבר שהייתה ממצרים הראשונה ליציאה בדומה
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d"nyz'dו ,oqip `"i

ההליכה לגּבי ּבער ׁשּלא ּדּלּוג הּוא זה ׁשּדּלּוג ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹּבפׁשטּות
ּדיציאת העּלּוי ּפרטי ּבהּגדה וכמסּפר חיל, אל ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻמחיל
ויֹום יֹום ּבכל יׁשנֹו זה ׁשענין להיֹות אפׁשר ואי ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָמצרים,

מצרים. מארץ צאת ְְִִִֵֵֵֶֶַמימי

מצרים,‡Cב) ענין ׁשרׁש ּבאּור ּבהקּדם יּובן הענין «ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
ז"ל רּבֹותינּו אמרּו נקראּו16ּדהּנה הּמלכּיֹות ּכל ְְְְְִִֵֵַַַַָָֻ

ּדמּזה ליׂשראל, מצרֹות ׁשהן ׁשם על מצרים, ׁשם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָעל
ליׂשראל, ּולהעיק להצר הּוא מצרים ׁשענין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָמּובן,
היא ׁשהעבֹודה ּפרּוׁשֹו, האדם ּובעבֹודת ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָּולהגּבילם.
ידּוע ּדהּנה, והגּבלה. מדידה ּוגבּול, מצר 17מּתֹו ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ

אלקי הוי' את ואהבּת ענין הּוא הוי' לעבֹודת ְְְְֱֲֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשהּיסֹוד
מאד ּובכל נפׁש ּובכל לבב רּבֹותינּו18ּבכל ואמרּו , ְְְְְְְְְְֵֶַַָָָָָֹ

ענין19ז"ל ׁשּזהּו ,ל מֹודד ׁשהּוא ּומּדה מּדה ּבכל ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָ
ּבאיזה ליּה אכּפת לא ּכי והגּבלה. מּמדידה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשּלמעלה
מסירּות מּתֹו היא ׁשהעבֹודה והינּו ,ל מֹודד הּוא ְְְְֲִִִִֵֶַָָָמּדה

וכּנֹודע הּפסּוק20נפׁש. וכּונת ּתכן יׂשראל21ׁשּזהּו ׁשמע ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ּו גֹו'). ואהבּת (ׁשּלפני אחד ה' אלקינּו מּובןה' מּזה ְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

אין ּומיצר, והגּבלה מדידה מּתֹו היא העבֹודה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּכאׁשר
ׁשּירּגׁש ּבעֹולם, ּגם נמׁש ּומּזה ּבׁשלמּות. ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻהעבֹודה
ענין מּזה ׁשּמׁשּתלׁשל עד כּו', ׁשּבעֹולם והּגבּול ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּמצר
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.(43 (הערה שיב ע' לעיל .(43 (הערה שה ע' לעיל וראה תתקכד. ע' ח"ב תער"ב המשך וש"נ.16)עה. ד. פט"ז, ראה17)ב"ר

פ"ד. תניא יסוה"ת. מהל' רפ"ב ה.18)רמב"ם ו, שם.19)ואתחנן ואתחנן ספרי (במשנה). א נד, כט,20)ברכות וישב תו"א ראה

ובכ"מ. ד.21)ב. שם, ואתחנן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

איןֿסוף מעצמות 'דילוג' בדרך בהארה צורך היה אלא הדרגתית בצורה

נאמר ולכן והטומאה, החושך במקום גם להאיר וביכולתו מהגדרים שלמעלה

בכבודו הקדושֿברוךֿהוא היינו מצרים", בארץ "ועברתי מצרים ביציאת

היא "בכבודו" יותר ובפרטיות בחינתובעצמו. סוף", דאין "מלכות בחינת

אחת שהיא כפי לא המלכות

המאירות הספירות מעשר

"סדר בתוך ופועלות

האלוקי האור של ההשתלשלות"

באור מושרשת שהיא כפי אלא

הצמצום, שלפני סוף אין

סוף אין עצמות היינו "ובעצמו"

שהיא כפי ממלכות גם שלמעלה

באיןֿסוף.

‚elcL ˙eËLÙa Ô·eÓe»¿«¿∆ƒ
‰Êכזו מופלאה ועלייה יציאה ∆

וקפיצה דילוג בדרך שהתרחשה

C¯Úa ‡lL ‚elc ‡e‰ƒ∆…¿∆∆
Ï‡ ÏÈÁÓ ‰ÎÈÏ‰‰ Èa‚Ï¿«≈«¬ƒ»≈«ƒ∆

ÏÈÁוהתקדמות עלייה היא שגם »ƒ
אלא ודילוג קפיצה איננה אבל

b‰a„‰הליכה, ¯tÒÓÎÂ¿«¿À»««»»
˙‡ÈˆÈc ÈelÚ‰ ÈË¯t¿»≈»ƒƒƒ«

ÌÈ¯ˆÓהייתה היציאה וכיצד ƒ¿«ƒ
קשים ועבדות שעבוד לאחר

BÈ‰Ï˙מאד, ¯LÙ‡ CÈ‡Â¿≈∆¿»ƒ¿
ייתכן B�LÈאיך ‰Ê ÔÈ�ÚL∆ƒ¿»∆∆¿

ÈÓÈÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa¿»»ƒ≈
ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó E˙‡ˆוכי ≈¿≈∆∆ƒ¿«ƒ

בעת שהייתה כמו עצומה והתקדמות עלייה כזו להיות יכולה ויום יום בכל

מצרים?.יציאת

ÌÈ¯ˆÓ ÔÈ�Ú L¯L ¯e‡a Ìc˜‰a Ô·eÈ ÔÈ�Ú‰ C‡ ברוחניות,·) «»ƒ¿»»¿∆¿≈≈…∆ƒ¿«ƒ¿«ƒ
Ï"Ê e�È˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰p‰c16˙BiÎÏn‰ Ïkהעולם אומות של ¿ƒ≈»¿«≈«»««¿À

Ï‡¯NÈÏ ˙B¯ˆÓ Ô‰L ÌL ÏÚ ,ÌÈ¯ˆÓ ÌL ÏÚ e‡¯˜�והרי ƒ¿¿«≈ƒ¿«ƒ«≈∆≈¿≈¿ƒ¿»≈
(צרה), מיצר לשון היא ‰e‡מצרים ÌÈ¯ˆÓ ÔÈ�ÚL ,Ô·eÓ ‰fÓc¿ƒ∆»∆ƒ¿«ƒ¿«ƒ

Ì„‡‰ ˙„B·Ú·e .ÌÏÈa‚‰Ïe ,Ï‡¯NÈÏ ˜ÈÚ‰Ïe ¯ˆ‰Ïעבודת ¿»≈¿»ƒ¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ»«¬«»»»
ברוחניות È„Ó„‰ה' ,Ïe·‚e ¯ˆÓ CBzÓ ‡È‰ ‰„B·Ú‰L ,BLe¯t≈∆»¬»ƒƒ≈«¿¿ƒ»

‰Ïa‚‰Âלהלן שיתבאר .כפי ¿«¿»»
Úe„È ,‰p‰c17˙‡ z·‰‡Â ÔÈ�Ú ‡e‰ 'ÈÂ‰ ˙„B·ÚÏ „BÒi‰L ¿ƒ≈»«∆«¿«¬«¬»»ƒ¿«¿»«¿»≈

E„‡Ó ÏÎ·e ELÙ� ÏÎ·e E··Ï ÏÎa EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰18,מצוות ¬»»¡…∆¿»¿»¿¿»«¿¿¿»¿…∆
ר פעמים שהובאו הזוהר (כדברי מאד ומרכזי יסודי עניין היא ה' בותאהבת

האהבה, כעבודת עבודה אין דרחימותא", כפולחנא פולחנא "לית בחסידות

עשה) מצוות כל לקיום היסוד היא ה' שאהבת בתניא ¿«¿e¯Ó‡Âוכמבואר

Ï"Ê e�È˙Ba¯19"מאודך "בכל להיות צריכה ה' שאהבת כך ÏÎaעל «≈«¿»
,EÏ „„BÓ ‡e‰L ‰cÓe ‰cÓואופן המידה תהיה אשר תהיה כלומר, ƒ»ƒ»∆≈¿

ובלשון ה'. את לאהוב עליך תמיד כלפיך, הקדושֿברוךֿהוא של ההנהגה

שנאמר הטובה על מברך שהוא כשם הרעה, על לברך אדם "חייב המשנה:

מידה בכל מאודך ובכל ואהבת...

ופירש לך", מודד שהוא ומידה

"בכל מברטנורה: עובדיה רבי

מידה בין לך, המדודות מידות

פורענות" מידת בין טובה

e‰fLגם מצב, בכל ה' אהבת ∆∆
ושלום חס פורענות ישנה כאשר

‰„È„nÓ ‰ÏÚÓlL ÔÈ�Úƒ¿»∆¿«¿»ƒ¿ƒ»
‰Ïa‚‰Âהמתקבל לפי שהרי ¿«¿»»

של וההגבלה המדידה פי על

את לאהוב קשה והרגש השכל

ממש, מידה באותה מצב בכל ה'

למעלה היא האהבה כאשר אבל

קיימת היא והגבלה ממדידה

dÈÏתמיד ˙tÎ‡ ‡Ï Èkƒ…ƒ¿«≈
ה' את האוהב ∆≈¿ÊÈ‡a‰לאדם

‡e‰ ‰cÓהקדושֿברוךֿהוא ƒ»
e�È‰Â ,EÏ „„BÓ≈¿¿«¿
CBzÓ ‡È‰ ‰„B·Ú‰L∆»¬»ƒƒ
Ú„BpÎÂ .LÙ� ˙e¯ÈÒÓ20 ¿ƒ∆∆¿«»

e‰fLנפש המסירות ÔÎzענין ∆∆…∆
˜eÒt‰ ˙�eÎÂ21ÚÓL ¿«»««»¿«

'‰ e�È˜Ï‡ '‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¡…≈
('B‚ z·‰‡Â È�ÙlL) „Á‡∆»∆ƒ¿≈¿»«¿»
- האחד נפש. מסירות של עניינים שני יש שמע שבקריאת בחסידות כמבואר

נפשך" בכל "ואהבת.. של הנפש מסירות – והשני ב"אחד", הנפש מסירות

הנפש של ופנימי עמוק ביטול שהוא מבואר ב"אחד" הנפש מסירות ענין ועל

כל של ומוחלטת מלאה למסירות עד הקדושֿברוךֿהוא כלפי האלוקית

התפילה מצוות שורש מצוותיך', ב'דרך צדק הצמח אדמו"ר (ובלשון מציאותה

יישאר ולא רצונותיו כל יתבטלו אחד בהוי' התבוננות ידי על "היינו מא: פרק

יתברך זולתו רצון שום באחד")אצלו ממש נפש מסירות Ô·eÓוזהו ‰fÓeƒ∆»
ÔÈ‡ ,¯ˆÈÓe ‰Ïa‚‰Â ‰„È„Ó CBzÓ ‡È‰ ‰„B·Ú‰ ¯L‡kL∆«¬∆»¬»ƒƒ¿ƒ»¿«¿»»≈«≈

˙eÓÏLa ‰„B·Ú‰'ה את אוהב האדם כאשר היא כראוי ה' עבודת כי »¬»ƒ¿≈
נפש. מסירות כדי ועד והגבלה מדידה מכל Ìbלמעלה CLÓ� ‰fÓeƒ∆ƒ¿»«

,ÌÏBÚaהמציאות על השפעה יש ישראל בני של הרוחנית ה' לעבודת כי »»
גורם הדבר מצר ומתוך מוגבלת במידה היא העבודה וכאשר »¿Lb¯iL∆Àבעולם

,'eÎ ÌÏBÚaL Ïe·b‰Â ¯ˆn‰מדודה מציאות הוא העולם שהרי «≈«¿«¿∆»»
ניכרות לא ההגבלות העולם הגבלות מעל מתעלה יהודי שכאשר אלא ומוגבלת
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ze`ltp ep`x` mixvn ux`n jz`v inik

וארץ מצרים ׁשל ענין הּוא זה ליֹום ּבער ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָׁשּלפניֿזה,
ּבסּיּום ז"ל רּבֹותינּו מאמר ּבין החּלּוק וזהּו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַמצרים.

ּברכֹות פד10מּסכת מזמֹור (ּבתהּלים הּפסּוק ילכּו11על ( ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ
חכמים ּתלמידי ּבצּיֹון, אלקים אל יראה חיל אל ְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹמחיל
לענין הּבא, ּבעֹולם ולא הּזה ּבעֹולם לא מנּוחה להם ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹאין
אל מחיל ההליכה ענין ּכי, יֹום, ׁשּבכל מצרים ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָיציאת
אחר, חיל אל אחד מחיל ּגדֹול ׁשּנּוי ׁשהּוא אף ִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָחיל,
להם ויׁש חיל, ּבׁשם נקראים ׁשניהם הרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָמּכלֿמקֹום

לזה זה ער ּדיציאת12איזה הענין מהּֿׁשאיןּֿכן . ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
יציאה ׁשל ּבאפן הּוא העבֹודה זמן ׁשּכל ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֹמצרים,
לגאּלה מּׁשעּבּוד ,ּבער ׁשּלא יציאה היא ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַָָֹֻמּמצרים,
להיֹות יכֹול אי להבין וצרי ּגדֹול. לאֹור ְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָּומאפלה
ׁשל ּבאפן היא מצרים יציאת מאז ּתמיד ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהעבֹודה
עלּֿפי ּובפרט .ּבער ׁשּלא יציאה מצרים, ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָֹיציאת

קפיצה13הּידּוע ׁשהיתה מצרים, יציאת מעלת ּבגדל ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹ
ׁשל למּצב מצרים ׁשעּבּוד ׁשל מּמּצב ,ּבער ׁשּלא ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹודּלּוג
הּמלכים מלכי מל עליהם ׁשּנגלה עד אמּתית, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָחרּות

ּוגאלם ּובעצמֹו ּבכבֹודֹו לּה14הּקּב"ה ׁשּיׁש חרּות היינּו , ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָ
הּקּב"ה הּמלכים מלכי מל אל וׁשּיכּות ער ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאיזה

ּוב אדמֹו"רּבכבֹודֹו ּכ"ק ּפרּוׁש עלּֿפי ּובפרט עצמֹו. ְְְְְְִִִֵַַַָ
נׁשמתֹוֿעדן קאי15(מהֹורׁש"ּב) ּובעצמֹו ּבכבֹודֹו ּדהּתאר ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹ

ׁשּלפני ּדאיןֿסֹוף מלכּות הּצמצּום, ׁשּלפני ּכבֹודֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַעל
ׁשּלפני ּתפארת הּצמצּום, ׁשּלפני ועצמֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַהּצמצּום.
ּומּובן מּמׁש. יתּבר ּומהּותֹו לעצמּותֹו ועד ְְְְְִִֵַַַַַָָָהּצמצּום,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

ועוד.10) מו"ק. בסוף ואילך).11)ועד"ז 1 ע' ח"א לעיל (ראה השתא ניסן בי"א לומר שמתחילים הקאּפיטל ― ח. ראה12)פסוק ַ

ובכ"מ. ואילך. יב ע' תרס"ו המשך ואילך. קז ע' תר"ס ד"ה13)סה"מ ובכ"מ. ואילך). ב (טו, דודי קול ד"ה שה"ש לקו"ת ראה

ואילך). שט ע' ואילך. שא ע' (לעיל תשל"ו דודי ויוציאנו.14)קול ופיסקא זו מצה פיסקא פסח של ע'15)הגדה תרע"א סה"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

כיוון דומה יציאה היא ויום יום בכל ÊŒÈ�ÙlL‰,ממצרים ÌBi‰Lיום ∆«∆ƒ¿≈∆
ביחס ı¯‡Âהאתמול ÌÈ¯ˆÓ ÏL ÔÈ�Ú ‡e‰ ‰Ê ÌBÈÏ C¯Úa¿∆∆¿∆ƒ¿»∆ƒ¿«ƒ¿∆∆

ÌÈ¯ˆÓושחרור 'יציאה' בעצמו פעל האדם שאתמול למרות כלומר, ƒ¿«ƒ
'יציאת של למצב להגיע והצליח בהם נתון שהיה וההגבלות מהמיצרים

שאתמול מצב אותו הרי מצרים',

זה נחשב מצרים' 'יציאת נחשב

לצאת וצריך 'מצרים' היום

ולעלות זה ממצב ולהשתחרר

יותר. מעלה

˜elÁ‰ e‰ÊÂההבדלÔÈa ¿∆«ƒ≈
Ï"Ê e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ó«¬««≈«
˙BÎ¯a ˙ÎqÓ ÌeiÒa10 ¿ƒ«∆∆¿»

ÌÈl‰˙a) ˜eÒt‰ ÏÚ««»ƒ¿ƒƒ
„Ù ¯BÓÊÓ11ÏÈÁÓ eÎÏÈ ( ƒ¿≈¿≈«ƒ

ÌÈ˜Ï‡ Ï‡ ‰‡¯È ÏÈÁ Ï‡∆»ƒ≈»∆∆¡…ƒ
ÓÎÁ È„ÈÓÏz ,ÔBiˆaÌÈ ¿ƒ«¿ƒ≈¬»ƒ

‡Ï ‰Áe�Ó Ì‰Ï ÔÈ‡≈»∆¿»…
ÌÏBÚa ‡ÏÂ ‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆¿…»»

‡a‰אומר הכתוב פשוטו לפי , «»
ילכו כי עד לציון העולים שירבו

צבא אל אנשים (קבוצת) מצבא

אשר רבות כתות ויפגשו אנשים

ה' פני אל נראים להיות ילכו

ז"ל חכמינו דרשת ולפי בציון,

מנוחה... להם אין "צדיקים

חיל", אל מחיל ילכו שנאמר

מתמדת להתעלות הכוונה

העת שכל וכיוון לדרגה. מדרגה

אחת מדרגה מתעלים הצדיקים

שאף נמצא גבוהה, יותר לדרגה

ועצירה 'מנוחה' להם אין פעם

שונה זה ודבר אחד, במצב

לעיל ÈˆÈ‡˙מהמבואר ÔÈ�ÚÏ¿ƒ¿«¿ƒ«
ÌBÈ ÏÎaL ÌÈ¯ˆÓשלא" שהוא למצב מסויים ממצב קיצוני מעבר שהיא ƒ¿«ƒ∆¿»
הקודם, למצב ‡Ûבערך" ,ÏÈÁ Ï‡ ÏÈÁÓ ‰ÎÈÏ‰‰ ÔÈ�Ú ,Èkƒƒ¿««¬ƒ»≈«ƒ∆»ƒ«

¯Á‡ ÏÈÁ Ï‡ „Á‡ ÏÈÁÓ ÏB„b ÈepL ‡e‰Lכאן יש ואמנם ∆ƒ»≈«ƒ∆»∆«ƒ«≈
משמעותית, ועלייה �˜¯‡ÌÈהתקדמות Ì‰È�L È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈¿≈∆ƒ¿»ƒ

,ÏÈÁ ÌLaביניהם משותפת נקודה על שמלמד ‡ÊÈ‰דבר Ì‰Ï LÈÂ ¿≈«ƒ¿≈»∆≈∆
C¯Úודמיון ÊÏ‰ויחס ‰Ê12˙‡ÈˆÈc ÔÈ�Ú‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó . ∆∆∆»∆«∆≈≈»ƒ¿»ƒƒ«

‰„B·Ú‰ ÔÓÊ ÏkL ,ÌÈ¯ˆÓתמידי באופן ÏLהיינו ÔÙ‡a ‡e‰ ƒ¿«ƒ∆»¿«»¬»¿…∆∆
‰‡ÈˆÈ ‡È‰ ,ÌÈ¯ˆnÓ ‰‡ÈˆÈלמצב אחד ממצב lL‡ומעבר ¿ƒ»ƒƒ¿«ƒƒ¿ƒ»∆…

C¯Úaיציאה היא ממצרים שהיציאה כאמור הקודם, למצב ודמיון יחס ללא ¿∆∆

מאד קיצוני ÏB„b.ומעבר ¯B‡Ï ‰ÏÙ‡Óe ‰l‡‚Ï „eaÚMÓƒƒ¿ƒ¿À»≈¬≈»¿»
‰„B·Ú‰L ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ CÈ‡ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂהרוחנית ה' עבודת ¿»ƒ¿»ƒ≈»ƒ¿∆»¬»

„ÈÓzזמן ובכל מקום ÌÈ¯ˆÓבכל ˙‡ÈˆÈ Ê‡Óהיום ÔÙ‡aועד ‡È‰ »ƒ≈»¿ƒ«ƒ¿«ƒƒ¿…∆
C¯Úa ‡lL ‰‡ÈˆÈ ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ÏLשהעלייה לומר אפשר ואיך ∆¿ƒ«ƒ¿«ƒ¿ƒ»∆…¿∆∆

היא ויום יום שבכל וההתקדמות

בערך" "שלא והתקדמות עלייה

להגדיל וכדי מצרים? יציאת כמו

הולך והתמיהה השאלה את

המעלה גודל את ומבאר

מצרים. יציאת של וההפלאה

Úe„i‰ ÈtŒÏÚ Ë¯Ù·e13 ƒ¿»«ƒ«»«
בחסידות ∆…¿Ï„‚aומבואר

,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ˙ÏÚÓ«¬«¿ƒ«ƒ¿«ƒ
‚el„Â ‰ˆÈÙ˜ ‰˙È‰L∆»¿»¿ƒ»¿ƒ

C¯Úa ‡lLקיצוני מעבר ∆…¿∆∆
דומה שאינו לשני אחד ממצב

והתקדמות מעבר שהיא להליכה

לקפיצה אלא רגילה בצורה

מעבר המסמלים ודילוג

(וחג רגילה בלתי והתקדמות

הפסח חג נקרא ממצרים היציאה

מעבר והדילוג), הפסיחה שם על

ביותר ÏLקיצוני ·vnÓƒ«»∆
ÏL ·vÓÏ ÌÈ¯ˆÓ „eaÚLƒ¿ƒ¿«ƒ¿«»∆

,˙ÈzÓ‡ ˙e¯Áמדובר ולא ≈¬ƒƒ
לחרות מעבדות ביציאה רק

חרות גם אלא בגשמיות

בני מצרים ביציאת כי ברוחניות

רוחני ממצב לעבור זכו ישראל

מאד גבוהה רוחנית לעליה ירוד

CÏÓעד Ì‰ÈÏÚ ‰Ï‚pL ַ∆ƒ¿»¬≈∆∆∆
‰"aw‰ ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ«¿≈«¿»ƒ«»»
BÓˆÚ·e B„B·Îaƒ¿¿«¿

ÌÏ‡‚e14˙eÎiLÂ C¯Ú ‰ÊÈ‡ dÏ LiL ˙e¯Á e�ÈÈ‰ וקירבה, יחס ¿»»«¿≈∆≈»≈∆∆∆¿«»
Ë¯Ù·e .BÓˆÚ·e B„B·Îa ‰"aw‰ ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏÓ Ï‡∆∆∆«¿≈«¿»ƒ«»»ƒ¿¿«¿ƒ¿»
יותר מודגשת בעצמו הקדושֿברוךֿהוא ידי על חרות של המופלאה המעלה

Ô„ÚŒB˙ÓL� (a"L¯B‰Ó) ¯"BÓ„‡ ˜"k Le¯t ÈtŒÏÚ15 «ƒ≈¿«¿»«ƒ¿»≈∆
,ÌeˆÓv‰ È�ÙlL B„B·k ÏÚ È‡˜ BÓˆÚ·e B„B·Îa ¯‡z‰c¿«…«ƒ¿¿«¿»≈«¿∆ƒ¿≈«ƒ¿
,ÌeˆÓv‰ È�ÙlL BÓˆÚÂ .ÌeˆÓv‰ È�ÙlL ÛBÒŒÔÈ‡c ˙eÎÏÓ«¿¿≈∆ƒ¿≈«ƒ¿¿«¿∆ƒ¿≈«ƒ¿
LnÓ C¯a˙È B˙e‰Óe B˙eÓˆÚÏ „ÚÂ ,ÌeˆÓv‰ È�ÙlL ˙¯‡Ùzƒ¿∆∆∆ƒ¿≈«ƒ¿¿«¿«¿«ƒ¿»≈«»
שערי [49=] ב"מ"ט שקועים היו ישראל בני מצרים שבגלות בחסידות מבואר

בעולמות המאיר האלוקי האור בהתגלות די היה לא להוציאם וכדי טומאה"
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ז d"nyz'd ,oqip `"i

ההליכה לגּבי ּבער ׁשּלא ּדּלּוג הּוא זה ׁשּדּלּוג ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹּבפׁשטּות
ּדיציאת העּלּוי ּפרטי ּבהּגדה וכמסּפר חיל, אל ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻמחיל
ויֹום יֹום ּבכל יׁשנֹו זה ׁשענין להיֹות אפׁשר ואי ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָמצרים,

מצרים. מארץ צאת ְְִִִֵֵֵֶֶַמימי

מצרים,‡Cב) ענין ׁשרׁש ּבאּור ּבהקּדם יּובן הענין «ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
ז"ל רּבֹותינּו אמרּו נקראּו16ּדהּנה הּמלכּיֹות ּכל ְְְְְִִֵֵַַַַָָֻ

ּדמּזה ליׂשראל, מצרֹות ׁשהן ׁשם על מצרים, ׁשם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָעל
ליׂשראל, ּולהעיק להצר הּוא מצרים ׁשענין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָמּובן,
היא ׁשהעבֹודה ּפרּוׁשֹו, האדם ּובעבֹודת ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָּולהגּבילם.
ידּוע ּדהּנה, והגּבלה. מדידה ּוגבּול, מצר 17מּתֹו ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָ

אלקי הוי' את ואהבּת ענין הּוא הוי' לעבֹודת ְְְְֱֲֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשהּיסֹוד
מאד ּובכל נפׁש ּובכל לבב רּבֹותינּו18ּבכל ואמרּו , ְְְְְְְְְְֵֶַַָָָָָֹ

ענין19ז"ל ׁשּזהּו ,ל מֹודד ׁשהּוא ּומּדה מּדה ּבכל ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָ
ּבאיזה ליּה אכּפת לא ּכי והגּבלה. מּמדידה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשּלמעלה
מסירּות מּתֹו היא ׁשהעבֹודה והינּו ,ל מֹודד הּוא ְְְְֲִִִִֵֶַָָָמּדה

וכּנֹודע הּפסּוק20נפׁש. וכּונת ּתכן יׂשראל21ׁשּזהּו ׁשמע ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ּו גֹו'). ואהבּת (ׁשּלפני אחד ה' אלקינּו מּובןה' מּזה ְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

אין ּומיצר, והגּבלה מדידה מּתֹו היא העבֹודה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּכאׁשר
ׁשּירּגׁש ּבעֹולם, ּגם נמׁש ּומּזה ּבׁשלמּות. ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻהעבֹודה
ענין מּזה ׁשּמׁשּתלׁשל עד כּו', ׁשּבעֹולם והּגבּול ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּמצר
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.(43 (הערה שיב ע' לעיל .(43 (הערה שה ע' לעיל וראה תתקכד. ע' ח"ב תער"ב המשך וש"נ.16)עה. ד. פט"ז, ראה17)ב"ר

פ"ד. תניא יסוה"ת. מהל' רפ"ב ה.18)רמב"ם ו, שם.19)ואתחנן ואתחנן ספרי (במשנה). א נד, כט,20)ברכות וישב תו"א ראה

ובכ"מ. ד.21)ב. שם, ואתחנן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

איןֿסוף מעצמות 'דילוג' בדרך בהארה צורך היה אלא הדרגתית בצורה

נאמר ולכן והטומאה, החושך במקום גם להאיר וביכולתו מהגדרים שלמעלה

בכבודו הקדושֿברוךֿהוא היינו מצרים", בארץ "ועברתי מצרים ביציאת

היא "בכבודו" יותר ובפרטיות בחינתובעצמו. סוף", דאין "מלכות בחינת

אחת שהיא כפי לא המלכות

המאירות הספירות מעשר

"סדר בתוך ופועלות

האלוקי האור של ההשתלשלות"

באור מושרשת שהיא כפי אלא

הצמצום, שלפני סוף אין

סוף אין עצמות היינו "ובעצמו"

שהיא כפי ממלכות גם שלמעלה

באיןֿסוף.

‚elcL ˙eËLÙa Ô·eÓe»¿«¿∆ƒ
‰Êכזו מופלאה ועלייה יציאה ∆

וקפיצה דילוג בדרך שהתרחשה

C¯Úa ‡lL ‚elc ‡e‰ƒ∆…¿∆∆
Ï‡ ÏÈÁÓ ‰ÎÈÏ‰‰ Èa‚Ï¿«≈«¬ƒ»≈«ƒ∆

ÏÈÁוהתקדמות עלייה היא שגם »ƒ
אלא ודילוג קפיצה איננה אבל

b‰a„‰הליכה, ¯tÒÓÎÂ¿«¿À»««»»
˙‡ÈˆÈc ÈelÚ‰ ÈË¯t¿»≈»ƒƒƒ«

ÌÈ¯ˆÓהייתה היציאה וכיצד ƒ¿«ƒ
קשים ועבדות שעבוד לאחר

BÈ‰Ï˙מאד, ¯LÙ‡ CÈ‡Â¿≈∆¿»ƒ¿
ייתכן B�LÈאיך ‰Ê ÔÈ�ÚL∆ƒ¿»∆∆¿

ÈÓÈÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa¿»»ƒ≈
ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó E˙‡ˆוכי ≈¿≈∆∆ƒ¿«ƒ

בעת שהייתה כמו עצומה והתקדמות עלייה כזו להיות יכולה ויום יום בכל

מצרים?.יציאת

ÌÈ¯ˆÓ ÔÈ�Ú L¯L ¯e‡a Ìc˜‰a Ô·eÈ ÔÈ�Ú‰ C‡ ברוחניות,·) «»ƒ¿»»¿∆¿≈≈…∆ƒ¿«ƒ¿«ƒ
Ï"Ê e�È˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰p‰c16˙BiÎÏn‰ Ïkהעולם אומות של ¿ƒ≈»¿«≈«»««¿À

Ï‡¯NÈÏ ˙B¯ˆÓ Ô‰L ÌL ÏÚ ,ÌÈ¯ˆÓ ÌL ÏÚ e‡¯˜�והרי ƒ¿¿«≈ƒ¿«ƒ«≈∆≈¿≈¿ƒ¿»≈
(צרה), מיצר לשון היא ‰e‡מצרים ÌÈ¯ˆÓ ÔÈ�ÚL ,Ô·eÓ ‰fÓc¿ƒ∆»∆ƒ¿«ƒ¿«ƒ

Ì„‡‰ ˙„B·Ú·e .ÌÏÈa‚‰Ïe ,Ï‡¯NÈÏ ˜ÈÚ‰Ïe ¯ˆ‰Ïעבודת ¿»≈¿»ƒ¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ»«¬«»»»
ברוחניות È„Ó„‰ה' ,Ïe·‚e ¯ˆÓ CBzÓ ‡È‰ ‰„B·Ú‰L ,BLe¯t≈∆»¬»ƒƒ≈«¿¿ƒ»

‰Ïa‚‰Âלהלן שיתבאר .כפי ¿«¿»»
Úe„È ,‰p‰c17˙‡ z·‰‡Â ÔÈ�Ú ‡e‰ 'ÈÂ‰ ˙„B·ÚÏ „BÒi‰L ¿ƒ≈»«∆«¿«¬«¬»»ƒ¿«¿»«¿»≈

E„‡Ó ÏÎ·e ELÙ� ÏÎ·e E··Ï ÏÎa EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰18,מצוות ¬»»¡…∆¿»¿»¿¿»«¿¿¿»¿…∆
ר פעמים שהובאו הזוהר (כדברי מאד ומרכזי יסודי עניין היא ה' בותאהבת

האהבה, כעבודת עבודה אין דרחימותא", כפולחנא פולחנא "לית בחסידות

עשה) מצוות כל לקיום היסוד היא ה' שאהבת בתניא ¿«¿e¯Ó‡Âוכמבואר

Ï"Ê e�È˙Ba¯19"מאודך "בכל להיות צריכה ה' שאהבת כך ÏÎaעל «≈«¿»
,EÏ „„BÓ ‡e‰L ‰cÓe ‰cÓואופן המידה תהיה אשר תהיה כלומר, ƒ»ƒ»∆≈¿

ובלשון ה'. את לאהוב עליך תמיד כלפיך, הקדושֿברוךֿהוא של ההנהגה

שנאמר הטובה על מברך שהוא כשם הרעה, על לברך אדם "חייב המשנה:

מידה בכל מאודך ובכל ואהבת...

ופירש לך", מודד שהוא ומידה

"בכל מברטנורה: עובדיה רבי

מידה בין לך, המדודות מידות

פורענות" מידת בין טובה

e‰fLגם מצב, בכל ה' אהבת ∆∆
ושלום חס פורענות ישנה כאשר

‰„È„nÓ ‰ÏÚÓlL ÔÈ�Úƒ¿»∆¿«¿»ƒ¿ƒ»
‰Ïa‚‰Âהמתקבל לפי שהרי ¿«¿»»

של וההגבלה המדידה פי על

את לאהוב קשה והרגש השכל

ממש, מידה באותה מצב בכל ה'

למעלה היא האהבה כאשר אבל

קיימת היא והגבלה ממדידה

dÈÏתמיד ˙tÎ‡ ‡Ï Èkƒ…ƒ¿«≈
ה' את האוהב ∆≈¿ÊÈ‡a‰לאדם

‡e‰ ‰cÓהקדושֿברוךֿהוא ƒ»
e�È‰Â ,EÏ „„BÓ≈¿¿«¿
CBzÓ ‡È‰ ‰„B·Ú‰L∆»¬»ƒƒ
Ú„BpÎÂ .LÙ� ˙e¯ÈÒÓ20 ¿ƒ∆∆¿«»

e‰fLנפש המסירות ÔÎzענין ∆∆…∆
˜eÒt‰ ˙�eÎÂ21ÚÓL ¿«»««»¿«

'‰ e�È˜Ï‡ '‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¡…≈
('B‚ z·‰‡Â È�ÙlL) „Á‡∆»∆ƒ¿≈¿»«¿»
- האחד נפש. מסירות של עניינים שני יש שמע שבקריאת בחסידות כמבואר

נפשך" בכל "ואהבת.. של הנפש מסירות – והשני ב"אחד", הנפש מסירות

הנפש של ופנימי עמוק ביטול שהוא מבואר ב"אחד" הנפש מסירות ענין ועל

כל של ומוחלטת מלאה למסירות עד הקדושֿברוךֿהוא כלפי האלוקית

התפילה מצוות שורש מצוותיך', ב'דרך צדק הצמח אדמו"ר (ובלשון מציאותה

יישאר ולא רצונותיו כל יתבטלו אחד בהוי' התבוננות ידי על "היינו מא: פרק

יתברך זולתו רצון שום באחד")אצלו ממש נפש מסירות Ô·eÓוזהו ‰fÓeƒ∆»
ÔÈ‡ ,¯ˆÈÓe ‰Ïa‚‰Â ‰„È„Ó CBzÓ ‡È‰ ‰„B·Ú‰ ¯L‡kL∆«¬∆»¬»ƒƒ¿ƒ»¿«¿»»≈«≈

˙eÓÏLa ‰„B·Ú‰'ה את אוהב האדם כאשר היא כראוי ה' עבודת כי »¬»ƒ¿≈
נפש. מסירות כדי ועד והגבלה מדידה מכל Ìbלמעלה CLÓ� ‰fÓeƒ∆ƒ¿»«

,ÌÏBÚaהמציאות על השפעה יש ישראל בני של הרוחנית ה' לעבודת כי »»
גורם הדבר מצר ומתוך מוגבלת במידה היא העבודה וכאשר »¿Lb¯iL∆Àבעולם

,'eÎ ÌÏBÚaL Ïe·b‰Â ¯ˆn‰מדודה מציאות הוא העולם שהרי «≈«¿«¿∆»»
ניכרות לא ההגבלות העולם הגבלות מעל מתעלה יהודי שכאשר אלא ומוגבלת
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אֹור ּב31ּבׁשם הּוא ּגּופא הּׁשם ּדענין מּזֹו, ויתירה אפן. ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹ
(הּוא ּדׁשניהם זאת, ועֹוד הּוא, ּבחינת עם קׁשּור ְְְִִִֵֶֶַָֹׁשהּוא

ּדבלבד ּבאפן הם האֹורKMÎxg`e.32ּוׁשמֹו) ענין יׁשנֹו ְְְְִֵֶַֹ§©©¨ְְִֶַָ
אמרּו33כּו' ׁשעלֿזה ׁשלימּותא34, הּוא ּדאֹורֿאיןֿסֹוף ְְְֵֵֶֶַָָ

ּכח לֹו יׁש ּכן ּגבּול ּבבלי ּכח לֹו ׁשּיׁש ּוכׁשם ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָֹֹּדכּוּלא,
ׁשלמּותֹו מחּסר אּתה ,ּכ אֹומר איֿאּתה ׁשאם ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָּבגבּול,

ואחרּֿכ איןֿסֹוף). ׁשאינֹו אֹורֹו35(ונמצא את סּלק ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ
נתהּוה ׁשּמּזה כּו', קצר אחד קו ונמׁש הּצד על ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּגדֹול
ּכּמה ׁשּיׁשנם ונמצא, ההׁשּתלׁשלּות. סדר ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָּכל

הּקו33צמצּומים ּכי צמצּום, ׁשל ענין הּוא הּקו ּבחינת . ְְְְִִִִִִֶַַַַַָ
נעׂשה סֹוף סֹוף הרי ׁשּלכן ההרחבה, הפ קצר קו ְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּוא
הּגבּול ּכח הּוא יֹותר, ּובדּקּות ּבפעל. הּגבּול ענין ְְְְְִֵֶַַַַַַָֹֹּבזה
ּכח לֹו ׁשּיׁש ּכׁשם ּדאֹורֿאיןֿסֹוף (וכּנ"ל ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַֹׁשּבאיןֿסֹוף
הּוא מּזה, ּולמעלה ּבּגבּול), ּכח לֹו יׁש ּכ ּגבּול, ְְְְְִִֵֶַַַַָָֹּבּבלי
לענין ּכבר נחׁשב זה ׁשּגם ּבלבד, ּוׁשמֹו הּוא ּׁשהיה ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָמה
ׁשם. ׁשל הּתאר ענין ּבזה ּכבר יׁש ׁשהרי ּגבּול, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשל
מּבחינת ולכן הּגבּול, ּומקֹור ׁשרׁש הּוא מּזה, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹּולמעלה
ּומקֹור לׁשרׁש ועד הּדּקּות, ּבתכלית ׁשהּוא ּכמֹו ְְְְְְְִֶֶַַַַַֹהּגבּול
העֹולם. הׁשּתלׁשלּות סדר ּכל אחרּֿכ נמׁש ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָהּגבּול,
הכי הּגּלּוי היה מצרים יציאת ׁשּבעת מה יּובן ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּובזה
ּבכבֹודֹו הּקּב"ה הּמלכים מלכי מל עליהם ּדנגלה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָנעלה
צרי ּבפׁשטּות, הּגאּלה ענין ׁשּיהיה ּכדי ּכי ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֻּובעצמֹו,
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וש"נ.31) תעז. ע' ב' כרך הערכיםֿחב"ד ספר תרס"ט. אנכי ד"ה ואילך.32)ראה תסו ע' ד' כרך הערכיםֿחב"ד ספר גם בכ"ז ראה

וש"נ. ואילך. (תשמ"ה).33)תעג זו שנה לגני באתי ד"ה גם קנו.34)ראה ע' ענינים אוה"ת גם וראה פ"ח. ח"א הקודש עבודת

וש"נ. שפו. ע' ג' כרך הערכיםֿחב"ד שם.35)ספר אוה"ת וראה שם. ע"ח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

¯B‡ ÌLa ÔÈ„Ú d˙B¯˜Ï31מאורו התפשטות יש אור של מקור לכל ƒ¿»¬«ƒ¿≈
סוף אין אור ממנו שיאיר מחייבת הקדושֿברוךֿהוא של מציאותו עצם ,ולכן
נקרא לא עדיין ולכן האיר ולא במקורו כלול היה האור הבריאה קודם אבל

מקומות, בכמה המבואר לפי (והיא, שם בבחינת רק אלא אור ‰ÏÂÎÈ˙בשם

להאיר, הקדושֿברוךֿהוא של

"הוא" בין משווים ולכן

האיר לא "שמו" כי ו"שמו",

אלא האור ממקור שנבדל כאור

ממציאות נפרד בלתי חלק היה

של שמו כמשל עצמו, המאור

משלו מציאות לו שאין האדם

האדם). של ממציאותו הנפרדת

ÌM‰ ÔÈ�Úc ,BfÓ ‰¯È˙ÈÂƒ≈»ƒ¿ƒ¿««≈
‡ÙebעצמוÔÙ‡a ‡e‰ »¿…∆

˙�ÈÁa ÌÚ ¯eL˜ ‡e‰L∆»ƒ¿ƒ«
‡e‰,כאחד נזכרים שניהם ולכן

ושמו", Ê‡˙,"הוא „BÚÂ¿…
Ì‰ (BÓLe ‡e‰) Ì‰È�Lcƒ¿≈∆¿≈

„·Ï·c ÔÙ‡a32"ו"שמו ¿…∆¿ƒ¿«
היינו ב"הוא", כך כל דבוק

עד בעצמו, הקדושֿברוךֿהוא

הם "שמו" וגם "הוא" שגם

מקום נתינת כל ללא בלבד,

נוספת. «»»¿CkŒ¯Á‡Âלמציאות

הקדושֿ של ברצונו שעלה לאחר

נבראים לברוא ברוךֿהוא

‰‡B¯ועולמות ÔÈ�Ú B�LÈ∆¿ƒ¿«»
'eÎ33של התפשטות שהוא

האור, למקור מחוץ האור

e¯Ó‡ ‰ÊŒÏÚL34 ∆«∆»¿
≈¿ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡cהמקובלים

‡leÎc ‡˙eÓÈÏL ‡e‰,חיסרון כל ללא הכל LiLשלימות ÌLÎe ¿≈»¿»¿≈∆≈
Ïe·b ÈÏ·a Ák BÏמקור) מאור של אור בהיותו "איןֿסוף" הוא שהרי …«ƒ¿ƒ¿

מוגבל ובלתי אינסופי ‡z‡ŒÈ‰אור) Ì‡L ,Ïe·‚a Ák BÏ LÈ Ôk≈≈…«ƒ¿∆ƒƒ«»
,Ck ¯ÓB‡בגבול ולא גבול בבלי רק הוא שכוחו טוען qÁÓ¯אלא ‰z‡ ≈»«»¿«≈

ÛBÒŒÔÈ‡ B�È‡L ‡ˆÓ�Â) B˙eÓÏLלהגביל יכול שאינו חסרון בו יש כי ¿≈¿ƒ¿»∆≈≈
הכל). שלמות ואיננו אמיתי איןֿסוף איננו כבר ובמילא בגבול, עצמו את

CkŒ¯Á‡Â35סופי אין אור שהאיר ‡˙הקדושֿברוךֿהואlÒ˜לאחר ¿««»ƒ≈∆
„v‰ ÏÚ ÏB„b‰ B¯B‡שהיה הראשון הצמצום של ייחודו שזה כמבואר «»«««

במידה האור מיעוט רק ולא ביותר גדול והסתר צמצום היינו סילוק, בדרך

˜ˆ¯מסוימת „Á‡ Â˜ CLÓ�Âלהתעלמות שגרם הצמצום לאחר , ¿ƒ¿««∆»»»
חזר האור, של דקמוחלטת מועט אור והאיר eÎ',כקוהקדושֿברוךֿהוא

‰fnLהקו ‰‰eÏLÏzL˙מאור ¯„Ò Ïk ‰e‰˙�האלוקי האור שבו ∆ƒ∆ƒ¿«»»≈∆«ƒ¿«¿¿
הדרגתית בצורה ומתעלם Ì�LiLיורד ,‡ˆÓ�Â האור. ירידת בתהליך ¿ƒ¿»∆∆¿»

מוגבלים ונבראים עולמות להוות כדי למטה ˆÌÈÓeˆÓמלמעלה ‰nk«»ƒ¿ƒ
נוספים והעלם ירידה גורם מהם אחד ‰33Âwשכל ˙�ÈÁa והאיר. שחזר ¿ƒ«««

כאמור, הראשון, הצמצום לאחר

ÌeˆÓˆ ÏL ÔÈ�Ú ‡e‰ƒ¿»∆ƒ¿
בהארת שמדובר למרות והעלם,

˜ˆ¯אור Â˜ ‡e‰ Âw‰ Èk ,ƒ«««»»
‰·Á¯‰‰ CÙ‰אין האור של ≈∆««¿»»

והתפשטות הרחבה שהיא סוף

סוף", "אין גבול, ≈«∆ÔÎlLללא
‰Êa ‰NÚ� ÛBÒ ÛBÒ È¯‰¬≈«¬»»∆
בסדר היורד הקו מאור

רבות דרגות של השתלשלות

ÏÚÙa Ïe·b‰ ÔÈ�Úבבריאת ƒ¿««¿¿…«
מוגבלים ונבראים .עולמות

,¯˙BÈ ˙ew„·eהכוונה אין ¿«≈
אלא מצומצם באור שהאיר לקו

ŒÔÈ‡aL Ïe·b‰ Ák ‡e‰…««¿∆¿≈
ÛBÒהכל שלמות היותו שבגלל

בלי של בהגדרה מוגבל אינו

את גם בו יש אלא בלבד גבול

להגביל Œ¯B‡cהכוח Ï"pÎÂ)¿««¿
BÏ LiL ÌLk ÛBÒŒÔÈ‡≈¿≈∆≈
BÏ LÈ Ck ,Ïe·b ÈÏaa Ák…««¿ƒ¿»≈
‰ÏÚÓÏe ,(Ïe·ba Ák…««¿¿«¿»

,‰fÓעוד בצורה גבול המושג ƒ∆
ונעלית 'דקה' Ó‰יותר ‡e‰«

„·Ïa BÓLe ‡e‰ ‰È‰M∆»»¿ƒ¿«
(במובן העולם" נברא שלא "עד

לברוא שהרצון קודם של

כלשהו) ביטוי קיבל מוגבלים Ê‰עולמות ÌbL שפרט, העובדה עצם ∆«∆
"שמו" את גם יש Ïe·b,ל"הוא" ÏL ÔÈ�ÚÏ ¯·k ·LÁ�לבלי יחסית ∆¿»¿»¿ƒ¿»∆¿

האמיתי ÏÚÓÏe‰גבול .ÌL ÏL ¯‡z‰ ÔÈ�Ú ‰Êa ¯·k LÈ È¯‰L∆¬≈≈¿»»∆ƒ¿««…«∆≈¿«¿»
,‰fÓנעלית יותר ועוד דקה יותר עוד בצורה גבול של מושג ‰e‡וקיים ƒ∆

,Ïe·b‰ ¯B˜Óe L¯Lלהגביל היכולת ‰Ïe·bעצם ˙�ÈÁaÓ ÔÎÏÂ …∆¿«¿¿»≈ƒ¿ƒ««¿
,Ïe·b‰ ¯B˜Óe L¯LÏ „ÚÂ ,˙ewc‰ ˙ÈÏÎ˙a ‡e‰L BÓk¿∆¿«¿ƒ««¿«¿…∆¿«¿

.ÌÏBÚ‰ ˙eÏLÏzL‰ ¯„Ò Ïk CkŒ¯Á‡ CLÓ�ƒ¿»««»»≈∆ƒ¿«¿¿»»
Ô·eÈ ‰Ê·eלכך הפנימי ‰È‰הטעם ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ˙ÚaL ‰Ó »∆»«∆¿≈¿ƒ«ƒ¿«ƒ»»

‰"aw‰ ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏÓ Ì‰ÈÏÚ ‰Ï‚�c ‰ÏÚ� ÈÎ‰ Èelb‰«ƒ¬ƒ«¬∆¿ƒ¿∆¬≈∆∆∆«¿≈«¿»ƒ«»»
,BÓˆÚ·e B„B·Îaלעיל È‰iL‰כמבואר È„k Èkדבר של ÔÈ�Úבסופו ƒ¿¿«¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿«
˙eËLÙa ‰l‡b‰הזה העולם של המציאות גדרי בתוך ,בפועלֿממש, «¿À»¿«¿
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ze`ltp ep`x` mixvn ux`n jz`v inik

מל ּדוּיקם מּצב ּגּופא ּובמצרים ּבפׁשטּות, מצרים ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָארץ
יֹוסף את ידע לא אׁשר מצרים על לא22חדׁש ואמר , ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

הוי' את אחר23ידעּתי ּבמקֹום וכּמבאר הּכיר24, ׁשּפרעה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ
יסֹוד הוי', ּבׁשם מהּֿׁשאיןּֿכן אלקים, ּבׁשם 25רק ְְְֱֲִֵֵֵֵֶַַָָֹ

הוי' (ראׁשיּֿתבֹות החכמֹות ועּמּוד לידע26היסֹודֹות ( ְְְֲֵֵֵַַַַָָָָ
ידע. לא נמצא, ּכל ממציא והּוא ראׁשֹון מצּוי ׁשם ְְְִִִֵֶַַָָָָָֹׁשּיׁש
עד ּבפׁשטּות, ּבמצרים הּׁשעּבּוד ענין נׁשּתלׁשל ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַּומּזה

וכּו'. קׁשה ְֲַָָָלעבֹודה

Ì�Ó‡ּבעבֹודת דמצרים מציאּות ׁשּתהיה האפׁשרּות »¿»ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָ
הּוא ּומקֹורּה ׁשרׁשּה ּבעֹולם, ּומּזה ְְִֶָָָָָָָָהאדם,

ידּוע ּדהּנה, היתה27למעלה. ּכּלם העֹולמֹות ׁשּבריאת ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֻ
ּומּזה ּוגבּורֹות, צמצּום מצרים28עלֿידי ענין נׁשּתלׁשל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַ

ּופרסאֹות הפסקים ׁשעלֿידי ועד ּדקדּׁשה, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֻּוגבּורֹות
ּדהּנה ּכפׁשּוטֹו. מצרים ענין מּזה נמׁש וכּו' ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַוצמצּומים

ז"ל רּבֹותינּו (ׁשּזה29אמרּו העֹולם נברא ׁשּלא עד ְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּבלבד,30ּכֹולל ּוׁשמֹו הּוא היה העֹולם) נאצל ׁשּלא עד ְְֱִֵֶֶַַַָָָָֹ

עדין לקרֹותּה ׁשּי אין זֹו ׁשּבחינה ׁשם, ּבחינת רק ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשהּוא
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ח.22) א, ב.23)שמות ה, וש"נ.24)שם ערה. ע' אוה"ע ערך הערכיםֿחב"ד ספר וראה שס. ע' עטר"ת סה"מ רמב"ם25)ראה

יסוה"ת. הל' הרמב"ם.26)ריש נכד ― הנגיד ר"ד בשם רמב"ם מערכת הגדולים ב).27)שם ענף א (שער בתחלתו ע"ח ראה

ואילך. 159 ס"ע שם תש"ח סה"מ בכ"ז 28.158)וראה ע' שם סה"מ פ"ג.29)ראה פ"ב.30)פדר"א היחוד חלק הקודש עבודת

וש"נ. ואילך. תמ ע' ד' כרך הערכיםֿחב"ד ספר וראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ניכר שבעולם הגבול והגבלות במצרים היא כשהעבודה אבל מורגשות ולא

eËLÙa˙,ונרגש ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡ ÔÈ�Ú ‰fÓ ÏLÏzLnL „Úארץ «∆ƒ¿«¿≈ƒ∆ƒ¿«∆∆ƒ¿«ƒ¿«¿
בעבודתם הגבלות להם וגורמת לישראל Ùeb‡שמצירה ÌÈ¯ˆÓ·eעצמה ¿ƒ¿«ƒ»

·vÓבמיוחד Ú„Èירוד ‡Ï ¯L‡ ÌÈ¯ˆÓ ÏÚ L„Á CÏÓ Ì˜iÂc «»¿«»»∆∆»»«ƒ¿»ƒ¬∆…»«
ÛÒBÈ לישראל22‡˙ ומיצר ∆≈

פרך בעבודת אותם ,ומעביד
˙‡ ÈzÚ„È ‡Ï ¯Ó‡Â¿»«…»«¿ƒ∆

'ÈÂ‰23ברוחניות שגם היינו ¬»»
לאלוקות, מנגד «…¿»¿nÎÂ·‡¯הוא

¯Á‡ ÌB˜Óa24שהמשמעות ¿»«≈
"לא פרעה דברי של הפנימית

היא ה'" את …¿»∆Ú¯tL‰ידעתי
,ÌÈ˜Ï‡ ÌLa ˜¯ ¯Èk‰ƒƒ«¿≈¡…ƒ
,'ÈÂ‰ ÌLa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿≈¬»»
כותב הוי' שם ידיעת ועל

הראשונה בהלכה הרמב"ם

תורה' 'משנה BÒÈ25„בספרו ¿
˙BÓÎÁ‰ „enÚÂ ˙B„BÒÈ‰«¿¿««»¿

˙B·zŒÈL‡¯)ארבעת של »≈≈
של האותיות הן הללו המילים

)26ה][=יֿהֿוֿ‰ÈÂ'שם ¬»»
Ú„ÈÏלדעתÌL LiL,ענין ≈«∆≈»

של ¯‡ÔBLמציאות ÈeˆÓ»ƒ
אחרת מציאות כל לו קדמה שלא

‡e‰Â'הויÏk ‡ÈˆÓÓ ¿«¿ƒ»
,‡ˆÓ�פרעה זאת fÓe‰את .Ú„È ‡Ïידיעה חוסר של הרוחני מהיצר ƒ¿»…»«ƒ∆

פרעה אצל שהיה בה' לדרגה�ÏLÏzLוהכרה מדרגה נוספת ירידה לאחר ƒ¿«¿≈
שנהיה ˜L‰עד ‰„B·ÚÏ „Ú ,˙eËLÙa ÌÈ¯ˆÓa „eaÚM‰ ÔÈ�Úƒ¿««ƒ¿¿ƒ¿«ƒ¿«¿««¬»»»

רוחני 'שעבוד' רק ולא כפשוטו ¿eÎÂ'.בפועל
ÌÈ¯ˆÓ„ ˙e‡ÈˆÓ ‰È‰zL ˙e¯LÙ‡‰ Ì�Ó‡ומיצר והגבלה מדידה »¿»»∆¿»∆ƒ¿∆¿ƒ¿ƒ¿«ƒ

‰fÓe ,Ì„‡‰ ˙„B·Úaוישתלשלו יבואו לעילÌÏBÚaהדברים (כאמור «¬«»»»ƒ∆»»
בעולם), המתרחש על השפעה יש האדם d¯B˜Óeשלמעשי dL¯Lשל »¿»¿»

הזו ÏÚÓÏ‰האפשרות ‡e‰.באלוקותÚe„È ,‰p‰c27˙‡È¯aL ¿«¿»¿ƒ≈»«∆¿ƒ«
ÌeˆÓˆ È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰ Ìlk ˙BÓÏBÚ‰האור של והסתר העלם »»À»»¿»«¿≈ƒ¿

עולמות ממנו להתהוות שיוכלו כך שלו ההארה וצמצום מוגבל הבלתי האלוקי

מאיר היה האור אילו וההסתר, הצמצום ללא שכן ומוגבלים. מדודים ונבראים

להתקיים יכולים היו ולא הגדול האור מפני מתבטלים היו הנבראים גבול, ללא

˙B¯e·‚eמהגילוי בשונה עליונה, הגבורה ממידת נובעים וההעלם הצמצום ¿
החסד, ממידת שנובעים הבלתיfÓe28‰וההשפעה האלוקי האור מצמצום ƒ∆

ומוגבל מועט אור רק ממנו שיתגלה עד ÌÈ¯ˆÓמוגבל ÔÈ�Ú ÏLÏzL�ƒ¿«¿≈ƒ¿«ƒ¿«ƒ
‰M„˜c ˙B¯e·‚eהםשכן ומידה גבול המושג ועצם הגבורות מידת ¿ƒ¿À»

כוח כמו בדיוק הקדושֿברוךֿהוא של כוח הוא הגבול (וכוח בקדושה מושגים

גבול), והצמצוםÚÂ„הבלי הירידה ‰ÌÈ˜ÒÙשבהמשך È„ÈŒÏÚL ¿«∆«¿≈∆¿≈ƒ
האור «¿»B‡Ò¯Ùe˙בהתגלות

המבדלים ומסכים מחיצות

"והבדילה הפסוק (על ומסתירים

"פרסא" בתרגום נאמר הפרוכת"

כעין הוא הפרסאות וענין

את המונעים ו'וילונות' 'מסכים'

האור) ÌÈÓeˆÓˆÂ¿ƒ¿ƒהתגלות
צמצומיםeÎÂ'נוספים לאחר ¿

האור וירידת ועצומים רבים

רבות בירידות לדרגה מדרגה

מועט כך כל נעשה האור מאד,

להתהוות שיכולים נסתר כך וכל

היפך שהם דברים גם ממנו

ואז fÓ‰הקדושה CLÓ�ƒ¿«ƒ∆
.BËeLÙk ÌÈ¯ˆÓ ÔÈ�Úƒ¿«ƒ¿«ƒƒ¿

e�È˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰p‰c¿ƒ≈»¿«≈
Ï"Ê29‡¯·� ‡lL „Ú ««∆…ƒ¿»

ÌÏBÚ‰העולם שנברא לפני »»
ÏÏBkהזה ‰fL)30„Ú ∆∆≈«

ÌÏBÚ‰ Ïˆ‡� ‡lLהתהוות ∆…∆¡«»»
היא והנבראים העולמות

ומיעוט לצמצום עד לדרגה מדרגה האיןֿסופי האלוקי האור ירידת באמצעות

וכיוון מוגבלים, ונבראים עולמות גם ממנו שמתהווים כזו במידה האור

בין ביותר גדולים ופערים הבדלים יש רבֿשלבים, הדרגתי בתהליך שמדובר

אצילות ההשתלשלות, סדר של העולמות לארבעת וביחס השונות. הדרגות

מוגדרת מציאות עם כבריאה מוגדר לא האצילות עולם ועשייה, יצירה בריאה

קרוב כלומר "אצלו", מלשון אצילות נקרא הוא "עולם" הוא שגם למרות אלא

לגביו לומר ראוי לא ולכן ממש", "אלוקות ונחשב בעצמו לקדושֿברוךֿהוא

קודם˘�·¯‡קודם בתורת˘�‡ˆÏאלא מקומות בכמה כי להוסיף ויש .

לא נאצל" שלא "עד קבלה בספרי התוספת שמשמעות מבואר החסידות

תחילת שהיא דכללות" ל"אצילות אלא הפרטי האצילות לעולם מתייחסת

הדק המועט האור הקו", "אור של הצמצוםההתגלות לאחר שהאיר כקו,

לא הבריאה שקודם זה ובשלב האיןֿסופי) האלוקי האור על הראשון וההסתר

אלא ונבראים לעולמות מקום נתינת ‰e‡הייתה ‰È‰הקדושֿברוךֿהוא »»
CiL ÔÈ‡ BÊ ‰�ÈÁaL ,ÌL ˙�ÈÁa ˜¯ ‡e‰L ,„·Ïa BÓLe¿ƒ¿«∆«¿ƒ«≈∆¿ƒ»≈«»
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ט d"nyz'd ,oqip `"i

אֹור ּב31ּבׁשם הּוא ּגּופא הּׁשם ּדענין מּזֹו, ויתירה אפן. ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹ
(הּוא ּדׁשניהם זאת, ועֹוד הּוא, ּבחינת עם קׁשּור ְְְִִִֵֶֶַָֹׁשהּוא

ּדבלבד ּבאפן הם האֹורKMÎxg`e.32ּוׁשמֹו) ענין יׁשנֹו ְְְְִֵֶַֹ§©©¨ְְִֶַָ
אמרּו33כּו' ׁשעלֿזה ׁשלימּותא34, הּוא ּדאֹורֿאיןֿסֹוף ְְְֵֵֶֶַָָ

ּכח לֹו יׁש ּכן ּגבּול ּבבלי ּכח לֹו ׁשּיׁש ּוכׁשם ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָֹֹּדכּוּלא,
ׁשלמּותֹו מחּסר אּתה ,ּכ אֹומר איֿאּתה ׁשאם ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָּבגבּול,

ואחרּֿכ איןֿסֹוף). ׁשאינֹו אֹורֹו35(ונמצא את סּלק ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ
נתהּוה ׁשּמּזה כּו', קצר אחד קו ונמׁש הּצד על ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּגדֹול
ּכּמה ׁשּיׁשנם ונמצא, ההׁשּתלׁשלּות. סדר ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָּכל

הּקו33צמצּומים ּכי צמצּום, ׁשל ענין הּוא הּקו ּבחינת . ְְְְִִִִִִֶַַַַַָ
נעׂשה סֹוף סֹוף הרי ׁשּלכן ההרחבה, הפ קצר קו ְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּוא
הּגבּול ּכח הּוא יֹותר, ּובדּקּות ּבפעל. הּגבּול ענין ְְְְְִֵֶַַַַַַָֹֹּבזה
ּכח לֹו ׁשּיׁש ּכׁשם ּדאֹורֿאיןֿסֹוף (וכּנ"ל ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַֹׁשּבאיןֿסֹוף
הּוא מּזה, ּולמעלה ּבּגבּול), ּכח לֹו יׁש ּכ ּגבּול, ְְְְְִִֵֶַַַַָָֹּבּבלי
לענין ּכבר נחׁשב זה ׁשּגם ּבלבד, ּוׁשמֹו הּוא ּׁשהיה ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָמה
ׁשם. ׁשל הּתאר ענין ּבזה ּכבר יׁש ׁשהרי ּגבּול, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשל
מּבחינת ולכן הּגבּול, ּומקֹור ׁשרׁש הּוא מּזה, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹּולמעלה
ּומקֹור לׁשרׁש ועד הּדּקּות, ּבתכלית ׁשהּוא ּכמֹו ְְְְְְְִֶֶַַַַַֹהּגבּול
העֹולם. הׁשּתלׁשלּות סדר ּכל אחרּֿכ נמׁש ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָהּגבּול,
הכי הּגּלּוי היה מצרים יציאת ׁשּבעת מה יּובן ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּובזה
ּבכבֹודֹו הּקּב"ה הּמלכים מלכי מל עליהם ּדנגלה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָנעלה
צרי ּבפׁשטּות, הּגאּלה ענין ׁשּיהיה ּכדי ּכי ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֻּובעצמֹו,
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וש"נ.31) תעז. ע' ב' כרך הערכיםֿחב"ד ספר תרס"ט. אנכי ד"ה ואילך.32)ראה תסו ע' ד' כרך הערכיםֿחב"ד ספר גם בכ"ז ראה

וש"נ. ואילך. (תשמ"ה).33)תעג זו שנה לגני באתי ד"ה גם קנו.34)ראה ע' ענינים אוה"ת גם וראה פ"ח. ח"א הקודש עבודת

וש"נ. שפו. ע' ג' כרך הערכיםֿחב"ד שם.35)ספר אוה"ת וראה שם. ע"ח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

¯B‡ ÌLa ÔÈ„Ú d˙B¯˜Ï31מאורו התפשטות יש אור של מקור לכל ƒ¿»¬«ƒ¿≈
סוף אין אור ממנו שיאיר מחייבת הקדושֿברוךֿהוא של מציאותו עצם ,ולכן
נקרא לא עדיין ולכן האיר ולא במקורו כלול היה האור הבריאה קודם אבל

מקומות, בכמה המבואר לפי (והיא, שם בבחינת רק אלא אור ‰ÏÂÎÈ˙בשם

להאיר, הקדושֿברוךֿהוא של

"הוא" בין משווים ולכן

האיר לא "שמו" כי ו"שמו",

אלא האור ממקור שנבדל כאור

ממציאות נפרד בלתי חלק היה

של שמו כמשל עצמו, המאור

משלו מציאות לו שאין האדם

האדם). של ממציאותו הנפרדת

ÌM‰ ÔÈ�Úc ,BfÓ ‰¯È˙ÈÂƒ≈»ƒ¿ƒ¿««≈
‡ÙebעצמוÔÙ‡a ‡e‰ »¿…∆

˙�ÈÁa ÌÚ ¯eL˜ ‡e‰L∆»ƒ¿ƒ«
‡e‰,כאחד נזכרים שניהם ולכן

ושמו", Ê‡˙,"הוא „BÚÂ¿…
Ì‰ (BÓLe ‡e‰) Ì‰È�Lcƒ¿≈∆¿≈

„·Ï·c ÔÙ‡a32"ו"שמו ¿…∆¿ƒ¿«
היינו ב"הוא", כך כל דבוק

עד בעצמו, הקדושֿברוךֿהוא

הם "שמו" וגם "הוא" שגם

מקום נתינת כל ללא בלבד,

נוספת. «»»¿CkŒ¯Á‡Âלמציאות

הקדושֿ של ברצונו שעלה לאחר

נבראים לברוא ברוךֿהוא

‰‡B¯ועולמות ÔÈ�Ú B�LÈ∆¿ƒ¿«»
'eÎ33של התפשטות שהוא

האור, למקור מחוץ האור

e¯Ó‡ ‰ÊŒÏÚL34 ∆«∆»¿
≈¿ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡cהמקובלים

‡leÎc ‡˙eÓÈÏL ‡e‰,חיסרון כל ללא הכל LiLשלימות ÌLÎe ¿≈»¿»¿≈∆≈
Ïe·b ÈÏ·a Ák BÏמקור) מאור של אור בהיותו "איןֿסוף" הוא שהרי …«ƒ¿ƒ¿

מוגבל ובלתי אינסופי ‡z‡ŒÈ‰אור) Ì‡L ,Ïe·‚a Ák BÏ LÈ Ôk≈≈…«ƒ¿∆ƒƒ«»
,Ck ¯ÓB‡בגבול ולא גבול בבלי רק הוא שכוחו טוען qÁÓ¯אלא ‰z‡ ≈»«»¿«≈

ÛBÒŒÔÈ‡ B�È‡L ‡ˆÓ�Â) B˙eÓÏLלהגביל יכול שאינו חסרון בו יש כי ¿≈¿ƒ¿»∆≈≈
הכל). שלמות ואיננו אמיתי איןֿסוף איננו כבר ובמילא בגבול, עצמו את

CkŒ¯Á‡Â35סופי אין אור שהאיר ‡˙הקדושֿברוךֿהואlÒ˜לאחר ¿««»ƒ≈∆
„v‰ ÏÚ ÏB„b‰ B¯B‡שהיה הראשון הצמצום של ייחודו שזה כמבואר «»«««

במידה האור מיעוט רק ולא ביותר גדול והסתר צמצום היינו סילוק, בדרך

˜ˆ¯מסוימת „Á‡ Â˜ CLÓ�Âלהתעלמות שגרם הצמצום לאחר , ¿ƒ¿««∆»»»
חזר האור, של דקמוחלטת מועט אור והאיר eÎ',כקוהקדושֿברוךֿהוא

‰fnLהקו ‰‰eÏLÏzL˙מאור ¯„Ò Ïk ‰e‰˙�האלוקי האור שבו ∆ƒ∆ƒ¿«»»≈∆«ƒ¿«¿¿
הדרגתית בצורה ומתעלם Ì�LiLיורד ,‡ˆÓ�Â האור. ירידת בתהליך ¿ƒ¿»∆∆¿»

מוגבלים ונבראים עולמות להוות כדי למטה ˆÌÈÓeˆÓמלמעלה ‰nk«»ƒ¿ƒ
נוספים והעלם ירידה גורם מהם אחד ‰33Âwשכל ˙�ÈÁa והאיר. שחזר ¿ƒ«««

כאמור, הראשון, הצמצום לאחר

ÌeˆÓˆ ÏL ÔÈ�Ú ‡e‰ƒ¿»∆ƒ¿
בהארת שמדובר למרות והעלם,

˜ˆ¯אור Â˜ ‡e‰ Âw‰ Èk ,ƒ«««»»
‰·Á¯‰‰ CÙ‰אין האור של ≈∆««¿»»

והתפשטות הרחבה שהיא סוף

סוף", "אין גבול, ≈«∆ÔÎlLללא
‰Êa ‰NÚ� ÛBÒ ÛBÒ È¯‰¬≈«¬»»∆
בסדר היורד הקו מאור

רבות דרגות של השתלשלות

ÏÚÙa Ïe·b‰ ÔÈ�Úבבריאת ƒ¿««¿¿…«
מוגבלים ונבראים .עולמות

,¯˙BÈ ˙ew„·eהכוונה אין ¿«≈
אלא מצומצם באור שהאיר לקו

ŒÔÈ‡aL Ïe·b‰ Ák ‡e‰…««¿∆¿≈
ÛBÒהכל שלמות היותו שבגלל

בלי של בהגדרה מוגבל אינו

את גם בו יש אלא בלבד גבול

להגביל Œ¯B‡cהכוח Ï"pÎÂ)¿««¿
BÏ LiL ÌLk ÛBÒŒÔÈ‡≈¿≈∆≈
BÏ LÈ Ck ,Ïe·b ÈÏaa Ák…««¿ƒ¿»≈
‰ÏÚÓÏe ,(Ïe·ba Ák…««¿¿«¿»

,‰fÓעוד בצורה גבול המושג ƒ∆
ונעלית 'דקה' Ó‰יותר ‡e‰«

„·Ïa BÓLe ‡e‰ ‰È‰M∆»»¿ƒ¿«
(במובן העולם" נברא שלא "עד

לברוא שהרצון קודם של

כלשהו) ביטוי קיבל מוגבלים Ê‰עולמות ÌbL שפרט, העובדה עצם ∆«∆
"שמו" את גם יש Ïe·b,ל"הוא" ÏL ÔÈ�ÚÏ ¯·k ·LÁ�לבלי יחסית ∆¿»¿»¿ƒ¿»∆¿

האמיתי ÏÚÓÏe‰גבול .ÌL ÏL ¯‡z‰ ÔÈ�Ú ‰Êa ¯·k LÈ È¯‰L∆¬≈≈¿»»∆ƒ¿««…«∆≈¿«¿»
,‰fÓנעלית יותר ועוד דקה יותר עוד בצורה גבול של מושג ‰e‡וקיים ƒ∆

,Ïe·b‰ ¯B˜Óe L¯Lלהגביל היכולת ‰Ïe·bעצם ˙�ÈÁaÓ ÔÎÏÂ …∆¿«¿¿»≈ƒ¿ƒ««¿
,Ïe·b‰ ¯B˜Óe L¯LÏ „ÚÂ ,˙ewc‰ ˙ÈÏÎ˙a ‡e‰L BÓk¿∆¿«¿ƒ««¿«¿…∆¿«¿

.ÌÏBÚ‰ ˙eÏLÏzL‰ ¯„Ò Ïk CkŒ¯Á‡ CLÓ�ƒ¿»««»»≈∆ƒ¿«¿¿»»
Ô·eÈ ‰Ê·eלכך הפנימי ‰È‰הטעם ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ˙ÚaL ‰Ó »∆»«∆¿≈¿ƒ«ƒ¿«ƒ»»

‰"aw‰ ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏÓ Ì‰ÈÏÚ ‰Ï‚�c ‰ÏÚ� ÈÎ‰ Èelb‰«ƒ¬ƒ«¬∆¿ƒ¿∆¬≈∆∆∆«¿≈«¿»ƒ«»»
,BÓˆÚ·e B„B·Îaלעיל È‰iL‰כמבואר È„k Èkדבר של ÔÈ�Úבסופו ƒ¿¿«¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿«
˙eËLÙa ‰l‡b‰הזה העולם של המציאות גדרי בתוך ,בפועלֿממש, «¿À»¿«¿
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d"nyz'dי ,oqip `"i

ז"ל רּבֹותינּו הּוא40ּוכמאמר הּתפּלה לפני ׁשהאדם ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָ
ּבאּפֹו נׁשמה ואינּה41ּבבחינת ּבאּפֹו רק היא ׁשּנׁשמתֹו , ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ

מּׁשנתֹו נעֹור ׁשּזהֿעּתה (ּכיון הּגּוף ּבכל ),42ּבהתּפׁשטּות ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ
הּׁשמימה מּגיע וראׁשֹו ארצה מּצב סּלם היא ,43והּתפּלה ְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָֹֻֻ

ד' ּבּה יׁש הּתפּלה ּכ ׁשליבֹות, ד' ּבֹו יׁש ׁשהּסּלם ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻּדכמֹו
למעלה עד מּלמּטה ּכללּיֹות, היא44ׁשליבֹות ּדההתחלה . ְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָ

הּוא ּוׁשלמּות והּסּיּום לה', הֹודּו ההֹודאה, ְְְְִִֵַַַַָָּבענין
קּמי ּכעבּדא ׁשהיא העמידה ּבתפּלת הד', ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָּבּׁשליבה

אצילּות45מריּה העֹולמֹות, ד' ּכנגד הן הּׁשליבֹות וד' . ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָ
עׂשּיה יצירה (ּדאסּתּכל46ּבריאה הּתֹורה ּובלּמּוד , ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָ
עלמא ּוברא ּפׁשט47ּבאֹורייתא ּדפרּד"ס, הׁשלּבים ד' הן ( ְְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָ

ּבתחּלה היא הּׁשליבֹות ּבד' העלּיה וענין סֹוד. ּדרּוׁש ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָרמז
הּיצירה, לעֹולם מּזה למעלה ואחרּֿכ העׂשּיה, ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָלעֹולם
מּזה ּולמעלה הּבריאה, לעֹולם מּזה למעלה ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָואחרּֿכ

אֹומרים ועלֿזה האצילּות. ּבי48לעֹולם ׁשּנתּת נׁשמה ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָ
ּבי, נפחּתּה אּתה יצרּתּה אּתה בראתּה אּתה היא ְְְְְְִִַַַַַָָָָָָָָטהֹורה
ּבריאהֿיצירהֿ עֹולמֹות הם ּבראתּה יצרּתּה ְְְְְְְִִֵַַָָָָָָָנפחּתּה
ּבי, ׁשּנתּת נׁשמה ּבחינת הּוא האצילּות ועֹולם ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָעׂשּיה,

נֹותן יפה ּבעין הּנֹותן האחדּות.49ּדכל עֹולם הּוא ּכי , ְְְִִֵֵַַַָָָָָ
קּמי ּכעבּדא ׁשּבּתפּלה, העלּיה ׁשלמּות היא זה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּולעֹולם

ֵָמריּה.
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א.40) יד, ס"ג.41)ברכות ספ"ט או"ח אדה"ז שו"ע שם. ברכות וראה כב. ב, א42)ישעי' תתרכו, ח"ו בראשית אוה"ת ראה

וש"נ. ואילך). תסו ע' (לקמן ניסן די"ג ודור דור בכל ד"ה שלאח"ז מאמר ובארוכה רסו,43)ואילך. ח"א זוהר וראה יב. כח, ויצא

תמ"ה. תקו"ז ב. שו, ח"ג וש"נ.44)ב. .80 ע' תש"ח סה"מ א.45)ראה יו"ד, שבת פ"א.46)ראה התפלה שער חיים עץ פרי ראה

אֿב.47)ובכ"מ. קסא, ה"ג).48)זח"ב פ"ז תפלה הל' רמב"ם ב. ס, (מברכות השחר א.49)ברכות נג, ב"ב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ממדידה למעלה ויתעלה באמת לאלוקות ויתבטל אלוקות ענייני וירגיש

Ï"Êוהגבלה. e�È˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe40‡e‰ ‰lÙz‰ È�ÙÏ Ì„‡‰L ¿«¬««≈«∆»»»ƒ¿≈«¿ƒ»
Bt‡a ‰ÓL� ˙�ÈÁ·a41,הפסוק מלשון כמובן ביותר נמוכה דרגה שהיא ƒ¿ƒ«¿»»¿«

מצב זהו כי הוא" נחשב במה כי באפו, נשמה אשר האדם מן לכם "חדלו

Bt‡a ˜¯ ‡È‰ B˙ÓLpL∆ƒ¿»ƒ«¿«
ÏÎa ˙eËLt˙‰a d�È‡Â¿≈»¿ƒ¿«¿¿»
‰zÚŒ‰fL ÔÂÈk) Ûeb‰«≈»∆∆«»

B˙�MÓ ¯BÚ�42לא ועדיין ≈ƒ¿»
כך ה' בעבודת עסק ולא התפלל

להתפשט לנשמתו גרם שלא

הגוף), בכל ולהתבטא

‡È‰ ‰lÙz‰ÂכמשלÌlÒ ¿«¿ƒ»ƒÀ»
ÚÈbÓ BL‡¯Â ‰ˆ¯‡ ·vÓÀ»«¿»¿…«ƒ«

‰ÓÈÓM‰43,שהסולם כשם «»«¿»
באמצעותו אבל הארץ על ניצב

התפילה כך למעלה לעלות ניתן

הנמצא האדם שבו האמצעי היא

(אותה נחותה רוחנית בדרגה

להתעלות יכול הארץ) מסמלת

למעלה ביותר גבוהה לדרגה

ועליה השמים) מסמלים (אותה

משלב הדרגתית עליה היא זו

LÈלשלב Ìlq‰L BÓÎcƒ¿∆«À»≈
Ck ,˙B·ÈÏL '„ Ba¿ƒ»
'„ da LÈ ‰lÙz‰«¿ƒ»≈»
‰hÓlÓ ,˙BiÏÏk ˙B·ÈÏL¿ƒ¿»ƒƒ¿«»

‰ÏÚÓÏ „Ú44שהולך כפי «¿«¿»
‰È‡ומפרט. ‰ÏÁ˙‰‰c¿««¿»»ƒ

e„B‰ ,‰‡„B‰‰ ÔÈ�Úa¿ƒ¿««»»
,'‰Ïהודאה של מצב וכאמור «

נחות מצב הוא eÓÏLe˙בלבד Ìeiq‰Âהעלייה ÈÏMa·‰של ‡e‰ ¿«ƒ¿≈«¿ƒ»
‰„ÈÓÚ‰ ˙lÙ˙a עשרה‰„', שמונה ˜Ènתפילת ‡c·Úk ‡È‰L «ƒ¿ƒ«»¬ƒ»∆ƒ¿«¿»«≈

dÈ¯Ó45עומד שהוא כך כדי עד התעלה שהאדם כלומר אדונו, לפני כעבד »≈
כמו עצמית, ישות תחושת כל ללא מוחלט, בביטול הקדושֿברוךֿהוא לפני

לבחינה הודאה של התחתונה הבחינה בין ובתווך אדונו, לפני שעומד עבד

שמע וקריאת דזמרה פסוקי דרגותֿביניים שתי יש הביטול תכלית של העליונה

כאמור כי דרגות כמה יש עצמן הדרגות מארבעת אחת בכל וגם וברכותיה

לשלב. משלב הדרגתית בצורה היא „'העליה „‚�k Ô‰ ˙B·ÈÏM‰ '„Â¿«¿ƒ≈¿∆∆
‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯a ˙eÏÈˆ‡ ,˙BÓÏBÚ‰46בתחילת כי עבודת, »»¬ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

העשייה, לעולם בדומה 'יש' כמציאות עצמו את רואה עדיין האדם התפילה

מכן לאחר היצירה, שבעולם (הרוחניים) הנבראים כמו מתבטל הוא כך אחר

לביטול מגיע הוא העמידה ובתפילת היצירה, שבעולם לנבראים דומה הוא

האצילות בעולם ששורר לאלוקות הביטול כמו ‰Bz¯‰מוחלט „enÏ·e¿ƒ«»
‡ÓÏÚ ‡¯·e ‡˙ÈÈ¯B‡a ÏkzÒ‡c)47הסתכל הקדושֿברוךֿהוא ¿ƒ¿«≈¿«¿»»»»¿»

העולם) וקיום לבריאת היסוד היא שהתורה היינו העולם, את וברא ≈‰Ôבתורה
,Ò"c¯Ùc ÌÈaÏL‰ '„«¿«ƒ¿«¿≈

ËLtהעשייה עולם ¯ÊÓכנגד ¿»∆∆
היצירה עולם כנגדLe¯cכנגד ¿

הבריאה עולםBÒ„עולם כנגד

האצילות.

'„a ‰iÏÚ‰ ÔÈ�ÚÂ¿ƒ¿«»¬ƒ»¿
˙B·ÈÏM‰התפילה סולם של «¿ƒ

גםוכ התורהן È‰ƒ‡בלימוד
,‰iNÚ‰ ÌÏBÚÏ ‰lÁ˙aƒ¿ƒ»¿«»¬ƒ»
‰fÓ ‰ÏÚÓÏ CkŒ¯Á‡Â¿««»¿«¿»ƒ∆
Œ¯Á‡Â ,‰¯Èˆi‰ ÌÏBÚÏ¿««¿ƒ»¿««
ÌÏBÚÏ ‰fÓ ‰ÏÚÓÏ Ck»¿«¿»ƒ∆¿«
‰fÓ ‰ÏÚÓÏe ,‰‡È¯a‰«¿ƒ»¿«¿»ƒ∆

˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚÏכאמור ¿«»¬ƒ
העליותÊŒÏÚÂ‰לעיל. כנגד ¿«∆

עולם עד העשייה מעולם

בברכותÌÈ¯ÓB‡48האצילות ¿ƒ
Èaהשחר z˙pL ‰ÓL�¿»»∆»«»ƒ

d˙‡¯· ‰z‡ ‡È‰ ‰¯B‰Ë¿»ƒ«»¿»»
dzÁÙ� ‰z‡ dz¯ˆÈ ‰z‡«»¿«¿»«»¿«¿»

,Èaהביטויים ושלושת ƒ
d˙‡¯a dz¯ˆÈ dzÁÙ�¿«¿»¿«¿»¿»»

Ì‰כנגדŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚ ≈»¿ƒ»
ÌÏBÚÂ ,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»¿»
˙�ÈÁa ‡e‰ ˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ¿ƒ«
ÏÎc ,Èa z˙pL ‰ÓL�¿»»∆»«»ƒ¿»

Ô˙B� ‰ÙÈ ÔÈÚa Ô˙Bp‰49,הייתה מה ספק ויש מתנה לחברו הנותן לגבי «≈¿«ƒ»»≈
הנותן "כל כי שבספק החלק את גם נתן הסתם שמן ז"ל חכמינו אמרו הנתינה

והיא יפה בעין יהודי לכל נתן שהקדושֿברוךֿהוא הנשמה כך נותן", יפה בעין

מזה נחותים מעולמות ולא האצילות מעולם ‰e‡נשמה Èkהאצילות עולם ƒ
‰‡e„Á˙הוא ÌÏBÚ,לאלוקות סתירה שמהווה 'יש' מציאות בו שאין »»«¿

נחשב האצילות עולם גם מסויימות מבחינות שאמנם בחסידות כמבואר

"אלוקות הוא זאת בכל בריאהֿיצירהֿעשייה, לעולמות מסויים בדמיון "עולם"

העולמות. השתלשלות מסדר שלמעלה לבחינות בדומה Ê‰ממש" ÌÏBÚÏe¿»∆
האחדות עולם האצילות, ‰iÏÚ‰עולם ˙eÓÏL ‡È‰האדם של ƒ¿≈»¬ƒ»

,‰lÙzaLלאלוקות הביטול לתכלית שמגיע כך כדי עד c·Úk‡שמתעלה ∆«¿ƒ»¿«¿»
dÈ¯Ó Èn˜.לעיל כמבואר אדונו, לפני העבד כביטול «≈»≈
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ze`ltp ep`x` mixvn ux`n jz`v inik

הּמצרים ּדענין ּומקֹור ּבׁשרׁש מצרים יציאת ענין ְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָֹלהיֹות
נגלה ענין וזהּו נעלה, הכי ּומקֹור לׁשרׁש עד ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָֹּוגבּולים,
מהּׁשרׁש ׁשּלמעלה מּבחינה ההמׁשכה היינּו כּו', ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹעליהם

דמצרים. ְְִִַָּומקֹור

‰p‰Âההׁשּתלׁשלּות ׁשּבסדר ּוגבּולים ׁשּבּמיצרים ּכׁשם ¿ƒ≈ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
ּבפׁשטּות למצרים ּׁשּנמׁש עד ּדרגֹות, רּבּוי ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָיׁש
ׁשהּיציאה מּמצרים, הּיציאה ּבענין הּוא ּכן הּזה, ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבעֹולם

אגרׁשּנּו מעט מעט לאט, לאט ׁשּתחּלה36היא היינּו , ְְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָ
ואחרֿ ׁשּבמצרים, ּתחּתֹונה הכי מהּדרּגא הּיציאה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָהּוא
הכי מהּדרּגא לּיציאה עד יֹותר, עליֹונה מדרגא ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּכ

ׁשּכתּוב מה ּגם ׁשּזהּו לֹומר ויׁש ּבמצרים. אנכי37נעלית ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
ׁשהעלּיה היינּו עלה, ּגם אעל ואנכי מצרימה עּמ ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹארד
ּדמּזה למצרים, הירידה ּבדגמת היא מּמצרים ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶַַַַַָָֻוהּיציאה
והדרגה ּבסדר הם והּצמצּומים ׁשהּירידה ׁשּכׁשם ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמּובן,
ּבּיציאה ּגם הּוא עלּֿדרֿזה ּכּנ"ל, למּטה ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָמּלמעלה

והדרגה. ּבסדר ׁשהיא ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָוהעלּיה,

היאÔÈ�Ú‰Âג) העבֹודה ּכללּות ּדהּנה האדם, ּבעבֹודת ¿»ƒ¿»ְְֲֲִִֵַַָָָָָָ
ּדהעבֹודה הּכבד, אל הּקל מן והדרגה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבסדר
טֹוב ועׂשה ואחרּֿכ מרע ּדסּור ּבאפן היא ,38ּבכלל ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹ

ּדתחילת יֹום, ׁשּבכל הּתפּלה ּבעבֹודת ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָועלּֿדרֿזה
והגּבלה, מדידה על הּמֹורה ההֹודאה ּבענין היא ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָהּתפּלה
ּבׁשמֹו קראּו לה' הֹודּו ואחרּֿכ אני מֹודה ,39ּבתחּלה ְְְְֲִִִִִֶַַַָָ

מעלה. למעלה האדם עֹולה הּתפּלה ּבסּיּום אחרּֿכ ְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָורק
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˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆתחילהÔÈ�Úc ¯B˜Óe L¯La ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ÔÈ�Ú »ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿«ƒ¿…∆»¿ƒ¿«
,ÌÈÏe·‚e ÌÈ¯ˆn‰כפי הגבול מושג של הראשונית מההתחלה 'יציאה' «¿»ƒ¿ƒ

הדקות" "בתכלית באיןֿסוף �ÏÚ‰שהוא ÈÎ‰ ¯B˜Óe L¯LÏ „Ú«¿…∆»¬ƒ«¬∆
עצמו Ì‰ÈÏÚבאיןֿסוף ‰Ï‚� ÔÈ�Ú e‰ÊÂ בכבודו, "הקדושֿברוךֿהוא ¿∆ƒ¿»ƒ¿»¬≈∆

‰e�ÈÈובעצמו" ,'eÎ«¿
‰�ÈÁaÓ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ¿ƒ»
¯B˜Óe L¯M‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«…∆»

ÌÈ¯ˆÓ„,המוחלט הבליֿגבול ¿ƒ¿«ƒ
מקום נתינת שיש כלשהילפני

שורש שיש לפני ואפילו לגבול

("מצרים"). הגבול לענין ומקור

ÌÈ¯ˆÈnaL ÌLk ‰p‰Â¿ƒ≈¿≈∆«≈»ƒ
¯„ÒaL ÌÈÏe·‚e¿ƒ∆¿≈∆
Èea¯ LÈ ˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿≈ƒ

,˙B‚¯cשעצם לעיל כמבואר ¿»
לפני הרבה מתחיל גבול המושג

הרבה ואפילו בפועל, הבריאה

ולמעשה הקו. אור התגלות לפני

שבאיןֿסוף מכך נמשך הוא

לענין ומקור שורש יש עצמו

CLÓpMהגבול „Ú«∆ƒ¿«
ÌÏBÚa ˙eËLÙa ÌÈ¯ˆÓÏ¿ƒ¿«ƒ¿«¿»»

‰f‰התחלת בין מאליו וכמובן «∆
ומקורו בשורשו גבול המושג

של והגבלות למיצרים ועד

ריבוי יש הזה בעולם מצרים

דרגותֿביניים של Ôkעצום ,≈
‰‡Èˆi‰ ÔÈ�Úa ‡e‰¿ƒ¿««¿ƒ»

ÌÈ¯ˆnÓדרגות יש בה שגם ƒƒ¿«ƒ
מאד, ‰È‡רבות ‰‡Èˆi‰L∆«¿ƒ»ƒ

ËÚÓ ËÚÓ ,Ë‡Ï Ë‡Ï¿«¿«¿«¿«
epL¯‚‡36,,הדרגתית בצורה ¬»¬∆

שלב אחר lÁzL‰שלב e�ÈÈ‰ראשון b¯c‰Ó‡בשלב ‰‡Èˆi‰ ‡e‰ «¿∆¿ƒ»«¿ƒ»≈««¿»
,ÌÈ¯ˆÓaL ‰�BzÁz ÈÎ‰בפשטות מצרים של והגבלות מיצרים ¬ƒ«¿»∆¿ƒ¿«ƒ

¯˙BÈ ‰�BÈÏÚ ‡‚¯„Ó CkŒ¯Á‡Âומיצרים הגבלות פחות יש שבה ¿««»ƒ«¿»∆¿»≈
'דקים' יותר והגבלות ממצרים גם משתחררים ממנה שיוצאים Ú„ולאחר ,«

ÌÈ¯ˆÓa ˙ÈÏÚ� ÈÎ‰ ‡b¯c‰Ó ‰‡ÈˆiÏשום יישאר שלא כך כדי עד «¿ƒ»≈««¿»¬ƒ«¬≈¿ƒ¿«ƒ
מגביל פחות הכי המיצר אפילו .מיצר,

b e‰fL ¯ÓBÏ LÈÂ·e˙kL ‰Ó Ì37ליעקב הקדושֿברוךֿהוא בדברי ¿≈«∆∆««∆»
למצרים הירידה לפני ‡EÏÚאבינו ÈÎ�‡Â ‰ÓÈ¯ˆÓ EnÚ „¯‡ ÈÎ�‡»…ƒ≈≈ƒ¿ƒ¿«¿»¿»…ƒ««¿

˙Ó‚„a ‡È‰ ÌÈ¯ˆnÓ ‰‡Èˆi‰Â ‰iÏÚ‰L e�ÈÈ‰ ,‰ÏÚ Ìb«»…«¿∆»¬ƒ»¿«¿ƒ»ƒƒ¿«ƒƒ¿À¿«
ÌÈ¯ˆÓÏ ‰„È¯È‰יעקב את מוריד ("אנכי") שהקדושֿברוךֿהוא כשם ולכן «¿ƒ»¿ƒ¿«ƒ

אותו, מעלה ("אנכי") עצמו הוא כך ÌLkLלמצרים, ,Ô·eÓ ‰fÓc¿ƒ∆»∆¿≈

‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰‚¯„‰Â ¯„Òa Ì‰ ÌÈÓeˆÓv‰Â ‰„È¯i‰L∆«¿ƒ»¿«ƒ¿ƒ≈¿≈∆¿«¿»»ƒ¿«¿»¿«»
,Ï"pkכך כדי ועד ביותר ונעלה דק במובן היא הצמצומים שהתחלת כך ««

והבליֿגבול האיןֿסוף ורק ביטוי שום מקבל איננו הגבול כוח דרגות שבאותן

Òa„¯ניכר ‡È‰L ,‰iÏÚ‰Â ‰‡Èˆia Ìb ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚ«∆∆∆««¿ƒ»¿»¬ƒ»∆ƒ¿≈∆
‰‚¯„‰Âיוצאים שבתחילה כך ¿«¿»»

והכי קשים הכי מהמצרים

רבים שלבים ואחרי מגבילים

מוחלטת ליציאה מגיעים ביציאה

וגבול מיצר .מכל
Ì„‡‰ ˙„B·Úa ÔÈ�Ú‰Â (‚¿»ƒ¿»«¬«»»»
תמיד, האדם ידי על ה' עבודת

מקום ובכל זמן p‰c‰בכל ,¿ƒ≈
‡È‰ ‰„B·Ú‰ ˙eÏÏk¿»»¬»ƒ
Ïw‰ ÔÓ ‰‚¯„‰Â ¯„Òa¿≈∆¿«¿»»ƒ««
‰„B·Ú‰c ,„·k‰ Ï‡∆«»≈¿»¬»
¯eÒc ÔÙ‡a ‡È‰ ÏÏÎaƒ¿»ƒ¿…∆¿
‰NÚÂ CkŒ¯Á‡Â Ú¯Ó≈»¿««»«¬≈

·BË38משום היא לכך והסיבה

לקדושֿ האדם של שההתקרבות

להיות צריכה ברוךֿהוא

להיות עליו תחילה בשלבים,

עוונות לו יהיו שלא מרע" "סור

בינו וריחוק מחיצה שיוצרים

כך אחר ורק לקדושֿברוךֿהוא,

על להמשיך היכולת את לו יש

קיום באמצעות קדושה עצמו

עשה ∆∆∆»¿ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰מצוות
ÏÎaL ‰lÙz‰ ˙„B·Úa«¬««¿ƒ»∆¿»

,ÌBÈבתפילה ה' עבודת שגם

בשלבים »ÏÈÁ˙cƒ¿ƒ˙היא
ÔÈ�Úa ‡È‰ ‰lÙz‰«¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«
ÏÚ ‰¯Bn‰ ‰‡„B‰‰«»»«»«

,‰Ïa‚‰Â ‰„È„Óלסבור עלול מצידו שהאדם משמעה הודאה שהרי ¿ƒ»¿«¿»»
שהאמת ומודה עצמו את מכניע הוא זאת שבכל אלא מהאלוקות אחרת ולחוש

וזו הקב"ה עם התפלה‰˙ÏÁ˙היא ‡�Èעבודת ‰„BÓ ‰lÁ˙aƒ¿ƒ»∆¬ƒ
BÓLa e‡¯˜ '‰Ï e„B‰ CkŒ¯Á‡Â39בהודאה שונות דרגות שהם ¿««»«ƒ¿ƒ¿

מגדרי יצא לא עדיין כשלעצמו האדם כאשר והגבלה, מדידה של מצב שהיא

מוחלט, בביטול לאלוקות עצמו את ביטל ולא ‡CkŒ¯Áמציאותו ˜¯Â¿«««»
‰lÙz‰ ÌeiÒaאלא בלבד הודאה של ממצב עבר כבר ÏBÚ‰האדם ¿ƒ«¿ƒ»∆

‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ Ì„‡‰בפסוקי אלוקות בענייני ההתבוננות לאחר כי »»»¿«¿»«¿»
במעמדו גדול שינוי חל וכו' שמע ובקריאת שמע קריאת בברכות דזמרה,

שבדעתו למרות כהודאה איננו לאלוקות שלו היחס וכעת האדם של ומצבו

יבין עצמו שהוא לו גרמה שההתבוננות אלא אחרת וחש סבור הוא ובהרגשתו

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



יי d"nyz'd ,oqip `"i

ז"ל רּבֹותינּו הּוא40ּוכמאמר הּתפּלה לפני ׁשהאדם ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָ
ּבאּפֹו נׁשמה ואינּה41ּבבחינת ּבאּפֹו רק היא ׁשּנׁשמתֹו , ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ

מּׁשנתֹו נעֹור ׁשּזהֿעּתה (ּכיון הּגּוף ּבכל ),42ּבהתּפׁשטּות ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ
הּׁשמימה מּגיע וראׁשֹו ארצה מּצב סּלם היא ,43והּתפּלה ְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָֹֻֻ

ד' ּבּה יׁש הּתפּלה ּכ ׁשליבֹות, ד' ּבֹו יׁש ׁשהּסּלם ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻּדכמֹו
למעלה עד מּלמּטה ּכללּיֹות, היא44ׁשליבֹות ּדההתחלה . ְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָ

הּוא ּוׁשלמּות והּסּיּום לה', הֹודּו ההֹודאה, ְְְְִִֵַַַַָָּבענין
קּמי ּכעבּדא ׁשהיא העמידה ּבתפּלת הד', ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָּבּׁשליבה

אצילּות45מריּה העֹולמֹות, ד' ּכנגד הן הּׁשליבֹות וד' . ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָ
עׂשּיה יצירה (ּדאסּתּכל46ּבריאה הּתֹורה ּובלּמּוד , ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָ
עלמא ּוברא ּפׁשט47ּבאֹורייתא ּדפרּד"ס, הׁשלּבים ד' הן ( ְְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָ

ּבתחּלה היא הּׁשליבֹות ּבד' העלּיה וענין סֹוד. ּדרּוׁש ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָרמז
הּיצירה, לעֹולם מּזה למעלה ואחרּֿכ העׂשּיה, ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָלעֹולם
מּזה ּולמעלה הּבריאה, לעֹולם מּזה למעלה ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָואחרּֿכ

אֹומרים ועלֿזה האצילּות. ּבי48לעֹולם ׁשּנתּת נׁשמה ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָ
ּבי, נפחּתּה אּתה יצרּתּה אּתה בראתּה אּתה היא ְְְְְְִִַַַַַָָָָָָָָטהֹורה
ּבריאהֿיצירהֿ עֹולמֹות הם ּבראתּה יצרּתּה ְְְְְְְִִֵַַָָָָָָָנפחּתּה
ּבי, ׁשּנתּת נׁשמה ּבחינת הּוא האצילּות ועֹולם ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָעׂשּיה,

נֹותן יפה ּבעין הּנֹותן האחדּות.49ּדכל עֹולם הּוא ּכי , ְְְִִֵֵַַַָָָָָ
קּמי ּכעבּדא ׁשּבּתפּלה, העלּיה ׁשלמּות היא זה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּולעֹולם

ֵָמריּה.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

א.40) יד, ס"ג.41)ברכות ספ"ט או"ח אדה"ז שו"ע שם. ברכות וראה כב. ב, א42)ישעי' תתרכו, ח"ו בראשית אוה"ת ראה

וש"נ. ואילך). תסו ע' (לקמן ניסן די"ג ודור דור בכל ד"ה שלאח"ז מאמר ובארוכה רסו,43)ואילך. ח"א זוהר וראה יב. כח, ויצא

תמ"ה. תקו"ז ב. שו, ח"ג וש"נ.44)ב. .80 ע' תש"ח סה"מ א.45)ראה יו"ד, שבת פ"א.46)ראה התפלה שער חיים עץ פרי ראה

אֿב.47)ובכ"מ. קסא, ה"ג).48)זח"ב פ"ז תפלה הל' רמב"ם ב. ס, (מברכות השחר א.49)ברכות נג, ב"ב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ממדידה למעלה ויתעלה באמת לאלוקות ויתבטל אלוקות ענייני וירגיש

Ï"Êוהגבלה. e�È˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe40‡e‰ ‰lÙz‰ È�ÙÏ Ì„‡‰L ¿«¬««≈«∆»»»ƒ¿≈«¿ƒ»
Bt‡a ‰ÓL� ˙�ÈÁ·a41,הפסוק מלשון כמובן ביותר נמוכה דרגה שהיא ƒ¿ƒ«¿»»¿«

מצב זהו כי הוא" נחשב במה כי באפו, נשמה אשר האדם מן לכם "חדלו

Bt‡a ˜¯ ‡È‰ B˙ÓLpL∆ƒ¿»ƒ«¿«
ÏÎa ˙eËLt˙‰a d�È‡Â¿≈»¿ƒ¿«¿¿»
‰zÚŒ‰fL ÔÂÈk) Ûeb‰«≈»∆∆«»

B˙�MÓ ¯BÚ�42לא ועדיין ≈ƒ¿»
כך ה' בעבודת עסק ולא התפלל

להתפשט לנשמתו גרם שלא

הגוף), בכל ולהתבטא

‡È‰ ‰lÙz‰ÂכמשלÌlÒ ¿«¿ƒ»ƒÀ»
ÚÈbÓ BL‡¯Â ‰ˆ¯‡ ·vÓÀ»«¿»¿…«ƒ«

‰ÓÈÓM‰43,שהסולם כשם «»«¿»
באמצעותו אבל הארץ על ניצב

התפילה כך למעלה לעלות ניתן

הנמצא האדם שבו האמצעי היא

(אותה נחותה רוחנית בדרגה

להתעלות יכול הארץ) מסמלת

למעלה ביותר גבוהה לדרגה

ועליה השמים) מסמלים (אותה

משלב הדרגתית עליה היא זו

LÈלשלב Ìlq‰L BÓÎcƒ¿∆«À»≈
Ck ,˙B·ÈÏL '„ Ba¿ƒ»
'„ da LÈ ‰lÙz‰«¿ƒ»≈»
‰hÓlÓ ,˙BiÏÏk ˙B·ÈÏL¿ƒ¿»ƒƒ¿«»

‰ÏÚÓÏ „Ú44שהולך כפי «¿«¿»
‰È‡ומפרט. ‰ÏÁ˙‰‰c¿««¿»»ƒ

e„B‰ ,‰‡„B‰‰ ÔÈ�Úa¿ƒ¿««»»
,'‰Ïהודאה של מצב וכאמור «

נחות מצב הוא eÓÏLe˙בלבד Ìeiq‰Âהעלייה ÈÏMa·‰של ‡e‰ ¿«ƒ¿≈«¿ƒ»
‰„ÈÓÚ‰ ˙lÙ˙a עשרה‰„', שמונה ˜Ènתפילת ‡c·Úk ‡È‰L «ƒ¿ƒ«»¬ƒ»∆ƒ¿«¿»«≈

dÈ¯Ó45עומד שהוא כך כדי עד התעלה שהאדם כלומר אדונו, לפני כעבד »≈
כמו עצמית, ישות תחושת כל ללא מוחלט, בביטול הקדושֿברוךֿהוא לפני

לבחינה הודאה של התחתונה הבחינה בין ובתווך אדונו, לפני שעומד עבד

שמע וקריאת דזמרה פסוקי דרגותֿביניים שתי יש הביטול תכלית של העליונה

כאמור כי דרגות כמה יש עצמן הדרגות מארבעת אחת בכל וגם וברכותיה

לשלב. משלב הדרגתית בצורה היא „'העליה „‚�k Ô‰ ˙B·ÈÏM‰ '„Â¿«¿ƒ≈¿∆∆
‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯a ˙eÏÈˆ‡ ,˙BÓÏBÚ‰46בתחילת כי עבודת, »»¬ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

העשייה, לעולם בדומה 'יש' כמציאות עצמו את רואה עדיין האדם התפילה

מכן לאחר היצירה, שבעולם (הרוחניים) הנבראים כמו מתבטל הוא כך אחר

לביטול מגיע הוא העמידה ובתפילת היצירה, שבעולם לנבראים דומה הוא

האצילות בעולם ששורר לאלוקות הביטול כמו ‰Bz¯‰מוחלט „enÏ·e¿ƒ«»
‡ÓÏÚ ‡¯·e ‡˙ÈÈ¯B‡a ÏkzÒ‡c)47הסתכל הקדושֿברוךֿהוא ¿ƒ¿«≈¿«¿»»»»¿»

העולם) וקיום לבריאת היסוד היא שהתורה היינו העולם, את וברא ≈‰Ôבתורה
,Ò"c¯Ùc ÌÈaÏL‰ '„«¿«ƒ¿«¿≈

ËLtהעשייה עולם ¯ÊÓכנגד ¿»∆∆
היצירה עולם כנגדLe¯cכנגד ¿

הבריאה עולםBÒ„עולם כנגד

האצילות.

'„a ‰iÏÚ‰ ÔÈ�ÚÂ¿ƒ¿«»¬ƒ»¿
˙B·ÈÏM‰התפילה סולם של «¿ƒ

גםוכ התורהן È‰ƒ‡בלימוד
,‰iNÚ‰ ÌÏBÚÏ ‰lÁ˙aƒ¿ƒ»¿«»¬ƒ»
‰fÓ ‰ÏÚÓÏ CkŒ¯Á‡Â¿««»¿«¿»ƒ∆
Œ¯Á‡Â ,‰¯Èˆi‰ ÌÏBÚÏ¿««¿ƒ»¿««
ÌÏBÚÏ ‰fÓ ‰ÏÚÓÏ Ck»¿«¿»ƒ∆¿«
‰fÓ ‰ÏÚÓÏe ,‰‡È¯a‰«¿ƒ»¿«¿»ƒ∆

˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚÏכאמור ¿«»¬ƒ
העליותÊŒÏÚÂ‰לעיל. כנגד ¿«∆

עולם עד העשייה מעולם

בברכותÌÈ¯ÓB‡48האצילות ¿ƒ
Èaהשחר z˙pL ‰ÓL�¿»»∆»«»ƒ

d˙‡¯· ‰z‡ ‡È‰ ‰¯B‰Ë¿»ƒ«»¿»»
dzÁÙ� ‰z‡ dz¯ˆÈ ‰z‡«»¿«¿»«»¿«¿»

,Èaהביטויים ושלושת ƒ
d˙‡¯a dz¯ˆÈ dzÁÙ�¿«¿»¿«¿»¿»»

Ì‰כנגדŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚ ≈»¿ƒ»
ÌÏBÚÂ ,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»¿»
˙�ÈÁa ‡e‰ ˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ¿ƒ«
ÏÎc ,Èa z˙pL ‰ÓL�¿»»∆»«»ƒ¿»

Ô˙B� ‰ÙÈ ÔÈÚa Ô˙Bp‰49,הייתה מה ספק ויש מתנה לחברו הנותן לגבי «≈¿«ƒ»»≈
הנותן "כל כי שבספק החלק את גם נתן הסתם שמן ז"ל חכמינו אמרו הנתינה

והיא יפה בעין יהודי לכל נתן שהקדושֿברוךֿהוא הנשמה כך נותן", יפה בעין

מזה נחותים מעולמות ולא האצילות מעולם ‰e‡נשמה Èkהאצילות עולם ƒ
‰‡e„Á˙הוא ÌÏBÚ,לאלוקות סתירה שמהווה 'יש' מציאות בו שאין »»«¿

נחשב האצילות עולם גם מסויימות מבחינות שאמנם בחסידות כמבואר

"אלוקות הוא זאת בכל בריאהֿיצירהֿעשייה, לעולמות מסויים בדמיון "עולם"

העולמות. השתלשלות מסדר שלמעלה לבחינות בדומה Ê‰ממש" ÌÏBÚÏe¿»∆
האחדות עולם האצילות, ‰iÏÚ‰עולם ˙eÓÏL ‡È‰האדם של ƒ¿≈»¬ƒ»

,‰lÙzaLלאלוקות הביטול לתכלית שמגיע כך כדי עד c·Úk‡שמתעלה ∆«¿ƒ»¿«¿»
dÈ¯Ó Èn˜.לעיל כמבואר אדונו, לפני העבד כביטול «≈»≈
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d"nyz'dיב ,oqip `"i

יׂשראל ּבני אחרי ירּדפּו ׁשהּמצרים אפׁשרּיּות ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהיתה
עד ּוגבּולים, הּמיצרים ּבתחּומי חסֿוׁשלֹום ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָויכניסּום

הרּוחניתלגלּו ּבעבֹודה ּגם הּוא ועלּֿדרֿזה ּכפׁשּוטֹו. ת ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָ
ּבבחינת רק העבֹודה היתה מצרים יציאת ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָׁשּבעת

ּבּתניא וכּמבאר ּביציאת57אתּכפיא. ּׁשּנאמר מה הּטעם ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַַַַַַָָָֹ
אּלא כּו', ּתמּוּה הּוא ּדלכאֹורה העם, ּברח ּכי ְְְִִִִֶַַַָָָָָָמצרים
כּו', ּבתקּפֹו היה עדין יׂשראל ׁשּבנפׁשֹות ׁשהרע ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמּפני
מה ּגם וזהּו ּוכפּיה. ּבריחה ׁשל ענין להיֹות צרי ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָולכן
ׁשהדלקת היינּו ּתֹורה, מּתן לפני היתה מצרים ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָּׁשּיציאת
הּמגּבל האדם ׁשל ּבכחֹו היתה ּדמצרים הּגאּלה ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹֻֻנר
ּבן ל ּדאין ׁשּבּתֹורה, מלמעלה הּכח קּבל לא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשעדין

ּבּתֹורה ׁשעֹוסק מי אּלא וזהּו58חֹורין העבֹודה59. ענין ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ּדרּגא אחר ּדרּגא לעבד יֹום, אחר יֹום העמר, ְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָֹֹּדספירת
ימי ּבכללּות הּוא ועלּֿדרֿזה כּו'. הּמּדֹות ּוכפּית ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָּבברּור
והּיציאה הּגלּיֹות, מד' הּיציאה מצרים, מארץ ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻצאת
ּדלעתיד, הּזמן ואֹותֹו הּיֹום אֹותֹו עד ויֹום, יֹום ְְְְִִַַַַָָָּבכל
אתּכפיא ּבבחינת היא העבֹודה זה זמן ּכל ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָּדבמׁש
ּבעבֹודה ּדוקא עּלּוי יׁשנֹו ּגיסא, לאיד אמנם ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָּבלבד.
ּדנֹוסף והינּו ּוקפיצה, ּדּלּוג ׁשל ּבאפן ׁשהיא ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹּדאתּכפיא,
ׁשל ּבאפן היתה מּמצרים ׁשהּיציאה לעיל ּׁשּנתּבאר ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלמה
זאת, עֹוד הּנה ,ּבער ׁשּלא להיֹותּה ּוקפיצה ְְְִִִִֵֶֶֶָָֹֹּדּלּוג
ּכי ּוקפיצה, ּדּלּוג ּבבחינת היא ּדאתּכפיא ְְְְְֲִִִִִִִֶַַָָָָׁשהעבֹודה
מסּפיק אינֹו כּו', הרע ּכפּית העם, ּברח ּכי ׁשּיהיה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבכדי
אּלא חיל, אל מחיל ילכּו והדרגה, ּבסדר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהעבֹודה
על מדּלג ּוקפיצה, ּדדּלּוג ּבאפן הּיציאה להיֹות ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹצריכה

הּגבעֹות על מקּפץ ּדמּכיון60ההרים הענין, ּוכפׁשטּות , ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
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מ"ב.58)ספל"א.57) פ"ו ובכ"מ.59)אבות ואילך). ב (לה, אמור בלקו"ת וספרתם ד"ה ח.60)ראה ב, שה"ש
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ÌBÏLÂŒÒÁ ÌeÒÈ�ÎÈÂ Ï‡¯NÈ È�a È¯Á‡ eÙc¯È ÌÈ¯ˆn‰L∆«ƒ¿ƒƒ¿¿«¬≈¿≈ƒ¿»≈¿«¿ƒ«¿»
ÌÈÏe·‚eבחזרה ÌÈ¯ˆÈn‰ ÈÓeÁ˙a,בשעבוד יחסית קלה דרגה שזו ƒ¿≈«≈»ƒ¿ƒ

יותר חמורה בצורה אותם לשעבד יוסיפו כך BËeLÙk.ואחר ˙eÏ‚Ï „Ú«¿»ƒ¿
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ˙ÚaL ˙È�Áe¯‰ ‰„B·Úa Ìb ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆«»¬»»»ƒ∆¿≈¿ƒ«ƒ¿«ƒ

‰„B·Ú‰ ‰˙È‰הרוחנית˜¯ »¿»»¬»«
‡ÈÙk˙‡ ˙�ÈÁ·aהיינו ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿»

הסיטראֿ על גברה שהקדושה

וביטול כפייה והייתה אחרא

אבל שעה לפי הרע של וכניעה

הרע של במצבו שינוי חל לא

שהיה. כפי נותר והוא כשלעצמו

‡È�za ¯‡·nÎÂ57ÌÚh‰ ¿«¿…»««¿»«««
˙‡ÈˆÈa ¯Ó‡pM ‰Ó«∆∆¡«ƒƒ«
,ÌÚ‰ Á¯a Èk ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒƒ»«»»
'eÎ deÓz ‡e‰ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»»«
בתניא הזקן רבנו שממשיך כפי

כזאת?", הייתה "למה שם:

לברוח נזקקו בכלל למה כלומר

לשלחם לפרעה אמרו אילו "וכי

מוכרח היה לא לעולם חפשי

רבנו‡l‡לשלחם"?, עונה ∆»
בתניא: Ú¯‰Lהזקן È�tÓƒ¿≈∆»«

ÔÈ„Ú Ï‡¯NÈ ˙BLÙ�aL∆¿«¿ƒ¿»≈¬«ƒ
ÔÎÏÂ ,'eÎ Bt˜˙a ‰È‰»»¿»¿¿»≈
ÏL ÔÈ�Ú ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿ƒ¿»∆

‰ÁÈ¯aמהרע‰iÙÎeשל ¿ƒ»¿ƒ»
ויתנגד. יתגבר שלא הרע

Ìb e‰ÊÂההסבר‰Ó ¿∆««
‰˙È‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆiM∆¿ƒ«ƒ¿«ƒ»¿»
e�ÈÈ‰ ,‰¯Bz ÔzÓ È�ÙÏƒ¿≈««»«¿
‰l‡b‰ ¯� ˙˜Ï„‰L∆«¿»«≈«¿À»

ÌÈ¯ˆÓcז"ל חכמינו בסגנון ¿ƒ¿«ƒ
שהגאולה האמור במשל

בידי הנדלק לנר דומה ממצרים

ההדלקה כי BÁÎaאדם, ‰˙È‰»¿»¿…
‰ÏÚÓÏÓ Ák‰ Ïa˜ ‡Ï ÔÈ„ÚL Ïa‚n‰ Ì„‡‰ ÏLלהיות שלא ∆»»»«À¿»∆¬«ƒ…ƒ≈«…«ƒ¿«¿»

היפך של וההגבלות המדידות בכבלי נתון להיות ולא למצרים משועבד

הכוח ÔÈ¯BÁהקדושה, Ôa EÏ ÔÈ‡c ,‰¯BzaLנתון שלא אמיתי ∆«»¿≈¿∆ƒ
הקדושה בהיפך שמקורן Bza¯‰בהגבלות ˜ÒBÚL ÈÓ ‡l‡58e‰ÊÂ .59 ∆»ƒ∆≈«»¿∆

‰„B·Ú‰ ÔÈ�Úתורה למתן ההכנה והיא מצרים יציאת למחרת שמתחילה ƒ¿«»¬»
¯e¯·a ‡b¯c ¯Á‡ ‡b¯c „·ÚÏ ,ÌBÈ ¯Á‡ ÌBÈ ,¯ÓÚ‰ ˙¯ÈÙÒcƒ¿ƒ«»…∆«««¬…«¿»«««¿»¿≈

'eÎ ˙Bcn‰ ˙iÙÎeהעומר ספירת לאחר התפילה בנוסח שאומרים וכפי ¿ƒ««ƒ
משבע, כלולה אחת שכל כפי המידות משבע אחד פרט מתקנים יום שבכל

ימי מ"ט כנגד מ"ט, הכל בסך שבמלכות" "מלכות ועד שבחסד" מ"חסד החל

העומר. ı¯‡Óספירות E˙‡ˆ ÈÓÈ ˙eÏÏÎa ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆ƒ¿»¿≈≈¿≈∆∆
,ÌÈ¯ˆÓמצרים שביציאת הרבים השלבים לכל הפסוק כוונת שכאמור ƒ¿«ƒ

היא שתחילתה ÌBÈהרוחנית ÏÎa ‰‡Èˆi‰Â ,˙BiÏb‰ '„Ó ‰‡Èˆi‰«¿ƒ»ƒ«»À¿«¿ƒ»¿»
ÌBÈÂ,אליה בהמשך È˙ÚÏc„הבאה ÔÓf‰ B˙B‡Â ÌBi‰ B˙B‡ „Ú »««¿«¿«ƒ¿»ƒ

המלאה היציאה תהיה כאשר

וכל המצרים מכל והמוחלטת

ÔÓÊההגבלות, Ïk CLÓ·cƒ¿∆∆»¿«
‰Êהשלמה הגאולה עד ∆

˙�ÈÁ·a ‡È‰ ‰„B·Ú‰»¬»ƒƒ¿ƒ«
„·Ïa ‡ÈÙk˙‡אמנם כי ƒ¿«¿»ƒ¿«

ומשתחרר יוצא האדם

מהיפך שבאות מההגבלות

רק כשלעצמו הרע אבל הקדושה

כפינכפה בתקפו, נשאר ועדיין

מצרים. ביציאת «¿«‡Ì�Óשהיה
,‡ÒÈb C„È‡Ïלמרות ¿ƒ»ƒ»

התבטל לא שהרע בכך החיסרון

שינוי בו חל ולא לחלוטין

שני מצד ÈelÚמהותי, B�LÈ∆¿ƒ
B·Úa„‰ויתרון ‡˜Âc«¿»»¬»

ÔÙ‡a ‡È‰L ,‡ÈÙk˙‡c¿ƒ¿«¿»∆ƒ¿…∆
,‰ˆÈÙ˜e ‚elc ÏL,כלומר ∆ƒ¿ƒ»

הדרגתית, ב'יציאה' מדובר אמנם

מעצם אבל שלב אחר שלב

ממצרים היציאה מהותה,

היא חירות של למצב והגבלות

ממצב קיצוני מעבר של עבודה

לשני ÛÒB�cאחד e�È‰Â¿«¿¿»
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰ÓÏ¿«∆ƒ¿»≈¿≈
‰˙È‰ ÌÈ¯ˆnÓ ‰‡Èˆi‰L∆«¿ƒ»ƒƒ¿«ƒ»¿»
‰ˆÈÙ˜e ‚elc ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆ƒ¿ƒ»
C¯Úa ‡lL d˙BÈ‰Ïƒ¿»∆…¿∆∆
משעבוד שהמעבר וכאמור

גדול לאור ומאפילה לגאולה

למצב אחד ממצב מעבר הוא

השניים, בין ודמיון יחס כל ללא B·Ú‰L„‰אחר ,˙‡Ê „BÚ ‰p‰ƒ≈…∆»¬»
‡ÈÙk˙‡cוהכנעתו וכפייתו הרע מול אל התמודדות של העבודה ‰È‡עצם ¿ƒ¿«¿»ƒ

˙iÙk ,ÌÚ‰ Á¯a Èk ‰È‰iL È„Îa Èk ,‰ˆÈÙ˜e ‚elc ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ»ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ»«»»¿ƒ«
,‰‚¯„‰Â ¯„Òa ‰„B·Ú‰ ˜ÈtÒÓ B�È‡ ,'eÎ Ú¯‰בבחינת עבודה »«≈«¿ƒ»¬»¿≈∆¿«¿»»

ÏÈÁ Ï‡ ÏÈÁÓ eÎÏÈפוסקת בלתי והתעלות התקדמות מבטאת שאמנם ≈¿≈«ƒ∆»ƒ
וקפיצה, בדילוג ולא בהליכה, הדרגתית, בצורה היא אבל לדרגה «∆‡l‡מדרגה

ÏÚ ‚l„Ó ,‰ˆÈÙ˜e ‚el„c ÔÙ‡a ‰‡Èˆi‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿«¿ƒ»¿…∆¿ƒ¿ƒ»¿«≈«
˙BÚ·b‰ ÏÚ ıt˜Ó ÌÈ¯‰‰60התרחקות תוך המכשולים כל על ומתגבר ∆»ƒ¿«≈««¿»

הקודם למצב בערך שלא עלייה היינו ÔÂÈkÓcמהם, ,ÔÈ�Ú‰ ˙eËLÙÎe¿«¿»ƒ¿»¿ƒ≈»
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ze`ltp ep`x` mixvn ux`n jz`v inik

e‰ÊÂּדתחּלת רּבים, לׁשֹון מצרים מארץ צאת ּכימי ¿∆ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַ
ּבפׁשטּות, מצרים יציאת ּבזמן היתה ְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָהּיציאה
ועד ּדמצרים, הּדרגֹות מּכל היינּו מּמצרים, יֹוצאים ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָּומאז
מה וזהּו נעלית. הכי הּיציאה ּתהיה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּלעתידֿלבא

אחר ּבמקֹום ּומבאר נפלאֹות, אראּנּו הּפרּוׁש50ּׁשּכתּוב ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ער לפי אפילּו נפלאֹות יהיּו ׁשּלעתידֿלבא ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶָָָָֹּבזה

מצרים. ּדיציאת ְְִִִִִַַַָהּנפלאֹות

ז"לp‰Â‰ד) רּבֹותינּו ּתזּכר51אמרּו למען הּפסּוק על ¿ƒ≈ְְְִֵַַַַַַָָֹ
ּכל ,חּיי ימי ּכל מצרים מארץ צאת יֹום ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַֹֹאת
לבֹוא לעתיד ּדגם והינּו הּמׁשיח, לימֹות להביא חּיי ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָימי

הּנ"ל ּבּמאמר ּבזה ּומדּיק מצרים. יציאת לּמה52יזּכירּו , ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָ
ּגּלּויים יהיּו אז הרי לעתידֿלבא, מצרים יציאת ְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַָָָֹיזּכירּו
ּבער אפילּו נפלאֹות ׁשּיהיּו ועד ּבמאד, ונפלאים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַָָֹנעלים
הּתֹועלת מהי ּכן ואם (ּכּנ"ל), מצרים ּדיציאת ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָהּנפלאֹות

מצרים. יציאת ּבהזּכרת ְְְְִִִַַַַָָאז

ּבּמאמר ּתּלים53ּומביא מּמצרים54מּמדרׁש ׁשהּגאּלה ְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַָָֻ
והּגאּלה ּכבה, והיה מדליקֹו אדם ׁשהיה לנר ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֻנמׁשלה
אֹור הּוא אּלא ּכבה ׁשאינֹו הּיֹום לאֹור נמׁשלה ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָהעתידה

ּבזה ּומבאר ׁשּיכֹולים55ּתמידי. הּנר ּבאֹור מעלה ׁשּיׁש , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
ּדהּנה הענין, ּובאּור האדם. הּוא והּמדליק ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָלהדליקֹו,
אתּכפיא ּבבחינת רק העבֹודה היתה מצרים ְְְְְֲִִִִִִִַַַַַָָָָָּביציאת
וכֹופים מנּגד ׁשל מציאּות ׁשּיׁש היינּו אחרא, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָסטרא
ׁשהּמציאּות ּבפׁשטּות, מצרים יציאת ּבענין ּוכמֹו ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַאֹותֹו.

ּׁשּכתּוב מה ּדזהּו נתּבּטלה, לא העם,56ּדמצרים ּברח ּכי ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹ
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ובכ"מ.50) תפז). (ע' שם למיכה נ"ך אוה"ת ההגדה.51)ראה נוסח ואילך. סע"ב יב, ואילך.52)ברכות 151 ע' שם תש"ח סה"מ

(53.153 ע' יו"ד.54)שם 55.164)לו, ס"ע שמה.שם ע' ג' כרך הערכיםֿחב"ד ספר גם בכ"ז ה.56)וראה יד, בשלח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ÌÈa¯ ÔBLÏ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÈÓÈk e‰ÊÂ,למענה באנו וכאן ¿∆ƒ≈≈¿≈∆∆ƒ¿«ƒ¿«ƒ
והרי רבים בלשון צאתך" "כימי נאמר מדוע המאמר בתחילת שעלתה לשאלה

אחת? ובבת אחד ביום ÈˆÈ‡˙יצאו ÔÓÊa ‰˙È‰ ‰‡Èˆi‰ ˙lÁ˙cƒ¿ƒ««¿ƒ»»¿»ƒ¿«¿ƒ«
ÌÈ¯ˆnÓ ÌÈ‡ˆBÈ Ê‡Óe ,˙eËLÙa ÌÈ¯ˆÓובכל זמן בכל תמיד ƒ¿«ƒ¿«¿≈»¿ƒƒƒ¿«ƒ

בני יציאת שאמנם כך מקום,

בפועל הגשמית ממצרים ישראל

לפי אבל אחד ביום הייתה

הדברים של הפנימית המשמעות

ונמשכת הולכת מצרים יציאת

לצאת‰e�ÈÈתמיד, שממשיכים «¿
,ÌÈ¯ˆÓc ˙B‚¯c‰ ÏkÓƒ»«¿»¿ƒ¿«ƒ
‰È‰z ‡·ÏŒ„È˙ÚlL „ÚÂ¿«∆¿»ƒ»…ƒ¿∆

˙ÈÏÚ� ÈÎ‰ ‰‡Èˆi‰אז כי «¿ƒ»¬ƒ«¬≈
כל של ומוחלט מלא ביטול יהיה

וכל המדידות וכל המצרים

e˙kM·ההגבלות. ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆»
צאתך "כימי הפסוק בסיום

מצרים" ∆¿»‡¯‡epמארץ
ÌB˜Óa ¯‡·Óe ,˙B‡ÏÙ�ƒ¿»¿…»¿»

¯Á‡50החסידות בתורת «≈
Œ„È˙ÚlL ‰Êa Le¯t‰«≈»∆∆∆»ƒ
eÏÈÙ‡ ˙B‡ÏÙ� eÈ‰È ‡·Ï»…ƒ¿ƒ¿»¬ƒ
˙B‡ÏÙp‰ C¯Ú ÈÙÏ¿ƒ∆∆«ƒ¿»

ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈcומשמעות ƒƒ«ƒ¿«ƒ
שהיציאה היא לענייננו הדברים

שתהיה וההגבלות מהמצרים

יותר נעלית תהיה לבוא לעתיד

יציאת בעת שהייתה מהיציאה

מצרים יציאת בעת כי מצרים,

היציאה של ההתחלה רק הייתה

תהיה היציאה לבוא לעתיד ואילו

לביטול עד השלמות בתכלית

וכל המדידות כל של מלא

ההגבלות.

Ï"Ê e�È˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰p‰Â („51˙‡ ¯kÊz ÔÚÓÏ ˜eÒt‰ ÏÚ ¿ƒ≈»¿«≈«««»¿««ƒ¿…∆
‡È·‰Ï EÈiÁ ÈÓÈ Ïk ,EÈiÁ ÈÓÈ Ïk ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÌBÈ≈¿≈∆∆ƒ¿«ƒ…¿≈«∆…¿≈«∆¿»ƒ

,ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏ(פסח של ההגדה בנוסח גם (שאומרים המשנה כדברי ƒ«»ƒ«
(לרבות) להביא חייך ימי כל הימים, חייך "ימי נדרש: הפסוק זומא בן שלדעת

"וחכמים בלילות); גם אלא בימים רק לא מצרים יציאת להזכיר (שיש הלילות

המשיח" לימות (לרבות) להביא חייך ימי כל הזה, העולם חייך ימי אומרים:

‡B·Ï „È˙ÚÏ Ì‚c e�È‰Âהמשיח ÌÈ¯ˆÓ.בימות ˙‡ÈˆÈ e¯ÈkÊÈ ¿«¿¿«∆»ƒ»«¿ƒ¿ƒ«ƒ¿«ƒ
Ï"p‰ ¯Ó‡na ‰Êa ˜i„Óe52,מקום יש שלכאורה תש"ח, משנת ¿«≈»∆««¬»««

eÈ‰Èלתמוה: Ê‡ È¯‰ ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ e¯ÈkÊÈ ‰nÏ»»«¿ƒ¿ƒ«ƒ¿«ƒ∆»ƒ»…¬≈»ƒ¿
ÌÈÈelbרוחניים אלוקיים אורות ÚÂ„של ,„‡Óa ÌÈ‡ÏÙ�Â ÌÈÏÚ� ƒƒ«¬ƒ¿ƒ¿»ƒƒ¿…¿«

ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈc ˙B‡ÏÙp‰ C¯Úa eÏÈÙ‡ ˙B‡ÏÙ� eÈ‰iL∆ƒ¿ƒ¿»¬ƒ¿≈∆«ƒ¿»ƒƒ«ƒ¿«ƒ
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ˙¯kÊ‰a Ê‡ ˙ÏÚBz‰ È‰Ó Ôk Ì‡Â ,(Ï"pk)והרי ««¿ƒ≈«ƒ«∆∆»¿«¿»«¿ƒ«ƒ¿«ƒ

לאין נפלאים דברים יהיו

שיעור?.

¯Ó‡na ‡È·Óe53הנזכר ≈ƒ««¬»
ÌÈlz L¯„nÓ54 ƒƒ¿«ƒƒ

ÌÈ¯ˆnÓ ‰l‡b‰L∆«¿À»ƒƒ¿«ƒ
Ì„‡ ‰È‰L ¯�Ï ‰ÏLÓ�ƒ¿¿»¿≈∆»»»»

,‰·k ‰È‰Â B˜ÈÏ„Óולפי «¿ƒ¿»»»∆
שהיציאה היא הכוונה פשוטו

שאחריה גאולה הייתה ממצרים

גלות שוב «l‡b‰Â¿«¿À‰הייתה
¯B‡Ï ‰ÏLÓ� ‰„È˙Ú‰»¬ƒ»ƒ¿¿»¿
‡l‡ ‰·k B�È‡L ÌBi‰«∆≈»∆∆»

È„ÈÓz ¯B‡ ‡e‰תהיה זו כי ¿ƒƒ
גלות. אחריה שאין גאולה

‰Êa ¯‡·Óe55,לפי ¿«≈»∆
הדברים של הפנימית המשמעות

אותו שמדליקים אור שאמנם

נמוכה בדרגה הוא כבה והוא

אבל נכבה, שאינו מאור יותר

גם מבואר שני ≈∆LiLמצד
‰ÏÚÓויתרון¯p‰ ¯B‡a «¬»¿«≈

,B˜ÈÏ„‰Ï ÌÈÏBÎiL∆¿ƒ¿«¿ƒ
Ì„‡‰ ‡e‰ ˜ÈÏ„n‰Â¿««¿ƒ»»»
מבלי שמאיר היום אור לעומת

האדם. מצד ומאמץ פעולה כל

‰p‰c ,ÔÈ�Ú‰ ¯e‡·e≈»ƒ¿»¿ƒ≈
‰˙È‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaƒƒ«ƒ¿«ƒ»¿»

‰„B·Ú‰בני של הרוחנית »¬»
ÈÁ·a�˙ישראל ˜«̄ƒ¿ƒ«

,‡¯Á‡ ‡¯ËÒ ‡ÈÙk˙‡ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»
הקדושה צד שאינו האחר הצד של ÏLכפייה ˙e‡ÈˆÓ LiL e�ÈÈ‰«¿∆≈¿ƒ∆

„b�ÓלקדושהB˙B‡ ÌÈÙBÎÂ.להתנגד ולא להתבטל אותו BÓÎeומאלצים ¿«≈¿ƒ¿
ÌÈ¯ˆÓc ˙e‡Èˆn‰L ,˙eËLÙa ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ÔÈ�Úaכגורם ¿ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿«ƒ¿«¿∆«¿ƒ¿ƒ¿«ƒ

אבל ונכפתה נכנעה אותם ומענה ישראל בבני �˙Ïha‰השולט ‡Ïאלא …ƒ¿«¿»
להתקיים, e˙kM·המשיכה ‰Ó e‰Êc56ישראל שבני לאחר שגם בתורה ¿∆«∆»

ראו המצרים כאשר הרי ממצרים, ‰ÌÚיצאו Á¯a Èkבמרדף פתחו הם ƒ»«»»
בני את לשחרר שנאלצו המצרים של הכניעה למרות כי ישראל, בני אחרי

כך כדי עד שינוי במצרים חל לא עדיין ‡ei¯LÙ˙עדייןÈ‰L˙‰ישראל ∆»¿»∆¿»ƒ
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יג d"nyz'd ,oqip `"i

יׂשראל ּבני אחרי ירּדפּו ׁשהּמצרים אפׁשרּיּות ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהיתה
עד ּוגבּולים, הּמיצרים ּבתחּומי חסֿוׁשלֹום ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָויכניסּום

הרּוחניתלגלּו ּבעבֹודה ּגם הּוא ועלּֿדרֿזה ּכפׁשּוטֹו. ת ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָ
ּבבחינת רק העבֹודה היתה מצרים יציאת ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָׁשּבעת

ּבּתניא וכּמבאר ּביציאת57אתּכפיא. ּׁשּנאמר מה הּטעם ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַַַַַַָָָֹ
אּלא כּו', ּתמּוּה הּוא ּדלכאֹורה העם, ּברח ּכי ְְְִִִִֶַַַָָָָָָמצרים
כּו', ּבתקּפֹו היה עדין יׂשראל ׁשּבנפׁשֹות ׁשהרע ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמּפני
מה ּגם וזהּו ּוכפּיה. ּבריחה ׁשל ענין להיֹות צרי ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָולכן
ׁשהדלקת היינּו ּתֹורה, מּתן לפני היתה מצרים ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָּׁשּיציאת
הּמגּבל האדם ׁשל ּבכחֹו היתה ּדמצרים הּגאּלה ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹֻֻנר
ּבן ל ּדאין ׁשּבּתֹורה, מלמעלה הּכח קּבל לא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשעדין

ּבּתֹורה ׁשעֹוסק מי אּלא וזהּו58חֹורין העבֹודה59. ענין ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ּדרּגא אחר ּדרּגא לעבד יֹום, אחר יֹום העמר, ְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָֹֹּדספירת
ימי ּבכללּות הּוא ועלּֿדרֿזה כּו'. הּמּדֹות ּוכפּית ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָּבברּור
והּיציאה הּגלּיֹות, מד' הּיציאה מצרים, מארץ ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻצאת
ּדלעתיד, הּזמן ואֹותֹו הּיֹום אֹותֹו עד ויֹום, יֹום ְְְְִִַַַַָָָּבכל
אתּכפיא ּבבחינת היא העבֹודה זה זמן ּכל ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָּדבמׁש
ּבעבֹודה ּדוקא עּלּוי יׁשנֹו ּגיסא, לאיד אמנם ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָּבלבד.
ּדנֹוסף והינּו ּוקפיצה, ּדּלּוג ׁשל ּבאפן ׁשהיא ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹּדאתּכפיא,
ׁשל ּבאפן היתה מּמצרים ׁשהּיציאה לעיל ּׁשּנתּבאר ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלמה
זאת, עֹוד הּנה ,ּבער ׁשּלא להיֹותּה ּוקפיצה ְְְִִִִֵֶֶֶָָֹֹּדּלּוג
ּכי ּוקפיצה, ּדּלּוג ּבבחינת היא ּדאתּכפיא ְְְְְֲִִִִִִִֶַַָָָָׁשהעבֹודה
מסּפיק אינֹו כּו', הרע ּכפּית העם, ּברח ּכי ׁשּיהיה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבכדי
אּלא חיל, אל מחיל ילכּו והדרגה, ּבסדר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהעבֹודה
על מדּלג ּוקפיצה, ּדדּלּוג ּבאפן הּיציאה להיֹות ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹצריכה

הּגבעֹות על מקּפץ ּדמּכיון60ההרים הענין, ּוכפׁשטּות , ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
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ÌBÏLÂŒÒÁ ÌeÒÈ�ÎÈÂ Ï‡¯NÈ È�a È¯Á‡ eÙc¯È ÌÈ¯ˆn‰L∆«ƒ¿ƒƒ¿¿«¬≈¿≈ƒ¿»≈¿«¿ƒ«¿»
ÌÈÏe·‚eבחזרה ÌÈ¯ˆÈn‰ ÈÓeÁ˙a,בשעבוד יחסית קלה דרגה שזו ƒ¿≈«≈»ƒ¿ƒ

יותר חמורה בצורה אותם לשעבד יוסיפו כך BËeLÙk.ואחר ˙eÏ‚Ï „Ú«¿»ƒ¿
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ˙ÚaL ˙È�Áe¯‰ ‰„B·Úa Ìb ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆«»¬»»»ƒ∆¿≈¿ƒ«ƒ¿«ƒ

‰„B·Ú‰ ‰˙È‰הרוחנית˜¯ »¿»»¬»«
‡ÈÙk˙‡ ˙�ÈÁ·aהיינו ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿»

הסיטראֿ על גברה שהקדושה

וביטול כפייה והייתה אחרא

אבל שעה לפי הרע של וכניעה

הרע של במצבו שינוי חל לא

שהיה. כפי נותר והוא כשלעצמו

‡È�za ¯‡·nÎÂ57ÌÚh‰ ¿«¿…»««¿»«««
˙‡ÈˆÈa ¯Ó‡pM ‰Ó«∆∆¡«ƒƒ«
,ÌÚ‰ Á¯a Èk ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒƒ»«»»
'eÎ deÓz ‡e‰ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»»«
בתניא הזקן רבנו שממשיך כפי

כזאת?", הייתה "למה שם:

לברוח נזקקו בכלל למה כלומר

לשלחם לפרעה אמרו אילו "וכי

מוכרח היה לא לעולם חפשי

רבנו‡l‡לשלחם"?, עונה ∆»
בתניא: Ú¯‰Lהזקן È�tÓƒ¿≈∆»«

ÔÈ„Ú Ï‡¯NÈ ˙BLÙ�aL∆¿«¿ƒ¿»≈¬«ƒ
ÔÎÏÂ ,'eÎ Bt˜˙a ‰È‰»»¿»¿¿»≈
ÏL ÔÈ�Ú ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿ƒ¿»∆

‰ÁÈ¯aמהרע‰iÙÎeשל ¿ƒ»¿ƒ»
ויתנגד. יתגבר שלא הרע

Ìb e‰ÊÂההסבר‰Ó ¿∆««
‰˙È‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆiM∆¿ƒ«ƒ¿«ƒ»¿»
e�ÈÈ‰ ,‰¯Bz ÔzÓ È�ÙÏƒ¿≈««»«¿
‰l‡b‰ ¯� ˙˜Ï„‰L∆«¿»«≈«¿À»

ÌÈ¯ˆÓcז"ל חכמינו בסגנון ¿ƒ¿«ƒ
שהגאולה האמור במשל

בידי הנדלק לנר דומה ממצרים

ההדלקה כי BÁÎaאדם, ‰˙È‰»¿»¿…
‰ÏÚÓÏÓ Ák‰ Ïa˜ ‡Ï ÔÈ„ÚL Ïa‚n‰ Ì„‡‰ ÏLלהיות שלא ∆»»»«À¿»∆¬«ƒ…ƒ≈«…«ƒ¿«¿»

היפך של וההגבלות המדידות בכבלי נתון להיות ולא למצרים משועבד

הכוח ÔÈ¯BÁהקדושה, Ôa EÏ ÔÈ‡c ,‰¯BzaLנתון שלא אמיתי ∆«»¿≈¿∆ƒ
הקדושה בהיפך שמקורן Bza¯‰בהגבלות ˜ÒBÚL ÈÓ ‡l‡58e‰ÊÂ .59 ∆»ƒ∆≈«»¿∆

‰„B·Ú‰ ÔÈ�Úתורה למתן ההכנה והיא מצרים יציאת למחרת שמתחילה ƒ¿«»¬»
¯e¯·a ‡b¯c ¯Á‡ ‡b¯c „·ÚÏ ,ÌBÈ ¯Á‡ ÌBÈ ,¯ÓÚ‰ ˙¯ÈÙÒcƒ¿ƒ«»…∆«««¬…«¿»«««¿»¿≈

'eÎ ˙Bcn‰ ˙iÙÎeהעומר ספירת לאחר התפילה בנוסח שאומרים וכפי ¿ƒ««ƒ
משבע, כלולה אחת שכל כפי המידות משבע אחד פרט מתקנים יום שבכל

ימי מ"ט כנגד מ"ט, הכל בסך שבמלכות" "מלכות ועד שבחסד" מ"חסד החל

העומר. ı¯‡Óספירות E˙‡ˆ ÈÓÈ ˙eÏÏÎa ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆ƒ¿»¿≈≈¿≈∆∆
,ÌÈ¯ˆÓמצרים שביציאת הרבים השלבים לכל הפסוק כוונת שכאמור ƒ¿«ƒ

היא שתחילתה ÌBÈהרוחנית ÏÎa ‰‡Èˆi‰Â ,˙BiÏb‰ '„Ó ‰‡Èˆi‰«¿ƒ»ƒ«»À¿«¿ƒ»¿»
ÌBÈÂ,אליה בהמשך È˙ÚÏc„הבאה ÔÓf‰ B˙B‡Â ÌBi‰ B˙B‡ „Ú »««¿«¿«ƒ¿»ƒ

המלאה היציאה תהיה כאשר

וכל המצרים מכל והמוחלטת

ÔÓÊההגבלות, Ïk CLÓ·cƒ¿∆∆»¿«
‰Êהשלמה הגאולה עד ∆

˙�ÈÁ·a ‡È‰ ‰„B·Ú‰»¬»ƒƒ¿ƒ«
„·Ïa ‡ÈÙk˙‡אמנם כי ƒ¿«¿»ƒ¿«

ומשתחרר יוצא האדם

מהיפך שבאות מההגבלות

רק כשלעצמו הרע אבל הקדושה

כפינכפה בתקפו, נשאר ועדיין

מצרים. ביציאת «¿«‡Ì�Óשהיה
,‡ÒÈb C„È‡Ïלמרות ¿ƒ»ƒ»

התבטל לא שהרע בכך החיסרון

שינוי בו חל ולא לחלוטין

שני מצד ÈelÚמהותי, B�LÈ∆¿ƒ
B·Úa„‰ויתרון ‡˜Âc«¿»»¬»

ÔÙ‡a ‡È‰L ,‡ÈÙk˙‡c¿ƒ¿«¿»∆ƒ¿…∆
,‰ˆÈÙ˜e ‚elc ÏL,כלומר ∆ƒ¿ƒ»

הדרגתית, ב'יציאה' מדובר אמנם

מעצם אבל שלב אחר שלב

ממצרים היציאה מהותה,

היא חירות של למצב והגבלות

ממצב קיצוני מעבר של עבודה

לשני ÛÒB�cאחד e�È‰Â¿«¿¿»
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰ÓÏ¿«∆ƒ¿»≈¿≈
‰˙È‰ ÌÈ¯ˆnÓ ‰‡Èˆi‰L∆«¿ƒ»ƒƒ¿«ƒ»¿»
‰ˆÈÙ˜e ‚elc ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆ƒ¿ƒ»
C¯Úa ‡lL d˙BÈ‰Ïƒ¿»∆…¿∆∆
משעבוד שהמעבר וכאמור

גדול לאור ומאפילה לגאולה

למצב אחד ממצב מעבר הוא

השניים, בין ודמיון יחס כל ללא B·Ú‰L„‰אחר ,˙‡Ê „BÚ ‰p‰ƒ≈…∆»¬»
‡ÈÙk˙‡cוהכנעתו וכפייתו הרע מול אל התמודדות של העבודה ‰È‡עצם ¿ƒ¿«¿»ƒ

˙iÙk ,ÌÚ‰ Á¯a Èk ‰È‰iL È„Îa Èk ,‰ˆÈÙ˜e ‚elc ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ»ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ»«»»¿ƒ«
,‰‚¯„‰Â ¯„Òa ‰„B·Ú‰ ˜ÈtÒÓ B�È‡ ,'eÎ Ú¯‰בבחינת עבודה »«≈«¿ƒ»¬»¿≈∆¿«¿»»

ÏÈÁ Ï‡ ÏÈÁÓ eÎÏÈפוסקת בלתי והתעלות התקדמות מבטאת שאמנם ≈¿≈«ƒ∆»ƒ
וקפיצה, בדילוג ולא בהליכה, הדרגתית, בצורה היא אבל לדרגה «∆‡l‡מדרגה

ÏÚ ‚l„Ó ,‰ˆÈÙ˜e ‚el„c ÔÙ‡a ‰‡Èˆi‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿«¿ƒ»¿…∆¿ƒ¿ƒ»¿«≈«
˙BÚ·b‰ ÏÚ ıt˜Ó ÌÈ¯‰‰60התרחקות תוך המכשולים כל על ומתגבר ∆»ƒ¿«≈««¿»

הקודם למצב בערך שלא עלייה היינו ÔÂÈkÓcמהם, ,ÔÈ�Ú‰ ˙eËLÙÎe¿«¿»ƒ¿»¿ƒ≈»
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d"nyz'dיד ,oqip `"i

מה ּכן ּגם וזהּו ּוקפיצה. ּדּלּוג ׁשל ענין ׁשהּוא ּבזּבּוז ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשל
העּקר ואדרּבה, החיל, לאנׁשי היא האֹוצרֹות ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּנתינת
הם החיל אנׁשי ּכי החיל, אנׁשי הם הּמלחמה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּבנצחֹון
ּגּופא ּובהלכה ׁשּבּתֹורה, ההלכה את לּפעל ֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּמֹוציאים

מעׂשה לידי ׁשּמביא לּמּוד ּדגדֹול הּמעׂשה67ּבאפן אׁשר , ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ
העּקר על68הּוא מעּׂשין (ּכמֹו ּכפּיה מּלׁשֹון ּגם מעׂשה , ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָ

הּצדקה על ּכֹופין ׁשּפרּוׁשֹו ׁשל69הּצדקה ּבאפן ׁשהּוא ,( ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
האֹוצרֹות ּדוקא להם נֹותנים ׁשּלכן ּוקפיצה, ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָּדּלּוג

ּוקפיצה. ּדּלּוג ּכן ּגם ְְִִִֵֶַָָָׁשענינם

לעתידe‰ÊÂֿו) מצרים יציאת ּׁשמזּכירין מה על הּטעם ¿∆ְְְִִִִִִֶֶַַַַַַַַָ
העבֹודה היא מצרים יציאת ענין ּכי ְְְֲִִִִִִַַַָָָֹלבא,
(א התלהבּות מּתֹו היא זֹו ּדעבֹודה אתּכפיא, ְְְְֲֲִִִִִִַַַַַָָּבבחינת
ּגם אֹותּה מזּכירין ולכן ודּלּוג, ּוקפיצה וריצה (ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָקא

הּיעּוד ׁשּיתקּים הּזמן אעביר70ּבאֹותֹו הּטמאה רּוח ואת ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָֻ
ּבכל אלקי ה' את ואהבּת אז יהיה ּובמילא הארץ, ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹמן

יצרי ּבׁשני אז19לבב ּגם ּכי ,מאד ּדבכל ּובאפן ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹ
(קא) וההתלהבּות ׁשּבּדּלּוג להּמעלה ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָצריכים
יציאת זכירת להיֹות צריכה ולכן אתּכפיא, ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָׁשּבעבֹודת
הֹוראה חּיים, ותֹורת אמת ּתֹורת עלּֿפי זכירה ְְְֱִִִִִֶַַַַַָָָמצרים,

.71ּבחּיים ִַַ

„BÚÂמע הּוא הּׁשמׁש אֹור ּדהּנה הּקּב"ה,זאת, ידי ׂשה ¿ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
ׁשּכתּוב הּמאֹורֹות72ּכמֹו ׁשני את אלקים וּיעׂש ְְְֱִֵֶֶַַַַָֹ

הּנר אֹור מהּֿׁשאיןּֿכן הארץ, על להאיר גֹו' ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּגדֹולים
ּכמֹו אדם, ידי ּבמעׂשה מעלה ויׁש אדם, ידי מעׂשה ְְְְְֲֲֲֵֵֵֵֵַַַָָָָָהּוא

מתאּוה73ׁשּכתּוב ׁשהּקּב"ה תכסף, ידי למעׂשה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּדוקא צּדיקים ׁשל ּכן74למעׂשיהם ּגם הּוא ועלּֿדרֿזה . ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
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‰ˆÈÙ˜e ‚elc ÏL ÔÈ�Ú ‡e‰L ÊeaÊa ÏLבחסידות כמבואר ∆ƒ¿∆ƒ¿»∆ƒ¿ƒ»
שגורמת האדם לעבודת בהתאם היא מלמעלה וההשפעה שההמשכה

והגבלה מדידה לפי שלא המשכה מלמעלה להמשיך וכדי אותה וממשיכה

"דלוג בדרך ("אתכפיא" זה מסוג עבודה דרושה האוצרות") ("בזבוז

Ó‰וקפיצה"). Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈«
‡È‰ ˙B¯ˆB‡‰ ˙�È˙pL∆¿ƒ«»»ƒ
,‰a¯„‡Â ,ÏÈÁ‰ ÈL�‡Ï¿«¿≈∆»ƒ¿«¿«»
‰ÓÁÏn‰ ÔBÁˆ�a ¯wÚ‰»ƒ»¿ƒ¿«ƒ¿»»

,ÏÈÁ‰ ÈL�‡ Ì‰והניצחון ≈«¿≈∆»ƒ
של בזכותם בעיקר מושג

בשטח ‡�ÈLהלוחמים Èkƒ«¿≈
ÏÈÁ‰בנמשלÌ‰ ∆»ƒ≈

˙‡ ÏÚtÏ ÌÈ‡ÈˆBn‰«ƒƒ«…«∆
,‰¯BzaL ‰ÎÏ‰‰«¬»»∆«»

‡Ùeb ‰ÎÏ‰·eהם עצמה, «¬»»»
ההלכה את ∆…¿ÔÙ‡aלומדים

È„ÈÏ ‡È·nL „enÏ ÏB„‚c¿»ƒ∆≈ƒƒ≈
‰NÚÓ67‰NÚn‰ ¯L‡ , «¬∆¬∆««¬∆

¯wÚ‰ ‡e‰68,ללימוד ביחס »ƒ»
לכך Ìbובנוסף ‰NÚÓ«¬∆«

BÓk) ‰iÙk ÔBLlÓƒ¿¿ƒ»¿
‰˜„v‰ ÏÚ ÔÈOÚÓ¿«ƒ««¿»»
ÏÚ ÔÈÙBk BLe¯tL∆≈ƒ«

‰˜„v‰69ÔÙ‡a ‡e‰L ,( «¿»»∆¿…∆
,‰ˆÈÙ˜e ‚elc ÏLכמבואר ∆ƒ¿ƒ»

שכפיה באריכות לעיל

של עבודה היא ("אתכפיא")

והדרגה סדר לפי שלא דילוג

Ì‰Ï ÌÈ�˙B� ÔÎlLלאנשי ∆»≈¿ƒ»∆
ההלכות מקיימי «¿»Âc˜‡החיל

˙B¯ˆB‡‰ בדרך‡˙ ולא »»
"בזבוז" בדרך אלא רגילה נתינה

ממדידה למעלה הוא שאף

Ôkוהגבלה Ìb Ì�È�ÚL∆ƒ¿»»«≈
.‰ˆÈÙ˜e ‚elcƒ¿ƒ»

‰Ó ÏÚ ÌÚh‰ e‰ÊÂ (Â¿∆«««««
,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ÔÈ¯ÈkÊÓMהאמורה לשאלה והמענה ∆«¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿«ƒ∆»ƒ»…

נעלית גאולה תהיה כאשר לבוא לעתיד מצרים יציאת יזכירו מה לשם לעיל

ממצרים ליציאה ביחס שיעור ‰È‡לאין ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ÔÈ�Ú Èkƒƒ¿«¿ƒ«ƒ¿«ƒƒ
˙e·‰Ï˙‰ CBzÓ ‡È‰ BÊ ‰„B·Úc ,‡ÈÙk˙‡ ˙�ÈÁ·a ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿»«¬»ƒƒƒ¿«¬

C‡˜ È¯Âˆ‰להטֿאש(‡ רגילה) הליכה ÔÎÏÂולא ,‚el„Â ‰ˆÈÙ˜e «»¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿»≈
„eÚi‰ Ìi˜˙iL ÔÓf‰ B˙B‡a Ìb d˙B‡ ÔÈ¯ÈkÊÓ70Áe¯ ˙‡Â «¿ƒƒ»«¿«¿«∆ƒ¿«≈«ƒ¿∆«

,ı¯‡‰ ÔÓ ¯È·Ú‡ ‰‡Óh‰הרע של כפייה שתהיה בלבד זו לא כאשר «À¿»«¬ƒƒ»»∆
לטוב מרע יתהפך הרע ‡EÈ˜Ïאלא '‰ ˙‡ z·‰‡Â Ê‡ ‰È‰È ‡ÏÈÓ·e¿≈»ƒ¿∆»¿»«¿»≈¡…∆

EÈ¯ˆÈ È�La E··Ï ÏÎa19יאהב הוא וגם לטוב יתהפך הרע היצר וגם ¿»¿»¿ƒ¿≈¿»∆
ה' E„‡Ó,את ÏÎ·c ÔÙ‡·eלמעלה גבול, בלי של במשמעות "מאד" ¿…∆ƒ¿»¿…∆

והגבלה ‡Êממדידה Ìb Èkƒ«»
שהרע למרות לבוא, לעתיד

עדיין גמור לטוב יתהפך

‰ÏÚn‰Ï ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒ¿««¬»
˙e·‰Ï˙‰‰Â ‚elcaL∆«ƒ¿«ƒ¿«¬

C‡˜)להטֿאש˙„B·ÚaL ( »∆«¬«
,‡ÈÙk˙‡שהרע לאחר כי ƒ¿«¿»

של התנגדות ואין לטוב נהפך

מובן הסיטראֿאחרא

דועכת דרךשההתלהבות (על

יש כאשר שדווקא לעיל האמור

לנצח הרצון מתעורר אזי מלחמה

הכל, עושים הניצחון ולמען

האוצרות") "בזבוז ≈«¿ÔÎÏÂכולל
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆלעתיד גם ¿ƒ»ƒ¿

המשיח בימות »ÈÎÊ¿ƒ¯˙לבוא,
‰¯ÈÎÊ ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ¿ƒ«ƒ¿«ƒ¿ƒ»
פעולתה את ופועלת המחויבת

˙¯B˙Â ˙Ó‡ ˙¯Bz ÈtŒÏÚ«ƒ«¡∆¿«
ÌÈiÁa ‰‡¯B‰ ,ÌÈiÁ71. «ƒ»»««ƒ

,˙‡Ê „BÚÂהסבר להוסיף יש ¿…
יציאת הזכרת של לחשיבות

לימות לבוא, לעתיד מצרים

לעיל המובא פי על - המשיח

לנר דומה מצרים שיציאת

והגאולה אדם בידי שנדלק

השמש: לאור דומה לבוא לעתיד

‡e‰ LÓM‰ ¯B‡ ‰p‰c¿ƒ≈«∆∆
BÓk ,‰"aw‰ È„È ‰NÚÓ«¬≈¿≈«»»¿

·e˙kL72בתורה במפורש ∆»
È�L ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ NÚiÂ«««¡…ƒ∆¿≈
'B‚ ÌÈÏB„b‰ ˙B¯B‡n‰«¿«¿ƒ
È„È ‰NÚÓ ‡e‰ ¯p‰ ¯B‡ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,ı¯‡‰ ÏÚ ¯È‡‰Ï¿»ƒ«»»∆«∆≈≈«≈«¬≈¿≈

‰ÏÚÓ LÈÂ ,Ì„‡מיוחד e˙kL·יתרון BÓk ,Ì„‡ È„È ‰NÚÓa73 »»¿≈«¬»¿«¬≈¿≈»»¿∆»
,ÛÒÎ˙ EÈ„È ‰NÚÓÏממנו ומבקש הקדושֿברוךֿהוא אל מתחנן איוב ¿«¬≈»∆ƒ¿…

מעשיו את וחומד אוהב והקדושֿברוךֿהוא ידיו מעשי שהוא כיוון אליו שיפנה

במדרש זה פסוק על e‡˙Ó‰ואמרו ‰"aw‰LונכסףÏL Ì‰ÈNÚÓÏ ∆«»»ƒ¿«∆¿«¬≈∆∆
‡˜Âc ÌÈ˜Ècˆ74‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ מתאווה. שהקדושֿברוךֿהוא כשם «ƒƒ«¿»¿«∆∆∆
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אינּה הּבריחה הרי הרע, מּפני לברח ׁשּצרי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּיֹודע
(ּכּמבאר הּסּכנה מן ּכבֹורח אּלא ּבלבד, הליכה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹּבבחינת

על61ּבּמאמר מדּלג ּבענין ּגם נרמז ׁשּזה לֹומר ויׁש .( ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ
ּפרּוׁשֹו ּכאן ּוגבעֹות ּדהרים הּגבעֹות, על מקּפץ ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָההרים
אדמֹו"ר ּבדרּוׁשי ּבארּכה ּכּמבאר רצּוי, ּבלּתי ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹֻענין

אריּבער62מהר"ש לכּתחּלה ּדמה63(ׁשענינֹו סב ּבענין ( ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
בתר הרי על האּילים לעפר אֹו לצבי ּדֹודי ּדהרי64ל , ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

ּביֹותר, הּירידה ּבחינת ׁשהּוא ּדפרּודא, טּורי הם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָבתר
ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּביֹותר, העלּיה נעׂשה אחר65ֿועלֿידיֿזה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

הרי על האּילים לעפר אֹו לצבי ל ּודמה ּדֹודי ּברח ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹּכ
ׁשעלֿידי והינּו ּביֹותר, נעלה ענין ׁשהּוא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָּבׂשמים,
לעלּיה ּבאים אתּכפיא, ּבבחינת והעבֹודה למּטה ְְְְְְֲֲִִִִִִַַַַַָָָָָָָהּירידה

ּוקפיצה. ּדּלּוג ּבחינת ׁשּזהּו יֹותר, ְְֲִִִֵֵֶֶַַָנעלית

מהLÈÂה) על הּטעמים אחד ּכן ּגם ׁשּזהּו לֹומר ¿≈ְִֵֶֶַַַַַַַָ
את מבזּבז הּמל הּמלחמה, נצחֹון ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָּׁשּבׁשביל
(ּדּבּור ההּלּולא ּבדרּוׁשי ּבארּכה וכּמבאר אֹוצרֹותיו, ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹֻּכל

לגּני ּבאתי הּמל66הּמתחיל הּמלחמה נצחֹון ּדבׁשביל ,( ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָ
אֹוצרֹות אּלא אֹוצרֹות סתם ולא אֹוצרֹותיו, ּכל ְְְְְֵֶַָָָָָָֹמבזּבז
ׁשאצרּו לאֹוצרֹות עד סתם, לאֹוצרֹות ּבער ְְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשאינם
הּדּלּוג ענין עלּֿדר הּוא הּבזּבּוז ּדענין וכּו'. ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָאבֹותיו
והדרגה, ּבסדר ּכהליכה ׁשענינּה ּכנתינה ּדלא ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹּוקפיצה,
לעבֹודה ׁשּנּתן ׁשהּכח למעלה, ּבּנמׁשל הּוא ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹועלּֿדרֿזה
כּו', האֹוצרֹות ּבזּבּוז ׁשל ּבאפן הּוא הּמלחמה ְְְְְִִִֶֶַָָָָֹּדנצחֹון
עלּֿדרֿזה, ּכן ּגם היא הּמלחמה ּדנצחֹון העבֹודה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּכי

ּדּלּוגהעבֹוד ׁשל ּבאפן ׁשהיא אתּכפיא, ׁשּבבחינת ה ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹ
ּבאפן ּכן ּגם מּלמעלה עלּֿדרֿזה נמׁש ולכן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּוקפיצה,
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(61.167 ע' שם תש"ח עת"ר.62)סה"מ נחמו ד"ה גם וראה תרכ"ו. נחמו א'63)ד"ה כרך מוהריי"צ אדמו"ר קודש אגרות ראה

תריז. יז.64)ע' ב, יד.65)שה"ש ח, ובכ"מ.66)שם ואילך. ב שכב, שמות תו"ח גם וראה יא. פרק ה'שי"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

Ú¯‰ È�tÓ Á¯·Ï CÈ¯vL Ú„BiLלא ואם בתקפו עודנו הרע שהרי ∆≈«∆»ƒƒ¿…«ƒ¿≈»«
בו, לפגוע עלול עדיין הוא מפניו ÈÁ·a�˙יברח d�È‡ ‰ÁÈ¯a‰ È¯‰¬≈«¿ƒ»≈»ƒ¿ƒ«

a ‰ÎÈÏ‰¯Ó‡na ¯‡·nk) ‰�kq‰ ÔÓ Á¯B·k ‡l‡ ,„·Ï61( ¬ƒ»ƒ¿«∆»¿≈«ƒ««»»«¿…»««¬»
בהליכה מהמקום מתרחק לא הוא מוחשית סכנה מול נמצא אדם כאשר והרי

רבה, במהירות בריצה בורח אלא

וקפיצה. בדילוג

Ìb ÊÓ¯� ‰fL ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆∆ƒ¿»«
ÌÈ¯‰‰ ÏÚ ‚l„Ó ÔÈ�Úa¿ƒ¿«¿«≈«∆»ƒ
,˙BÚ·b‰ ÏÚ ıt˜Ó¿«≈««¿»
Ô‡k ˙BÚ·‚e ÌÈ¯‰c¿»ƒ¿»»
,Èeˆ¯ ÈzÏa ÔÈ�Ú BLe¯t≈ƒ¿»ƒ¿ƒ»
ÈLe¯„a ‰k¯‡a ¯‡·nk«¿…»«¬À»ƒ¿≈

של החסידות ¿»‡„BÓ"¯מאמרי
˘"¯‰Ó62B�È�ÚL) «¬»∆ƒ¿»

¯ÚaÈ¯‡ ‰lÁzÎÏ63כפי ¿«¿ƒ»«ƒ∆
להיות שהפך המפורסם פתגמו

אומר "העולם שלו: מאפיין סימן

(ולהתגבר ללכת אפשר אי שאם

רגילה בצורה מכשול) על

בכוחות משתמשים וישירה,

אומר ואני מעליו, יותר גבוהים

מלכתחילה ללכת שצריך

המשמעותÔÈ�Úaמעליו") ¿ƒ¿«
הפסוק של Óc‰הפנימית ·Ò…¿≈

¯ÙÚÏ B‡ È·ˆÏ È„Bc EÏ¿ƒƒ¿ƒ¿…∆
¯˙· È¯‰ ÏÚ ÌÈÏi‡‰64, »«»ƒ«»≈»∆

¯˙· È¯‰cחלקים מלשון ¿»≈»∆
בין "ברית כמו ונפרדים חתוכים

הם e¯Ùc„‡,הבתרים" È¯eË ֵ≈ƒ¿»
לגבי בטלה איננה הסטראֿאחרא

הקדושֿברוךֿהוא קדושת

ודבר ליש עצמם ו"מחשיבים

את מפרידים ובזה עצמו בפני

מקום של מקדושתו עצמם

לו בטלים שאין מאחר ברוךֿהוא

טורי נקראים ולכן יתברך...

כב) פרק (תניא הקדוש" בזוהר פירוד] של [הרים כאשרe‰L‡דפרודא ∆
זוהי לקדושה המנגדים אלה בהרים BÈa˙¯,נמצאים ‰„È¯i‰ ˙�ÈÁa¿ƒ««¿ƒ»¿≈

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂאלה מהרים הבריחה ידי כך�NÚ‰על ‰iÏÚ‰אחר ¿«¿≈∆«¬∆»¬ƒ»
·e˙kL BÓÎe ,¯˙BÈa65È·ˆÏ EÏ ‰Ó„e È„Bc Á¯a CkŒ¯Á‡ ¿≈¿∆»««»¿«ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ

‡e‰L ,ÌÈÓNa È¯‰ ÏÚ ÌÈÏi‡‰ ¯ÙÚÏ B‡"בתר "הרי לעומת ¿…∆»«»ƒ«»≈¿»ƒ∆
מסמלים בשמים" "הרי הקדושה, היפך את BÈa˙¯שמסמלים ‰ÏÚ� ÔÈ�Úƒ¿»«¬∆¿≈

ÈÁ·a�˙בקדושה ‰„B·Ú‰Â ‰hÓÏ ‰„È¯i‰ È„ÈŒÏÚL e�È‰Â ,¿«¿∆«¿≈«¿ƒ»¿«»¿»¬»ƒ¿ƒ«
ÌÈ‡a ,‡ÈÙk˙‡דבר של ÈÁa�˙בסופו e‰fL ,¯˙BÈ ˙ÈÏÚ� ‰iÏÚÏ ƒ¿«¿»»ƒ«¬ƒ»«¬≈≈∆∆¿ƒ«
‰ˆÈÙ˜e ‚elcשלא והתעלות מעבר אלא הדרגתית שאינה עלייה שמשמעו ƒ¿ƒ»

לעיל. כמבואר בערך,

Ìb e‰fL ¯ÓBÏ LÈÂ (‰¿≈«∆∆«
‰Ó ÏÚ ÌÈÓÚh‰ „Á‡ Ôk≈«««¿»ƒ««

בחסידות ÏÈ·LaM∆ƒ¿ƒשמבואר
CÏn‰ ,‰ÓÁÏn‰ ÔBÁˆ�ƒ¿«ƒ¿»»«∆∆
ÂÈ˙B¯ˆB‡ Ïk ˙‡ ÊaÊ·Ó¿«¿≈∆»¿»
וגנוזים כמוסים אוצרות גם

משתמשים לא רגיל שבמצב

k¯‡a‰בהם, ¯‡·nÎÂ¿«¿…»«¬À»
‡Ïel‰‰ ÈLe¯„aיום ƒ¿≈«ƒ»

הריי"צ הרבי של ההסתלקות

מאמרי (שהם תש"י שבט ביו"ד

‰ÏÈÁ˙nחסידות ¯eacƒ««¿ƒ
Èp‚Ï È˙‡a66ÏÈ·L·c ,( »ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ

CÏn‰ ‰ÓÁÏn‰ ÔBÁˆ�ƒ¿«ƒ¿»»«∆∆
‡ÏÂ ,ÂÈ˙B¯ˆB‡ Ïk ÊaÊ·Ó¿«¿≈»¿»¿…
‡l‡ ˙B¯ˆB‡ Ì˙Ò¿»»∆»

˙B¯ˆB‡חשובים כך כל »
C¯Úaונעלים Ì�È‡L∆≈»¿∆∆

„Ú ,Ì˙Ò ˙B¯ˆB‡Ï¿»¿»«
ÂÈ˙B·‡ e¯ˆ‡L ˙B¯ˆB‡Ï»»∆»¿¬»

'eÎÂמוציא המלך אותם וגם ¿
במלחמה. הניצחון למען ומבזבז

ÊeaÊa‰ ÔÈ�Úcהאוצרות של ¿ƒ¿««ƒ¿
ÔÈ�Úהכמוסים C¯cŒÏÚ ‡e‰«∆∆ƒ¿«

‡Ïc ,‰ˆÈÙ˜e ‚elc‰«ƒ¿ƒ»¿…
‰�È˙�kהמלך כאשר רגילה ƒ¿ƒ»

הצבא ולאנשי לעם משלו נותן

רגיל ««¿d�È�ÚL∆ƒבמצב
‰‚¯„‰Â ¯„Òa ‰ÎÈÏ‰k«¬ƒ»¿≈∆¿«¿»»
לא צעד הוא 'בזבוז' ואילו

רק שנעשה רגיל ולא שגרתי

מלחמה, ∆∆∆»¿ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰בעת
ÔBÁˆ�c ‰„B·ÚÏ ÔzpL Ák‰L ,‰ÏÚÓÏ ÏLÓpa ‡e‰«ƒ¿»¿«¿»∆«…«∆ƒ»«¬»¿ƒ¿

‰ÓÁÏn‰הסיטראֿאחרא על הקדושה ÊeaÊaשל ÏL ÔÙ‡a ‡e‰ «ƒ¿»»¿…∆∆ƒ¿
,'eÎ ˙B¯ˆB‡‰הרגיל דרך על שלא כוח ÔBÁˆ�cנתינת ‰„B·Ú‰ Èk »»ƒ»¬»¿ƒ¿

,‰ÊŒC¯cŒÏÚ Ôk Ìb ‡È‰ ‰ÓÁÏn‰והדרגה סדר לפי שלא עבודה «ƒ¿»»ƒ«≈«∆∆∆
ÏLכאמורשהיא ÔÙ‡a ‡È‰L ,‡ÈÙk˙‡ ˙�ÈÁ·aL ‰„B·Ú‰»¬»∆ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿»∆ƒ¿…∆∆

ÔÙ‡a Ôk Ìb ‰ÏÚÓlÓ ‰ÊŒC¯cŒÏÚ CLÓ� ÔÎÏÂ ,‰ˆÈÙ˜e ‚elcƒ¿ƒ»¿»≈ƒ¿»«∆∆∆ƒ¿«¿»«≈¿…∆
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טו d"nyz'd ,oqip `"i

מה ּכן ּגם וזהּו ּוקפיצה. ּדּלּוג ׁשל ענין ׁשהּוא ּבזּבּוז ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשל
העּקר ואדרּבה, החיל, לאנׁשי היא האֹוצרֹות ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּנתינת
הם החיל אנׁשי ּכי החיל, אנׁשי הם הּמלחמה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּבנצחֹון
ּגּופא ּובהלכה ׁשּבּתֹורה, ההלכה את לּפעל ֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּמֹוציאים

מעׂשה לידי ׁשּמביא לּמּוד ּדגדֹול הּמעׂשה67ּבאפן אׁשר , ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ
העּקר על68הּוא מעּׂשין (ּכמֹו ּכפּיה מּלׁשֹון ּגם מעׂשה , ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָ

הּצדקה על ּכֹופין ׁשּפרּוׁשֹו ׁשל69הּצדקה ּבאפן ׁשהּוא ,( ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
האֹוצרֹות ּדוקא להם נֹותנים ׁשּלכן ּוקפיצה, ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָּדּלּוג

ּוקפיצה. ּדּלּוג ּכן ּגם ְְִִִֵֶַָָָׁשענינם

לעתידe‰ÊÂֿו) מצרים יציאת ּׁשמזּכירין מה על הּטעם ¿∆ְְְִִִִִִֶֶַַַַַַַַָ
העבֹודה היא מצרים יציאת ענין ּכי ְְְֲִִִִִִַַַָָָֹלבא,
(א התלהבּות מּתֹו היא זֹו ּדעבֹודה אתּכפיא, ְְְְֲֲִִִִִִַַַַַָָּבבחינת
ּגם אֹותּה מזּכירין ולכן ודּלּוג, ּוקפיצה וריצה (ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָקא

הּיעּוד ׁשּיתקּים הּזמן אעביר70ּבאֹותֹו הּטמאה רּוח ואת ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָֻ
ּבכל אלקי ה' את ואהבּת אז יהיה ּובמילא הארץ, ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹמן

יצרי ּבׁשני אז19לבב ּגם ּכי ,מאד ּדבכל ּובאפן ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹ
(קא) וההתלהבּות ׁשּבּדּלּוג להּמעלה ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָצריכים
יציאת זכירת להיֹות צריכה ולכן אתּכפיא, ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָׁשּבעבֹודת
הֹוראה חּיים, ותֹורת אמת ּתֹורת עלּֿפי זכירה ְְְֱִִִִִֶַַַַַָָָמצרים,

.71ּבחּיים ִַַ

„BÚÂמע הּוא הּׁשמׁש אֹור ּדהּנה הּקּב"ה,זאת, ידי ׂשה ¿ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
ׁשּכתּוב הּמאֹורֹות72ּכמֹו ׁשני את אלקים וּיעׂש ְְְֱִֵֶֶַַַַָֹ

הּנר אֹור מהּֿׁשאיןּֿכן הארץ, על להאיר גֹו' ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּגדֹולים
ּכמֹו אדם, ידי ּבמעׂשה מעלה ויׁש אדם, ידי מעׂשה ְְְְְֲֲֲֵֵֵֵֵַַַָָָָָהּוא

מתאּוה73ׁשּכתּוב ׁשהּקּב"ה תכסף, ידי למעׂשה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּדוקא צּדיקים ׁשל ּכן74למעׂשיהם ּגם הּוא ועלּֿדרֿזה . ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
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ב.67) מ, מי"ז.68)קדושין פ"א ובכ"מ.69)אבות .191 ע' תרצ"ט קכא. ע' תרע"ח סה"מ סרמ"ח. יו"ד לטור יוסף בית ראה

ב.70) יג, ועוד.71)זכרי' ב. נג, זח"ג טז.72)ראה א, טו.73)בראשית יד, 74.159)איוב ע' חי"ט לקו"ש ג. פ"ל, ויק"ר ראה
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‰ˆÈÙ˜e ‚elc ÏL ÔÈ�Ú ‡e‰L ÊeaÊa ÏLבחסידות כמבואר ∆ƒ¿∆ƒ¿»∆ƒ¿ƒ»
שגורמת האדם לעבודת בהתאם היא מלמעלה וההשפעה שההמשכה

והגבלה מדידה לפי שלא המשכה מלמעלה להמשיך וכדי אותה וממשיכה

"דלוג בדרך ("אתכפיא" זה מסוג עבודה דרושה האוצרות") ("בזבוז

Ó‰וקפיצה"). Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈«
‡È‰ ˙B¯ˆB‡‰ ˙�È˙pL∆¿ƒ«»»ƒ
,‰a¯„‡Â ,ÏÈÁ‰ ÈL�‡Ï¿«¿≈∆»ƒ¿«¿«»
‰ÓÁÏn‰ ÔBÁˆ�a ¯wÚ‰»ƒ»¿ƒ¿«ƒ¿»»

,ÏÈÁ‰ ÈL�‡ Ì‰והניצחון ≈«¿≈∆»ƒ
של בזכותם בעיקר מושג

בשטח ‡�ÈLהלוחמים Èkƒ«¿≈
ÏÈÁ‰בנמשלÌ‰ ∆»ƒ≈

˙‡ ÏÚtÏ ÌÈ‡ÈˆBn‰«ƒƒ«…«∆
,‰¯BzaL ‰ÎÏ‰‰«¬»»∆«»

‡Ùeb ‰ÎÏ‰·eהם עצמה, «¬»»»
ההלכה את ∆…¿ÔÙ‡aלומדים

È„ÈÏ ‡È·nL „enÏ ÏB„‚c¿»ƒ∆≈ƒƒ≈
‰NÚÓ67‰NÚn‰ ¯L‡ , «¬∆¬∆««¬∆

¯wÚ‰ ‡e‰68,ללימוד ביחס »ƒ»
לכך Ìbובנוסף ‰NÚÓ«¬∆«

BÓk) ‰iÙk ÔBLlÓƒ¿¿ƒ»¿
‰˜„v‰ ÏÚ ÔÈOÚÓ¿«ƒ««¿»»
ÏÚ ÔÈÙBk BLe¯tL∆≈ƒ«

‰˜„v‰69ÔÙ‡a ‡e‰L ,( «¿»»∆¿…∆
,‰ˆÈÙ˜e ‚elc ÏLכמבואר ∆ƒ¿ƒ»

שכפיה באריכות לעיל

של עבודה היא ("אתכפיא")

והדרגה סדר לפי שלא דילוג

Ì‰Ï ÌÈ�˙B� ÔÎlLלאנשי ∆»≈¿ƒ»∆
ההלכות מקיימי «¿»Âc˜‡החיל

˙B¯ˆB‡‰ בדרך‡˙ ולא »»
"בזבוז" בדרך אלא רגילה נתינה

ממדידה למעלה הוא שאף

Ôkוהגבלה Ìb Ì�È�ÚL∆ƒ¿»»«≈
.‰ˆÈÙ˜e ‚elcƒ¿ƒ»

‰Ó ÏÚ ÌÚh‰ e‰ÊÂ (Â¿∆«««««
,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ÔÈ¯ÈkÊÓMהאמורה לשאלה והמענה ∆«¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿«ƒ∆»ƒ»…

נעלית גאולה תהיה כאשר לבוא לעתיד מצרים יציאת יזכירו מה לשם לעיל

ממצרים ליציאה ביחס שיעור ‰È‡לאין ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ÔÈ�Ú Èkƒƒ¿«¿ƒ«ƒ¿«ƒƒ
˙e·‰Ï˙‰ CBzÓ ‡È‰ BÊ ‰„B·Úc ,‡ÈÙk˙‡ ˙�ÈÁ·a ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿»«¬»ƒƒƒ¿«¬

C‡˜ È¯Âˆ‰להטֿאש(‡ רגילה) הליכה ÔÎÏÂולא ,‚el„Â ‰ˆÈÙ˜e «»¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿»≈
„eÚi‰ Ìi˜˙iL ÔÓf‰ B˙B‡a Ìb d˙B‡ ÔÈ¯ÈkÊÓ70Áe¯ ˙‡Â «¿ƒƒ»«¿«¿«∆ƒ¿«≈«ƒ¿∆«

,ı¯‡‰ ÔÓ ¯È·Ú‡ ‰‡Óh‰הרע של כפייה שתהיה בלבד זו לא כאשר «À¿»«¬ƒƒ»»∆
לטוב מרע יתהפך הרע ‡EÈ˜Ïאלא '‰ ˙‡ z·‰‡Â Ê‡ ‰È‰È ‡ÏÈÓ·e¿≈»ƒ¿∆»¿»«¿»≈¡…∆

EÈ¯ˆÈ È�La E··Ï ÏÎa19יאהב הוא וגם לטוב יתהפך הרע היצר וגם ¿»¿»¿ƒ¿≈¿»∆
ה' E„‡Ó,את ÏÎ·c ÔÙ‡·eלמעלה גבול, בלי של במשמעות "מאד" ¿…∆ƒ¿»¿…∆

והגבלה ‡Êממדידה Ìb Èkƒ«»
שהרע למרות לבוא, לעתיד

עדיין גמור לטוב יתהפך

‰ÏÚn‰Ï ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒ¿««¬»
˙e·‰Ï˙‰‰Â ‚elcaL∆«ƒ¿«ƒ¿«¬

C‡˜)להטֿאש˙„B·ÚaL ( »∆«¬«
,‡ÈÙk˙‡שהרע לאחר כי ƒ¿«¿»

של התנגדות ואין לטוב נהפך

מובן הסיטראֿאחרא

דועכת דרךשההתלהבות (על

יש כאשר שדווקא לעיל האמור

לנצח הרצון מתעורר אזי מלחמה

הכל, עושים הניצחון ולמען

האוצרות") "בזבוז ≈«¿ÔÎÏÂכולל
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆלעתיד גם ¿ƒ»ƒ¿

המשיח בימות »ÈÎÊ¿ƒ¯˙לבוא,
‰¯ÈÎÊ ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ¿ƒ«ƒ¿«ƒ¿ƒ»
פעולתה את ופועלת המחויבת

˙¯B˙Â ˙Ó‡ ˙¯Bz ÈtŒÏÚ«ƒ«¡∆¿«
ÌÈiÁa ‰‡¯B‰ ,ÌÈiÁ71. «ƒ»»««ƒ

,˙‡Ê „BÚÂהסבר להוסיף יש ¿…
יציאת הזכרת של לחשיבות

לימות לבוא, לעתיד מצרים

לעיל המובא פי על - המשיח

לנר דומה מצרים שיציאת

והגאולה אדם בידי שנדלק

השמש: לאור דומה לבוא לעתיד

‡e‰ LÓM‰ ¯B‡ ‰p‰c¿ƒ≈«∆∆
BÓk ,‰"aw‰ È„È ‰NÚÓ«¬≈¿≈«»»¿

·e˙kL72בתורה במפורש ∆»
È�L ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ NÚiÂ«««¡…ƒ∆¿≈
'B‚ ÌÈÏB„b‰ ˙B¯B‡n‰«¿«¿ƒ
È„È ‰NÚÓ ‡e‰ ¯p‰ ¯B‡ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,ı¯‡‰ ÏÚ ¯È‡‰Ï¿»ƒ«»»∆«∆≈≈«≈«¬≈¿≈

‰ÏÚÓ LÈÂ ,Ì„‡מיוחד e˙kL·יתרון BÓk ,Ì„‡ È„È ‰NÚÓa73 »»¿≈«¬»¿«¬≈¿≈»»¿∆»
,ÛÒÎ˙ EÈ„È ‰NÚÓÏממנו ומבקש הקדושֿברוךֿהוא אל מתחנן איוב ¿«¬≈»∆ƒ¿…

מעשיו את וחומד אוהב והקדושֿברוךֿהוא ידיו מעשי שהוא כיוון אליו שיפנה

במדרש זה פסוק על e‡˙Ó‰ואמרו ‰"aw‰LונכסףÏL Ì‰ÈNÚÓÏ ∆«»»ƒ¿«∆¿«¬≈∆∆
‡˜Âc ÌÈ˜Ècˆ74‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ מתאווה. שהקדושֿברוךֿהוא כשם «ƒƒ«¿»¿«∆∆∆
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ze`ltp ep`x` mixvn ux`n jz`v inik

אינּה הּבריחה הרי הרע, מּפני לברח ׁשּצרי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּיֹודע
(ּכּמבאר הּסּכנה מן ּכבֹורח אּלא ּבלבד, הליכה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹּבבחינת

על61ּבּמאמר מדּלג ּבענין ּגם נרמז ׁשּזה לֹומר ויׁש .( ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ
ּפרּוׁשֹו ּכאן ּוגבעֹות ּדהרים הּגבעֹות, על מקּפץ ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָההרים
אדמֹו"ר ּבדרּוׁשי ּבארּכה ּכּמבאר רצּוי, ּבלּתי ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹֻענין

אריּבער62מהר"ש לכּתחּלה ּדמה63(ׁשענינֹו סב ּבענין ( ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
בתר הרי על האּילים לעפר אֹו לצבי ּדֹודי ּדהרי64ל , ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

ּביֹותר, הּירידה ּבחינת ׁשהּוא ּדפרּודא, טּורי הם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָבתר
ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּביֹותר, העלּיה נעׂשה אחר65ֿועלֿידיֿזה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

הרי על האּילים לעפר אֹו לצבי ל ּודמה ּדֹודי ּברח ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹּכ
ׁשעלֿידי והינּו ּביֹותר, נעלה ענין ׁשהּוא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָּבׂשמים,
לעלּיה ּבאים אתּכפיא, ּבבחינת והעבֹודה למּטה ְְְְְְֲֲִִִִִִַַַַַָָָָָָָהּירידה

ּוקפיצה. ּדּלּוג ּבחינת ׁשּזהּו יֹותר, ְְֲִִִֵֵֶֶַַָנעלית

מהLÈÂה) על הּטעמים אחד ּכן ּגם ׁשּזהּו לֹומר ¿≈ְִֵֶֶַַַַַַַָ
את מבזּבז הּמל הּמלחמה, נצחֹון ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָּׁשּבׁשביל
(ּדּבּור ההּלּולא ּבדרּוׁשי ּבארּכה וכּמבאר אֹוצרֹותיו, ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹֻּכל

לגּני ּבאתי הּמל66הּמתחיל הּמלחמה נצחֹון ּדבׁשביל ,( ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָ
אֹוצרֹות אּלא אֹוצרֹות סתם ולא אֹוצרֹותיו, ּכל ְְְְְֵֶַָָָָָָֹמבזּבז
ׁשאצרּו לאֹוצרֹות עד סתם, לאֹוצרֹות ּבער ְְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשאינם
הּדּלּוג ענין עלּֿדר הּוא הּבזּבּוז ּדענין וכּו'. ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָאבֹותיו
והדרגה, ּבסדר ּכהליכה ׁשענינּה ּכנתינה ּדלא ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹּוקפיצה,
לעבֹודה ׁשּנּתן ׁשהּכח למעלה, ּבּנמׁשל הּוא ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹועלּֿדרֿזה
כּו', האֹוצרֹות ּבזּבּוז ׁשל ּבאפן הּוא הּמלחמה ְְְְְִִִֶֶַָָָָֹּדנצחֹון
עלּֿדרֿזה, ּכן ּגם היא הּמלחמה ּדנצחֹון העבֹודה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּכי

ּדּלּוגהעבֹוד ׁשל ּבאפן ׁשהיא אתּכפיא, ׁשּבבחינת ה ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹ
ּבאפן ּכן ּגם מּלמעלה עלּֿדרֿזה נמׁש ולכן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּוקפיצה,
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(61.167 ע' שם תש"ח עת"ר.62)סה"מ נחמו ד"ה גם וראה תרכ"ו. נחמו א'63)ד"ה כרך מוהריי"צ אדמו"ר קודש אגרות ראה

תריז. יז.64)ע' ב, יד.65)שה"ש ח, ובכ"מ.66)שם ואילך. ב שכב, שמות תו"ח גם וראה יא. פרק ה'שי"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

Ú¯‰ È�tÓ Á¯·Ï CÈ¯vL Ú„BiLלא ואם בתקפו עודנו הרע שהרי ∆≈«∆»ƒƒ¿…«ƒ¿≈»«
בו, לפגוע עלול עדיין הוא מפניו ÈÁ·a�˙יברח d�È‡ ‰ÁÈ¯a‰ È¯‰¬≈«¿ƒ»≈»ƒ¿ƒ«

a ‰ÎÈÏ‰¯Ó‡na ¯‡·nk) ‰�kq‰ ÔÓ Á¯B·k ‡l‡ ,„·Ï61( ¬ƒ»ƒ¿«∆»¿≈«ƒ««»»«¿…»««¬»
בהליכה מהמקום מתרחק לא הוא מוחשית סכנה מול נמצא אדם כאשר והרי

רבה, במהירות בריצה בורח אלא

וקפיצה. בדילוג

Ìb ÊÓ¯� ‰fL ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆∆ƒ¿»«
ÌÈ¯‰‰ ÏÚ ‚l„Ó ÔÈ�Úa¿ƒ¿«¿«≈«∆»ƒ
,˙BÚ·b‰ ÏÚ ıt˜Ó¿«≈««¿»
Ô‡k ˙BÚ·‚e ÌÈ¯‰c¿»ƒ¿»»
,Èeˆ¯ ÈzÏa ÔÈ�Ú BLe¯t≈ƒ¿»ƒ¿ƒ»
ÈLe¯„a ‰k¯‡a ¯‡·nk«¿…»«¬À»ƒ¿≈

של החסידות ¿»‡„BÓ"¯מאמרי
˘"¯‰Ó62B�È�ÚL) «¬»∆ƒ¿»

¯ÚaÈ¯‡ ‰lÁzÎÏ63כפי ¿«¿ƒ»«ƒ∆
להיות שהפך המפורסם פתגמו

אומר "העולם שלו: מאפיין סימן

(ולהתגבר ללכת אפשר אי שאם

רגילה בצורה מכשול) על

בכוחות משתמשים וישירה,

אומר ואני מעליו, יותר גבוהים

מלכתחילה ללכת שצריך

המשמעותÔÈ�Úaמעליו") ¿ƒ¿«
הפסוק של Óc‰הפנימית ·Ò…¿≈

¯ÙÚÏ B‡ È·ˆÏ È„Bc EÏ¿ƒƒ¿ƒ¿…∆
¯˙· È¯‰ ÏÚ ÌÈÏi‡‰64, »«»ƒ«»≈»∆

¯˙· È¯‰cחלקים מלשון ¿»≈»∆
בין "ברית כמו ונפרדים חתוכים

הם e¯Ùc„‡,הבתרים" È¯eË ֵ≈ƒ¿»
לגבי בטלה איננה הסטראֿאחרא

הקדושֿברוךֿהוא קדושת

ודבר ליש עצמם ו"מחשיבים

את מפרידים ובזה עצמו בפני

מקום של מקדושתו עצמם

לו בטלים שאין מאחר ברוךֿהוא

טורי נקראים ולכן יתברך...

כב) פרק (תניא הקדוש" בזוהר פירוד] של [הרים כאשרe‰L‡דפרודא ∆
זוהי לקדושה המנגדים אלה בהרים BÈa˙¯,נמצאים ‰„È¯i‰ ˙�ÈÁa¿ƒ««¿ƒ»¿≈

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂאלה מהרים הבריחה ידי כך�NÚ‰על ‰iÏÚ‰אחר ¿«¿≈∆«¬∆»¬ƒ»
·e˙kL BÓÎe ,¯˙BÈa65È·ˆÏ EÏ ‰Ó„e È„Bc Á¯a CkŒ¯Á‡ ¿≈¿∆»««»¿«ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ

‡e‰L ,ÌÈÓNa È¯‰ ÏÚ ÌÈÏi‡‰ ¯ÙÚÏ B‡"בתר "הרי לעומת ¿…∆»«»ƒ«»≈¿»ƒ∆
מסמלים בשמים" "הרי הקדושה, היפך את BÈa˙¯שמסמלים ‰ÏÚ� ÔÈ�Úƒ¿»«¬∆¿≈

ÈÁ·a�˙בקדושה ‰„B·Ú‰Â ‰hÓÏ ‰„È¯i‰ È„ÈŒÏÚL e�È‰Â ,¿«¿∆«¿≈«¿ƒ»¿«»¿»¬»ƒ¿ƒ«
ÌÈ‡a ,‡ÈÙk˙‡דבר של ÈÁa�˙בסופו e‰fL ,¯˙BÈ ˙ÈÏÚ� ‰iÏÚÏ ƒ¿«¿»»ƒ«¬ƒ»«¬≈≈∆∆¿ƒ«
‰ˆÈÙ˜e ‚elcשלא והתעלות מעבר אלא הדרגתית שאינה עלייה שמשמעו ƒ¿ƒ»

לעיל. כמבואר בערך,

Ìb e‰fL ¯ÓBÏ LÈÂ (‰¿≈«∆∆«
‰Ó ÏÚ ÌÈÓÚh‰ „Á‡ Ôk≈«««¿»ƒ««

בחסידות ÏÈ·LaM∆ƒ¿ƒשמבואר
CÏn‰ ,‰ÓÁÏn‰ ÔBÁˆ�ƒ¿«ƒ¿»»«∆∆
ÂÈ˙B¯ˆB‡ Ïk ˙‡ ÊaÊ·Ó¿«¿≈∆»¿»
וגנוזים כמוסים אוצרות גם

משתמשים לא רגיל שבמצב

k¯‡a‰בהם, ¯‡·nÎÂ¿«¿…»«¬À»
‡Ïel‰‰ ÈLe¯„aיום ƒ¿≈«ƒ»

הריי"צ הרבי של ההסתלקות

מאמרי (שהם תש"י שבט ביו"ד

‰ÏÈÁ˙nחסידות ¯eacƒ««¿ƒ
Èp‚Ï È˙‡a66ÏÈ·L·c ,( »ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ

CÏn‰ ‰ÓÁÏn‰ ÔBÁˆ�ƒ¿«ƒ¿»»«∆∆
‡ÏÂ ,ÂÈ˙B¯ˆB‡ Ïk ÊaÊ·Ó¿«¿≈»¿»¿…
‡l‡ ˙B¯ˆB‡ Ì˙Ò¿»»∆»

˙B¯ˆB‡חשובים כך כל »
C¯Úaונעלים Ì�È‡L∆≈»¿∆∆

„Ú ,Ì˙Ò ˙B¯ˆB‡Ï¿»¿»«
ÂÈ˙B·‡ e¯ˆ‡L ˙B¯ˆB‡Ï»»∆»¿¬»

'eÎÂמוציא המלך אותם וגם ¿
במלחמה. הניצחון למען ומבזבז

ÊeaÊa‰ ÔÈ�Úcהאוצרות של ¿ƒ¿««ƒ¿
ÔÈ�Úהכמוסים C¯cŒÏÚ ‡e‰«∆∆ƒ¿«

‡Ïc ,‰ˆÈÙ˜e ‚elc‰«ƒ¿ƒ»¿…
‰�È˙�kהמלך כאשר רגילה ƒ¿ƒ»

הצבא ולאנשי לעם משלו נותן

רגיל ««¿d�È�ÚL∆ƒבמצב
‰‚¯„‰Â ¯„Òa ‰ÎÈÏ‰k«¬ƒ»¿≈∆¿«¿»»
לא צעד הוא 'בזבוז' ואילו

רק שנעשה רגיל ולא שגרתי

מלחמה, ∆∆∆»¿ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰בעת
ÔBÁˆ�c ‰„B·ÚÏ ÔzpL Ák‰L ,‰ÏÚÓÏ ÏLÓpa ‡e‰«ƒ¿»¿«¿»∆«…«∆ƒ»«¬»¿ƒ¿

‰ÓÁÏn‰הסיטראֿאחרא על הקדושה ÊeaÊaשל ÏL ÔÙ‡a ‡e‰ «ƒ¿»»¿…∆∆ƒ¿
,'eÎ ˙B¯ˆB‡‰הרגיל דרך על שלא כוח ÔBÁˆ�cנתינת ‰„B·Ú‰ Èk »»ƒ»¬»¿ƒ¿

,‰ÊŒC¯cŒÏÚ Ôk Ìb ‡È‰ ‰ÓÁÏn‰והדרגה סדר לפי שלא עבודה «ƒ¿»»ƒ«≈«∆∆∆
ÏLכאמורשהיא ÔÙ‡a ‡È‰L ,‡ÈÙk˙‡ ˙�ÈÁ·aL ‰„B·Ú‰»¬»∆ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿»∆ƒ¿…∆∆

ÔÙ‡a Ôk Ìb ‰ÏÚÓlÓ ‰ÊŒC¯cŒÏÚ CLÓ� ÔÎÏÂ ,‰ˆÈÙ˜e ‚elcƒ¿ƒ»¿»≈ƒ¿»«∆∆∆ƒ¿«¿»«≈¿…∆
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מּמצרים, יציאה ּוקפיצה, ּדּלּוג ׁשל ּבאפן היא ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַָָָָֹוהעבֹודה
ּביציאת ׁשּבּמּסעֹות ּוכׁשם ּגדֹול, ואֹור ּוגאּלה ְְְִִֵֵֶַַַָָָֻחרּות
טֹובה לארץ הּמּסעֹות ּבסֹוף הּגיעּו ּבפׁשטּות ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָמצרים
ׁשלמה ּגאּלה זֹו היתה זכּו ואּלּו יריחֹו, ירּדן ׁשעל ְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻּורחבה

ּגלּות אחריה הּוא79ׁשאין עלּֿדרֿזה ,mBּבּמּסעֹות ֲֵֶֶֶֶֶַַָָ©ַַָ
אּלּו ימים ּבמׁש ועבֹודתינּו מעׂשינּו ּדתכלית ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָעּתה,

ּדלעתיד הּׁשלמּות אל לבא היא אּלּו ּדעלֿידי80ּומּסעֹות . ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
אל סֹוף סֹוף ּבאים מּמצרים, ּדיציאה ּבאפן ְְֲִִִִִִֶֶַָָָָֹהעבֹודה
מעלת ּגם ּבֹו יׁש זה ׁשאֹור אּלא ּדלעתיד. ּגדֹול ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָהאֹור
ידי ּדלמעׂשה הּמעלה אדם, עלֿידי ׁשּנדלק הּנר ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָאֹור
ּכפּיה לׁשֹון מעׂשה ּדייקא, מעׂשינּו ענין ּגם וזהּו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹּתכסף,

ַַּכּנ"ל.

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂּדמחיל ּבאפן ילכּו רק לא היא ׁשהעבֹודה ¿«¿≈∆ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹֹ
ּכן על יתר אּלא הליכה, ּבבחינת חיל, ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָאל
הּקפיצה אל מּמׁש ּבקרֹוב ּבאים ּוקפיצה, ּדּלּוג ׁשל ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹּבאפן
ׁשטּורעם) (אּון והתלהבּות רעׁש מּתֹו ּדלעתיד, ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָוהּדּלּוג
ּכפׁשּוטֹו, מּמצרים ויציאה ּוגבּולים מּמיצרים ְְְִִִִִִִִִִִֵַָָָּדיציאה
ּומכינים אריּבער), (מ'ׁשּפרינגט מּלמעלה ְְְְְְְְְִִִִִִִֶַַָוקֹופצים
וכל ּורחבה. טֹובה הארץ לתֹו הּקפיצה אל ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָעצמם
ׁשהיה ּדכׁשם ּדלעתיד, הּגאּלה את ממהרים אּלּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻענינים

מּמצרים יצאת ּבחּפזֹון ּכי מצרים ּכּמבאר4ּביציאת , ְְְְִִִִִִִִִַַַַָָָָָֹ
ּדיציאת81ּבּמאמר ׁשּבחּפזֹון (הענינים) הּדעֹות ג' ענין ְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָ

ּכי העם, ּברח ּכי הּוא ּדיׂשראל ּדחּפזֹון ּדהּטעם ְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָמצרים,
ּבחּפזֹון ּבאים מּזה הּנה ּבלבד, אתּכפיא ּבבחינת ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָהיה
ּדבׁשּובה ּבאפן ׁשהיא ּדלעתיד הּגאּלה אל ְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָֹֻּובמהירּות

ּתּוׁשעּון מּלפני82ֿונחת ּדחּפזֹון הּמעלה יׁשנּה ּכבר ּכי , ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
והּׁשלמה83זה האמּתית ּבּגאּלה מּמׁש, ּבימינּו ּובמהרה , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻ

ּדידן. ּבעגלא צדקנּו, מׁשיח ְְְֲִִִֵֵַַַַָָעלֿידי
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elc‚אליו ÏL ÔÙ‡a ‡È‰ ‰„B·Ú‰Â .‰„È˙Ú‰ ‰l‡bÏ „Ú««¿À»»¬ƒ»¿»¬»ƒ¿…∆∆ƒ
ÏB„b ¯B‡Â ‰l‡‚e ˙e¯Á ,ÌÈ¯ˆnÓ ‰‡ÈˆÈ ,‰ˆÈÙ˜eהשמש כאור ¿ƒ»¿ƒ»ƒƒ¿«ƒ≈¿À»¿»

הנר, אור eËLÙa˙לעומת ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ˙BÚqnaL ÌLÎe¿≈∆««»ƒƒ«ƒ¿«ƒ¿«¿
‰·Á¯e ‰·BË ı¯‡Ï ˙BÚqn‰ ÛBÒa eÚÈb‰ישראל ÏÚLארץ ƒƒ¿««»¿∆∆»¿»»∆«

eÎÊ el‡Â ,BÁÈ¯È Ôc¯È«¿≈¿≈¿ƒ»
‰ÓÏL ‰l‡b BÊ ‰˙È‰»¿»¿À»¿≈»
˙eÏb ‰È¯Á‡ ÔÈ‡L79, ∆≈«¬∆»»

Ìb ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚ«∆∆∆«
,‰zÚ ˙BÚqnaשל הנדודים ««»«»

י גםבני למקום ממקום שראל

e�ÈNÚÓבימינו ˙ÈÏÎ˙c¿«¿ƒ«¬≈
ÌÈÓÈ CLÓa e�È˙„B·ÚÂ«¬»≈¿∆∆»ƒ
‡È‰ el‡ ˙BÚqÓe el‡≈«»≈ƒ
˙eÓÏM‰ Ï‡ ‡·Ï»…∆«¿≈

„È˙ÚÏc80È„ÈŒÏÚc . ƒ¿»ƒ¿«¿≈
‰‡ÈˆÈc ÔÙ‡a ‰„B·Ú‰»¬»¿…∆ƒƒ»
ÛBÒ ÛBÒ ÌÈ‡a ,ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒ»ƒ
.„È˙ÚÏc ÏB„b ¯B‡‰ Ï‡∆»»ƒ¿»ƒ
Ba LÈ ‰Ê ¯B‡L ‡l‡∆»∆∆≈
גם היתרונות, שתי של שילוב

לאור הדומה גדול כאור מעלתו

ובמקביל ÏÚÓ˙השמש, Ìb««¬«
È„ÈŒÏÚ ˜Ï„pL ¯p‰ ¯B‡«≈∆ƒ¿»«¿≈
‰NÚÓÏc ‰ÏÚn‰ ,Ì„‡»»««¬»ƒ¿«¬≈
ÔÈ�Ú Ìb e‰ÊÂ ,ÛÒÎz EÈ„È»∆ƒ¿…¿∆«ƒ¿«

‡˜ÈÈc e�ÈNÚÓהלשון דיוק «¬≈»¿»
ועבודתינו" NÚÓ‰"מעשינו ,«¬≈

.Ï"pk ‰iÙk ÔBLÏ¿¿ƒ»««
‰„B·Ú‰L ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆∆»¬»
ÔÙ‡a eÎÏÈ ˜¯ ‡Ï ‡È‰ƒ…«≈¿¿…∆
˙�ÈÁ·a ,ÏÈÁ Ï‡ ÏÈÁÓc¿≈«ƒ∆»ƒƒ¿ƒ«

‰ÎÈÏ‰התקדמות שמשמעה ¬ƒ»
Ôkהדרגתית ÏÚ ¯˙È ‡l‡ ,∆»∆∆«≈

‰ˆÈÙ˜e ‚elc ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆ƒ¿ƒ»
והדרגה מסדר ÌÈ‡aלמעלה ,»ƒ

‰ˆÈÙw‰ Ï‡ LnÓ ·B¯˜a¿»«»∆«¿ƒ»
CBzÓ ,„È˙ÚÏc ‚elc‰Â¿«ƒƒ¿»ƒƒ
Ôe‡) ˙e·‰Ï˙‰Â LÚ«̄«¿ƒ¿«¬

ÌÚ¯eËLוסערהÌÈ¯ˆnÓ ‰‡ÈˆÈÂ ÌÈÏe·‚e ÌÈ¯ˆÈnÓ ‰‡ÈˆÈc ( ¿∆ƒƒ»ƒ≈»ƒ¿ƒƒƒ»ƒƒ¿«ƒ

,(¯ÚaÈ¯‡ Ë‚�È¯tL'Ó) ‰ÏÚÓlÓ ÌÈˆÙB˜Â ,BËeLÙkומדלגים ƒ¿¿¿ƒƒ¿«¿»ƒ¿¿ƒ¿¿«ƒ∆
המכשולים כל ‰‡¯ıמעל CB˙Ï ‰ˆÈÙw‰ Ï‡ ÌÓˆÚ ÌÈ�ÈÎÓe¿ƒƒ«¿»∆«¿ƒ»¿»∆∆
‰·Á¯e ‰·BËבקפיצה אלא ושקטה הדרגתית תהיה לא אליה שהכניסה »¿»»

התלהבות. מתוך

ÌÈ¯‰ÓÓ el‡ ÌÈ�È�Ú ÏÎÂ¿»ƒ¿»ƒ≈¿«¬ƒ
,„È˙ÚÏc ‰l‡b‰ ˙‡∆«¿À»ƒ¿»ƒ
˙‡ÈˆÈa ‰È‰L ÌLÎcƒ¿≈∆»»ƒƒ«
˙‡ˆÈ ÔBÊtÁa Èk ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒƒ¿ƒ»»»»

ÌÈ¯ˆnÓ4¯‡·nk , ƒƒ¿«ƒ«¿…»
¯Ó‡na81˙BÚc‰ '‚ ÔÈ�Ú ««¬»ƒ¿««≈

ÔBÊtÁaL (ÌÈ�È�Ú‰)»ƒ¿»ƒ∆«ƒ»
ÌÚh‰c ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈcƒƒ«ƒ¿«ƒ¿«««
Èk ‡e‰ Ï‡¯NÈc ÔBÊtÁc¿ƒ»¿ƒ¿»≈ƒ
‰È‰ Èk ,ÌÚ‰ Á¯a»«»»ƒ»»
,„·Ïa ‡ÈÙk˙‡ ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ¿«¿»ƒ¿«
על שלכן בתניא כמבואר

נאמר לבוא העתידה הגאולה

באותו כי במנוסה תהיה שלא

רוחהזמ "את היעוד יקויים ן

וכיון הארץ" מן אעביר הטומאה

אין לקדושה התנגדות שאין

מהגלות לצאת וניתן לברוח צורך

בחפזון ולא ריצה ללא לגאולה

כמבואר שבחפזון, היתרון אבל

והיתרון המעלה לגבי לעיל

התלהבות הגורמת שבאתכפיא

יהיה ודילוג, וקפיצה ולהטֿאש

לבוא לעתיד fÓ‰גם ‰p‰ƒ≈ƒ∆
˙e¯È‰Ó·e ÔBÊtÁa ÌÈ‡a»ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ
„È˙ÚÏc ‰l‡b‰ Ï‡∆«¿À»ƒ¿»ƒ

‡È‰LבפועלÔÙ‡a ∆ƒ¿…∆
˙Á�Â ‰·eL·cƒ¿»»««

ÔeÚLez82d�LÈ ¯·k Èk , ƒ»≈ƒ¿»∆¿»
ŒÈ�ÙlÓ ÔBÊtÁc ‰ÏÚn‰««¬»¿ƒ»ƒƒ¿≈

‰Ê83את יש בה גם אבל ∆
בדרך האדם עבודת של המעלות

e�ÈÓÈa"אתכפיא" ‰¯‰Ó·e ,ƒ¿≈»¿»≈
˙ÈzÓ‡‰ ‰l‡ba ,LnÓ«»«¿À»»¬ƒƒ

.Ô„Èc ‡Ï‚Úa ,e�˜„ˆ ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ ‰ÓÏM‰Â¿«¿≈»«¿≈¿ƒ«ƒ¿≈«¬»»ƒ«
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הּמאמר ּבהמׁש (ּכּמבאר האדם עבֹודת ׁשּכׁשם75ענין ,( ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
(ּובמקֹום ואֹור ּופתילה ׁשמן ענינים, ג' ּבֹו יׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשהּנר

הּׁשמן76אחר את הּמחזיק הּכלי ּגם ׁשּיׁש מבאר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ
ּבחלקי האדם ּבעבֹודת ּגם הּוא עלּֿדרֿזה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּופתילה*),
ג' ּבֹו ׁשּיׁש מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל ׁשל והּנׁשמה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָהּגּוף
ׁשם), ּבארּכה (ּכּמבאר ואֹור ּופתילה ּדׁשמן ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֹֻהענינים
יׁש הּנר, את מדליק ּדוקא הּוא האדם, עבֹודת ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָּובענין

תכסף ידי ּדלמעׂשה הּנ"ל העּלּוי זה78ּבזה ּומּטעם . ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
מצרים ּגאּלת ּכי לבֹוא, לעתיד מצרים ּגאּלת ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָֻֻיזּכירּו
מימי הּימים ּכל ּבמׁש האדם עבֹודת הּוא ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָענינּה
הּמעלה ּבּה יׁש זֹו ׁשעבֹודה ּדמּכיון מּמצרים, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּיציאה
לבֹוא. לעתיד יזּכירּוה לפיכ ּתכסף ידי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּדלמעׂשה

ׁשּכלe‰ÊÂז) נפלאֹות, אראּנּו מצרים מארץ צאת ּכימי ¿∆ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
ּדלעתיד הּזמן אֹותֹו עד מצרים מיציאת ְְְִִִִִִִַַַַַַָָהּימים
מּמצרים הּיציאה ולכן מצרים, מארץ צאת ימי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָהם
זה, זמן ּבמׁש העבֹודה על ּומׁשּפיעה ּפֹועלת ְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָּבפׁשטּות
ׁשל ּבאפן ּתמיד העבֹודה ּתהיה זמן ּבבחינת ׁשהן ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹוהינּו,
ּומאפלה לגאּלה מּׁשעּבּוד יציאה ׁשל ימים ,צאת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָָֻימי

העתידה. לּגאּלה עד רּבים, לׁשֹון מּסעֹות יהיּו מקֹום ּבבחינת והן ּגדֹול, ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָֻלאֹור

ּבהתאם הּוא ― אדמֹו"ר מֹו"ח ּכ"ק ּבמאמר הּובא ׁשּלא אף (הּכלי) זה ענין ּגם ּבּמאמר ׁשהּובא הּטעם (*ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹ

עבֹודת ׁשעלֿידי הּוא, ּבזה הּפרּוׁשים ּדאחד ּתכסף, ידי למעׂשה אׁשר האדם, עבֹודת מעלת ּבענין ּכאן ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹלהּמבאר

ׁשהרי ּדוקא, ּבכלי מדּגׁש זה ּדענין עבֹודה, לעֹוד למעלה ּד"ּתכסף" הענין ּכביכֹול, נעׂשה, (ידי (מעׂשה ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻהאדם

האֹור את הּממׁשי הּוא אּלא האֹור נמצא ׁשּבֹו מקֹום רק אינֹו .77הּכלי ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
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יז d"nyz'd ,oqip `"i

מּמצרים, יציאה ּוקפיצה, ּדּלּוג ׁשל ּבאפן היא ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַָָָָֹוהעבֹודה
ּביציאת ׁשּבּמּסעֹות ּוכׁשם ּגדֹול, ואֹור ּוגאּלה ְְְִִֵֵֶַַַָָָֻחרּות
טֹובה לארץ הּמּסעֹות ּבסֹוף הּגיעּו ּבפׁשטּות ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָמצרים
ׁשלמה ּגאּלה זֹו היתה זכּו ואּלּו יריחֹו, ירּדן ׁשעל ְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻּורחבה

ּגלּות אחריה הּוא79ׁשאין עלּֿדרֿזה ,mBּבּמּסעֹות ֲֵֶֶֶֶֶַַָָ©ַַָ
אּלּו ימים ּבמׁש ועבֹודתינּו מעׂשינּו ּדתכלית ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָעּתה,

ּדלעתיד הּׁשלמּות אל לבא היא אּלּו ּדעלֿידי80ּומּסעֹות . ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
אל סֹוף סֹוף ּבאים מּמצרים, ּדיציאה ּבאפן ְְֲִִִִִִֶֶַָָָָֹהעבֹודה
מעלת ּגם ּבֹו יׁש זה ׁשאֹור אּלא ּדלעתיד. ּגדֹול ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָהאֹור
ידי ּדלמעׂשה הּמעלה אדם, עלֿידי ׁשּנדלק הּנר ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָאֹור
ּכפּיה לׁשֹון מעׂשה ּדייקא, מעׂשינּו ענין ּגם וזהּו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹּתכסף,

ַַּכּנ"ל.

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂּדמחיל ּבאפן ילכּו רק לא היא ׁשהעבֹודה ¿«¿≈∆ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹֹ
ּכן על יתר אּלא הליכה, ּבבחינת חיל, ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָאל
הּקפיצה אל מּמׁש ּבקרֹוב ּבאים ּוקפיצה, ּדּלּוג ׁשל ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹּבאפן
ׁשטּורעם) (אּון והתלהבּות רעׁש מּתֹו ּדלעתיד, ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָוהּדּלּוג
ּכפׁשּוטֹו, מּמצרים ויציאה ּוגבּולים מּמיצרים ְְְִִִִִִִִִִִֵַָָָּדיציאה
ּומכינים אריּבער), (מ'ׁשּפרינגט מּלמעלה ְְְְְְְְְִִִִִִִֶַַָוקֹופצים
וכל ּורחבה. טֹובה הארץ לתֹו הּקפיצה אל ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָעצמם
ׁשהיה ּדכׁשם ּדלעתיד, הּגאּלה את ממהרים אּלּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻענינים

מּמצרים יצאת ּבחּפזֹון ּכי מצרים ּכּמבאר4ּביציאת , ְְְְִִִִִִִִִַַַַָָָָָֹ
ּדיציאת81ּבּמאמר ׁשּבחּפזֹון (הענינים) הּדעֹות ג' ענין ְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָ

ּכי העם, ּברח ּכי הּוא ּדיׂשראל ּדחּפזֹון ּדהּטעם ְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָמצרים,
ּבחּפזֹון ּבאים מּזה הּנה ּבלבד, אתּכפיא ּבבחינת ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָהיה
ּדבׁשּובה ּבאפן ׁשהיא ּדלעתיד הּגאּלה אל ְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָֹֻּובמהירּות

ּתּוׁשעּון מּלפני82ֿונחת ּדחּפזֹון הּמעלה יׁשנּה ּכבר ּכי , ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
והּׁשלמה83זה האמּתית ּבּגאּלה מּמׁש, ּבימינּו ּובמהרה , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻ

ּדידן. ּבעגלא צדקנּו, מׁשיח ְְְֲִִִֵֵַַַַָָעלֿידי
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מוגה בלתי

.ÊËשהקריב הפרטי הנשיא של הקרבן גם ישנו בניסן, דשמיני העילוי אודות לעיל האמור על נוסף ...והנה,
לבני נשיא השמיני "ביום – בניסן פדהצור"dypnבשמיני בן .1גמליאל

במקומו רבה במדרש שהרי כלל, לחפש צורך אין – מנשה של בקרבנו המיוחד הענין מהו לדעת כדי והנה,
לקרבנו בנוגע וכן הנשיאים, מקרבנות וקרבן קרבן דכל כו', והרמזים הכוונות הענינים, פרטי בארוכה נתבארו

כדלקמן. מנשה", לבני ה"נשיא של

במדרש עם2מבואר שניהם קשורים – השביעי ביום אפרים של קרבנו וכן השמיני, ביום מנשה של שקרבנו
sqeiעם וכן שכתובawriאביהם, כמו גו'3, לך הנולדים בניך שני md"ועתה ilושמעון כראובן ומנשה אפרים

לי". יהיו

של קרבנו – יותר בפרטיות עם`mixtאמנם, במיוחד למנשה"awriקשור שהקדימו יעקב לשם ש"הקריב ,4,

שכתוב של5כמו וקרבנו מנשה", לפני אפרים את עםdypn"וישם במיוחד עלsqeiקשור לגדלו מבקש "שהיה ,
ויקח "האחת, – זה בשביל דברים ג' שעשה עד ישראל,6אפרים", משמאל בימינו אפרים את שניהם את יוסף

ויתמוך והשנית, ישראל. מימין בשמאלו מנשה מנשה.7ואת ראש על אפרים ראש מעל אותה להסיר אביו יד
ויאמר וגו'"8והשלישית, הבכור זה כי אבי כן לא אביו אל .9יוסף

במדרש מבואר כן –9וכמו וגו' זהב עשרה אחת "כף הארץ: דירושת הענין עם קשור מנשה של שקרבנו
שנאמר עשרה, מנשה חבלי מנשה10כנגד שבט כנגד – שנים בקר השלמים ולזבח . . עשרה מנשה חבלי ויפלו

כבשים חמשה, עתודים חמשה, אלים כנען. בארץ וחציו הירדן בעבר חציו בארץ, חלקים ב' ולקח לשנים שנחלק
בנות אלו בארץ, חלק שנטלו מנשה משבט נשים חמש כנגד – חמשה חמשה של היו למה . . חמשה שנה בני

בארץ". חלק שנטלו . . חמש צלפחד

עם והשייכות הקשר מודגש מנשה של לקרבנו בנוגע האמורים הפרטים שבכל – בזה הכללית והנקודה
dcizrd dle`bd.כדלקמן ,

.ÊÈשהיה מנשה בשביל יוסף שעשה דברים "ג' – מנשה בשביל יוסף של בהשתדלותו הביאור בהקדים ויובן
אחיו": אפרים על לגדלו מבקש

שרצה מה ואתdligzaבשלמא ישראל משמאל בימינו אפרים את יוסף "ויקח שלכן, מנשה, את להקדים
dypnבשמאלוoinin"לברכה מיומן ש"הבכור מפני זה הרי – ;11ישראל"

ראשixg`lאמנם, על שמאלו ואת . . אפרים ראש על . . ימינו "את ידיו", את "ׂשיכל שיעקב יוסף שראה
אביו יד ש"ויתמוך היתכן מובן: אינו – בירכם וכך מנשה",xiqdlמנשה", ראש על אפרים ראש מעל אותה

מ כיצד ראשו", על ימינך שים הבכור זה כי אבי כן "לא אבבאמרו מבנו?!xiqdlשתדל ברכה

למנשה שיתן מיעקב לבקש לו היה – הבכור מנשה של טובתו מפני ztqepואם dkxaלא אבל ,xiqdlאת
לאפרים?! כבר שניתנה הברכה

בזה: והביאור

קרה מה ראה שהרי – לבכור הצעיר את שמקדימים כזו מהנהגה לקרות עלול מה ידע אביוelיוסף כשיעקב
לעבד שנמכר עד כו', אחיו בו נתקנאו זה שבגלל פסים, כתונת לו בעשותו בניו משאר יתירה חיבה לו הראה

במצרים!
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יג.6) שם,

יז.7) שם,
יח.8) שם,
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כחו בכל השתדל – למנשה אפרים את שמקדים יעקב של הנהגתו את ראה יוסף כאשר אתlhalולכן,
לו. שאירע מה עלֿדרך בלתיֿרצוי דבר יארע שלא כדי הדבר,

ז"ל חכמינו לכתונת12ובלשון מילת סלעים שני משקל בשביל שהרי הבנים, בין בנו אדם ישנה אל "לעולם :
למצרים". אבותינו וירדו הדבר ונתגלגל אחיו, בו נתקנאו בניו, משאר יותר ליוסף יעקב שעשה פסים

ולבנימין שמלות חליפות לאיש נתן "לכולם אחיו, שאר מכל יותר לבנימין נתן שיוסף מצינו כאשר [ולכן,
שמלות" חליפות חמש גו' הגמרא13נתן שואלת בשביל14– . . בו יכשל צדיק, אותו בו שנצטער דבר "אפשר :

כו'"!]. אחיו בו נתקנאו כו' פסים כתונת כו'

בוודאי שהרי כו', הקנאה בגלל למצרים יוסף את מכרו שבניו המאורע מכל ידע שלא – יעקב מהֿשאיןֿכן
שבין החילוק שזהו אמת, בדבר [גם אחיו על הרע" "לשון סיפר לא בוודאי – יוסף וגם כך, על לו סיפרו לא

אמת דבר סיפור – הרע" ל"לשון אמת, שאינו דבר סיפור – רע" שם בהקדמת15"מוציא חסרון כל ראה לא ,[
בנוגע יעקב נהג כך ואדרבה: ממנו"), יגדל הקטן ש"אחיו (בראותו למנשה יוסףeipalאפרים את שהקדים –

מצרים" ארץ בכל "מושל למלך", "משנה נעשה שיוסף – בפועל והתוצאה הבכור, ראובן ראה16לפני ובזה ,
לי" משתחווים כוכבים עשר ואחד גו' ד"השמש החלום קיום את הרי17יעקב – למצרים לירידה בנוגע ואפילו .

של מכירתו ועלֿידי הבתרים, בין בברית אבינו לאברהם שנאמר כפי הכרחי, דבר היתה למצרים הירידה עצם
כבוד של באופן אם) כי ברזל, של בשלשלאות (לא למצרים הירידה היתה – !18יוסף

למנשה, אפרים את להקדים סירובו על האמיתי טעמו את ליעקב לומר יכול היה לא שיוסף מכיון אמנם,
ראשו". על ימינך שים הבכור זה "כי אלא אמר לא לכן – (כנ"ל) הרע לשון מספר היה לא בוודאי שהרי

.ÁÈ(אחיו אפרים על לגדלו יוסף של השתדלותו (כנגד מנשה של דקרבנו הקשר יובן – הנ"ל הקדמה עלֿפי
העתידה: הגאולה עם

ולא רעב לא שם יהיה לא הזמן "ובאותו מלכים: הלכות בסוף הרמב"ם כותב – העתידה הגאולה אודות
שאז כעפר", מצויין המעדנים וכל הרבה, מושפעת תהיה שהטובה ותחרות, קנאה ולא zexyt`dמלחמה zllyp

ותחרות. קנאה ומלחמה, רעב של לענין

של בהנהגתו גם מודגש זה הקריבsqeiוענין שכנגדו –dypnישנה ד"אל בענין להשתדלותו בנוגע הן –

של מענין הזהירות לגודל בנוגע והן הבכור, למנשה הצעיר אפרים את להקדים שלא הבנים", בין בנו אדם
– הדברים שתוכן הרע, zexyt`dלשון zlily.לבוא דלעתיד המצב ובדוגמת מעין ותחרות", ד"קנאה

.ËÈ– הארץ וירושת לחלוקת בקשר – מנשה של קרבנו אודות לעיל שנזכרו הפרטים לשאר בנוגע כן וכמו
העתידה: הגאולה עם קשורים הם שגם

בעבר חציו בארץ, חלקים ב' ש"לקח – הוא הארץ בחלוקת ישראל שבטי שאר מכל מנשה שבט של יחודו
כנען". בארץ וחציו הירדן

לבוא: לעתיד הארץ ירושת עם הקשר מודגש ובזה

שבזמן – לבוא דלעתיד הארץ לירושת כו') שלאחריֿזה (והכיבוש יהושע דכיבוש הארץ ירושת שבין החילוק
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כחו בכל השתדל – למנשה אפרים את שמקדים יעקב של הנהגתו את ראה יוסף כאשר אתlhalולכן,
לו. שאירע מה עלֿדרך בלתיֿרצוי דבר יארע שלא כדי הדבר,

ז"ל חכמינו לכתונת12ובלשון מילת סלעים שני משקל בשביל שהרי הבנים, בין בנו אדם ישנה אל "לעולם :
למצרים". אבותינו וירדו הדבר ונתגלגל אחיו, בו נתקנאו בניו, משאר יותר ליוסף יעקב שעשה פסים

ולבנימין שמלות חליפות לאיש נתן "לכולם אחיו, שאר מכל יותר לבנימין נתן שיוסף מצינו כאשר [ולכן,
שמלות" חליפות חמש גו' הגמרא13נתן שואלת בשביל14– . . בו יכשל צדיק, אותו בו שנצטער דבר "אפשר :

כו'"!]. אחיו בו נתקנאו כו' פסים כתונת כו'

בוודאי שהרי כו', הקנאה בגלל למצרים יוסף את מכרו שבניו המאורע מכל ידע שלא – יעקב מהֿשאיןֿכן
שבין החילוק שזהו אמת, בדבר [גם אחיו על הרע" "לשון סיפר לא בוודאי – יוסף וגם כך, על לו סיפרו לא

אמת דבר סיפור – הרע" ל"לשון אמת, שאינו דבר סיפור – רע" שם בהקדמת15"מוציא חסרון כל ראה לא ,[
בנוגע יעקב נהג כך ואדרבה: ממנו"), יגדל הקטן ש"אחיו (בראותו למנשה יוסףeipalאפרים את שהקדים –

מצרים" ארץ בכל "מושל למלך", "משנה נעשה שיוסף – בפועל והתוצאה הבכור, ראובן ראה16לפני ובזה ,
לי" משתחווים כוכבים עשר ואחד גו' ד"השמש החלום קיום את הרי17יעקב – למצרים לירידה בנוגע ואפילו .

של מכירתו ועלֿידי הבתרים, בין בברית אבינו לאברהם שנאמר כפי הכרחי, דבר היתה למצרים הירידה עצם
כבוד של באופן אם) כי ברזל, של בשלשלאות (לא למצרים הירידה היתה – !18יוסף

למנשה, אפרים את להקדים סירובו על האמיתי טעמו את ליעקב לומר יכול היה לא שיוסף מכיון אמנם,
ראשו". על ימינך שים הבכור זה "כי אלא אמר לא לכן – (כנ"ל) הרע לשון מספר היה לא בוודאי שהרי

.ÁÈ(אחיו אפרים על לגדלו יוסף של השתדלותו (כנגד מנשה של דקרבנו הקשר יובן – הנ"ל הקדמה עלֿפי
העתידה: הגאולה עם

ולא רעב לא שם יהיה לא הזמן "ובאותו מלכים: הלכות בסוף הרמב"ם כותב – העתידה הגאולה אודות
שאז כעפר", מצויין המעדנים וכל הרבה, מושפעת תהיה שהטובה ותחרות, קנאה ולא zexyt`dמלחמה zllyp

ותחרות. קנאה ומלחמה, רעב של לענין

של בהנהגתו גם מודגש זה הקריבsqeiוענין שכנגדו –dypnישנה ד"אל בענין להשתדלותו בנוגע הן –

של מענין הזהירות לגודל בנוגע והן הבכור, למנשה הצעיר אפרים את להקדים שלא הבנים", בין בנו אדם
– הדברים שתוכן הרע, zexyt`dלשון zlily.לבוא דלעתיד המצב ובדוגמת מעין ותחרות", ד"קנאה

.ËÈ– הארץ וירושת לחלוקת בקשר – מנשה של קרבנו אודות לעיל שנזכרו הפרטים לשאר בנוגע כן וכמו
העתידה: הגאולה עם קשורים הם שגם

בעבר חציו בארץ, חלקים ב' ש"לקח – הוא הארץ בחלוקת ישראל שבטי שאר מכל מנשה שבט של יחודו
כנען". בארץ וחציו הירדן

לבוא: לעתיד הארץ ירושת עם הקשר מודגש ובזה

שבזמן – לבוא דלעתיד הארץ לירושת כו') שלאחריֿזה (והכיבוש יהושע דכיבוש הארץ ירושת שבין החילוק
ארץ ישראל בני ירשו ארץrayיהושע יירשו לבוא ולעתיד אבינוxyrאומות, לאברהם שהובטח כפי אומות,

הקדמוני" ואת הקניזי את הקיני את גו' הזאת הארץ את נתתי "לזרעך הבתרים: בין עמון19בברית אדום ,

הירדן.20ומואב בעבר שנמצאים ,

הן – כנען" בארץ וחציו הירדן בעבר חציו בארץ, חלקים ב' ש"לקח מנשה, שבט עלֿידי נפעל זה ומעין
ודוגמת מעין אצלו שהיה כך וקדמוני, קניזי קיני נמצאים ששם הירדן, בעבר והן אומות, שבע ארץ כנען, בארץ

אצל הדבר נפעל ועלֿידו אומות, דעשר הארץlkהענין היתה החלוקה קודם שהרי – ישראל (ומצדdlekשבטי
שייכת יחד) גם הירדן ועבר כנען ארץ – ישראל.lklמנשה בני

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

רע"ב.12) טז, מגילה ב. י, שבת
כב.13) מה, ויגש
ואילך.14) סע"א שם, מגילה
ס"י.15) סקנ"ו או"ח אדה"ז שו"ע ה"ב. פ"ז דעות הל' רמב"ם
כו.16) שם, ויגש

ט.17) לז, וישב
ב.18) פפ"ו, ב"ר ראה
יחֿיט.19) טו, לך לך
עה"פ.20) פרש"י



d"nyz'd.כ ,lecbd zay ,ev zyxt zay zgiy

בארץ, חלק שנטלו מנשה משבט נשים חמש כנגד – גו' חמשה עתודים חמשה, ל"אלים בנוגע ועלֿדרךֿזה
העתידה: הגאולה עם קשור זה ענין שגם בארץ", חלק שנטלו . . חמש צלפחד בנות אלו

הארץ את מחבבות שהיו רק לא כלומר, הזכרים, כמו בארץ" חלק ש"נטלו – צלפחד בנות של ,21מעלתן

בארץ חלק שנטלו זאת, עוד הזכרים.lretaאלא כמו ,

שבחינת היינו, כלה", "קול גם אלא) חתן", "קול רק (לא יהיה שאז – העתידה הגאולה עם הקשר וזהו
גבר" תסובב "נקבה – ואדרבה עצמו, הגבר כמו משפיע בבחינת להיות תתעלה "אשת22נוקבא עטרת23, חיל

.24בעלה"

.Îדנחלת שהעילוי להוסיף, בעברdypnויש וחלק כנען בארץ חלק חלקים, ב' שנטל מפני רק לא הוא
נחלתם שקיבלו וראובן גד לגבי מנשה אצל עילוי יש עצמה הירדן דעבר בנחלה שגם זאת, עוד אלא הירדן,

הירדן: בעבר
התורה מספרת – הירדן בעבר הנחלה את25אודות ויראו מאד, עצום גד ולבני ראובן לבני היה רב "ומקנה :

מקנה ארץ גו' הארץ גו' משה אל ויאמרו ראובן ובני גד בני ויבואו מקנה. מקום המקום והנה גו' יעזר ארץ
את משה וכששמע הירדן". את תעבירנו אל לאחוזה לעבדיך הזאת הארץ את יותן וגו' מקנה ולעבדיך היא,
בני לפני חושים נחלץ "ואנחנו שאמרו עד חטאים", אנשים "תרבות להם שקרא עד כו', עליהם קצף – הדבר

הירדן. בעבר אחוזתם להם לתת משה הסכים ואז ישראל",

בני אלא נזכרו לא הנ"ל הכתובים המשך בכל הירדןoae`xובניcbוהנה, בעבר אחוזה לנתינת בנוגע ואילו ,
נאמר - ראובן26בפועל ולבני גד לבני משה להם "ויתן :dypn hay ivgle."'גו

ענינים: ב' למדים ומזה

– חטאים" אנשים "תרבות בשם אותם וכינה משה עליהם שקצף בתחילה, שהיה הבלתיֿרצוי הענין (א)
מבוהלת ד"נחלה שהענין מצינו כן וכמו מנשה. שבט לחצי בנוגע ולא ראובן, ובני גד לבני בנוגע רק היה

בלבד27בראשונה" ראובן ובני גד לבני בנוגע נאמר מנשה.28– שבט לחצי בנוגע ולא ,

גד בני אצל רק היתה – מקנה" ולעבדיך היא מקנה ש"ארץ מפני הירדן בעבר נחלה לבקשת הסיבה (ב)
מאד", עצום גד ולבני ראובן לבני היה רב "ומקנה בקרא כמפורש ראובן, ובני

בספרים מבואר – מאד" עצום גו' רב "מקנה היה דוקא שלהם – הדבר מכיון29וטעם – לראובן בנוגע :

רב מקנה היה שנים30שליעקב פי נוטל ישראל, בכור שהוא ראובן הרי מחבבים31, שהיו לפי – לגד ובנוגע .
כזרע "והמן – שביניהם הקשר [וכמרומז ביותר ה"מן" שחטו32הוא"cbאת ולא מאכלם, עיקר ה"מן" היה [

רב", "מקנה להם היה ובמילא, בשר, לאכול כדי ובקר צאן כך) (כל

נחלה שביקש ומה רב", "מקנה לו שהיה מצינו לא – מנשה שבט היתהmbאבל אחרת סיבה – הירדן בעבר
לו:

הארץ ודוגמת מעין תהיה בארץ שנחלתו רצה מנשה eal`שבט cizrlcיקבלו לבוא שלעתיד בידעו ולכן, ,ָ
קניזי קיני ארץ (כולל הירדן שבעבר האומות כל והן כנען שבארץ אומות שבע הן אומות, עשר ארץ ישראל בני

הנחלה ודוגמת מעין כנען", בארץ וחציו הירדן בעבר חציו בארץ, חלקים "ב' לנחול ביקש – cizrlcוקדמוני)

`eal!

הירדן: בעבר לנחלה בנוגע – וראובן גד לגבי דמנשה העילוי מובן ועלֿפיֿזה
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להם היתה ראובן, ובני גד zinybבני daiqארץ גו' "הארץ – הירדן בעבר נחלה לבקש אותם שהכריחה
מקנם. את לרעות שיוכלו כדי מקנה" ב"ארץ צורך להם יש כלומר, מקנה", ולעבדיך היא, מקנה

עלֿפי הוא זה שצורך בוודאי -dxez"לבהמתך בשדך עשב "ונתתי אמרה התורה שהרי כך,33, כדי ועד ,
ואכלת" והדר לבהמתך, בשדך עשב ונתתי שנאמר לבהמתו, מאכל שיתן קודם שיאכל לאדם ומה34ש"אסור ,

אףֿעלֿפיֿכן, אבל רוחניות; – מגשמיות לעשות כדי אלא אינה גשמיים בענינים התעסקותם שכל גם
גשמית. סיבה מפני בדבר הכרח להם היה סוףֿכלֿסוף

שום היתה שלא כך מקנה", ב"ארץ צורך להם היה ולא רב", "מקנה להם היה לא – מנשה שבט ואילו
הירדן; בעבר נחלה לבקש אותם שהכריחה גשמית סיבה

הנחלהdcigidהסיבה ודוגמת מעין לנחול שרצו מפני אלא היתה לא – הירדן בעבר גם לנחול לבקשתם
`eal cizrlc!

.‡Îגודל – בניסן בשמיני מנשה של מקרבנו שלמדים המיוחדת ההוראה מובנת לעיל האמור utgdעלֿפי

dweyzde ddinkdeהגאולה עם הקשורים מנשה של הקרבנות בפרטי ביטוי לידי בא שהדבר כפי העתידה, לגאולה
העתידה!

עוד להימשך הגלות מצב יכול – ומצדם ליצלן, רחמנא – בגלות" להם ש"טוב שטוענים יהודים ישנם
– ואףֿעלֿפיֿכן בדיבור! כן לומר – ועלֿאחתֿכמהֿוכמה כן, לחשוב אפילו מבהיל הכי דבר שנה... אלפיים

ומצפצף!... פה פוצה אין

נאו", "משיח לצעוק שצריכים שאלו מפני – לדבר שהםmiyiiaznוהסיבה אלא עוד, ולא זאת... לעשות
נאו":midnzבעצמם "משיח הצעקה היא מה לשם – כך על

כל וללא הרחבה, מתוך בהידור מצוות ולקיים תורה ללמוד שביכולתו במצב להיות אותו זיכה הקב"ה
כן מתנהג ואכן, ועיכובים. בהידור,lretaמניעות מצוות מקיים ושקידה, בהתמדה וחסידות, נגלה תורה, לומד –

"אין אפילו אלא טוב', ו'יום בשבת מיוחדים, בזמנים רק ולא נשיאינו, רבותינו כהוראת התפילה בעבודת ועוסק
תמידין כנגד "תפילות – הקרבנות דעבודת הענין את גם לו יש ובמילא, החול! בימות מנחה" פשוט'ע ַא

השלימות.35תקנום" בתכלית הרוחנית, בעבודה –

ואין כלל, אשמתו זו אין – רצונך" "כמצות בפועל, קרבן להקריב לו) אסור (ואדרבה: יכול שאינו ומה
המצב; את לשנות בכוחו

חיים' ב'תורת מבאר האמצעי דדומם36אדמו"ר הסוגים ד' דכל השלימות תהיה לבוא שלעתיד – הוא טוען -

לא עדיין כאשר הזה, בזמן אבל רצונך", "כמצות הקרבנות עבודת להיות תוכל ואז שבבריאה, ומדבר חי צומח
ה"בהמה" הרוחנית: בעבודה וכן רצונך". ד"כמצות הענין את לקיים אפשרות אין – הבריאה מציאות נשלמה
הזה שבזמן מפני אלא בעבודתו, שחסר מפני לא – וזאת השלימות, תכלית של במצב אינה הבהמית, נפש שבו,
תהיה שעבודתו אפשרות אין ובמילא, הקב"ה... של רצונו הוא כך השלימות, לתכלית לבוא אפשרות אין

רצונך". "כמצות

דורנו נשיא פתגם כידוע – המצב את לשנות בכוחו ואין כלל, באשמתו זה אין לטעון37וכאמור, ממשיך -

" –eppevxn `lישראל מארץ epizegkaגלינו `le,ישראל לארץ נשוב epklnאנו epia`'כו jxaziהגלנו `ede;"יגאלנו

עבודתו, את לעבוד יהודי צריך – הקב"ה) של רצונו הוא שכך (בגלל בגלות שנמצאים זמן כל ובמילא,
קוני" את לשמש נבראתי "בכל38"אני – כולל מאודך", ובכל נפשך ובכל לבבך "בכל השלימות, בתכלית ,

– זה וכל כו', בעולם חלקו בירור lretaממונך", dyer ok`...

"אונס הרי – בגאולה שתהיה השלימות שחסרה לא39ומה דעביד כמאן "אונסא אמנם, פטריה"! רחמנא
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להם היתה ראובן, ובני גד zinybבני daiqארץ גו' "הארץ – הירדן בעבר נחלה לבקש אותם שהכריחה
מקנם. את לרעות שיוכלו כדי מקנה" ב"ארץ צורך להם יש כלומר, מקנה", ולעבדיך היא, מקנה

עלֿפי הוא זה שצורך בוודאי -dxez"לבהמתך בשדך עשב "ונתתי אמרה התורה שהרי כך,33, כדי ועד ,
ואכלת" והדר לבהמתך, בשדך עשב ונתתי שנאמר לבהמתו, מאכל שיתן קודם שיאכל לאדם ומה34ש"אסור ,

אףֿעלֿפיֿכן, אבל רוחניות; – מגשמיות לעשות כדי אלא אינה גשמיים בענינים התעסקותם שכל גם
גשמית. סיבה מפני בדבר הכרח להם היה סוףֿכלֿסוף

שום היתה שלא כך מקנה", ב"ארץ צורך להם היה ולא רב", "מקנה להם היה לא – מנשה שבט ואילו
הירדן; בעבר נחלה לבקש אותם שהכריחה גשמית סיבה

הנחלהdcigidהסיבה ודוגמת מעין לנחול שרצו מפני אלא היתה לא – הירדן בעבר גם לנחול לבקשתם
`eal cizrlc!

.‡Îגודל – בניסן בשמיני מנשה של מקרבנו שלמדים המיוחדת ההוראה מובנת לעיל האמור utgdעלֿפי

dweyzde ddinkdeהגאולה עם הקשורים מנשה של הקרבנות בפרטי ביטוי לידי בא שהדבר כפי העתידה, לגאולה
העתידה!

עוד להימשך הגלות מצב יכול – ומצדם ליצלן, רחמנא – בגלות" להם ש"טוב שטוענים יהודים ישנם
– ואףֿעלֿפיֿכן בדיבור! כן לומר – ועלֿאחתֿכמהֿוכמה כן, לחשוב אפילו מבהיל הכי דבר שנה... אלפיים

ומצפצף!... פה פוצה אין

נאו", "משיח לצעוק שצריכים שאלו מפני – לדבר שהםmiyiiaznוהסיבה אלא עוד, ולא זאת... לעשות
נאו":midnzבעצמם "משיח הצעקה היא מה לשם – כך על

כל וללא הרחבה, מתוך בהידור מצוות ולקיים תורה ללמוד שביכולתו במצב להיות אותו זיכה הקב"ה
כן מתנהג ואכן, ועיכובים. בהידור,lretaמניעות מצוות מקיים ושקידה, בהתמדה וחסידות, נגלה תורה, לומד –

"אין אפילו אלא טוב', ו'יום בשבת מיוחדים, בזמנים רק ולא נשיאינו, רבותינו כהוראת התפילה בעבודת ועוסק
תמידין כנגד "תפילות – הקרבנות דעבודת הענין את גם לו יש ובמילא, החול! בימות מנחה" פשוט'ע ַא

השלימות.35תקנום" בתכלית הרוחנית, בעבודה –

ואין כלל, אשמתו זו אין – רצונך" "כמצות בפועל, קרבן להקריב לו) אסור (ואדרבה: יכול שאינו ומה
המצב; את לשנות בכוחו

חיים' ב'תורת מבאר האמצעי דדומם36אדמו"ר הסוגים ד' דכל השלימות תהיה לבוא שלעתיד – הוא טוען -
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הזה שבזמן מפני אלא בעבודתו, שחסר מפני לא – וזאת השלימות, תכלית של במצב אינה הבהמית, נפש שבו,
תהיה שעבודתו אפשרות אין ובמילא, הקב"ה... של רצונו הוא כך השלימות, לתכלית לבוא אפשרות אין

רצונך". "כמצות

דורנו נשיא פתגם כידוע – המצב את לשנות בכוחו ואין כלל, באשמתו זה אין לטעון37וכאמור, ממשיך -

" –eppevxn `lישראל מארץ epizegkaגלינו `le,ישראל לארץ נשוב epklnאנו epia`'כו jxaziהגלנו `ede;"יגאלנו

עבודתו, את לעבוד יהודי צריך – הקב"ה) של רצונו הוא שכך (בגלל בגלות שנמצאים זמן כל ובמילא,
קוני" את לשמש נבראתי "בכל38"אני – כולל מאודך", ובכל נפשך ובכל לבבך "בכל השלימות, בתכלית ,

– זה וכל כו', בעולם חלקו בירור lretaממונך", dyer ok`...

"אונס הרי – בגאולה שתהיה השלימות שחסרה לא39ומה דעביד כמאן "אונסא אמנם, פטריה"! רחמנא
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להיות40אמרינן" לאידך, אבל ,ope`zne b`ece xvinהצעקה תוכן שזהו בשליטתו, ואינו באשמתו שאינו דבר על
ותמה?! שואל בכך, התועלת מהי – נאו" הגאולה`daxc"משיח באה לא שעדיין זה על ויתמרמר יצטער אם :

ה' לעבודת הדבר יבלבל –aal aehae dgnya!

של מהנהגתו ההוראה באה זה לגאולהdypnועל כך כל ומשתוקק חפץ שהיה – בניסן) בשמיני (שהקריב
העתידה! בגאולה שתהיה הנחלה ודוגמת מעין שהיא נחלה לקבל שביקש עד העתידה,

בארץ לנחול יכול היה האישיים, צרכיו מצד מצדו, הוא הירדן; בעבר בנחלה צורך כל היה לא – למנשה
איכפת היה בלבד אחד דבר ראובן; ובני גד לבני יצטרף שבט שחצי צורך כל ללא ישראל, בני כל עם יחד כנען

– למנשה eal`ונוגע cizrlc dle`bd...

בתוך מצוות ומקיים תורה לומד ברוחניות, והן בגשמיות הן ונעלה, טוב ומצב במעמד להמצא יכול יהודי
שאינו היתכן והשלימה?!... האמיתית הגאולה באה לא עדיין כאשר ולשקוט לנוח הוא יכול כיצד אבל הרחבה;

נאו"?!... "משיח וצעקה בקריאה עולמות מרעיש

עליו – הזמנים בשאר אבל ישראל"; "שמע לצעוק עליו – וכו' המטה שעל שמע קריאת התפילה, בשעת
נאו"!... "משיח לצעוק

האמיתית הגאולה לעומת לזה יש ערך איזה אבל – הבא ועולם הזה עולם טוב כל אמנם לו יש
חיצוניות עד אלא הגיעו לא – קיים היה המקדש שבית בזמן אפילו שהיו נעלים הכי הגילויים כל והשלימה?!...

בלבד הגילוי41עתיק לעומת לזה יש ערך איזה כן, ואם ,wizr zeiniptc...!?לבוא לעתיד שיתגלה

הכתוב כידוע42ובלשון בארץ", חפצתי לא ועמך בשמים לי "מי "איך43: דביקותו: בעת הזקן אדמו"ר לשון
דיין ניט וויל איך ניסט, גאר זע דייןocrÎobוויל ניט וויל איך ,`ad mler..."אליין דיך אז ניט מער וויל איך ַַכו',

ה'צמח אדמו"ר אףֿעלֿפיֿכן, אבל דביקותו, בעת – גופא ואצלו הזקן, אדמו"ר על זאת מספרים אמנם
דפוס, של באופן הדברים את לפרסם ציוו נשיאינו ורבותינו שלו, המצוות בספר הדבר את וכתב גילה צדק'

דורות כדי44לדורי ,mleky"מנהו ושמץ קצהו ש"אפס – לעבודתם בנוגע גם ילמדו ומזה הדבר, את 45ידעו

אצלם! גם להיות צריך

הידוע כלשון – שבפשוטים פשוט אצל אפילו שייך זה שענין זה46ועד לדעת מתפלל שתפילתוwepizd"אני ,"

למדותיו" ולא "אליו יתברך, ומהותו לעצמותו הזקן47– אדמו"ר כפירוש על48, קאי ezedneש"אליו" ezenvr

jxazi..."אליין "דיך ,ַ

מכיון למדותיו", ולא ד"אליו הענין את ולבאר להסביר צורך אין "תינוק", שבפשוטים, פשוט אצל ואדרבה:
עשר אודות שיודע יהודי ועלֿכלֿפנים "מקובל", – ל"מדותיו"! דתפילה המושג אודות כלל יודע שאינו
צריכה שהתפילה לו להסביר שייך – שבת ערב במנחת שאומר אליהו" ד"פתח פירושֿהמילות יודע הוא ספירות,

– "ספירות" אודות שמע לא שמעולם "תינוק", אבל למדותיו"; ולא "אליו `elvלהיות heytלהקב"ה שמתפלל
ובעצמו! בכבודו

אור' ב'תורה הזקן אדמו"ר אלוקה49ובלשון שם שיש יודעים תינוקות אפילו ולכן, בהתגלות, הוא "המאור :
איזה על מורה "מאור" שם (שגם ד"מאור" הענין אודות יודעים אינם – "תינוקות" מזה: ויתירה כו'", מצוי

אליין"! "דיך יתברך, ועצמותו מהותו אודות אם כי ל"אור"), יחס

" הצעקה תוכן e`pוזהו giynדיך" אם כי כו', הבא עולם ולא גןֿעדן לא דבר, בשום חפצים שאין – "

ה"חפץ" אבל מאדך", ובכל נפשך ובכל לבבך "בכל אמנם היא עבודתו חפצתי": לא "עמך וכאמור, ַאליין"...
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מכיון – נאו" "משיח צועק ולכן אליין"! "דיך אם כי דבר, בשום אינו מ"מאד", גם שלמעלה "חפץ" ַשלו,
ד" הגילוי יהיה צדקנו משיח עלֿידי והשלימה האמיתית wizrשבגאולה zeiniptובאותיות הקבלה, בלשון – "

"ונגלה לתכלית50פשוטות: עד – גופא ובזה המקיף, בחינת על קאי – "כבוד" גו'", בשר כל וראו הוי' כבוד
עתיק. פנימיות בחינת העילוי,

.·Îמשיח" לצעוק עליו לראש שלכל – הזולת עם לדבר שהולך בשעה גם להתבטא צריכה זו הנהגה והנה,
נאו"!... "משיח לצעוק יתחיל עצמו הזולת שגם כך, כדי עד ולצעוק נאו"!...

"ג'נטלמן"... כמו להתנהג צריכים – הזולת על לפעול רוצים כאשר היתכן, לטעון: מישהו יכול לכאורה,
דוקא: המדינה ובשפת מרגיש, אתה ואיך שלומך מה אותו: ולשאול עליכם", "שלום לו לתת צריכים לראש לכל
עשה מה פרנסתו, מתנהלת כיצד אותו לשאול ביתו, ובני אשתו בשלום להתעניין ואחרֿכך דּו", יּו דּו ַ"האו
של מאל"ףֿבי"ת החל יהדות, עניני אודות עמו לדבר להתחיל ואחרֿכך בזה, וכיוצא לעשות, מתכונן ומה

ל"אחרית שיגיע עד משיח"...יהדות, קומט אט "אט ָָהימים",

כהנהגת הוא, טוען הנהגתו, -aehÎmyÎlradכידוע מתעניין51... שהיה הבעלֿשםֿטוב אודות הסיפורים
אודות עמו מדבר היה אחרֿכך ורק השם", "ברוך שישיב כדי וכו', בפרנסתו ביתו, ובני יהודי כל של בשלומו

יהדות; עניני

בנחת חכמים "דברי הוא: טוען – אדרבה זו... היא מוזרה הנהגה – נאו" "משיח לצעוק להתחיל אבל
–52נשמעים" הזולת על רושם איזה כן, ואם אגודל", בצד "עקב ("סטאטעטשנע"), ובמתינות הדעת בישוב ,ַ

נאו"?!... "משיח הצעקה תעשה – הוא טוען

– דבר של לאמיתו הנכון:jtiddהנה הוא

נאו"... "משיח לצעוק מתחיל ולפתע כו', נורמלי כאדם ומדבר נורמלי כאדם לבוש – לחלוטין נורמלי אדם
כזו הנהגה id`דוקא `idאת הזולת אצל ומעוררת שפועלת eayזו zeiniptdגם דבר, של שלאמיתו ,eytpצועקת
נאו"!... "משיח

נאו"; "משיח והשלימה, האמיתית בגאולה מישראל ואחד אחד כל של ורצונו חפצו – נשמתו פנימיות מצד
את להסיר רק zipevigdצריכים dtilwdבשכבת היא אף המכוסה ,ueae wa`:ולכן פנימיותו, את לגלות כדי ...

את להוריד אפילו יוכל לא – הנימוס גינוני כל עם אליו יגש ueadeכאשר wa`d;החיצונית הקליפה את שמכסה
עלֿידיֿזה – משיח'ן"... האבן דארפן אידן איין, זיך הער נאו", "משיח ויצעק אליו יגש כאשר ַַָמהֿשאיןֿכן

את zipevigdיסיר dtilwd!נשמתו פנימיות תתגלה ובמילא, ,

שהי השלוחים:ומעשה אחד אצל ה

דעתו ולפי גשמיים, בענינים הן אמצעים, ובעל ביותר מוצלח אדם נכבד, יהודי של לביתו שליח נכנס פעם
ליהדות. אותו לקרב מנת על כו', ושכל חכמה בעניני רוחניים, בענינים גם –

שאלות שאל בשכלו, דבר כל להבין רצה בעלֿשכל ובהיותו מהר, כך כל להשתכנע מוכן היה לא יהודי אותו
הבהמית, דנפש השכל מצד רק לא שכליות, טענות גם ישנם ל"קלוגינקער" שכן, ופרט, פרט כל על והתווכח

השכלית... דנפש השכל מצד אפילו אלא

שהיו החכמה מספרי באחד הלה עיין שכלי, ויכוח של בעיצומו נשמתם להט בכל שקועים היותם כדי תוך
לא – בוויכוח להמשיך כדי מהספר עיניו את כשהרים בוויכוח, צדקתו את ולהוכיח לנסות כדי אצלו, מונחים

ומתנענע... לקיר הפנים עם עומד – השליח – בןֿשיחו עיניו: למראה האמין

מנחה. להתפלל נעמד – השמש תשקע מעט שעוד ה"שליח" הבחין וכאשר רב, זמן נמשכה שיחתם

הנהגה פלא: זה מחבירוzqnepnÎizlaוראה סליחה לבקש מבלי שכלי, ויכוח באמצע לפתע להפסיק – זו
ה" להתחלת שגרמה היא זו הנהגה דוקא לביתו... והזמינו עיסוקיו מכל שהתפנה שלdkitdnלוויכוח בלבו "

ומאות עשרות ליהדות קירב בעצמו שהוא אלא עוד, ולא ליהדות, נתקרב הזמן שבמשך עד יהודי, אותו
יהודים!...
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כג .d"nyz'd ,lecbd zay ,ev zyxt zay zgiy

מכיון – נאו" "משיח צועק ולכן אליין"! "דיך אם כי דבר, בשום אינו מ"מאד", גם שלמעלה "חפץ" ַשלו,
ד" הגילוי יהיה צדקנו משיח עלֿידי והשלימה האמיתית wizrשבגאולה zeiniptובאותיות הקבלה, בלשון – "

"ונגלה לתכלית50פשוטות: עד – גופא ובזה המקיף, בחינת על קאי – "כבוד" גו'", בשר כל וראו הוי' כבוד
עתיק. פנימיות בחינת העילוי,

.·Îמשיח" לצעוק עליו לראש שלכל – הזולת עם לדבר שהולך בשעה גם להתבטא צריכה זו הנהגה והנה,
נאו"!... "משיח לצעוק יתחיל עצמו הזולת שגם כך, כדי עד ולצעוק נאו"!...

"ג'נטלמן"... כמו להתנהג צריכים – הזולת על לפעול רוצים כאשר היתכן, לטעון: מישהו יכול לכאורה,
דוקא: המדינה ובשפת מרגיש, אתה ואיך שלומך מה אותו: ולשאול עליכם", "שלום לו לתת צריכים לראש לכל
עשה מה פרנסתו, מתנהלת כיצד אותו לשאול ביתו, ובני אשתו בשלום להתעניין ואחרֿכך דּו", יּו דּו ַ"האו
של מאל"ףֿבי"ת החל יהדות, עניני אודות עמו לדבר להתחיל ואחרֿכך בזה, וכיוצא לעשות, מתכונן ומה

ל"אחרית שיגיע עד משיח"...יהדות, קומט אט "אט ָָהימים",

כהנהגת הוא, טוען הנהגתו, -aehÎmyÎlradכידוע מתעניין51... שהיה הבעלֿשםֿטוב אודות הסיפורים
אודות עמו מדבר היה אחרֿכך ורק השם", "ברוך שישיב כדי וכו', בפרנסתו ביתו, ובני יהודי כל של בשלומו

יהדות; עניני

בנחת חכמים "דברי הוא: טוען – אדרבה זו... היא מוזרה הנהגה – נאו" "משיח לצעוק להתחיל אבל
–52נשמעים" הזולת על רושם איזה כן, ואם אגודל", בצד "עקב ("סטאטעטשנע"), ובמתינות הדעת בישוב ,ַ

נאו"?!... "משיח הצעקה תעשה – הוא טוען

– דבר של לאמיתו הנכון:jtiddהנה הוא

נאו"... "משיח לצעוק מתחיל ולפתע כו', נורמלי כאדם ומדבר נורמלי כאדם לבוש – לחלוטין נורמלי אדם
כזו הנהגה id`דוקא `idאת הזולת אצל ומעוררת שפועלת eayזו zeiniptdגם דבר, של שלאמיתו ,eytpצועקת
נאו"!... "משיח

נאו"; "משיח והשלימה, האמיתית בגאולה מישראל ואחד אחד כל של ורצונו חפצו – נשמתו פנימיות מצד
את להסיר רק zipevigdצריכים dtilwdבשכבת היא אף המכוסה ,ueae wa`:ולכן פנימיותו, את לגלות כדי ...

את להוריד אפילו יוכל לא – הנימוס גינוני כל עם אליו יגש ueadeכאשר wa`d;החיצונית הקליפה את שמכסה
עלֿידיֿזה – משיח'ן"... האבן דארפן אידן איין, זיך הער נאו", "משיח ויצעק אליו יגש כאשר ַַָמהֿשאיןֿכן

את zipevigdיסיר dtilwd!נשמתו פנימיות תתגלה ובמילא, ,

שהי השלוחים:ומעשה אחד אצל ה

דעתו ולפי גשמיים, בענינים הן אמצעים, ובעל ביותר מוצלח אדם נכבד, יהודי של לביתו שליח נכנס פעם
ליהדות. אותו לקרב מנת על כו', ושכל חכמה בעניני רוחניים, בענינים גם –

שאלות שאל בשכלו, דבר כל להבין רצה בעלֿשכל ובהיותו מהר, כך כל להשתכנע מוכן היה לא יהודי אותו
הבהמית, דנפש השכל מצד רק לא שכליות, טענות גם ישנם ל"קלוגינקער" שכן, ופרט, פרט כל על והתווכח

השכלית... דנפש השכל מצד אפילו אלא

שהיו החכמה מספרי באחד הלה עיין שכלי, ויכוח של בעיצומו נשמתם להט בכל שקועים היותם כדי תוך
לא – בוויכוח להמשיך כדי מהספר עיניו את כשהרים בוויכוח, צדקתו את ולהוכיח לנסות כדי אצלו, מונחים

ומתנענע... לקיר הפנים עם עומד – השליח – בןֿשיחו עיניו: למראה האמין

מנחה. להתפלל נעמד – השמש תשקע מעט שעוד ה"שליח" הבחין וכאשר רב, זמן נמשכה שיחתם

הנהגה פלא: זה מחבירוzqnepnÎizlaוראה סליחה לבקש מבלי שכלי, ויכוח באמצע לפתע להפסיק – זו
ה" להתחלת שגרמה היא זו הנהגה דוקא לביתו... והזמינו עיסוקיו מכל שהתפנה שלdkitdnלוויכוח בלבו "

ומאות עשרות ליהדות קירב בעצמו שהוא אלא עוד, ולא ליהדות, נתקרב הזמן שבמשך עד יהודי, אותו
יהודים!...
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d"nyz'd.כד ,lecbd zay ,ev zyxt zay zgiy

היה לא – בלבו "מהפיכה" שנעשתה עד עמוקות, התרשם שממנו הדבר מהי; "תפילה" ידע לא הנ"ל יהודי
התנהג שלפיהם בניֿאדם, בין הנהוגים ה"אינטליגנציה" כללי כל את בןֿשיחו "שכח" שלפתע העובדה אלא

ולהתנענע!... לקיר הפנים עם לעמוד – הישוב מן שאינו כאדם והתנהג פגישתם, זמן כל במשך בןֿשיחו

אלפים... ואפילו מאות, עשרות, ישנם – וכמותו מקרה, בדרך נודע – זה סיפור

את בעצמו ויראה זו, דרך ואחד אחד כל ינסה וראו"... "טעמו – והוכחות בראיות צורך אין והעיקר:
התוצאות!

ד" לענין בנוגע גם מובן e`pומזה giyn– בניסן בשמיני מנשה של מקרבנו שלמדים ההוראה שזוהי – "

הזולת. את ותעורר שתפעל זו היא נאו" "משיח הצעקה שדווקא

.‚Îז"ל חכמינו אמרו שעלֿזה – הנשיאים דקרבנות הענין אודות והלימוד שמהדיבור העוסק53ויהיֿרצון "כל
בפרשתנו התנחומא ובלשון כו'", הקריב כאילו כו' בתורה54בתורת קרייתה "גדול המקדש): בית לבנין (בנוגע

בית לבנין ממש בקרוב נזכה – הבית" בבנין עוסקין הם כאילו עליהם מעלה אני כו' קרייתה בשכר . . כבניינה
ממש. בפועל הנשיאים קרבנות והקרבת המקדש

לחושך" שם "קץ הנה – ומכופל כפול חושך הגלות, חשכת של בעיצומה שנמצאים אף ועד55ובפשטות: ,
גדול" אור ראו בחושך ההולכים צדקנו,56ש"העם משיח עלֿיד והשלימה האמיתית הגאולה אור –

ממש. דידן בעגלא נימין, שמונה של המשיח מלך של כינור – השמיני" ביום ד"ויהי לענין שזוכים וכאמור,

***

.„Î.'כו לעילא מתייחדין דאינון כגוונא המתחיל' 'דיבור שיחה) (כעין מאמר
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א.53) קי, מנחות
ואילך.54) 412 ע' חי"ח לקו"ש וראה יד.

ג.55) כח, איוב
א.56) ט, ישעי'

.d"nyz'd ,lecbd zay ,ev zyxt zay zgiy
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ולהתנענע!... לקיר הפנים עם לעמוד – הישוב מן שאינו כאדם והתנהג פגישתם, זמן כל במשך בןֿשיחו

אלפים... ואפילו מאות, עשרות, ישנם – וכמותו מקרה, בדרך נודע – זה סיפור

את בעצמו ויראה זו, דרך ואחד אחד כל ינסה וראו"... "טעמו – והוכחות בראיות צורך אין והעיקר:
התוצאות!
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לחושך" שם "קץ הנה – ומכופל כפול חושך הגלות, חשכת של בעיצומה שנמצאים אף ועד55ובפשטות: ,
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc zezixk(iriax meil)

.z`ln ini ixg` dlitd
:dpyna epipy'åë íéðBîL CBúa äìétämipeny jeza dlitde dxfg ¦¦¨§§¦

dpi`e oey`xd lr d`ian ,xne` dcedi iax .mine`z zltnde ,dawp
.iriaxd lr d`ian dpi`e iyilyd lr d`ian ,dipyd lr d`ian

:zwelgnd mrh z` `xnbd zx`anøîBì éöîzLkvxz m` -,d §¤¦§¥©
,epizpyna zwelgnd z` jk x`al lkezãìå ,äãeäé éaø éøáãì§¦§¥©¦§¨¨¨

íøBb ïBLàø,oaxwa dy`d z` zaiign dpey`xd dcild -åokl ¦¥§
äðBî ïBLàø ãìeîjeza clepy in lke ,dzxdh ini z` dy`d ¦¨¨¦¨

z`ln ini xg`l clepy cle la` ,oaxwa aiign epi` mini mze`
,dpey`xd dcild lr `aeny oaxwa xhtp epi` ,dpey`xd dcildn
oaxwd oi`y oeik ,ipyd cled ly z`ln ini jeza clep `edy s`e

eli`e .dpey`xd lr `l` dipyd dcild lr `aãìå ,íéîëç éøáãì§¦§¥£¨¦¨¨
íøBb éðLmeiqa wxy oeik ,oaxwa zaiignd `id dpexg`d dcild - ¥¦¥

eniizqd `ly cle lke ,oaxwd z`ad aeig lg dxdhd ini mipeny
ipta oaxwa aiign epi` ,xg` cle rvn`a clep `l` ezxdh ini

,oexg`d lr `aend oaxwa xhtp `ed `l` ,envråokléðL ãìeî §¦¨¨¥¦
`id [oexg`-],äðBî`ll oexg`d ly z`ln ini miniizqnyk wxe ¨

.oaxwa zaiigzn ,mitqep dltd e` dcil
:`xnbd ddnz .df xe`iaa yecigd dn zxxan `xnbdéöîzLk'§¤¦§¥

'øîBìixde ,ok x`al 'xyt`' wx ike -àúéà éëä àèéLtheyt - ©§¦¨¨¦¦¨
ote`a mpn` :`xnbd zvxzn .mzwelgna xe`iad `ed jky

xe`ia edfy heyt df xg` dfa minrt dnk dlitde dxarzdy
a j` ,mzwelgnöéà íéîBàz úìtîéøèdéì Ceprinydl jxev yi - ©¤¤§¦¦§§¦¥

,mine`z zltn iabl ef zwelgnàðéîà Czòc à÷ìñepiidy oeik - ¨§¨©§¨¨¦¨
y xnel mixeaqïðaøì äãeäé éaø äãBî íéîBàz úìtîam`y §©¤¤§¦¤©¦§¨§©¨¨

,mine`zd oian ipyd cled ly z`ln ini jeza iyily cle dlitd
dcilk zaygp mine`zd ipy zcily oeik ,sqep oaxwn iyilyd xhti
ini ipyd clel mb mipen `linne ,cgi exarzde li`ed ,dkex` zg`

,oaxwn xhtp ipyd ly z`ln ini jeza clepy iyilyde ,z`lnà÷̈
ïì òîLîdpey`xd dcildy dcedi iax xaeq mine`z zcila s`y ©§©¨

cled m`e ,dipyd dcill z`ln ini mipen oi`e ,oaxwd z` zaiign
jeza df didy s` ,oey`xd cled ly z`ln ini xg`l clep iyilyd
oaxw `iadl zaiig ,oey`xl me`z `edy ipyd cled ly z`ln ini
cledy `ed dcedi iax ly enrhy oeik epiide .iyilyd lr sqep
ini jeza clepy in wx `linne ,oaxwd aeigl mxebd `ed oey`xd
xg`l clepy iyilyd cled eli`e ,oaxwn xhtp ely z`ln

.envr ipta oaxwa aiig ,oey`xd cled ly z`ln ini eniizqdy
:dzcil xg`l dpen dy`dy xdeh ini oipra wtq d`ian `xnbd

eäì àéòaéàiax ixaca x`azdy dn itl ,daiyid ipa ewtzqd - ¦©§¨§
zecle wxe ,dpey`xd dcila zcleid lr lg oaxwd aeigy ,dcedi

,df oaxwa mixhtp dzxdh ini jeza eclepy

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

המשך מעמוד גנק
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הקודש ללשון מתורגם
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הפסוק תכבה"1מן לא המזבח על תוקד תמיד "אש

שנאמר "אש ומפרש: תמיד" "אש המילים את רש"י מצטט

שנאמר הנרות את בה שמדליקין הוא תמיד בה2בה

תמיד נר תוקד".3להעלות החיצון המזבח מעל היא אף

מסבירים את4בפשטות להסביר מתכוון שרש"י ,

אם שהרי כמיותרת: לכאורה, הנראית, "תמיד", המילה

ללא המזבח על לדלוק צריכה שהאש להדגיש היא הכוונה

לא המזבח על תוקד "אש נכתב אילו היה די הפסק,

בו תוקד המזבח על "והאש הקודם בפסוק (כנאמר תכבה"

מסביר לפיכך "תמיד"? המילה מוסיפה ומה תכבה"), לא

המנורה, אש אודות מדברות תמיד" "אש שהמילים רש"י,

"נר באהcinzהנקראת שלה) (ה"תוקד" שהדלקתה ,"

המזבח. מאש

אודות מדברת הזאת הפרשה כל א) מובן: אינו אך

וכיצד המזבח, שעל האש אודות כולל וענינו, המזבח

במיוחד לכאן, שייך xwn`אפוא, ly eheyt itlאודות דין ,

להסביר אפשר "תמיד" המילה הוספת את המנורה? אש

zehytaאת להדגיש היא התורה שכוונת ,zeicinzdוגם ,

שהוא שהאבןֿעזרא, רואים, שאכן כפי חיובי: בביטוי

מדגישה "תמיד" שהמילה מסביר, המקרא, פשטני מראשי

אש של .gafnd5התמידיות

חז"ל ממדרשי נלקח זה רש"י פירוש הרי6אמנם, אך ,

חז"ל מדרשי שגם רבות, פעמים שהוסבר כפי ידוע,

הכרחיים התורה, על בפירושו רש"י עלֿידי המצוטטים

אינם הדברים כאשר במיוחד מקרא, של פשוטו להבנת

" הביטוי לאחר רש"י בפירוש eyxcמצוטטים epizeax"

שפירוש מוכח ומכך להבנתdfוכדומה, hytהכרחי

ממש. הפסוקים

כן לפני פירש עצמו רש"י מכך: יותר כאן7ב) ש"ריבה ,

והאש בו, תוקד המזבח ואש מוקדה, על הרבה: יקידות

בו, תוקד המזבח cinzעל y`כולן המזבח, על תוקד

יומא במסכת המערכות8נדרשו במנין רבותינו שנחלקו

שם" "9שהיו הפסוק כלומר, .cinz y`מדבר תוקד..."

על שהיו המערכות מסבירgafndאודות אפוא, כיצד, .

לאש היא שהכוונה שלנו, הפסוק על בפירושו רש"י

המנורה?

שסופו רש"י, מפרש עצמו, זה בפסוק יתרֿעלֿכן: ג)

המזבח?! אש על מדבר תכבה" "לא

.·
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המפרשים שיש כפי לתרץ, היה אינו10ניתן שרש"י כך,

והפסוק פשוטו, מידי תמיד..." "אש הפסוק את מוציא

רק רש"י המזבח. שעל המערכה אודות מדבר אכן כולו

אש לגבי גם משהו נלמד "תמיד" שמהמילה מפרש

להילקח צריכה היא שגם "תמיד", אצלה שכתוב המנורה,

המזבח. מאש

כי: רש"י, פירוש את כך להסביר קשה אבל

"רבותינו הביטוי את לומר רש"י היה צריך לפיֿזה א)

o`kn ecnl.וכדומה למדו" "מכאן או ,"

רש"י וגםב) "אש", המילה את גם הפסוק מן מצטט

– "תמיד" המילה עם ביחד אותה מזכיר הוא בפירושו
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ו.1) ו, פרשתנו

תצוה.2) ר"פ

ולא3) החיצון ממזבח מדליקן הנרות דכל לכאורה משמע – הל' מסתימת

ומוספין תמידין (הל' דלהר"מ ואפשר צח) (מצוה מנ"ח (ראה המערבי נר רק

על ובצפע"נ העולה. ממזבח מדליקו שכבה נר כל רוצה אם הי"ג) פ"ג

(ובכ"ז המערבי נר רק הדליקו חנוכה נס דבימי ה"ב פ"ג חנוכה הרמב"ם

כי לזה, כאן רש"י נחית דלא נ"ל יותר אבל תמיד)). נר מצות עי"ז נתקיימה

לפשש"מ שייך תמיד"o`kאינו "נר נאמר הנרות כל על בפשש"מ שגם ואף .

חי"חi"yxtהרי לקו"ש וראה ג). כד, (אמור מתחיל" הי' "ממנה המערבי שנר

.100ֿ1 ע'

לדוד.4) ומשכיל חיים מים באר ראה

על5) יקודה אש להיות "מ"ע זה מפסוק למדין הרי ההלכה ע"ד וגם

תמידין מהל' רפ"ב (רמב"ם המזבח" על תוקד תמיד אש שנאמר תמיד המזבח

ב. פסוק פרשתנו ריש רמב"ן וראה כט). מ"ע סהמ"צ ומוספין.

הלאו על (נוסף למ"ע תמיד" "אש מפרש רש"י אין למה להקשות ואין

חיובין: כאן דריבה ומפרש דממשיך ובפרט – הכתוב בסיום תכבה" ד"לא

לאווין) בשני לעבור – תכבה" "לא ב"פ

אבל – עשה" משמעות כאן "אין תמיד" דב"אש כתב לדוד במשכיל –

נאמר שלפעמים מזה ובמכש"כ כזה, בלשון מצות כמה מצינו בפשש"מ) (גם

.349 ע' חט"ז [המתורגם] לקו"ש ראה בלאו. גם כזה לשון

שמביאו תמיד" נר "להעלות וכמש"נ תמיד" אש "תוקד הול"ל אז כי –

"להעלות"). תיבת גם כאן רש"י שהעתיק מה מתורץ (ועפ"ז כאן

הוא6) רש"י ל' אבל המזבח". "ואש ב) (ו, עה"פ כאן תו"כ ב. מה, יומא

.22 הערה לקמן וראה שם). פרש"י (וראה שם שביומא הלשון ע"ד

ה.7) בפסוק

א.8) מה,

ב"ואש9) לפנ"ז ולא גו'" המזבח על "והאש בפסוק מפרשו שרש"י הטעם

צ"ל הלילה) (ודכל האש שגם פי' בפשש"מ כי בו", תוקד ולאeaהמזבח

וכפרש"י למזבח, בראב"ע).lirlמחוץ (וכ"פ דיום בגזירין ח) (א,

כאן.10) (להט"ז) דוד דברי
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הפסוק תכבה"1מן לא המזבח על תוקד תמיד "אש

שנאמר "אש ומפרש: תמיד" "אש המילים את רש"י מצטט

שנאמר הנרות את בה שמדליקין הוא תמיד בה2בה

תמיד נר תוקד".3להעלות החיצון המזבח מעל היא אף

מסבירים את4בפשטות להסביר מתכוון שרש"י ,

אם שהרי כמיותרת: לכאורה, הנראית, "תמיד", המילה

ללא המזבח על לדלוק צריכה שהאש להדגיש היא הכוונה

לא המזבח על תוקד "אש נכתב אילו היה די הפסק,

בו תוקד המזבח על "והאש הקודם בפסוק (כנאמר תכבה"

מסביר לפיכך "תמיד"? המילה מוסיפה ומה תכבה"), לא

המנורה, אש אודות מדברות תמיד" "אש שהמילים רש"י,

"נר באהcinzהנקראת שלה) (ה"תוקד" שהדלקתה ,"

המזבח. מאש

אודות מדברת הזאת הפרשה כל א) מובן: אינו אך

וכיצד המזבח, שעל האש אודות כולל וענינו, המזבח

במיוחד לכאן, שייך xwn`אפוא, ly eheyt itlאודות דין ,

להסביר אפשר "תמיד" המילה הוספת את המנורה? אש

zehytaאת להדגיש היא התורה שכוונת ,zeicinzdוגם ,

שהוא שהאבןֿעזרא, רואים, שאכן כפי חיובי: בביטוי

מדגישה "תמיד" שהמילה מסביר, המקרא, פשטני מראשי

אש של .gafnd5התמידיות

חז"ל ממדרשי נלקח זה רש"י פירוש הרי6אמנם, אך ,

חז"ל מדרשי שגם רבות, פעמים שהוסבר כפי ידוע,

הכרחיים התורה, על בפירושו רש"י עלֿידי המצוטטים

אינם הדברים כאשר במיוחד מקרא, של פשוטו להבנת

" הביטוי לאחר רש"י בפירוש eyxcמצוטטים epizeax"

שפירוש מוכח ומכך להבנתdfוכדומה, hytהכרחי

ממש. הפסוקים

כן לפני פירש עצמו רש"י מכך: יותר כאן7ב) ש"ריבה ,

והאש בו, תוקד המזבח ואש מוקדה, על הרבה: יקידות

בו, תוקד המזבח cinzעל y`כולן המזבח, על תוקד

יומא במסכת המערכות8נדרשו במנין רבותינו שנחלקו

שם" "9שהיו הפסוק כלומר, .cinz y`מדבר תוקד..."

על שהיו המערכות מסבירgafndאודות אפוא, כיצד, .

לאש היא שהכוונה שלנו, הפסוק על בפירושו רש"י

המנורה?

שסופו רש"י, מפרש עצמו, זה בפסוק יתרֿעלֿכן: ג)

המזבח?! אש על מדבר תכבה" "לא
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המפרשים שיש כפי לתרץ, היה אינו10ניתן שרש"י כך,

והפסוק פשוטו, מידי תמיד..." "אש הפסוק את מוציא

רק רש"י המזבח. שעל המערכה אודות מדבר אכן כולו

אש לגבי גם משהו נלמד "תמיד" שמהמילה מפרש

להילקח צריכה היא שגם "תמיד", אצלה שכתוב המנורה,

המזבח. מאש

כי: רש"י, פירוש את כך להסביר קשה אבל

"רבותינו הביטוי את לומר רש"י היה צריך לפיֿזה א)

o`kn ecnl.וכדומה למדו" "מכאן או ,"

רש"י וגםב) "אש", המילה את גם הפסוק מן מצטט

– "תמיד" המילה עם ביחד אותה מזכיר הוא בפירושו
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ו.1) ו, פרשתנו

תצוה.2) ר"פ

ולא3) החיצון ממזבח מדליקן הנרות דכל לכאורה משמע – הל' מסתימת

ומוספין תמידין (הל' דלהר"מ ואפשר צח) (מצוה מנ"ח (ראה המערבי נר רק

על ובצפע"נ העולה. ממזבח מדליקו שכבה נר כל רוצה אם הי"ג) פ"ג

(ובכ"ז המערבי נר רק הדליקו חנוכה נס דבימי ה"ב פ"ג חנוכה הרמב"ם

כי לזה, כאן רש"י נחית דלא נ"ל יותר אבל תמיד)). נר מצות עי"ז נתקיימה

לפשש"מ שייך תמיד"o`kאינו "נר נאמר הנרות כל על בפשש"מ שגם ואף .

חי"חi"yxtהרי לקו"ש וראה ג). כד, (אמור מתחיל" הי' "ממנה המערבי שנר

.100ֿ1 ע'

לדוד.4) ומשכיל חיים מים באר ראה

על5) יקודה אש להיות "מ"ע זה מפסוק למדין הרי ההלכה ע"ד וגם

תמידין מהל' רפ"ב (רמב"ם המזבח" על תוקד תמיד אש שנאמר תמיד המזבח

ב. פסוק פרשתנו ריש רמב"ן וראה כט). מ"ע סהמ"צ ומוספין.

הלאו על (נוסף למ"ע תמיד" "אש מפרש רש"י אין למה להקשות ואין

חיובין: כאן דריבה ומפרש דממשיך ובפרט – הכתוב בסיום תכבה" ד"לא

לאווין) בשני לעבור – תכבה" "לא ב"פ

אבל – עשה" משמעות כאן "אין תמיד" דב"אש כתב לדוד במשכיל –

נאמר שלפעמים מזה ובמכש"כ כזה, בלשון מצות כמה מצינו בפשש"מ) (גם

.349 ע' חט"ז [המתורגם] לקו"ש ראה בלאו. גם כזה לשון

שמביאו תמיד" נר "להעלות וכמש"נ תמיד" אש "תוקד הול"ל אז כי –

"להעלות"). תיבת גם כאן רש"י שהעתיק מה מתורץ (ועפ"ז כאן

הוא6) רש"י ל' אבל המזבח". "ואש ב) (ו, עה"פ כאן תו"כ ב. מה, יומא

.22 הערה לקמן וראה שם). פרש"י (וראה שם שביומא הלשון ע"ד

ה.7) בפסוק

א.8) מה,

ב"ואש9) לפנ"ז ולא גו'" המזבח על "והאש בפסוק מפרשו שרש"י הטעם

צ"ל הלילה) (ודכל האש שגם פי' בפשש"מ כי בו", תוקד ולאeaהמזבח

וכפרש"י למזבח, בראב"ע).lirlמחוץ (וכ"פ דיום בגזירין ח) (א,

כאן.10) (להט"ז) דוד דברי



evכו zyxt - zegiyÎihewl

מתארת "תמיד" המילה כלומר, תמיד". בה שנאמר "אש

הזה. בפסוק שמוזכרת ה"אש" את

היא "אף – רש"י של בסגנונו ההרחבה מן lrnג)

gafndהחיצוןcwezפירושו את אומר שהוא מובן, – "

על "תוקד לפסוק .12המזבח"11כהמשך

.‚
È"˘¯ È˘Â¯ÈÙ· ‰¯È˙Ò‰ ·Â˘ÈÈ

דלעיל, רש"י פירושי בין הסתירה את המיישבים יש

המזבח" על תוקד תמיד "אש במסכת`epiשהפסוק נדרש

כל אלא המזבח, על להיות שצריכות המערכות לגבי יומא

הקודמים הפסוקים מן נלמדות רש"י13המערכות ודברי .

לציין, באים המערכות" במנין יומא... במסכת נדרשו "כולן

אלו פסוקים רז"ל דרשו מסכת ובאיזו ענין .14באיזה

שתירוץ ומובן, בלשונו, מאד מדייק רש"י כידוע, אבל,

את לציין רק רש"י רצה אילו כי כלל, "חלק" איננו זה

באמרו מסתפק היה הוא אלו, פסוקים נדרשים שבו המקום

מספר בפירושו שמצוי כפי יומא", במסכת נדרשו "כולן

.15פעמים

רבותינו "שנחלקו רש"י שדברי לומר, הכרחי ולכן

לפירושו. קשורים המערכות..." במנין

.„
È"˘¯ ˘Â¯ÈÙÏ ¯·Ò‰‰

הוא: לכך ההסבר אלא

לפניֿכן רש"י מסביר "תמיד" המילה משמעות 16את

שאתה כמו תמיד קרוי ולילה לילה "כל המנורה: לגבי

במנחת17אומר וכן ליום, מיום אלא ואינה תמיד, עולת

נאמר בבוקר18חביתין מחציתה אלא ואינה תמיד,

בערב..." .19ומחציתה

"תמיד" המילה רש"י, שלשיטת לומר קשה שכך, כיוון

בפסוקdtiqenבעניננו שנאמר מה עלֿפני התמידיות בענין

תוקד... dakz"אש `l– תכבה" "לא אדרבא: כי, ,"

הפסקה ללא לדלוק צריכה ש"האש" היא ואילו20הכוונה ,

או בלבד, בימים רק היא שהתמידיות יתכן "תמיד" במילה

בלבד כל21בלילות לא תמיד", כב"עולת עצמם, ובהם ,

הלילה. כל או היום

התורה באה תמיד" "אש שבפסוק רש"י, מסביר לפיכך

תמיד" נר "להעלות נאמר שבה אחרת, אש ,22להוסיף

המזבח. שעל מהאש אותה להדליק שצריך

.‰
˙ÂÎ¯ÚÓ‰ ¯ÙÒÓ ÏÚ ˙ÂÚ„‰ ÈÙÏ Ë¯ÙÓ È"˘¯

את לפניֿכן רש"י מצטט כאשר מדוע, מובן, זה לפי

"ריבה באמירה מסתפק הוא אין (א) – הרבה..." "יקידות

אלא לבד, זאת שיספרו הסתמכות תוך הרבה", יקידות כאן

תמיד" "אש הפסוק כולל המקומות, כל את (ב)23מפרט .

אשר בעוד הרבה", "ריבה... בלשונו ומאריך מרחיב הוא

(ג) וכו". מוקדה על – כאן יקידות ארבע לומר: היה יכול

מוסיף הוא יומא" במסכת נדרשו "כולן אומר שהוא לאחר

ברצונו כי – שם" שהיו המערכות במנין רבותינו "שנחלקו

מנין לגבי במחלוקת תלוי כאן הדברים שפירוש להדגיש

המערכות:

ש"ריבה שלo`kכיוון פשוטו שלפי לומר, יש הרי ,"

בהתאםlkמקרא, המזבח, לגבי "כאן", לגבי הן היקידות
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(11" רש"י ל' משינוי גם היינוlrnוכדמוכח תוקד" החיצון המזבח *

שפי'yxtnשהוא "על" הכתוב תוקד,lrn(ומעתיק) החיצון – פי' "המזבח"

" תמיד"lrכי** "אש על קאי שה"תוקד" משמע תוקד" החיצון המזבח

" משא"כ המנורה.lrnדמזבח, אש – למק"א שנלקח שפי' "

לשון12) דגם "ותו שם דוד בדברי עלeaומ"ש תפרשהו אם מיושב אינו

שלפנ"ז. בכתוב כ"א "בו", נאמר לא זה בכתוב דהרי צע"ג המנורה"

כאן.13) וגו"א רא"ם

לענין14) לא יומא במס' נדרשו כולן דקאמר דרש"י דלישנא כאן: וברא"ם

שכתב ומה אחרינא לדרשא וקצתן למערכות קצתן אלא דקאמר הוא המערכות

נפשא. באנפי מילתא הוא המערכות במנין רבותינו שנחלקו זה אחר

"אש15) הכתוב גם רש"י מביא למה מובן אינו הרא"ם לפי' ועיקר: ועוד

בפ הובא כת"י ורש"י ושני ראשון ובדפוס גו'". "אשwxרש"יתמיד הכתוב

פרש"י התחלת גם ליתא שם דהרי וב'. א' בדפוס טה"ד ואולי גו'". תמיד

הרבה". יקידות כאן "ריבה

תצוה.16) ר"פ

ו.17) כח, במדבר מב. כט, תצוה

יג.18) ו, בפרשתנו

ב.19) כו, בחגיגה פרש"י ועד"ז

להבטיח20) שצריך יקדא) תהי – תוקד (ע"ד פי' תכבה" "לא דהרי

(תרומה יסורו" "לא וע"ד קמוצה). – כ"ף חרוקה, (תי"ו תכבה*** לא שהאש

נתבאר לב. שם, תצוה פרש"י ראה כח). כח, (תצוה יזח" "ולא טו) כה,

ואילך. 349 ע' חט"ז [המתורגם] בלקו"ש בארוכה

ואכ"מ.21) וצ"ע האריך. שם תצוה לדוד במשכיל

התואר22) שם כו'" תמיד בו שנאמר "אש רש"י מש"כ מובן c"rועפ"ז

לך שאמרתי "אש התו"כ כל' ולא כו'", לך שאמרתי תמיד "אש הגמ' dz`ל'

ציווי. – תמיד"

הכתוב23) רק הפסוקים כל הובאו לא כת"י ורש"י ושני ראשון בדפוס

.15 הערה לעיל וראה תמיד". "אש

.i"zk i"yxe ipye oey`x qetca mb d"ke (*

y`l r"ta dkxrn zeyrl jixvy (zekxrnd oipnl zeyxcp o`kc zeciwic f"ptl i"yxtl mi`zn) rnyn 'id "cwez oevigd gafnd lr" xne` 'id m`ay l"iy dfl sqep (**

.35 dxrd onwl d`xe .dxepnd

."'ek mlerl dakz `ly e`la xidfd" eply weqta dakz `la :(a weqt) epzyxta o"anx d`xe (***

ev zyxt - zegiyÎihewl

"אש הפסוק גם ולכן יום, בכל מערכות ארבע שהיו לדעה

על המדברים הפסוקים בין נכלל המזבח" על תוקד תמיד

"המזבח" דע24מערכות ולפי לפרש, מה לרש"י אין זו ה

את בדוחק, להסביר, צורך יהא (ולשיטתו זה בפסוק

וכדומה האבןֿעזרא, כדברי "תמיד" המילה ).25משמעות

שלוש או שתיים שהיו האחרות, הדעות לפי ואילו

בלבד גם26מערכות הוכחה להם שיש רש"י, מפרש ,

שב"אש לומר יותר פשוט כדלעיל, כי מקרא, של מפשוטו

למנורה היא הכוונה המזבח,27תמיד" מעל תוקד אשר ,

ארבע. לא אך מאחת), (יותר "הרבה" היו במזבח והיקידות

.Â
ÌÈË¯Ù È�˘ ˙ÏÏÂÎ‰ ‰ÎÏ‰ È·‚Ï ÔÂÈ„‰

של בפירושו אשר בהלכה, המופלאים הענינים מן

רש"י:

פרטים משני מורכב שתוכנן הלכות, מספר לגבי

העיקרי, הפרט איזהו השאלה: מתעוררת בזה, זה התלויים

(מסובב). בלבד התוצאה ואיזהו (סיבה) הגורם

השבועות, בחג שמקריבים שתיֿהלחם לגבי לדוגמא:

מן חדשה" "מנחה להיות צריכה שזו ההלכה, קובעת

להקריב אסור שתיֿהלחם הקרבת ולפני החדשה, התבואה

המקדש בבית אחרת מנחה שום החדשה התבואה .28מן

השאלה לגבי29מתעוררת הדין הוא והסיבה העיקר האם :

המנחה להיות צריכה שזו מןdpey`xdשתיֿהלחם,

לפניֿכן להקריב אסור מכך וכתוצאה החדשה, התבואה

לגבי הדין הוא העיקר שמא או ה"חדש", מן מנחה שום

הקרבת להתיר כדי מיוחד משהו לעשות שצריך המנחות,

הלחם שתי הקרבת להיות צריכה ולכן החדש, מן מנחות

החדש, מן הראשונה xizdlהמנחה ickהקרבת את

החדש. מן המנחות

כגון: ענינים, כמה על מעשית השפעה ישנה זה לדיון

האם – החדשה התבואה מן מנחה והקריבו עברו, אם

מן אחרת מנחה להקריב האיסור אחרֿכך קיים עדיין

החדשה? התבואה

להיות צריכה שתיֿהלחם שמנחת היא הסיבה אם

לאddpey`xהמנחה כבר ממילא הרי החדשה, התבואה מן

מנחות להקריב ומותר זה, איסור קיים אין ולכן כך, יהא

החדשה התבואה .30מן

מן מנחה הקרבת על הוא העיקרי האיסור אילו אבל

האיסור הרי זאת, מתירה שתיֿהלחם שמנחת לפני החדש

כל החדש, מן מנחה הקריבו שכבר לאחר גם קיים הזה

שתיֿהלחם מנחת את הקריבו לא הבאתdxizndעוד

החדש. מן מנחות

בעניננו: גם קיימת כזאת שאלה

– החיצון המזבח שעל האש מן המנורה הדלקת חובת

צריכה שהאש המנורה, הדלקת מדיני חלק היא האם

המזבח מדיני דין זהו שמא או החיצון, המזבח מן להילקח
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אש24) ב: מה, יומא ולהלןcinzראה כו'. שני' מערכה אתא.. למאי *

תמיד בתוד"ה הב' תי' וראה המנורה. אש לענין גם זה מכתוב ממשיך שם

ועצ"ע. הבאות. הערות וראה שם. יומא

בהסו המסקנא שלפי את"ל וגם ר"מmyגיא– לדעת (גם הדיעות לכל

לענין זה כתוב שם הובא לא ה'), וביוהכ"פ מערכות ד' היו שבכ"י שס"ל

לך שאמרתי תמיד "אש ב) (שם, שבגמ' דהדרשא ומשמע המזבח, מערכת

הרי הרא"ם), (וכמ"ש לכו"ע קאי כו'"

ראה – בכ"י מערכות ג' שהיו שס"ל יוסי כר' (שפסק הרמב"ם גם א)

מערכה לענין תמיד" "אש הכתוב הביא ה"ד פ"ב שם ה"א) פ"ב שם לח"מ

הכתוב הביא השמועה" "מפי שם בה"ה (אבל האש מצות לקיים שלישית

דנר הי"ג) (פ"ג שם שפסק ואף האש). קיום למערכת המזבח" על "והאש

הדרשא שם הביא לא הרי החיצון, ממזבח אלא אותו מדליקין אין מערבי

מ"ש ע"ד יותר, הפשוטה דרשה נקט שהרמב"ם (1 שי"ל: [אף תמיד" ד"אש

דלקמן]. הירושלמי על גם סמך – עכ"פ בדוחק (2 ה"ב. פ"ב שם בלח"מ

מה אש קיומי מערכת יודא לרבי "ולית ה"ו: פ"ד יומא בירושלמי ב)

בדעת תמיד" "אש הכתוב הביא לא שלפנ"ז (אף תמיד" אש יהודה ר' מקיים

כו'). ר"מ

– יוסי (ור' לר"מ ס"ל במסקנתה זו סוגיא גם רש"י שלשיטת י"ל ואולי

דדרשינן אלא המזבח, במערכת קאי תמיד" "אש דהכתוב (26 בהערה ראה

בפירושו רש"י כוונת שאי"ז (אף המנורה אש לענין גם תמיד) (מתיבת ממנו

בפנים). כנ"ל עה"כ, כאן

בפ'25) בתו"כ א) המזבח: אש לענין זה כתוב דדרשינן בכ"מ מצינו והרי

בסופו. ה"ו פ"ד יומא ירושלמי (וראה בטומאה אף תמיד בשבת אף תמיד זו:

ג) כו'". תמיד אש.. להיות "מ"ע :5 שבהערה רמב"ם ב) שם). ובקה"ע

האש. בקיום לכהנים מצוה הוא זה דכתוב :(5 (בהערה שם ברמב"ן

בכ"י26) מערכות ג' שהיו דס"ל יוסי ר' לדעת גם רש"י דלשיטת י"ל או

המזבח, במערכות גו'" תוקד תמיד "אש הכתוב קאי אחת, מוסיפים וביוהכ"פ

באש זה כתוב קאי ג' וביוהכ"פ מערכות ב' רק שהיו שס"ל יהודה לר' ורק

.24 בהערה וראה המנורה.

אש27) תמיד אש יהודה ר' מקיים "מה דמסיים שם, מירושלמי וכ"מ

החיצון מזבח על אלא תהא לא תמיד תהא לך דמשמעשאמרתי ,"itlcשלא

מ"ד. לאידך משא"כ המנורה. לאש דריש לכן המזבח לענין זה כתוב דריש

.24 הערה לעיל ראה

סע"ב.28) פג, ואילך. ב סח, מנחות ראה

ואילך)29) ג (לה, עניים מתנות הל' צפע"נ בארוכה ראה לקמן הבא בכל

לקו"ש העומר). לפני חדש לענין גם עד"ז – (ושם ועוד ד). (ח, נדרים הל'

אמור. לפ' ב' שיחה חל"ב

וקודם30) העומר דקודם החילוק דמתרץ ב) סח, (שם אמת שפת ראה

פסול ולא שתה"ל במצות החסרון הוי דבשתה"ל שם שבמשנה שתה"ל

אפי' רשאין שוב שתה"ל קודם והקריב עבר אם שלכן וכ' שבמנחות, בהקרבה

הלחם. שתי קודם מנחות עוד להביא לכתחילה

n"glae .a"rx my `nei i"yxtn ok rnyn `l la` .my q"wc d`xe .'nba (cere) `"xbd 'ibd oke .'nba g"xa d"ke ."cwez gafnd y`e" k"dr i`w epzyxta k"eza k"`yn (*

.o`k cec ixaca f"cre .epiptly `qxibda yxtne x`an `"d my
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"אש הפסוק גם ולכן יום, בכל מערכות ארבע שהיו לדעה

על המדברים הפסוקים בין נכלל המזבח" על תוקד תמיד

"המזבח" דע24מערכות ולפי לפרש, מה לרש"י אין זו ה

את בדוחק, להסביר, צורך יהא (ולשיטתו זה בפסוק

וכדומה האבןֿעזרא, כדברי "תמיד" המילה ).25משמעות

שלוש או שתיים שהיו האחרות, הדעות לפי ואילו

בלבד גם26מערכות הוכחה להם שיש רש"י, מפרש ,

שב"אש לומר יותר פשוט כדלעיל, כי מקרא, של מפשוטו

למנורה היא הכוונה המזבח,27תמיד" מעל תוקד אשר ,

ארבע. לא אך מאחת), (יותר "הרבה" היו במזבח והיקידות

.Â
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של בפירושו אשר בהלכה, המופלאים הענינים מן

רש"י:

פרטים משני מורכב שתוכנן הלכות, מספר לגבי

העיקרי, הפרט איזהו השאלה: מתעוררת בזה, זה התלויים

(מסובב). בלבד התוצאה ואיזהו (סיבה) הגורם

השבועות, בחג שמקריבים שתיֿהלחם לגבי לדוגמא:

מן חדשה" "מנחה להיות צריכה שזו ההלכה, קובעת

להקריב אסור שתיֿהלחם הקרבת ולפני החדשה, התבואה

המקדש בבית אחרת מנחה שום החדשה התבואה .28מן

השאלה לגבי29מתעוררת הדין הוא והסיבה העיקר האם :

המנחה להיות צריכה שזו מןdpey`xdשתיֿהלחם,

לפניֿכן להקריב אסור מכך וכתוצאה החדשה, התבואה

לגבי הדין הוא העיקר שמא או ה"חדש", מן מנחה שום

הקרבת להתיר כדי מיוחד משהו לעשות שצריך המנחות,

הלחם שתי הקרבת להיות צריכה ולכן החדש, מן מנחות

החדש, מן הראשונה xizdlהמנחה ickהקרבת את

החדש. מן המנחות

כגון: ענינים, כמה על מעשית השפעה ישנה זה לדיון

האם – החדשה התבואה מן מנחה והקריבו עברו, אם

מן אחרת מנחה להקריב האיסור אחרֿכך קיים עדיין

החדשה? התבואה

להיות צריכה שתיֿהלחם שמנחת היא הסיבה אם

לאddpey`xהמנחה כבר ממילא הרי החדשה, התבואה מן

מנחות להקריב ומותר זה, איסור קיים אין ולכן כך, יהא

החדשה התבואה .30מן

מן מנחה הקרבת על הוא העיקרי האיסור אילו אבל

האיסור הרי זאת, מתירה שתיֿהלחם שמנחת לפני החדש

כל החדש, מן מנחה הקריבו שכבר לאחר גם קיים הזה

שתיֿהלחם מנחת את הקריבו לא הבאתdxizndעוד

החדש. מן מנחות

בעניננו: גם קיימת כזאת שאלה

– החיצון המזבח שעל האש מן המנורה הדלקת חובת

צריכה שהאש המנורה, הדלקת מדיני חלק היא האם

המזבח מדיני דין זהו שמא או החיצון, המזבח מן להילקח
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אש24) ב: מה, יומא ולהלןcinzראה כו'. שני' מערכה אתא.. למאי *

תמיד בתוד"ה הב' תי' וראה המנורה. אש לענין גם זה מכתוב ממשיך שם

ועצ"ע. הבאות. הערות וראה שם. יומא

בהסו המסקנא שלפי את"ל וגם ר"מmyגיא– לדעת (גם הדיעות לכל

לענין זה כתוב שם הובא לא ה'), וביוהכ"פ מערכות ד' היו שבכ"י שס"ל

לך שאמרתי תמיד "אש ב) (שם, שבגמ' דהדרשא ומשמע המזבח, מערכת

הרי הרא"ם), (וכמ"ש לכו"ע קאי כו'"

ראה – בכ"י מערכות ג' שהיו שס"ל יוסי כר' (שפסק הרמב"ם גם א)

מערכה לענין תמיד" "אש הכתוב הביא ה"ד פ"ב שם ה"א) פ"ב שם לח"מ

הכתוב הביא השמועה" "מפי שם בה"ה (אבל האש מצות לקיים שלישית

דנר הי"ג) (פ"ג שם שפסק ואף האש). קיום למערכת המזבח" על "והאש

הדרשא שם הביא לא הרי החיצון, ממזבח אלא אותו מדליקין אין מערבי

מ"ש ע"ד יותר, הפשוטה דרשה נקט שהרמב"ם (1 שי"ל: [אף תמיד" ד"אש

דלקמן]. הירושלמי על גם סמך – עכ"פ בדוחק (2 ה"ב. פ"ב שם בלח"מ

מה אש קיומי מערכת יודא לרבי "ולית ה"ו: פ"ד יומא בירושלמי ב)

בדעת תמיד" "אש הכתוב הביא לא שלפנ"ז (אף תמיד" אש יהודה ר' מקיים

כו'). ר"מ

– יוסי (ור' לר"מ ס"ל במסקנתה זו סוגיא גם רש"י שלשיטת י"ל ואולי

דדרשינן אלא המזבח, במערכת קאי תמיד" "אש דהכתוב (26 בהערה ראה

בפירושו רש"י כוונת שאי"ז (אף המנורה אש לענין גם תמיד) (מתיבת ממנו

בפנים). כנ"ל עה"כ, כאן

בפ'25) בתו"כ א) המזבח: אש לענין זה כתוב דדרשינן בכ"מ מצינו והרי

בסופו. ה"ו פ"ד יומא ירושלמי (וראה בטומאה אף תמיד בשבת אף תמיד זו:

ג) כו'". תמיד אש.. להיות "מ"ע :5 שבהערה רמב"ם ב) שם). ובקה"ע

האש. בקיום לכהנים מצוה הוא זה דכתוב :(5 (בהערה שם ברמב"ן

בכ"י26) מערכות ג' שהיו דס"ל יוסי ר' לדעת גם רש"י דלשיטת י"ל או

המזבח, במערכות גו'" תוקד תמיד "אש הכתוב קאי אחת, מוסיפים וביוהכ"פ

באש זה כתוב קאי ג' וביוהכ"פ מערכות ב' רק שהיו שס"ל יהודה לר' ורק

.24 בהערה וראה המנורה.

אש27) תמיד אש יהודה ר' מקיים "מה דמסיים שם, מירושלמי וכ"מ

החיצון מזבח על אלא תהא לא תמיד תהא לך דמשמעשאמרתי ,"itlcשלא

מ"ד. לאידך משא"כ המנורה. לאש דריש לכן המזבח לענין זה כתוב דריש

.24 הערה לעיל ראה

סע"ב.28) פג, ואילך. ב סח, מנחות ראה

ואילך)29) ג (לה, עניים מתנות הל' צפע"נ בארוכה ראה לקמן הבא בכל

לקו"ש העומר). לפני חדש לענין גם עד"ז – (ושם ועוד ד). (ח, נדרים הל'

אמור. לפ' ב' שיחה חל"ב

וקודם30) העומר דקודם החילוק דמתרץ ב) סח, (שם אמת שפת ראה

פסול ולא שתה"ל במצות החסרון הוי דבשתה"ל שם שבמשנה שתה"ל

אפי' רשאין שוב שתה"ל קודם והקריב עבר אם שלכן וכ' שבמנחות, בהקרבה

הלחם. שתי קודם מנחות עוד להביא לכתחילה

n"glae .a"rx my `nei i"yxtn ok rnyn `l la` .my q"wc d`xe .'nba (cere) `"xbd 'ibd oke .'nba g"xa d"ke ."cwez gafnd y`e" k"dr i`w epzyxta k"eza k"`yn (*

.o`k cec ixaca f"cre .epiptly `qxibda yxtne x`an `"d my
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אש לקחת חייבים ממנו אשר המזבח), בפרשת (שנאמר

המנורה .31להדלקת

היא: זה דיון ממסקנות המעשיות ההשפעות אחת

המזבח על אש אין כלֿשהיא מסיבה כאשר מונע32האם, ,

המנורה? הדלקת את הדבר

על אש אין שכאשר הרי המנורה, מדיני דין זהו אם

דין זהו אם אבל המנורה. את להדליק איֿאפשר המזבח,

מתבטלת המזבח, על אש שכשאין הרי המזבח, מדיני

אחרת. מאש המנורה את להדליק וצריך זו, חובה

שהאש המנורה, בהדלקת דין שזהו נראה להלכה

החיצון המזבח מן להילקח .33צריכה

חז"ל בלשון משנה שרש"י השינוי מן שאינו34אבל ,

של בראשו אלא תהא לא לך שאמרתי תמיד "אש מצטט

" כותב אלא החיצון", id`מזבח s`החיצון המזבח מעל

החיצון המזבח מדיני דין שזהו מובן, אשר35תוקד", ,y`d

eilryהמנורה את להדליק גם אחרות).36צריכה (כיקידות

קבעה התורה כי הפשט, לפי מובן כך כאשר ובמיוחד

המנורה.ענין בפרשת ולא החיצון, המזבח בפרשת זה

.Ê
'‰ ˙„Â·Ú· ‰‡¯Â‰‰

היא: ה' בעבודת מכך הנלמדת ההוראה

סוגים: לשני בכלליות, נחלקים, והמקדש המשכן כלי

המזבח – בפנים שעמדו ושולחן.iniptdהכלים מנורה ,

המזבח – וכו'.oevigdוהחיצוניים

עלֿידי ה' עבודת דרכי לשני מקבילים אלו סוגים

ההשפעה ועבודת בפנים, – עצמו עם האדם עבודת האדם:

חלקו ותיקון ב"חוץ" שהם היהודים קירוב הזולת, על

הקריבו עליו דוקא אשר החיצון, כמזבח שבחוץ, בעולם

קרבנות l`xyiאת lkהעולם עניני וזיכוך בירור –37.

התורה ענין היא המנורה הדלקת פירוט: ,38ביתר

על39שנאמר כמו נאמר, ועליה אור", ותורה מצוה נר "כי

תורתו וכאשר תמיד". נר "להעלות תורה, תלמוד חובת

אל תמיד ומקושר תמיד" "נר בבחינת הוא הרי אומנותו,

.40ה'

להיות יכול הוא הרי לטעון; אוהל" "יושב עלול

לו ואין תמיד", נר "להעלות של באופן דלוקה כמנורה

עוברת מצוה לא ואפילו במצוות, לו41צורך שאל ובודאי ,

שהוא אחר יהודי עם או העולם עניני עם להתעסק

"בחוץ"?

מאש להידלק צריכה שהמנורה ההוראה, ישנה כך על

הנעלית העבודה – הפנימי המזבח ישנו ואמנם, המזבח.

הלב פנימיות ועם עצמו עם היהודי אור42של אבל –

לה בסמוך שעמד למרות ממנו, נדלק אינו אלא43המנורה ,

המזבח44דוקא .oevigd45מן

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

זהו31) אם הי"ג פ"ג תמידין הל' והראב"ד הרמב"ם ממחלוקת להעיר

הפנימי ממזבח יביא "שלא היינו שלילי, דין בעיקר שזה או מערבי, בנר חיוב

הכירים". מבית ולא

את32) להדליק יש אם מזבח אין אם ההלכה) (ע"ד בזה לדון שיש אלא

השלחן ה"ו) פ"ו (מנחות בתוספתא ממ"ש zegafndeהמנורה dxepndeמעכבין

מעכבין אינן שם רבנן ולדעת בזה. מחלוקת ה"ב פ"ד שקלים ובירושלמי זא"ז.

לקו"ש בכ"ז ראה – שבחוץ) בעבודות כאן שבפנים בעבודות כאן שם: (וראה

הרמב"ם מחלוקת הוא הרגצובי שלדעת (ושם: וש"נ ואילך 117 ע' חי"א

מזבח דבלא צה) (מצוה מנ"ח וראה המקדש). חלקי הם הכלים אם והרמב"ן

המקדש. בית קרוי אינו החיצון

המזבח על אש אין אבל מזבח יש באם לשאלה מקום – אופן ובכל

וכיו"ב). – א כח, תענית ראה – העצים בנדבת (שחסר

בפ"ג33) כתבו שהרמב"ם ולהעיר .31 שבהערה וראב"ד רמב"ם ראה

והמערכות המזבח אש ע"ד שהוא בפ"ב ולא המנורה הדלקת במצות המדבר

שעליו.

(34.(27 (כבהערה ובירושלמי (22 הערה (כנ"ל בתו"כ ועד"ז שם. יומא

(35c"reד"ה שם יומא תוס' וראה עצמו. החיצון המזבח שעל המערכות

שם יומא ובפיה"מ ה"ה. (פ"ב יוהכ"פ עבודת הל' מרמב"ם ולהעיר תמיד.

להדר כדי מערכה "מוסיפין מערכות ד' המזבח על היו דביוהכ"פ ספ"ד)

מניין. ומנורה מחתה אש שלפניו): בתו"כ (ועד"ז שם ובגמ' ולעטרו". המזבח

הוא36) שכן עאכו"כ במזבח דין הוא דהמנורה דהדה"נ שעפ"ז י"ל ואולי

עובר המזבח על אש ד"המכבה להלכה ונפק"מ – תכבה" ד"לא הלאו בנוגע

ואז המזבח מעל במחתה שלוקחו עד אם המזבח": "אש נקרא מתי עד כו'"

מו, יומא (ראה במזבח הכינה רק אם גם או אחרת", למצוה "נתקה נק' דוקא

הרי במזבח, דין שזהו ואת"ל ה"ו), פ"ב תמידין הל' רמב"ם שם. ובפרש"י ב.

אש "המכבה כאן רש"י ל' יומתק ועפ"ז עובר, מהמזבח הורידה שלא *lrכ"ז

ועוד. שם. כברמב"ם המזבח"** אש "המכבה ולא המזבח",

ובכ"מ.37) פ"ב. מקדש בנין מצות להצ"צ סהמ"צ ראה

ובכ"מ.38) ואילך. א'תצא ע' תרומה אוה"ת ב. פח, תו"א ראה

כג.39) ו, משלי

ואילך.40) א'תקנב ע' תצוה אוה"ת ראה

לעשות41) שמפסיקין רשב"י מודה ולא ה"ב: פ"א ברכות ירוש' ראה

ולהעיר – כו'. לולב ולעשות דאפילוhiytc`סוכה סוכהzeyrlלהש"ס

ואכ"מ. מפסיק. ולולב

ובכ"מ.42) שם. מקדש בנין מצות ד. פו, ד. עח, דברים לקו"ת ראה

(43.31 שבהערה ראב"ד ב. מה, שם יומא ראה

הפנימי)44) מזבח (של קטורת של שני' שמערכה הפנימי במזבח ועד"ז

שם). ותו"כ (יומא החיצון מזבח על צ"ל

משה45) מענת ע"י באה – התורה שנתינת (שבתmiixvnlלהעיר ירדתם

חנוכה הל' סוף (רמב"ם בעולם שלום לעשות ניתנה התורה שכל סע"ב). פח,

לשון)). (בשינוי כו ו, נשא מספרי –

.(gafnd lry :i"zk i"yxae) gafnd lrn :ipye oey`x qetcae (*

migaf d`x) y`d zvwn mb f"d "gafnd lr y` daknd" i"yxtay oeyld k"`yn ,gafnd y` lk dakn rnyn "gafnd y` daknd" :el` zepeyla n"wtp cerc l"i ile`e (**

lrn" (f"ptly b"deya) `qxibdn xirdle .(o"anxd ixac xe`iaa epzyxt dcng ilke i"pt d`xe .gtw z"ln (b"qx v"ndql) t"ixd xe`ia .`t z"ln v"ndq .my m"anx .a ,`v

."gafnd
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על האש בהיות שכבר יוצא, רש"י מדברי יתרֿעלֿכן:

המנורה לאש קשורה היא החיצון ומשמעות46המזבח ,

יושבֿהאוהל שאצל כדי היא: האדם בעבודת הדבר

איכפת להיות צריך התורה, ואור "אש" ותאיר "תידלק"

"47לו ויאיר ידלק ב"חוץ" הנמצא יהודי אצל d'שגם xp

שלו ה'" "נר את להצית יכול הוא אז ורק אדם", נשמת

התורה". ב"אור

כך, כל חשוב החיצון המזבח אל המנורה של זה קשר

של בעבודתו התמידיות כי "תמיד". במילה נרמז שהוא עד

הנסיונות את עוברו באמצעות דוקא מתבצעת יושבֿאוהל

יהודים על השפעתו ידי על ורק ה"חוץ". של והקשיים

בלימוד בעבודתו התמידיות למעלת מגיע הוא אחרים

.48התורה

(h"kyz ev t"y zgiyn)
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המנורה46) באש דין שזהו את"ל (אבל המזבח באש דין זהו כי והיינו

וכמו ,(36 הערה לעיל ראה אבל למנורה. שייך אינו המזבח על שהוא כמו הרי

ותו"כ שבגמ' – החיצון מזבח שעל מחתה) (ואש קטורת של שני' במערכה

.(35 הערה לעיל (וראה ביחד באים

י,47) (ב"ב מצלי והדר לעני פרוטה יהיב צ"ל: היום סדר אשר ולהעיר

סקנ"ה). או"ח (שו"ע לביה"מ ומביהכנ"ס צב) סו"ס או"ח שו"ע א.

מהמערה48) בצאתו ענינו שתחילת אומנתו) (שתורתו מרשב"י להעיר

סע"ב). לג, (שבת מילתא אתקין

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc zezixk(oey`x meil)

.mipdke mikln iabl `id zwelgndy `xnbd dzr dxaqe
,aiig zifk jqdy dcedi iax xn` cvik :`xnbd ddnzéaø øîàäå§¨¨©©¦

äãeäémipdke miklnl jqdy `ziixad zligza.øeètzvxzn §¨¨
:`xnbdøèt ékxhty dn -,äãeäé éaøwx epiidíéëìî éab ¦¨©©¦§¨©¥§¨¦
,íéðäëåj`,áéiçî ,èBéãä éab`ed aeigd xeriyy xn` df lre §Ÿ£¦©¥¤§§©¥
.zifka

:`xnbd zxxan .xeqi`d xeriya zwelgnd mrh z` zxxan `xnbd
éâéìt éàîa ,äãeäé éaøå øéàî éaøiabl mzwelgn mrh `ed dn - ©¦¥¦§©¦§¨§©§¦¦
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,'xf lr epnn ozi xy`' lyàîìòc äðéúpî,mewn lka dxen`d - ¦§¦¨§¨§¨
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a.úéfk:`xnbd zniiqnäëéñ ìáàzkxvpdçLîéîìzgiynl - ©©¦£¨¦¨§¦§©
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.ef dgiyna jxev mdl oi` ixdy ,mixfk mpic ,ef dgiyn iablåeli` §
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øæxf eze` mikqy mc`d didiy cr -å ,BôBñ ãòå Búlçzîeli` ¨¦§¦¨§©§
eåä íéøæ åàì àøwéòî ,ïäëå Cìî,mixfk mpic did `l dligza - ¤¤§Ÿ¥¥¦¨¨¨¨¦¨

.mgyenl devn dzid ixdy
dcedi iaxe xi`n iax ewlgp xg` mewna s`y zx`an `xnbd

:dnec zwelgnaå ,énà áøc déøa à÷éà áø øîàiaxe xi`n iax ¨©©¦¨§¥§©©¦§
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המשך מעמוד גמק

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד ניסן, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

בודאי  הענין  וגודל  תחיינה,  ישראל  לבנות  קיץ  המחנה  ע"ד  במכתבו  בקראי  במאד  נהניתי   ...

לדכוותי' אין צריך ביאור, וכבר נדבר כ"פ בהזדמנויות שונות, אשר רואים במוחש שבמחנות קיץ ובכלל 

יותר מאשר בזמן הלימודים, והרי אז אין  יכולים לפעול על הנערים-ות הרבה  בימי החופש מלימודים, 

הבלבול דלימודי חול, נמצאים כל היום ברשות המחנה, ואין ההורים והסביבה והאוירה בבית מתערבים 

וכו' ויהי רצון שיצליחו בהאמור, ויהי' רושם שהות הנערות במחנה ניכר בהשבועות והחדשים שלאחרי זה 

בהטבת בריאותן ברוחניות נוסף על הטבה בגשמיות.

במ"ש אודות השם, הנה כיון שכבר פרסמו שם, מה טעם לשינוי בזה.

בטח פרסמו בישיבת ליובאוויטש ובשאר מוסדות חינוך שבסביבתם ע"ד הנ"ל, וגם מצדי אדבר 

עם אנ"ש בהזדמנות המתאימה.



ל
רבא

לה,  אמר  לה,  ושדא  מחבריה  זוזי  חטף  גברא  ההוא 
אמר  דרבא.  לקמיה  גברא  ההוא  אתא  לי.  מיקדשת 
גזילה  סתם  דאמר  שמעון,  דרבי  להא  דחש  לית  ליה, 

ייאוש בעלים הוי1.

נשמתו של רבא היא משרש נעמה העמונית בת לוט, 
וכאשר הקליפות שבו את לוט, גם את נשמת רבא שבו 
עמו. והיינו דכתיב2 ויקחו את לוט ואת רכושו בן אחי 

אברם וילכו, ראשי תיבות רבא3 .
ושבו  גזלו  שהרי  גזילה,  מבחינת  הוא  רבא  כן,  אם 

אותו, כי הוא הוא בחינת רכושו בן אחי.
שחטף  דקליפה,  שמסטרא  גברא,  ההוא  אתא  לכן 
וגזל זוזי, הוא כמו רכוש, מחבריה, הוא כמו לוט, לרבא 

דוקא, לשאול ממנו, אם הזוזי נחשבים שלו.
שהושב  וכמו  שלו,  הזוזים  שאין  רבא,  לו  ואמר 

הרכוש של בן אחי אברם.
)תורת לוי יצחק עמ' קמז(

דריש רבא, בשכר שאמר אברהם אבינו4 ואנכי עפר 
ואפר, זכו בניו לשתי מצות, אפר פרה ועפר סוטה5.

אותיות  יש  באברם  כי  אברהם,  מבחינת  הוא  רבא 
רבא6.

ורבא פירושו רב וגדול, ואברהם נקרא האדם הגדול 
בענקים7. 

ורבא היה דר במחוזא, ובאברהם כתיב8 אחר הדברים 
האלה היה דבר ה' אל אברם במחזה לאמר. 

לכן דרש רבא דוקא בענין שכרו של אברהם. 
והוא אומר שגר מותר בכהנת9, כי אברהם גייר גרים 

וקירבן.
ואמר שאדם צריך להוקיר את אשתו כדי שיתעשר10, 
רבא  ולכן  בעבורה,  הטיב  ולאברם  כתיב11  באברם  כי 

1( קידושין שם, ב.
2( לך לך יד, יב.

3( לקוטי תורה להאריז"ל פרשת לך.
4( וירא יח, כז.
5( סוטה יז, א.

6( לקוטי תורה להאריז"ל שם.
7( יהושע יד, טו. במדבר רבה פי"ג, ג.

8( לך לך טו, א.
9( קידושין עג, א.

10( בבא מציעא נט, א.
11( לך לך יב, טז.

דוקא יודע זאת.
 )הערות לזהר ב עמ' שצ, תורת לוי יצחק עמ' קס, ליקוטים 
ואגרות עמ' שעז(

רבא, רבה בר מרי

אמר לו רבא לרבה בר מרי, מנא הא מילתא דאמור 
רבנן, כל המבקש רחמים על חבירו והוא צריך לאותו 
שב  וה'  דכתיב12  ליה,  אמר  תחלה.  נענה  הוא  דבר, 
ליה, את  את שבות איוב בהתפללו בעד רעהו. אמר 
אברהם  ויתפלל  מהכא,  אמינא  ואנא  מהתם  אמרת 
אשתו  ואת  אבימלך  את  אלקים  וירפא  האלקים  אל 
ואמהותיו וגו'13, וכתיב14 וה' פקד את שרה כאשר אמר 

וגו', כאשר אמר אברהם על אבימלך15.

רבה בר מרי למד מאיוב, ורבא למד מאברהם.
מבחינת  היתה  אברהם  של  רחמים  בקשת  כי  והוא, 
חסד, שהיא מדתו, וכן איוב עבד את הקב"ה מאהבה, 

כמו אברהם שעבד מאהבה16 .
אך איוב היה גלגול תרח17, שהוא הפסולת דאברהם, 
והיו לו יסורים גדולים, כדי לקנח ולתקן את הפגם של 

תרח, ואחר כך בירך אותו הקב"ה והיה למשנה18.
לכן למד רבה בר מרי מאיוב, כי רבה פירושו גדול, 
ורב"ה גימטריא או"ר, שהוא בחינת טוב וחסד. אך הוא 
בר מרי, מרי הוא מרירות, היינו יסורים, וכמו שלאיוב 

היה מתחלה יסורים ומרירות, ואחר כך אור וטוב.
ורבא למד מאברהם, כי הוא מבחינתו - באברם יש 

אותיות רבא19.
בו  יש  וכן  למפרע,  רב"א  אותיות  יש  ובאברהם 

אותיות רב"ה.
בן תרח,  כן, רבה בר מרי הוא על דרך אברהם  אם 
מאיוב,  שלמד  מה  והיינו  מרירות,  בחינת  הוא  שתרח 

שהוא שייך לאברהם והוא גלגול תרח,
ורבא למד מאברהם.

)הערות לזהר א עמ' סא(

12( איוב מב, י. 
13( וירא כ, יז.

14( שם כא, א. 
15( בבא קמא צב, א.
16( ילקוט ריש איוב.

17( לקוטי תורה להאריז"ל איוב.
18( איוב שם.

19( לקוטי תורה להאריז"ל פרשת לך.

ליקוטים מתורת לוי יצחק



לי

חוברת ו

איחוד מחדש
במוצאי שבת, בשעה שתים עשרה בלילה, היה עלי להמשיך בנסיעתי. כשהגיע שעתי לצאת לדרך, 
בית  אל  יחד  כולנו  והלכנו  ומידידינו הטובים,  מידידינו   - - כחמישה עשר במספר  קבוצה  התאספה 
הנתיבות. השתמשנו בכל התחבולות האפשריות כדי שנוכל להעביר את כל החבילות שהיו ברשותי )דבר 

שהיה אסור אז על פי חוק(. שילמנו היטב לסבל, והחבילות נכנסו אל הקרון.

לאשה הממונה  מתנה  העניק  יממות. אחד ממלוויי  יותר מחמש  להימשך  היתה  עתידה  הנסיעה 
על הקרון, כדי שתשגיח עלי במשך כל הנסיעה, ותדאג לספק לי תה חם ומצרכים נוספים שניתן היה 

להשתמש בהם ללא בעיות כשרות.

פרופסורים מהאוניברסיטאות  וכן מלומדים,  גדולים,  סוחרים  היו  עמי  יחד  ברכבת  הנוסעים  בין 
החדשות שהוקמו בערי הבירה של הארצות שבעומק אסיה. לאן אני נוסעת ואל מי אני נוסעת - לא 
סיפרתי לאיש. רק ביום החמישי של הנסיעה, כשהתקרב זמן ירידתי מהרכבת, אמרתי להם שאני נוסעת 

אל בני העובד ב"איספולקום".

בתחנה המתינו כולם לכלי הרכב שסברו שיבוא לאסוף אותי, ובינתיים סיפרו לי עד כמה גרוע מזג 
האוויר המקומי - החום, הביצות והיתושים, וכי אנשים מתים כאן מקדחת המלריה. כשהגיע זמני לצאת 
מן הקרון, נשאו אנשים אלה עבורי את כל החבילות, והמתינו לבני שיבוא עם כלי רכבו. לתדהמתם, בני 

וכלי הרכב לא הופיעו, ובמקומו קיבלו את פני בעלי ז"ל ויהודי גולה נוסף...

יחד עם שמחתי הרבה על כך שעלה בידי לראות את בעלי שוב, הרי למראה דמותו הכללית ולבושו, 
כמו כללות השינוי שחל בפניו, והשינוי שהורגש איכשהו בכל מראהו - נפער )בלשון הדיבור( חור בלבי. 

אבל מובן שהתחזקנו למרות הכל, גם הוא וגם אני.

בשלב זה החלה פרשייה חדשה - ה"ירידה לעיר" )כפי שהדבר מכונה שם(, ולאחר מכן החזרה 
לתחנת הרכבת לבדי, כדי לארגן את העברת כל החפצים שהבאתי עמי אל הדירה. ארגון ההעברה ארך 
ימים, וכמעט לא היה מי שיעשה זאת. לבסוף התנדב קאזאח אחד, פראי במקצת, לשאת את  מספר 

החפצים על כתפיו, ואילו את החבילות הנותרות נשאנו שלושתנו - בעלי, אני והיהודי הנוסף.

הדרך - יותר משני קילומטרים אורכה - היתה קשה, כולה בוץ דביק שהקשה מאוד על ההליכה, 
אולם הגענו כולנו בשלום.

היה זה כפר עני להחריד. כשראו תושבי הכפר את החבילות הרבות, הם החלו לראות בנו עשירים 
גדולים, בהתאם להבנתם. אולם מאחר שהיחס שם אל הגולים לא היה רע, הם מחלו לנו על "עושרנו", 

ולא נהגו בנו ברוע כפי שנהגו באנשים עשירים בכלל.

זכרונות מרשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן

היוצא בימי ניסן ורואה אילנות שמוציאין פרח צריך לברך: ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֶאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֶׁשֹּלא 

ִחַּסר ְּבעֹוָלמֹו ְּכלּום ּוָבָרא בֹו ְּבִרּיֹות טֹובֹות ְוִאיָלנֹות טֹובֹות ֵליָהנֹות ָּבֶהם ְּבֵני 
ָאָדם ואינו מברך אלא בפעם ראשונה שרואה בכל שנה )סדר ברכת הנהנין פרק יג הלכה יד(.

ברכת האילנות:



לב

על  והקריב  יקריבנו  תודה  על  אם   – יב  ז, 
זבח התודה חלות מצות בלולות בשמן ורקיקי 
חלות  מורבכת  וסולת  בשמן  משוחים  מצות 

בלולות בשמן

במזמור  תהלים  מדרש  על  הקשה  כ"ד  דף  בשל"ה  א. 
לתודה דאמר שם ר"י כל הקרבנות יהיו בטלים לעתיד לבא 
וקרבן תודה אינו בטל. והקשה הא בנין בית שראה יחזקאל 
הוא הבית שלעתיד הזכיר שם קרבנות של חטאות ואשמות. 

ודחק שם לתרץ.
ולא קשה מידי דהא איתא ביומא דף פ' אמר ר"א האוכל 
נימא שמא  אי  ופירש"י בד"ה  יכתוב שיעורו  הזה  בזמן  חלב 
קרבן  שחייב  ויאמרו  הלכה  ותתחדש  בימיו  ביהמ"ק  יבנה 
יהי' לעתיד חטאות ואשמות מאותם  כו', הרי  על כזית קטן 
שנתחייבו כבר בעולם הזה אבל שיתחייבו אז בקרבנות אלו, 

וזה יהי' בטל לעתיד.
ואשמות  חטאות  של  קרבנות  יבוטל  דלעתיד  הא  והנה 
הארץ  מן  היצה"ר  יבטל  שאז  לפי  הטעם  שם  השל"ה  כתב 
חטאות  ודאי  הא  טעמו  ליישב  וצריך  וכו'.  חטאים  ויתמו 
ואשמות אינם באים אלא על חטא שוגג ואין יד יצה"ר בחטא 

של שוגג.
בספר  דאיתא  מה  עפ"י  טעמו  לפי  זה  ליישב  ונראה 
מכל  בשגגה  תחטא  כי  נפש  פסוק  על  זו  פרשה  האלשיך 
מצות אשר לא תעשינה ועשה אחת מהנה הא דצריך להביא 
קרבן על חטא שוגג לפי כי גם בלא דעת נפש לא טוב לפי 
שעל ידי שנפשו מטומאת מקודם ע"י חטא מזיד הלכך בא 
על ידו חטא של שוגג שאם הי' צדיק ולא חטא במזיד לא הי' 
בא תקלה של שוגג על ידו, וזה שאמר נפש כי תחטא בשגגה, 
זה בא לו מכל מצות ה' אשר לא תעשינה ועשה, דעבירה של 
חטא מזיד שעשה היתה גוררת לו עבירה של שוגג וא"כ כיון 
דלעתיד לא יהא מצוי חטא מזיד שיבטל היצה"ר מן העולם 
גם חטא שוגג לא ימצא לכן יבטל לעתיד חטאות ואשמות 

אף שהם באים על חטא שוגג.
ולי נראה הטעם הא דלעתיד יבטל קרבן חטאות ואשמות 
מלקט  אדם  בעוה"ז  וז"ל  ס"ו  דף  ירמי'  בילקוט  דאיתא  לפי 
תאנה בשבת אין התאנה אומרת כלום אבל לע"ל היא צווחת 
ואומרת שבת הוא אדם שוכב עם אשתו נדה אין מי שיעכב 
הרי  היא,  נדה  לו  ואומר  תזעק  לע"ל אבן מקיר  ידו אבל  על 
לו  יהי'  שהרי  שוגג  חטא  לעתיד  ימצא  ובל  יראה  בל  לפי"ז 
הקרבן  אז  יבטל  לכן  לעשות,  ירצה  אשר  החטא  מזכירין 

חטאות ואשמות הבא על השוגג.
לוית חן

לבוא  לעתיד  בטלים  הקרבנות  כל  פ"ט  צו  פ'  במד"ר  ב. 

דהתמידים  כהונה  במתנת  וע"ש  בטל,  אינו  תודה  וקרבן 
ולא  חפצתי  חסד  כי  ע"פ  ועמ"ש  יבטלו  לא  ג"כ  ומוספים 
ופי' בתורה  יש לפרש ע"ד כל המועדים בטלים לע"ל,  זבח, 
אור בד"ה ויושט המלך לאסתר שהמועדים הן עליות כנסת 
ישראל, בפסח בבחי' חסד כו', אכן לעתיד לבוא יהי' גלוי אור 
ה' למטה וזהו אשת חיל עטרת בעלה וא"כ אין שייך עליות, 
וזהו ע"ד מה שכתוב ע"פ כי ההרים ימושו כו' שההרים הם 
בחי' עליות כנ"י והיינו ע"י שיהי' הגילוי למטה וזהו וחסדי כו' 
וברית שלומי כו' והיינו ע"י המשכה מא"א דקמי' מעלה ומטה 

שוין יעו"ש.
מלמטה  כנ"ל  והתקרבות  עליות  ג"כ  הם  הקרבנות  והנה 
קרבן  אך  למטה,  הגילוי  שיהי'  כיון  בטלים  הם  לכן  למעלה 
תודה שהיא הודאה ע"ד לך טוב להודות כו' הודו לו ברכו שמו 
הנה בבחי' שמו שייך ברכה אבל בו ית' אין שייך רק הודאה 

לבד.
עוד יש לומר ע"ד אחר הנה המועדים הן גלוי אור הבינה 
במדות כמ"ש ע"פ להקריב לי במועדו, ובד"ה הוי' לי בעוזרי, 
ובמועדים נמשך  נק' עלמא דאתכסיא  ובינה  זו  ובד"ה מצה 
מג'  רגל  שבכל  ברגל  יעברו  בנהר  ע"פ  וכמ"ש  משם,  הגלוי 
ולעתיד  כו',  בינה  שהוא  מעדן  היוצא  בנהר  עוברים  רגלים 
ביום  ואמר  כמ"ש  ממש  בגלוי  דאתכסיא  עלמא  יהי'  לבוא 
יהי'  ולכן  כו'  הנהר  על  ידו  והניף  וזהו  זה,  אלקינו  הנה  ההוא 

הכנור של שמונה נימין.
הבינה  אור  להמשיך  דא"צ  בטלים  יהיו  המועדים  לכן 
ע"ד  וכמו  המדות,  כמו  גילוי  בבחי'  יהי'  הבינה  כיון  במדות 
שעכשיו בשבת ויו"ט א"צ תפילין כו', משא"כ הלכות שהם 
מיסוד אבא הרי הם למעלה מהבינה וכמ"ש כי טובים דודיך 
מיין ערבים עלי דברי סופרים כו' לכן אינן בטלות ועמ"ש מזה 

בד"ה יביאו לבוש מלכות.
ולכן הקרבנות ג"כ בטלים דמבואר באגרת הקודש סי' כ"ח 
הקרבנות שע"ג המזבח הן בחי' העלאת מ"ן מנפש הבהמית 
שבמרכבה  חיות  ד'  בחי'  הם  ומקורן  שרשן  אל  שבנוגה 
הם  הקרבנות  א"כ  מז"א,  דכורין  מים  ויורד  נמשך  ועי"ז  כו' 
הבינה  אור  יהי'  שלע"ל  וכיון  ונוקבא,  ז"א  יחוד  להמשיך 
לקרבנות,  א"צ  א"כ  ריעין,  תרין  יהיו  ונוקבא  ז"א  וגם  בגילוי 
אבל התודה שהיא המשכת יחוד אב ואם שלמעלה מעלמא 
דאתכסיא זה לא יבטל וכמו ההלכות, וכמ"ש מזה ע"פ מזמור 
לתודה הריעו לה' כל הארץ ר"ת הלכה שהתודה והלכות לא 
יבטלו גם לע"ל שיהי' אור הבינה בגילוי כי הם המשכות יסוד 
אבא כו' ועמ"ש ע"פ ועתה אלקינו מודים אנחנו לך ומהללים 

כו', שם נת' ענין ג' בחי' הלל ברכה והודאה.
אור התורה פ' ויקרא ח"א עמוד כ"ג
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:Ba ã÷ez çaænä©¦§¥−©¬©«
i"yx£Ô¯‰‡ ˙‡ Âˆ∑(ת"כ)ּבמקֹום לזרז הּכתּוב צרי ּביֹותר ׁשמעֹון: רּבי אמר ּולדֹורֹות. מּיד זרּוז לׁשֹון אּלא "צו", אין «∆«¬…ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ

ּכיס חסרֹון ּבֹו B‚Â'.ׁשּיׁש ‰ÏÚ‰ ˙¯Bz ˙‡Ê∑ּכל ּכׁשר ׁשּיהא ואיברים חלבים הקטר על ללּמד ּבא הּזה הענין הרי ְִֵֶֶ…«»…»¿ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
לֹומר: ּבא, הּוא לרּבֹות 'ּתֹורה' ׁשּכל ירד; לא – עלה אם ואיזה ירד, – עלה אם איזה הּפסּולין, על ּוללּמד ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹהּלילה,

ירדּו לא עלּו ׁשאם ּפסּולין, ואפּלּו העֹולים, לכל אחת ‰ÏÚ‰.ּתֹורה ‡Â‰∑וכּיֹוצא הּנרּבע ואת הרֹובע את למעט ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹƒ»…»ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ
לעזרה. ׁשּבאּו קדם ׁשּנפסלּו ּבּקדׁש, ּפּסּולן היה ׁשּלא ד)ּבהן, ּופרק ג ּפרק ּוזבחים ּכהנים ּבתֹורת הענין רמב"ן.(ּכל ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ

(â)BøNa-ìò Laìé ãá-éñðëîe ãá Bcî ïäkä Láìå§¨©̧©Ÿ¥¹¦´©À¦§§¥©»¦§©´©§¨¼
-ìò äìòä-úà Làä ìëàz øLà ïLcä-úà íéøäå§¥¦´¤©¤À¤£¤̧Ÿ©¬¨¥²¤¨«Ÿ−̈©

:çaænä ìöà BîNå çaænä©¦§¥®©§¨¾¥−¤©¦§¥«©
i"yx£„· BcÓ∑ּכמּדתֹו ׁשּתהא "מּדֹו"? לֹומר: ּתלמּוד ּומה הּכּתנת; ּבינּתים∑B¯NaŒÏÚ.היא חֹוצץ ּדבר יהא ׁשּלא ƒ«ְְְִִִֵֶֶַַַַָֹֻ«¿»ְְִֵֵֵֶַָָֹ

ג) ערכין ‡˙ÔLc‰Œ.(ת"כ ÌÈ¯‰Â∑ּכבׁש ׁשל ּבמזרחֹו ונֹותנן הּפנימּיֹות המאּכלֹות מן הּמחּתה מלא חֹותה כד)היה .(תמיד ¿≈ƒ∆«∆∆ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

„‡ב ¯ÓÈÓÏ È‰B�a ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È „wt«≈»«¬…¿»¿ƒ¿≈«»
‡„˜BzÓc ÏÚ ‡˙ÏÚ ‡È‰ ‡˙ÏÚc ‡˙È¯B‡«¿»«¬»»ƒ¬»»«¿ƒ¿»
‡˙M‡Â ‡¯Ùˆ „Ú ‡ÈÏÈÏ ÏÎ ‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»»≈¿»««¿»¿∆»»

:d· ‡„˜È ‡‰z ‡Áa„Ó„¿«¿¿»¿≈»¿»≈

ıe·cג ÔÈÒ�ÎÓe ıe·c ÔÈLe·Ï ‡�‰k LaÏÈÂ¿«¿≈«¬»¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿
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dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ב): א (לעיל וּיקרא ּבפרׁשת הּכתּוב אמר ְְְִֵַַַַָָָָָ(ב)

ּבהבאת יצּוה ׁשם ּכי יׂשראל, ּבני אל ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּדּבר

אמר וכאן אֹותם, מביאים ויׂשראל ְְְְְִִִֵַַָָָָָָהּקרּבנֹות,

הּקרּבנֹות, ּבמעׂשה ידּבר ּכי אהרן, את ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָֹצו

אֹותם. יעׂשּו ְֲֲִַַָֹוהּכהנים

·˙ÎÂ.ּולדֹורֹות מּיד זרּוז אּלא צו אין רּׁש"י: ¿»«ְִִֵֵֶַַָָ

צרי היה ּביֹותר ׁשמעֹון רּבי ְְִִִֵַַָָָָאמר

(ת"כ ּכיס חסרֹון ּבֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום לזרז ְְְִֵֵֶֶַָָָהּכתּוב

זֹו על אינֹו ׁשמעֹון רּבי ׁשל ּומדרׁשֹו ְְִִִֵֶַַָָּכאן)

אהרן לבני ּכיס חסרֹון ּבֹו אין ּכאן ּכי ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹהּצּואה,

ּבכל וׂשכר רוח להם יׁש אבל ּבּה, ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֻהמצּוים

ּבעֹולה. ּגם ְְַַָָָהּקרּבנֹות,

Ï·‡מּיד ּזרּוז אּלא צו אין קמא ּתּנא אמר ¬»ִֵֵֶַַַָָָָָָ

ׁשּירצה ׁשהּפרׁשּיֹות לֹומר ְְִִֶֶֶַַָָּולדֹורֹות,

וינהג מּיד ׁשּיעׂשה ולֹומר ּבהם לזרז ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּכתּוב

הּפרׁשּיֹות ּובׁשאר צו, ּבהן יאמר לדֹורֹות ְְִִֶַַַַָָָָָָֹהּדבר

ּובא להם. אמר אֹו יׂשראל ּבני אל ּדּבר ְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹיאמר

הּלׁשֹון יבא ׁשּפעמים ולֹומר לחלק ׁשמעֹון ְְְְִִִֶַַַַָָָֹֹרּבי

ׁשּיׁש ּבעבּור ּולדֹורֹות מּיד ׁשאינֹו ּבדבר ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָהּזה

ּבׁשמן האמּורה הּצּואה ּכגֹון ּכיס, חסרֹון ְְְֲִֶֶֶַַָָָָּבֹו

הּכתּוב ׁשאמר ּוכגֹון ב), כד (להּלן ְְֶַַַַָָָָהּמאֹור

ונתנּו יׂשראל ּבני את צו ב) לה ְְְְְִִֵֵֶַַָָָ(ּבּמדּבר

ּבצו ׁשּיׁש ׁשּנאמר ויּתכן לׁשבת. ערים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹללויּים

אהרן קרּבן זה ּבעבּור: לּכהנים ּכיס חסרֹון ְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַָֹֹזה

אבל זֹו. ּבצּואה הּנמׁש יג) (ּפסּוק ְְֲִַַָָָָָָָּובניו

מחלקת ּבענין ב) ה (ּבּמדּבר ספרי ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָֹּבתחּלת

ׁשם. ׁשנּויה ְִָָהיא

.‰ÏÚ‰ ˙¯Bz ˙‡Êללּמד ּבא הּזה הענין הרי …«»…»ְְֲִֵֵֶַַָָָ

ּכׁשר ׁשהּוא ואברים חלבים הקטר ְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָעל

מהם איזה הּפסּולים על ּוללּמד הּלילה, ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָּכל

ואיזה ירד עלה ירד.אם לא עלה אם מהן ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹ

לכל אחת ּתֹורה הּוא, לרּבֹות "ּתֹורת" ְְֶַַַַָָָׁשּכל

ירדּו. לא עלּו ׁשאם ּפסּולים, ואפּלּו ְְֲִִִִֵֶַָָֹהעֹולים,

רּׁש"י. ְִַלׁשֹון

ÔÈ‡Âלכל אּלא העֹולים, לכל הּזֹו הּתֹורה ¿≈ְְִֶַַָָָָָ

ואפּלּו ירדּו. עלּו אם ׁשהּנסכים ְְֲִִִֵֶַַָָָהעֹולֹות,

ּכׁשר הּזבח אֹו ּפסּול, והּזבח ּכׁשרים ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָנסכים

ּפסּולים ׁשניהם ׁשּכן וכל ּפסּולים, ְְְְְִִִֵֵֶֶָָּונסכים

רּבּויֹו ׁשּזהּו ירדּו, ּונסכים ירד לא הּזבח ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻּבכּלן

לכל אחת ּתֹורה העֹולה, ּתֹורת מקרא, ְְִֶַַַָָָָָׁשל

ר' ּכדברי לּדם, ולא לּנסכים ולא ְְְְְִִֵַַָָָֹֹהעֹולֹות,

א). ט ּובזבחים ּכאן (ּבת"כ ְְְִִַָָֻיהֹוׁשע

‰p‰Âהעֹולה נקריב ׁשּלא מלּמד הּזה הּכתּוב ¿ƒ≈ְְִֵֶֶַַַַָָָֹ

ּדמּה וזרק נׁשחטה אם אבל ְְְֲֲִִַַַָָָָָָּבּלילה,

חלבי וכן הּלילה, ּכל אבריה נקטיר ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָּבּיֹום

העֹולה ּתהיה ּכמֹו העלה, היא ּופרּוׁש ְְְִִִֵֶַָָָָָֹהּׁשלמים.

היא, ואמר הּלילה, ּכל הּמזּבח על מֹוקדה ְְְְִִֵַַַַַַַָָָָעל

ּבֹו. ׁשּדרׁשּו ְְִֶָלמעּוט

ÈÙÎeמלּמד הּכתּוב אין ּכאן) (ּבת"כ הּמדרׁש ¿ƒְְְִֵֵַַַָָָ

לּמזּבח הארץ מן האברים ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּנעלה

(ׁשמֹות אחר מּפסּוק זה למדּו ׁשּכבר ְְְְִֵֶֶַַַָָָָּבּלילה,

מּׁשם ּכי ּבקר, עד חּגי חלב ילין לא יח): ִִִִֵֶֶַַָָֹֹכג

ּבלינה ּפסּולין ׁשּיהיּו ׁשם) (מכילתא ְְְְְְְִִִִִֶָָָילמדּו

ידּבר וכאן הּלילה, ּכל ּומעלן הרצּפה, ּגּבי ְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָָעל

ּבּיֹום, הּמזּבח ּגּבי על ּכבר ׁשהן ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָּבאברים

ּולכ הּבקר, עד הּלילה ּכל ּבהן ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּמהּפכין

הּמזּבח. ּגּבי על עֹולה ׁשּכבר העלה, ְְִֵֵֶַַַַַָָָָָֹאמר

ּובלבד ירדּו, לא ּפסּולין ׁשאפּלּו עֹוד ְְְְֲִִִֵֶַַָֹולמד

הּדם, וכן ירדּו וׁשהּנסכים ּבּקדׁש, ּפּסּולן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּיהּו

ׁשּכתבּתי. ְְִֶַָּכמֹו

.Ba „˜ez ÁaÊn‰ L‡Âּבּמזּבח ׁשּתּוקד יאמר ¿≈«ƒ¿≈««ְִֵֶַַַַֹ

עצים ּבּיֹום ׁשּיׂשימּו מצוה ּכי הּלילה, ְְִִִִֵֶַַַָָָָּכל

האׁש ויכּבה לגמרי יתאּכלּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹהרּבה

ִֶמּמּנּו.

ÈÙÏeּתמיד אׁש ו): (ּפסּוק ּׁשאמר מה ּדעּתי ¿ƒְִִֵֶַַַָָָ

מצוה תכּבה, לא הּמזּבח על ְְְִִִֵֶַַַַָֹּתּוקד

ה): (ּפסּוק ׁשאמר ּכמֹו האׁש, ּבקּיּום ְְֲִִֵֶַַָָָֹלּכהנים

ּבזה ׁשּיּזהרּו וצּוה עצים, הּכהן עליה ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּובער

ּתמיד האׁש ׁשּתּוקד הרּבה ועצים אׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָויערכּו

ּתכּבה ׁשּלא ּבלאו והזהיר הּלילה, וכל הּיֹום ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹּכל

וכבתה הּכהנים נתעּצלּו אם והּנה ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָֹלעֹולם.

רּבֹותינּו אמרּו זה ּומּפני ּבלאו, עברּו ְְְְִֵֵֵֶַָָָָהאׁש

האׁש. לקּיּום ׁשנּיה מערכה ׁשהיתה מה:) ְְְֲִִֵֶַָָָָָָָ(יֹומא

‰Óeהּמזּבח על והאׁש ה) (ּבפסּוק ׁשאמר «ְְְִֵֵֶַַַַָָָ

ונדרׁש יתר, מקרא תכּבה, לא ּבֹו ְְְְִִִֵֶַַָָֹּתּוקד

מלּמד אדם, ּבכל ּכאן) ּכהנים (ּתֹורת ְְְֲִֵֵַַַָָָָֹלרּבֹותינּו

ּכּבה ואפּלּו ּתעׂשה, ּבלא עֹובר המכּבה ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּכל

ׁשּכּבה ּבין לֹוקה, אחת ּגחלת הּמערכה ֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָמן

וכּבה ׁשהֹורידּה ּבין מזּבח, ׁשל ּבראׁשֹו ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹאֹותּה

אּלא עֹובר ׁשאינֹו לי וכמדּמה למּטה. ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֻאֹותּה

אחד. ְֶָָּבלאו
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(á)àåä äìòä úøBz úàæ øîàì åéða-úàå ïøäà-úà åö©³¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¥½Ÿ¬Ÿ©−¨«Ÿ¨®¦´
ìò äìòäîLàå ø÷aä-ãò äìélä-ìk çaænä-ìò äã÷B ¨«Ÿ¿̈©Á«§¸̈©©¦§¥³©¨©©̧§¨Æ©©½Ÿ¤§¥¬

:Ba ã÷ez çaænä©¦§¥−©¬©«
i"yx£Ô¯‰‡ ˙‡ Âˆ∑(ת"כ)ּבמקֹום לזרז הּכתּוב צרי ּביֹותר ׁשמעֹון: רּבי אמר ּולדֹורֹות. מּיד זרּוז לׁשֹון אּלא "צו", אין «∆«¬…ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ

ּכיס חסרֹון ּבֹו B‚Â'.ׁשּיׁש ‰ÏÚ‰ ˙¯Bz ˙‡Ê∑ּכל ּכׁשר ׁשּיהא ואיברים חלבים הקטר על ללּמד ּבא הּזה הענין הרי ְִֵֶֶ…«»…»¿ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
לֹומר: ּבא, הּוא לרּבֹות 'ּתֹורה' ׁשּכל ירד; לא – עלה אם ואיזה ירד, – עלה אם איזה הּפסּולין, על ּוללּמד ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹהּלילה,

ירדּו לא עלּו ׁשאם ּפסּולין, ואפּלּו העֹולים, לכל אחת ‰ÏÚ‰.ּתֹורה ‡Â‰∑וכּיֹוצא הּנרּבע ואת הרֹובע את למעט ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹƒ»…»ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ
לעזרה. ׁשּבאּו קדם ׁשּנפסלּו ּבּקדׁש, ּפּסּולן היה ׁשּלא ד)ּבהן, ּופרק ג ּפרק ּוזבחים ּכהנים ּבתֹורת הענין רמב"ן.(ּכל ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ

(â)BøNa-ìò Laìé ãá-éñðëîe ãá Bcî ïäkä Láìå§¨©̧©Ÿ¥¹¦´©À¦§§¥©»¦§©´©§¨¼
-ìò äìòä-úà Làä ìëàz øLà ïLcä-úà íéøäå§¥¦´¤©¤À¤£¤̧Ÿ©¬¨¥²¤¨«Ÿ−̈©

:çaænä ìöà BîNå çaænä©¦§¥®©§¨¾¥−¤©¦§¥«©
i"yx£„· BcÓ∑ּכמּדתֹו ׁשּתהא "מּדֹו"? לֹומר: ּתלמּוד ּומה הּכּתנת; ּבינּתים∑B¯NaŒÏÚ.היא חֹוצץ ּדבר יהא ׁשּלא ƒ«ְְְִִִֵֶֶַַַַָֹֻ«¿»ְְִֵֵֵֶַָָֹ

ג) ערכין ‡˙ÔLc‰Œ.(ת"כ ÌÈ¯‰Â∑ּכבׁש ׁשל ּבמזרחֹו ונֹותנן הּפנימּיֹות המאּכלֹות מן הּמחּתה מלא חֹותה כד)היה .(תמיד ¿≈ƒ∆«∆∆ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

„‡ב ¯ÓÈÓÏ È‰B�a ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È „wt«≈»«¬…¿»¿ƒ¿≈«»
‡„˜BzÓc ÏÚ ‡˙ÏÚ ‡È‰ ‡˙ÏÚc ‡˙È¯B‡«¿»«¬»»ƒ¬»»«¿ƒ¿»
‡˙M‡Â ‡¯Ùˆ „Ú ‡ÈÏÈÏ ÏÎ ‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»»≈¿»««¿»¿∆»»

:d· ‡„˜È ‡‰z ‡Áa„Ó„¿«¿¿»¿≈»¿»≈

ıe·cג ÔÈÒ�ÎÓe ıe·c ÔÈLe·Ï ‡�‰k LaÏÈÂ¿«¿≈«¬»¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿
ÏeÎÈ˙ Èc ‡ÓË˜ ˙È L¯ÙÈÂ d¯Òa ÏÚ LaÏÈƒ¿««ƒ¿≈¿«¿≈»ƒ¿»ƒ≈
¯ËÒa dpeLÈÂ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡˙ÏÚ ˙È ‡˙M‡∆»»»¬»»««¿¿»ƒ«ƒ≈ƒ¿«

:‡Áa„Ó«¿¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ב): א (לעיל וּיקרא ּבפרׁשת הּכתּוב אמר ְְְִֵַַַַָָָָָ(ב)

ּבהבאת יצּוה ׁשם ּכי יׂשראל, ּבני אל ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּדּבר

אמר וכאן אֹותם, מביאים ויׂשראל ְְְְְִִִֵַַָָָָָָהּקרּבנֹות,

הּקרּבנֹות, ּבמעׂשה ידּבר ּכי אהרן, את ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָֹצו

אֹותם. יעׂשּו ְֲֲִַַָֹוהּכהנים

·˙ÎÂ.ּולדֹורֹות מּיד זרּוז אּלא צו אין רּׁש"י: ¿»«ְִִֵֵֶַַָָ

צרי היה ּביֹותר ׁשמעֹון רּבי ְְִִִֵַַָָָָאמר

(ת"כ ּכיס חסרֹון ּבֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום לזרז ְְְִֵֵֶֶַָָָהּכתּוב

זֹו על אינֹו ׁשמעֹון רּבי ׁשל ּומדרׁשֹו ְְִִִֵֶַַָָּכאן)

אהרן לבני ּכיס חסרֹון ּבֹו אין ּכאן ּכי ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹהּצּואה,

ּבכל וׂשכר רוח להם יׁש אבל ּבּה, ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֻהמצּוים

ּבעֹולה. ּגם ְְַַָָָהּקרּבנֹות,

Ï·‡מּיד ּזרּוז אּלא צו אין קמא ּתּנא אמר ¬»ִֵֵֶַַַָָָָָָ

ׁשּירצה ׁשהּפרׁשּיֹות לֹומר ְְִִֶֶֶַַָָּולדֹורֹות,

וינהג מּיד ׁשּיעׂשה ולֹומר ּבהם לזרז ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּכתּוב

הּפרׁשּיֹות ּובׁשאר צו, ּבהן יאמר לדֹורֹות ְְִִֶַַַַָָָָָָֹהּדבר

ּובא להם. אמר אֹו יׂשראל ּבני אל ּדּבר ְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹיאמר

הּלׁשֹון יבא ׁשּפעמים ולֹומר לחלק ׁשמעֹון ְְְְִִִֶַַַַָָָֹֹרּבי

ׁשּיׁש ּבעבּור ּולדֹורֹות מּיד ׁשאינֹו ּבדבר ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָהּזה

ּבׁשמן האמּורה הּצּואה ּכגֹון ּכיס, חסרֹון ְְְֲִֶֶֶַַָָָָּבֹו

הּכתּוב ׁשאמר ּוכגֹון ב), כד (להּלן ְְֶַַַַָָָָהּמאֹור

ונתנּו יׂשראל ּבני את צו ב) לה ְְְְְִִֵֵֶַַָָָ(ּבּמדּבר

ּבצו ׁשּיׁש ׁשּנאמר ויּתכן לׁשבת. ערים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹללויּים

אהרן קרּבן זה ּבעבּור: לּכהנים ּכיס חסרֹון ְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַָֹֹזה

אבל זֹו. ּבצּואה הּנמׁש יג) (ּפסּוק ְְֲִַַָָָָָָָּובניו

מחלקת ּבענין ב) ה (ּבּמדּבר ספרי ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָֹּבתחּלת

ׁשם. ׁשנּויה ְִָָהיא

.‰ÏÚ‰ ˙¯Bz ˙‡Êללּמד ּבא הּזה הענין הרי …«»…»ְְֲִֵֵֶַַָָָ

ּכׁשר ׁשהּוא ואברים חלבים הקטר ְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָעל

מהם איזה הּפסּולים על ּוללּמד הּלילה, ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָּכל

ואיזה ירד עלה ירד.אם לא עלה אם מהן ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹ

לכל אחת ּתֹורה הּוא, לרּבֹות "ּתֹורת" ְְֶַַַַָָָׁשּכל

ירדּו. לא עלּו ׁשאם ּפסּולים, ואפּלּו ְְֲִִִִֵֶַָָֹהעֹולים,

רּׁש"י. ְִַלׁשֹון

ÔÈ‡Âלכל אּלא העֹולים, לכל הּזֹו הּתֹורה ¿≈ְְִֶַַָָָָָ

ואפּלּו ירדּו. עלּו אם ׁשהּנסכים ְְֲִִִֵֶַַָָָהעֹולֹות,

ּכׁשר הּזבח אֹו ּפסּול, והּזבח ּכׁשרים ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָנסכים

ּפסּולים ׁשניהם ׁשּכן וכל ּפסּולים, ְְְְְִִִֵֵֶֶָָּונסכים

רּבּויֹו ׁשּזהּו ירדּו, ּונסכים ירד לא הּזבח ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻּבכּלן

לכל אחת ּתֹורה העֹולה, ּתֹורת מקרא, ְְִֶַַַָָָָָׁשל

ר' ּכדברי לּדם, ולא לּנסכים ולא ְְְְְִִֵַַָָָֹֹהעֹולֹות,

א). ט ּובזבחים ּכאן (ּבת"כ ְְְִִַָָֻיהֹוׁשע

‰p‰Âהעֹולה נקריב ׁשּלא מלּמד הּזה הּכתּוב ¿ƒ≈ְְִֵֶֶַַַַָָָֹ

ּדמּה וזרק נׁשחטה אם אבל ְְְֲֲִִַַַָָָָָָּבּלילה,

חלבי וכן הּלילה, ּכל אבריה נקטיר ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָּבּיֹום

העֹולה ּתהיה ּכמֹו העלה, היא ּופרּוׁש ְְְִִִֵֶַָָָָָֹהּׁשלמים.

היא, ואמר הּלילה, ּכל הּמזּבח על מֹוקדה ְְְְִִֵַַַַַַַָָָָעל

ּבֹו. ׁשּדרׁשּו ְְִֶָלמעּוט

ÈÙÎeמלּמד הּכתּוב אין ּכאן) (ּבת"כ הּמדרׁש ¿ƒְְְִֵֵַַַָָָ

לּמזּבח הארץ מן האברים ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּנעלה

(ׁשמֹות אחר מּפסּוק זה למדּו ׁשּכבר ְְְְִֵֶֶַַַָָָָּבּלילה,

מּׁשם ּכי ּבקר, עד חּגי חלב ילין לא יח): ִִִִֵֶֶַַָָֹֹכג

ּבלינה ּפסּולין ׁשּיהיּו ׁשם) (מכילתא ְְְְְְְִִִִִֶָָָילמדּו

ידּבר וכאן הּלילה, ּכל ּומעלן הרצּפה, ּגּבי ְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָָעל

ּבּיֹום, הּמזּבח ּגּבי על ּכבר ׁשהן ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָּבאברים

ּולכ הּבקר, עד הּלילה ּכל ּבהן ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּמהּפכין

הּמזּבח. ּגּבי על עֹולה ׁשּכבר העלה, ְְִֵֵֶַַַַַָָָָָֹאמר

ּובלבד ירדּו, לא ּפסּולין ׁשאפּלּו עֹוד ְְְְֲִִִֵֶַַָֹולמד

הּדם, וכן ירדּו וׁשהּנסכים ּבּקדׁש, ּפּסּולן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּיהּו

ׁשּכתבּתי. ְְִֶַָּכמֹו

.Ba „˜ez ÁaÊn‰ L‡Âּבּמזּבח ׁשּתּוקד יאמר ¿≈«ƒ¿≈««ְִֵֶַַַַֹ

עצים ּבּיֹום ׁשּיׂשימּו מצוה ּכי הּלילה, ְְִִִִֵֶַַַָָָָּכל

האׁש ויכּבה לגמרי יתאּכלּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹהרּבה

ִֶמּמּנּו.

ÈÙÏeּתמיד אׁש ו): (ּפסּוק ּׁשאמר מה ּדעּתי ¿ƒְִִֵֶַַַָָָ

מצוה תכּבה, לא הּמזּבח על ְְְִִִֵֶַַַַָֹּתּוקד

ה): (ּפסּוק ׁשאמר ּכמֹו האׁש, ּבקּיּום ְְֲִִֵֶַַָָָֹלּכהנים

ּבזה ׁשּיּזהרּו וצּוה עצים, הּכהן עליה ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּובער

ּתמיד האׁש ׁשּתּוקד הרּבה ועצים אׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָויערכּו

ּתכּבה ׁשּלא ּבלאו והזהיר הּלילה, וכל הּיֹום ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹּכל

וכבתה הּכהנים נתעּצלּו אם והּנה ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָֹלעֹולם.

רּבֹותינּו אמרּו זה ּומּפני ּבלאו, עברּו ְְְְִֵֵֵֶַָָָָהאׁש

האׁש. לקּיּום ׁשנּיה מערכה ׁשהיתה מה:) ְְְֲִִֵֶַָָָָָָָ(יֹומא

‰Óeהּמזּבח על והאׁש ה) (ּבפסּוק ׁשאמר «ְְְִֵֵֶַַַַָָָ

ונדרׁש יתר, מקרא תכּבה, לא ּבֹו ְְְְִִִֵֶַַָָֹּתּוקד

מלּמד אדם, ּבכל ּכאן) ּכהנים (ּתֹורת ְְְֲִֵֵַַַָָָָֹלרּבֹותינּו

ּכּבה ואפּלּו ּתעׂשה, ּבלא עֹובר המכּבה ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּכל

ׁשּכּבה ּבין לֹוקה, אחת ּגחלת הּמערכה ֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָמן

וכּבה ׁשהֹורידּה ּבין מזּבח, ׁשל ּבראׁשֹו ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹאֹותּה

אּלא עֹובר ׁשאינֹו לי וכמדּמה למּטה. ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֻאֹותּה

אחד. ְֶָָּבלאו
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‰ÏÚ‰Œ˙‡ L‡‰ ÏÎ‡z ¯L‡ ÔLc‰∑ּתרּומהועׂשאּת ירים ּדׁשן מאֹותֹו ּדׁשן, ‰ÁaÊn.ּה Ïˆ‡ BÓNÂ∑]ÏÚ «∆∆¬∆…«»≈∆»…»ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָ¿»≈∆«ƒ¿≈««
ÁaÊn‰∑,הּפנימּיֹות מן ונטל ואיל איל ּגחלים ׁשחתה לאחר הּמזּבח, על מחזירן נתאּכלּו, לא ׁשעדין איברים מצא «ƒ¿≈ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

יׁשן] ּברׁש"י עלֿהּמזּבח", "אתֿהעלה רמב"ן.ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

(ã)-úà àéöBäå íéøçà íéãâa Láìå åéãâa-úà èLôe¨©Æ¤§¨½̈§¨©−§¨¦´£¥¦®§¦³¤
:øBäè íB÷î-ìà äðçnì õeçî-ìà ïLcä©¤¸¤Æ¤¦´©©«£¤½¤¨−¨«

i"yx£ÂÈ„‚aŒ˙‡ ËLÙe∑(כג מׁשּמׁש(יומא ׁשהּוא ּבגדים הּדׁשן ּבהֹוצאת ילכל ׁשּלא ּדרֿארץ, אּלא חֹובה זֹו אין »«∆¿»»ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
מהן ּפחּותין אחרים", ּבגדים "ולבׁש :לכ לרּבֹו, ּכֹוס ּבהן ימזג אל לרּבֹו, קדרה ּבהן ׁשּבּׁשל ּבגדים ּתמיד. .ּבהן ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

ÔLc‰ ˙‡Œ‡ÈˆB‰Â∑(כח ּבכל(תמיד חֹובה זה ואין מּׁשם. מֹוציאֹו לּמערכה, מקֹום ואין רבה ּכׁשהּוא ּבּתּפּוח, הּצבּור ¿ƒ∆«∆∆ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
יֹום ּבכל חֹובה הּתרּומה אבל רמב"ן.יֹום, ְְֲַָָָָ

(ä)äéìò øòáe äaëú àì Ba-ã÷ez çaænä-ìò Làäå§¨¥̧©©¦§¥³©«©Æ´Ÿ¦§¤½¦¥̧¨¤¯¨
øéè÷äå äìòä äéìò Cøòå ø÷aa ø÷aa íéöò ïäkä©Ÿ¥²¥¦−©´Ÿ¤©®Ÿ¤§¨©³¨¤̧¨Æ¨«Ÿ½̈§¦§¦¬

:íéîìMä éáìç äéìò̈¤−¨¤§¥¬©§¨¦«
i"yx£BaŒ„˜ez ÁaÊn‰ŒÏÚ L‡‰Â∑והאׁש" ּבֹו", ּתּוקד הּמזּבח "ואׁש מֹוקדה", "על הרּבה: יקידֹות ּכאן רּבה ¿»≈««ƒ¿≈««ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָ

יֹומא ּבמּסכת נדרׁשּו ּכּלן עלֿהּמזּבח". ּתּוקד ּתמיד "אׁש ּבֹו", ּתּוקד כח)עלֿהּמזּבח ּבמנין(דף רּבֹותינּו ׁשּנחלקּו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֻ
ׁשם ׁשהיּו ‰ÏÚ‰.הּמערכֹות ‰ÈÏÚ C¯ÚÂ∑ּתקּדים היא ּתמיד נח)עֹולת ּדבר(.(פסחים יהא ׁשּלא ּומּנין יׁשן: ּברׁש"י ֲֶַַָָָ¿»«»∆»»…»ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

ראׁשֹונה עֹולה העלה, לֹומר: ּתלמּוד ׁשחר? ׁשל לתמיד הּמערכה על ‰ÌÈÓÏM.)קֹודם È·ÏÁ∑ׁשם יביאּו אם ְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹ∆¿≈«¿»ƒִִָָ
ורּבֹותינּו מאחר(שם)ׁשלמים. ּדבר יהא ׁשּלא מּכאן ּכּלם. הּקרּבנֹות ּכל הׁשלם הּבקר עֹולת על "עליה", מּכאן: למדּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻ

הערּבים ּבין ׁשל .לתמיד ְְִִֵֶַַָָ

(å)ñ :äaëú àì çaænä-ìò ã÷ez ãéîz Là¥À¨¦²©¬©©¦§¥−©¬Ÿ¦§¤«
i"yx£„ÈÓz L‡∑(מד ּבּה(יומא ׁשּמדליקין היא "ּתמיד", ּבּה ׁשּנאמר אׁש ≈»ƒְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָ

ּבּה ׁשּנאמר הּנרֹות, יג)את כז ּתּוקד(שמות החיצֹון הּמזּבח מעל היא אף ּתמיד". נר "להעלת :.‰aÎ˙ ‡Ï∑המכּבה ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹ…ƒ¿∆ְֶַַ
לאוין ּבׁשני עֹובר המזּבח על .אׁש ְְִִִֵֵֵֵַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(55 'nr fi zegiy ihewl)

ּתּוקד החיצֹון מזּבח מעל היא ו)אף ו, ב)ּבּגמרא(רש"י מה, ׁשל(יומא ּבראׁשֹו אּלא ּתהא לא לָך, ׁשאמרּתי ּתמיד "אׁש אמרּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

אּלא"). ּתהא ("לא להדליקּה נּתן לא ּבּמזּבח אׁש אין ואם מהּמזּבח), להּדלק צריכה (ׁשהיא ּבּמנֹורה ּדין ׁשהּוא והינּו החיצֹון", ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹמזּבח

ÔÈLe·Ïד LaÏÈÂ È‰BLe·Ï ˙È ÁÏLÈÂ¿«¿«»¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ ‡ÓË˜ ˙È ˜tÈÂ ÔÈ�¯Á‡»√»ƒ¿«≈»ƒ¿»¿ƒ»»¿«¿ƒ»

:ÈÎc ¯˙‡Ï«¬«¿≈

Ï‡ה d· ‡„˜È È‰˙ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡˙M‡Â¿∆»»««¿¿»¿≈»¿»≈»
¯Ùˆa ¯Ùˆa ‡iÚ‡ ‡�‰k dÏÚ ¯Ú·ÈÂ ÈÙhƒ̇¿≈¿«¿«¬««¬»»«»ƒ¿«ƒ¿»
˙ÒÎ� Èa¯z dÏÚ ˜qÈÂ ‡˙ÏÚ dlÚ ¯cÒÈÂ¿«¿«¬«¬»»¿«≈¬««¿≈ƒ¿«

:‡iL„e˜¿«»

Ï‡ו ‡Áa„Ó ÏÚ ‡„˜È È‰z ‡¯È„z ‡˙L‡∆»»¿ƒ»¿≈»¿»««¿¿»»
:ÈÙhƒ̇¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּומה הּכתנת, היא בד. מּדֹו הּכהן ולבׁש ְְִִֵֶַַַַַָֹֹ(ג)

על ּכמּדתֹו. ׁשּתהא מּדֹו, לֹומר ְְְִִֵֶַַַָּתלמּוד

לׁשֹון ּבינתים. חֹוצץ ּדבר יהא ׁשּלא ְְְְִֵֵֵֶַָָָֹּבׂשרֹו,

ִַרּׁש"י.

‰p‰Â,ּכהּנה ּבגדי צריכה הּדׁשן ּתרּומת ¿ƒ≈ְְְְִִֵֶֶַַָָֻ

מהם. הּבגדים ּבׁשני עבֹודה ְְְֲִִֵֵֵֶַָָואין

ׁשּנתחּדׁש לדבר הּׁשנים אּלה הזּכיר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָאבל

ּכמּדתֹו. הּכתנת ׁשּתהא לֹומר ּכאן. ְְְִֵֶֶֶַַָָָֹּבהם

קצרים מסּלקין, היּו ׁשאם לֹומר ְְְְִִִִֶַָָָָָֻוהענין

עבֹודתֹו ּבהן ועבד רגליו, עד מּגיעין ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָואינן

ּבין ולא ּבינֹו יהא ׁשּלא ולמד ְְְְֵֵֵֶַָָֹֹּפסּולה.

ׁשּצריכה הּדין והּוא ּכלּום. לבׂשרֹו ְְְְְִִִִִֶַַַָָָהּמכנסים

הּכתּוב ׁשהזּכיר ּכיון ּכי ּכהּנה, ּבגדי ְְְִִִִֵֵֶַָָָָֻּכל

צריכה ׁשהיא למדנּו ּבגדים צריכה ְְְְִִִִִֶֶַָָָָׁשהיא

וכן ּגדֹול. לכהן ּוׁשמנה להדיֹוט ְְְְְְֵֵֶַָָָָֹֹארּבעה

ּובתֹורת (כג:) ׁשני ּבפרק יֹומא ּבמּסכת ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָֹמפרׁש

ילּבׁש, לֹומר ּתלמּוד מה (ּכאן): ְְֲִִַַַַָֹּכהנים

האבנט. ואת הּמצנפת את ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָלהביא

ÒeÏ˜�‡Âאצלֹו ּכי ונראה לבּוׁשין, מּדֹו ּתרּגם ¿À¿¿ְְְְְִִִִִֵֶֶ

אמר ּכאּלּו ּבגדיו, ּכל יכלל ׁשם ְְְִִִֵַָָָָֹמּדֹו

קרּועים מּדיו וכן: ּבד, ּבגדי הּכהן ְְְְִִֵֵֵַַַַָָֹולבׁש

(ּתהּלים מּדֹותיו ּפי על ׁשּירד יב), ד ְְִִִִֵֵֶַָֹ(ׁשמּואלֿא

ב) לבׁשֹוקלג מּדֹו חגּור מלּבּוׁשיו, ּפי על ,ְְִִַַָָֻ

האֹומר ּכדעת זה ויהיה ח). כ ְְְְִֵֵֶֶַַָ(ׁשמּואלֿב

ׁשל אבנטֹו זהּו לא הדיֹוט ּכהן ׁשל ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַֹֹאבנטֹו

יב:). (יֹומא ּגדֹול ֵָָֹּכהן

ּדר אּלא חֹובה זה אין ּבגדיו. את ּופׁשט ְֵֶֶֶֶֶַָָָָָ(ד)

מׁשּמׁש ׁשהּוא ּבגדים ילכל ׁשּלא ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָֹארץ,

קדרה ּבהן ׁשּבּׁשל ּבגדים הּדׁשן, ּבהֹוצאת ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבהם

אמר לכ לרּבֹו, ּכֹוס ּבהן ימזג אל ְְְְִֶַַַַָָָֹלרּבֹו

לׁשֹון מהם. ּפחּותים אחרים, ּבגדים ְְְְֲִִִֵֵֶַָָולבׁש

ׁשהֹוצאת לֹומר ּבזה לרּבֹותינּו והּכּונה ְְִֵֶֶַַַַַַָָָָרּׁש"י.

אחרים ּבגדים ואין ּכהּנה, ּבגדי צריכה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻהּדׁשן

חל. ְִֵֹּבגדי

Ï·‡,חֹובה ׁשאינּה הרב אמר מּנין ידעּתי לא ¬»ְִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

ׁשהּבגדים הּכהן על היא ׁשּמצוה נראה ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹּכי

יהיּו הּדׁשן, הרמת ּגם הּקרּבנֹות, ּבהם ְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּיעׂשה

הֹוציא אׁשר ּבאֹותן יׁשּמׁש לא נקּיים, ְְְְֲִִִִֵֶַָָֹּבגדים

ּולכ לרּבֹו, העבד מּוסר מּדר והּמצוה ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהּדׁשן,

לעבֹודֹות החמּודֹות הּבגדים לּכהנים ְְֲֲֲִִִַַַַָֹיהיּו

הּדׁשן. להֹוצאת ְְְִֶֶַַַָוהּפחּותים

ÏÎÂאבל הרב. ׁשּכתבּה הּזֹו הּסברה לפי זה ¿»ְְְֲִֶֶַַַָָָָָָ

(כג:) יֹומא ּבמּסכת ׁשם מרּבֹותינּו ְֵֵֵֶֶַַָָיׁש

ּכהּנה, ּבגדי צריכה הּדׁשן הֹוצאת ׁשאין ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻאֹומר

ּופׁשּוטֹו חל, ּבגדי אחרים, ּבגדים ולבׁש ְְְְְֲִִִֵֵַַָָֹֹויאמר

ילכל ׁשּלא עליו ׁשּיצּוה הּוא, ּבכ מקרא ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשל

אבל הּדׁשן ּבהֹוצאת הּקדׁש ּבגדי הּבד ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּבגדי

חל. ּבגדי ְְִִֵַֹילּבׁש

ev zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'a oey`x meil inei xeriy

ּבּמזּב ּדין זה לרׁש"י זֹואְך להיֹות צריכה היא הּמזּבח, ׁשּבאׁש הּדינים לׁשאר ּבנֹוסף הּמנֹורה): את להדליק צריכים (ׁשּמּמּנּו ח ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ

אחרת. מאׁש הּמנֹורה את להדליק אפׁשר – ּבּמזּבח אׁש ּובהעּדר היא"), ("אף הּמנֹורה את מדליקים ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָׁשּמּמּנה

ã ycew zegiyn zecewp ã(217 'nr ` zegiy ihewl)

הּמזּבח על ּתּוקד ּתמיד ו)אׁש ּבטמאה(ו, אפּלּו . . ּבׁשּבת ו)אפּלּו ד, יומא רֹומז(ירושלמי החיצֹון מזּבח על ּתמיד האׁש ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָֻ

ה'. ּבאהבת ּבֹוער הּלב ּכאׁשר ּגלּויה, והתרּגׁשּות ּבׁשּבתלהתלהבּות ּדחל'אפּלּו מ'עֹובדין ּומנּזר ּבהּׂשגה הּׁשקּוע אדם ּגם חּיב– ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

זֹו. 'אש' ּבלּבֹו ּבטמאהלעֹורר זֹו.אפּלּו אש ּבלּבֹו לעֹורר ויכֹול ח"ו אבּוד אינֹו ירּוד, הרּוחני ׁשּמּצבֹו אדם ּגם – ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָֻ

(æ)ýåýé éðôì ïøäà-éða dúà áø÷ä äçðnä úøBz úàæå§¬Ÿ©−©¦§¨®©§¥̧Ÿ¨³§¥©«£ŸÆ¦§¥´§Ÿ̈½
:çaænä éðt-ìà¤§¥−©¦§¥«©

i"yx£‰Á�n‰ ˙¯Bz ˙‡ÊÂ∑ׁשמן טעּונֹות לי אין ׁשּיכֹול, ּבענין, האמּורין ּולבֹונה ׁשמן להטעינן לכּלן אחת ּתֹורה ¿…««ƒ¿»ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ
"ּתֹורת" לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּכליל, ׁשהיא ּכהנים מנחת נקמצת. ׁשהיא יׂשראל מנחת אּלא ‡˙d.ּולבֹונה ·¯˜‰∑ ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ«¿≈…»

מערבית ּדרֹומית ּבקרן הּגׁשה ‰'.היא È�ÙÏ∑מֹועד אהל לצד ׁשהּוא מערב, ‰ÁaÊn.הּוא È�t Ï‡∑,הּדרֹום הּוא ְְֲִִִֶֶַַָָָƒ¿≈ְֲֵֶֶַַָֹ∆¿≈«ƒ¿≈«ַָ
הרּוח לאֹותֹו נתּון ׁשהּכבׁש מזּבח, ׁשל ּפניו רמב"ן.ׁשהּוא ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

(ç)úàå dðîMîe äçðnä úìqî Böî÷a epnî íéøäå§¥¦¸¦¤¹§ª§À¦³Ÿ¤©¦§¨Æ¦©§½̈§¥Æ
ççéð çéø çaænä øéè÷äå äçðnä-ìò øLà äðálä-ìk̈©§Ÿ½̈£¤−©©¦§¨®§¦§¦´©¦§¥À©¥¯©¦²Ÿ©

:ýåýéì dúøkæà©§¨«¨−̈©«Ÿ̈«
i"yx£epnÓ ÌÈ¯‰Â)∑יׁשן ּברׁש"י קמיצה. ּבׁשעת אחת ּבבת ׁשלם עּׂשרֹון ׁשּיהא יעׂש∑BˆÓ˜a.)מהמחּבר, הׁשּלא ¿≈ƒƒ∆ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻ¿À¿ֲֶֶַֹ

לּקמץ מו)מּדה d�ÓMÓe.(יומא ‰Á�n‰ ˙ÏqÓ∑ׁשמנּה ׁשּנתרּבה מּמקֹום ׁשּקֹומץ יד)מּכאן, ׁשּלא∑‰Á�n‰.(סוטה ִֶַָֹƒ…∆«ƒ¿»ƒ«¿»ְְִִִֵֶֶַַָָָָ«ƒ¿»ֶֹ
ּבאחרת מערבת ÈË˜‰Â¯.(ת"כ)ּתהא ‰Á�n‰ŒÏÚ ¯L‡ ‰�·l‰ŒÏk ˙‡Â∑קמיצה לאחר לבֹונתּה את ׁשּמלּקט ְְְֵֶֶֶֶַֹ¿≈»«¿…»¬∆««ƒ¿»¿ƒ¿ƒְְְְִֵֶֶַַַָָָ

הּמנחֹות ּכל לכלל זֹו, ּפרׁשה לׁשנֹות הצר ּב"וּיקרא", הּמנחֹות מן ּבאחת אּלא ּכן ּפרׁש ׁשּלא ּולפי ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻּומקטירֹו;
.(ת"כ)ּכמׁשּפטן ְְִָָ

(è)ìëàz úBvî åéðáe ïøäà eìëàé äpnî úøúBpäå§©¤´¤¦¤½¨«Ÿ§−©«£´Ÿ¨¨®©³¥«¨¥Æ
:äeìëàé ãòBî-ìäà øöça Lã÷ íB÷îa§¨´¨½Ÿ©«£©¬«Ÿ¤¥−«Ÿ§«¨

i"yx£L„˜ ÌB˜Óa∑אהלֿמֹועד ּבחצר .ואיזהּו? ¿»»…ְֲֵֵֶֶַַֹ

(é)íéLã÷ Lã÷ éMàî dúà ézúð í÷ìç õîç äôàú àì³Ÿ¥«¨¤Æ¨¥½¤§¨²¨©¬¦Ÿ¨−¥«¦¨®³Ÿ¤¨«¨¦Æ
:íLàëå úàhçk àåä¦½©«©−̈§¨«¨¨«

i"yx£Ì˜ÏÁ ıÓÁ ‰Ù‡˙ ‡Ï∑ּבחמץ אסּורים הּׁשירים ÌL‡ÎÂ.אף ˙‡hÁk∑('ב היא(שם הרי חֹוטא מנחת …≈»∆»≈∆¿»ְְֲִִֵַַָָ««»¿»»»ְֲִִֵֵַ
ּכׁשרה – לׁשמּה ׁשּלא קמצּה ,לפיכ ּכאׁשם. היא הרי נדבה מנחת ּפסּולה; – לׁשמּה ׁשּלא קמצּה ,לפיכ .ּכחּטאת. ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

È�aז d˙È Ôe·¯˜Èc ‡˙Á�Óc ‡˙È¯B‡ ‡„Â¿»«¿»¿ƒ¿»»ƒ»¿»«¿≈
:‡Áa„Ó Ì„˜Ï ÈÈ Ì„˜ Ô¯‰‡«¬…√»¿»»√»«¿¿»

„Á�Ó˙‡ח ‡zÏqÓ dˆÓ˜a dpÓ L¯ÙÈÂ¿«¿≈ƒ≈¿À¿≈ƒÀ¿»¿ƒ¿»»
‡˙Á�Ó ÏÚ Èc ‡z�·Ï Ïk ˙ÈÂ dÁLnÓeƒƒ¿«¿»»¿À¿»ƒ«ƒ¿»»
‡z¯k„‡ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ¿«≈¿«¿¿»¿ƒ¿«»»¿«¬»ƒ¿«¿»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

Èht¯ט È‰B�·e Ô¯‰‡ ÔeÏÎÈ ‰pÓ ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒ«≈¿«¬…¿ƒ«ƒ
‡�ÓÊ ÔkLÓ ˙¯„a LÈc˜ ¯˙‡a ÏÎ‡˙zƒ¿»≈«¬««ƒ¿»«ƒ¿«ƒ¿»

:dpÏÎÈ≈¿À«

d˙Èי ˙È·‰È ÔB‰˜ÏÁ ÚÈÓÁ ÈÙ‡˙˙ ‡Ï»ƒ¿¬≈¬ƒ«√»¿¿»ƒ»«
‡˙‡hÁk ‡È‰ ÔÈL„e˜ L„˜ È�a¯wÓƒÀ¿»»…∆¿ƒƒ¿«»»

:‡ÓL‡ÎÂ¿«¬»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּזֹו הּפרׁשה הֹוסיפה הּמנחה. ּתֹורת וזאת ְְִִַַַַָָָָָֹ(ז)

ׁשּתהא ּבמנחה, מצֹות ארּבע ּפׁשּוטּה ְְְְְְְִִִֵֶַַָָּכפי

ּבחצר נאכלת וׁשּתהא ט) (ּפסּוק מּצֹות, ְְֱֱֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָנאכלת

ּבבני זכר ּכל אֹותּה וׁשּיאכל (ׁשם), מֹועד ְְִֵֵֶֶַָָָָָֹֹאהל

ּבהן יּגע אׁשר ּכל וׁשּיקּדׁש יא) (ּפסּוק ְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָֹאהרן,

ָ(ׁשם).

ÈÙÎe.ּבּה מחּדׁשים הרּבה ּדברים מדרׁשֹו ¿ƒְְְְִִִֵַָָָָֻ

נקמצת. [ׁשאינּה] ּכהנים מנחת ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָֹׁשאפּלּו

ה' לפני אֹותּה וׁשּיּגיׁש ּולבֹונה]. ׁשמן ְְְְִִֵֶֶֶַָָָ[טעּונה

ׁשהּוא הּמזּבח ּפני ואל מערבית, קרן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָׁשהּוא

לקרן הּגׁשה ׁשּטעּונה ונמצא ּדרֹומית, ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָקרן

מּמּנּו, והרים סג:). (זבחים ּדרֹומית ְְְֲִִִִִֵֶַָָמערבית

ּכלים ּבׁשני אחד עּׂשרֹון יביא ׁשּלא המחּבר, ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻמן

(ׁשם לּקמץ מּדה יעׂשה וׁשּלא כד.). ְְֲִֶֶֶַַָָָֹֹ(מנחֹות

יט:).

,ıÓÁ ‰Ù‡˙ ‡Ï ¯Ó‡Âהּמלאכֹות ּכל להּקיׁש ¿»«…≈»∆»≈ְְִַַָָ

וכל ועריכתּה ליׁשתּה ׁשאף ְֲֲִִִֶַַַָָָָָָלאפּיה,

עליו ולֹוקה ּבלאו, עֹובר ׁשּבּה ּומעׂשה ְְֲֲֵֶֶֶֶַַָָָָמעׂשה

אֹותּה נתּתי חלקם נה:). (מנחֹות עצמֹו ְְְְִִֵֶַַָָָָּבפני

לאחר אּלא רּׁשאין אינם לחלק ׁשאף ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמאּׁשי.

הּקדׁשים, לכל למדנּו ּומּכאן האּׁשים. ְְְִִִִַַַָָָָָָמּתנֹות

לא ּכאן). (ת"כ היא קדׁשים קדׁש ְִִִִֶָָָֹֹּדכתיב:

אסּורים הּׁשירים ׁשאף חלקם. חמץ ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָתאפה

לּמד וכאׁשם. ּכחּטאת נה.). (מנחֹות ְְְִִֵַַָָָָָּבחּמּוץ

זֹו אף ימנית ּוביד ּבּיֹום חּלין מן חּטאת ְְִִִַַַַָָָֻמה

ּכאן). (ת"כ הימנית ּובּיד ּבּיֹום, החּלין, ְִִִַַַַָָָֻמן

מּומין ּבעלי ׁשאפּלּו אהרן. ּבבני זכר ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָֹוּכל

וכל ּבּכהנים והֹוסיף צח:). (זבחים ְְְְְֲִִִֶַַָָֹֹּבמחלקת

טז). (ּפסּוק תאכל לא ּתהיה ּכליל ּכהן ְְִִִֵֵֵֶַָָָֹֹמנחת

¯Ó‡,טעם ּכי מו), (ג הּנבֹוכים ּבמֹורה הרב »«ְְִִֵַַַַָ

הּוא קרּבנֹו מקריב ּכהן ׁשּכל ְְֲִֵֶַַָָָֹּבעבּור

ּבעצמֹו הּוא ויאכלּנּה מנחה יקריב ואם ְְְְְְְְְִִִֶַַַָָֹּבעצמֹו,

יקריב לא יחיד מנחת ּכי ּדבר, הקריב לא ְְְְִִִִִִִַַָָָֹֹּכאּלּו

זה מעּוט ּדי ולא והּקמץ, הּלבֹונה אם ּכי ְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹֹמּמּנּה

הקריב ׁשּלא וידּמה ׁשּיאכלּנּה, אּלא ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹהּקרּבן

ּכּלּה. את יׂשרפּו ולכן ּכלל, ְְְְְִֵֶָָָָָֻקרּבן
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ּבּמזּב ּדין זה לרׁש"י זֹואְך להיֹות צריכה היא הּמזּבח, ׁשּבאׁש הּדינים לׁשאר ּבנֹוסף הּמנֹורה): את להדליק צריכים (ׁשּמּמּנּו ח ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ

אחרת. מאׁש הּמנֹורה את להדליק אפׁשר – ּבּמזּבח אׁש ּובהעּדר היא"), ("אף הּמנֹורה את מדליקים ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָׁשּמּמּנה

ã ycew zegiyn zecewp ã(217 'nr ` zegiy ihewl)

הּמזּבח על ּתּוקד ּתמיד ו)אׁש ּבטמאה(ו, אפּלּו . . ּבׁשּבת ו)אפּלּו ד, יומא רֹומז(ירושלמי החיצֹון מזּבח על ּתמיד האׁש ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָֻ

ה'. ּבאהבת ּבֹוער הּלב ּכאׁשר ּגלּויה, והתרּגׁשּות ּבׁשּבתלהתלהבּות ּדחל'אפּלּו מ'עֹובדין ּומנּזר ּבהּׂשגה הּׁשקּוע אדם ּגם חּיב– ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

זֹו. 'אש' ּבלּבֹו ּבטמאהלעֹורר זֹו.אפּלּו אש ּבלּבֹו לעֹורר ויכֹול ח"ו אבּוד אינֹו ירּוד, הרּוחני ׁשּמּצבֹו אדם ּגם – ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָֻ

(æ)ýåýé éðôì ïøäà-éða dúà áø÷ä äçðnä úøBz úàæå§¬Ÿ©−©¦§¨®©§¥̧Ÿ¨³§¥©«£ŸÆ¦§¥´§Ÿ̈½
:çaænä éðt-ìà¤§¥−©¦§¥«©

i"yx£‰Á�n‰ ˙¯Bz ˙‡ÊÂ∑ׁשמן טעּונֹות לי אין ׁשּיכֹול, ּבענין, האמּורין ּולבֹונה ׁשמן להטעינן לכּלן אחת ּתֹורה ¿…««ƒ¿»ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ
"ּתֹורת" לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּכליל, ׁשהיא ּכהנים מנחת נקמצת. ׁשהיא יׂשראל מנחת אּלא ‡˙d.ּולבֹונה ·¯˜‰∑ ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ«¿≈…»

מערבית ּדרֹומית ּבקרן הּגׁשה ‰'.היא È�ÙÏ∑מֹועד אהל לצד ׁשהּוא מערב, ‰ÁaÊn.הּוא È�t Ï‡∑,הּדרֹום הּוא ְְֲִִִֶֶַַָָָƒ¿≈ְֲֵֶֶַַָֹ∆¿≈«ƒ¿≈«ַָ
הרּוח לאֹותֹו נתּון ׁשהּכבׁש מזּבח, ׁשל ּפניו רמב"ן.ׁשהּוא ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

(ç)úàå dðîMîe äçðnä úìqî Böî÷a epnî íéøäå§¥¦¸¦¤¹§ª§À¦³Ÿ¤©¦§¨Æ¦©§½̈§¥Æ
ççéð çéø çaænä øéè÷äå äçðnä-ìò øLà äðálä-ìk̈©§Ÿ½̈£¤−©©¦§¨®§¦§¦´©¦§¥À©¥¯©¦²Ÿ©

:ýåýéì dúøkæà©§¨«¨−̈©«Ÿ̈«
i"yx£epnÓ ÌÈ¯‰Â)∑יׁשן ּברׁש"י קמיצה. ּבׁשעת אחת ּבבת ׁשלם עּׂשרֹון ׁשּיהא יעׂש∑BˆÓ˜a.)מהמחּבר, הׁשּלא ¿≈ƒƒ∆ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻ¿À¿ֲֶֶַֹ

לּקמץ מו)מּדה d�ÓMÓe.(יומא ‰Á�n‰ ˙ÏqÓ∑ׁשמנּה ׁשּנתרּבה מּמקֹום ׁשּקֹומץ יד)מּכאן, ׁשּלא∑‰Á�n‰.(סוטה ִֶַָֹƒ…∆«ƒ¿»ƒ«¿»ְְִִִֵֶֶַַָָָָ«ƒ¿»ֶֹ
ּבאחרת מערבת ÈË˜‰Â¯.(ת"כ)ּתהא ‰Á�n‰ŒÏÚ ¯L‡ ‰�·l‰ŒÏk ˙‡Â∑קמיצה לאחר לבֹונתּה את ׁשּמלּקט ְְְֵֶֶֶֶַֹ¿≈»«¿…»¬∆««ƒ¿»¿ƒ¿ƒְְְְִֵֶֶַַַָָָ

הּמנחֹות ּכל לכלל זֹו, ּפרׁשה לׁשנֹות הצר ּב"וּיקרא", הּמנחֹות מן ּבאחת אּלא ּכן ּפרׁש ׁשּלא ּולפי ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻּומקטירֹו;
.(ת"כ)ּכמׁשּפטן ְְִָָ

(è)ìëàz úBvî åéðáe ïøäà eìëàé äpnî úøúBpäå§©¤´¤¦¤½¨«Ÿ§−©«£´Ÿ¨¨®©³¥«¨¥Æ
:äeìëàé ãòBî-ìäà øöça Lã÷ íB÷îa§¨´¨½Ÿ©«£©¬«Ÿ¤¥−«Ÿ§«¨

i"yx£L„˜ ÌB˜Óa∑אהלֿמֹועד ּבחצר .ואיזהּו? ¿»»…ְֲֵֵֶֶַַֹ

(é)íéLã÷ Lã÷ éMàî dúà ézúð í÷ìç õîç äôàú àì³Ÿ¥«¨¤Æ¨¥½¤§¨²¨©¬¦Ÿ¨−¥«¦¨®³Ÿ¤¨«¨¦Æ
:íLàëå úàhçk àåä¦½©«©−̈§¨«¨¨«

i"yx£Ì˜ÏÁ ıÓÁ ‰Ù‡˙ ‡Ï∑ּבחמץ אסּורים הּׁשירים ÌL‡ÎÂ.אף ˙‡hÁk∑('ב היא(שם הרי חֹוטא מנחת …≈»∆»≈∆¿»ְְֲִִֵַַָָ««»¿»»»ְֲִִֵֵַ
ּכׁשרה – לׁשמּה ׁשּלא קמצּה ,לפיכ ּכאׁשם. היא הרי נדבה מנחת ּפסּולה; – לׁשמּה ׁשּלא קמצּה ,לפיכ .ּכחּטאת. ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

È�aז d˙È Ôe·¯˜Èc ‡˙Á�Óc ‡˙È¯B‡ ‡„Â¿»«¿»¿ƒ¿»»ƒ»¿»«¿≈
:‡Áa„Ó Ì„˜Ï ÈÈ Ì„˜ Ô¯‰‡«¬…√»¿»»√»«¿¿»

„Á�Ó˙‡ח ‡zÏqÓ dˆÓ˜a dpÓ L¯ÙÈÂ¿«¿≈ƒ≈¿À¿≈ƒÀ¿»¿ƒ¿»»
‡˙Á�Ó ÏÚ Èc ‡z�·Ï Ïk ˙ÈÂ dÁLnÓeƒƒ¿«¿»»¿À¿»ƒ«ƒ¿»»
‡z¯k„‡ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ¿«≈¿«¿¿»¿ƒ¿«»»¿«¬»ƒ¿«¿»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

Èht¯ט È‰B�·e Ô¯‰‡ ÔeÏÎÈ ‰pÓ ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒ«≈¿«¬…¿ƒ«ƒ
‡�ÓÊ ÔkLÓ ˙¯„a LÈc˜ ¯˙‡a ÏÎ‡˙zƒ¿»≈«¬««ƒ¿»«ƒ¿«ƒ¿»

:dpÏÎÈ≈¿À«

d˙Èי ˙È·‰È ÔB‰˜ÏÁ ÚÈÓÁ ÈÙ‡˙˙ ‡Ï»ƒ¿¬≈¬ƒ«√»¿¿»ƒ»«
‡˙‡hÁk ‡È‰ ÔÈL„e˜ L„˜ È�a¯wÓƒÀ¿»»…∆¿ƒƒ¿«»»

:‡ÓL‡ÎÂ¿«¬»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּזֹו הּפרׁשה הֹוסיפה הּמנחה. ּתֹורת וזאת ְְִִַַַַָָָָָֹ(ז)

ׁשּתהא ּבמנחה, מצֹות ארּבע ּפׁשּוטּה ְְְְְְְִִִֵֶַַָָּכפי

ּבחצר נאכלת וׁשּתהא ט) (ּפסּוק מּצֹות, ְְֱֱֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָנאכלת

ּבבני זכר ּכל אֹותּה וׁשּיאכל (ׁשם), מֹועד ְְִֵֵֶֶַָָָָָֹֹאהל

ּבהן יּגע אׁשר ּכל וׁשּיקּדׁש יא) (ּפסּוק ְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָֹאהרן,

ָ(ׁשם).

ÈÙÎe.ּבּה מחּדׁשים הרּבה ּדברים מדרׁשֹו ¿ƒְְְְִִִֵַָָָָֻ

נקמצת. [ׁשאינּה] ּכהנים מנחת ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָֹׁשאפּלּו

ה' לפני אֹותּה וׁשּיּגיׁש ּולבֹונה]. ׁשמן ְְְְִִֵֶֶֶַָָָ[טעּונה

ׁשהּוא הּמזּבח ּפני ואל מערבית, קרן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָׁשהּוא

לקרן הּגׁשה ׁשּטעּונה ונמצא ּדרֹומית, ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָקרן

מּמּנּו, והרים סג:). (זבחים ּדרֹומית ְְְֲִִִִִֵֶַָָמערבית

ּכלים ּבׁשני אחד עּׂשרֹון יביא ׁשּלא המחּבר, ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻמן

(ׁשם לּקמץ מּדה יעׂשה וׁשּלא כד.). ְְֲִֶֶֶַַָָָֹֹ(מנחֹות

יט:).

,ıÓÁ ‰Ù‡˙ ‡Ï ¯Ó‡Âהּמלאכֹות ּכל להּקיׁש ¿»«…≈»∆»≈ְְִַַָָ

וכל ועריכתּה ליׁשתּה ׁשאף ְֲֲִִִֶַַַָָָָָָלאפּיה,

עליו ולֹוקה ּבלאו, עֹובר ׁשּבּה ּומעׂשה ְְֲֲֵֶֶֶֶַַָָָָמעׂשה

אֹותּה נתּתי חלקם נה:). (מנחֹות עצמֹו ְְְְִִֵֶַַָָָָּבפני

לאחר אּלא רּׁשאין אינם לחלק ׁשאף ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמאּׁשי.

הּקדׁשים, לכל למדנּו ּומּכאן האּׁשים. ְְְִִִִַַַָָָָָָמּתנֹות

לא ּכאן). (ת"כ היא קדׁשים קדׁש ְִִִִֶָָָֹֹּדכתיב:

אסּורים הּׁשירים ׁשאף חלקם. חמץ ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָתאפה

לּמד וכאׁשם. ּכחּטאת נה.). (מנחֹות ְְְִִֵַַָָָָָּבחּמּוץ

זֹו אף ימנית ּוביד ּבּיֹום חּלין מן חּטאת ְְִִִַַַַָָָֻמה

ּכאן). (ת"כ הימנית ּובּיד ּבּיֹום, החּלין, ְִִִַַַַָָָֻמן

מּומין ּבעלי ׁשאפּלּו אהרן. ּבבני זכר ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָֹוּכל

וכל ּבּכהנים והֹוסיף צח:). (זבחים ְְְְְֲִִִֶַַָָֹֹּבמחלקת

טז). (ּפסּוק תאכל לא ּתהיה ּכליל ּכהן ְְִִִֵֵֵֶַָָָֹֹמנחת

¯Ó‡,טעם ּכי מו), (ג הּנבֹוכים ּבמֹורה הרב »«ְְִִֵַַַַָ

הּוא קרּבנֹו מקריב ּכהן ׁשּכל ְְֲִֵֶַַָָָֹּבעבּור

ּבעצמֹו הּוא ויאכלּנּה מנחה יקריב ואם ְְְְְְְְְִִִֶַַַָָֹּבעצמֹו,

יקריב לא יחיד מנחת ּכי ּדבר, הקריב לא ְְְְִִִִִִִַַָָָֹֹּכאּלּו

זה מעּוט ּדי ולא והּקמץ, הּלבֹונה אם ּכי ְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹֹמּמּנּה

הקריב ׁשּלא וידּמה ׁשּיאכלּנּה, אּלא ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹהּקרּבן

ּכּלּה. את יׂשרפּו ולכן ּכלל, ְְְְְִֵֶָָָָָֻקרּבן



evלו zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'b ipy meil inei xeriy

(àé)íëéúøãì íìBò-÷ç äpìëàé ïøäà éðáa øëæ-ìk̈¨º̈¦§¥³©«£ŸÆ«Ÿ§¤½¨¨¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½
ô :Lc÷é íäa òbé-øLà ìk ýåýé éMàî¥«¦¥−§Ÿ̈®²Ÿ£¤¦©¬¨¤−¦§¨«

i"yx£¯ÎÊŒÏk∑אמּור ּכבר הרי לאכילה, אם נאמר? לּמה מּום. ּבעל כב)אפּלּו כא הּקדׁשים(ויקרא מּקדׁשי אלהיו "לחם : »»»ְְֱֱֲֲֲֳִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
למחלקת מּומין ּבעלי לרּבֹות אּלא קב)וגֹו'" B‚Â'.(זבחים ÚbÈŒ¯L‡ Ïk∑ויבלעּו ּבּה ׁשּיּגעּו חּלין אֹו קּלים קדׁשים ְְְֲֲִֵֶֶַַַָֹ…¬∆ƒ«¿ְְְְִִִִִֶַָָָֻ

הּמנחה∑Lc˜È.(ת"כ)מּמּנה ּכחמר יאכלּו ּכׁשרה, ואם יּפסלּו, ּפסּולה, ׁשאם ּכמֹוה, .(ת"כ)להיֹות ִֶָƒ¿»ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹ

ß oqip 'b ipy mei ß

(áé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(âé)çLnä íBéa ýåýéì eáéø÷é-øLà åéðáe ïøäà ïaø÷ äæ¤¿¨§©Á©«£¸Ÿ¨¹̈£¤©§¦´©«Ÿ̈À§Æ¦¨©´
ø÷aa dúéöçî ãéîz äçðî úìñ äôàä úøéNò BúàŸ½£¦¦¸¨«¥¨¬²Ÿ¤¦§¨−¨¦®©«£¦¨´©½Ÿ¤

:áøòa dúéöçîe©«£¦−̈¨¨«¤
i"yx£ÂÈ�·e Ô¯‰‡ Ôa¯˜ ‰Ê∑(עח אבל(מנחות לעבֹודה, מתחּנכין ׁשהן ּבּיֹום האיפה עׂשירית מקריבין ההדיֹוטֹות אף ∆»¿««¬…»»ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

וגֹו'" חּקתֿעֹולם מּבניו ּתחּתיו הּמׁשיח והּכהן וגֹו', ּתמיד "מנחה ׁשּנאמר: יֹום, ּבכל ּגדֹול .ּכהן ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ

(ãé)éðéôz äpàéáz úëaøî äNòz ïîMa úáçî-ìò©©«£©À©¤²¤¥«¨¤−ª§¤´¤§¦¤®¨ª«¦¥Æ
:ýåýéì ççéð-çéø áéø÷z íézt úçðî¦§©´¦¦½©§¦¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

i"yx£˙Îa¯Ó∑צרּכּה ּכל ּברֹותחין וחֹוזר∑È�ÈÙz.(ת"כ)חלּוטה ּבּתּנּור אֹופּה חליטתּה, ׁשאחר הרּבה, אפּיֹות אפּויה À¿∆∆ְְְֲִָָָָÀƒ≈ְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָ
ּבּמחבת ÌÈzt.ּומטּגנּה ˙Á�Ó∑.ּפתיתה ׁשּטעּונה לפי(מלּמד ּופרּורין ּבציעין מּמׁש ּפתיתה ולא יׁשן: ּברׁש"י ְְֲַַַַָƒ¿«ƒƒְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ

וכ מבּדיל. ואינֹו ׁשתיֿוערב לארּבע וכֹופלּה וחֹוזר לׁשנים, ּכֹופלּה אּלא נקמצת, ּבתֹורתׁשאינּה לאּׁשים, מקטיר ן ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
לּה מפרׁש .)ּכהנים ְֲִֵָָֹ

(åè)íìBò-÷ç dúà äNòé åéðaî åézçz çéLnä ïäkäå§©Ÿ¥̧©¨¦¯©©§¨²¦¨−̈©«£¤´Ÿ¨®¨¾̈
:øè÷z ìéìk ýåýéì©«Ÿ̈−¨¦¬¨§¨«

i"yx£ÂÈ�aÓ ÂÈzÁz ÁÈLn‰∑ּתחּתיו מּבניו, Ë˜z¯.הּמׁשיח ÏÈÏk∑ּכּלּה אּלא נאכלין, ׁשיריה להיֹות נקמצת אין «»ƒ««¿»ƒ»»ְִִַַַָָָָ»ƒ»¿»ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֻ
ּתהיה ּכליל נדבה ׁשל ּכהן מנחת ּכל וכן .ּכליל. ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(24 'nr ak zegiy ihewl)

לגבֹוּה ׁשוה ּכּלּה . . ּכליל ּכּלּה אּלא נאכלין ׁשיריה להיֹות נקמצת טו־טז)אין ו, ּבין(רש"י הּלׁשֹון ׁשּנּוי את לבאר ּבא רׁש"י ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֻֻ

ּכהן. למנחת חביתין ּתקטרמנחת אּלא–ּכליל לאכילה, הּמנחה ׁשאר את מּתרת אינּה קמיצתּה אְך נקמצת, חביתין מנחת ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

והּׁשירים. הּקמץ הּמזּבח, על 'ּכליל' ּתהיהנקטרת ּומקטרתּכליל ההקרבה ּכל ּבמׁשְך ּכליל נׁשארת היא נקמצת, אינּה ּכהן מנחת - ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

ּכאחת; לגבֹוּהּכּלּה ׁשוה ּבׁשוה.ּכּלּה מקטרת ּכּלּה אּלא לּׁשיריים הּקמץ ּבין הפרדה ּבּה אין – ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻֻֻֻ

(æè)ìëàú àì äéäz ìéìk ïäk úçðî-ìëåô : §¨¦§©¬Ÿ¥²¨¦¬¦«§¤−¬Ÿ¥«¨¥«
i"yx£ÏÈÏk∑לגבּה ׁשוה .ּכּלּה »ƒְַָָָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(clw zxaeg zeniyx)

ּתהיה ּכליל ּכהן מנחת טז)וכל (ו, ְְְִִִֵֶַָָֹ
ּבמנחת כּו'). קמח אין אם (ּכמאמר האדם לצרכי רֹומזת מּקמח, ׁשּבאה רקיׂשראלמנחה, מקריבים לעֹולם, הּׁשּיְך עסק, ּבעל - ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

ידי על ורק ּומלֹואּה" הארץ "לה' ּדרְך (על הּׁשירים את ּבאכילה ּומּתיר מקּדיׁש וזה ּותפּלה, ּתֹורה זמן היינּו לה', ּכליל הּקמץ ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹאת

ּבמנחת אְך אדם"). לבני נתן "והארץ ּכליל.ּכהןּברכה נׂשרף הּקמח ּכל העֹולם, מן הּמבּדל אהל, יֹוׁשב - ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻ

(æé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

ÌÏÚיא ÌÈ˜ dpÏÎÈ Ô¯‰‡ È�·a ‡¯eÎc Ïk»¿»ƒ¿≈«¬…≈¿À«¿»»»
ÔB‰a ·¯˜Èc Ïk ÈÈ„ ‡i�a¯wÓ ÔBÎÈ˙¯„Ï¿»»≈ƒÀ¿»«»«¿»…¿ƒ¿«¿

:Lc˜˙Èƒ¿«»

ÓÈÓÏ¯:יב ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÈÈיג Ì„˜ Ôe·¯˜È Èc È‰B�·e Ô¯‰‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿««¬…¿ƒƒ¿»¿√»¿»
˙Ï˙· ‡¯ÒÚ ÔÓ „Á d˙È e‡Èa¯c ‡ÓBÈa¿»¿«ƒ»≈«ƒ«¿»ƒ¿«
‡¯Ùˆa d˙ebÏt ‡¯È„z ‡˙Á�Ó ‡zÏÒ ÔÈ‡Ò¿ƒÀ¿»ƒ¿»»¿ƒ»«¿«¿«¿»

:‡LÓ¯a d˙ebÏÙe«¿«¿«¿»

¯·ÎÈ‡יד „·Ú˙z ÁLÓa ‡˙È¯ÒÓ ÏÚ««¿≈»ƒ¿«ƒ¿¬≈¿ƒ»
·¯˜z ÔÈÚeˆa ˙Á�Ó È�ÈÙez dp˙È«̇¿ƒ«ƒ≈ƒ¿«ƒƒ¿»≈

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»

aÚÈ„טו È‰B�aÓ È‰B˙BÁ˙ ‡a¯Ó„ ‡�‰ÎÂ¿«¬»ƒ¿«»¿ƒƒ¿ƒ«¿≈
:˜qzz ¯ÈÓb ÈÈ Ì„˜ ÌÏÚ ÌÈ˜ d˙È»«¿»»»√»¿»¿ƒƒ«»

Ï‡טז È‰z ¯ÈÓb ‡�‰Î„ ‡˙Á�Ó ÏÎÂ¿»ƒ¿»»¿«¬»¿ƒ¿≈»
:ÏÎ‡˙ƒ̇¿¬≈

ÓÈÓÏ¯:יז ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ev zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'b ipy meil inei xeriy

(çé)úàhçä úøBz úàæ øîàì åéða-ìàå ïøäà-ìà øac©¥³¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¥½Ÿ¬Ÿ©−©«©¨®
ýåýé éðôì úàhçä èçMz äìòä èçMz øLà íB÷îa¦§¿£¤Á¦¨¥̧¨«Ÿ¹̈¦¨¥³©«©¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½

:àåä íéLã÷ Lã÷רמב"ן ¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«

(èé)ìëàz Lã÷ íB÷îa äpìëàé dúà àhçîä ïäkä©Ÿ¥²©«§©¥¬Ÿ¨−Ÿ§¤®̈§¨³¨Æ¥«¨¥½
:ãòBî ìäà øöça©«£©−¬Ÿ¤¥«

i"yx£d˙‡ ‡hÁÓ‰∑ידֹו על חּטאת נעׂשית ׁשהיא עבֹודֹותיה pÏÎ‡È‰.העֹובד d˙‡ ‡hÁÓ‰∑(קב הראּוי(זבחים «¿«≈…»ֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָ«¿«≈…»…¿∆»ָָ
חּוץ ּבאכילתּה, ּכהנים ׁשאר ׁשאֹוסר לֹומר אפׁשר ואי ּבּבׂשר. חֹולק ׁשאינֹו ּדמים, זריקת ּבׁשעת טמא יצא ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹלעבֹודה,

אתּה" יאכל ּבּכהנים "ּכלֿזכר למּטה: נאמר ׁשהרי ּדמּה, הּזֹורק .מן ְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

(ë)dîcî äfé øLàå Lc÷é døNáa òbé-øLà ìk²Ÿ£¤¦©¬¦§¨−̈¦§¨®©«£¤̧¦¤³¦¨¨Æ
:Lã÷ íB÷îa ñaëz äéìò äfé øLà ãâaä-ìò©©¤½¤£¤Æ¦¤´¨¤½¨§©¥−§¨¬¨«

i"yx£d¯N·a ÚbÈŒ¯L‡ Ïk∑(צז מּמּנה(שם ויבלע יּגע אׁשר אכל ּדבר –∑Lc˜È.ּכל ּפסּולה אם ּכמֹוה: להיֹות …¬∆ƒ«ƒ¿»»ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹƒ¿»ְְִִָָָ
ׁשּבּה ּכחמר ּתאכל – ּכׁשרה היא ואם Ú.ּתּפסל, dÓcÓ ‰fÈ ¯L‡Â„‚a‰ŒÏ∑הּבגד על מּדמּה הּזה ,(ת"כ)ואם ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ«¬∆ƒ∆ƒ»»««∆∆ְִִֶֶַַָָָֻ

ּדם מקֹום עליה(אֹותֹו יּזה אׁשר העזרה)הּבגד ּבתֹו ּתכּבס ,.‰fÈ ¯L‡∑ּכמֹו נּזה, כט)יהא טו מנלם",(איוב לארץ יּטה "ולא : ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ¬∆ƒ∆ְְְְִִִֵֶֶֶָָָֹ
נטּוי רמב"ן.יהא ְֵָ

(àë)úLçð éìëa-íàå øáMé Ba-ìMáz øLà Nøç-éìëe§¦¤²¤£¤¬§ª©−¦¨¥®§¦¦§¦³§¸¤Æ
:íéna óhLå ÷øîe äìMaª½̈¨Ÿ©¬§ª©−©¨«¦

i"yx£¯·MÈ∑הּקדׁשים לכל הּדין והּוא נֹותר, נעׂשה ּבֹו ׁשּנבלעת ׁשהּבליעה הּנׁשים"∑Óe¯˜.לפי "ּתמרּוקי לׁשֹון ƒ»≈ְְְְְֲֳִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָ…«ְְִֵַַָ
יב) ב ּבלע"ז(אסתר אשקורי"ר ..ÛhLÂ ˜¯Óe∑יֹוצא ׁשאינֹו ּכאן, הּכתּוב לּמד חרס, ּכלי אבל ּבליעתֹו. את לפלט ְַַ…«¿À«ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ

לעֹולם ּדפיֹו .מידי ְְִֵָָ

(áë):àåä íéLã÷ Lã÷ dúà ìëàé íéðäka øëæ-ìk̈¨¨¬©«Ÿ£¦−Ÿ©´Ÿ¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«

i"yx£d˙‡ ÏÎ‡È ÌÈ�‰ka ¯ÎÊŒÏk∑,הּכהנים ׁשאר להֹוציא לא – למעלה האמּור אֹותּה ׁשהמחטא למדּת, הא »»»«…¬ƒ…«…»ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ
לחּטּוי ראּוי ׁשאינֹו את להֹוציא .אּלא ְְִִֵֶֶֶָָ

(âë)øtëì ãòBî ìäà-ìà dîcî àáeé øLà úàhç-ìëå§¨©¿̈£¤Á¨̧¦¨¹̈¤¯Ÿ¤¥²§©¥¬
ô :óøOz Làa ìëàú àì Lãwa©−Ÿ¤´Ÿ¥«¨¥®¨¥−¦¨¥«

c‡יח ¯ÓÈÓÏ È‰B�a ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿≈«»
‡˙ÏÚ ÒÎ�˙˙ Èc ‡¯˙‡a ‡˙‡hÁc ‡˙È¯B‡«¿»¿«»»¿«¿»ƒƒ¿¿≈¬»»
:‡È‰ ÔÈL„e˜ L„˜ ÈÈ Ì„˜ ‡˙‡hÁ ÒÎ�˙zƒ¿¿≈«»»√»¿»…∆¿ƒƒ

d˙Èיט ¯tÎÓc ‡�‰k(בדמּה dpÏÎÈÈ(נ"א «¬»ƒ¿«≈»«ְִַ≈¿ƒ«
:‡�ÓÊ ÔkLÓ ˙¯„a ÏÎ‡˙z LÈc˜ ¯˙‡a«¬««ƒƒ¿¬≈¿»««¿«ƒ¿»

dÓcÓכ ÈcÈ È„Â Lc˜˙È d¯Ò·a ·¯˜È Èc Ïk…ƒƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿««¿ƒ«ƒƒ¿«
:LÈc˜ ¯˙‡a ¯eÁ˙z dÏÚ ÈcÈ Èc Le·Ï ÏÚ«¿ƒ«ƒ¬«ƒ¿«««¬««ƒ

Ì‡Âכא ¯·zÈ da ÏLa˙˙ Èc ÛÒÁc ÔÓe»«¬«ƒƒ¿««≈ƒ»»¿ƒ
ÛhzLÈÂ ˜¯Ó˙ÈÂ ÏMa˙z ‡LÁ�c ‡�Óa¿»»ƒ¿»»ƒ¿««¿ƒ¿¿≈¿ƒ¿«≈

:‡iÓa¿«»

˜„Lכב d˙È ÏeÎÈ ‡i�‰Î· ‡¯eÎc Ïk»¿»¿«¬«»≈»«…∆
:‡È‰ ÔÈL„e˜¿ƒƒ

ÔkLÓÏכג dÓcÓ ÏÚzÈ Èc ‡˙‡hÁ ÏÎÂ¿»«»»ƒƒ»«ƒ¿«¿«¿«
‡¯e�a ÏÎ‡˙˙ ‡Ï ‡L„e˜· ‡¯tÎÏ ‡�ÓÊƒ¿»¿«»»¿¿»»ƒ¿¬≈¿»

:„˜Bzzƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבסדר הּצּוּוי היה החּטאת. ּתֹורת זאת ְִֵֶַַַַָָָֹ(יח)

הּׁשלמים וזבח ּומנחה עֹולה ְְְְִִִֶַַַָָָָוּיקרא:

ּבקרּבנֹות ּדּבר ּבתחּלה ּכי והאׁשם, ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָוהחּטאת

חטא. על החֹובה ּבקרּבנֹות ּכן ואחרי ְְְְְְֲֵֵֵַַַַָָָָהּנדבה,

ואחר ּולמנחה לעֹולה הּבאּור היה ּבכאן ְְְְְֲִֵַַַָָָָָָאבל

קדׁשי ּדיני לבאר רצה ּכי ואׁשם, ּבחּטאת ְְְְִִֵֵֵַָָָָָָָָּכ

ׁשאמר ּכמֹו להם, אחד הּמׁשּפט ּכי ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָקדׁשים,

ּכחּטאת היא קדׁשים קדׁש י) (ּפסּוק ְְִִִֶַַָָָָָֹּבמנחה

קּלים. קדׁשים ּדין יבאר ּכן ואחרי ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָוכאׁשם,

‰p‰Âזאת רּבים. ּדברים זֹו ּבפרׁשה יחּדׁש ¿ƒ≈ְְְִִֵַַָָָָֹ

לכל אחת ּתֹורה החּטאת, ְַַַַַָָָּתֹורת

טעּון ּדמן הּפנימּיֹות חּטאֹות ׁשאף ְִִֶַַַַַָָָָָהחּטאֹות,

לֹומר ּתלמּוד העֹוף, חּטאת אף יכֹול ְִַַַַַָָּכּבּוס,

ּתּׁשחט אׁשר ּבמקֹום ואמר צב.). (זבחים ְְְֲִִִֵֶַָָָֹזאת.

החּטאֹות ׁשּכל ה', לפני החּטאת ּתּׁשחט ְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹהעלה

מח.). (ׁשם ּבּצפֹון אּלא ׁשחיטתן ּתהא ְְִֵֶַָָָָָֹלא

ּבחּטאת אּלא וּיקרא ּבפרׁשת ּכן נאמר ׁשּלא ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלפי

ּכּלן, נתרּבּו וכאן כט), (ד ויחיד כד) (ד ְְְִִִַָָָָֻנׂשיא

הּפנימּיֹות. וחטאֹות הּצּבּור ְְֲִִִַַַַָחטאֹות

„BÚלרּבֹות קדׁשים, קדׁש ּכאן): (ת"כ ְְִֶַָָָָֹּדרׁשּו

אּלא ׁשחיטתן ּתהא ׁשּלא הּצּבּור ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשלמי

צפֹון. הטעין הּקדׁשים קדׁשי ׁשּבכל לפי ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָּבּצפֹון,

עּתה נתן ועֹוד נזיר. ואיל לתֹודה ּפרט ְְְְִִֵַַָָָָָהוא,

וצּוה כב), (ּפסּוק אהרן לבני החּטאֹות ְְְֲִִֵַַַַָָָֹּבׂשר

הּזכרים יט), (ּפסּוק מֹועד אהל ּבחצר ְְֲִֵֶֶַַַָָָֹֹׁשּיאכלּוה

הרּבה ּדינין וחּדׁש אהרן. ּבנֹות ולא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַֹֹמהן,

כֿכא). (ּפסּוקים החּטאת מן ְְִִִִַַַָָּבּנבלעים

ּבּדם הּכתּוב החמיר קדׁש. ּבמקֹום ּתכּבס ְְְִֵֶַַַָָָָֹ(כ)

קדם היה ּכאׁשר לעׂשֹותֹו ּבּבגד ְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָֹהּנבלע

ּוכלי ואמר לּקלעים. חּוץ יצא ׁשּלא ְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹהּזיה

ּבמקֹום הּוא ואף יּׁשבר, ּבֹו ּתבּׁשל אׁשר ְְְֲִֵֶֶֶַַָָֻחרׂש

ּבמקֹומם נבלעים והחרסים נׁשּבר, הּוא ְְְְֲִִִִִַָָָָָקדֹוׁש

ּוׁשטיפה מריקה ּבֹו עֹוׂשין ואין כא.), ְְְִִִֵָָָ(יֹומא

נחׁשת ּבכלי והּׁשטיפה הּמריקה וכן ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָּכלל.

נמׁשכים הּכתּובים ּכל ּכי הּוא, קדֹוׁש ְְְִִִִַָָָָּבמקֹום

ׁשהזּכיר. קדֹוׁש מקֹום ְִִֶֶָָאל



לז ev zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'b ipy meil inei xeriy

(çé)úàhçä úøBz úàæ øîàì åéða-ìàå ïøäà-ìà øac©¥³¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¥½Ÿ¬Ÿ©−©«©¨®
ýåýé éðôì úàhçä èçMz äìòä èçMz øLà íB÷îa¦§¿£¤Á¦¨¥̧¨«Ÿ¹̈¦¨¥³©«©¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½

:àåä íéLã÷ Lã÷רמב"ן ¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«

(èé)ìëàz Lã÷ íB÷îa äpìëàé dúà àhçîä ïäkä©Ÿ¥²©«§©¥¬Ÿ¨−Ÿ§¤®̈§¨³¨Æ¥«¨¥½
:ãòBî ìäà øöça©«£©−¬Ÿ¤¥«

i"yx£d˙‡ ‡hÁÓ‰∑ידֹו על חּטאת נעׂשית ׁשהיא עבֹודֹותיה pÏÎ‡È‰.העֹובד d˙‡ ‡hÁÓ‰∑(קב הראּוי(זבחים «¿«≈…»ֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָ«¿«≈…»…¿∆»ָָ
חּוץ ּבאכילתּה, ּכהנים ׁשאר ׁשאֹוסר לֹומר אפׁשר ואי ּבּבׂשר. חֹולק ׁשאינֹו ּדמים, זריקת ּבׁשעת טמא יצא ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹלעבֹודה,

אתּה" יאכל ּבּכהנים "ּכלֿזכר למּטה: נאמר ׁשהרי ּדמּה, הּזֹורק .מן ְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

(ë)dîcî äfé øLàå Lc÷é døNáa òbé-øLà ìk²Ÿ£¤¦©¬¦§¨−̈¦§¨®©«£¤̧¦¤³¦¨¨Æ
:Lã÷ íB÷îa ñaëz äéìò äfé øLà ãâaä-ìò©©¤½¤£¤Æ¦¤´¨¤½¨§©¥−§¨¬¨«

i"yx£d¯N·a ÚbÈŒ¯L‡ Ïk∑(צז מּמּנה(שם ויבלע יּגע אׁשר אכל ּדבר –∑Lc˜È.ּכל ּפסּולה אם ּכמֹוה: להיֹות …¬∆ƒ«ƒ¿»»ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹƒ¿»ְְִִָָָ
ׁשּבּה ּכחמר ּתאכל – ּכׁשרה היא ואם Ú.ּתּפסל, dÓcÓ ‰fÈ ¯L‡Â„‚a‰ŒÏ∑הּבגד על מּדמּה הּזה ,(ת"כ)ואם ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ«¬∆ƒ∆ƒ»»««∆∆ְִִֶֶַַָָָֻ

ּדם מקֹום עליה(אֹותֹו יּזה אׁשר העזרה)הּבגד ּבתֹו ּתכּבס ,.‰fÈ ¯L‡∑ּכמֹו נּזה, כט)יהא טו מנלם",(איוב לארץ יּטה "ולא : ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ¬∆ƒ∆ְְְְִִִֵֶֶֶָָָֹ
נטּוי רמב"ן.יהא ְֵָ

(àë)úLçð éìëa-íàå øáMé Ba-ìMáz øLà Nøç-éìëe§¦¤²¤£¤¬§ª©−¦¨¥®§¦¦§¦³§¸¤Æ
:íéna óhLå ÷øîe äìMaª½̈¨Ÿ©¬§ª©−©¨«¦

i"yx£¯·MÈ∑הּקדׁשים לכל הּדין והּוא נֹותר, נעׂשה ּבֹו ׁשּנבלעת ׁשהּבליעה הּנׁשים"∑Óe¯˜.לפי "ּתמרּוקי לׁשֹון ƒ»≈ְְְְְֲֳִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָ…«ְְִֵַַָ
יב) ב ּבלע"ז(אסתר אשקורי"ר ..ÛhLÂ ˜¯Óe∑יֹוצא ׁשאינֹו ּכאן, הּכתּוב לּמד חרס, ּכלי אבל ּבליעתֹו. את לפלט ְַַ…«¿À«ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ

לעֹולם ּדפיֹו .מידי ְְִֵָָ

(áë):àåä íéLã÷ Lã÷ dúà ìëàé íéðäka øëæ-ìk̈¨¨¬©«Ÿ£¦−Ÿ©´Ÿ¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«

i"yx£d˙‡ ÏÎ‡È ÌÈ�‰ka ¯ÎÊŒÏk∑,הּכהנים ׁשאר להֹוציא לא – למעלה האמּור אֹותּה ׁשהמחטא למדּת, הא »»»«…¬ƒ…«…»ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ
לחּטּוי ראּוי ׁשאינֹו את להֹוציא .אּלא ְְִִֵֶֶֶָָ

(âë)øtëì ãòBî ìäà-ìà dîcî àáeé øLà úàhç-ìëå§¨©¿̈£¤Á¨̧¦¨¹̈¤¯Ÿ¤¥²§©¥¬
ô :óøOz Làa ìëàú àì Lãwa©−Ÿ¤´Ÿ¥«¨¥®¨¥−¦¨¥«

c‡יח ¯ÓÈÓÏ È‰B�a ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿≈«»
‡˙ÏÚ ÒÎ�˙˙ Èc ‡¯˙‡a ‡˙‡hÁc ‡˙È¯B‡«¿»¿«»»¿«¿»ƒƒ¿¿≈¬»»
:‡È‰ ÔÈL„e˜ L„˜ ÈÈ Ì„˜ ‡˙‡hÁ ÒÎ�˙zƒ¿¿≈«»»√»¿»…∆¿ƒƒ

d˙Èיט ¯tÎÓc ‡�‰k(בדמּה dpÏÎÈÈ(נ"א «¬»ƒ¿«≈»«ְִַ≈¿ƒ«
:‡�ÓÊ ÔkLÓ ˙¯„a ÏÎ‡˙z LÈc˜ ¯˙‡a«¬««ƒƒ¿¬≈¿»««¿«ƒ¿»

dÓcÓכ ÈcÈ È„Â Lc˜˙È d¯Ò·a ·¯˜È Èc Ïk…ƒƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿««¿ƒ«ƒƒ¿«
:LÈc˜ ¯˙‡a ¯eÁ˙z dÏÚ ÈcÈ Èc Le·Ï ÏÚ«¿ƒ«ƒ¬«ƒ¿«««¬««ƒ

Ì‡Âכא ¯·zÈ da ÏLa˙˙ Èc ÛÒÁc ÔÓe»«¬«ƒƒ¿««≈ƒ»»¿ƒ
ÛhzLÈÂ ˜¯Ó˙ÈÂ ÏMa˙z ‡LÁ�c ‡�Óa¿»»ƒ¿»»ƒ¿««¿ƒ¿¿≈¿ƒ¿«≈

:‡iÓa¿«»

˜„Lכב d˙È ÏeÎÈ ‡i�‰Î· ‡¯eÎc Ïk»¿»¿«¬«»≈»«…∆
:‡È‰ ÔÈL„e˜¿ƒƒ

ÔkLÓÏכג dÓcÓ ÏÚzÈ Èc ‡˙‡hÁ ÏÎÂ¿»«»»ƒƒ»«ƒ¿«¿«¿«
‡¯e�a ÏÎ‡˙˙ ‡Ï ‡L„e˜· ‡¯tÎÏ ‡�ÓÊƒ¿»¿«»»¿¿»»ƒ¿¬≈¿»

:„˜Bzzƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבסדר הּצּוּוי היה החּטאת. ּתֹורת זאת ְִֵֶַַַַָָָֹ(יח)

הּׁשלמים וזבח ּומנחה עֹולה ְְְְִִִֶַַַָָָָוּיקרא:

ּבקרּבנֹות ּדּבר ּבתחּלה ּכי והאׁשם, ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָוהחּטאת

חטא. על החֹובה ּבקרּבנֹות ּכן ואחרי ְְְְְְֲֵֵֵַַַַָָָָהּנדבה,

ואחר ּולמנחה לעֹולה הּבאּור היה ּבכאן ְְְְְֲִֵַַַָָָָָָאבל

קדׁשי ּדיני לבאר רצה ּכי ואׁשם, ּבחּטאת ְְְְִִֵֵֵַָָָָָָָָּכ

ׁשאמר ּכמֹו להם, אחד הּמׁשּפט ּכי ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָקדׁשים,

ּכחּטאת היא קדׁשים קדׁש י) (ּפסּוק ְְִִִֶַַָָָָָֹּבמנחה

קּלים. קדׁשים ּדין יבאר ּכן ואחרי ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָוכאׁשם,

‰p‰Âזאת רּבים. ּדברים זֹו ּבפרׁשה יחּדׁש ¿ƒ≈ְְְִִֵַַָָָָֹ

לכל אחת ּתֹורה החּטאת, ְַַַַַָָָּתֹורת

טעּון ּדמן הּפנימּיֹות חּטאֹות ׁשאף ְִִֶַַַַַָָָָָהחּטאֹות,

לֹומר ּתלמּוד העֹוף, חּטאת אף יכֹול ְִַַַַַָָּכּבּוס,

ּתּׁשחט אׁשר ּבמקֹום ואמר צב.). (זבחים ְְְֲִִִֵֶַָָָֹזאת.

החּטאֹות ׁשּכל ה', לפני החּטאת ּתּׁשחט ְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹהעלה

מח.). (ׁשם ּבּצפֹון אּלא ׁשחיטתן ּתהא ְְִֵֶַָָָָָֹלא

ּבחּטאת אּלא וּיקרא ּבפרׁשת ּכן נאמר ׁשּלא ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלפי

ּכּלן, נתרּבּו וכאן כט), (ד ויחיד כד) (ד ְְְִִִַָָָָֻנׂשיא

הּפנימּיֹות. וחטאֹות הּצּבּור ְְֲִִִַַַַָחטאֹות

„BÚלרּבֹות קדׁשים, קדׁש ּכאן): (ת"כ ְְִֶַָָָָֹּדרׁשּו

אּלא ׁשחיטתן ּתהא ׁשּלא הּצּבּור ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשלמי

צפֹון. הטעין הּקדׁשים קדׁשי ׁשּבכל לפי ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָּבּצפֹון,

עּתה נתן ועֹוד נזיר. ואיל לתֹודה ּפרט ְְְְִִֵַַָָָָָהוא,

וצּוה כב), (ּפסּוק אהרן לבני החּטאֹות ְְְֲִִֵַַַַָָָֹּבׂשר

הּזכרים יט), (ּפסּוק מֹועד אהל ּבחצר ְְֲִֵֶֶַַַָָָֹֹׁשּיאכלּוה

הרּבה ּדינין וחּדׁש אהרן. ּבנֹות ולא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַֹֹמהן,

כֿכא). (ּפסּוקים החּטאת מן ְְִִִִַַַָָּבּנבלעים

ּבּדם הּכתּוב החמיר קדׁש. ּבמקֹום ּתכּבס ְְְִֵֶַַַָָָָֹ(כ)

קדם היה ּכאׁשר לעׂשֹותֹו ּבּבגד ְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָֹהּנבלע

ּוכלי ואמר לּקלעים. חּוץ יצא ׁשּלא ְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹהּזיה

ּבמקֹום הּוא ואף יּׁשבר, ּבֹו ּתבּׁשל אׁשר ְְְֲִֵֶֶֶַַָָֻחרׂש

ּבמקֹומם נבלעים והחרסים נׁשּבר, הּוא ְְְְֲִִִִִַָָָָָקדֹוׁש

ּוׁשטיפה מריקה ּבֹו עֹוׂשין ואין כא.), ְְְִִִֵָָָ(יֹומא

נחׁשת ּבכלי והּׁשטיפה הּמריקה וכן ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָּכלל.

נמׁשכים הּכתּובים ּכל ּכי הּוא, קדֹוׁש ְְְִִִִַָָָָּבמקֹום

ׁשהזּכיר. קדֹוׁש מקֹום ְִִֶֶָָאל
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i"yx£'B‚Â ˙‡hÁŒÏÎÂ∑(פב ּפסּולה(זבחים – לפנים החיצֹונה חּטאת מּדם הכניס קדׁשים∑ÏÎÂ.ׁשאם ׁשאר רמב"ן.לרּבֹות ¿»«»¿ְְְִִִִִִִֶַַַָָָ¿»ְְִַָָָ

æ(à):àeä íéLã÷ Lã÷ íLàä úøBz úàæå§¬Ÿ©−¨«¨¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−«
i"yx£‡e‰ ÌÈL„˜ L„˜∑(ת"כ יח. ּתמּו(תמורה ואין קרב, קרבההּוא .רתֹו …∆»»ƒְְְֵֵֵָָָ

(á)íLàä-úà eèçLé äìòä-úà eèçLé øLà íB÷îa¦§À£¤³¦§£Æ¤¨´Ÿ½̈¦§£−¤¨«¨¨®
:áéáñ çaænä-ìò ÷øæé Bîc-úàå§¤¨²¦§¬Ÿ©©¦§¥−©¨¦«

i"yx£eËÁLÈ∑להביא ּבעֹולה, ּותלאֹו רּבים, "יׁשחטּו" ׁשּנאמר ּבצּבּור, אׁשם ׁשּמצינּו לפי הרּבה, ׁשחיטֹות לנּו רּבה ƒ¿¬ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
לּצפֹון צּבּור .עֹולת ִַַָ

(â)áìçä-úàå äéìàä úà epnî áéø÷é Baìç-ìk úàå§¥¬¨¤§−©§¦´¦¤®¥µ¨«©§½̈§¤©¥−¤
:áøwä-úà äqëîä©«§©¤¬¤©¤«¤

i"yx£'B‚Â BaÏÁŒÏk ˙‡Â∑ּכבר – חּטאת אבל ּכאן, לפרׁשם הצר לכ ּבאׁשם, אמּורין נתּפרׁשּו לא ּכאן עד ¿≈»∆¿¿ְְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָָָָָָֹֻ
"וּיקרא" ּבפרׁשת ּבּה ‰‡ÈÏ‰.נתּפרׁשּו ּבאליה∑‡˙ נתרּבּו וכבׂש ואיל ּכבׂש, אֹו איל אּלא ּבא אינֹו ׁשאׁשם .לפי ְְְְִִַַָָָָָ≈»«¿»ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

(ã)øLà ïäéìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−
:äpøéñé úéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−Ÿ§¦¤«¨

(ä):àeä íLà ýåýéì äMà äçaænä ïäkä íúà øéè÷äå§¦§¦̧Ÿ¨³©Ÿ¥Æ©¦§¥½¨¦¤−©«Ÿ̈®¨¨−«

i"yx£‡e‰ ÌL‡∑ׁשעֹומד אףֿעלּֿפי ּבאחר, ּבעליו ׁשּנתּכּפרּו אֹו ּבעליו ׁשּמתּו אׁשם על לּמד מּמּנּו. ׁשמֹו ׁשּיּנתק עד »»ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
האׁשם על ללּמד ּבא ואינֹו לרעּיה. ׁשּנּתק קדם לעֹולה ּכׁשר אינֹו סתם, ׁשחטֹו אם הּמזּבח, לקיץ עֹולה ּדמיו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹלהיֹות
אּלא הּוא", "אׁשם ּבֹו: נאמר לא ׁשאׁשם לפי ּבחּטאת, הּכתּוב "הּוא" – ׁשּדרׁשּו ּכמֹו לׁשמֹו, ׁשּלא ּפסּול ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹׁשּיהא

ּכׁשר – אמּוריו הקטרּו ׁשּלא עצמֹו והּוא אמּורין. הקטרת ברש"י)לאחר ועיי"ש ד. דף .(זבחים ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֻ

(å)Lã÷ ìëàé LBã÷ íB÷îa epìëàé íéðäka øëæ-ìk̈¨¨¬©«Ÿ£¦−«Ÿ§¤®§¨³¨Æ¥«¨¥½¬Ÿ¤
:àeä íéLã÷̈«¨¦−«

i"yx£‡e‰ ÌÈL„˜ L„˜∑נדרׁש הּוא ּכהנים .ּבתֹורת …∆»»ƒְְֲִִַָֹ

(æ)Ba-øtëé øLà ïäkä íäì úçà äøBz íLàk úàhçk©«©¨Æ¨«¨½̈¨¬©©−¨¤®©Ÿ¥²£¤¬§©¤−
:äéäé Bì¬¦«§¤«

i"yx£Ì‰Ï ˙Á‡ ‰¯Bz∑זה BaŒ¯tÎÈ.ּבדבר ¯L‡ Ô‰k‰∑ּומחּסר יֹום לטבּול ּפרט ּבֹו, חֹולק לכּפרה הראּוי »««»∆ְֶָָ«…≈¬∆¿«∆ְְְְִֵַָָָָָָֻ
ואֹונן .ּכּפּורים ְִִֵ

‰e‡:א ÔÈL„e˜ L„˜ ‡ÓL‡c ‡˙È¯B‡ ‡„Â¿»«¿»«¬»»…∆¿ƒ

È˙ב ÔeÒkÈ ‡˙ÏÚ ˙È ÔeÒkÈ Èc ‡¯˙‡·¿«¿»ƒƒ¿»¬»»ƒ¿»
¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ ˜¯ÊÈ dÓc ˙ÈÂ ‡ÓL‡¬»»¿»¿≈ƒ¿«««¿¿»¿

:¯BÁÒ¿

ÈÂ˙ג ‡˙ÈÏ‡ ˙È dpÓ L¯ÙÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿≈«¿≈ƒ≈»¬ƒ»¿»
:‡eb ˙È ÈÙÁc ‡a¯z«¿»¿»≈»«»

Ècד Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ
‡˙ÈÏk ÏÚ ‡c·k ÏÚc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒb ÏÚ«ƒ¿«»¿»ƒ¿»¿««¿»«»¿≈»

:dpcÚÈ∆¿ƒ«

˜„Ìה ‡�a¯˜ ‡Áa„ÓÏ ‡�‰k ÔB‰˙È ˜qÈÂ¿«≈»¿«¬»¿«¿¿»À¿»»√»
:‡e‰ ‡ÓL‡ ÈÈ¿»¬»»

˜LÈcו ¯˙‡a dpÏÎÈÈ ‡i�‰Î· ‡¯eÎc Ïk»¿»¿«¬«»≈¿ƒ≈«¬««ƒ
:‡e‰ ÔÈL„e˜ L„˜ ÏÎ‡˙Èƒ¿¬≈…∆¿ƒ

ÔB‰Ïז ‡„Á ‡˙È¯B‡ ‡ÓM‡k ‡˙‡hÁk¿«»»«¬»»«¿»¬»¿
:‡‰È dÏÈc da ¯tÎÈ Èc ‡�‰k«¬»ƒ¿««≈ƒ≈¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשאם מּדמּה. יּובא אׁשר חּטאת וכל ְֲִִֶֶַָָָָָ(כג)

לפנים החיצֹונה חּטאת מּדם ְְִִִִִִַַַָָהכניס

מה הּזֹו, הּדעת ּוכפי רׁש"י. לׁשֹון ְְְִִַַַַַַָּפסּולה.

אינּה ׁשּזֹו ּכמׁשמעֹו, אינֹו ּבּקדׁש לכּפר ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּׁשאמר

זה ּומּפני זֹו, ּבהבאה נפסלה ׁשהרי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמכּפרת,

לכּפר אמר אבל נׂשרפת. היא ׁשּלּה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָהּפסּול

ׁשּיּזה לכּפר, ּדעת על לפנים הכניסּה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשאם

ּפי על אף ּפנימית, חּטאת ּכמעׂשה ׁשם ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָמּמּנּה

ּכלּום, מּדמּה הּזה ׁשּלא ּכלֹומר ּבּה, ּכּפר ְְִִִֵֶֶַָָָָֹֹׁשּלא

ׁשאם ואפׁשר ותּׂשרף. ּכניסה מּׁשעת ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָנפסלה

ּכלל מּמּנּה להּזֹות ׁשּלא ּדעת על ְְְִִִֶֶַַַַָָָֹהכניסּה

ּכׁשרה. ְְֵֵֶָׁשּתהא

È¯·„Îeּפסּולה אינּה יב) ח (זבחים ׁשמעֹון ר' ¿ƒ¿≈ְְְִִֵָָָ

ּבּה ׁשעׂשה ּבדמּה, ּכּפר ּכן אם ְִִֵֵֶֶָָָָָָאּלא

אמר ּולכ ּפנימית, חּטאת ּכמעׂשה ְְְֲִִֵַַַַָָָָהּזאֹות

הביא ׁשהּוא אּלא ׁשּכּפרה, לא לכּפר, ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹהּכתּוב

מחׁשבּתֹו. ּכפי וכּפר ּבּה, לכּפר ְְְְְִִִֵֵַַַָָָמּדמּה

Le¯Ùeוכן להיכל. הּדם ׁשהכניס "לפנים", ≈ְְְִִִִֵֵֶַַָָ

והעלם מׁשיח ּכהן ּפר מּדם הכניס ְְְִִִִִֵֵֶַַַָֹאם

ׁשּכּלן ולפנים, לפני זרה עבֹודה ּוׂשעירי ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָֻּדבר

מּדמּה, ואמר ּופסּולין. הכניסן, מּמקֹומן ְְְְְִִִִִִִַָָָָָלפנים

ּדמּה קּבל ׁשאם ּפֹוסל, ּדמּה מּקצת ְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָׁשאפּלּו

ּפסּולה לפנים מהן אחד והכניס ּכֹוסֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָּבׁשני

ָ(ׁשם).

ÏÚÂאּלא מדּבר הּכתּוב אין הּפׁשט, ּדר ¿«ְְֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּבׂשרפתן, ּכבר ׁשּצּוה הּפנימּיֹות ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָּבחּטאֹות

ּכי אכילתן, על תעׂשה לא לּתן ּכאן ֲֲִִִֵֶַַָָָָֹּובא

מדרׁשֹו וזהּו החּטאֹות, ּדיני להׁשלים ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָהּפרׁשה

(ּכאן) ּכהנים ּבתֹורת הּגלילי יֹוסי ר' ְְֲִִִִֶַַָֹׁשל

(ׁשם). ְִִָָּובזבחים

ev zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'c iyily meil inei xeriy

(ç)áéø÷ä øLà äìòä øBò Léà úìò-úà áéø÷nä ïäkäå§©̧Ÿ¥½©©§¦−¤´Ÿ©¦®³¨«Ÿ¨Æ£¤´¦§¦½
:äéäé Bì ïäkì©Ÿ¥−¬¦«§¤«

i"yx£‰È‰È BÏ Ô‰kÏ ·È¯˜‰ ¯L‡ ‰ÏÚ‰ ¯BÚ∑חֹולקים ׁשאינן ואֹונן, ּכּפּורים ּומחּסר יֹום לטבּול ּפרט »…»¬∆ƒ¿ƒ«…≈ƒ¿∆ְְְְְִִִִֵֵֶָָָֻ
קג)ּבעֹורֹות רמב"ן.(זבחים ָ

(è)úLçøná äNòð-ìëå øepza äôàz øLà äçðî-ìëå§¨¦§À̈£¤³¥«¨¤Æ©©½§¨©«£¨¬©©§¤−¤
:äéäú Bì dúà áéø÷nä ïäkì úáçî-ìòå§©©«£©®©Ÿ¥²©©§¦¬Ÿ¨−¬¦«§¤«

i"yx£'B‚Â d˙‡ ·È¯˜n‰ Ô‰kÏ∑:לֹומר ּתלמּוד לכּלן? יכֹול ּתהיה". אהרן "לכלּֿבני לֹומר: ּתלמּוד לבּדֹו? לֹו יכֹול «…≈««¿ƒ…»¿ְְְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָֹֻ
אֹותּה ׁשּמקריבין יֹום אֹותֹו ׁשל אב לבית ּכיצד? הא הּמקריב". רמב"ן.(ת"כ)"לּכהן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

(é)äéäz ïøäà éða-ìëì äáøçå ïîMá-äìeìá äçðî-ìëå§¨¦§¨¬§¨«©¤−¤©«£¥¨®§¨§¥¯©«£²Ÿ¦«§¤−
ô :åéçàk Léà¦¬§¨¦«

i"yx£ÔÓM·Œ‰ÏeÏa∑נדבה מנחת ׁשמן∑ÁÂ¯·‰.זֹו ּבהן ׁשאין קנאֹות, ּומנחת חֹוטא מנחת .זֹו ¿»«∆∆ְְִַָָ«¬≈»ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

ß oqip 'c iyily mei ß

(àé):ýåýéì áéø÷é øLà íéîìMä çáæ úøBz úàæå§¬Ÿ©−¤©́©§¨¦®£¤¬©§¦−©«Ÿ̈«

(áé)áéø÷äå epáéø÷é äãBz-ìò íà|úBlç äãBzä çáæ-ìò ¦´©¨»©§¦¤¼¼§¦§¦´©¤´©©À̈©³
úìñå ïîMa íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMa úìeìa úBvî©Æ§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦´©¨®¤§´Ÿ¤

:ïîMa úìeìa úlç úëaøîª§¤½¤©−Ÿ§¬Ÿ©¨«¤
i"yx£ep·È¯˜È ‰„BzŒÏÚ Ì‡∑וחבּוׁשי מדּברּיֹות והֹולכי הּים יֹורדי ּכגֹון לֹו, ׁשּנעׂשה נס על הֹודאה ּדבר על אם ƒ«»«¿ƒ∆ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

ÏÚ˙‡ח CLÓ ¯·b ˙ÏÚ ˙È ·¯˜Óc ‡�‰ÎÂ¿«¬»ƒ¿»≈»¬«¿»¿«¬»»
:‡‰È dÏÈc ‡�‰ÎÏ ·¯˜È Ècƒ¿»≈¿«¬»ƒ≈¿≈

ÏÎÂט ‡¯ep˙a ÈÙ‡˙˙ Èc ‡˙Á�Ó ÏÎÂ¿»ƒ¿»»ƒƒ¿¬≈¿«»¿»
‡�‰ÎÏ ‡˙È¯ÒÓ ÏÚÂ ‡z„¯a „·Ú˙˙c¿ƒ¿¬≈¿ƒ¿»¿««¿≈»¿«¬»

:‡‰z dÏÈc d˙È ·¯˜Ócƒ¿»≈»«ƒ≈¿≈

ÏÈÙ‡י ‡Ï„e ÁLÓ· ‡ÏÈÙ„ ‡˙Á�Ó ÏÎÂ¿»ƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿«¿»ƒ»
:È‰BÁ‡k ¯·b È‰z Ô¯‰‡ È�a ÏÎÏ¿»¿≈«¬…¿≈¿«¿»ƒ

È˜¯·יא Èc ‡iL„e˜ ˙ÒÎ�c ‡˙È¯B‡ ‡„Â¿»«¿»¿ƒ¿«¿«»ƒ¿»≈
:ÈÈ Ì„√̃»¿»

�ÒÎ˙יב ÏÚ ·¯˜ÈÂ dp·¯˜È ‡˙„Bz ÏÚ Ì‡ƒ«¿»¿»¿ƒ≈ƒ»≈«ƒ¿«
ÁLÓa ÔÏÈÙc Ô¯Èht ÔˆÈ¯b ‡˙„Bz¿»¿ƒ»«ƒ»¿ƒ»ƒ¿«
‡zÏÒÂ ÁLÓa ÔÈÁÈLÓc ÔÈ¯Èht ÔÈ‚BtÒ‡Â¿∆¿ƒ«ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿»¿À¿»

:ÁLÓa ÔÏÈÙc ÔˆÈ¯b ‡ÎÈ·¿̄ƒ»¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּזה הּדין איׁש. עלת את הּמקריב והּכהן ְְִִִֵֶֶַַַַַַֹֹ(ח)

עֹולה, הּכתּוב ואמר הּקדׁשים, ּבכל ְְִֵַַַָָָָָָנֹוהג

למעלה. הּנזּכרים ואׁשם לחּטאת הּדין ְְְְְְִִִַַַַָָָָָוהּוא

הּכתּוב הזּכיר ּולכ ּכן, הּׁשלמים זבחי ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָואין

ׁשּידּבר קדם הּקרּבנֹות ּבאמצע הּכהנים ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹמׁשּפט

ְִִָּבׁשלמים.

BL¯„Óeאּלא לי אין (ּכאן) ּכהנים ּבתֹורת ƒ¿»ְֲִִֵֶַָָֹ

מּנין, קדׁשים קדׁשי עֹורֹות ְִִִֵַָָָָעֹולה,

ׁשאני יכֹול אֹו הקריב. אׁשר לֹומר ְְֲֲִִִֶֶַַָּתלמּוד

לֹומר ּתלמּוד קּלים, קדׁשים עֹורֹות ְְִִֶַַַַָָמרּבה

עֹולה מה יצאּועֹולה, קדׁשים קדׁשי מיחדת ְְְִֵֶֶָָָָָָָֻ

קּלים. ִִַָָקדׁשים

ÏÚÂּבחּטאת ּכן לֹומר הצר לא הּפׁשט ּדר ¿«ְְְֵֶֶַַַַָָֹֻ

והּכהנים הּכהּנה, מּתנֹות ׁשהם ְְְְֲִֵֶַַַָָָֹֻואׁשם

הצר ּבעֹולה אבל ּבעֹור, וזֹוכים ּבּבׂשר ְְְֲִִַַָָָָָֻזֹוכים

רּבי ׁשל מדרׁשֹו וזהּו ּבעֹור. ׁשּיזּכּו ְְְִִִֶֶֶַַָָלֹומר

לעֹור אּלא הצרכנּו לא עצמנּו ּכל ְְְֵֶֶַַַָָָָֹֻׁשאמר:

הּבׂשר, אחר מהּל העֹור מקֹום ׁשּבכל ְְֵֶַַַַָָָָָָָהעֹולה,

(קג:). ּוּבזבחים (ּכאן) ּכהנים ְְֲִִִַָָֹּבתֹורת

הּפׁשט ּדר ּבּתּנּור. ּתאפה אׁשר מנחה וכל ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָ(ט)

מּׁשלׁש אחת ּבנֹודר ׁשּיצּוה ּבזה, ְְִֵֶֶֶַַַַָָָידּוע

והּמחבת, והּמרחׁשת ּתּנּור מאפה ְְְְֲֲֵֶֶַַַַַַַָמנחֹות,

ויאמר לבּדֹו. אֹותם הּמקריב לּכהן ְְְְִִֵֶֶַַַַַָֹֹׁשּיהיה

סתם מנחה הּנֹודר ּכגֹון הּמנחֹות, ׁשאר ְְְְְְִֵַַָָָָָּבכל

ׁשהן הּבּכּורים, ּובמנחת סלת, מביא ְְִִִִֵֵֶֶֶַַֹׁשהּוא

חרבֹות, ׁשהן וסֹוטה חֹוטא ּובמנחת ְְְְֲִֵֵֵֶַָּבלּולֹות,

לכל ּכלֹומר אהרן, ּבני לכל מתחּלקֹות ְְְְְְְֲִֵֶַַַָָֹׁשּיהּו

ׁשּלהם. אב ֵֶֶָָּבית

,‰·¯ÁÂ ÔÓM· ‰ÏeÏ· ‰Á�Ó ÏÎÂ Le¯Ùe≈¿»ƒ¿»¿»«∆∆«¬≈»
ּבלּולה סלת, אּלא ּבּה ׁשאין ְְִֵֶֶֶָָָָֹמנחה

טעם ויהיה הּנזּכרֹות. מאּלה לא חרבה, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹאֹו

ּבאפּיתן הּכהן ׁשּטרח מּפני ּביניהן, ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹההפרׁש

(מנחֹות רּבֹותינּו אבל ׂשכרֹו. להרּבֹות ְְְְְֲֵַַָָָָוראּוי

מנחה וכל ׁשאמר: מּפני ּבכ רצּו לא ְְְְִִֵֶַָָָָָֹעג.)

ׁשּבעֹולם הּמנחֹות ׁשּכל וחרבה, בּׁשמן ְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָבלּולה

ּולכ חרבֹות. אֹו ּבלּולֹות ּכּלם ׁשהם זה, ְְְֲִֵֵֶֶָָֹֻיכלל

לּכהנים אֹותּה, הּמקריב לּכהן ׁשּפרּוׁש ְֲִִֵֵֶַַַַָָֹֹראּו

ׁשם. הּנמצאים ְְִִִַַָָהּטהֹורים

ÔÎÂוהּכהן הּקדם): (ּבּפסּוק ּׁשאמר מה ¿≈ְֵֵֶַַַַַָָֹֹ

אׁשר והּכהן איׁש, עלת את ְְֲִִֵֶֶַַַַֹֹהּמקריב

ּבאּויכּפ לא ּכּלם ז), (ּפסּוק יהיה לֹו ּבֹו ר ְְִֶֶַָָָֹֻ

יהיּו אבל לּבעלים, יהיּו ׁשּלא לֹומר ְְְֲִִִֶֶַַָָָֹאּלא

הּנמצאים הּטהֹורים לּכהנים ההקרבה ְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָֹּבׂשכר

ּכי ּבצּוּוי, אֹו ּבּיד מקריבים הם ׁשּכּלם ְְִִִִֵֶַַָָָֻׁשם,

הּמקריבים ּוׁשלׁשה הּׁשנים אֹו מהם ְְְִִִִֵֶַַַַַָָהּיחיד

וכּלם ּובׁשליחּותם, עֹוׂשים הם ּכּלם ְְְִִִִֵָָָֻֻּברׁשּות

ּבּמלחמה הּיֹורד ּכחלק הּקרּבן, על ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָעֹומדים

יחלקּו. יחּדו הּכלים על הּיֹוׁשב ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָֹוכחלק

¯Á‡Â,עבֹודתם ּבׂשכר לּכהנים ׁשּיהיּו ׁשאמר ¿««ְְֲֲִִִֶֶַַַָָָֹ

בּׁשמן בלּולה מנחה וכל ּובאר: ְְְִֵֶֶַַַָָָָחזר

אהרן ּבני לכל הּמנחֹות, ּכלל ׁשהּוא ְְְְֲֲֵֵֶַַַָָָָֹוחרבה,

ּכלֹומר ּכאחיו, איׁש ּתהיה הּנזּכרים ְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָהּמקריבים

הם ׁשּכּלם מהם, הּטהֹורים אב ְְִֵֵֵֶֶַָָֻלבית

הּנזּכרים. ְְִִִִַַַָהּמקריבים

¯ÈkÊ‰Âּתּנּור מאפה ּבׁשמֹותם, לּמנחֹות הּכתּוב ¿ƒ¿ƒְְֲִֵַַַַָָָ

וכלל חזר ּכ ואחר ּומחבת, ְְְֲֶֶַַַַַַַָָָּומרחׁשת

מּמה אּלא לזה יהא ׁשּלא ּכאחיו, איׁש ְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹלֹומר

יחלקּו. ּבּה הּסלת מנחת ואפּלּו לזה, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹּׁשּיׁש

ׁשּכן וכל ּבמנחֹות, הּזה הּדין ּכי הּכתּוב ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָואמר

והּקּבלה מרּבין. ׁשּדמיהן הּקרּבנֹות ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻּבׁשאר

הּבית. ּוׁשלֹום היא הּכהנים ותּקנת ְְְֲִִִִַַַַַַַָֹּתכריע,

ÔÎzÈÂ:הּזֹו הּדעת ּכפי הּכתּוב ׁשעּור ׁשּיהיה ¿ƒ»≈ְְִִִֶֶַַַַַָ

וכל ּבּתּנּור ּתאפה אׁשר מנחה ְְְֲִֵֶֶַַָָָָוכל

הּמקריב לּכהן מחבת ועל בּמרחׁשת ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַַַָֹנעׂשה

בּׁשמן בלּולה מנחה וכל תהיה, לֹו ְְְְִִֶֶֶַָָָָֹאתּה

ּכאחיו. איׁש ּתהיה אהרן ּבני ּולכל ּכן, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹוחרבה
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dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּזה הּדין איׁש. עלת את הּמקריב והּכהן ְְִִִֵֶֶַַַַַַֹֹ(ח)

עֹולה, הּכתּוב ואמר הּקדׁשים, ּבכל ְְִֵַַַָָָָָָנֹוהג

למעלה. הּנזּכרים ואׁשם לחּטאת הּדין ְְְְְְִִִַַַַָָָָָוהּוא

הּכתּוב הזּכיר ּולכ ּכן, הּׁשלמים זבחי ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָואין

ׁשּידּבר קדם הּקרּבנֹות ּבאמצע הּכהנים ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹמׁשּפט

ְִִָּבׁשלמים.

BL¯„Óeאּלא לי אין (ּכאן) ּכהנים ּבתֹורת ƒ¿»ְֲִִֵֶַָָֹ

מּנין, קדׁשים קדׁשי עֹורֹות ְִִִֵַָָָָעֹולה,

ׁשאני יכֹול אֹו הקריב. אׁשר לֹומר ְְֲֲִִִֶֶַַָּתלמּוד

לֹומר ּתלמּוד קּלים, קדׁשים עֹורֹות ְְִִֶַַַַָָמרּבה

עֹולה מה יצאּועֹולה, קדׁשים קדׁשי מיחדת ְְְִֵֶֶָָָָָָָֻ

קּלים. ִִַָָקדׁשים

ÏÚÂּבחּטאת ּכן לֹומר הצר לא הּפׁשט ּדר ¿«ְְְֵֶֶַַַַָָֹֻ

והּכהנים הּכהּנה, מּתנֹות ׁשהם ְְְְֲִֵֶַַַָָָֹֻואׁשם

הצר ּבעֹולה אבל ּבעֹור, וזֹוכים ּבּבׂשר ְְְֲִִַַָָָָָֻזֹוכים

רּבי ׁשל מדרׁשֹו וזהּו ּבעֹור. ׁשּיזּכּו ְְְִִִֶֶֶַַָָלֹומר

לעֹור אּלא הצרכנּו לא עצמנּו ּכל ְְְֵֶֶַַַָָָָֹֻׁשאמר:

הּבׂשר, אחר מהּל העֹור מקֹום ׁשּבכל ְְֵֶַַַַָָָָָָָהעֹולה,

(קג:). ּוּבזבחים (ּכאן) ּכהנים ְְֲִִִַָָֹּבתֹורת

הּפׁשט ּדר ּבּתּנּור. ּתאפה אׁשר מנחה וכל ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָ(ט)

מּׁשלׁש אחת ּבנֹודר ׁשּיצּוה ּבזה, ְְִֵֶֶֶַַַַָָָידּוע

והּמחבת, והּמרחׁשת ּתּנּור מאפה ְְְְֲֲֵֶֶַַַַַַַָמנחֹות,

ויאמר לבּדֹו. אֹותם הּמקריב לּכהן ְְְְִִֵֶֶַַַַַָֹֹׁשּיהיה

סתם מנחה הּנֹודר ּכגֹון הּמנחֹות, ׁשאר ְְְְְְִֵַַָָָָָּבכל

ׁשהן הּבּכּורים, ּובמנחת סלת, מביא ְְִִִִֵֵֶֶֶַַֹׁשהּוא

חרבֹות, ׁשהן וסֹוטה חֹוטא ּובמנחת ְְְְֲִֵֵֵֶַָּבלּולֹות,

לכל ּכלֹומר אהרן, ּבני לכל מתחּלקֹות ְְְְְְְֲִֵֶַַַָָֹׁשּיהּו

ׁשּלהם. אב ֵֶֶָָּבית

,‰·¯ÁÂ ÔÓM· ‰ÏeÏ· ‰Á�Ó ÏÎÂ Le¯Ùe≈¿»ƒ¿»¿»«∆∆«¬≈»
ּבלּולה סלת, אּלא ּבּה ׁשאין ְְִֵֶֶֶָָָָֹמנחה

טעם ויהיה הּנזּכרֹות. מאּלה לא חרבה, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹאֹו

ּבאפּיתן הּכהן ׁשּטרח מּפני ּביניהן, ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹההפרׁש

(מנחֹות רּבֹותינּו אבל ׂשכרֹו. להרּבֹות ְְְְְֲֵַַָָָָוראּוי

מנחה וכל ׁשאמר: מּפני ּבכ רצּו לא ְְְְִִֵֶַָָָָָֹעג.)

ׁשּבעֹולם הּמנחֹות ׁשּכל וחרבה, בּׁשמן ְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָבלּולה

ּולכ חרבֹות. אֹו ּבלּולֹות ּכּלם ׁשהם זה, ְְְֲִֵֵֶֶָָֹֻיכלל

לּכהנים אֹותּה, הּמקריב לּכהן ׁשּפרּוׁש ְֲִִֵֵֶַַַַָָֹֹראּו

ׁשם. הּנמצאים ְְִִִַַָָהּטהֹורים

ÔÎÂוהּכהן הּקדם): (ּבּפסּוק ּׁשאמר מה ¿≈ְֵֵֶַַַַַָָֹֹ

אׁשר והּכהן איׁש, עלת את ְְֲִִֵֶֶַַַַֹֹהּמקריב

ּבאּויכּפ לא ּכּלם ז), (ּפסּוק יהיה לֹו ּבֹו ר ְְִֶֶַָָָֹֻ

יהיּו אבל לּבעלים, יהיּו ׁשּלא לֹומר ְְְֲִִִֶֶַַָָָֹאּלא

הּנמצאים הּטהֹורים לּכהנים ההקרבה ְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָֹּבׂשכר

ּכי ּבצּוּוי, אֹו ּבּיד מקריבים הם ׁשּכּלם ְְִִִִֵֶַַָָָֻׁשם,

הּמקריבים ּוׁשלׁשה הּׁשנים אֹו מהם ְְְִִִִֵֶַַַַַָָהּיחיד

וכּלם ּובׁשליחּותם, עֹוׂשים הם ּכּלם ְְְִִִִֵָָָֻֻּברׁשּות

ּבּמלחמה הּיֹורד ּכחלק הּקרּבן, על ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָעֹומדים

יחלקּו. יחּדו הּכלים על הּיֹוׁשב ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָֹוכחלק

¯Á‡Â,עבֹודתם ּבׂשכר לּכהנים ׁשּיהיּו ׁשאמר ¿««ְְֲֲִִִֶֶַַַָָָֹ

בּׁשמן בלּולה מנחה וכל ּובאר: ְְְִֵֶֶַַַָָָָחזר

אהרן ּבני לכל הּמנחֹות, ּכלל ׁשהּוא ְְְְֲֲֵֵֶַַַָָָָֹוחרבה,

ּכלֹומר ּכאחיו, איׁש ּתהיה הּנזּכרים ְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָהּמקריבים

הם ׁשּכּלם מהם, הּטהֹורים אב ְְִֵֵֵֶֶַָָֻלבית

הּנזּכרים. ְְִִִִַַַָהּמקריבים

¯ÈkÊ‰Âּתּנּור מאפה ּבׁשמֹותם, לּמנחֹות הּכתּוב ¿ƒ¿ƒְְֲִֵַַַַָָָ

וכלל חזר ּכ ואחר ּומחבת, ְְְֲֶֶַַַַַַַָָָּומרחׁשת

מּמה אּלא לזה יהא ׁשּלא ּכאחיו, איׁש ְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹלֹומר

יחלקּו. ּבּה הּסלת מנחת ואפּלּו לזה, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹּׁשּיׁש

ׁשּכן וכל ּבמנחֹות, הּזה הּדין ּכי הּכתּוב ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָואמר

והּקּבלה מרּבין. ׁשּדמיהן הּקרּבנֹות ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻּבׁשאר

הּבית. ּוׁשלֹום היא הּכהנים ותּקנת ְְְֲִִִִַַַַַַַָֹּתכריע,

ÔÎzÈÂ:הּזֹו הּדעת ּכפי הּכתּוב ׁשעּור ׁשּיהיה ¿ƒ»≈ְְִִִֶֶַַַַַָ

וכל ּבּתּנּור ּתאפה אׁשר מנחה ְְְֲִֵֶֶַַָָָָוכל

הּמקריב לּכהן מחבת ועל בּמרחׁשת ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַַַָֹנעׂשה

בּׁשמן בלּולה מנחה וכל תהיה, לֹו ְְְְִִֶֶֶַָָָָֹאתּה

ּכאחיו. איׁש ּתהיה אהרן ּבני ּולכל ּכן, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹוחרבה
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ּבהן ׁשּכתּוב להֹודֹות, צריכין ׁשהם – ׁשּנתרּפא וחֹולה האסּורים כאֿכב)ּבית קז לבנ(תהלים ונפלאֹותיו חסּדֹו לה' "יֹודּו י: ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ּבענין, האמּור לחם ּוטעּונֹות הן, ּתֹודה ׁשלמי – הּללּו ׁשלמים נדר, מאּלה אחת על אם תֹודה", זבחי ויזּבחּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָאדם.

ּכאן ׁשּמפרׁש ּכמֹו ולילה, ליֹום אּלא נאכלין ‰Bz„‰.ואינן Á·ÊŒÏÚ ·È¯˜‰Â∑ּורקיקין חּלֹות לחם: מיני ארּבעה ְְְְְֱִֵֶֶֶַָָָָָָָֹ¿ƒ¿ƒ«∆««»ְְִִִֵֶֶַַָָ
ּבמנחֹות מפרׁש ּכ חּלֹות; עׂשר ומין מין וכל וגֹו'", חמץ לחם "עלֿחּלת ּוכתיב: מּצה, מיני ׁשלׁשה – ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹּורבּוכה

נז) עּׂשרֹון(דף כ' מדּברּיֹות, ׁשׁש ׁשהן ירּוׁשלמּיֹות סאין חמׁש וׁשיעּורן ,.˙Îa¯Ó∑צרּכֹו ּכל ּברֹותחין חלּוט .לחם ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָÀ¿∆∆ְְְִֶֶָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"nyz wla t"y)

יקריבּנּו ּתֹודה על יב)אם (ז, ְִִֶַַָ
סלה" יֹודּוָך החּיי"ם "וכל להֹודֹות: ׁשּצריְך למי סימן נתן ׁשלמדּבר,ים,יּסּורים,(חֹולהה'ּטּור' מּצבים נרמזּו מּדּוע להבין, ויׁש .( ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

ׁשחלפהסּכנת הּסּכנה ׁשּכן לֹומר, ויׁש 'חּיים'. ּבּמּלה ּדרְךמגּבירהחּיים ועל עליה. והתגּברּו אֹותּה עברּו הם החּיים; עצמת את ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

ׁשהערעּור (היינּו עליו לערער נּתן לא ׁשּוב ּדין ּבבית והתקּים ערעּור עליו ׁשּיצא ׁשּׁשטר ּׁשּמצינּו, הּׁשטר).מחּזקמה את ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(20 'nr ai zegiy ihewl)

ׁשּנתרּפא וחֹולה האסּורים ּבית וחבּוׁשי מדּברּיֹות והֹולכי הּים יב)יֹורדי ז, לפי(רש"י נאמר הּמדּבר, ּדֹור לבני ׁשּנאמר זה, צּוּוי ְְְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

עצמם. להם הּדברים ארעּו ׁשּבֹו סּוף.יםהּסדר ים קריעת ּבּמדּבר.מדּבר– הליכתם להיֹותחבּוׁש– עליהם ׁשּנגזרה הּגזרה – ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ּבּמדּבר. ּׁשאיןחֹולהּכלּואים מה יׂשראל, לכל ארעּו הראׁשֹונים הּנּסים ּכי יחיד, לׁשֹון נקט (ולכן ּכלל לֹו ׁשּנזקקּו מצינּו ׁשּלא נס – ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

זה). נס רמב"ןּכן ֵֵֶ

(âé)úãBz çáæ-ìò Bðaø÷ áéø÷é õîç íçì úlç-ìò©©ŸÆ¤´¤¨¥½©§¦−¨§¨®©¤−©©¬
:åéîìL§¨¨«

i"yx£Á·ÊŒÏÚ B�a¯˜ ·È¯˜È∑ת"כ עו, דף ּומּלצאת)(שם ּוטבּולֿיֹום ּביֹוצא לּפסל הּגּוף ּבקדּׁשת קדֹוׁש הּלחם ׁשאין מּגיד, «¿ƒ»¿»«∆«ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ
הּזבח ׁשּיּׁשחט עד ּבפדיֹון, .לחּלין ְְְִִִֵֶֶַַַָֻ

(ãé)ïäkì ýåýéì äîeøz ïaø÷-ìkî ãçà epnî áéø÷äå§¦§¦¸¦¤³¤¨Æ¦¨¨§½̈§−̈©«Ÿ̈®©Ÿ¥À
:äéäé Bì íéîìMä íc-úà ÷øfä©Ÿ¥²¤©¬©§¨¦−¬¦«§¤«

i"yx£Ôa¯˜ŒÏkÓ „Á‡∑ּובׂשרּה לּבעלים נאכל והּׁשאר עבֹודתּה. העֹובד לּכהן ּתרּומה יּטל ומין מין מּכל אחד לחם ∆»ƒ»»¿»ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
"ׁשלמים" קרּויה והּתֹודה ּבׁשלמים, וׁשֹוק חזה ּתנּופת למּטה ׁשּמפרׁש ּכמֹו ׁשּבּה, וׁשֹוק מחזה חּוץ רמב"ן.לּבעלים, ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

(åè)çépé-àì ìëàé Bðaø÷ íBéa åéîìL úãBz çáæ øNáe§©À¤µ©©´§¨½̈§¬¨§¨−¥«¨¥®«Ÿ©¦¬©
:ø÷a-ãò epnî¦¤−©«Ÿ¤

i"yx£ÂÈÓÏL ˙„Bz Á·Ê ¯N·e∑ת"כ)(זבחי לו. י"ד,ם וחגיגת נזיר ואיל ואׁשם חּטאת לרּבֹות הרּבה: רּבּויין ּכאן יׁש ¿«∆««¿»»ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ

ÏÚיג d�a¯˜ ·¯˜È ÚÈÓÁ ÌÁÏc ÔˆÈ¯b ÏÚ«¿ƒ»ƒ¿≈¬ƒ«¿»≈À¿»≈«
:È‰BL„e˜ ˙ÒÎ� ˙„Bz ˙ÒÎ�ƒ¿««ƒ¿«¿ƒ

‡eL¯Ù˙‡יד ‡�a¯˜ ÏkÓ „Á dpÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒ≈«ƒ»À¿»»«¿»»
‡iL„e˜ ˙ÒÎ� Ìc ˙È ˜¯ÊÈc ‡�‰ÎÏ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«¬»ƒƒ¿«»«ƒ¿«¿«»

:È‰È dÏÈcƒ≈¿≈

ÌBÈaטו È‰BL„e˜ ˙ÒÎ� ˙„Bz ˙ÒÎ� ¯Ò·e¿«ƒ¿««ƒ¿«¿ƒ¿
:‡¯Ùˆ „Ú dpÓ Ú�ˆÈ ‡Ï ÏÎ‡˙È d�a¯À̃¿»≈ƒ¿¬≈»«¿«ƒ≈««¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

עם ּבֹו: ּפרׁשּו הּתֹודה. זבח על והקריב ְְְִִִֵֶַַַָ(יב)

חמץ, לחם חּלֹות על וכן: הּתֹודה, ְֵֵֶֶֶַַַַָָזבח

ׁש ּכמׁשמעֹו, על ׁשהּוא והּנכֹון ּיֹוסיףעּמהן. ְְְִִֶֶֶַַַָָָ

חמץ לחם חּלת על וכן: לחם. הּזבח ְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹעל

ועליהם חמץ לחם חּלֹות ׁשּיביא קרּבנֹו, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָיקריב

הּנזּכר, הּמּצה לחם ׁשהּוא קרּבנֹו להביא ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָיֹוסיף

הּזבח. על יביא ְִֶַַַַָֹוהּכל

‰NÚÂ,עליו הּלחם ּוׁשאר החמץ, לחם עּקר ¿»»ְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

ׁשאר ּכל ּכנגד מרּבה ׁשהּוא ְְְֲֶֶֶֶַָָֻּבעבּור

ּתֹודת זבח על לֹומר הּכתּוב וׁשּנה ְִִִֶַַַַַַָָהּמינין.

ׁשאין עח:) (מנחֹות ּבֹו ּׁשּדרׁשּו למה ְְְְֵֶֶַָָָָׁשלמיו,

הּזבח, ׁשּיּׁשחט עד הּגּוף קדּׁשת קדֹוׁש ְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻהּלחם

הּלחם ׁשּיקּדׁש מנת על ּכלֹומר עליו, ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָוׁשּיּׁשחט

ִָעּמה.

·˙ÎÂארּבעת הּתֹודה, זבח על והקריב רּׁש"י: ¿»«ְְְִִִֶַַַַַַַָ

ּורבּוכה ּורקיקים חּלֹות לחם, ְְִִִֵֶֶַָמיני

חמץ. לחם חּלת על ּוכתיב: מּצה, מיני ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשלׁשת

ּבמנחֹות מפרׁש ּכ חּלֹות. עׂשר ומין מין ְְְִִִֶֶַָָָָָֹוכל

ׁשהן ירּוׁשלמּיֹות סאין חמׁש וׁשעּורן ְְְְִִִֵֵֶַָָ(עז.).

הרב הזּכיר ולא עּׂשרֹון. עׂשרים מדּברּיֹות, ְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹׁשׁש

לחמץ, עׂשרה ׁשּמהן הּללּו עׂשרֹונֹות ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבעׂשרים

חלֹות ׁשלׁש לּמּצה, ועׂשרה לחּלה, ְֲִַַַַַָָָָָָעּׂשרֹון

הּזה: הּכתּוב מן עז:) (ׁשם ּכן ּדרׁשּו ְְִִֵֶַַָָָָלעּׂשרֹון,

מּצה. הבא חמץ ּכנגד חמץ, לחם חּלת ְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹעל

ועׂשרה לחמץ עׂשרה עּׂשרֹון, עׂשרים ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָנמצאּו

עׂשרה לחּלה, עּׂשרֹון לחמץ, עׂשרה ְְְֲֲִֵַַָָָָָָָָלמּצה,

ארּבעים נמצאּו לעּׂשרֹון. חּלֹות ׁשלׁש ְְְְְִִִַַַָָָָלמּצה,

ַחּלֹות.

אחת חּלה קרּבן. מּכל אחד מּמּנּו והקריב ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָ(יד)

חּלֹות. ארּבע ּתרּומה נֹוטל נמצא ְְְְִֵֵַַַָָָׁשלמה,

הּׂשאֹור מּלאו הּכתּוב ּכׁשהֹוציא ּתמּה, ְְֲִִִֵֶַַַַָָָואני

יב) ב (לעיל ּתקריבּו ראׁשית לאקרּבן לּמה , ְְְִִֵֵַַָָָֹ

ׁשאלה, אינּה וזֹו ּתֹודה. וקרּבן ּכן ּגם ְְְְֵֵֵַַַָָָָָאמר

יעלּו לא הּמזּבח ואל (ׁשם) אמר הּכתּוב ְְֲִִֵֶַַַַַָָָֹּכי

לּמזּבח מּמּנּו אין הּתֹודה ולחם ניחח, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹלריח

ּפי על ואף ּתנּופה. טעּון אּלא ׁשאינֹו ְְְִֵֶֶַַָָָּכלּום

ׁשעֹובר הּפנים ּבלחם נז.) (מנחֹות ְְְִֵֶֶֶֶַָָָׁשאמרּו

ׁשהיא ׁשעליו ׁשהּלבֹונה מּפני ּבחּמּוצֹו, ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָעליו

אבל ז), כד (להּלן לה' אּׁשה לאזּכרה ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָלּלחם

ּכלּום. לּמזּבח מּמּנּו אין הּתֹודה ְְִִֵֵֶֶֶַַַָלחם

ÈÏe‡Âאּלא ההּוא לּׁשּיּור הּכתּוב הצר לא ¿«ְִֶַַַַָָֹֻ

ּבבּכּורים נתּפרׁש ׁשּלא הּדבׁש, ְְְֲִִִֵֶַַָָֹּבעבּור

ev zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'c iyily meil inei xeriy

ולילה ליֹום נאכלין ÏÎ‡È.ׁשּיהיּו B�a¯˜ ÌBÈa∑לחמּה זמן – ּבׂשרּה aŒ„Ú˜¯.וכזמן epnÓ ÁÈpÈŒ‡Ï∑אבל ְְְֱִִֶֶַָָָ¿»¿»≈»≈ְְְְְִַַַָָָ…«ƒ«ƒ∆«…∆ֲָ
העברה מן האדם להרחיק ּכדי חצֹות'? 'עד אמרּו לּמה אםּֿכן, הּלילה. ּכל הּוא ברכות)אֹוכל רמב"ן.(ריש ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָ

(æè)øãð-íàå|Bçáæ-úà Báéø÷ä íBéa Bðaø÷ çáæ äáãð Bà §¦¤¤́´§¨À̈¤µ©¨§¨½§²©§¦¬¤¦§−
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i"yx£‰·„� B‡ ¯„�ŒÌ‡Â∑ׁשּמפרׁש ּכמֹו ימים, לׁשני ונאכלת לחם, טעּונה אינּה נס, ׁשל הֹודאה על הביאּה ׁשּלא ¿ƒ∆∆¿»»ְְְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹ
epnÓ.ּבענין ¯˙Bp‰Â ˙¯ÁnÓe∑יאכל יאכל'(ּבראׁשֹון מּמּנּו 'והּנֹותר אחרים: הרּבה)ספרים ּכמֹוה ויׁש היא, יתרה זֹו ו"ו . ְִָָƒ»√»¿«»ƒ∆ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָ

וענה" ואּיה צבעֹון בני "ואּלה ּכגֹון: כד)ּבּמקרא, לו מרמס"(בראשית וצבא וקדׁש "ּתת יג), ח רמב"ן.(דניאל ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
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i"yx£,'B‚Â ÏÎ‡È ÏÎ‡‰ Ì‡Â(ת"כ)ּבּׁשליׁשי מּמּנּו אכל אם יכֹול מדּבר. הּכתּוב ּבּׁשליׁשי לאכלֹו ּבׁשחיטה ּבמחּׁשב ¿ƒ≈»…≈»≈¿ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

˜¯d�aטז ˙ÒÎ� ‡z·„� B‡ ‡¯„� Ì‡Â¿ƒƒ¿»¿«¿»ƒ¿«À¿¿≈
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ÈÏz˙‡‰יז ‡ÓBÈa ‡˙ÒÎ� ¯ÒaÓ ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒ¿«ƒ¿¿»¿»¿ƒ»»
:„˜BzÈ ‡¯e�a¿»ƒ»
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:Ïa˜È d·BÁ dpÓ ÏeÎÈ˙c L�‡Â∆¡«¿≈ƒ≈≈¿«≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ואמר עּמֹו, הּׂשאֹור וכלל הּדבׁש, מן ְְְְִִֶַַַַָָָָֹׁשּיבאּו

אבל אתם, ּתקריבּו ראׁשית קרּבן ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹּבׁשניהם:

אֹותֹו, לפרט צר אין ּבמקֹומֹו המפרׁש ְְְְִִֵֶַַָֹֹֹּבּׂשאֹור

יּומת מֹות ּבמחלליה הּכתּוב יתנה לא ְְְִִֶֶַַַָָָֹּכי

ּובערות הּקרּבנֹות, מעבֹודת חּוץ יד) לא ְְְְֲֵֶַַַָָ(ׁשמֹות

היבמה. מן חּוץ טז) יח (ּולהּלן אחי ְְִִֵֶַַָָָָאׁשת

רּבּויין ּכאן יׁש ׁשלמיו. ּתֹודת זבח ּובׂשר ְְִִֵֶַַַָָָ(טו)

נזיר ואיל ואׁשם חּטאת לרּבֹות ְְְְִֵֵַַַָָָָהרּבה,

ליֹום נאכלין ׁשּיהיּו עׂשר ארּבעה ְְְֱֲִִִֶֶַַַָָָָָוחגיגת

ׁשחגיגת נכֹון, זה ואין רּׁש"י. לׁשֹון ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָולילה.

אחד ולילה ימים לׁשני נאכלת עׂשר ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָארּבעה

ּפסחים ּבמּסכת ׁשנינּו וכן ׁשלמים, ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָּכׁשאר

הראׁשֹון ּבּיֹום ּבערב ּתזּבח אׁשר ְֲִִֶֶֶַַָָ(עא:):

הּכתּוב עׂשר ארּבעה ּבחגיגת ד), טז ְְֲִִַַַַָָָָָָ(ּדברים

אחד, ולילה ימים לׁשני ׁשּנאכלת ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמדּבר

לּבקר, הראׁשֹון ּבּיֹום (ׁשם) אֹומר ְִֵֶֶֶַַָָֹׁשּכׁשהּוא

זה ּכתב עצמֹו ורּׁש"י אמּור. ׁשני ּבקר ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹהרי

(ׁשם). אנכי ראה ְְִֵֵֶָָֹּבסדר

Ï·‡ּפסחיםּב) ּתימא ּבן ּכדברי הרב סבר כאן ¬»ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָ

ׁשהיא עׂשר ארּבעה חגיגת ּדאמר ְְֲִִֶַַַָָָָָע.)

ליֹום ונאכלת ּכפסח היא הרי הּפסח עם ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּבאה

ואינּה חצֹות, עד צלי אּלא נאכלת ואינּה ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָולילה,

אינּה ּתימא ּבן לדברי אבל ּבּלילה. אּלא ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָנאכלת

לכל ּכפסח ׁשהיא אּלא הּללּו, ּברּבּויין ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָּבאה

ׁשנה, ּובן וזכר הּצאן מן אּלא ּבאה ואינּה ְְִֵֶֶַָָָָָָָָָָֹּדבר,

זבח לּבקר ילין ולא כה) לד (ׁשמֹות ְְְִִִִֶֶַַָֹֹמּדכתיב

התם. ּכדאיתא וכּו' הּפסח ְְִִַַַָָָָחג

Ï·‡ּבתֹורת הּׁשנּויה מּבריתא זה הרב ּכתב ¬»ְְְִֶַַַַַָָָָָ

ּתֹודת זבח ּובׂשר ּדקּתני: (ּכאן), ְְֲִִֶַַַָָָֹּכהנים

ללּמד ּבא זה הרי יאכל, קרּבנֹו ּביֹום ְְְְֲֵֵֵֵֶַָָָָָָׁשלמיו

ליֹום נאכלין ׁשּיהיּו אחד ליֹום הּנאכלין ְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַָָָעל

הּלחם, לרּבֹות ּומּנין ּתֹודה, אּלא לי אין ְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָאחד,

הּולדֹות את לרּבֹות ּומּנין קרּבנֹו, לֹומר ְְְְִִֶַַַַַָָָּתלמּוד

ּומּנין ּובׂשר, לֹומר ּתלמּוד הּתמּורֹות, ְְְְִִֶַַַַַואת

זבח, לֹומר ּתלמּוד ואׁשמֹות, חּטאֹות ְְֲֶַַַַַַָָלרּבֹות

מחמת הּבאים ּוׁשלמים נזיר ׁשלמי לרּבֹות ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָּומּנין

הּבריתא היא זֹו ׁשלמיו. לֹומר ּתלמּוד ְְְִֶַַַַַַָָָָהּפסח,

ַהּזֹו.

L¯Ùeהּפסח מחמת הּבאים ּבׁשלמים הרב ≈«ְֲִִִֵֶַַַַַָָָ

ּבאה ׁשהיא עׂשר ארּבעה חגיגת ְֲִִִֶֶַַָָָָָָׁשהיא

ּבפרק ּפסחים ּבמּסכת מצאתי וכן הּפסח. ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָעם

ּבׁשלמים לׁשֹונֹות ּבׁשני ׁשּפרׁש (צו:) ׁשהיה ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָמי

חגיגת אחר לׁשֹון וכתב: הּפסח, מחמת ְֲֲִִֵֶַַַַַַַַָָָהּבאים

ּבכאן הרב וסמ ׁשמעּתי. וזֹו עׂשר, ְְְְְִַַַַָָָָָָָָארּבעה

ׁשלמים אּלא ּכן, הּדבר ואין ׁשמּועתֹו. ְְְִֵֵֶַַָָָָָעל

הּפס מחמת ּכגֹוןהּבאים הּפסח, מֹותר הינּו ח ְְֲִֵֶֶַַַַַַַַָ

ּדכיון ּבאחר, ּבעליו ׁשּנתּכּפרּו ּופסח ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָּתמּורתֹו

אף ולילה ליֹום אּלא נאכל אינֹו ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּמּתחּלתֹו

נאכלת עׂשר ארּבעה חגיגת אבל ּכן, ְֱֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָסֹופֹו

חכמים. ּכדברי ימים לׁשני ְְְֲִִִִִֵֵָָהיא

ÔÎÂ,ּגּופּה ּבריתא ּבאֹותּה ּכהנים ּבתֹורת ׁשנינּו ¿≈ְְְֲִִַַָָָָָֹ

זה הרי ּומּמחרת, ו) (הל' סֹופּה: ְֲֳִִֵֶָָָָָּדקּתני

ׁשּיהיּו ימים לׁשני הּנאכלים על ללּמד ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבא

מּנין ׁשלמים, אּלא לי אין ימים, לׁשני ְְֱִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָנאכלים

ארּבה וכּו', ּבזמּנּה ׁשּבאה החגיגה את ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָלרּבֹות

הּבאה לחגיגה מּנין ּבזמּנּה, ׁשּבאה החגיגה ְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָאת

וכּו'. הּפסח ְִֶַַעם

יתרה וא"ו יאכל. מּמּנּו והּנֹותר ּומּמחרת ְְֳִִֵֵֵֶַָָָָָָ(טז)

ּכגֹון: ּבּמקרא, הרּבה ּכמֹוהּו ויׁש זֹו, ְְְְִִֵֵַַָָהיא

לו (ּבראׁשית וענה ואּיה צבעֹון בני ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָואּלה

ח (ּדנּיאל מרמס וצבא וקדׁש ּתת וכן: ְְְְִִֵֵֵֶָָָָֹכד),

אברהם. רּבי ּפרׁש וכן רּׁש"י. לׁשֹון ְְְִִֵֵֵַַַָָיג).

ÈÙÏe:ׁשאמר ּבעבּור הּזה, הּכתּוב ענין ּדעּתי ¿ƒְְֲִִֶֶַַַַַַָָ

ּומּמחרת, יאכל זבחֹו את הקריבֹו ְְְֳִִִֵֵֶַַָָּביֹום

ּבׁשני ׁשּיאכל מצוה ׁשּתהא ּבמׁשמע ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹוהיה

מּקצתֹו ויּניח הראׁשֹון ּבּיֹום מּקצתֹו יאכל ְְְִִִִִַַַַָָָָֹימים,

מּמּנּו והּנֹותר לבאר: חזר ּולפיכ ְְְְִִֵֶַַָָָָָָלמחר,

מּמּנּו ׁשּיׁשאיר לא ּומּמחרת יאכל, ְֳִִִִֵֵֶֶַָָָָֹּבראׁשֹון

ליֹום ּכּלֹו להּניח רּׁשאי ׁשּיהא ולא ְְְְְִֵֶַַַַַָָֹֻּבכּונה,

ּבראׁשֹון, מּמּנּו ׁשּיאכל מצוה אבל ְֲֳִִִֶֶַַָָָָָֹהּמחרת,

הּנזּכר. ּבּמחרת יאכל ּבמקרה ְְְְֳִִֵֵֶַַַָָָָָוהּנֹותר

ÔÈ�Ú‰Âאמרּו למדנּוהּו, רּבֹותינּו מּדברי הּזה ¿»ƒ¿»ְְְְִִֵֵֶַַַָ

הקריבֹו ּביֹום (ּכאן): ּכהנים ְְְֲִִַַָֹּבתֹורת

יכֹוליאכ ראׁשֹון יֹום מּמּנּו להאכל מצוה ל, ְְִִִֵֵֵֵֶָָָָ

לאכלֹו מצּוה יכֹול ּומּמחרת, לֹומר ּתלמּוד ְְְְֳִֶַַָָָָֻֻּכּלֹו,

הֹותיר אם והּנֹותר, לֹומר ּתלמּוד ימים, ְְְִִִִֵַַַָָּבׁשני

לׁשני ּכּלֹו הֹותיר אם יכֹול והּנֹותר אי ְְִִִִִֵַָָֻהֹותיר,

אפּלּו יאכל לֹומר ּתלמּוד ּפסּול, יהא ְְֲִִֵֵֵַַָָָימים

ֻּכּלֹו.

Ì‡Â:יתּפרׁש ּכן ּגם יתרה, הּוא"ו ּתעׂשה ¿ƒְְֲִֵֵֵֶַַַָָָ

ׁשּיֹותיר לא יאכל, מּמּנּו הּנֹותר ֳִִִֵֵֶֶַָָָָֹּומּמחרת

ּב"תת הּוא"ו היתה לּמה ידעּתי ולא ְְְְְִֵַַַַָָָָָָֹלדעת.

ענין ּכי רּׁש"י, אצל יתרה מרמס" ּוצבא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹוקדׁש

ׁשֹומם, הּפׁשע ּתת מתי עד ׁשּיׁשאל ְִֵֵֶֶַַַַַַָָהּכתּוב

מרמס. ּוצבא קדׁש מתי ְְְִֶַַָָָֹועד

אין הּׁשליׁשי. ּבּיֹום הּזבח מּבׂשר והּנֹותר ְְְִִִֵַַַַַַָָ(יז)

הּׁשליׁשי לּיֹום הּנֹותר ׁשּיהיה הּכתּוב ְְְִִִִֶֶַַַַַָָענין

רּבֹותינּו למדּו ׁשּכבר ּבּלילה, ויאכל ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָנׂשרף,

ּתהיּו קדֹוׁשים ּבפרׁשת הּכתּוב מן נו:) ְְְְִִִִַַָָָָ(זבחים

ּבאׁש הּׁשליׁשי יֹום עד והּנֹותר ו) יט ְְְִִֵַַַַָָָ(להּלן

טעּון ּכלל ימים מּׁשני ּׁשּיּׁשאר מה ׁשּכל ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָיּׂשרף,

עם ּדבק אינֹו הּׁשליׁשי ּבּיֹום אבל ְְֲִִִֵֵֵַַָָָׂשרפה.

ּתּׂשרף, ּבאׁש עם ּדבּוק הּוא אבל ְֲִִֵֵַָָָָָוהּנֹותר,

נאכל ׁשּלא הּזבח, מּבׂשר הּנֹותר ּכי ְֱִִֶֶֶַַַַַַָֹֹיאמר

ּבּיֹום ּבאׁש יּׂשרף ּומּמחרת, הקריבֹו ְְֳִִִֵֵַַָָָָּביֹום

נה.) (זבחים ׁשאמרּו זהּו ּבּבקר. ְְְִִִֶֶֶַַָָֹהּׁשליׁשי
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ולילה ליֹום נאכלין ÏÎ‡È.ׁשּיהיּו B�a¯˜ ÌBÈa∑לחמּה זמן – ּבׂשרּה aŒ„Ú˜¯.וכזמן epnÓ ÁÈpÈŒ‡Ï∑אבל ְְְֱִִֶֶַָָָ¿»¿»≈»≈ְְְְְִַַַָָָ…«ƒ«ƒ∆«…∆ֲָ
העברה מן האדם להרחיק ּכדי חצֹות'? 'עד אמרּו לּמה אםּֿכן, הּלילה. ּכל הּוא ברכות)אֹוכל רמב"ן.(ריש ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָ

(æè)øãð-íàå|Bçáæ-úà Báéø÷ä íBéa Bðaø÷ çáæ äáãð Bà §¦¤¤́´§¨À̈¤µ©¨§¨½§²©§¦¬¤¦§−
:ìëàé epnî øúBpäå úøçnîe ìëàé¥«¨¥®¦¨´¢½̈§©¨¬¦¤−¥«¨¥«

i"yx£‰·„� B‡ ¯„�ŒÌ‡Â∑ׁשּמפרׁש ּכמֹו ימים, לׁשני ונאכלת לחם, טעּונה אינּה נס, ׁשל הֹודאה על הביאּה ׁשּלא ¿ƒ∆∆¿»»ְְְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹ
epnÓ.ּבענין ¯˙Bp‰Â ˙¯ÁnÓe∑יאכל יאכל'(ּבראׁשֹון מּמּנּו 'והּנֹותר אחרים: הרּבה)ספרים ּכמֹוה ויׁש היא, יתרה זֹו ו"ו . ְִָָƒ»√»¿«»ƒ∆ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָ

וענה" ואּיה צבעֹון בני "ואּלה ּכגֹון: כד)ּבּמקרא, לו מרמס"(בראשית וצבא וקדׁש "ּתת יג), ח רמב"ן.(דניאל ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

(æé):óøOé Làa éLéìMä íBia çáfä øNaî øúBpäåרמב"ן §©−̈¦§©´©¨®©©Æ©§¦¦½¨¥−¦¨¥«

(çé)éLéìMä íBia åéîìL çáæ-øNaî ìëàé ìëàä íàå§¦´¥«¨´ŸÂ¥«¨¥Â¦§©¤̧©§¨¹̈©´©§¦¦»
Lôpäå äéäé ìebt Bì áLçé àì Búà áéø÷nä äöøé àì́Ÿ¥«̈¤¼©©§¦´ŸÀ¯Ÿ¥«¨¥²−¦´¦«§¤®§©¤²¤

:àOz dðåò epnî úìëàä̈«Ÿ¤¬¤¦¤−£Ÿ¨¬¦¨«
i"yx£,'B‚Â ÏÎ‡È ÏÎ‡‰ Ì‡Â(ת"כ)ּבּׁשליׁשי מּמּנּו אכל אם יכֹול מדּבר. הּכתּוב ּבּׁשליׁשי לאכלֹו ּבׁשחיטה ּבמחּׁשב ¿ƒ≈»…≈»≈¿ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

˜¯d�aטז ˙ÒÎ� ‡z·„� B‡ ‡¯„� Ì‡Â¿ƒƒ¿»¿«¿»ƒ¿«À¿¿≈
‡ÓBÈ·e ÏÎ‡˙È d˙ÒÎ� ·¯˜È Èc ‡ÓBÈa¿»ƒ¿»≈ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿»

:ÏÎ‡˙È dpÓ ¯‡zL‡„e È‰B¯˙·„¿«¿ƒ¿ƒ¿»«ƒ≈ƒ¿¬≈

ÈÏz˙‡‰יז ‡ÓBÈa ‡˙ÒÎ� ¯ÒaÓ ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒ¿«ƒ¿¿»¿»¿ƒ»»
:„˜BzÈ ‡¯e�a¿»ƒ»

�ÒÎ˙יח ¯ÒaÓ ÏÎ‡˙È ‡ÏÎ‡˙‡ Ì‡Â¿ƒƒ¿¬»»ƒ¿¬≈ƒ¿«ƒ¿«
‡ÂÚ¯Ï ‡‰È ‡Ï ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa È‰BL„e˜¿ƒ¿»¿ƒ»»»¿≈¿«¬»
‡‰È ˜Á¯Ó dÏ ·LÁ˙È ‡Ï d˙È ·¯˜Ócƒ¿»≈»≈»ƒ¿¬≈≈¿»»¿≈

:Ïa˜È d·BÁ dpÓ ÏeÎÈ˙c L�‡Â∆¡«¿≈ƒ≈≈¿«≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ואמר עּמֹו, הּׂשאֹור וכלל הּדבׁש, מן ְְְְִִֶַַַַָָָָֹׁשּיבאּו

אבל אתם, ּתקריבּו ראׁשית קרּבן ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹּבׁשניהם:

אֹותֹו, לפרט צר אין ּבמקֹומֹו המפרׁש ְְְְִִֵֶַַָֹֹֹּבּׂשאֹור

יּומת מֹות ּבמחלליה הּכתּוב יתנה לא ְְְִִֶֶַַַָָָֹּכי

ּובערות הּקרּבנֹות, מעבֹודת חּוץ יד) לא ְְְְֲֵֶַַַָָ(ׁשמֹות

היבמה. מן חּוץ טז) יח (ּולהּלן אחי ְְִִֵֶַַָָָָאׁשת

רּבּויין ּכאן יׁש ׁשלמיו. ּתֹודת זבח ּובׂשר ְְִִֵֶַַַָָָ(טו)

נזיר ואיל ואׁשם חּטאת לרּבֹות ְְְְִֵֵַַַָָָָהרּבה,

ליֹום נאכלין ׁשּיהיּו עׂשר ארּבעה ְְְֱֲִִִֶֶַַַָָָָָוחגיגת

ׁשחגיגת נכֹון, זה ואין רּׁש"י. לׁשֹון ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָולילה.

אחד ולילה ימים לׁשני נאכלת עׂשר ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָארּבעה

ּפסחים ּבמּסכת ׁשנינּו וכן ׁשלמים, ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָּכׁשאר

הראׁשֹון ּבּיֹום ּבערב ּתזּבח אׁשר ְֲִִֶֶֶַַָָ(עא:):

הּכתּוב עׂשר ארּבעה ּבחגיגת ד), טז ְְֲִִַַַַָָָָָָ(ּדברים

אחד, ולילה ימים לׁשני ׁשּנאכלת ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמדּבר

לּבקר, הראׁשֹון ּבּיֹום (ׁשם) אֹומר ְִֵֶֶֶַַָָֹׁשּכׁשהּוא

זה ּכתב עצמֹו ורּׁש"י אמּור. ׁשני ּבקר ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹהרי

(ׁשם). אנכי ראה ְְִֵֵֶָָֹּבסדר

Ï·‡ּפסחיםּב) ּתימא ּבן ּכדברי הרב סבר כאן ¬»ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָ

ׁשהיא עׂשר ארּבעה חגיגת ּדאמר ְְֲִִֶַַַָָָָָע.)

ליֹום ונאכלת ּכפסח היא הרי הּפסח עם ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּבאה

ואינּה חצֹות, עד צלי אּלא נאכלת ואינּה ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָולילה,

אינּה ּתימא ּבן לדברי אבל ּבּלילה. אּלא ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָנאכלת

לכל ּכפסח ׁשהיא אּלא הּללּו, ּברּבּויין ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָּבאה

ׁשנה, ּובן וזכר הּצאן מן אּלא ּבאה ואינּה ְְִֵֶֶַָָָָָָָָָָֹּדבר,

זבח לּבקר ילין ולא כה) לד (ׁשמֹות ְְְִִִִֶֶַַָֹֹמּדכתיב

התם. ּכדאיתא וכּו' הּפסח ְְִִַַַָָָָחג

Ï·‡ּבתֹורת הּׁשנּויה מּבריתא זה הרב ּכתב ¬»ְְְִֶַַַַַָָָָָ

ּתֹודת זבח ּובׂשר ּדקּתני: (ּכאן), ְְֲִִֶַַַָָָֹּכהנים

ללּמד ּבא זה הרי יאכל, קרּבנֹו ּביֹום ְְְְֲֵֵֵֵֶַָָָָָָׁשלמיו

ליֹום נאכלין ׁשּיהיּו אחד ליֹום הּנאכלין ְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַָָָעל

הּלחם, לרּבֹות ּומּנין ּתֹודה, אּלא לי אין ְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָאחד,

הּולדֹות את לרּבֹות ּומּנין קרּבנֹו, לֹומר ְְְְִִֶַַַַַָָָּתלמּוד

ּומּנין ּובׂשר, לֹומר ּתלמּוד הּתמּורֹות, ְְְְִִֶַַַַַואת

זבח, לֹומר ּתלמּוד ואׁשמֹות, חּטאֹות ְְֲֶַַַַַַָָלרּבֹות

מחמת הּבאים ּוׁשלמים נזיר ׁשלמי לרּבֹות ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָּומּנין

הּבריתא היא זֹו ׁשלמיו. לֹומר ּתלמּוד ְְְִֶַַַַַַָָָָהּפסח,

ַהּזֹו.

L¯Ùeהּפסח מחמת הּבאים ּבׁשלמים הרב ≈«ְֲִִִֵֶַַַַַָָָ

ּבאה ׁשהיא עׂשר ארּבעה חגיגת ְֲִִִֶֶַַָָָָָָׁשהיא

ּבפרק ּפסחים ּבמּסכת מצאתי וכן הּפסח. ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָעם

ּבׁשלמים לׁשֹונֹות ּבׁשני ׁשּפרׁש (צו:) ׁשהיה ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָמי

חגיגת אחר לׁשֹון וכתב: הּפסח, מחמת ְֲֲִִֵֶַַַַַַַַָָָהּבאים

ּבכאן הרב וסמ ׁשמעּתי. וזֹו עׂשר, ְְְְְִַַַַָָָָָָָָארּבעה

ׁשלמים אּלא ּכן, הּדבר ואין ׁשמּועתֹו. ְְְִֵֵֶַַָָָָָעל

הּפס מחמת ּכגֹוןהּבאים הּפסח, מֹותר הינּו ח ְְֲִֵֶֶַַַַַַַַָ

ּדכיון ּבאחר, ּבעליו ׁשּנתּכּפרּו ּופסח ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָּתמּורתֹו

אף ולילה ליֹום אּלא נאכל אינֹו ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּמּתחּלתֹו

נאכלת עׂשר ארּבעה חגיגת אבל ּכן, ְֱֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָסֹופֹו

חכמים. ּכדברי ימים לׁשני ְְְֲִִִִִֵֵָָהיא

ÔÎÂ,ּגּופּה ּבריתא ּבאֹותּה ּכהנים ּבתֹורת ׁשנינּו ¿≈ְְְֲִִַַָָָָָֹ

זה הרי ּומּמחרת, ו) (הל' סֹופּה: ְֲֳִִֵֶָָָָָּדקּתני

ׁשּיהיּו ימים לׁשני הּנאכלים על ללּמד ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבא

מּנין ׁשלמים, אּלא לי אין ימים, לׁשני ְְֱִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָנאכלים

ארּבה וכּו', ּבזמּנּה ׁשּבאה החגיגה את ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָלרּבֹות

הּבאה לחגיגה מּנין ּבזמּנּה, ׁשּבאה החגיגה ְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָאת

וכּו'. הּפסח ְִֶַַעם

יתרה וא"ו יאכל. מּמּנּו והּנֹותר ּומּמחרת ְְֳִִֵֵֵֶַָָָָָָ(טז)

ּכגֹון: ּבּמקרא, הרּבה ּכמֹוהּו ויׁש זֹו, ְְְְִִֵֵַַָָהיא

לו (ּבראׁשית וענה ואּיה צבעֹון בני ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָואּלה

ח (ּדנּיאל מרמס וצבא וקדׁש ּתת וכן: ְְְְִִֵֵֵֶָָָָֹכד),

אברהם. רּבי ּפרׁש וכן רּׁש"י. לׁשֹון ְְְִִֵֵֵַַַָָיג).

ÈÙÏe:ׁשאמר ּבעבּור הּזה, הּכתּוב ענין ּדעּתי ¿ƒְְֲִִֶֶַַַַַַָָ

ּומּמחרת, יאכל זבחֹו את הקריבֹו ְְְֳִִִֵֵֶַַָָּביֹום

ּבׁשני ׁשּיאכל מצוה ׁשּתהא ּבמׁשמע ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹוהיה

מּקצתֹו ויּניח הראׁשֹון ּבּיֹום מּקצתֹו יאכל ְְְִִִִִַַַַָָָָֹימים,

מּמּנּו והּנֹותר לבאר: חזר ּולפיכ ְְְְִִֵֶַַָָָָָָלמחר,

מּמּנּו ׁשּיׁשאיר לא ּומּמחרת יאכל, ְֳִִִִֵֵֶֶַָָָָֹּבראׁשֹון

ליֹום ּכּלֹו להּניח רּׁשאי ׁשּיהא ולא ְְְְְִֵֶַַַַַָָֹֻּבכּונה,

ּבראׁשֹון, מּמּנּו ׁשּיאכל מצוה אבל ְֲֳִִִֶֶַַָָָָָֹהּמחרת,

הּנזּכר. ּבּמחרת יאכל ּבמקרה ְְְְֳִִֵֵֶַַַָָָָָוהּנֹותר

ÔÈ�Ú‰Âאמרּו למדנּוהּו, רּבֹותינּו מּדברי הּזה ¿»ƒ¿»ְְְְִִֵֵֶַַַָ

הקריבֹו ּביֹום (ּכאן): ּכהנים ְְְֲִִַַָֹּבתֹורת

יכֹוליאכ ראׁשֹון יֹום מּמּנּו להאכל מצוה ל, ְְִִִֵֵֵֵֶָָָָ

לאכלֹו מצּוה יכֹול ּומּמחרת, לֹומר ּתלמּוד ְְְְֳִֶַַָָָָֻֻּכּלֹו,

הֹותיר אם והּנֹותר, לֹומר ּתלמּוד ימים, ְְְִִִִֵַַַָָּבׁשני

לׁשני ּכּלֹו הֹותיר אם יכֹול והּנֹותר אי ְְִִִִִֵַָָֻהֹותיר,

אפּלּו יאכל לֹומר ּתלמּוד ּפסּול, יהא ְְֲִִֵֵֵַַָָָימים

ֻּכּלֹו.

Ì‡Â:יתּפרׁש ּכן ּגם יתרה, הּוא"ו ּתעׂשה ¿ƒְְֲִֵֵֵֶַַַָָָ

ׁשּיֹותיר לא יאכל, מּמּנּו הּנֹותר ֳִִִֵֵֶֶַָָָָֹּומּמחרת

ּב"תת הּוא"ו היתה לּמה ידעּתי ולא ְְְְְִֵַַַַָָָָָָֹלדעת.

ענין ּכי רּׁש"י, אצל יתרה מרמס" ּוצבא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹוקדׁש

ׁשֹומם, הּפׁשע ּתת מתי עד ׁשּיׁשאל ְִֵֵֶֶַַַַַַָָהּכתּוב

מרמס. ּוצבא קדׁש מתי ְְְִֶַַָָָֹועד

אין הּׁשליׁשי. ּבּיֹום הּזבח מּבׂשר והּנֹותר ְְְִִִֵַַַַַַָָ(יז)

הּׁשליׁשי לּיֹום הּנֹותר ׁשּיהיה הּכתּוב ְְְִִִִֶֶַַַַַָָענין

רּבֹותינּו למדּו ׁשּכבר ּבּלילה, ויאכל ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָנׂשרף,

ּתהיּו קדֹוׁשים ּבפרׁשת הּכתּוב מן נו:) ְְְְִִִִַַָָָָ(זבחים

ּבאׁש הּׁשליׁשי יֹום עד והּנֹותר ו) יט ְְְִִֵַַַַָָָ(להּלן

טעּון ּכלל ימים מּׁשני ּׁשּיּׁשאר מה ׁשּכל ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָיּׂשרף,

עם ּדבק אינֹו הּׁשליׁשי ּבּיֹום אבל ְְֲִִִֵֵֵַַָָָׂשרפה.

ּתּׂשרף, ּבאׁש עם ּדבּוק הּוא אבל ְֲִִֵֵַָָָָָוהּנֹותר,

נאכל ׁשּלא הּזבח, מּבׂשר הּנֹותר ּכי ְֱִִֶֶֶַַַַַַָֹֹיאמר

ּבּיֹום ּבאׁש יּׂשרף ּומּמחרת, הקריבֹו ְְֳִִִֵֵַַָָָָּביֹום

נה.) (זבחים ׁשאמרּו זהּו ּבּבקר. ְְְִִִֶֶֶַַָָֹהּׁשליׁשי
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וכן ּבּׁשליׁשי. נפסל ואינֹו נפסל הּוא הקרבה ּבׁשעת – יחׁשב" לא אתֹו "הּמקריב לֹומר: ּתלמּוד למפרע? ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָֹֹיּפסל
יהיה ּפּגּול – חּׁשב ואם ּבמחׁשבה, זאת ּתעלה לא הקרבתֹו ּבׁשעת epnÓ.ּפרּוׁשֹו: ˙ÏÎ‡‰ LÙp‰Â∑ּבתֹו אפּלּו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ¿«∆∆»…∆∆ƒ∆ְֲִ

ּתּׂשא עֹונּה .הּזמן ְֲִַַָָ

(èé)óøOé Làa ìëàé àì àîè-ìëa òbé-øLà øNaäå§©¨º̈£¤¦©³§¨¨¥Æ´Ÿ¥«¨¥½¨¥−¦¨¥®
:øNa ìëàé øBäè-ìk øNaäå§©̧¨½̈¨¨−Ÿ©¬¨¨«

i"yx£¯Na‰Â∑יאכל לא ּבכלֿטמא, יּגע אׁשר ׁשלמים קדׁש ׁשהּפנימי∑Na‰Â¯.ׁשל מקצתֹו, ׁשּיצא איבר לרּבֹות ¿«»»ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ¿«»»ְְְִִִֵֶֶַַָָָָ
Na¯.מּתר ÏÎ‡È ¯B‰ËŒÏk∑(עט ׁשּנאמר(פסחים לפי לֹומר? ּתלמּוד כז)מה יב והּבׂשר(דברים וגֹו' יּׁשפ זבחי "ודם : ָֻ»»…«»»ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

ּבׂשר" יאכל "ּכלֿטהֹור נאמר: לכ הּבעלים? אּלא ׁשלמים יאכלּו לא יכֹול ÏÎ‡È.ּתאכל", ¯B‰ËŒÏk ¯Na‰Â) ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ¿«»»»»…«
¯Na∑אהל "ּבחצר ׁשּכתּוב: ּכמֹו אסּורה, – לּקלעים חּוץ יצאּו ׁשאם ואׁשם, ּבחּטאת ל ּׁשאסרּתי מה ּכל ּכלֹומר: »»ְְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

העיר ּבכל אפּלּו ּבׂשר", יאכל טהֹור "ּכל :ל אֹומר אני זה ּבבׂשר יאכלּוה", .)מֹועד ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָָֹֹ

(ë)ýåýéì øLà íéîìMä çáfî øNa ìëàz-øLà Lôpäå§©¤¹¤£¤Ÿ©´¨À̈¦¤³©©§¨¦Æ£¤´©«Ÿ̈½
:äénòî àåää Lôpä äúøëðå åéìò Búàîèå§ª§¨−¨¨®§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¥«©¤«¨

i"yx£ÂÈÏÚ B˙‡ÓËÂ∑(ת"כ מג, אּלא(זבחים ּכרת ענּוׁש אינֹו הּטמא את ׁשאכל טהֹור אבל מדּבר, הּכתּוב הּגּוף ּבטמאת ¿À¿»»»ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ
חכמים אּלא ּבּתֹורה, מפרׁשת אינּה הּטהֹור את ׁשאכל טמא ואזהרת וגֹו'". ּבכלֿטמא אׁשרֿיּגע "והּבׂשר ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹאזהרה

ׁשוה. ּבגזרה ר)(ת"כלמדּוה ּודרׁשּוה הּגּוף, ּבטמאת קדׁשים ּבאֹוכלי אמּורֹות ּכרתֹות ּבׁשבּועֹותג' ו)ּבֹותינּו אחת(דף ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָֻ
וקדׁשיו מקּדׁש טמאת על אּלא נאמר ׁשּלא ויֹורד, עֹולה קרּבן על ללּמד ואחת לפרט ואחת .לכלל, ְְְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

(àë)Bà íãà úàîèa àîè-ìëa òbú-ék Lôðå|äîäáa §¤¹¤¦«¦©´§¨¨¥À§ª§©³¨¨Æ´¦§¥¨´
íéîìMä çáæ-øNaî ìëàå àîè õ÷L-ìëa Bà äàîè§¥À̈µ§¨¤´¤¨¥½§¨©²¦§©¤¬©©§¨¦−

:äénòî àåää Lôpä äúøëðå ýåýéì øLàרמב"ן £¤´©«Ÿ̈®§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¥«©¤«¨

(áë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(âë)æòå áNëå øBL áìç-ìk øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ¨¥¹¤¬§¤²¤¨¥−
:eìëàú àì¬ŸŸ¥«

(ãë)ìëàå äëàìî-ìëì äNòé äôøè áìçå äìáð áìçå§¥³¤§¥¨Æ§¥´¤§¥½̈¥«¨¤−§¨§¨¨®§¨−Ÿ
:eäìëàú àì¬Ÿ«Ÿ§ª«

i"yx£‰Î‡ÏÓŒÏÎÏ ‰NÚÈ∑(ת"כ כג, נבלֹות(פסחים טמאת מטּמא ׁשאינֹו החלב, על ולּמד ˙‡e‰ÏÎ.ּבא ‡Ï ÏÎ‡Â∑ ≈»∆¿»¿»»ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֻ¿»………¿À
הנשה) גיד פרק ׁשל(חולין לאו על אף יתחּיב אכלֹו, ׁשאם חלב, אּסּור על ויחּול ּוטרפה נבלה אּסּור יבֹוא ּתֹורה: ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָאמרה

אּסּור על חל אּסּור אין ּתאמר: ולא .נבלה, ְְִִֵֵַַָָֹֹ

(äë)äpnî áéø÷é øLà äîäaä-ïî áìç ìëà-ìk ék¦µ¨Ÿ¥´¥½¤¦©̧§¥½̈£¤̧©§¦¬¦¤²¨
:äénòî úìëàä Lôpä äúøëðå ýåýéì äMàרמב"ן ¦¤−©«Ÿ̈®§¦§§¨²©¤¬¤¨«Ÿ¤−¤¥«©¤«¨

Ï‡יט ·‡ÒÓ ÏÎa ·¯˜È Èc ‡L„e˜ ¯Ò·e¿«¿»ƒƒ¿«¿»¿»»»
Èc Ïk ‡L„e˜ ¯Ò·e „˜BzÈ ‡¯e�a ÏÎ‡˙Èƒ¿¬≈¿»ƒ»¿«¿»»ƒ

:‡L„e˜ ¯Òa ÏeÎÈÈ ‡L„e˜· ÈÎ„¿≈¿¿»≈¿«¿»

Ècכ ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓ ‡¯Òa ÏeÎÈ˙ Èc L�‡Â∆¡«ƒ≈ƒ¿»ƒƒ¿«¿«»ƒ
‡L�‡ ÈˆÈzLÈÂ È‰BÏÚ d˙·BÒÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿¿≈¬ƒ¿ƒ¿≈≈¬»»

:dnÚÓ ‡È‰‰«ƒ≈««

BÒa‡·˙כא ·‡ÒÓ ÏÎa ·¯˜˙ È¯‡ L�‡Â∆¡«¬≈ƒ¿«¿»¿»»¿¬«
‡ˆ˜L ÏÎa B‡ ‡·‡ÒÓ ‡¯ÈÚ·a B‡ ‡L�‡¬»»ƒ¿ƒ»¿»¬»¿»ƒ¿»
Ì„˜ Èc ‡iL„e˜ ˙ÒÎ� ¯ÒaÓ ÏeÎÈÈÂ ·‡ÒÓ¿»»¿≈ƒ¿«ƒ¿«¿«»ƒ√»

:dnÚÓ ‡È‰‰ ‡L�‡ ÈˆÈzLÈÂ ÈÈ¿»¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ≈««

ÓÈÓÏ¯:כב ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Bz¯כג ·¯z Ïk ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»»¿«
:ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡fÚÂ ¯n‡Â¿ƒ»¿ƒ»»≈¿

ÏÎÏכד „·Ú˙È ‡¯È·z ·¯˙e ‡ÏÈ·� ·¯˙e¿«¿ƒ»¿«¿ƒ»ƒ¿¬≈¿»
:dpÏÎÈ˙ ‡Ï ÏÎÈÓe ‡z„·Úƒƒ¿»≈«»≈¿À≈

Ècכה ‡¯ÈÚa ÔÓ ‡a¯z ÏeÎÈ„ Ïk È¯‡¬≈»¿≈«¿»ƒ¿ƒ»ƒ
‡L�‡ ÈˆÈzLÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡�a¯˜ dpÓ Ôe·¯˜È¿»¿ƒ«À¿»»√»¿»¿ƒ¿≈≈¬»»

:dnÚÓ ÏeÎÈ˙ È„ƒ≈≈««

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבּלילה ּכי אחד, ולילה ימים לׁשני ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָנאכלים

הּכתּוב הצרי ּכי נׂשרף, ולא נאכל אינֹו ְְְֱִִִִִֵֵֶַַָָָֹהּׁשני

ּבּיֹום, ׁשּתהיה הּללּו הּמקּדׁשים ּפסּולי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֻלׂשרפת

ּבּיֹום הּכׁשרים ׁשהקרבת .ּכמֹו ְְְִֵֶַַַַָ

ּדר הּכתּוב אחז טמאה. ּבבהמה אֹו ְְִֵֵֶֶַַָָָָ(כא)

לכּלן, הּדין והּוא הּטמאים, קצת והזּכיר ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָֻקצרה

ּבּה נגע אם טהֹורה ּבהמה ּבנבלת אף ְְְְִִִֵַַַָָָָּכי

הּכריתֹות וענין הּזה. הּכרת חּיב קדׁשים ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָואכל

כט) יח (להּלן עריֹות ּבפרׁשת אֹותֹו ְְֲֲֵַַָָָָָאבאר

ְֶַּבע"ה.

יקריב אׁשר הּבהמה מן חלב אכל ּכל ּכי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ(כה)

מן ּפרּוׁשֹו ׁשּיהיה יּתכן לא ְִִִִֵֵֶֶֶָָֹמּמּנה.

את ּולהֹוציא קרּבן, עצמּה ׁשהיא ְְְְִִֵֵֶַַָָָָהּבהמה

וּיקרא ּבסדר אסר ּכבר הּכתּוב ּכי ְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻהחּלין,

ּתנאי ׁשם ואין חלב ּכל סתם יז) ג ְְְְֵֵֵֶַָָָ(לעיל

ev zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'c iyily meil inei xeriy
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i"yx£'B‚Â ‰�È‡È·z ÂÈ„È∑(ס"א מּלמּטה(מנחות ּכהן ויד ּבּה, נתּונין והחזֹות והחלב מלמעלה הּבעלים יד ׁשּתהא »»¿ƒ∆»¿ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
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אחר ּבמקֹום האמּור וזהּו למּטה. והחלב למעלה החזה נמצא הּמניף, הּכהן ליד ּוכׁשּנֹותנֹו החזה, י)על "ׁשֹוק(לקמן : ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
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ׁשּנאמר וזהּו כ)למּטה, ט ּכהנים(שם ׁשּׁשלׁשה למדנּו, הּמזּבחה". החלבים וּיקטר עלֿהחזֹות אתֿהחלבים "וּיׂשימּו : ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
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החזה אף ׁשּיהא יכֹול החזה", על אתֿהחלב ה' אּׁשי "את ׁשּנאמר: לפי האּׁשים. מן הּוא ׁשּיהא ולא ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹמביאֹו,
וגֹו'" להניף החזה "את נאמר: לכ רמב"ן.לאּׁשים, ְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָ
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ׁשֹור חלב ּכל ּתחּלה אסר ּכאן וגם ְְְִִֵֶַַָָָָוׁשּיּור,

ּבאּסּור והּטרפה הּנבלה חלב ואסר ועז, ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָוכׂשב

לּׁשם. קרּבנֹות ואינן כד), (ּבפסּוק ְְְֵֵֵֶַַָָָָהחלב

„BÚÂעֹולם חּקת יז): ג (לעיל ׁשם ׁשאמר ¿ְֵֶַַָָָֻ

יּמצא ולא מֹוׁשבתיכם, ּבכל ְְְְִֵֵֵֶֶָֹֹֹֹֹלדרתיכם

מֹוׁשבתיכם". "ּבכל הּקרּבנֹות עניני ְְְְְִֵֵֶַָָָָֹֹּבכל

"לחק אמר ח) יח (ּבּמדּבר ּכהּנה ְְְְְִַַַָָָָֻּובמּתנֹות

"ּבכל הזּכיר ולא רּבֹות, ּפעמים ְְְְִִִַָָֹֹעֹולם"

עֹולם חּקת הּקרּבנֹות ׁשאין מּפני ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻמֹוׁשבתיכם",

אׁשר ּובּמקֹום ּבּמׁשּכן רק מֹוׁשבֹותינּו, ְְְֲִֵֶַַַָָָּבכל

ה'. ְִַיבחר

Ï‡Âולחם ּבּפסּוק: הּמׁשּתּבׁש עיני יעּור ¿«ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

הּיֹום עצם עד תאכלּו לא וכרמל ְְְְִֶֶֶַַַָֹֹוקלי

חּקת אלהיכם קרּבן את הביאכם עד ְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָֹֻהּזה

יד), כג (להּלן מׁשבתיכם ּבכל לדרתיכם ְְְְֵֵֶֶַָָֹֹֹֹעֹולם

(ערלה מקֹום ּבכל הּתֹורה מן אסּור החדׁש ְְִִֶַָָָָָָָָּכי

לחם נאכל ׁשּלא הּכתּוב אמר ּכי מ"ט), ִֶֶֶַַַָָֹֹפ"ג

עצם עד מֹוׁשבֹותינּו ּבכל לעֹולם וכרמל ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָוקלי

הּבחירה, ּבבית הּקרּבן ׁשּנביא איןהּיֹום ואם ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

"לא אמר לא ּכי ,ואיל מּכאן יאסר לא ְִִֵֵֵַָָָָָָָֹֹֹקרּבן

אבל אלהיכם", קרּבן את הביאכם עד ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶַַָָֹֹתאכלּו

אבל ּבלבד. הּזה הּיֹום עצם עד הּוא ְֲִִֶֶֶַַַַָָהאּסּור

הּקרּבן ׁשּתביאּו הּזה", הּיֹום עצם "עד ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָּפרּוׁש

ׁשּיהיה ּכדי טעם, והּוא אֹותֹו, להביא ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָּכׁשּתּוכלּו

"הּיֹום" ׁשּיהיה ויּתכן חדׁשה. מנחה ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָהּקרּבן

הביאכם יֹום עד הּזה הּיֹום עצם עד ,ְֲֲִִֶֶֶֶַַַַָנמׁש

אלהיכם. קרּבן ְֱֵֶֶַָֹאת

‰È‡¯‰Âאׁשר הּבהמה מן ׁשּפרּוׁש הּגמּורה ¿»¿»»ְְֲִֵֵֶֶַַָָ

ּכי הּקרב, הּמין מן מּמּנה, ְִִִִִֵֶַַַָָיקריב

ּבהמה ואם ט): כז (להּלן ּבערכין נאמר ְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָָּכן

יּתן אׁשר ּכל לה' קרּבן מּמּנה יקריבּו ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹאׁשר

ּבהמה ּופרּוׁשֹו: קדׁש, יהיה לה' ְְִִֵֵֶֶֶַָֹמּמּנּו

ּכל ואם :וכ לה'. קרּבן מּמינּה ְְְְִִִִִֶַַָָָָָׁשּמקריבין

קרּבן מּמּנה יקריבּו לא אׁשר טמאה ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבהמה

הּבהמה מן ּבפרּוׁש: יאמר יא), ּפסּוק (ׁשם ְְִֵֵַַַָָָֹלה'

הפרׁש ואין מּמינּה. מקריבין ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָהּטמאה

"אׁשר רּבים ּבלׁשֹון ׁשּמזּכיר ּבין חּלּוק ְְְֲִִִִֵֶֶַַוׁשּום

ׁשּיאמר ּובין יקריבּו" לא ו"אׁשר ְְֲִִֵֶֶַַַַֹֹיקריבּו"

אׁשר ּפרּוׁשֹו: ּכי יקריב", "אׁשר יחיד ְְֲֲִִִִֵֶֶַָּבלׁשֹון

לט): יא (להּלן אמר וכן מּמּנה. אדם ְְְִִֵֶַַַָָָָָיקריבּו

לאכלה, לכם היא אׁשר הּבהמה מן ימּות ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָוכי

ּתאכל. עצמּה ׁשהיא לא הּנאכל, ְֱִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּמין

ÈÙÏeיביא אׁשר הּבהמה מן חלב ּכל ׁשאסר ¿ƒְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

יתקרב, ׁשּלא הּמין מן לא מּמינּה, ְְִִִִִֵֶַַָָָָֹֹהּקרּבן

והּטרפה הּנבלה ּכי לֹומר הּדעת על יעלה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָוׁשּמא

להזּכיר הצר מּמּנּו, יתקרב ׁשּלא ּכמין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹֻיחׁשבּו

ואכל כד) (ּבפסּוק ׁשּנאמר וזהּו אסּור, ְְְְֱֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּיהא

ּכי חלב, ּכל ּכׁשאר ּבכרת ׁשּיהיּו תאכלהּו, ְְְְִִִֵֵֶֶָָָֹֹֻלא

והּטרפ הּנבלֹות ואפּלּו יאסר הּקרב הּמין ֹותּכל ְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֹ

לֹומר מלאכה, לכל יעׂשה (ׁשם) ואמר ְְְִֵֶֶַַָָָָָָמּמּנּו.

ּבנבלֹות: יאמר ּכי נבלֹות, טמאת ּבֹו ְְְִִֵֵֵֶַַֹֻׁשאין

ׁשּלהן ּובחלב ח), יא (להּלן תּגעּו לא ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּובנבלתם

מלאכה. ּכל מּמּנּו ויעׂשּו ּבֹו ׁשּיגעּו ְְְֲִִֶֶַַָָָֹיאמר

Ì‡Âלּמה ּבלבד, ּבּקרּבנֹות החלב אסּור היה ¿ƒְְִֵֶַַַָָָָָָָ

תאכלּו" לא חלב "ּכל ּבֹו לֹומר ְֵֵֶַַָֹֹֻהצר

ׁשּיעלה צּוה ּוכבר יז) (ג וּיקרא ּבפרׁשת ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָׁשם

ה', אּׁשה נאכל ואי ניחֹוח, לריח הּמזּבח ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַֹעל

ּובׁשּתי הּכבד ּביֹותרת ּגם הזהיר לא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹולּמה

להזּכיר הצר לּמה ועֹוד, הּקרּבנֹות. מן ְְְְְְִִַַַַָָָָָֻהּכליֹות

ׁשּלא ּבּידּוע ּכי ועז, וכׂשב ׁשֹור כג) ְְִֵֶֶֶַַָָָֹ(ּבפסּוק

הּכתּוב ּׁשאמר ּומּמה מהן. אּלא קרּבן ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָיביא

את רק כג): טו (ּדברים הּמקּדׁשין ְְְִִִֵֶַַָָֻּבפסּולי

יּגיעני החלב, הזּכיר ולא תאכל, לא ְְִִִִֵֵֵֶַַָֹֹֹּדמֹו

ואפרׁשּנּו. למקֹומֹו ְְֲִֶַַָָהּמקֹום

הּכתּוב מן הּנראה החזה. על החלב את ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ(ל)

עם מּונף הּוא ׁשהחזה ּפׁשט, ּדר על ְִֶֶֶֶֶֶַַָָָהּזה

ט (להּלן ׁשאמר והּכתּוב הּׁשֹוק, ולא ְְְֲִֶַַַַַָָָָֹהחלבים

אהרן הניף הּימין ׁשֹוק ואת החזֹות ואת ְְֲִִֵֵֵֶַַָָֹכא):

עצמם. ּבפני ויניפם יחזר ּכן אחרי ּכי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָֹּתנּופה,
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(åë):äîäaìå óBòì íëéúáLBî ìëa eìëàú àì íc-ìëå§¨¨Æ´Ÿ«Ÿ§½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®¨−§©§¥¨«
i"yx£‰Ó‰aÏÂ ÛBÚÏ∑(ס וחגבים(שם ּדגים לדם ÌÎÈ˙·LBÓ.ּפרט ÏÎa∑ »¿«¿≈»ְְֲִִַַָָָ¿…¿…≈∆

א' ּבפרק קּדּוׁשין ּובמּסכת מֹוׁשבֹות. ּבכל נֹוהגת קרקע, חֹובת ואינּה הּגּוף חֹובת ׁשהיא לז)לפי לּמה(דף מפרׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
לֹומר הצר. ְַַֻ

(æë)àåää Lôpä äúøëðå íc-ìk ìëàz-øLà Lôð-ìk̈¤−¤£¤Ÿ©´¨¨®§¦§§¨²©¤¬¤©¦−
:äénòî¥«©¤«¨

(çë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(èë)åéîìL çáæ-úà áéø÷nä øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ©©§¦º¤¤³©§¨¨Æ
:åéîìL çáfî ýåýéì Bðaø÷-úà àéáé ýåýéì©«Ÿ̈½¨¦¯¤¨§¨²©«Ÿ̈−¦¤¬©§¨¨«

(ì)äæçä-ìò áìçä-úà ýåýé éMà úà äðéàéáz åéãé̈¨´§¦¤½¨¥−¦¥´§Ÿ̈®¤©¥³¤©¤«¨¤Æ
éðäì äæçä úà epàéáé:ýåýé éðôì äôeðz Búà ó §¦¤½¥´¤«¨¤À§¨¦¬Ÿ²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â ‰�È‡È·z ÂÈ„È∑(ס"א מּלמּטה(מנחות ּכהן ויד ּבּה, נתּונין והחזֹות והחלב מלמעלה הּבעלים יד ׁשּתהא »»¿ƒ∆»¿ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
‰'.ּומניפן ÈM‡ עלֿהחזה"∑‡˙ "אתֿהחלב האּׁשים? הן החלב∑ep‡È·È.ּומה נֹותן הּמטּבחים מּבית ּכׁשּמביאֹו ְִָ≈ƒ≈ִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ¿ƒ∆ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָ

אחר ּבמקֹום האמּור וזהּו למּטה. והחלב למעלה החזה נמצא הּמניף, הּכהן ליד ּוכׁשּנֹותנֹו החזה, י)על "ׁשֹוק(לקמן : ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
נֹות הּתנּופה ּולאחר וגֹו'"; להניף יביאּו החלבים אּׁשי על הּתנּופה וחזה החזההּתרּומה ונמצא הּמקטיר, לּכהן נֹו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

ׁשּנאמר וזהּו כ)למּטה, ט ּכהנים(שם ׁשּׁשלׁשה למדנּו, הּמזּבחה". החלבים וּיקטר עלֿהחזֹות אתֿהחלבים "וּיׂשימּו : ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ּבמנחֹות מפרׁש ּכ לּה; סב)זקּוקין ep‡È·È.(דף ‰ÊÁ‰ŒÏÚ ·ÏÁ‰Œ˙‡∑הּוא אֹותֹו להניף מביא? לּמה החזה ואת ְְְִִָָָָֹ∆«≈∆«∆»∆¿ƒ∆ְְִִֵֶֶֶָָָָ

החזה אף ׁשּיהא יכֹול החזה", על אתֿהחלב ה' אּׁשי "את ׁשּנאמר: לפי האּׁשים. מן הּוא ׁשּיהא ולא ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹמביאֹו,
וגֹו'" להניף החזה "את נאמר: לכ רמב"ן.לאּׁשים, ְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָ

ÔBÎÈ�·˙BÓכו ÏÎa ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡Óc ÏÎÂ¿»¿»»≈¿¿…¿»≈
:‡¯ÈÚ·„Â ‡ÙBÚc¿»¿ƒ¿ƒ»

ÈˆÈzLÈÂכז ‡Ó„ Ïk ÏeÎÈ˙ È„ ‡L�‡ Ïk»¬»»ƒ≈»¿»¿ƒ¿≈≈
:dnÚÓ ‡È‰‰ ‡L�‡¬»»«ƒ≈««

ÓÈÓÏ¯:כח ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È˙כט ·¯˜Óc ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ È�a ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»ƒ¿»≈»
d�a¯˜ ˙È È˙ÈÈ ÈÈ Ì„˜ È‰BL„e˜ ˙ÒÎ�ƒ¿«¿ƒ√»¿»«¿ƒ»À¿»≈

:È‰BL„e˜ ˙ÒÎpÓ ÈÈ Ì„˜Ï»√»¿»ƒƒ¿«¿ƒ

ÏÚל ‡a¯z ˙È ÈÈ„ ‡i�a¯˜ ˙È Ôe˙È˙ È‰B„È¿ƒ«¿»À¿»«»«¿»»«¿»«
‡Óe¯‡ d˙È ‡Ó¯‡Ï ‡È„Á ˙È dp˙ÈÈ ‡È„Á∆¿»«¿ƒ≈»∆¿»«¬»»»≈¬»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשֹור חלב ּכל ּתחּלה אסר ּכאן וגם ְְְִִֵֶַַָָָָוׁשּיּור,

ּבאּסּור והּטרפה הּנבלה חלב ואסר ועז, ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָוכׂשב

לּׁשם. קרּבנֹות ואינן כד), (ּבפסּוק ְְְֵֵֵֶַַָָָָהחלב

„BÚÂעֹולם חּקת יז): ג (לעיל ׁשם ׁשאמר ¿ְֵֶַַָָָֻ

יּמצא ולא מֹוׁשבתיכם, ּבכל ְְְְִֵֵֵֶֶָֹֹֹֹֹלדרתיכם

מֹוׁשבתיכם". "ּבכל הּקרּבנֹות עניני ְְְְְִֵֵֶַָָָָֹֹּבכל

"לחק אמר ח) יח (ּבּמדּבר ּכהּנה ְְְְְִַַַָָָָֻּובמּתנֹות

"ּבכל הזּכיר ולא רּבֹות, ּפעמים ְְְְִִִַָָֹֹעֹולם"

עֹולם חּקת הּקרּבנֹות ׁשאין מּפני ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻמֹוׁשבתיכם",

אׁשר ּובּמקֹום ּבּמׁשּכן רק מֹוׁשבֹותינּו, ְְְֲִֵֶַַַָָָּבכל

ה'. ְִַיבחר

Ï‡Âולחם ּבּפסּוק: הּמׁשּתּבׁש עיני יעּור ¿«ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

הּיֹום עצם עד תאכלּו לא וכרמל ְְְְִֶֶֶַַַָֹֹוקלי

חּקת אלהיכם קרּבן את הביאכם עד ְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָֹֻהּזה

יד), כג (להּלן מׁשבתיכם ּבכל לדרתיכם ְְְְֵֵֶֶַָָֹֹֹֹעֹולם

(ערלה מקֹום ּבכל הּתֹורה מן אסּור החדׁש ְְִִֶַָָָָָָָָּכי

לחם נאכל ׁשּלא הּכתּוב אמר ּכי מ"ט), ִֶֶֶַַַָָֹֹפ"ג

עצם עד מֹוׁשבֹותינּו ּבכל לעֹולם וכרמל ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָוקלי

הּבחירה, ּבבית הּקרּבן ׁשּנביא איןהּיֹום ואם ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

"לא אמר לא ּכי ,ואיל מּכאן יאסר לא ְִִֵֵֵַָָָָָָָֹֹֹקרּבן

אבל אלהיכם", קרּבן את הביאכם עד ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶַַָָֹֹתאכלּו

אבל ּבלבד. הּזה הּיֹום עצם עד הּוא ְֲִִֶֶֶַַַַָָהאּסּור

הּקרּבן ׁשּתביאּו הּזה", הּיֹום עצם "עד ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָּפרּוׁש

ׁשּיהיה ּכדי טעם, והּוא אֹותֹו, להביא ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָּכׁשּתּוכלּו

"הּיֹום" ׁשּיהיה ויּתכן חדׁשה. מנחה ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָהּקרּבן

הביאכם יֹום עד הּזה הּיֹום עצם עד ,ְֲֲִִֶֶֶֶַַַַָנמׁש

אלהיכם. קרּבן ְֱֵֶֶַָֹאת

‰È‡¯‰Âאׁשר הּבהמה מן ׁשּפרּוׁש הּגמּורה ¿»¿»»ְְֲִֵֵֶֶַַָָ

ּכי הּקרב, הּמין מן מּמּנה, ְִִִִִֵֶַַַָָיקריב

ּבהמה ואם ט): כז (להּלן ּבערכין נאמר ְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָָּכן

יּתן אׁשר ּכל לה' קרּבן מּמּנה יקריבּו ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹאׁשר

ּבהמה ּופרּוׁשֹו: קדׁש, יהיה לה' ְְִִֵֵֶֶֶַָֹמּמּנּו

ּכל ואם :וכ לה'. קרּבן מּמינּה ְְְְִִִִִֶַַָָָָָׁשּמקריבין

קרּבן מּמּנה יקריבּו לא אׁשר טמאה ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבהמה

הּבהמה מן ּבפרּוׁש: יאמר יא), ּפסּוק (ׁשם ְְִֵֵַַַָָָֹלה'

הפרׁש ואין מּמינּה. מקריבין ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָהּטמאה

"אׁשר רּבים ּבלׁשֹון ׁשּמזּכיר ּבין חּלּוק ְְְֲִִִִֵֶֶַַוׁשּום

ׁשּיאמר ּובין יקריבּו" לא ו"אׁשר ְְֲִִֵֶֶַַַַֹֹיקריבּו"

אׁשר ּפרּוׁשֹו: ּכי יקריב", "אׁשר יחיד ְְֲֲִִִִֵֶֶַָּבלׁשֹון

לט): יא (להּלן אמר וכן מּמּנה. אדם ְְְִִֵֶַַַָָָָָיקריבּו

לאכלה, לכם היא אׁשר הּבהמה מן ימּות ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָוכי

ּתאכל. עצמּה ׁשהיא לא הּנאכל, ְֱִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּמין

ÈÙÏeיביא אׁשר הּבהמה מן חלב ּכל ׁשאסר ¿ƒְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

יתקרב, ׁשּלא הּמין מן לא מּמינּה, ְְִִִִִֵֶַַָָָָֹֹהּקרּבן

והּטרפה הּנבלה ּכי לֹומר הּדעת על יעלה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָוׁשּמא

להזּכיר הצר מּמּנּו, יתקרב ׁשּלא ּכמין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹֻיחׁשבּו

ואכל כד) (ּבפסּוק ׁשּנאמר וזהּו אסּור, ְְְְֱֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּיהא

ּכי חלב, ּכל ּכׁשאר ּבכרת ׁשּיהיּו תאכלהּו, ְְְְִִִֵֵֶֶָָָֹֹֻלא

והּטרפ הּנבלֹות ואפּלּו יאסר הּקרב הּמין ֹותּכל ְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֹ

לֹומר מלאכה, לכל יעׂשה (ׁשם) ואמר ְְְִֵֶֶַַָָָָָָמּמּנּו.

ּבנבלֹות: יאמר ּכי נבלֹות, טמאת ּבֹו ְְְִִֵֵֵֶַַֹֻׁשאין

ׁשּלהן ּובחלב ח), יא (להּלן תּגעּו לא ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּובנבלתם

מלאכה. ּכל מּמּנּו ויעׂשּו ּבֹו ׁשּיגעּו ְְְֲִִֶֶַַָָָֹיאמר

Ì‡Âלּמה ּבלבד, ּבּקרּבנֹות החלב אסּור היה ¿ƒְְִֵֶַַַָָָָָָָ

תאכלּו" לא חלב "ּכל ּבֹו לֹומר ְֵֵֶַַָֹֹֻהצר

ׁשּיעלה צּוה ּוכבר יז) (ג וּיקרא ּבפרׁשת ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָׁשם

ה', אּׁשה נאכל ואי ניחֹוח, לריח הּמזּבח ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַֹעל

ּובׁשּתי הּכבד ּביֹותרת ּגם הזהיר לא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹולּמה

להזּכיר הצר לּמה ועֹוד, הּקרּבנֹות. מן ְְְְְְִִַַַַָָָָָֻהּכליֹות

ׁשּלא ּבּידּוע ּכי ועז, וכׂשב ׁשֹור כג) ְְִֵֶֶֶַַָָָֹ(ּבפסּוק

הּכתּוב ּׁשאמר ּומּמה מהן. אּלא קרּבן ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָיביא

את רק כג): טו (ּדברים הּמקּדׁשין ְְְִִִֵֶַַָָֻּבפסּולי

יּגיעני החלב, הזּכיר ולא תאכל, לא ְְִִִִֵֵֵֶַַָֹֹֹּדמֹו

ואפרׁשּנּו. למקֹומֹו ְְֲִֶַַָָהּמקֹום

הּכתּוב מן הּנראה החזה. על החלב את ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ(ל)

עם מּונף הּוא ׁשהחזה ּפׁשט, ּדר על ְִֶֶֶֶֶֶַַָָָהּזה

ט (להּלן ׁשאמר והּכתּוב הּׁשֹוק, ולא ְְְֲִֶַַַַַָָָָֹהחלבים

אהרן הניף הּימין ׁשֹוק ואת החזֹות ואת ְְֲִִֵֵֵֶַַָָֹכא):

עצמם. ּבפני ויניפם יחזר ּכן אחרי ּכי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָֹּתנּופה,
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(àì)äæçä äéäå äçaænä áìçä-úà ïäkä øéè÷äå§¦§¦¯©Ÿ¥²¤©¥−¤©¦§¥®¨§¨¨Æ¤«¨¤½
:åéðáìe ïøäàì§©«£−Ÿ§¨¨«

i"yx£·ÏÁ‰Œ˙‡ Ô‰k‰ ¯ÈË˜‰Â∑,"לאהרן החזה "והיה ּכ ׁשהאמּורים(ת"כ)ואחר ּבעֹוד נאכל הּבׂשר ׁשאין למדנּו ¿ƒ¿ƒ«…≈∆«≈∆ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
הּמזּבח מן .למּטה ְְִִֵַַַָ

(áì):íëéîìL éçáfî ïäkì äîeøú eðzz ïéîiä ÷BL úàå§¥Æ´©¨¦½¦§¬§−̈©Ÿ¥®¦¦§¥−©§¥¤«

i"yx£˜BL∑יר ׁשל סב ׁשהּוא האמצעי, הּפרק עד הראׁש עם הּנמּכרת ארּכּבה ׁשל הּפרק .מן ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ

(âì)ïøäà éðaî áìçä-úàå íéîìMä íc-úà áéø÷nä©©§¦º¤©¯©§¨¦²§¤©¥−¤¦§¥´©«£®Ÿ
:äðîì ïéîiä ÷BL äéäú Bì̄¦«§¤²¬©¨¦−§¨¨«

i"yx£,'B‚Â ÌcŒ˙‡ ·È¯˜n‰(נט אֹו(פסחים ּדמים זריקת ּבׁשעת טמא יצא חלביו; ּולהקטיר לזריקתֹו ראּוי ׁשהּוא מי ««¿ƒ∆«¿ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָ
ּבּבׂשר חֹולק ׁשאינֹו חלבים, הקטר .ּבׁשעת ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ

(ãì)úàå äôeðzä äæç-úà ék|ézç÷ì äîeøzä ÷BL ¦Á¤£¥̧©§¹̈§¥´´©§À̈¨©̧§¦Æ
ïøäàì íúà ïzàå íäéîìL éçáfî ìàøNé-éða úàî¥¥´§¥«¦§¨¥½¦¦§¥−©§¥¤®¨«¤¥´ÂŸÂ̈§©«£¸Ÿ

:ìàøNé éða úàî íìBò-÷çì åéðáìe ïäkä©Ÿ¥³§¨¨Æ§¨½̈¥¥−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£‰Óe¯z‰ .‰Ùe�z‰∑(לז ּומֹוריד(סוכה מעלה ּומביא, מֹולי. «¿»«¿»ֲִִִֵֶַ

(äì)íBéa ýåýé éMàî åéða úçLîe ïøäà úçLî úàǽŸ¦§©³©«£ŸÆ¦§©´¨½̈¥«¦¥−§Ÿ̈®§Æ
:ýåýéì ïäëì íúà áéø÷ä¦§¦´Ÿ½̈§©¥−©«Ÿ̈«

(åì)úàî íúà BçLî íBéa íäì úúì ýåýé äeö øLàÂ£¤Â¦¨̧§Ÿ̈¹¨¥´¨¤À§Æ¨§´Ÿ½̈¥¥−
:íúøãì íìBò úwç ìàøNé éðaרמב"ן §¥´¦§¨¥®ª©¬¨−§«ŸŸ¨«

(æì)íLàìå úàhçìå äçðnì äìòì äøBzä úàǽŸ©À̈¨«Ÿ¨Æ©¦§½̈§©«©−̈§¨«¨¨®
:íéîìMä çáæìe íéàelnìå§©̧¦¦½§¤−©©§¨¦«

i"yx£ÌÈ‡elnÏÂ∑הּכהּנה חּנּו .ליֹום ¿«ƒƒְְִַָֻ

(çì)Búeö íBéa éðéñ øäa äLî-úà ýåýé äeö øLà£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤−§©´¦¨®§¸©Ÿ¹
øaãîa ýåýéì íäéðaø÷-úà áéø÷äì ìàøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥À§©§¦¯¤¨§§¥¤²©«Ÿ̈−§¦§©¬

ô :éðéñרמב"ן ¦¨«

È‰ÈÂלא ‡Áa„ÓÏ ‡a¯z ˙È ‡�‰k ˜qÈÂ¿«≈«¬»»«¿»¿«¿¿»ƒ≈
:È‰B�·ÏÂ Ô¯‰‡Ï ‡È„Á∆¿»¿«¬…¿ƒ¿ƒ

‡eL¯Ù˙‡לב Ôe�zz ‡�ÈnÈ„ ‡˜BL ˙ÈÂ¿»»¿«ƒ»ƒ¿«¿»»
:ÔBÎÈL„e˜ ˙ÒÎpÓ ‡�‰ÎÏ¿«¬»ƒƒ¿«¿≈

Ìcלג ˙È ·¯˜Óc‡a¯z ˙ÈÂ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ� ƒ¿»≈»«ƒ¿«¿«»¿»«¿»
:˜ÏÁÏ ‡�ÈnÈ„ ‡˜BL È‰z dÏÈc Ô¯‰‡ È�aÓƒ¿≈«¬…ƒ≈¿≈»¿«ƒ»»√»

BL˜‡לד ˙ÈÂ ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„Á ˙È È¯‡¬≈»∆¿»«¬»»¿»»
˙ÒÎpÓ Ï‡¯NÈ È�a ÔÓ ˙È·Ò� ‡˙eL¯Ù‡„¿«¿»»¿≈ƒƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿«
‡�‰k Ô¯‰‡Ï ÔB‰˙È ˙È·‰ÈÂ ÔB‰ÈL„e˜¿≈ƒ»ƒ»¿¿«¬…«¬»

:Ï‡¯NÈ È�a ÔÓ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï È‰B�·ÏÂ¿ƒ¿ƒƒ¿»»»ƒ¿≈ƒ¿»≈

i�a¯wÓ‡לה È‰B�a ˙e·¯e Ô¯‰‡ ˙e·¯ ‡c»¿«¬…¿¿ƒƒÀ¿»«»
Ì„˜ ‡LnLÏ ÔB‰˙È Ôe·¯˜È Èc ‡ÓBÈa ÈÈc«¿»¿»ƒ¿»¿»¿¿«»»√»

:ÈÈ¿»

ÔB‰˙Èלו Èa¯c ‡ÓBÈa ÔB‰Ï ÔzÓÏ ÈÈ „Èwt Ècƒ«ƒ¿»¿ƒ«¿¿»¿«ƒ»¿
:ÔB‰È¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜ Ï‡¯NÈ È�a ÔÓƒ¿≈ƒ¿»≈¿»»»¿»≈

hÁÏe‡˙‡לז ‡˙Á�ÓÏ ‡˙ÏÚÏ ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»«¬»»¿ƒ¿»»¿«»»
:‡iL„e˜ ˙ÒÎ�Ïe ‡i�a¯˜Ïe ‡ÓL‡ÏÂ¿«¬»»¿À¿»«»¿ƒ¿«¿«»

ÓBÈa‡לח È�ÈÒ„ ‡¯eËa ‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Ècƒ«ƒ¿»»…∆¿»¿ƒ»¿»
ÔB‰�a¯˜ ˙È ‡·¯˜Ï Ï‡¯NÈ È�a ˙È d„wÙ„ƒ«¿≈»¿≈ƒ¿»≈¿»»»»À¿»¿

:È�ÈÒ„ ‡¯a„Óa ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«¿¿»¿ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

e�È˙Ba¯Âנֹותן ׁשהיה סב.) (מנחֹות אמרּו ¿«≈ְְֵֶָָָָ

וׁשֹוק וחזה הּבעלים יד על ְְְֲִִֶַַַַָָָהחלבים

ּבחזה ּתנּופה הזּכיר ּולדעּתם מהן. ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָלמעלה

נטמאּו ּכאן): (ת"כ ּׁשאמרּו מה לדרׁש ְְְְְִִֶַַָָֹלבּדֹו,

ּתנּופה, טעּון ׁשהּוא מּנין מהם אחד ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָונׁשּתּיר

אתֹו. להניף חזה לֹומר ְְִֶַַָָֹּתלמּוד

ׁשעּורֹו: אֹותם. מׁשחֹו ּביֹום להם לתת ְְִֵֶָָָָ(לו)

לתת אֹותם מׁשחֹו ּביֹום ה' צּוה ְְֲִֵֶָָָָאׁשר

ּביֹום ּופרּוׁש עֹולם. חּקת יׂשראל ּבני מאת ְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָֻלהם

אתם הקריב ּביֹום וכן הּמׁשיחה, ּבעת ְְְְְְִִִֵֵַָָָֹמׁשחֹו,

לה), (ּפסּוק הבּדילם.לכהן ּכאׁשר ההיא ּבעת ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ

מׁשחֹו, מּיֹום מׁשחֹו, ּביֹום ּכי אמר אברהם ְְְְְִִִַַַָָָָָורּבי

לב). ח (להּלן ּובּלחם ּבּבׂשר הּנֹותר ְְֵֶַַַַָָָָָוכן:

על סיני. ּבהר מׁשה את ה' צּוה אׁשר ְֲִִֶֶֶַַָָ(לח)

הּמצֹות ּכל ּכי ּכאן) (ת"כ רּבֹותינּו ְִִֵֶֶַַָָּדר

ּופרטיהן ּכללֹותיהן סיני, ּבהר למׁשה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָנאמרּו

והּנה מֹועד, ּבאהל מהן ונׁשנּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֹודקּדּוקיהן,

ׁשנּיֹות. וּיקרא ְְְִִַָֻמצֹות

ÏÚÂאת ה' צּוה אׁשר ׁשעּורֹו: הּפׁשט ּדר ¿«ְֲִִֶֶֶֶַָָ

ּבני את צּותֹו ּוביֹום סיני ּבהר ְְְִֵֶֶַַָֹמׁשה

קרּבניהם את להקריב סיני ּבמדּבר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָיׂשראל

ּבעֹולה וכן סיני ּבהר ּבּמּלּואים צּוה ּכי ְְְִִִִִֵַַַַָָלה',

הּׁשלמים ּובזבחי ואׁשם ּבמנחה וצּוה ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָוחּטאת,

מֹועד. ּבאהל סיני ְְְִִֵֶַַֹּבמדּבר
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ß oqip 'd iriax mei ß

ç(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ïîL úàå íéãâaä úàå Bzà åéða-úàå ïøäà-úà ç÷©³¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¦½§¥Æ©§¨¦½§¥−¤´¤
úàå äçLnä|ìñ úàå íéìéàä éðL úàå úàhçä øt ©¦§¨®§¥´©´©«©À̈§¥Æ§¥´¨«¥¦½§¥−©¬

:úBvnä©©«
i"yx£Ô¯‰‡Œ˙‡ Á˜∑ּבּתֹורה ּומאחר מקּדם ׁשאין הּמׁשּכן, הקמת קדם ימים ׁשבעת נאמרה זֹו ˜Á.ּפרׁשה «∆«¬…ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻ«

Ô¯‰‡Œ˙‡∑ּומׁשכהּו ּבדברים B‚Â'.קחּנּו ˙‡hÁ‰ ¯t ˙‡Â∑ּבענין האמּורים ּתצּוה"אּלּו ּב"ואּתה הּמּלּואים צּואת ∆«¬…ְְִִֵֶָָָ¿≈«««»¿ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָ
כז) מעׂשה(שמות ּבׁשעת וזרזֹו חזר לּמּלּואים ראׁשֹון ּביֹום ועכׁשו רמב"ן.; ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָ

(â):ãòBî ìäà çút-ìà ìä÷ä äãòä-ìk úàå§¥¬¨¨«¥¨−©§¥®¤¤−©¬Ÿ¤¥«
i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙tŒÏ‡ Ï‰˜‰∑המרּבה את מעט ׁשהחזיק הּמקֹומֹות מן אחד .זה «¿≈∆∆«…∆≈ְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָֻֻ

(ã)äãòä ìäwzå Búà ýåýé äeö øLàk äLî Nòiå©©©́¤½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®©¦¨¥Æ¨«¥½̈
:ãòBî ìäà çút-ìà¤¤−©¬Ÿ¤¥«

(ä)ýåýé äeö-øLà øácä äæ äãòä-ìà äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¤¨«¥¨®¤´©¨½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−
:úBNòì©«£«

i"yx£¯·c‰ ‰Ê∑ולכבֹוד לכבֹודי ּתאמרּו ואל לעׂשֹות, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא צּוני – לפניכם עֹוׂשה ׁשאני ׁשּתראּו ּדברים ∆«»»ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּתצּוה" ּב"ואּתה ּפרׁשּתי הּמּלּואים ּדפרׁשת הּזה הענין ּכל עֹוׂשה. אני .(שם)אחי ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

iLe·Ï‡ב ˙ÈÂ dnÚ È‰B�a ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È ·¯»̃≈»«¬…¿»¿ƒƒ≈¿»¿«»
˙ÈÂ ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ˙ÈÂ ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»»¿«»»¿»

:‡i¯ÈhÙ„ ‡lÒ ˙ÈÂ ÔÈ¯Îc ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿»«»¿«ƒ«»

ÓÊ�‡:ג ÔkLÓ Ú¯˙Ï L�k ‡zL�k Ïk ˙ÈÂ¿»»¿ƒ¿»¿≈ƒ¿««¿«ƒ¿»

d˙Èד ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿»ƒ«ƒ¿»»≈
:‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡zL�k ˙LÈ�k˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿««¿«ƒ¿»

ÈwÙ„ה Èc ‡Ób˙t ÔÈc ‡zL�ÎÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»»ƒ«ƒ
:„aÚÓÏ ÈÈ¿»¿∆¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÔÎzÈÂ:הּזה ּבּמקֹום סיני, ּבהר טעם ּכי ¿ƒ»≈ְִִֶַַַַַָָ

מֹועד, ּבאהל והּוא סיני, הר ְְְִִֵֵֶַַֹלפני

(ּבּמדּבר סיני ּבהר העׂשּיה ּתמיד עלת ְְְֲִִִֵַַַַָָָָֹֻוכן

ּתמיד עֹולת ּכי מּמׁש, ּבהר אינּנּו ּכי ו), ִִִֵֶַַָָָָכח

ּדכתיב: מֹועד, ּבאהל רק ּבּה התחילּו ְְְִִִִֵֶַָֹֹלא

(ׁשמֹות וגֹו' הּמזּבח על ּתעׂשה אׁשר ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַוזה

י (ּבּמדּבר ה' מהר וּיסעּו וכן: לח), ְְְִִֵֵַַַָכט

(ּדברים הּזה ּבהר ׁשבת לכם רב וכן: ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָלג),

ו). א

ÌÚh‰Âהר לפני חנּו יׂשראל ּכי אּלה, ּבכל ¿«««ְְְִִִֵֵֵֶַָָָ

ּדכתיב לֹו, ּבקרֹוב יטסיני (ׁשמֹות ְְְִִִַָ

עמדּו וׁשם ההר, נגד יׂשראל ׁשם וּיחן ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָב):

אהל עׂשּו והּנה ּפארן. למדּבר מּׁשם נסעם ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹעד

וׁשם ּבמזרחֹו, ההר לפני אֹותֹו והקימּו ְְְְְִִִֵֵֵָָָָמֹועד

נצטּוּו הּׁשנית ּובּׁשנה הּתמיד, ּבעֹולת ְְְִִִִִֵַַַַַָָָהתחילּו

הּמחנֹות ּבתֹו האהל והעמידּו הּדגלים ְְְֱֲִִֶֶַַַַָָֹעל

ְְָָּבנסעם.

CÎÈÙÏeהּתֹורה זאת ּכי ּבכאן הּכתּוב אמר ¿ƒ»ְִַַַָָָָֹ

הּׁשם ׁשּצּוה הּקרּבנֹות ּולכל ְְִֵֶַַָָָָָָֹלעלה

ּכי יּגיד סיני, ּבמדּבר צּותֹו ּביֹום סיני ְְְְִִִִִַַַַָָֹּבהר

ׁשּלא להֹודיע סיני, ּובמדּבר סיני ּבהר ְְְְִִִִֶַַַַַָָֹהיה

ּדּבר ׁשּׁשם הּכבֹוד ּבמקֹום מּמׁש ּבהר ְְִִֵֶַַָָָָָָָהיתה

אחרי סיני ּבמדּבר ולא הּדּברֹות, עׂשרת ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַֹעּמֹו

סיני ּבמדּבר היה אבל ההר, מּלפני ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָׁשּנסעּו

אהל וׁשם לֹו, וקרֹוב ּבתחּומֹו ההר, ְְְְִִִֵֶָָָָֹמּלפני

א (לעיל הענין ּבתחּלת ׁשאמר ּכמֹו ְְְְִִִֵֵֶַַָָָמֹועד,

מאהל אליו ה' וידּבר מׁשה אל וּיקרא ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹא):

מֹועד. אהל מקֹום עּתה אֹותנּו הֹודיע ְִֵֵֶַַָָֹמֹועד,

ׁשבעת נאמרה זֹו ּפרׁשה אהרן. את קח ְְֲִֶֶֶַַַָָָָֹ(ב)

מקּדם ׁשאין הּמׁשּכן, הקמת קדם ְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹֻימים

ּדברי נהפ ולּמה רּׁש"י. לׁשֹון ּבּתֹורה. ְְְְֲִִֵַַַָָָָֹֻּומאחר

ּביֹום ּבפרׁשת צּוה ּכי ועֹוד, חּיים. ְְְֱִִִִַַָָָֹאלהים

הקמת ּבכל אֿטו) מ (ׁשמֹות הראׁשֹון ְְֲִֶַַָָָֹהחדׁש

ּכּלם, ּובמׁשיחת ּובניו אהרן ּובלביׁשת ְְְֲִִִִִַַַַָָָָֹֻהּמׁשּכן

ולא ההקמה, ּבענין מׁשה מעׂשה ׁשם ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹוסּפר

הּזה, הּמקֹום עד ּדבר ּובניו ּבאהרן ְְֲִִֶַַַַָָָָָֹהזּכיר

ואחר ּפרׁשּיֹות, ּבׁשּתי אחד ענין הפריׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָָָואי

ְַָֻהּמקּדם.

Ï·‡הּמׁשּכן ּבהקמת נצטּוה ּכי ׁשּנאמר הּנכֹון ¬»ְְֲִִִֶַַַַַַָָָָֹ

עמד וכאׁשר אֹותֹו, והקים ּבאדר, ְְְֲֲִֵֶַַַָָּבכ"ג

יתּבר הּׁשם לֹו קרא מּיד מעמדֹו על ְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָהּמׁשּכן

מעׂשה על אֹותֹו וצּוה הּכרּובים, יֹוׁשב ְְֲִִֵֵֶַַַָׁשהּוא

וּיקרא ׁשּמּתחּלת האּלה הּפרׁשּיֹות ּכל ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהּקרּבנֹות

ל רצה ּכי ּכאן, הּקרּבנֹותעד ּכל מעׂשה לּמדֹו ְְְֲִֵַַַַָָָָָָ

יׁש ּכי ּכלל, מהן ׁשּיקריב קדם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹּומׁשּפטיהם

ּוׁשלמים, ועֹולה חּטאת הּמּלּואים ְְְְְִִִַַָָָָּבקרּבנֹות

האּלה הּפרׁשּיֹות מן רק ּדיניהם ּכל יּודעּו ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹולא

אהרן את קח לֹו: אמר ּכן ואחר לֹו. ְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹׁשהקּדים

ּבמה מעׂשה ּבׁשעת אֹותֹו לזרז אּתֹו, ּבניו ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָואת

הּדבר וזה א): כט (ׁשמֹות מּתחּלה לֹו ְְְִִֶֶַַָָָָּׁשאמר

וגֹו', לי לכהן אתם לקּדׁש להם ּתעׂשה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹאׁשר

העדה ּכל ואת הּבא) (ּבּפסּוק ּבכאן לֹו ְְְִֵֵַַָָָָָָוהֹוסיף

ּבמעמד ׁשּיעׂשה מֹועד, אהל ּפתח אל ְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹהקהל

ּבאהרן ּבחר יתּבר ׁשהּׁשם ׁשּידעּו ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻּכּלם,

ְְַּובזרעֹו.

ÏÚÂהּמׁשּכן ּבמלאכת מׁשה נצטּוה הּיׁשר ּדר ¿«ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָ

לֹו ּוכׁשּנתרּצה העגל, למעׂשה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹקדם

ׁשכינתֹו ׁשּיׁשרה והבטיחֹו הּוא ּברּו ְְְְִִִֶֶַַָָָהּקדֹוׁש

ּבמקֹומּה הּמׁשּכן ׁשּמצות מעצמֹו ידע ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָּבתֹוכם

ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו עליה, ליׂשראל וצּוה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָעֹומדת,

ׁשהׁשלימּו ואחרי א). לה (ׁשם וּיקהל ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָּבפרׁשת

החדׁש ּביֹום ּפרׁשת: לֹו נאמר ְְֱֶֶַַַַָָָָֹהּמלאכה

אהל מׁשּכן את ּתקים לחדׁש ּבאחד ְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹהראׁשֹון

והקרבּת לֹו: נאמר וׁשם ב), מ (ׁשם ְְְְֱִֵֶַַָָָמֹועד

יב), ּפסּוק (ׁשם וגֹו' ּבניו ואת אהרן ְְֲֶֶַָָָָֹאת

ּובחּבתם ּבמעלתם ּובניו אהרן ׁשּגם ידע ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹוהּנה

ראׁשֹון ּביֹום וזרזֹו חזר ועכׁשו הּמקֹום, ְְְְְְִִֵֵַַַָָָלפני

מעׂשה. ּובׁשעת מּלּואים ְֲִִִֶֶַַׁשל

‰p‰Â:ׁשהקּדים אּלא ּכסדרן, הּפרׁשּיֹות ּכל ¿ƒ≈ְְְִִִִֶֶַָָָָָ

ּפסּוק (ׁשם מֹועד אהל את הענן ְֵֶֶֶַַָָָָֹויכס

ׁשהּוא ּכדעתלד), לּמּלּואים ׁשמיני ּביֹום ְְְִִִִֶַַַ

ענין ּכל לסּדר ׁשמיני), ריׁש (ּבת"כ ְְְְִִִֵֵֵַַַָרּבֹותינּו
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ç(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ïîL úàå íéãâaä úàå Bzà åéða-úàå ïøäà-úà ç÷©³¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¦½§¥Æ©§¨¦½§¥−¤´¤
úàå äçLnä|ìñ úàå íéìéàä éðL úàå úàhçä øt ©¦§¨®§¥´©´©«©À̈§¥Æ§¥´¨«¥¦½§¥−©¬

:úBvnä©©«
i"yx£Ô¯‰‡Œ˙‡ Á˜∑ּבּתֹורה ּומאחר מקּדם ׁשאין הּמׁשּכן, הקמת קדם ימים ׁשבעת נאמרה זֹו ˜Á.ּפרׁשה «∆«¬…ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻ«

Ô¯‰‡Œ˙‡∑ּומׁשכהּו ּבדברים B‚Â'.קחּנּו ˙‡hÁ‰ ¯t ˙‡Â∑ּבענין האמּורים ּתצּוה"אּלּו ּב"ואּתה הּמּלּואים צּואת ∆«¬…ְְִִֵֶָָָ¿≈«««»¿ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָ
כז) מעׂשה(שמות ּבׁשעת וזרזֹו חזר לּמּלּואים ראׁשֹון ּביֹום ועכׁשו רמב"ן.; ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָ

(â):ãòBî ìäà çút-ìà ìä÷ä äãòä-ìk úàå§¥¬¨¨«¥¨−©§¥®¤¤−©¬Ÿ¤¥«
i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙tŒÏ‡ Ï‰˜‰∑המרּבה את מעט ׁשהחזיק הּמקֹומֹות מן אחד .זה «¿≈∆∆«…∆≈ְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָֻֻ

(ã)äãòä ìäwzå Búà ýåýé äeö øLàk äLî Nòiå©©©́¤½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®©¦¨¥Æ¨«¥½̈
:ãòBî ìäà çút-ìà¤¤−©¬Ÿ¤¥«

(ä)ýåýé äeö-øLà øácä äæ äãòä-ìà äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¤¨«¥¨®¤´©¨½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−
:úBNòì©«£«

i"yx£¯·c‰ ‰Ê∑ולכבֹוד לכבֹודי ּתאמרּו ואל לעׂשֹות, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא צּוני – לפניכם עֹוׂשה ׁשאני ׁשּתראּו ּדברים ∆«»»ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּתצּוה" ּב"ואּתה ּפרׁשּתי הּמּלּואים ּדפרׁשת הּזה הענין ּכל עֹוׂשה. אני .(שם)אחי ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

ÓÈÓÏ¯:א ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

iLe·Ï‡ב ˙ÈÂ dnÚ È‰B�a ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È ·¯»̃≈»«¬…¿»¿ƒƒ≈¿»¿«»
˙ÈÂ ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ˙ÈÂ ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»»¿«»»¿»

:‡i¯ÈhÙ„ ‡lÒ ˙ÈÂ ÔÈ¯Îc ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿»«»¿«ƒ«»

ÓÊ�‡:ג ÔkLÓ Ú¯˙Ï L�k ‡zL�k Ïk ˙ÈÂ¿»»¿ƒ¿»¿≈ƒ¿««¿«ƒ¿»

d˙Èד ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿»ƒ«ƒ¿»»≈
:‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡zL�k ˙LÈ�k˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿««¿«ƒ¿»

ÈwÙ„ה Èc ‡Ób˙t ÔÈc ‡zL�ÎÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»»ƒ«ƒ
:„aÚÓÏ ÈÈ¿»¿∆¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÔÎzÈÂ:הּזה ּבּמקֹום סיני, ּבהר טעם ּכי ¿ƒ»≈ְִִֶַַַַַָָ

מֹועד, ּבאהל והּוא סיני, הר ְְְִִֵֵֶַַֹלפני

(ּבּמדּבר סיני ּבהר העׂשּיה ּתמיד עלת ְְְֲִִִֵַַַַָָָָֹֻוכן

ּתמיד עֹולת ּכי מּמׁש, ּבהר אינּנּו ּכי ו), ִִִֵֶַַָָָָכח

ּדכתיב: מֹועד, ּבאהל רק ּבּה התחילּו ְְְִִִִֵֶַָֹֹלא

(ׁשמֹות וגֹו' הּמזּבח על ּתעׂשה אׁשר ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַוזה

י (ּבּמדּבר ה' מהר וּיסעּו וכן: לח), ְְְִִֵֵַַַָכט

(ּדברים הּזה ּבהר ׁשבת לכם רב וכן: ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָלג),

ו). א

ÌÚh‰Âהר לפני חנּו יׂשראל ּכי אּלה, ּבכל ¿«««ְְְִִִֵֵֵֶַָָָ

ּדכתיב לֹו, ּבקרֹוב יטסיני (ׁשמֹות ְְְִִִַָ

עמדּו וׁשם ההר, נגד יׂשראל ׁשם וּיחן ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָב):

אהל עׂשּו והּנה ּפארן. למדּבר מּׁשם נסעם ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹעד

וׁשם ּבמזרחֹו, ההר לפני אֹותֹו והקימּו ְְְְְִִִֵֵֵָָָָמֹועד

נצטּוּו הּׁשנית ּובּׁשנה הּתמיד, ּבעֹולת ְְְִִִִִֵַַַַַָָָהתחילּו

הּמחנֹות ּבתֹו האהל והעמידּו הּדגלים ְְְֱֲִִֶֶַַַַָָֹעל

ְְָָּבנסעם.

CÎÈÙÏeהּתֹורה זאת ּכי ּבכאן הּכתּוב אמר ¿ƒ»ְִַַַָָָָֹ

הּׁשם ׁשּצּוה הּקרּבנֹות ּולכל ְְִֵֶַַָָָָָָֹלעלה

ּכי יּגיד סיני, ּבמדּבר צּותֹו ּביֹום סיני ְְְְִִִִִַַַַָָֹּבהר

ׁשּלא להֹודיע סיני, ּובמדּבר סיני ּבהר ְְְְִִִִֶַַַַַָָֹהיה

ּדּבר ׁשּׁשם הּכבֹוד ּבמקֹום מּמׁש ּבהר ְְִִֵֶַַָָָָָָָהיתה

אחרי סיני ּבמדּבר ולא הּדּברֹות, עׂשרת ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַֹעּמֹו

סיני ּבמדּבר היה אבל ההר, מּלפני ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָׁשּנסעּו

אהל וׁשם לֹו, וקרֹוב ּבתחּומֹו ההר, ְְְְִִִֵֶָָָָֹמּלפני

א (לעיל הענין ּבתחּלת ׁשאמר ּכמֹו ְְְְִִִֵֵֶַַָָָמֹועד,

מאהל אליו ה' וידּבר מׁשה אל וּיקרא ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹא):

מֹועד. אהל מקֹום עּתה אֹותנּו הֹודיע ְִֵֵֶַַָָֹמֹועד,

ׁשבעת נאמרה זֹו ּפרׁשה אהרן. את קח ְְֲִֶֶֶַַַָָָָֹ(ב)

מקּדם ׁשאין הּמׁשּכן, הקמת קדם ְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹֻימים

ּדברי נהפ ולּמה רּׁש"י. לׁשֹון ּבּתֹורה. ְְְְֲִִֵַַַָָָָֹֻּומאחר

ּביֹום ּבפרׁשת צּוה ּכי ועֹוד, חּיים. ְְְֱִִִִַַָָָֹאלהים

הקמת ּבכל אֿטו) מ (ׁשמֹות הראׁשֹון ְְֲִֶַַָָָֹהחדׁש

ּכּלם, ּובמׁשיחת ּובניו אהרן ּובלביׁשת ְְְֲִִִִִַַַַָָָָֹֻהּמׁשּכן

ולא ההקמה, ּבענין מׁשה מעׂשה ׁשם ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹוסּפר

הּזה, הּמקֹום עד ּדבר ּובניו ּבאהרן ְְֲִִֶַַַַָָָָָֹהזּכיר

ואחר ּפרׁשּיֹות, ּבׁשּתי אחד ענין הפריׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָָָואי

ְַָֻהּמקּדם.

Ï·‡הּמׁשּכן ּבהקמת נצטּוה ּכי ׁשּנאמר הּנכֹון ¬»ְְֲִִִֶַַַַַַָָָָֹ

עמד וכאׁשר אֹותֹו, והקים ּבאדר, ְְְֲֲִֵֶַַַָָּבכ"ג

יתּבר הּׁשם לֹו קרא מּיד מעמדֹו על ְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָהּמׁשּכן

מעׂשה על אֹותֹו וצּוה הּכרּובים, יֹוׁשב ְְֲִִֵֵֶַַַָׁשהּוא

וּיקרא ׁשּמּתחּלת האּלה הּפרׁשּיֹות ּכל ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהּקרּבנֹות

ל רצה ּכי ּכאן, הּקרּבנֹותעד ּכל מעׂשה לּמדֹו ְְְֲִֵַַַַָָָָָָ

יׁש ּכי ּכלל, מהן ׁשּיקריב קדם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹּומׁשּפטיהם

ּוׁשלמים, ועֹולה חּטאת הּמּלּואים ְְְְְִִִַַָָָָּבקרּבנֹות

האּלה הּפרׁשּיֹות מן רק ּדיניהם ּכל יּודעּו ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹולא

אהרן את קח לֹו: אמר ּכן ואחר לֹו. ְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹׁשהקּדים

ּבמה מעׂשה ּבׁשעת אֹותֹו לזרז אּתֹו, ּבניו ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָואת

הּדבר וזה א): כט (ׁשמֹות מּתחּלה לֹו ְְְִִֶֶַַָָָָּׁשאמר

וגֹו', לי לכהן אתם לקּדׁש להם ּתעׂשה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹאׁשר

העדה ּכל ואת הּבא) (ּבּפסּוק ּבכאן לֹו ְְְִֵֵַַָָָָָָוהֹוסיף

ּבמעמד ׁשּיעׂשה מֹועד, אהל ּפתח אל ְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹהקהל

ּבאהרן ּבחר יתּבר ׁשהּׁשם ׁשּידעּו ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻּכּלם,

ְְַּובזרעֹו.

ÏÚÂהּמׁשּכן ּבמלאכת מׁשה נצטּוה הּיׁשר ּדר ¿«ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָ

לֹו ּוכׁשּנתרּצה העגל, למעׂשה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹקדם

ׁשכינתֹו ׁשּיׁשרה והבטיחֹו הּוא ּברּו ְְְְִִִֶֶַַָָָהּקדֹוׁש

ּבמקֹומּה הּמׁשּכן ׁשּמצות מעצמֹו ידע ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָּבתֹוכם

ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו עליה, ליׂשראל וצּוה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָעֹומדת,

ׁשהׁשלימּו ואחרי א). לה (ׁשם וּיקהל ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָּבפרׁשת

החדׁש ּביֹום ּפרׁשת: לֹו נאמר ְְֱֶֶַַַַָָָָֹהּמלאכה

אהל מׁשּכן את ּתקים לחדׁש ּבאחד ְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹהראׁשֹון

והקרבּת לֹו: נאמר וׁשם ב), מ (ׁשם ְְְְֱִֵֶַַָָָמֹועד

יב), ּפסּוק (ׁשם וגֹו' ּבניו ואת אהרן ְְֲֶֶַָָָָֹאת

ּובחּבתם ּבמעלתם ּובניו אהרן ׁשּגם ידע ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹוהּנה

ראׁשֹון ּביֹום וזרזֹו חזר ועכׁשו הּמקֹום, ְְְְְְִִֵֵַַַָָָלפני

מעׂשה. ּובׁשעת מּלּואים ְֲִִִֶֶַַׁשל

‰p‰Â:ׁשהקּדים אּלא ּכסדרן, הּפרׁשּיֹות ּכל ¿ƒ≈ְְְִִִִֶֶַָָָָָ

ּפסּוק (ׁשם מֹועד אהל את הענן ְֵֶֶֶַַָָָָֹויכס

ׁשהּוא ּכדעתלד), לּמּלּואים ׁשמיני ּביֹום ְְְִִִִֶַַַ

ענין ּכל לסּדר ׁשמיני), ריׁש (ּבת"כ ְְְְִִִֵֵֵַַַָרּבֹותינּו
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(å)íúà õçøiå åéða-úàå ïøäà-úà äLî áø÷iå©©§¥´¤½¤©«£−Ÿ§¤¨¨®©¦§©¬Ÿ−̈
:íénaרמב"ן ©¨«¦

(æ)Búà Laìiå èðáàa Búà øbçiå úðzkä-úà åéìò ïziå©¦¥̧¨¹̈¤©ªÀŸ¤©©§³ŸŸÆ¨«©§¥½©©§¥³ŸÆ
áLça Búà øbçiå ãôàä-úà åéìò ïziå ìéònä-úà¤©§¦½©¦¥¬¨−̈¤¨«¥®Ÿ©©§´ŸŸÀ§¥̧¤Æ

:Ba Bì ãtàiå ãôàäבפסוקים התורה חצי ¨«¥½Ÿ©¤§¬Ÿ−«
ã ycew zegiyn zecewp ã(197 'nr ek zegiy ihewl)

החׁשן את עליו וּיׂשם . . האפד ּבחׁשב אֹותֹו וּיחּגר האפד את עליו ז־ח)וּיּתן הּוא(ח, הּסדר להרמּב"ם הראׁשֹונים: נחלקּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ

חׁשן להרמּב"ן לֹומר: ויׁש ּכאן). (ּכּכתּוב חׁשן האפד, חׁשב אפד, - ּולהרמּב"ן ּתצּוה); ּבפרׁשת (ּכּכתּוב האפד חׁשב חׁשן, ְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹֹֹֹאפד,

ׁשחלקֹו אחד ּבגד ּבגדר הם להרמּב"ם אְך החׁשן. את מּכן ּולאחר וחגירתֹו האפד את לֹובׁשים ולכן ׁשֹונים, ּבגדים ׁשני הם ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹואפד

ׁשניהם. לביׁשת ּגמר - וחֹוגרים אחד) (ּבגד והחׁשן האפד את לֹובׁשים ולכן מאחֹוריו, וחלקֹו רמב"ןמּלפניו ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

(ç)íéøeàä-úà ïLçä-ìà ïziå ïLçä-úà åéìò íNiå©¨¬¤¨−̈¤©®¤©¦¥Æ¤©½¤¤¨«¦−
:íénzä-úàå§¤©ª¦«

i"yx£ÌÈ¯e‡‰Œ˙‡∑:המפרׁש ׁשם ׁשל ּכתב ∆»ƒְְֵֶַָָֹ

(è)úôðönä-ìò íNiå BLàø-ìò úôðönä-úà íNiå©¨¬¤¤©¦§¤−¤©Ÿ®©¨̧¤©©¦§¤¹¤
ýåýé äeö øLàk Lãwä øæð áäfä õéö úà åéðt ìeî-ìà¤´¨À̈¥´¦³©¨¨Æ¥¤́©½Ÿ¤©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úà¤¤«
i"yx£˙Ù�ˆn‰ŒÏÚ ÌNiÂ∑ּבּמצנפת ּתלּוי הּציץ נמצא הּמצנפת. על נתן ּבּציץ הּקבּועים ּתכלת .ּפתילי «»∆««ƒ¿∆∆ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

(é)ïkLnä-úà çLîiå äçLnä ïîL-úà äLî çwiå©¦©³¤Æ¤¤´¤©¦§½̈©¦§©¬¤©¦§−̈
:íúà Lc÷éå Ba-øLà-ìk-úàåרמב"ן §¤¨£¤®©§©¥−Ÿ¨«

(àé)çaænä-úà çLîiå íéîòt òáL çaænä-ìò epnî æiå©©¬¦¤²©©¦§¥−©¤´©§¨¦®©¦§©̧¤©¦§¥¹©
:íLc÷ì Bpk-úàå øikä-úàå åéìk-ìk-úàå§¤¨¥À̈§¤©¦²Ÿ§¤©−§©§¨«

i"yx£ÁaÊn‰ŒÏÚ epnÓ ÊiÂ∑הּללּו ּבהּזאֹות נצטּוה היכן ידעּתי .לא ««ƒ∆««ƒ¿≈«ְְִִֵַַַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(264 'nr ek zegiy ihewl)

הּללּו ּבהּזאֹות נצטּוה היכן ידעּתי יא)לא מׁשה(ח, אל ה' ּבדּבּור יאריְך ּפעם רּבים ּבמקֹומֹות ּכי הראיתיָך "ּוכבר הרמּב"ן ּכתב ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ÈÁÒ‡Âו È‰B�a ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È ‰LÓ ·È¯˜Â¿»ƒ…∆»«¬…¿»¿ƒ¿«¿≈
:‡iÓa ÔB‰˙È»¿¿«»

ÈÓ‰a�‡ז d˙È Ê¯ÊÂ ‡�ezk ˙È È‰BÏÚ ·‰ÈÂƒ«¬ƒ»ƒ»¿»≈»≈¿∆¿»»
˙È È‰BÏÚ ·‰ÈÂ ‡ÏÈÚÓ ˙È d˙È LaÏ‡Â¿«¿≈»≈»¿ƒ»ƒ«¬ƒ»
dÏ Ô˜˙‡Â ‡„BÙ‡ ÔÈÓ‰a d˙È Ê¯ÊÂ ‡„BÙ‡≈»¿»≈»≈¿∆¿«≈»¿«¿≈≈

:da≈

È˙ח ‡�LeÁa ·‰ÈÂ ‡�LeÁ ˙È È‰BÏÚ ÈeLÂ¿«ƒ¬ƒ»¿»ƒ«¿¿»»
:‡iÓz ˙ÈÂ ‡i¯e‡«»¿»À«»

ÏÚט ÈeLÂ dLÈ¯ ÏÚ ‡zÙ�ˆÓ ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»ƒ¿∆¿»«≈≈¿«ƒ«
‡·‰„„ ‡ˆÈˆ ˙È È‰Bt‡ Ï·˜Ï ‡zÙ�ˆÓƒ¿∆¿»»√≈«ƒ»ƒ»¿«¬»
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‡L„e˜„ ‡ÏÈÏk¿ƒ»¿¿»¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

È˙י Èa¯Â ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙È ‰LÓ ·ÈÒ�e¿ƒ…∆»ƒ¿»ƒ¿»¿«ƒ»
:ÔB‰˙È LÈc˜Â d· Èc Ïk ˙ÈÂ ‡�kLÓ«¿¿»¿»»ƒ≈¿«ƒ»¿

È˙יא Èa¯Â ÔÈ�ÓÊ Ú·L ‡Áa„Ó ÏÚ dpÓ Èc‡Â¿«ƒƒ≈««¿¿»¿«ƒ¿ƒ¿«ƒ»
dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡¯Bik ˙ÈÂ È‰B�Ó Ïk ˙ÈÂ ‡Áa„Ó«¿¿»¿»»»ƒ¿»ƒ»¿»¿ƒ≈

:ÔB‰˙eLc˜Ï¿«»¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבכל הּכתּובים ּדר ּכן ּכי הּמׁשּכן, ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָהקמת

ּבֹו. התחיל אׁשר ענין להׁשלים ְְְְֲִִִִֶַָָמקֹום

הּכתּוב ׁשּסּפר אלי הּקרֹוב ּבּמים. אתם וּירחץ ְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹ(ו)

רחיצתם היתה לא אבל רחץ, לכּלם ְְְֲִִַָָָָָָָֹֻּכי

ּומׁשחֹו, ּבגדיו והלּביׁשֹו אהרן רחץ אבל ְְְְְֲֲִִַַַַָָָָָֹּכאחת,

וּילּביׁשם. ּבניו רחץ ּכן ְְֲִֵֵֵַַַַָָָואחרי

ּבאבנט. אתֹו וּיחּגר הּכּתנת את עליו וּיּתן ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹֻ(ז)

אבל מׁשה. ּבֹו ׁשעׂשה הּסדר היה ֲֵֶֶֶֶַָָָָָזה

את והלּבׁשּת ה): כט (ׁשמֹות אמר ְְְְִֶַַַַָָָָּבּצּואה

רצה ּכי האפד, מעיל ואת הּכּתנת את ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹֻאהרן

ואמר אחת ּבצּואה ּבכּלם האבנט את ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָֹֻלכלל

אהרן אבנט אתם וחגרּת ט): ּפסּוק ְְְֲֵַַַָָָָָֹֹ(ׁשם

האבנט, עם הּכתנת הלּביׁשֹו והּנה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹּובניו.

ׁשם. האמּור ּכּסדר והאפֹוד הּמעיל ּכן ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָואחר

ÌÈc˜‰Âקדם האפד ּבחׁשב אתֹו וּיחּגר ּבכאן ¿ƒ¿ƒְְְֵֵֶֶַַָָֹֹֹֹ

ּבדר ידע מׁשה ּכי החׁשן, עליו ְִִֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּיׂשים

יחּגר הּבגד ללביׁשת ּתכף לעֹולם ּכי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּלביׁשה

לּכּתנת, ּתכף ּבאבנט לֹו, העׂשּויה ּבחגֹורה ְְֲֲֵֵֶֶַַַָָָֹֻאֹותֹו

לביׁשת ׁשּתהיה ראּוי ואין לאפֹוד, ּתכף ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּובחׁשב

האפד ואת נאמר: ׁשם אבל ּבהפסקֹות. ְְְֱֲֵֵֶֶַַָָָָָֹהאפֹוד

ׁשּקּצר לפי האפד, ּבחׁשב לֹו ואפדּת החׁשן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹואת

ּבאפֹוד אֹותֹו ׁשּיּתן אמר ולא החׁשן, ּבענין ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשם

צּוה ׁשּכבר והּתּומים, האּורים ׁשם ׁשּיׂשים ְְְִִִִֶֶַָָָָָֹולא

כח). (ׁשם והחׁשן האפֹוד ּבמעׂשה זה ְְֲֵֵֶֶַַָָָּכל

את וּימׁשח הּמׁשחה ׁשמן את מׁשה וּיקח ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָ(י)

ראׁש על הּמׁשחה מּׁשמן וּיצק ְְִִִִֶֶַַַַָָֹֹהּמׁשּכן.

ּכן ּכי נכֹון, ּבסדר מׁשה עׂשה זה ּגם ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹאהרן.

ּומׁשחּת ל): כו ל (ׁשמֹות הּׁשמן ּבמעׂשה ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָנצטּוה

ּתמׁשח. ּבניו ואת אהרן ואת וגֹו' אהל את ְְְְֲִֶֶֶֶַָָָֹֹבֹו

הּמׁשּכן למׁשח רצה לא ּכן ׁשהלּביׁשעל עד ְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹֹ

הּמקריב ׁשּיהיה ּכדי ּכאחד אֹותם ּומׁשח ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹאהרן,

ּדי והיה לעבד, הּמקּדׁש אל לבא ְְְֲִִֶַַַָָָָָֹֹֻּכמזּמן

ה'. קדֹוׁש ׁשהּוא ְְֲֶַֹּבאהרן

Û‡הּמׁשּכן הקמת ּבמצות ׁשּכתּוב ּפי על «ְְְֲִִִֶַַַַָָָ

ּכל ואת הּמׁשּכן את ּומׁשחּת ט): מ ְְְִֶֶַַָָָָָ(ׁשם

ואת אהרן את והקרבּת :ּכ ואחר ּבֹו, ְְְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָֹאׁשר

אהרן את והלּבׁשּת אתם, ורחצּת וגֹו' ְְְְְְֲִֶַַַָָָָָָֹֹּבניו

הּנעׂשה ּכל הסּדיר ׁשם ּכי יג), יב ּפסּוקים ְְֲִִִִֶַַָָָ(ׁשם

ּכאחת. ּולבניו ְְְֲַַַָָֹלאהרן

ev zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'e iying meil inei xeriy

לֹומר ויׁש ּבּתֹורה. הּצּוּוי נאמר ּפעם ּבכל ׁשּלא והינּו ּכלל". האחד יזּכיר לא ולפעמים ּבהפְך, יעׂשה ּופעם מׁשה, ּבסּפּור ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹויקּצר

ׁשהרי ׁשאני, זהׁשּכאן ּתצּוהּבענין ּבפרׁשת ה' ּבצּוּוי ואילְך)מפרׁש א הּמּלּואים.ּבפרטּיּות(כט, ימי ׁשל העבֹודה רמב"ןסדר ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

(áé)Búà çLîiå ïøäà Làø ìò äçLnä ïîMî ÷öiå©¦ŸÆ¦¤´¤©¦§½̈©−´Ÿ©«£®Ÿ©¦§©¬Ÿ−
:BLc÷ì§©§«

i"yx£ÁLÓiÂ .˜viÂ∑לזה מּזה ּבאצּבעֹו ּומֹוׁש עיניו ריסי ּבין נֹותן ואחרּֿכ ראׁשֹו, על יֹוצק .ּבתחּלה «ƒ…«ƒ¿«ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(fn 'nr b v"iel zx`tz mgpn zxez)

לקּדׁשֹו אֹותֹו יב)וּימׁשח ּכנגד(ח, הּוא מׁשה מׁשה: ידי על ּדוקא היתה לּכהּנה אהרן ׁשּמׁשיחת לכְך הּטעם לבאר ,ּתֹורהיׁש ְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻ

ּכנגד הּוא ואהרן עבּדי", מׁשה ּתֹורת "זכרּו הּתֹורה,ּתפּלהּכּכתּוב מּכח לבֹוא צריכה והּתפּלה ּתקנּום. ּתמידין ּכנגד ּתפּלֹות ּכי , ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ּבּה". ּדכּוּלא ּבּה והפְך ּבּה "הפְך הּכל, וכֹוללת הּכל ׁשרׁש ְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹׁשהיא

(âé)íúà øbçiå úðzk íLaìiå ïøäà éða-úà äLî áø÷iå©©§¥̧¤¹¤§¥´©«£ÀŸ©©§¦¥³ª¢ŸÆ©©§³ŸŸ¨Æ
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk úBòaâî íäì Láçiå èðáà©§¥½©©«£¬¨¤−¦§¨®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£L·ÁiÂ∑קׁשירה .לׁשֹון ««¬…ְְִָ

ß oqip 'e iying mei ß

(ãé)íäéãé-úà åéðáe ïøäà Cîñiå úàhçä øt úà Lbiå©©¥¾¥−©´©«©¨®©¦§¸Ÿ©«£³Ÿ¨¨Æ¤§¥¤½
:úàhçä øt Làø-ìò©−Ÿ©¬©«©¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(416 'nr gi zegiy ihewl)

החּטאת ּפר את יד)וּיּגׁש רז"ל(ח, ב)אמרּו יב, לכׁשּיּב(שבת . . ּפנקסֹו על "ּכתב יׁשמעאל חּטאתׁשרּבי אביא הּמקּדׁש ּבית נה ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ׁשּלֹו, חּטאת חּיּובי לכּתב צריְך ואחד אחד ּכל הּזה ּבּזמן ׁשאף ּבפׁשיטּות, ּכֹותב חּטאת ערְך ּתלמּודית ּובאנציקלֹוּפדיא ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹׁשמנה".

לנּו. סּפרּו לא אבֹותינּו וגם ראיה), ּכן זה הרגיל ּבדבר – ראיה אינֹו ראינּו ׁשּלא (ואף ּכלל זה ראינּו ולא ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹע"כ.

(åè)çaænä úBðø÷-ìò ïziå ícä-úà äLî çwiå èçLiå©¦§À̈©¦©̧¤³¤©¨ÆÂ©¦¥Â©©§¸©¦§¥³©
÷öé ícä-úàå çaænä-úà àhçéå Bòaöàa áéáñ̈¦Æ§¤§¨½©§©¥−¤©¦§¥®©§¤©À̈¨©Æ

:åéìò øtëì eäLc÷éå çaænä ãBñé-ìà¤§´©¦§¥½©©§©§¥−§©¥¬¨¨«
i"yx£ÁaÊn‰Œ˙‡ ‡hÁÈÂ∑לקדּׁשה לּכנס מּזרּות וטהרֹו זֹו∑e‰Lc˜ÈÂ.חּטאֹו ÂÈÏÚ.ּבעבֹודה ¯tÎÏ∑ּכל מעּתה «¿«≈∆«ƒ¿≈«ְְְֲִִִִִֵָָָֻ«¿«¿≈ֲַָ¿«≈»»ֵַָָ

רמב"ן.הּכּפרֹות ַַָ

„‡‰¯Ôיב ‡LÈ¯ ÏÚ ‡˙e·¯„ ‡ÁLnÓ ˜È¯‡Â«¬ƒƒƒ¿»ƒ¿»«≈»¿«¬…
:d˙eLc˜Ï d˙È Èa¯Â¿«ƒ»≈¿«»≈

ÔepLaÏ‡Âיג Ô¯‰‡ È�a ˙È ‰LÓ ·È¯˜Â¿»ƒ…∆»¿≈«¬…¿«¿≈ƒ
ÔB‰Ï Ô˜˙‡Â ÔÈ�ÈÓ‰ ÔB‰˙È Ê¯ÊÂ ÔÈ�ezkƒƒ¿»≈»¿∆¿»ƒ¿«¿≈¿

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ÔÈÚ·Bk»ƒ¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

‡‰¯Ôיד CÓÒe ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ˙È ·¯˜Â¿»≈»»¿«»»¿««¬…
:‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B�·e¿ƒ»¿≈«≈»¿«»»

˜¯�˙טו ÏÚ ·‰ÈÂ ‡Óc ˙È ‰LÓ ·ÈÒ�e ÒÎ�e¿≈¿ƒ…∆»¿»ƒ«««¿«
˙È Èk„Â dÚaˆ‡a ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿¿∆¿¿≈¿«ƒ»
‡Áa„Ó„ ‡„BÒÈÏ ˜È¯‡ ‡Óc ˙ÈÂ ‡Áa„Ó«¿¿»¿»¿»¬ƒƒ»¿«¿¿»

:È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ dLc˜Â¿«¿≈¿«»»¬ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ולא רּׁש"י: ּכתב הּמזּבח. על מּמּנּו וּיז ְְִִִֵֶַַַַַַַָֹ(יא)

ואפׁשר הּללּו. ּבהּזאֹות נצטּוה היכן ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָידעּתי

וקּדׁשּת י): ּפסּוק (ׁשם ּבּמזּבח ּׁשאמר מה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָּכי

ׁשּיֹוסיף קדׁשים, קדׁש הּמזּבח והיה הּמזּבח ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאת

ּבמׁשיחה ואינֹו ּבהּזאֹות, הּזה הּקּדּוׁש ְְְִִִֵֶַַַָָָָעליו

ׁשּיֹוסיף קדׁשים", קדׁש הּמזּבח "והיה ּכי ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבלבד,

וכל ּבּמׁשּכן הּנמׁשחים מּׁשאר יֹותר קּדּוׁש ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָאליו

נצטּוה אׁשר ּכּקּדּוׁש קּדּוׁש לֹו ועׂשה ְְֲִִִֵֶַַָָָָּכליו,

והּזית כא): כט (ׁשם ׁשאמר ּבּמקריבים, ְְֲִִִֵֶַַַַָָָלעׂשֹות

ׁשהּוא הּמזּבח אין ּכי ּבגדיו, ועל אהרן ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹעל

וחמר וקל הּמקריבים, מּכלי ּפחּות ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹלקרּבנֹות

ַָָהּדבר.

ÔÎÂוהּזה יט): טז (להּלן הּכּפּורים ּביֹום נאמר ¿≈ְְְֱִִִֶַַַָָ

וטהרֹו ּפעמים ׁשבע ּבאצּבעֹו הּדם מן ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָעליו

קּדּוׁש ׁשּכל יׂשראל, ּבני מּטמאֹות ְְְְְִִִִֵֵֶָָֻוקּדׁשֹו

ׁשּצרי ּבתחּלה ׁשּכן וכל ּבהּזאֹות, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּמזּבח

וזרּות. מּטמאה ְְִִָָֻקּדּוׁש

‡ÏÂּבּידּוע ּכי ּבניו, מׁשיחת ּבכאן הזּכיר ¿…ְְְִִִִַַַָָָָ

ּכאׁשר לאביהם, עׂשה ּכאׁשר להם ֲֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשעׂשה

ּכאׁשרנצטּוה אתם ּומׁשחּת טו): מ (ׁשמֹות ְְְֲִֶַַַָָָָֹ

ּׁשאמר ּבמה זה וכלל אביהם, את ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָמׁשחּת

את ה' צּוה ּכאׁשר יג): ּפסּוק (להּלן ְֲִִֶֶַַַָָָָּבּבנים

מׁשיחת היתה לא ּכי ּבעיני, והּנראה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹמׁשה.

נאמר לא ּכי ראׁשם, על ׁשמן ּביציקת ֱִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹהּבנים

ּומׁשחּת ראׁשֹו על ויצקּת ּבאהרן: אּלא ְְְְֲֶֶַַַַָָָָָֹֹזה

מׁשיחת ׁשם הזּכיר ולא ז), כט (ׁשמֹות ְְְְִִִַָֹֹאתֹו

ּכמֹוהּו. ּביציקה היתה ׁשּלא ּכלל, ְְִִִֶַָָָָָָֹהּבנים

ÔÎzÈÂזּולתי מׁשיחה ּבּבנים היתה ׁשּלא ¿ƒ»≈ְְִִִֶַָָָָָֹ

ועל ּבניו על הּמׁשחה מּׁשמן ׁשהּזה ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָההּזאֹות

אׁשר הּדבר וזה ּבפרׁשת: ּתראה וכן ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבגדיהם.

ׁשּצּוה א), ּפסּוק (ׁשם אתם לקּדׁש להם ְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹּתעׂשה

ויצקּת הּמׁשחה ׁשמן את ולקחּת האב: ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹלמׁשח

למׁשח צּוה ולא ז), ּפסּוק (ׁשם ראׁשֹו ְְִִַַָָָֹֹֹעל

ּבמׁשיחה. ולא ּביציקה לא ּכלל, ְְְִִִִִַָָָָֹֹהּבנים

Ï·‡(טו מ (ׁשם הּמׁשּכן הקמת ּבפרׁשת ¬»ְְֲִַַַָָָָָ

את מׁשחּת ּכאׁשר אתם ּומׁשחּת ְְֲֵֶֶַַַָָָָָֹאֹומר:

וכן ּכלל. הּזאֹות ׁשם הזּכיר ׁשּלא ְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹאביהם,

מׁשיחה הזּכרּו ולא ל). ל (ׁשם הּׁשמן ְְְְְִֶֶַַָָָָֹֻּבפרׁשת

אֹומר אני לכ אחד, ּבמקֹום ּבּבנים ְְְֲִִֵֶַַָָָָָוהּזאֹות

ההּזאֹות. והן מהן, אחת אּלא ּבהם עׂשה ְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּלא

מּזרּות וטהרֹו חּטאֹו הּמזּבח. את ויחּטא ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָ(טו)

לכּפר זֹו. ּבעבֹודה ויקּדׁשהּו, ּבקדּׁשה. ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָֻלּכנס
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לֹומר ויׁש ּבּתֹורה. הּצּוּוי נאמר ּפעם ּבכל ׁשּלא והינּו ּכלל". האחד יזּכיר לא ולפעמים ּבהפְך, יעׂשה ּופעם מׁשה, ּבסּפּור ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹויקּצר

ׁשהרי ׁשאני, זהׁשּכאן ּתצּוהּבענין ּבפרׁשת ה' ּבצּוּוי ואילְך)מפרׁש א הּמּלּואים.ּבפרטּיּות(כט, ימי ׁשל העבֹודה רמב"ןסדר ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

(áé)Búà çLîiå ïøäà Làø ìò äçLnä ïîMî ÷öiå©¦ŸÆ¦¤´¤©¦§½̈©−´Ÿ©«£®Ÿ©¦§©¬Ÿ−
:BLc÷ì§©§«

i"yx£ÁLÓiÂ .˜viÂ∑לזה מּזה ּבאצּבעֹו ּומֹוׁש עיניו ריסי ּבין נֹותן ואחרּֿכ ראׁשֹו, על יֹוצק .ּבתחּלה «ƒ…«ƒ¿«ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(fn 'nr b v"iel zx`tz mgpn zxez)

לקּדׁשֹו אֹותֹו יב)וּימׁשח ּכנגד(ח, הּוא מׁשה מׁשה: ידי על ּדוקא היתה לּכהּנה אהרן ׁשּמׁשיחת לכְך הּטעם לבאר ,ּתֹורהיׁש ְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻ

ּכנגד הּוא ואהרן עבּדי", מׁשה ּתֹורת "זכרּו הּתֹורה,ּתפּלהּכּכתּוב מּכח לבֹוא צריכה והּתפּלה ּתקנּום. ּתמידין ּכנגד ּתפּלֹות ּכי , ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ּבּה". ּדכּוּלא ּבּה והפְך ּבּה "הפְך הּכל, וכֹוללת הּכל ׁשרׁש ְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹׁשהיא

(âé)íúà øbçiå úðzk íLaìiå ïøäà éða-úà äLî áø÷iå©©§¥̧¤¹¤§¥´©«£ÀŸ©©§¦¥³ª¢ŸÆ©©§³ŸŸ¨Æ
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk úBòaâî íäì Láçiå èðáà©§¥½©©«£¬¨¤−¦§¨®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£L·ÁiÂ∑קׁשירה .לׁשֹון ««¬…ְְִָ

ß oqip 'e iying mei ß

(ãé)íäéãé-úà åéðáe ïøäà Cîñiå úàhçä øt úà Lbiå©©¥¾¥−©´©«©¨®©¦§¸Ÿ©«£³Ÿ¨¨Æ¤§¥¤½
:úàhçä øt Làø-ìò©−Ÿ©¬©«©¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(416 'nr gi zegiy ihewl)

החּטאת ּפר את יד)וּיּגׁש רז"ל(ח, ב)אמרּו יב, לכׁשּיּב(שבת . . ּפנקסֹו על "ּכתב יׁשמעאל חּטאתׁשרּבי אביא הּמקּדׁש ּבית נה ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ׁשּלֹו, חּטאת חּיּובי לכּתב צריְך ואחד אחד ּכל הּזה ּבּזמן ׁשאף ּבפׁשיטּות, ּכֹותב חּטאת ערְך ּתלמּודית ּובאנציקלֹוּפדיא ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹׁשמנה".

לנּו. סּפרּו לא אבֹותינּו וגם ראיה), ּכן זה הרגיל ּבדבר – ראיה אינֹו ראינּו ׁשּלא (ואף ּכלל זה ראינּו ולא ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹע"כ.

(åè)çaænä úBðø÷-ìò ïziå ícä-úà äLî çwiå èçLiå©¦§À̈©¦©̧¤³¤©¨ÆÂ©¦¥Â©©§¸©¦§¥³©
÷öé ícä-úàå çaænä-úà àhçéå Bòaöàa áéáñ̈¦Æ§¤§¨½©§©¥−¤©¦§¥®©§¤©À̈¨©Æ

:åéìò øtëì eäLc÷éå çaænä ãBñé-ìà¤§´©¦§¥½©©§©§¥−§©¥¬¨¨«
i"yx£ÁaÊn‰Œ˙‡ ‡hÁÈÂ∑לקדּׁשה לּכנס מּזרּות וטהרֹו זֹו∑e‰Lc˜ÈÂ.חּטאֹו ÂÈÏÚ.ּבעבֹודה ¯tÎÏ∑ּכל מעּתה «¿«≈∆«ƒ¿≈«ְְְֲִִִִִֵָָָֻ«¿«¿≈ֲַָ¿«≈»»ֵַָָ

רמב"ן.הּכּפרֹות ַַָ

„‡‰¯Ôיב ‡LÈ¯ ÏÚ ‡˙e·¯„ ‡ÁLnÓ ˜È¯‡Â«¬ƒƒƒ¿»ƒ¿»«≈»¿«¬…
:d˙eLc˜Ï d˙È Èa¯Â¿«ƒ»≈¿«»≈

ÔepLaÏ‡Âיג Ô¯‰‡ È�a ˙È ‰LÓ ·È¯˜Â¿»ƒ…∆»¿≈«¬…¿«¿≈ƒ
ÔB‰Ï Ô˜˙‡Â ÔÈ�ÈÓ‰ ÔB‰˙È Ê¯ÊÂ ÔÈ�ezkƒƒ¿»≈»¿∆¿»ƒ¿«¿≈¿

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ÔÈÚ·Bk»ƒ¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

‡‰¯Ôיד CÓÒe ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ˙È ·¯˜Â¿»≈»»¿«»»¿««¬…
:‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B�·e¿ƒ»¿≈«≈»¿«»»

˜¯�˙טו ÏÚ ·‰ÈÂ ‡Óc ˙È ‰LÓ ·ÈÒ�e ÒÎ�e¿≈¿ƒ…∆»¿»ƒ«««¿«
˙È Èk„Â dÚaˆ‡a ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿¿∆¿¿≈¿«ƒ»
‡Áa„Ó„ ‡„BÒÈÏ ˜È¯‡ ‡Óc ˙ÈÂ ‡Áa„Ó«¿¿»¿»¿»¬ƒƒ»¿«¿¿»

:È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ dLc˜Â¿«¿≈¿«»»¬ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ולא רּׁש"י: ּכתב הּמזּבח. על מּמּנּו וּיז ְְִִִֵֶַַַַַַַָֹ(יא)

ואפׁשר הּללּו. ּבהּזאֹות נצטּוה היכן ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָידעּתי

וקּדׁשּת י): ּפסּוק (ׁשם ּבּמזּבח ּׁשאמר מה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָּכי

ׁשּיֹוסיף קדׁשים, קדׁש הּמזּבח והיה הּמזּבח ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאת

ּבמׁשיחה ואינֹו ּבהּזאֹות, הּזה הּקּדּוׁש ְְְִִִֵֶַַַָָָָעליו

ׁשּיֹוסיף קדׁשים", קדׁש הּמזּבח "והיה ּכי ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבלבד,

וכל ּבּמׁשּכן הּנמׁשחים מּׁשאר יֹותר קּדּוׁש ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָאליו

נצטּוה אׁשר ּכּקּדּוׁש קּדּוׁש לֹו ועׂשה ְְֲִִִֵֶַַָָָָּכליו,

והּזית כא): כט (ׁשם ׁשאמר ּבּמקריבים, ְְֲִִִֵֶַַַַָָָלעׂשֹות

ׁשהּוא הּמזּבח אין ּכי ּבגדיו, ועל אהרן ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹעל

וחמר וקל הּמקריבים, מּכלי ּפחּות ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹלקרּבנֹות

ַָָהּדבר.

ÔÎÂוהּזה יט): טז (להּלן הּכּפּורים ּביֹום נאמר ¿≈ְְְֱִִִֶַַַָָ

וטהרֹו ּפעמים ׁשבע ּבאצּבעֹו הּדם מן ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָעליו

קּדּוׁש ׁשּכל יׂשראל, ּבני מּטמאֹות ְְְְְִִִִֵֵֶָָֻוקּדׁשֹו

ׁשּצרי ּבתחּלה ׁשּכן וכל ּבהּזאֹות, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּמזּבח

וזרּות. מּטמאה ְְִִָָֻקּדּוׁש

‡ÏÂּבּידּוע ּכי ּבניו, מׁשיחת ּבכאן הזּכיר ¿…ְְְִִִִַַַָָָָ

ּכאׁשר לאביהם, עׂשה ּכאׁשר להם ֲֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשעׂשה

ּכאׁשרנצטּוה אתם ּומׁשחּת טו): מ (ׁשמֹות ְְְֲִֶַַַָָָָֹ

ּׁשאמר ּבמה זה וכלל אביהם, את ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָמׁשחּת

את ה' צּוה ּכאׁשר יג): ּפסּוק (להּלן ְֲִִֶֶַַַָָָָּבּבנים

מׁשיחת היתה לא ּכי ּבעיני, והּנראה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹמׁשה.

נאמר לא ּכי ראׁשם, על ׁשמן ּביציקת ֱִִִִֶֶֶַַַַָָֹֹהּבנים

ּומׁשחּת ראׁשֹו על ויצקּת ּבאהרן: אּלא ְְְְֲֶֶַַַַָָָָָֹֹזה

מׁשיחת ׁשם הזּכיר ולא ז), כט (ׁשמֹות ְְְְִִִַָֹֹאתֹו

ּכמֹוהּו. ּביציקה היתה ׁשּלא ּכלל, ְְִִִֶַָָָָָָֹהּבנים

ÔÎzÈÂזּולתי מׁשיחה ּבּבנים היתה ׁשּלא ¿ƒ»≈ְְִִִֶַָָָָָֹ

ועל ּבניו על הּמׁשחה מּׁשמן ׁשהּזה ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָההּזאֹות

אׁשר הּדבר וזה ּבפרׁשת: ּתראה וכן ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבגדיהם.

ׁשּצּוה א), ּפסּוק (ׁשם אתם לקּדׁש להם ְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹּתעׂשה

ויצקּת הּמׁשחה ׁשמן את ולקחּת האב: ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹלמׁשח

למׁשח צּוה ולא ז), ּפסּוק (ׁשם ראׁשֹו ְְִִַַָָָֹֹֹעל

ּבמׁשיחה. ולא ּביציקה לא ּכלל, ְְְִִִִִַָָָָֹֹהּבנים

Ï·‡(טו מ (ׁשם הּמׁשּכן הקמת ּבפרׁשת ¬»ְְֲִַַַָָָָָ

את מׁשחּת ּכאׁשר אתם ּומׁשחּת ְְֲֵֶֶַַַָָָָָֹאֹומר:

וכן ּכלל. הּזאֹות ׁשם הזּכיר ׁשּלא ְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹאביהם,

מׁשיחה הזּכרּו ולא ל). ל (ׁשם הּׁשמן ְְְְְִֶֶַַָָָָֹֻּבפרׁשת

אֹומר אני לכ אחד, ּבמקֹום ּבּבנים ְְְֲִִֵֶַַָָָָָוהּזאֹות

ההּזאֹות. והן מהן, אחת אּלא ּבהם עׂשה ְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּלא

מּזרּות וטהרֹו חּטאֹו הּמזּבח. את ויחּטא ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָ(טו)

לכּפר זֹו. ּבעבֹודה ויקּדׁשהּו, ּבקדּׁשה. ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָֻלּכנס
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dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ואם רּׁש"י. לׁשֹון הּכּפרֹות. ּכל מעּתה ְְִִֵַַַַָָָָָעליו

לכּפר וראּוי נתקּדׁש ּבזה ּכי יסּפר הּכתּוב ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּכן,

ּביחזקאל ׁשּנאמר ּכענין וזה ואיל מּכאן ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָעליו

הּמזּבח את יכּפרּו ימים ׁשבעת כז): כו ְְְְִִִֵֶַַַַָ(מג

א ּומלאּו אתֹו הּימיםוטהרּו את ויכּלּו ידיו, ת ְְֲִִִִֶֶַַָָָֹ

על הּכהנים יעׂשּו והלאה הּׁשמיני בּיֹום ְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָֹוהיה

ורציתי ׁשלמיכם ואת עֹולֹותיכם את ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָהּמזּבח

נעׂשה ּבדם ּכי ּבכאן וילמד ה'. נאם ְְְְְְֲִִֶֶַַָָָֻאתכם

ּבחּנּו מעּכבת האּמּורים הקטרת ואין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָזה,

ּבכּפרה. מעּכבת אינּה לדֹורֹות ׁשּכן ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּמזּבח,

Ï·‡(ּכאן (ת"כ ּמּלּואים ּפרׁשת ׁשל ּבּתֹוספּתא ¬»ְִִֶֶַַָָָָ

מּנין היא, מה יֹודע איני זֹו ּכּפרה ִִִִִִֵֵַַַַָָָראיתי:

ׁשאמר אּלא זֹו ּכּפרה היתה ׁשּלא אֹומר ְֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹאּתה

ּבּמקּדׁש להתנּדב הּכרֹוז ׁשּיצא ּבׁשעה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָמׁשה:

ּבטֹובתן, ׁשּלא והביאּו ואּׁשה איׁש יׂשראל ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָֹּדחקּו

לּמקּדׁש, ּגזּול ּדבר יתנּדבּו ׁשּלא זֹו ּכּפרה ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹּתהא

אֹוהב ה' אני ּכי ח): סא (יׁשעיה אֹומר הּוא ְְְֲִִֵֵֵַָוכן

ּגם רּׁש"י הזּכיר ּוכבר ּבעֹולה. ּגזל ׂשֹונא ְְְְִִִִֵֵַַָָָָמׁשּפט

לו). כט (ׁשמֹות ּתצּוה ואּתה ּבפרׁשת ְְְְֶֶַַַָָָזה

ּפרׁשֹו. ואת ּבׂשרֹו ואת ערֹו ואת הּפר ואת ְְְְְְִֶֶֶֶַָָֹ(יז)

ּבׂשרֹו, ּבכלל ׁשאינֹו הּקרב ּב"ּפר" ְְְְִִֵֵֶַַָָָֹיכלל

מּלבד ׁשהם ּוטלפים, וקרנים וגידים ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָעצמֹות

מן הּוא"ו יהיה אֹו ּופרׁשֹו. ּובׂשרֹו ְְְִִִֶַָָעֹורֹו

הּפרה את וׂשרף ּכמֹו: והּוא ּביתר, ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָהמׁשּמׁשין

על ּדמּה ואת ּבׂשרּה ואת ערּה את ְְְְֵֶֶֶַָָָָָָֹלעיניו

ה). יט (ּבּמדּבר יׂשרף ְְְִִִַָָֹּפרׁשּה

אּלא נּתּוח אין לנתחיו. נּתח האיל ואת ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ(כ)

ּבכאן, ּבהפׁשטה קּצר אבל הפׁשט, ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָלאחר

ו). א (ּולעיל העֹולה ּבפרׁשת ּבזה צּוה ְְְִֵֶֶַָָָָָָָׁשּכבר

,ÌÈÁ˙p‰ ˙‡Â L‡¯‰ ˙‡ ‰LÓ ¯Ë˜iÂ ¯Ó‡Â¿»«««¿≈∆∆»…¿∆«¿»ƒ
הּקרב ואת אחר: והּוא ההקטרה, ְְְְִֶֶֶַַַַַַָָּבזמן

הּכ וזהּוואת הּבא). (ּבּפסּוק ּבּמים. רחץ רעים ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָ

הּכל ּכי האיל, ּכל את מׁשה וּיקטר ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשאמר

ׁשהפרידם אּלא הרחיצה, אחר ּכאחת ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָהקטיר

רחיצה. טעּונין הּנתחים ׁשאין ְְְְִִִֵֵֶַַָָללּמד

הּמּלאים. איל הּׁשני האיל את וּיקרב ְִִִִֵֵֵֶַַַַַָֻ(כב)

הּמּלּואים ענין ּכי מא) כח (ׁשמֹות ּפרׁשּתי ְְְְִִִִִֵַַַָּכבר

ה', עבֹודת את לעבד ׁשלמה יד להם ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּתהיה

והעֹובדים. עצמֹו ּבּמזּבח ּכן ְְְְְִִֵֵַַַַָֹויאמר

‰p‰Â,ידם את למּלא ּבאים האּלּו הּקרּבנֹות ּכל ¿ƒ≈ְְִֵֵֵַַָָָָָָָ

אׁשר הּדבר וזה א): כט (ׁשם ְְְֲִִֶֶַָָָּכדכתיב

אחד ּפר לקח לי לכהן אתם לקּדׁש להם ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּתעׂשה

האיל נקרא אבל ּתמימם, ׁשנים ואילם ּבקר ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָּבן

סֹוף ׁשהּוא ּבעבּור הּמּלּואים, איל ֲִִִֵֵֶַַַהּׁשני

לפניו וכהנּו ידם ּתמּלא ּובֹו הּללּו ְְְְֲִֵַַַָָָָָָָהּקרּבנֹות

ּבענין. מעּכבין ּכּלם ּכי לפרׁש ְְְְְִִִִֵַָָָָֻית',

ÔÎzÈÂ,ּולקּדׁשֹו הּמזּבח על לכּפר החּטאת ּכי ¿ƒ»≈ְְְְִִֵֵַַַַַַַָ

והעֹולה טו): ּפסּוק (לעיל ּכתיב ּכן ְְְִִֵֵָָָּכי

נדבה, עֹולת ּכל ּככּפרת הּכהנים על ְְְְֲִַַַַַַָָָָָָֹלהרצאה

ּבביתֹו להם ׁשּנתן לּׁשם ּתֹודה ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָוהּׁשלמים

לבּדם הּׁשלמים והּנה וׁשם. יד ְְְְִִֵֵַַָָָָָּובחֹומֹותיו

מּלּואים. יּקראּו ּולכ הּידים, מּלּוי על ְְִִִִִִַַַָָָָּבאים

ּכי ּבעבּור מּלּוי, ולא "מּלּואים" ְְֲִִִִַַֹֹויאמר

קרב. הּכל הּלחם ּתרּומת ּגם והּׁשֹוק ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָֹהחלבים

ev zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'g ycew zayl inei xeriy

(ãë)Ceðz-ìò ícä-ïî äLî ïziå ïøäà éða-úà áø÷iå©©§¥º¤§¥´©«£ÀŸ©¦¥̧¤³¦©¨Æ©§³
íìâø ïäa-ìòå úéðîéä íãé ïäa-ìòå úéðîéä íðæà̈§¨Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−̈
:áéáñ çaænä-ìò ícä-úà äLî ÷øæiå úéðîéä©§¨¦®©¦§¸Ÿ¤¯¤©¨²©©¦§¥−©¨¦«

(äë)øLà áìçä-ìk-úàå äéìàä-úàå áìçä-úà çwiå©¦©º¤©¥´¤§¤¨«©§À̈§¤¨©¥»¤»£¤´
-úàå úéìkä ézL-úàå ãákä úøúé úàå áøwä-ìò©©¤¼¤¼§¥ÆŸ¤´¤©¨¥½§¤§¥¬©§¨−Ÿ§¤

:ïéîiä ÷BL úàå ïäaìç¤§§¤®§¥−¬©¨¦«
(åë)øLà úBvnä ìqîe|ävî úlç ç÷ì ýåýé éðôì ¦©̧©©¹£¤´¦§¥´§Ÿ̈ÀÂ¨©Â©©̧©¨³

íNiå ãçà ÷é÷øå úçà ïîL íçì úlçå úçà©©Æ§©©̧¤¬¤¤²¤©©−§¨¦´¤¨®©¨̧¤Æ
:ïéîiä ÷BL ìòå íéáìçä-ìò©©´£¨¦½§©−¬©¨¦«

i"yx£ÔÓL ÌÁÏ ˙lÁÂ∑ּבמנחֹות מפרׁש ּכ והרקיקין, החּלֹות ּכנגד ׁשמן ּבּה מרּבה ׁשהיה רבּוכה, .היא ¿««∆∆∆∆ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

(æë)ðiå åéðá étk ìòå ïøäà étk ìò ìkä-úà ïziåíúà ó ©¦¥´¤©½Ÿ©µ©¥´©«£½Ÿ§©−©¥´¨¨®©¨¯¤Ÿ¨²
:ýåýé éðôì äôeðz§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

(çë)äçaænä øè÷iå íäétk ìòî íúà äLî çwiå©¦©̧¤³Ÿ¨Æ¥©´©¥¤½©©§¥¬©¦§¥−¨
:ýåýéì àeä äMà ççéð çéøì íä íéàlî äìòä-ìò©¨«Ÿ¨®¦ª¦¬¥Æ§¥´©¦½Ÿ©¦¤¬−©«Ÿ̈«

i"yx£‰ÁaÊn‰ ¯Ë˜iÂ∑לבן ּבחלּוק הּמּלּואים ימי ׁשבעת ּכל ׁשּמׁש מצינּו∑ÏÚ‰ŒÏÚ‰.מׁשה ולא העלה, אחר ««¿≈«ƒ¿≈»ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹ«»…»ְִַַָָָֹֹ
מּזה חּוץ מקֹום, ּבכל קרב ׁשלמים ׁשל .ׁשֹוק ְְִִֵֶֶָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(95 'nr ak zegiy ihewl)

הּמזּבחה כח)וּיקטר לבן(ח, ּבחלּוק . . ׁשּמׁש כח)מׁשה ח, עצמּיּות(רש"י "ּבחינת ׁשהּוא ּבחסידּות, וכּמבאר 'ּפׁשּוט', ּגון הּוא לבן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ּדבר הּוא . . ׁשהּצבע . . ּבֹו ׁשּצֹובעים צבע ׁשהם הּגוונים, ׁשאר ּכן ּׁשאין מה לבד, הּדבר עצם רק נֹוסף, ּדבר ּכאן ואין הּדבר, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָׁשל

צבע". ואינֹו עצמי ׁשהּוא לבן, ּגון ּכן ּׁשאין מה הּדבר, עצם על הרּכבה . . הּדבר עצם על ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָנֹוסף

ã ycew zegiyn zecewp ã(28 'nr al zegiy ihewl)

לבן ּבחלּוק . . ׁשּמׁש כח)מׁשה ח, היה(רש"י ּבּכהּנה ׁשּמּוׁשֹו ואף ליׂשראל, ּומסירתֹו ה' ּדבר קּבלת היה מׁשה ׁשל ּתפקידֹו עּקר ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻ

את לׁשמע ּכדי מיחדים לבגדים הצרְך ׁשּלא ּוכׁשם ּבכהּנה). ׁשּמּוׁש ּגם מסּימים, ּבמקרים מּמּנּו, ׁשּדרׁש (ּתפקיד זה מּתפקיד ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻֻֻֻחלק

ּבכהּנה. ׁשּׁשּמׁש ּבׁשעה ּגם מיחדים ּבבגדים צרְך לֹו היה לא ה', ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹֻֻּדבר

(èë)ýåýé éðôì äôeðú eäôéðéå äæçä-úà äLî çwiå©¦©³¤Æ¤¤´¨¤½©§¦¥¬§−̈¦§¥´§Ÿ̈®
ýåýé äeö øLàk äðîì äéä äLîì íéàlnä ìéàî¥¥´©¦ª¦À§¤³¨¨Æ§¨½̈©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úà¤¤«
ß oqip 'g ycew zay ß

(ì)çaænä-ìò øLà ícä-ïîe äçLnä ïîMî äLî çwiå©¦©̧¤¹¦¤´¤©¦§À̈¦©¨»£¤´©©¦§¥¼©¼
Bzà åéðá éãâa-ìòå åéða-ìòå åéãâa-ìò ïøäà-ìò æiå©©³©©«£ŸÆ©§¨½̈§©¨¨²§©¦§¥¬¨¨−¦®
åéðá éãâa-úàå åéða-úàå åéãâa-úà ïøäà-úà Lc÷éå©§©¥³¤©«£ŸÆ¤§¨½̈§¤¨¨²§¤¦§¥¬¨−̈

:Bzàרמב"ן ¦«

Óc‡כד ÔÓ ‰LÓ ·‰ÈÂ Ô¯‰‡ È�a ˙È ·È¯˜Â¿»ƒ»¿≈«¬…ƒ«…∆ƒ¿»
ÔB‰È„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡�ÈnÈc ÔB‰�„e‡ Ìe¯ ÏÚ«¿≈¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈
˜¯Êe ‡�ÈnÈc ÔB‰Ï‚¯ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡�ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿«¿≈¿«ƒ»¿«
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡Óc ˙È ‰LÓ…∆»¿»««¿¿»¿¿

a¯z‡כה Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÈÏ‡ ˙ÈÂ ‡a¯z ˙È ·ÈÒ�e¿ƒ»«¿»¿»¬ƒ»¿»»«¿»
ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ ‡c·k ¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡eb ÏÚ Ècƒ««»¿»¬««¿»¿»«¿≈»¿»

:‡�ÈnÈ„ ‡˜BL ˙ÈÂ Ô‰a¯z ˙ÈÂ¿»«¿¿∆¿»»¿«ƒ»

zˆ¯b‡כו ·ÈÒ� ÈÈ Ì„˜ Èc ‡i¯ÈhÙ„ ‡lqÓeƒ«»¿«ƒ«»ƒ√»¿»¿ƒ¿ƒ¿»
‡„Á ÁLÓ ÌÁÏ„ ‡zˆ¯‚e ‡„Á ‡¯ÈhÙ«ƒ»¬»¿ƒ¿»ƒ¿≈¿«¬»
‡˜BL ÏÚÂ ‡ia¯z ÏÚ ÈeLÂ „Á ‚BtÒ‡Â¿∆¿»¿«ƒ««¿«»¿«»

:‡�ÈnÈ„¿«ƒ»

·�È‰Bכז È„È ÏÚÂ Ô¯‰‡ È„È ÏÚ ‡lk ˙È ·‰ÈÂƒ«»…»«¿≈«¬…¿«¿≈¿ƒ
:ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ÔB‰˙È Ì¯‡Â«¬≈»¿¬»»√»¿»

q‡Â˜כח ÔB‰È„È ÏÚÓ ÔB‰˙È ‰LÓ ·ÈÒ�e¿ƒ…∆»¿≈«¿≈¿«≈
‡Ïa˜˙‡Ï Ôep‡ ‡i�a¯˜ ‡˙ÏÚ ÏÚ ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»«¬»»À¿»«»ƒ¿ƒ¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ‡�a¯˜ ‡ÂÚ¯·¿«¬»À¿»»√»¿»

‡¯Ó‡כט dÓÈ¯‡Â ‡È„Á ˙È ‰LÓ ·ÈÒ�e¿ƒ…∆»∆¿»«¬ƒ≈¬»»
˜ÏÁÏ ‰Â‰ ‰LÓÏ ‡i�a¯˜ ¯ÎcÓ ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¿«À¿»«»¿…∆¬»»√»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

Ècל ‡Óc ÔÓe ‡˙e·¯„ ‡ÁLnÓ ‰LÓ ·ÈÒ�e¿ƒ…∆ƒƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
È‰BLe·Ï ÏÚ Ô¯‰‡ ÏÚ Èc‡Â ‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»¿«ƒ««¬…«¿ƒ
˙È LÈc˜Â dnÚ È‰B�· ÈLe·Ï ÏÚÂ È‰B�a ÏÚÂ¿«¿ƒ¿«¿≈¿ƒƒ≈¿«ƒ»
ÈLe·Ï ˙ÈÂ È‰B�a ˙ÈÂ È‰BLe·Ï ˙È Ô¯‰‡«¬…»¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿≈

:dnÚ È‰B�·¿ƒƒ≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אׁשר הּדם ּומן הּמׁשחה מּׁשמן מׁשה וּיּקח ְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָ(ל)

להּזאֹות מערבן אם ידעּתי לא הּמזּבח. ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָֹעל

הּׂשעיר ּומּדם הּפר מּדם ולקח ּכמֹו: ְְִִִַַַַַַָָָָהּללּו,

לא וכן יח). טז (להּלן הּמזּבח קרנֹות על ְְְְְִֵֵַַַַַַָָֹונתן

לאחר הּללּו הּזאֹות אחר ּטעם מה לי ְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָנתּברר

כט (ׁשמֹות ּבּצּואה ּכי מּלּואים, ׁשל ְְִִִֶַַַָָָָהקטרה



מט ev zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'g ycew zayl inei xeriy

(ãë)Ceðz-ìò ícä-ïî äLî ïziå ïøäà éða-úà áø÷iå©©§¥º¤§¥´©«£ÀŸ©¦¥̧¤³¦©¨Æ©§³
íìâø ïäa-ìòå úéðîéä íãé ïäa-ìòå úéðîéä íðæà̈§¨Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−̈
:áéáñ çaænä-ìò ícä-úà äLî ÷øæiå úéðîéä©§¨¦®©¦§¸Ÿ¤¯¤©¨²©©¦§¥−©¨¦«

(äë)øLà áìçä-ìk-úàå äéìàä-úàå áìçä-úà çwiå©¦©º¤©¥´¤§¤¨«©§À̈§¤¨©¥»¤»£¤´
-úàå úéìkä ézL-úàå ãákä úøúé úàå áøwä-ìò©©¤¼¤¼§¥ÆŸ¤´¤©¨¥½§¤§¥¬©§¨−Ÿ§¤

:ïéîiä ÷BL úàå ïäaìç¤§§¤®§¥−¬©¨¦«
(åë)øLà úBvnä ìqîe|ävî úlç ç÷ì ýåýé éðôì ¦©̧©©¹£¤´¦§¥´§Ÿ̈ÀÂ¨©Â©©̧©¨³

íNiå ãçà ÷é÷øå úçà ïîL íçì úlçå úçà©©Æ§©©̧¤¬¤¤²¤©©−§¨¦´¤¨®©¨̧¤Æ
:ïéîiä ÷BL ìòå íéáìçä-ìò©©´£¨¦½§©−¬©¨¦«

i"yx£ÔÓL ÌÁÏ ˙lÁÂ∑ּבמנחֹות מפרׁש ּכ והרקיקין, החּלֹות ּכנגד ׁשמן ּבּה מרּבה ׁשהיה רבּוכה, .היא ¿««∆∆∆∆ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

(æë)ðiå åéðá étk ìòå ïøäà étk ìò ìkä-úà ïziåíúà ó ©¦¥´¤©½Ÿ©µ©¥´©«£½Ÿ§©−©¥´¨¨®©¨¯¤Ÿ¨²
:ýåýé éðôì äôeðz§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

(çë)äçaænä øè÷iå íäétk ìòî íúà äLî çwiå©¦©̧¤³Ÿ¨Æ¥©´©¥¤½©©§¥¬©¦§¥−¨
:ýåýéì àeä äMà ççéð çéøì íä íéàlî äìòä-ìò©¨«Ÿ¨®¦ª¦¬¥Æ§¥´©¦½Ÿ©¦¤¬−©«Ÿ̈«

i"yx£‰ÁaÊn‰ ¯Ë˜iÂ∑לבן ּבחלּוק הּמּלּואים ימי ׁשבעת ּכל ׁשּמׁש מצינּו∑ÏÚ‰ŒÏÚ‰.מׁשה ולא העלה, אחר ««¿≈«ƒ¿≈»ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹ«»…»ְִַַָָָֹֹ
מּזה חּוץ מקֹום, ּבכל קרב ׁשלמים ׁשל .ׁשֹוק ְְִִֵֶֶָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(95 'nr ak zegiy ihewl)

הּמזּבחה כח)וּיקטר לבן(ח, ּבחלּוק . . ׁשּמׁש כח)מׁשה ח, עצמּיּות(רש"י "ּבחינת ׁשהּוא ּבחסידּות, וכּמבאר 'ּפׁשּוט', ּגון הּוא לבן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ּדבר הּוא . . ׁשהּצבע . . ּבֹו ׁשּצֹובעים צבע ׁשהם הּגוונים, ׁשאר ּכן ּׁשאין מה לבד, הּדבר עצם רק נֹוסף, ּדבר ּכאן ואין הּדבר, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָׁשל

צבע". ואינֹו עצמי ׁשהּוא לבן, ּגון ּכן ּׁשאין מה הּדבר, עצם על הרּכבה . . הּדבר עצם על ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָנֹוסף

ã ycew zegiyn zecewp ã(28 'nr al zegiy ihewl)

לבן ּבחלּוק . . ׁשּמׁש כח)מׁשה ח, היה(רש"י ּבּכהּנה ׁשּמּוׁשֹו ואף ליׂשראל, ּומסירתֹו ה' ּדבר קּבלת היה מׁשה ׁשל ּתפקידֹו עּקר ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻ

את לׁשמע ּכדי מיחדים לבגדים הצרְך ׁשּלא ּוכׁשם ּבכהּנה). ׁשּמּוׁש ּגם מסּימים, ּבמקרים מּמּנּו, ׁשּדרׁש (ּתפקיד זה מּתפקיד ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻֻֻֻחלק

ּבכהּנה. ׁשּׁשּמׁש ּבׁשעה ּגם מיחדים ּבבגדים צרְך לֹו היה לא ה', ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹֻֻּדבר

(èë)ýåýé éðôì äôeðú eäôéðéå äæçä-úà äLî çwiå©¦©³¤Æ¤¤´¨¤½©§¦¥¬§−̈¦§¥´§Ÿ̈®
ýåýé äeö øLàk äðîì äéä äLîì íéàlnä ìéàî¥¥´©¦ª¦À§¤³¨¨Æ§¨½̈©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úà¤¤«
ß oqip 'g ycew zay ß

(ì)çaænä-ìò øLà ícä-ïîe äçLnä ïîMî äLî çwiå©¦©̧¤¹¦¤´¤©¦§À̈¦©¨»£¤´©©¦§¥¼©¼
Bzà åéðá éãâa-ìòå åéða-ìòå åéãâa-ìò ïøäà-ìò æiå©©³©©«£ŸÆ©§¨½̈§©¨¨²§©¦§¥¬¨¨−¦®
åéðá éãâa-úàå åéða-úàå åéãâa-úà ïøäà-úà Lc÷éå©§©¥³¤©«£ŸÆ¤§¨½̈§¤¨¨²§¤¦§¥¬¨−̈

:Bzàרמב"ן ¦«

Óc‡כד ÔÓ ‰LÓ ·‰ÈÂ Ô¯‰‡ È�a ˙È ·È¯˜Â¿»ƒ»¿≈«¬…ƒ«…∆ƒ¿»
ÔB‰È„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡�ÈnÈc ÔB‰�„e‡ Ìe¯ ÏÚ«¿≈¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈
˜¯Êe ‡�ÈnÈc ÔB‰Ï‚¯ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡�ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿«¿≈¿«ƒ»¿«
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡Óc ˙È ‰LÓ…∆»¿»««¿¿»¿¿

a¯z‡כה Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÈÏ‡ ˙ÈÂ ‡a¯z ˙È ·ÈÒ�e¿ƒ»«¿»¿»¬ƒ»¿»»«¿»
ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ ‡c·k ¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡eb ÏÚ Ècƒ««»¿»¬««¿»¿»«¿≈»¿»

:‡�ÈnÈ„ ‡˜BL ˙ÈÂ Ô‰a¯z ˙ÈÂ¿»«¿¿∆¿»»¿«ƒ»

zˆ¯b‡כו ·ÈÒ� ÈÈ Ì„˜ Èc ‡i¯ÈhÙ„ ‡lqÓeƒ«»¿«ƒ«»ƒ√»¿»¿ƒ¿ƒ¿»
‡„Á ÁLÓ ÌÁÏ„ ‡zˆ¯‚e ‡„Á ‡¯ÈhÙ«ƒ»¬»¿ƒ¿»ƒ¿≈¿«¬»
‡˜BL ÏÚÂ ‡ia¯z ÏÚ ÈeLÂ „Á ‚BtÒ‡Â¿∆¿»¿«ƒ««¿«»¿«»

:‡�ÈnÈ„¿«ƒ»

·�È‰Bכז È„È ÏÚÂ Ô¯‰‡ È„È ÏÚ ‡lk ˙È ·‰ÈÂƒ«»…»«¿≈«¬…¿«¿≈¿ƒ
:ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ÔB‰˙È Ì¯‡Â«¬≈»¿¬»»√»¿»

q‡Â˜כח ÔB‰È„È ÏÚÓ ÔB‰˙È ‰LÓ ·ÈÒ�e¿ƒ…∆»¿≈«¿≈¿«≈
‡Ïa˜˙‡Ï Ôep‡ ‡i�a¯˜ ‡˙ÏÚ ÏÚ ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»«¬»»À¿»«»ƒ¿ƒ¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ‡�a¯˜ ‡ÂÚ¯·¿«¬»À¿»»√»¿»

‡¯Ó‡כט dÓÈ¯‡Â ‡È„Á ˙È ‰LÓ ·ÈÒ�e¿ƒ…∆»∆¿»«¬ƒ≈¬»»
˜ÏÁÏ ‰Â‰ ‰LÓÏ ‡i�a¯˜ ¯ÎcÓ ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¿«À¿»«»¿…∆¬»»√»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

Ècל ‡Óc ÔÓe ‡˙e·¯„ ‡ÁLnÓ ‰LÓ ·ÈÒ�e¿ƒ…∆ƒƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
È‰BLe·Ï ÏÚ Ô¯‰‡ ÏÚ Èc‡Â ‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»¿«ƒ««¬…«¿ƒ
˙È LÈc˜Â dnÚ È‰B�· ÈLe·Ï ÏÚÂ È‰B�a ÏÚÂ¿«¿ƒ¿«¿≈¿ƒƒ≈¿«ƒ»
ÈLe·Ï ˙ÈÂ È‰B�a ˙ÈÂ È‰BLe·Ï ˙È Ô¯‰‡«¬…»¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿≈

:dnÚ È‰B�·¿ƒƒ≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אׁשר הּדם ּומן הּמׁשחה מּׁשמן מׁשה וּיּקח ְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָ(ל)

להּזאֹות מערבן אם ידעּתי לא הּמזּבח. ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָֹעל

הּׂשעיר ּומּדם הּפר מּדם ולקח ּכמֹו: ְְִִִַַַַַַָָָָהּללּו,

לא וכן יח). טז (להּלן הּמזּבח קרנֹות על ְְְְְִֵֵַַַַַַָָֹונתן

לאחר הּללּו הּזאֹות אחר ּטעם מה לי ְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָנתּברר

כט (ׁשמֹות ּבּצּואה ּכי מּלּואים, ׁשל ְְִִִֶַַַָָָָהקטרה



evנ zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'g ycew zayl inei xeriy

(àì)çútøNaä-úà eìMa åéða-ìàå ïøäà-ìàäLîøîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤©«£´Ÿ§¤¨À̈©§´¤©¨¨»¤´©
ìña øLà íçlä-úàå Búà eìëàz íLå ãòBî ìäà́Ÿ¤¥¼§¨Æ«Ÿ§´Ÿ½§¤̧©¤½¤£¤−§©´

:eäìëàé åéðáe ïøäà øîàì éúéeö øLàk íéàlnä©¦ª¦®©«£¤³¦¥̧¦Æ¥½Ÿ©«£¬Ÿ¨¨−«Ÿ§ª«

(áì):eôøNz Làa íçláe øNaa øúBpäåרמב"ן §©¨¬©¨−̈©¨®¤¨¥−¦§«Ÿ

(âì)íBé ãò íéîé úòáL eàöú àì ãòBî ìäà çútîe¦¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹³Ÿ¥«§Æ¦§©´¨¦½©µ´
:íëãé-úà àlîé íéîé úòáL ék íëéàlî éîé úàìî§½Ÿ§¥−¦ª«¥¤®¦µ¦§©´¨¦½§©¥−¤¤§¤«

(ãì)øtëì úNòì ýåýé äeö äfä íBia äNò øLàk©«£¤¬¨¨−©´©¤®¦¨¯§Ÿ̈²©«£−§©¥¬
:íëéìò£¥¤«

i"yx£˙NÚÏ '‰ ‰eˆ∑– "לכּפר" ּפרה, מעׂשה זה – "לעׂשת" ּדרׁשּו: לברכה זכרֹונם ורּבֹותינּו הּימים. ׁשבעת ּכל ƒ»«¬ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָ
את הּׂשֹורף הּכהן וכן ימים ׁשבעת הּכּפּורים יֹום קדם ּפריׁשה טעּון ּגדֹול ׁשּכהן ּוללּמד, יֹוםֿהּכּפּורים; מעׂשה ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹזה

.הּפרה ַָָ

(äì)íéîé úòáL äìéìå íîBé eáLz ãòBî ìäà çúôe¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹¥«§¸¨³¨©̧§¨Æ¦§©´¨¦½
:éúéeö ïë-ék eúeîú àìå ýåýé úøîLî-úà ízøîLe§©§¤²¤¦§¤¬¤§Ÿ̈−§´Ÿ¨®¦¥−ª¥«¦

i"yx£e˙eÓ˙ ‡ÏÂ∑מיתה חּיבים אּתם הרי ּכן, ּתעׂשּו לא אם .הא ¿…»ֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"kyz ev t"y)

ימים ׁשבעת ולילה יֹומם ּתׁשבּו מֹועד אהל לה)ּופתח ּובחמיׁשי(ח, ּבׁשני ּובּלילה, ּבּיֹום ּתֹורה ׁשל ּבאהלּה לׁשבת חּיב אהל יֹוׁשב ְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

נאמר זה על הּנה – וכּדֹומה וליׁשן לאכל ּכדי להפסיק ׁשּמכרחים ואף ּובחל. ּבׁשּבת הּׁשבּוע, ימי ּובׁשאר מיחדים) ימים ְְְְְְְְְְְְֱֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻֻ(ׁשהם

ּתׁשבּו מֹועד אהל 'ּפתחּופתח ליד והּׁשינה האכילה ּבעת ּגם מצּוי ללּמּודֹו, לחזר ויּוכל ּובריא חזק ׁשּיהיה ּכדי ויׁשן ׁשאֹוכל מי - ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ׁשּוב. להּכנס ּומתּכֹונן הּפתח' ליד 'עֹומד הּוא מֹועד'; רמב"ןאהל ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ

(åì)ýåýé äeö-øLà íéøácä-ìk úà åéðáe ïøäà Nòiå©©¬©©«£−Ÿ¨¨®¥µ¨©§¨¦½£¤¦¨¬§Ÿ̈−
:äLî-ãéa§©¤«

i"yx£ÂÈ�·e Ô¯‰‡ NÚiÂ∑ּוׂשמאל ימין הּטּו ׁשּלא ׁשבחן .להּגיד ««««¬…»»ְְְִִִִֶַָָֹֹ

סימן. צ"ו פסוקים, צוצ"ו פרשת חסלת

È˙לא eÏÈMa È‰B�·ÏÂ Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¿ƒ¿ƒ«ƒ»
d˙È ÔeÏÎÈz Ôn˙Â ‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙a ‡¯Òaƒ¿»ƒ¿««¿«ƒ¿»¿«»≈¿»≈
˙È„wt È„ ‡Ók ‡i�a¯˜ ÏÒa Èc ‡ÓÁÏ ˙ÈÂ¿»«¿»ƒ¿«À¿»«»¿»ƒ«≈ƒ

:dpÏÎÈÈ È‰B�·e Ô¯‰‡ ¯ÓÈÓÏ¿≈««¬…¿ƒ≈¿À≈

e�a¯‡לב ‡ÓÁÏ·e ‡¯N·a ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«¿ƒ¿»¿«¿»¿»
:Ôe„˜Bz¿

Ú·L‡לג Ôe˜t˙ ‡Ï ‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯zÓeƒ¿««¿«ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»
È¯‡ ÔBÎÈ�a¯˜ ÈÓBÈ ÌÏLÓ ÌBÈ „Ú ÔÈÓBÈƒ«ƒ¿«≈À¿»≈¬≈

:ÔBÎ�a¯˜ ˙È ·¯˜È ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ¿»≈»À¿»¿

ÈÈלד „Èwt ÔÈ„‰ ‡ÓBÈa „·Ú È„ ‡Ók¿»ƒ¬«¿»»≈«ƒ¿»
:ÔBÎÈÏÚ ‡¯tÎÏ „aÚÓÏ¿∆¿«¿«»»¬≈

ÈÏÈÏÂלה ÌÓÈ Ôe·˙Èz ‡�ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙·eƒ¿««¿«ƒ¿»≈¿¿»¿≈≈
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯hÓ ˙È Ôe¯h˙Â ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ¿ƒ¿»«¿«≈¿»«¿»

:˙È„wt˙‡ ÔÎ È¯‡ Ôe˙eÓ˙ ‡ÏÂ¿»¿¬≈≈ƒ¿«»ƒ

Ècלו ‡iÓb˙t Ïk ˙È È‰B�·e Ô¯‰‡ „·ÚÂ«¬««¬…¿ƒ»»ƒ¿»«»ƒ
Ò Ò Ò :‰LÓ„ ‡„Èa ÈÈ „ÈwÙ«ƒ¿»ƒ»¿…∆

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ולקחּת אמר: ּכ ואחר ההּזאֹות, הקּדים ְְְְִִַַַַַַָָָָָכא)

כב). ּפסּוק (ׁשם והאליה החלב האיל ְְִִֵֶַַַָָָָָמן

ÈÏe‡Âוקדׁש כא): (ּפסּוק ׁשם ׁשאמר ּבעבּור ¿«ְֲֶַַַָָָָ

אּתֹו, בניו ּובגדי ּובניו ּובגדיו ְְִִֵָָָָָָהּוא

הּנעׂשה המאחר הּדבר הּוא ּכי מׁשה ְֲִֶֶַַַַַָָָָֻלמד

הזּכיר לא ּכי לגמרי, קדֹוׁשים יהיּו ׁשּבֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַָֹּבהם,

ּבהֹונֹות ּבמּתן ולא קּדּוׁש ז) (ׁשם ּבּמׁשיחה ְְְְִִַַַָָָֹׁשם

לקּדׁשֹו אתֹו וּימׁשח אמר: וכאן כ). ְְְְִַַַַָָָֹ(ׁשם

ׁשעׂשה עד לגמרי, ׁשּיקּדׁש לא יב), ְְְִֵֶֶַַַָָָֹ(ּפסּוק

אהרן את ויקּדׁש (ּכאן): ּבהן ואמר ְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָֹההּזאֹות,

והּבנים האב קדּׁשת הׁשלים והּנה ּבניו. ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֻואת

ּכהנים ּבתֹורת אמרּו וכ הּללּו. ּבהּזאֹות ְְְְֲִַַַַַַָָָָֹּכאחת

ׁשּלא למדּת הא אהרן, את ויקּדׁש ְְֲֵֶֶַַַַָָָָֹֹ(ּכאן):

ּדם. ּבהּזאת אּלא והּבנים אהרן קּדּוׁש ְְֲִִֶַַַַַָָָָָֹׁשלם

ּבׁשּתי הּבי"ת ּובּלחם. ּבּבׂשר והּנֹותר ְְִֵֵֶַַַַָָָָ(לב)

הּבׂשר מן והּנֹותר מ"ם, ּכמֹו ּתׁשּמׁש ְְְִִֵֵַַַַָָָהּמּלֹות

(יחזקאל והלאה הּׁשמיני בּיֹום וכן: הּלחם, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָּומן

ׁשנה עׂשרה ׁשמנה ההיא ּבּׁשנה כז), ְְִֵֶֶַַָָָָֹמג

ח). י ְִ(ׁשֹופטים

‡ÏÂּכי הּבקר", עד "והּנֹותר הּכתּוב ּפרׁש ¿…ְִֵֶַַַַַָָֹ

וידעּו הּקרּבנֹות, מׁשּפט למדּו ְְְְְְִַַָָָָָּכבר

ׁשּנאכלין ׁשּבהן ּכחמּורין נּדֹונין הּללּו ְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּׁשלמים

ּבעבּור ּכאן הּכתּוב ׁשּקּצר אֹו ולילה. ְְֲִֵֶַַַָָָָליֹום

ואם לד): כט (ׁשמֹות ּבּצּואה מפרׁש ְְְִֶַַָָָֹׁשהּוא

הּבקר. עד הּלחם ּומן הּמּלּואים מּבׂשר ְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹיּותר

ולילה יֹומם ּתׁשבּו מֹועד אהל ּופתח ְְֵֵֶֶַַָָָֹ(לה)

ה' מׁשמרת את ּוׁשמרּתם ימים ְְְְִִִֶֶֶֶַַָׁשבעת

ּכהנים ּתֹורת ׁשל הּבריתא ּדעת על תמּותּו. ְְֲִֶַַַַַַָָָֹֹולא

מּפתח יצאּו ׁשּלא הּזה הּפסּוק ענין ז) י ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ(להּלן

ּכלֹומר עבֹודה, ּבׁשעת ולילה יֹומם מֹועד ְְְֲִֵֶַַַָָָָֹאהל

עליהם הּמּטלת העבֹודה ּכל ׁשּיׁשלימּו ְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֻעד

ׁשּלא לדֹורֹות נֹוהגת מצוה והיא העת ְְְְִִֵֶֶֶָָֹּבאֹותֹו

מיתה. עליה וחּיבין ויצא, עבֹודה ּכהן ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹיּניח

‡e‰Âּומן יב): כא (להּלן ּגדֹול ּבכהן ׁשאמר ¿ְְִֵֶַַָָָֹ

(ּבת"כ אמרּו יחּלל, ולא יצא לא ְְְְְִֵֵֵַַָָֹֹהּמקּדׁש

הוי מחּלל, ואינֹו יֹוצא אינֹו אימתי ְְֱֵֵֵֵֵֵַַָָּכאן):

ּתמתּו ּפן (ׁשם): ודרׁשּו עבֹודה. ּבׁשעת ְְְֲִֵֶַָָָָֻאֹומר

אין הן, ׁשֹומע אּתה לאו מּמׁשמע ז), י ְְִֵֵֵַַַַַָָָ(להּלן

הּמׁשחה ּבׁשמן ׁשּנמׁשחּו ּובניו אהרן אּלא ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֹלי

מּנין מיתה, חּיבין עבֹודה ּבׁשעת יצאּו ְְֲִִִִִִֶַַַָָָָׁשאם

ּכי לֹומר ּתלמּוד הּדֹורֹות, ׁשּבכל הּכהנים ְְְֲִִֶַַַַָָֹלכל

ׁשּלא ּפרּוׁש, (ׁשם). עליכם ה' מׁשחת ְֲִֵֵֶֶֶֶַָֹׁשמן

ואמר מׁשּוחים, אּתם ה' מׁשחת ּבׁשמן ּכי ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָאמר

מׁשחתם להם להית והיתה ּכמֹו: ְְְְְֲִֵֶֶָָָָָָֹעליכם,

טו). מ (ׁשמֹות לדרתם עֹולם ְְְִַָָֹֹֻלכהּנת

ev zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'g ycew zayl inei xeriy

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"kyz ev t"y)

ּוׂשמאל ימין הּטּו ׁשּלא ׁשבחן, לו)להּגיד ח, ּבעבֹודת(רש"י ּובניו אהרן את ּולהרּגיל לחּנְך היתה הּמּלּואים ימי ׁשל מּטרתם ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

ׁשּמּיד ּבׁשבחם, מסּפר והּכתּוב ּבלבדּבתחּלתהּקרּבנֹות. זֹו ולא ּכראּוי. לעׂשֹותּה הצליחּו והתאּמנּו, ׁשהתרּגלּו לפני עֹוד העבֹודה, ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

לאטעּוׁשּלא אף אּלא מהּותי), ולאהּטּו(ּבדבר נצטּוּו, ׁשּלא ּדבר הֹוספת – לימין לא קּלה), ּדברלׂשמאל(סטּיה החסרת – ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹֹ

רמב"ןׁשּנצטּוּו. ְִֶַ

.àðååâ éàäëå ùãåç ùàø úáùá ïëå .úåøèôää 'á íéøîåà úåãéçéá ìáà .ùãå÷ úáùá çñô áøò ìçùë ÷ø "äáøòå" úøèôä íéøîåà ïéà"

:fix`t ,v"gxz oqip 'an ,fvy 'nr 'oneid zeniyx

ú"åîùì ìåãâä úáù úøèôäâ ÷øô éëàìî

ã:úBiðîã÷ íéðLëe íìBò éîék íìLeøéå äãeäé úçðî ýåýéì äáøråäètLnì íëéìà ézáø÷å §¨§¨Æ©«Ÿ̈½¦§©¬§−̈¦«¨®̈¦¦¥´½̈§¨¦−©§«Ÿ¦«§¨«©§¦´£¥¤»©¦§¨¼

éúééäåøâ-éhîe íBúéå äðîìà øéëN-øëN é÷Lráe ø÷Mì íéraLpáe íéôàðîáe íéôMëîa øäîî ãr §¨¦´¦¥´§©¥À©«§©§¦Æ©«§¨´£¦½©¦§¨¦−©¨®¤§«Ÿ§¥´§©Â̈¦Â©§¨¨̧§¨³©¥¥Æ

:úBàáö ýåýé øîà éðeàøé àìåå:íúéìë àì á÷ré-éða ízàå éúéðL àì ýåýé éðà ékæíëéúáà éîéîì §´Ÿ§¥½¦¨©−§Ÿ̈¬§¨«¦²£¦¬§Ÿ̈−´Ÿ¨¦®¦§©¤¬§¥«©«£−Ÿ¬Ÿ§¦¤«§¦¥̧£«Ÿ¥¤¹

:áeLð äna ízøîàå úBàáö ýåýé øîà íëéìà äáeLàå éìà eáeL ízøîL àìå éwçî ízøñçòa÷éä ©§¤³¥«ª©Æ§´Ÿ§©§¤½³¥©Æ§¨´¨£¥¤½¨©−§Ÿ̈´§¨®©«£©§¤−©¤¬¨«£¦§©̧

:äîeøzäå øNrnä Eeðrá÷ äna ízøîàå éúà íérá÷ ízà ék íéýìû íãàèíéøàð ízà äøàna ¨¹̈¡Ÿ¦À¦³©¤Æ«Ÿ§¦´Ÿ¦½©«£©§¤−©¤´§©«£®©©«£¥−§©§¨«©§¥¨Æ©¤´¥«¨¦½

:Blk éBbä íérá÷ ízà éúàåéúàæa àð éðeðçáe éúéáa óøè éäéå øöBàä úéa-ìà øNrnä-ìk-úà eàéáä §Ÿ¦−©¤´«Ÿ§¦®©−ª«¨¦̧¤¨©©«£¥¹¤¥´¨«À̈¦¦¬¤̧¤Æ§¥¦½§¨³¦¨Æ¨½Ÿ

:éã-éìa-ãr äëøa íëì éú÷éøäå íéîMä úBaøà úà íëì çzôà àì-íà úBàáö ýåýé øîààéézørâå ¨©−§Ÿ̈´§¨®¦¯Ÿ¤§©´¨¤À¥µ£ª´©¨©½¦©«£¦«Ÿ¦¬¨¤²§¨−̈©§¦¨«§¨«©§¦³

:úBàáö ýåýé øîà äãOa ïôbä íëì ìkLú-àìå äîãàä éøt-úà íëì úçLé-àìå ìëàa íëìáéeøMàå ¨¤Æ¨«Ÿ¥½§«Ÿ©§¦¬¨¤−¤§¦´¨«£¨¨®§«Ÿ§©¥̧¨¤³©¤̧¤Æ©¨¤½¨©−§Ÿ̈¬§¨«§¦§¬

:úBàáö ýåýé øîà õôç õøà ízà eéäú-ék íéBbä-ìk íëúàâéízøîàå ýåýé øîà íëéøác éìr e÷æç ¤§¤−¨©¦®¦¦«§³©¤Æ¤´¤¥½¤¨©−§Ÿ̈¬§¨«¨«§¬¨©²¦§¥¤−¨©´§Ÿ̈®©«£©§¤¾

aãp-äîéìr eðø:Eãééðtî úépøã÷ eðëìä éëå BzøîLî eðøîL ék òöa-äîe íéýìû ãár àåL ízøîà ©¦§©−§¨¤«£©§¤¾−̈§£´Ÿ¡Ÿ¦®©¤À©¦³¨©̧§Æ¦§©§½§¦³¨©̧§Æ§´Ÿ©¦½¦§¥−

:úBàáö ýåýéåè:eèìniå íéýìû eðça íb ärLø éNò eðáð-íb íéãæ íéøMàî eðçðà äzråæèeøaãð æà §Ÿ̈¬§¨«§©¾̈£©−§§©§¦´¥¦®©¦§ÆŸ¥´¦§½̈©¯¨«£²¡Ÿ¦−©¦¨¥«¨¯¦§§²

:BîL éáLçìe ýåýé éàøéì åéðôì ïBøkæ øôñ áúkiå òîLiå ýåýé áL÷iå eärø-ìà Léà ýåýé éàøéæéeéäå ¦§¥¬§Ÿ̈−¦´¤¥¥®©©§¥³§Ÿ̈Æ©¦§½̈©Â¦¨¥Â¥´¤¦¨³§¨¨Æ§¦§¥´§Ÿ̈½§«Ÿ§¥−§«§¨´

:Búà ãáòä Bða-ìr Léà ìîçé øLàk íäéìr ézìîçå älâñ äNò éðà øLà íBiì úBàáö ýåýé øîà éì¦À¨©Æ§Ÿ̈´§¨½©¾£¤¬£¦−Ÿ¤´§ª¨®§¨«©§¦´£¥¤½©«£¤Æ©§´Ÿ¦½©§−¨«Ÿ¥¬Ÿ«

çé:Bãár àì øLàì íéýìû ãáò ïéa òLøì ÷écö ïéa íúéàøe ízáLåèéøepzk øra àa íBiä äpä-ék §©§¤Æ§¦¤½¥¬©¦−§¨¨®¥µŸ¥´¡Ÿ¦½©«£¤−¬Ÿ£¨«¦¦¥³©Æ½̈Ÿ¥−©©®

LøL íäì áæré-àì øLà úBàáö ýåýé øîà àaä íBiä íúà èäìå L÷ ärLø äNò-ìëå íéãæ-ìë eéäå§¨¸¨¥¦¹§¨Ÿ¥³¦§¨Æ©½§¦©̧Ÿ¹̈©´©À̈¨©Æ§Ÿ̈´§¨½£¤²Ÿ©«£¬Ÿ¨¤−¬Ÿ¤

ðrå:óë:÷aøî éìârk ízLôe íúàöéå äéôðëa àtøîe ä÷ãö LîL éîL éàøé íëì äçøæåàëíúBqrå §¨¨«§¨«§¨̧¨¤¹¦§¥³§¦Æ¤´¤§¨½̈©§¥−¦§¨¤®¨¦«¨¤¬¦§¤−§¤§¥¬©§¥«§©¤´

:úBàáö ýåýé øîà äNò éðà-øLà íBia íëéìâø úBtk úçz øôà eéäé-ék íérLøáëäLî úøBz eøëæ §¨¦½¦¦«§´¥½¤©−©©´©§¥¤®©Æ£¤´£¦´Ÿ¤½¨©−§Ÿ̈¬§¨«¦§¾©−Ÿ¤´

:íéètLîe íéwç ìàøNé-ìk-ìr áøçá BúBà éúéeö øLà écárâëàéápä äiìà úà íëì çìL éëðà äpä ©§¦®£¤Á¦¦̧¦³§Ÿ¥Æ©¨¦§¨¥½ª¦−¦§¨¦«¦¥³¨«Ÿ¦ÆŸ¥´©¨¤½¥−¥«¦¨´©¨¦®

:àøBpäå ìBãbä ýåýé íBé àBa éðôìãëéúékäå àBáà-ït íúBáà-ìr íéða áìå íéða-ìr úBáà-áì áéLäå ¦§¥Àµ´§Ÿ̈½©¨−§©¨«§¥¦³¥«¨Æ©¨¦½§¥¬¨¦−©£®̈¤¨¾§¦¥¦¬

:íøç õøàä-úàâë:àøBpäå ìBãbä ýåýé íBé àBa éðôì àéápä äiìà úà íëì çìL éëðà äpä ¤¨−̈¤¥«¤¦¥³¨«Ÿ¦¸Ÿ¥´©¨¤½¥−¥«¦¨´©¨¦®¦§¥Àµ´§Ÿ̈½©¨−§©¨«

áò÷ 'îòá äñôãð ú"åîùì åö úùøôì äøèôä
dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

על ׁשהֹוסיפּו מּפני ּבכאן אבל מׁשה, ּביד ה' צּוה ּכאׁשר מקֹום: ּבכל יאמר מׁשה. ּביד ה' צּוה אׁשר הּדברים ּכל את ּובניו אהרן וּיעׂש ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ(לו)

זרה ּבאׁש ּׁשאמר מה עליהם נֹוסף ועֹוד ה' צּוה אׁשר הּדברים ּכל עׂשּו אבל מׁשה, את ה' צּוה ּכאׁשר עׂשּו לא ּכי ּכן, אמר לא ְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹהּמצוה

א). י (להּלן אתם צּוה לא ְֲִֶַָָָֹֹאׁשר



ני ev zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'g ycew zayl inei xeriy

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"kyz ev t"y)

ּוׂשמאל ימין הּטּו ׁשּלא ׁשבחן, לו)להּגיד ח, ּבעבֹודת(רש"י ּובניו אהרן את ּולהרּגיל לחּנְך היתה הּמּלּואים ימי ׁשל מּטרתם ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

ׁשּמּיד ּבׁשבחם, מסּפר והּכתּוב ּבלבדּבתחּלתהּקרּבנֹות. זֹו ולא ּכראּוי. לעׂשֹותּה הצליחּו והתאּמנּו, ׁשהתרּגלּו לפני עֹוד העבֹודה, ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

לאטעּוׁשּלא אף אּלא מהּותי), ולאהּטּו(ּבדבר נצטּוּו, ׁשּלא ּדבר הֹוספת – לימין לא קּלה), ּדברלׂשמאל(סטּיה החסרת – ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹֹ

רמב"ןׁשּנצטּוּו. ְִֶַ

.àðååâ éàäëå ùãåç ùàø úáùá ïëå .úåøèôää 'á íéøîåà úåãéçéá ìáà .ùãå÷ úáùá çñô áøò ìçùë ÷ø "äáøòå" úøèôä íéøîåà ïéà"

:fix`t ,v"gxz oqip 'an ,fvy 'nr 'oneid zeniyx

ú"åîùì ìåãâä úáù úøèôäâ ÷øô éëàìî

ã:úBiðîã÷ íéðLëe íìBò éîék íìLeøéå äãeäé úçðî ýåýéì äáøråäètLnì íëéìà ézáø÷å §¨§¨Æ©«Ÿ̈½¦§©¬§−̈¦«¨®̈¦¦¥´½̈§¨¦−©§«Ÿ¦«§¨«©§¦´£¥¤»©¦§¨¼

éúééäåøâ-éhîe íBúéå äðîìà øéëN-øëN é÷Lráe ø÷Mì íéraLpáe íéôàðîáe íéôMëîa øäîî ãr §¨¦´¦¥´§©¥À©«§©§¦Æ©«§¨´£¦½©¦§¨¦−©¨®¤§«Ÿ§¥´§©Â̈¦Â©§¨¨̧§¨³©¥¥Æ

:úBàáö ýåýé øîà éðeàøé àìåå:íúéìë àì á÷ré-éða ízàå éúéðL àì ýåýé éðà ékæíëéúáà éîéîì §´Ÿ§¥½¦¨©−§Ÿ̈¬§¨«¦²£¦¬§Ÿ̈−´Ÿ¨¦®¦§©¤¬§¥«©«£−Ÿ¬Ÿ§¦¤«§¦¥̧£«Ÿ¥¤¹

:áeLð äna ízøîàå úBàáö ýåýé øîà íëéìà äáeLàå éìà eáeL ízøîL àìå éwçî ízøñçòa÷éä ©§¤³¥«ª©Æ§´Ÿ§©§¤½³¥©Æ§¨´¨£¥¤½¨©−§Ÿ̈´§¨®©«£©§¤−©¤¬¨«£¦§©̧

:äîeøzäå øNrnä Eeðrá÷ äna ízøîàå éúà íérá÷ ízà ék íéýìû íãàèíéøàð ízà äøàna ¨¹̈¡Ÿ¦À¦³©¤Æ«Ÿ§¦´Ÿ¦½©«£©§¤−©¤´§©«£®©©«£¥−§©§¨«©§¥¨Æ©¤´¥«¨¦½

:Blk éBbä íérá÷ ízà éúàåéúàæa àð éðeðçáe éúéáa óøè éäéå øöBàä úéa-ìà øNrnä-ìk-úà eàéáä §Ÿ¦−©¤´«Ÿ§¦®©−ª«¨¦̧¤¨©©«£¥¹¤¥´¨«À̈¦¦¬¤̧¤Æ§¥¦½§¨³¦¨Æ¨½Ÿ

:éã-éìa-ãr äëøa íëì éú÷éøäå íéîMä úBaøà úà íëì çzôà àì-íà úBàáö ýåýé øîààéézørâå ¨©−§Ÿ̈´§¨®¦¯Ÿ¤§©´¨¤À¥µ£ª´©¨©½¦©«£¦«Ÿ¦¬¨¤²§¨−̈©§¦¨«§¨«©§¦³

:úBàáö ýåýé øîà äãOa ïôbä íëì ìkLú-àìå äîãàä éøt-úà íëì úçLé-àìå ìëàa íëìáéeøMàå ¨¤Æ¨«Ÿ¥½§«Ÿ©§¦¬¨¤−¤§¦´¨«£¨¨®§«Ÿ§©¥̧¨¤³©¤̧¤Æ©¨¤½¨©−§Ÿ̈¬§¨«§¦§¬

:úBàáö ýåýé øîà õôç õøà ízà eéäú-ék íéBbä-ìk íëúàâéízøîàå ýåýé øîà íëéøác éìr e÷æç ¤§¤−¨©¦®¦¦«§³©¤Æ¤´¤¥½¤¨©−§Ÿ̈¬§¨«¨«§¬¨©²¦§¥¤−¨©´§Ÿ̈®©«£©§¤¾

aãp-äîéìr eðø:Eãééðtî úépøã÷ eðëìä éëå BzøîLî eðøîL ék òöa-äîe íéýìû ãár àåL ízøîà ©¦§©−§¨¤«£©§¤¾−̈§£´Ÿ¡Ÿ¦®©¤À©¦³¨©̧§Æ¦§©§½§¦³¨©̧§Æ§´Ÿ©¦½¦§¥−

:úBàáö ýåýéåè:eèìniå íéýìû eðça íb ärLø éNò eðáð-íb íéãæ íéøMàî eðçðà äzråæèeøaãð æà §Ÿ̈¬§¨«§©¾̈£©−§§©§¦´¥¦®©¦§ÆŸ¥´¦§½̈©¯¨«£²¡Ÿ¦−©¦¨¥«¨¯¦§§²

:BîL éáLçìe ýåýé éàøéì åéðôì ïBøkæ øôñ áúkiå òîLiå ýåýé áL÷iå eärø-ìà Léà ýåýé éàøéæéeéäå ¦§¥¬§Ÿ̈−¦´¤¥¥®©©§¥³§Ÿ̈Æ©¦§½̈©Â¦¨¥Â¥´¤¦¨³§¨¨Æ§¦§¥´§Ÿ̈½§«Ÿ§¥−§«§¨´

:Búà ãáòä Bða-ìr Léà ìîçé øLàk íäéìr ézìîçå älâñ äNò éðà øLà íBiì úBàáö ýåýé øîà éì¦À¨©Æ§Ÿ̈´§¨½©¾£¤¬£¦−Ÿ¤´§ª¨®§¨«©§¦´£¥¤½©«£¤Æ©§´Ÿ¦½©§−¨«Ÿ¥¬Ÿ«

çé:Bãár àì øLàì íéýìû ãáò ïéa òLøì ÷écö ïéa íúéàøe ízáLåèéøepzk øra àa íBiä äpä-ék §©§¤Æ§¦¤½¥¬©¦−§¨¨®¥µŸ¥´¡Ÿ¦½©«£¤−¬Ÿ£¨«¦¦¥³©Æ½̈Ÿ¥−©©®

LøL íäì áæré-àì øLà úBàáö ýåýé øîà àaä íBiä íúà èäìå L÷ ärLø äNò-ìëå íéãæ-ìë eéäå§¨¸¨¥¦¹§¨Ÿ¥³¦§¨Æ©½§¦©̧Ÿ¹̈©´©À̈¨©Æ§Ÿ̈´§¨½£¤²Ÿ©«£¬Ÿ¨¤−¬Ÿ¤

ðrå:óë:÷aøî éìârk ízLôe íúàöéå äéôðëa àtøîe ä÷ãö LîL éîL éàøé íëì äçøæåàëíúBqrå §¨¨«§¨«§¨̧¨¤¹¦§¥³§¦Æ¤´¤§¨½̈©§¥−¦§¨¤®¨¦«¨¤¬¦§¤−§¤§¥¬©§¥«§©¤´

:úBàáö ýåýé øîà äNò éðà-øLà íBia íëéìâø úBtk úçz øôà eéäé-ék íérLøáëäLî úøBz eøëæ §¨¦½¦¦«§´¥½¤©−©©´©§¥¤®©Æ£¤´£¦´Ÿ¤½¨©−§Ÿ̈¬§¨«¦§¾©−Ÿ¤´

:íéètLîe íéwç ìàøNé-ìk-ìr áøçá BúBà éúéeö øLà écárâëàéápä äiìà úà íëì çìL éëðà äpä ©§¦®£¤Á¦¦̧¦³§Ÿ¥Æ©¨¦§¨¥½ª¦−¦§¨¦«¦¥³¨«Ÿ¦ÆŸ¥´©¨¤½¥−¥«¦¨´©¨¦®

:àøBpäå ìBãbä ýåýé íBé àBa éðôìãëéúékäå àBáà-ït íúBáà-ìr íéða áìå íéða-ìr úBáà-áì áéLäå ¦§¥Àµ´§Ÿ̈½©¨−§©¨«§¥¦³¥«¨Æ©¨¦½§¥¬¨¦−©£®̈¤¨¾§¦¥¦¬

:íøç õøàä-úàâë:àøBpäå ìBãbä ýåýé íBé àBa éðôì àéápä äiìà úà íëì çìL éëðà äpä ¤¨−̈¤¥«¤¦¥³¨«Ÿ¦¸Ÿ¥´©¨¤½¥−¥«¦¨´©¨¦®¦§¥Àµ´§Ÿ̈½©¨−§©¨«

áò÷ 'îòá äñôãð ú"åîùì åö úùøôì äøèôä
dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

על ׁשהֹוסיפּו מּפני ּבכאן אבל מׁשה, ּביד ה' צּוה ּכאׁשר מקֹום: ּבכל יאמר מׁשה. ּביד ה' צּוה אׁשר הּדברים ּכל את ּובניו אהרן וּיעׂש ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ(לו)

זרה ּבאׁש ּׁשאמר מה עליהם נֹוסף ועֹוד ה' צּוה אׁשר הּדברים ּכל עׂשּו אבל מׁשה, את ה' צּוה ּכאׁשר עׂשּו לא ּכי ּכן, אמר לא ְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹהּמצוה

א). י (להּלן אתם צּוה לא ְֲִֶַָָָֹֹאׁשר



נב

לשבוע פרשת צו תהלים  שיעורי 

יום ראשון - ב' ניסן
פרק כ

מפרק י  
עד סוף פרק יז 

יום רביעי - ה' ניסן
פרק כ

מפרק כט
עד סוף פרק לד

יום שני - ג' ניסן
פרק כ

מפרק יח 
עד סוף פרק כב

יום חמישי - ו' ניסן
פרק כ

מפרק לה
עד סוף פרק לח

יום שלישי - ד' ניסן
פרק כ

מפרק כג 
עד סוף פרק כח

יום שישי - ז' ניסן
פרק כ

מפרק לט
עד סוף פרק מג

שבת קודש - ח' ניסן
פרק כ 

מפרק מד עד סוף פרק מח

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...    
מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו,  אשר 
קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו 
לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג. 
יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן 
מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(, 

... בשר  ועד 
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øåäøäã 'é÷ñåôå ãåîìúá äëåøòä
ãáì åáìáå åúáùçîá ù"÷ àø÷ íàå éîã øåáãë åàì
úåø÷ìå øåæçì êéøöå åúáåç éãé àöé àì åúðååë çë ìëá
ïðáøã úåëøá øàùáå àúééøåàã ïåæîä úëøáá ïëå
åúáåç éãé àöé åáì ïåéë àìå åéúôùá àéöåä íàå 'ìôúáå
ù"÷ ìù ïåùàø ÷åñôî ãáì øåæçì êéøö ïéàå ãáòéãá
'éàãëå äøùò äðåîù úìôú ìù äðåùàø äëøáå
úåöî êìéàå ïàëî äðååë úåöî ë"ò [úåëøáã á"ôøá]
äëéøö äðéà äîùðäù íåùî åðééäå .'åëå äàéø÷
ùôð ï÷úì øåà êéùîäì ÷ø úåöîá äîöòì ïå÷éú
'äá úøáãî ùôðäù øåáãä úåéúåà é"ò óåâäå úéðåéçä
äùåò ùôðäù úåéùòî úåöîá ïëå äôä úåàöåî
øàù åà äìôú åøîà ë"ôòà êà :óåâä éøáà øàùá
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ג.1. סעיף סב סימן או"ח שו"ע ב. כ, ה"א.2.ברכות פ"א ברכות הל' ב.3.רמב"ם סעיף קפה, סימן שם, ˘ËÈÏ"‡.4.שו"ע ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ÔÂ˘Ï

ג.5. סעיף רו, סימן שם, ב.6.שו"ע סעיף קא, סימן ˘ËÈÏ"‡:7.שם, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰בפ"ע הנ"ל ÏÏÎ"והנה ˜"Ïלהקשות שייך אין כי -

וכוונה, דדבור הענינים, ב' בה ששייך במצוה למה - (היטב) הבנה צריך אבל כו' לעשות ציווה למה של"ק כמו ג"כ, לדבר מצוה ה' ציווה למה

לדבר‰ÈÎÙדינם של מצוה הקב"ה ציווה מדוע לשאול שייך לא שהרי כלל, קשה היה לא כשלעצמו זה דבר כלומר: ."Ì‚שייך שלא כשם ,

דינם - וכוונה, דיבור של הענינים שני בה ששייכים במצוה מדוע הוא להבין שיש מה אלא מעשית; מצוה לעשות הקב"ה ציווה מדוע לשאול

הזקן: רבנו מסיים וזאת חובה; ידי יוצאים לא - דיבור בלא בכוונה ואילו חובה, ידי יוצאים - כוונה בלא בדיבור ·˘ÂÈ˙Ù...הפכי: ‡ÈˆÂ‰ Ì‡Â

ה.8. סעיף ס, סימן שם, א.9.שו"ע סעיף קא, סימן ב.10.שם יג,
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íéøîà éèå÷éì
äðäå çì ÷øôäëìää ÷ñô áèéä ïáåé ì"ðä ìë íò

øåäøäã 'é÷ñåôå ãåîìúá äëåøòä
ãáì åáìáå åúáùçîá ù"÷ àø÷ íàå éîã øåáãë åàì
úåø÷ìå øåæçì êéøöå åúáåç éãé àöé àì åúðååë çë ìëá
ïðáøã úåëøá øàùáå àúééøåàã ïåæîä úëøáá ïëå
åúáåç éãé àöé åáì ïåéë àìå åéúôùá àéöåä íàå 'ìôúáå
ù"÷ ìù ïåùàø ÷åñôî ãáì øåæçì êéøö ïéàå ãáòéãá
'éàãëå äøùò äðåîù úìôú ìù äðåùàø äëøáå
úåöî êìéàå ïàëî äðååë úåöî ë"ò [úåëøáã á"ôøá]
äëéøö äðéà äîùðäù íåùî åðééäå .'åëå äàéø÷
ùôð ï÷úì øåà êéùîäì ÷ø úåöîá äîöòì ïå÷éú
'äá úøáãî ùôðäù øåáãä úåéúåà é"ò óåâäå úéðåéçä
äùåò ùôðäù úåéùòî úåöîá ïëå äôä úåàöåî
øàù åà äìôú åøîà ë"ôòà êà :óåâä éøáà øàùá
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ג.1. סעיף סב סימן או"ח שו"ע ב. כ, ה"א.2.ברכות פ"א ברכות הל' ב.3.רמב"ם סעיף קפה, סימן שם, ˘ËÈÏ"‡.4.שו"ע ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ÔÂ˘Ï

ג.5. סעיף רו, סימן שם, ב.6.שו"ע סעיף קא, סימן ˘ËÈÏ"‡:7.שם, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰בפ"ע הנ"ל ÏÏÎ"והנה ˜"Ïלהקשות שייך אין כי -

וכוונה, דדבור הענינים, ב' בה ששייך במצוה למה - (היטב) הבנה צריך אבל כו' לעשות ציווה למה של"ק כמו ג"כ, לדבר מצוה ה' ציווה למה

לדבר‰ÈÎÙדינם של מצוה הקב"ה ציווה מדוע לשאול שייך לא שהרי כלל, קשה היה לא כשלעצמו זה דבר כלומר: ."Ì‚שייך שלא כשם ,

דינם - וכוונה, דיבור של הענינים שני בה ששייכים במצוה מדוע הוא להבין שיש מה אלא מעשית; מצוה לעשות הקב"ה ציווה מדוע לשאול

הזקן: רבנו מסיים וזאת חובה; ידי יוצאים לא - דיבור בלא בכוונה ואילו חובה, ידי יוצאים - כוונה בלא בדיבור ·˘ÂÈ˙Ù...הפכי: ‡ÈˆÂ‰ Ì‡Â

ה.8. סעיף ס, סימן שם, א.9.שו"ע סעיף קא, סימן ב.10.שם יג,



oqipנד 'b ipy mei Ð gl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שני ניסןיום ג'

,p 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...øåà íäéðùáù óàå,100 'nr cr.úåèùôúäå

xac mey x`yi `le ,zexg`d ixnbl ze`nhd zetilwd ,`linn

xzei dcna dfd mlera seq oi` xe` xi`ie ,zewl` lr xizqiy

ay dlrnd xaqez oldl .mipeilrd zenlera xy`n dlecbzpeek

,miiwn `edy devnd ici lry ,icedil yiy dpeeka ,epiid .zeevnd

devn d"awd mr cg`zi§©¤

`ed jk llbae - devnd

,devnd z` dyerep` oky

mb oexzi ,ipy cvn ,mi`ven

.dpeekd iabl-ìò-óà Cà©©©
eøîà ïë-ét11Bà älôz : ¦¥¨§§¦¨

¯ äëøa øàLzexn`pd §¨§¨¨
àìa óeâk ïä äðek àìa§Ÿ©¨¨¥§§Ÿ

¯ ,äîLðz` mincn recn §¨¨
,dkxad e` ,dlitzd

- dpeekd z`e ,"seb"l

- ?"dnyp"lék ,Leøt¥¦
íéàeøaä ìkL Bîk§¤¨©§¦
íäì LiL äfä íìBòaL¤¨¨©¤¤¥¨¤

úîLðå ,"Léà øNa ìk çeøå éç ìk Lôð" :íäL ,äîLðe óeb§¨¨¤¥¤¤¨©§©¨§©¦§¦§©
¯ ,íéiç éìòa ìkî "åétàa íéiç çeø øLà ìk"`xap lkl ¨£¤©©¦§©¨¦¨©£¥©¦

,dnyp mbe seb mb yi mleraíúBà äeäîe ílk úà äiçî 'äå©§©¤¤ª¨§©¤¨
¯ ,íäa òétLnL úeiçå øBàa ãéîz Léì ïéàî;dnypae seba ¥©¦§¥¨¦§§©¤©§¦©¨¤

¯ ,éøîçä óebä íbLmb `l` ,sebd wx `leøôòå íéðáà elôàå ¤©©©¨§¦©£¦£¨¦§¨¨
¯ Lnî íîBcädpyiy zipeigd drepzd elit` zi`xp `l mda ©¥©¨

,mda elit` ixd - lecbl ohwn lcbd ,gnevaúeiçå øBà Ba Lé¥§©
¯ ,Cøaúé epnîae- ?mnecay zeigd z`hazn dnøæçé àlL ¦¤¦§¨¥¤Ÿ©£Ÿ

¯ ,äéäLk ñôàå ïéà úBéäìowfd epaxy itk - .ez`ixa iptl ¦§©¦¨¤¤§¤¨¨
iwl`d xe`d did `lely ,"dpen`de cegid xry"a ,oldl xiaqi

enk qt`e oi` zeidl xfeg `xapd did - `xapa cinz lrete avip

xi`ne dignd iwl` zeige xe` yi mnecl mby ixd .`xapy mcew

oi` ,z`f lkae - ig mvr ly seba epyi ,jkn xzeie ,jk .eze`

:dnypay zeigde xe`d oia llk qgie d`eeydïéà ïë-ét-ìò-óàå§©©¦¥¥
éaâì óeba øéànä úeiçå øBà úðéça ïéa ììk ïBéîãå Cøò¤¤§¦§§¨¥§¦©§©©¥¦©§©¥

¯ .éç ìk Lôð àéäL ,äîLpa øéànä úeiçå øBà úðéça,oky §¦©§©©¥¦©§¨¨¤¦¤¤¨©
oi`y `ed oaen xac

zeinyb oia llk d`eeyd

mixwegd mb .zeipgexl

zeedzd"y ,micen

- zeipgexd on zeinybd

."dfn lecb oi`n yi jl oi`

ze`ivn `ed sebdy oeikne

ze`ivn - ytpde ,zinyb

qgi oi`y ixd - zipgex

lcadde .mdipia d`eeyde

xe`dy jka ,oaenk ,`ed

epi` seba xi`nd zeigde

zeige xe`l llk dnec

owfd epaxe .ytpa xi`nd

,zewl`d ly ielibde mlrdd zcna `hazn epi` lcaddy xiaqn

mdipy md jka ,oky ,zelbzda - ytpae ,zxzqen seba zewl`dy

ziwl`d zeigd ea ,dfd mleray `xap `ed sebdy myk :mieey

seba d`xp `l okle ,dbep ztilw ly yeal ici lr zxzqen

zeigd lr xizqnÎyeal eze` miiw mb jk ,zewl` `id ezeigy

ytpd zeigy miyibxn `le mi`ex `le ,ytpd z` dignd ziwl`d

mevnvd zcna `hazn ,ytpde sebd oiay lcadd .zewl`n d`a

mi`ad zeigde xe`d m` - iwl`d zeigde xe`d ly zehytzdde

xe`d ,mdy e` ,znvnevn dcna mi`a mnvr md ,dnlrdd jxc

xe`d ly zewl`dy zexnly xnelk ,zehytzda mi`a ,zeigde

.zi`xp ,mipt lk lr ,dnvr zeigd la` ,zi`xp dpi` zeigde

:"`ipz"d oeylae

¯ íäéðLaL óàå,ytpae seba¯ ,äåL ãçà øBàzeigde xe`d §©¤¦§¥¤¤¨¨¤
dcig` dcna mda `a ,ytpd z`e sebd z` digne xveid iwl`d

zecig`dyk ,xe` ly

:jka z`haznúðéçáa¦§¦©
¯ íéðt øzñäzeinipty ¤§¥¨¦
,zxzqen zeigdíéLeáìe§¦

øzzñî øBàäL ,íéåL̈¦¤¨¦§©¥
¯ ,Ba Laìúîe ílòúîe¦§©¥¦§©¥
xe`d ly zexzzqdd

xzzqn `ed mda miyealde

.ytpae seba mieey -ék¦
¯ íäéðL,ytpde sebdíä §¥¤¥

¯ ,äfä íìBòîon md - ytpd mbe sebd mb - mdipyy xg`ne ¥¨©¤

,iwl`d xe`d zxzqd zpigan miey md ixd dfd mlerd

¯ BúeììëaL,miipgexde miinybd eipipr lr ,dfd mlerd lka ¤¦§¨
øBàä äåLa øzzñî¦§©¥§¨¤¨
åét çeønL úeiçäå§©©¤¥©¦
øzñä úðéçáa ,Cøaúé¦§¨¥¦§¦©¤§¥
úBâøãnä úãéøéå íéðẗ¦¦¦©©©§¥

ìzLäaúBîìBòä úeìL §¦§©§§¨¨
¯ äâøãnî,dpeilr ¦©§¥¨
¯ äâøãîì,dpezgz §©§¥¨

,íénöòå íéaø íéîeöîöa§¦§¦©¦©£ª¦
¯ LaìúpL ãòxe`d ©¤¦§©¥

,zeigdedâð útì÷a¦§¦©Ÿ©
¯ ,éøîçä äfä íìBò úeììk úBéçäìd`ad ziwl`d zeigdy ick §©£§¨¨©¤©¨§¦
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ìëù åîë éë 'éô äîùð àìá óåâë ïä äðååë àìá äëøá
ùôð íäù äîùðå óåâ íäì ùéù æä"åòáù íéàåøáä
íééç çåø øùà ìë úîùðå ùéà øùá ìë çåøå éç ìë
íúåà äåäîå íìåë úà äéçî 'äå íééç éìòá ìëî åéôàá
íâù íäá òéôùîù úåéçå øåàá ãéîú ùéì ïéàî
åá ùé ùîî íîåãä øôòå íéðáà 'éôàå éøîåçä óåâä
äéäùë ñôàå ïéà úåéäì øåæçé àìù 'úé åðîî úåéçå øåà
øéàîä 'åéçå øåà 'éçá ïéá ììë ïåéîãå êøò ïéà ë"ôòàå
ùôð àéäù äîùðá øéàîä úåéçå øåà 'éçá éáâì óåâá

éç ìë

øúñä 'éçáá äåù ãçà øåà íäéðùáù óàå
ùáìúîå íìòúîå øúúñî øåàäù íéåù 'éùåáìå íéðô
äåùá øúúñî åúåììëáù æä"åòî íä íäéðù éë åá
úãéøéå íéðô øúñä 'éçáá 'úé åéô çåøîù úåéçäå øåàä
äâøãîì äâøãîî úåîìåòä úåìùìúùäá úåâøãîä
úôéì÷á ùáìúðù ãò íéîåöòå íéáø íéîåöîöá
íéøáã ìë åðééäã éøîåçä æä"åò úåììë úåéçäì äâåð
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ב.11. רמט, א. חלק של"ה

oqip 'c iyily mei Ð gl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן ד' שלישי יום
פרקלח ,100 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éîùâä óåâá éë,100 'nr cr.'úé åá

ly dbixcna didz ,"jxazi eit gex" z`xwpd ,"zeliv`c zekln"n

zelylzyda zcxl dilr did - ixnegd dfd mlerd z` zeigdl

lkae ,("diyr"l "dxivi"n ,"dxivi"l "d`ixa"n) .zenlerd

minevnv jxc xearl dilr dide ,mlere mler lkay zebixcnd

minvnvne mihrnnd ,miax

lk mb ,mxa .xe`d z`

minevnvde zebixcnd

eid `l ,dl`d miaxd

ly xac zxivil miwitqn

xg`l ,oky ,"ze`ivn"e "yi"

miaxd minevnvd lk

x`yp xe`d did ,dl`d

ze`ivny ,efk dbixcna

,zipgex ze`ivn wx m` ik epnn xveeidl dleki dzid `l zinyb

xe`d lr did ,dfd mlerd ly miinyb mipipr epnn exveeiy icke

zedn ly hlgen iepiy icil cr ,miipktdn minevnv mb xearl

,dbep ztilwa xe`d yalzd zecixide minevnvd lk xg`le .xe`d

z` zzl jke ,zewl`n d`a zeigdy llk d`xii `ly ick

xacle dyecwl lvepn zeidl lkei xacdy dxixade zexyt`d

ixdy ,dyecwd jtid `idy ,dxiar ea zeyrl ,jtidl e"g e` ,devn

p ztilw ly dpipr dfiably ,mipey`xd miwxta epcnly itk ,dbe

zniiw ,rxe aeh da yiy ,dbep ztilwn mzeig milawnd mixacd

ly melye qg e` ,dyecwe aeh ly mipiprl milvepn zeidl dxixad

md ,dxiare xeqi` ly oiprl ,dlilg ,milvepn mdyke .dxiare rx

lk lr - .ixnbl ze`nhd zetilw ylyn mzeig z` f` milawn

zeigde xe`d xaery miaxd minevnvde zecixid xg`l ,mipt

lk z` zeigdl ick ,dbep ztilw ly yeala yalzn mb `ed ,iwl`d

:dfd mlerd ly ,mixeq`d mbe mixzend mb ,mipiprdìk eðéäc§©§¨
¯ ,äfä íìBòaL íéøBähäå íéøznä íéøácmzeig z` milawn §¨¦©ª¨¦§©§¦¤¨¨©¤

,dbep ztilw ly yeal ici lr¯ äpnîe,dbep ztilwndãé ìòå ¦¤¨§©¨¨
¯ ,íéàîhä íéøác íéòtLî,mixeq`de mi`nhd mixacd lk ª§¨¦§¨¦©§¥¦

on mzeig milawn - ixnbl ze`nhd zetilw ylyn mi`ad

.dbep ztilw zervn`a ,dyecwd¯ àéä ék,dbep ztilwäðéça ¦¦§¦¨
¯ úòvîî,ixnbl ze`nhd zetilw yly oial dyecwd oiaøkæpk §ª©©©¦§¨

¯ ìéòìly iwl`d zeigde xe`dy ixdlkyalzd ,dfd mlerd ipipr §¥
,dbep ztilw ly yeala

`ly zewl`d lr xizqnd

zeigdy eyibxi `le e`xi

,df xacae - zewl`n d`a

.mieey ytpde sebd-ìò-óà©©
àéäL ,äøàää ïë-ét¦¥©¤¨¨¤¦
'ä øLà úeiçä úëLîä©§¨©©©£¤
Leáì Cøc äiçîe øéàî¥¦§©¤¤¤§

¯ ïlëa äåL dðéà ,äædna ¤¥¨¨¨§ª¨
df ixd - ?d`eeydd i` `hazn¯ .úeèMtúäå íeöîö úðéçáa¦§¦©¦§§¦§©§

zpigaa xzei ody e` ,mevnv zpigaa xzei od zeigde dx`dd m`

z` .edpynl cg` `xap beq oiay lcadd `hazn jka - zehytzd

ezeyalzde xe`d ly "mipt xzqd"d zece` mcew epcnly dn

epi` xe`d f`y ,dar jqn jxc xi`nd xe`l liyndl ozip "yeal"a

xe`dy cr ,jqnd z` xaery iptl `edy itk xe` zedn eze`

iptly xe`d ly "dclez" eli`k `ed ,dard jqnd jxc xi`nd

,xe`d zehytzde mevnv zece` `ed o`k xaecnd eli`e ;jqnd

ozip dfd oiprd z` .xzei e` zegt mvnhvn xe`d dnk cr :xnelk

ohwe mvnevn xe`dy ixd ,ohw awp jxc xi`nd xe`l liyndl

xzei f` `edy ,oelg jxc xi`ny xe` zedn eze` df la` ,xzeia

lr d`ad ziwl`d dx`dd :eppipra mb jk .zeiygenae zehytzda

dfd mlerd ly mi`xapd lk "mipt xzqd"l xyway) dxzqd ici

e` ,dphwde mevnv ly ote`a d`a `id m` ,lcad da miiw (mieey

dx`dd oiay lcadd ,oldl cnlpy itk ,jkae .zehytzd ly ote`a

xiaqn owfd epaxy iptl ,`l` .ytpay dx`dd oial ,`xap ly eteba

z` xiaqn `ed ,ytpe seba `hazn `edy itk dfd lcadd z`

:mi`xapd ibeq x`ya zehytzdl mevnv oia lcadd

¯ éîLbä óeba ék,ig "mvr"ae¯ øôòå íéðáàk Lnî íîBcäå ¦©©©§¦§©¥©¨©£¨¦§¨¨
dpd - lecbl ohwn dginv ly mb ,zeipgexe zeig mda ze`xp `ly

mdaúðéçáa àéä äøàää©¤¨¨¦¦§¦©
ïéà øLà ìBãb íeöîö¦§¨£¤¥
¯ BaL úeiçäå ,eäBîk̈§©©¤
dpyi ea mby ,mnecae seba

`id ,zeig,Ck ìk úèòeî¤¤¨©
çk elôà Ba ïéàL ãò©¤¥£¦Ÿ©
¯ çîBváe ,çîBvä©¥©©¥©
íeöîöa dðéà äøàää©¤¨¨¥¨§¦§

¯ .Ck ìk ìBãbgneva ,oky ¨¨©
drepz mipt lk lr zi`xp

jka ,zeig ly zniieqn

.mnec enk inzq xneg `ed oi`e ,lecbl ohwn lcb `edyììk Cøãå§¤¤§¨

¯ úB÷ìçð,dfd mlerd ly mi`xapd lk,íîBc :úBâøãî òaøàì ¤§¨§©§©©§¥¥
¯ øaãî ,éç ,çîBögek `le miig mda oi`y mixac - "mnec" ¥©©§©¥

- "gnev" ,heaple genvl

"ig" ,haepe gnevy xac lk

- "xacn" ,miig mi`exa -

ea yiy mc`d z` oiivnd

:ode ,lkyúBiúBà 'ã ãâðk§¤¤¦
,àeä-Ceøa ä"éåä íL¥£¨¨¨

¯ .íéòtLî epnnLlk ¤¦¤ª§¨¦
,mi`xapd ibeq zrax`

mzeige mzrtyd milawn

'ied my zeize` rax`n

ze`n beq lk ,`ed jexa

.zxg`úeiçä úëLîäå äøàää ïBéîãå Cøò ïéàL Bîëe§¤¥¤¤§¦§©¤¨¨§©§¨©©©
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äãé ìòå äðîîå äæä íìåòáù íéøåäèäå íéøúåîä
ì"ðë úòöåîî 'éçá àéä éë íéàîèä íéøáã íéòôùåî
øéàî 'ä øùà úåéçä úëùîä àéäù äøàää ë"ôòà
íåöîö 'éçáá ïìåëá äåù äðéà äæ ùåáì êøã äéçîå

úåèùôúäå

íéðáàë ùîî íîåãäå éîùâä óåâá éë
åäåîë ïéà øùà ìåãâ íåöîö 'éçáá àéä äøàää øôòå
çîåöä çë 'éôà åá ïéàù ãò êë ìë úèòåî åáù úåéçäå
êøãå .êë ìë ìåãâ íåöîöá äðéà äøàää çîåöáå
øáãî éç çîåö íîåã úåâøãî òáøàì úå÷ìçð ììë
íéòôùåî åðîîù ä"á ä"éåä íù úåéúåà 'ã ãâðë
íîåãáù 'åéçä úëùîäå äøàää ïåéîãå êøò ïéàù åîëå
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נה oqip 'c iyily mei Ð gl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן ד' שלישי יום
פרקלח ,100 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éîùâä óåâá éë,100 'nr cr.'úé åá

ly dbixcna didz ,"jxazi eit gex" z`xwpd ,"zeliv`c zekln"n

zelylzyda zcxl dilr did - ixnegd dfd mlerd z` zeigdl

lkae ,("diyr"l "dxivi"n ,"dxivi"l "d`ixa"n) .zenlerd

minevnv jxc xearl dilr dide ,mlere mler lkay zebixcnd

minvnvne mihrnnd ,miax

lk mb ,mxa .xe`d z`

minevnvde zebixcnd

eid `l ,dl`d miaxd

ly xac zxivil miwitqn

xg`l ,oky ,"ze`ivn"e "yi"

miaxd minevnvd lk

x`yp xe`d did ,dl`d

ze`ivny ,efk dbixcna

,zipgex ze`ivn wx m` ik epnn xveeidl dleki dzid `l zinyb

xe`d lr did ,dfd mlerd ly miinyb mipipr epnn exveeiy icke

zedn ly hlgen iepiy icil cr ,miipktdn minevnv mb xearl

,dbep ztilwa xe`d yalzd zecixide minevnvd lk xg`le .xe`d

z` zzl jke ,zewl`n d`a zeigdy llk d`xii `ly ick

xacle dyecwl lvepn zeidl lkei xacdy dxixade zexyt`d

ixdy ,dyecwd jtid `idy ,dxiar ea zeyrl ,jtidl e"g e` ,devn

p ztilw ly dpipr dfiably ,mipey`xd miwxta epcnly itk ,dbe

zniiw ,rxe aeh da yiy ,dbep ztilwn mzeig milawnd mixacd

ly melye qg e` ,dyecwe aeh ly mipiprl milvepn zeidl dxixad

md ,dxiare xeqi` ly oiprl ,dlilg ,milvepn mdyke .dxiare rx

lk lr - .ixnbl ze`nhd zetilw ylyn mzeig z` f` milawn

zeigde xe`d xaery miaxd minevnvde zecixid xg`l ,mipt

lk z` zeigdl ick ,dbep ztilw ly yeala yalzn mb `ed ,iwl`d

:dfd mlerd ly ,mixeq`d mbe mixzend mb ,mipiprdìk eðéäc§©§¨
¯ ,äfä íìBòaL íéøBähäå íéøznä íéøácmzeig z` milawn §¨¦©ª¨¦§©§¦¤¨¨©¤

,dbep ztilw ly yeal ici lr¯ äpnîe,dbep ztilwndãé ìòå ¦¤¨§©¨¨
¯ ,íéàîhä íéøác íéòtLî,mixeq`de mi`nhd mixacd lk ª§¨¦§¨¦©§¥¦

on mzeig milawn - ixnbl ze`nhd zetilw ylyn mi`ad

.dbep ztilw zervn`a ,dyecwd¯ àéä ék,dbep ztilwäðéça ¦¦§¦¨
¯ úòvîî,ixnbl ze`nhd zetilw yly oial dyecwd oiaøkæpk §ª©©©¦§¨

¯ ìéòìly iwl`d zeigde xe`dy ixdlkyalzd ,dfd mlerd ipipr §¥
,dbep ztilw ly yeala

`ly zewl`d lr xizqnd

zeigdy eyibxi `le e`xi

,df xacae - zewl`n d`a

.mieey ytpde sebd-ìò-óà©©
àéäL ,äøàää ïë-ét¦¥©¤¨¨¤¦
'ä øLà úeiçä úëLîä©§¨©©©£¤
Leáì Cøc äiçîe øéàî¥¦§©¤¤¤§

¯ ïlëa äåL dðéà ,äædna ¤¥¨¨¨§ª¨
df ixd - ?d`eeydd i` `hazn¯ .úeèMtúäå íeöîö úðéçáa¦§¦©¦§§¦§©§

zpigaa xzei ody e` ,mevnv zpigaa xzei od zeigde dx`dd m`

z` .edpynl cg` `xap beq oiay lcadd `hazn jka - zehytzd

ezeyalzde xe`d ly "mipt xzqd"d zece` mcew epcnly dn

epi` xe`d f`y ,dar jqn jxc xi`nd xe`l liyndl ozip "yeal"a

xe`dy cr ,jqnd z` xaery iptl `edy itk xe` zedn eze`

iptly xe`d ly "dclez" eli`k `ed ,dard jqnd jxc xi`nd

,xe`d zehytzde mevnv zece` `ed o`k xaecnd eli`e ;jqnd

ozip dfd oiprd z` .xzei e` zegt mvnhvn xe`d dnk cr :xnelk

ohwe mvnevn xe`dy ixd ,ohw awp jxc xi`nd xe`l liyndl

xzei f` `edy ,oelg jxc xi`ny xe` zedn eze` df la` ,xzeia

lr d`ad ziwl`d dx`dd :eppipra mb jk .zeiygenae zehytzda

dfd mlerd ly mi`xapd lk "mipt xzqd"l xyway) dxzqd ici

e` ,dphwde mevnv ly ote`a d`a `id m` ,lcad da miiw (mieey

dx`dd oiay lcadd ,oldl cnlpy itk ,jkae .zehytzd ly ote`a

xiaqn owfd epaxy iptl ,`l` .ytpay dx`dd oial ,`xap ly eteba

z` xiaqn `ed ,ytpe seba `hazn `edy itk dfd lcadd z`

:mi`xapd ibeq x`ya zehytzdl mevnv oia lcadd

¯ éîLbä óeba ék,ig "mvr"ae¯ øôòå íéðáàk Lnî íîBcäå ¦©©©§¦§©¥©¨©£¨¦§¨¨
dpd - lecbl ohwn dginv ly mb ,zeipgexe zeig mda ze`xp `ly

mdaúðéçáa àéä äøàää©¤¨¨¦¦§¦©
ïéà øLà ìBãb íeöîö¦§¨£¤¥
¯ BaL úeiçäå ,eäBîk̈§©©¤
dpyi ea mby ,mnecae seba

`id ,zeig,Ck ìk úèòeî¤¤¨©
çk elôà Ba ïéàL ãò©¤¥£¦Ÿ©
¯ çîBváe ,çîBvä©¥©©¥©
íeöîöa dðéà äøàää©¤¨¨¥¨§¦§

¯ .Ck ìk ìBãbgneva ,oky ¨¨©
drepz mipt lk lr zi`xp

jka ,zeig ly zniieqn

.mnec enk inzq xneg `ed oi`e ,lecbl ohwn lcb `edyììk Cøãå§¤¤§¨

¯ úB÷ìçð,dfd mlerd ly mi`xapd lk,íîBc :úBâøãî òaøàì ¤§¨§©§©©§¥¥
¯ øaãî ,éç ,çîBögek `le miig mda oi`y mixac - "mnec" ¥©©§©¥

- "gnev" ,heaple genvl

"ig" ,haepe gnevy xac lk

- "xacn" ,miig mi`exa -

ea yiy mc`d z` oiivnd

:ode ,lkyúBiúBà 'ã ãâðk§¤¤¦
,àeä-Ceøa ä"éåä íL¥£¨¨¨

¯ .íéòtLî epnnLlk ¤¦¤ª§¨¦
,mi`xapd ibeq zrax`

mzeige mzrtyd milawn

'ied my zeize` rax`n

ze`n beq lk ,`ed jexa

.zxg`úeiçä úëLîäå äøàää ïBéîãå Cøò ïéàL Bîëe§¤¥¤¤§¦§©¤¨¨§©§¨©©©
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äãé ìòå äðîîå äæä íìåòáù íéøåäèäå íéøúåîä
ì"ðë úòöåîî 'éçá àéä éë íéàîèä íéøáã íéòôùåî
øéàî 'ä øùà úåéçä úëùîä àéäù äøàää ë"ôòà
íåöîö 'éçáá ïìåëá äåù äðéà äæ ùåáì êøã äéçîå

úåèùôúäå

íéðáàë ùîî íîåãäå éîùâä óåâá éë
åäåîë ïéà øùà ìåãâ íåöîö 'éçáá àéä äøàää øôòå
çîåöä çë 'éôà åá ïéàù ãò êë ìë úèòåî åáù úåéçäå
êøãå .êë ìë ìåãâ íåöîöá äðéà äøàää çîåöáå
øáãî éç çîåö íîåã úåâøãî òáøàì úå÷ìçð ììë
íéòôùåî åðîîù ä"á ä"éåä íù úåéúåà 'ã ãâðë
íîåãáù 'åéçä úëùîäå äøàää ïåéîãå êøò ïéàù åîëå
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oqipנו 'd iriax mei Ð gl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן ה' רביעי יום

,100 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äáùçîä úå÷éáãù àìå,`p 'nr cr.øáãîå éç

éça úLaìîä úeiçä úëLîäå äøàääì ,çîBöå íîBãaL¤§¥§¥©§©¤¨¨§©§¨©©©©§ª¤¤§©
¯ ,øaãîedl`d mibeqd on cg` lkay dx`dd dnec dpi`y myke §©¥

,efl ef¯ ïlëaL óà,mixen`d mibeqd zrax` lkaäåL ãçà øBà ©¤§ª¨¤¨¨¤
¯,z`hazn d`eeydde

¯ ,íéðt øzñä úðéçáa¦§¦©¤§¥¨¦
zxzqen xe`d zeinipty

,mlekaLeáìa Laìîe§ª¨¦§
Leáì àeäL ïlëa ãçà¤¨§ª¨¤§

¯ dâðoi` ,z`f lkae Ÿ©
zeigd zkynde dx`dd

deey ,gneve mnecay

xe`d zkyndle dx`ddl

iga ,oky ,xacne igay

mdy ygena mi`ex xacnae

zeigdy xkip `ly wx ,miig

epcnly itk ,zewl` `id

myke ,hexita lirl

ziwl`d dx`dde zeigdy

odl oi` gnevae mnecay

zeigl llk oeince jxr

- xacnae igay ziwl`d dx`ddleïéa ììk ïBéîãå Cøò ïéà Ck̈¥¤¤§¦§§¨¥
BðBöø úeiîéðt àeäL ,àeä-Ceøa óBñ ïéà-øBà úëLîäå úøàä¤¨©§©§¨©¥¨¤§¦¦§

úBöîa úLaìîe äøéànä ,ììk Leáìe íéðt øzñä éìa Cøaúé¦§¨¥§¦¤§¥¨¦§§¨©§¦¨§ª¤¤§¦§
éìa íéúôN éeháå øeaãa úBéeìzä úBöîa ïëå ,Lnî úBiNòî©£¦©¨§¥§¦§©§§¦§¦§¨©¦§¦

¯ àeäL ,äðek,xeaicd¯ ,ìéòì økæpk Lnî äNòîk áLçð ©¨¨¤¤§¨§©£¤©¨©¦§¨§¥
,ef dkynde dx`d

,oeilrd oevx zeiniptn

zeiyrnd zeevna zkynpd

odyk ,xeaicay zeevnae

odl oi` ,dpeek ila zeyrp

,llk oeince jxréaâì§©¥
ïéà-øBà úëLîäå äøàää©¤¨¨§©§¨©¥
äøéànä àeä-Ceøa óBñ¨©§¦¨
úBönä úðeëa úLaìîe§ª¤¤§©¨©©¦§
ïekúî íãàäL ,úBiNòî©£¦¤¨¨¨¦§©¥
Ba ä÷áãì éãk ïúiNòa©£¦¨¨§¥§¨§¨
,BðBöø íei÷ éãé ìò Cøaúé¦§¨¥©§¥¦§
ïëå .ãçà BðBöøe àeäL¤§¤¨§¥
úàéø÷e älôzä úðeëa§©¨©©§¦¨§¦©
øàLe äéúBëøáe òîL§©¦§¤¨§¨
¯ ïäa BúðeëaL ,úBëøa§¨¤§©¨¨¨¤
Ba BìëNå BzáLçî ÷aãî§©¥©£©§§¦§

¯ .Cøaúéaygp (xeaicde) dyrndy oeirxd ly zernynd efy ¦§¨¥
.mday dx`dd zcna `ed lcaddy - dnypl dpeekd eli`e sebl

ãvî àéä Cøaúé Ba íãàä ìëNå äáLçnä úe÷ácL àìå§Ÿ¤§¥©©£¨¨§¥¤¨¨¨¦§¨¥¦¦©
,Lnî ìòôa úBiNòî úBönä íei÷ úe÷ácî äìòîì dîöò©§¨§©§¨¦§¥¦©¦§©£¦§Ÿ©©¨

¯ ,ïn÷ì øàaúiL Bîklr ,icedi ly eytpa ,d"awda zewiacdy §¤¦§¨¥§©¨
" dilr mixne`y efk zewiac `id ,zeiyrn zeevn meiw iciepycw

,lynl ,dfy ,"eizeevna

dy` miycwnyk enk

xenb cegia dz` cg`zdl

icedi ly ecegi `ed jk -

meiw ici lr d"awd mr

dyrp epi` df cegi .zeevn

icedi ly ezceare egeka

ezceara ,oky ,cala

s` did `l ,cala zinvrd

efk zewiacl ribn mrt

jka yi `l` ;d"awda

d"awdn cqge dwcv meyn

jkae ,zeevn miiwl epeeivy

.devnd ici lr jxazi ez` cg`zdle cgiizdl gekd epa ozp `teb

zeevnd zpeeka ,lkye daygna ,zewiac ly dceardy ,oaen ,ixd

xzei dpeilr dlrn dl didzy xyt` i` ,mixkfpd mipipr x`ya e`

j` .d"awdn gek zpizpa ,xen`k ,d`ad ,zeevnd meiwa zewiacdn

`l) z`hazn ,dpeek ila oneiw iabl zeevnd zpeeka zeticrd

a enk ,oky) oeilrd oevxd zx`da (m` ik ,zewiacd mvradyrn

a mb jk ,zeevndzpeekdx`dd - (d"awd ly epevx miiw ,zeevnd

(ly zewiac)a dxi`nd oeilrd oevxd lyzpeek`id ,zeevnd

a dxi`nd oeilrd oevxd zx`d xy`n daxda dlrnlmeiwzeevnd

.sebd lr dnypd zepeilrl dnec ef zepeilr .(dpeek ila) envrlyk

ïk íb eäfL éðtî àlà¤¨¦§¥¤¤©¥
¯ ä÷áãì Cøaúé BðBöømr §¦§¨¥§¨§¨

,d"awdäáLçîe ìëNa§¥¤©£¨¨
úBiNòî úBönä úðeëå§©¨©©¦§©£¦
òîL úàéø÷ úðeëáe§©¨©§¦©§©
¯ ,úBëøa øàLe älôúe§¦¨§¨§¨
,ef dpeeka mb ,ixd ,zkynp

- oeilrd oevxdn dx`d

äfä ïBéìòä ïBöø úøàäå§¤¨©¨¨¤§©¤
äðeëa úLaìîe äøéànä©§¦¨§ª¤¤§©¨¨
õ÷ ïéàì äìBãb àéä ,Bæ¦§¨§¥¥
úøàäî äìòî äìòîì§©§¨©§¨¥¤¨©

øäøéànä ïBéìòä ïBö ¨¨¤§©§¦¨
¯ ïîöò úBönä íei÷a úLaìîemiiwn `edyøeaãáe äNòîa §ª¤¤§¦©¦§©§¨§©£¤§¦

¯ ,äðek éìaiabl ,"dpeek"ay oeilrd oevxd zx`day zepeilrde §¦©¨¨
:`id ,cala dyrnay dx`ddìò äîLpä øBà úìòî ìãâk§Ÿ¤©£©©§¨¨©

dîöò äåönä óeb Bîk ,äîLpä Leaìîe éìk àeäL ,óebä©¤§¦©§©§¨¨§©¦§¨©§¨
¯ .dúðeëì Leaìîe éìk àeäLmincn ,okldyrn- devnd ¤§¦©§§©¨¨¨

de ,"seb"ldpeeksebk `id dpeek `la devn"y mixne`e ,"dnyp"l -
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

øáãîå éçá 'ùáåìîä úåéçä úëùîäå äøàääì çîåöå
ùáåìîå íéðô øúñä 'éçáá äåù ãçà øåà ïìåëáù óà
êøò ïéà êë äâåð ùåáì àåäù ïìåëá ãçà ùåáìá
àåäù ä"á ñ"à øåà úëùîäå úøàä ïéá ììë ïåéîãå
äøéàîä ììë ùåáìå íéðô øúñä éìá 'úé åðåöø úåéîéðô
úåéåìúä úåöîá ïëå .ùîî úåéùòî úåöîá úùáåìîå
äùòîë áùçð àåäù äðååë éìá íéúôù éåèéáå øåáãá
ä"á ñ"à øåà úëùîäå äøàää éáâì ì"ðë ùîî
íãàäù úåéùòî úåöîä úðååëá úùáåìîå äøéàîä
åðåöø íåé÷ é"ò 'úé åá ä÷áãì éãë ïúééùòá ïéåëúî
äéúåëøáå ù"÷å äìôúä úðååëá ïëå ãçà åðåöøå àåäù
åìëùå åúáùçî ÷áãî ïäá åúðååëáù úåëøá øàùå

'úé åá

'úé åá íãàä ìëùå äáùçîä úå÷éáãù àìå
'åéùòî úåöîä íåé÷ 'å÷éáãî äìòîì äîöò ãöî àéä
'úé åðåöø ë"â åäæù éðôî àìà ïî÷ì ù"îë ùîî ìòåôá
'ðååëáå 'åéùòî úåöîä úðååëå äáùçîå ìëùá ä÷áãì
äæä ïåéìòä ïåöø úøàäå úåëøá øàùå äìôúå ù"÷
õ÷ ïéàì äìåãâ àéä åæ äðååëá úùáåìîå äøéàîä
úùáåìîå äøéàîä ïåéìòä ïåöø úøàäî äìòî äìòîì
ìãåâë äðååë éìá øåáãáå äùòîá ïîöò úåöîä íåé÷á
ùåáìîå éìë àåäù óåâä ìò äîùðä øåà úìòî
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oqip 'e iying mei Ð gl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן ו' חמישי יום

,`p 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äôé åúòãù éî éë,102 'nr cr:ì"æðë

ä"äâä
úåöîä úðååëù ç"òá ù"îëå)
øåà úâøãîá àéä äøåú ãåîìúå
'éçáå úåâøãî ïä úåöîä óåâå

é"òù íåöîö 'éçá íäù íéìë
òåãéë íéìëä ååäúð øåàä íåöîö

:(ç"éì

."dnyp `laïBöø Laìî ,dúðeëáe äåöna ,ïäézLaL óàå§©¤¦§¥¤©¦§¨§©¨¨¨§ª¨¨
¯ ãçà,oeilrd oevxdéepL íeL éìa ,úeèéLtä úéìëúa èeLt ¤¨¨§©§¦©§¦§¦¦

¯ ,íBìLå ñç éeaøåxzei epyi jkay xnel ,ixd ,jiiy `l ok m`e §¦©§¨
,oeilrd oevxdn zegt e`¯ ãçéîe,oevxdBúeîöòå Búeäîa §ª¨§¨§©§
¯ ãeçiä úéìëúa Cøaúé¦§¨¥§©§¦©¦
¯ äøàää ïë-ét-ìò-óà©©¦¥©¤¨¨

,ytpa zelbzddedðéà¥¨
íeöîö úðéçáa äåL̈¨¦§¦©¦§

¯ .úeèMtúäåqgiay §¦§©§
`id dx`dd ,devnd meiwl

z`hazn dpi`e ,mevnva

ytp zewiaca ielb ote`a

,eli`e .d"awda mc`d

dx`dd ,zeevnd zpeeka

zelbzdae zehytzda `id

ezaygn zewiaca ,xzi

.jxazi ez` elkyeääâä
epax xiaqn ,d`ad ddbda)

zexitqa ,yxeyay ,owfd

,zepeilrdzpeekzeevnd

eli`e ,"xe`" zbixcna `id

sebzpigaa - zeevnd

mpyi zexitqa ,oky ."milk"

xe`d ,milke zexe` ixd

e heyt `eddnkg ly xcba xcben xak `edy ,ilkd iabl leab ila

oipra jxev yi - 'eke cqge dnkg xcba zeidl ick .dnecke cqg e`

zpigaa "ilk"e ,zehytzd zpigaa `ed "xe`"y ,ixd .mevnvd

l qgia mb jk .mevnvzpeekle zeevndsebxaqen jke - zeevnd

:ddbdaãeîìúå úBönä úðekL ,íéiç õòa áeúkL Bîëe)*§¤¨§¥©¦¤©¨©©¦§§©§
úBðéçáe úBâøãî ïä úBöîä óeâå ,øBà úâøãîa àéä äøBz¨¦§©§¥©§©¦§¥©§¥§¦
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י.1. א, ˘ËÈÏ"‡2.יחזקאל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שאי"ז - למלאכים בנוגע כאן מבאר "לכאורה :ÏÏÎמעלת גודל להדגיש בכדי - סש"ב מענין

[שזה טבעיים בדו"ר העובדים במעלת - למדנו ענין שעוד בדא"פ וי"ל הקודש. וחיות ממלאכים אפילו גדולים שהם שכליים בדו"ר העובדים

- אליך שקרוב איך לבאר שנקודתו לסש"ב, יותר לומרÂ‡ÎÏ"‡נוגע נטעה שלא [¯"Â„‰˘כמו בתוקף אינן גם‰„Â"¯שלהם [ובמילא שכליים

ארי' דפני דהמרכבה המלאכים מדרי' ה"ז טבעיים שדו"ר מבאר ולזה - וכו'] בתוקף אינו פ"ד) כנ"ל - מהדו"ר (שנמשכת שלהם ה"לעשותו"

שבכאו"א רק לא הוא - (דו"ר) בלבבך לכאו"א אליך דקרוב מובן ומזה כו'. דמוחין) ולא המדות עבודת שזהו (אלא עבודתם תוקף ומובן כו'.

בענין הזקן רבנו כאן מתעכב מדוע מובן: אינו לכאורה כלומר: כו'". בתוקף לעשותו וגם כו' בתוקף דו"ר שיהי' קרוב שבכאו"א אלא דו"ר, יש

זה אין הרי המלאכים? הואÏÏÎעבודת ה"תניא" ספר של ענינו המלאכים. עבודת ענין להסביר בינונים", של "ספר ה"תניא", ספר של ענינו

קיום עבודת של המעולה המעלה את להדגיש היא שהכוונה הוא, הענין אלא מישראל. אחד ולכל ישראל לבני ששייכת העבודה את להסביר

ואילו בפשטות. הדברים מובנים כך הקודש. וחיות המלאכים מעבודת אף למעלה שהיא שכליות, ויראה אהבה של חיות מתוך והמצוות התורה

של מעלתם להדגיש נוסף: ענין בכך אותנו מלמד הזקן שרבנו לומר, אפשר - שליט"א הרבי ממשיך - דבר של היא‡Ï‰לאמיתו שעבודתם

ויראה אהבה שלÂÈÚ·Ë˙מתוך "ספר של לתוכנו ממשי באופן נוגע כבר זה דבר - המסותרת האהבה מתוך ,ÌÈ�Â�È·,"הן ומטרתו שנקודתו

שאדם ה': ויראת ה' אהבת של ובחיות הלב ברגשי "בלבבך", ומצוות תורה לקיים מישראל אחד לכל קרוב כיצד אליך", "קרוב כיצד להסביר

ש לחשוב יטעה Â˙‡¯ÈÂלא Â˙·‰‡,כלומר שלו, ה"לעשותו" וממילא השכליות, והיראה האהבה כמו תוקף באותו אינן טבעיות, ויראה אהבה -
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ote` ,oky ,"d`ixad mler"a mnewny mik`ln mb mpyi ,j`

.'d zelcba dlecbd mzpadn ze`ad d`xie dad`a `ed ,mzcear

eðéäå)* ääâä,"dxivid mler"a md mik`lndy epcnly dn - §©§
:`ed xaecndíìBòa íéðBéìò íéëàìî Lé ìáà ,íéëàìî íúña¦§¨©§¨¦£¨¥©§¨¦¤§¦§¨

äàéøaädl`n epiid -,íéiìëN eîéçøe eìéçãa íúãBáòL- ©§¦¨¤£¨¨¦§¦§¦¦§¦¦
,zeilky dad`e d`xiLiL ,íL "àðîéäî àéòø"a áeúkL Bîk§¤¨§©§¨§¥¨¨¨¤¥

íéiòáè :Lãwä úBiç éðéî éðLdad` jezn `id mzceary - §¥¦¥©©Ÿ¤¦§¦¦
,zeirah d`xie,íéiìëNåd`xie dad` jezn `id mzceary - §¦§¦¦

,zeilky:(íéiç õòa áeúkL Bîëely onewny ,epcnl o`k cr - §¤¨§¥©¦
mler"a `ed ,zeilky d`xie dad`a mzceary ,miwicvd zenyp
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י.1. א, ˘ËÈÏ"‡2.יחזקאל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שאי"ז - למלאכים בנוגע כאן מבאר "לכאורה :ÏÏÎמעלת גודל להדגיש בכדי - סש"ב מענין

[שזה טבעיים בדו"ר העובדים במעלת - למדנו ענין שעוד בדא"פ וי"ל הקודש. וחיות ממלאכים אפילו גדולים שהם שכליים בדו"ר העובדים

- אליך שקרוב איך לבאר שנקודתו לסש"ב, יותר לומרÂ‡ÎÏ"‡נוגע נטעה שלא [¯"Â„‰˘כמו בתוקף אינן גם‰„Â"¯שלהם [ובמילא שכליים

ארי' דפני דהמרכבה המלאכים מדרי' ה"ז טבעיים שדו"ר מבאר ולזה - וכו'] בתוקף אינו פ"ד) כנ"ל - מהדו"ר (שנמשכת שלהם ה"לעשותו"

שבכאו"א רק לא הוא - (דו"ר) בלבבך לכאו"א אליך דקרוב מובן ומזה כו'. דמוחין) ולא המדות עבודת שזהו (אלא עבודתם תוקף ומובן כו'.

בענין הזקן רבנו כאן מתעכב מדוע מובן: אינו לכאורה כלומר: כו'". בתוקף לעשותו וגם כו' בתוקף דו"ר שיהי' קרוב שבכאו"א אלא דו"ר, יש

זה אין הרי המלאכים? הואÏÏÎעבודת ה"תניא" ספר של ענינו המלאכים. עבודת ענין להסביר בינונים", של "ספר ה"תניא", ספר של ענינו

קיום עבודת של המעולה המעלה את להדגיש היא שהכוונה הוא, הענין אלא מישראל. אחד ולכל ישראל לבני ששייכת העבודה את להסביר

ואילו בפשטות. הדברים מובנים כך הקודש. וחיות המלאכים מעבודת אף למעלה שהיא שכליות, ויראה אהבה של חיות מתוך והמצוות התורה

של מעלתם להדגיש נוסף: ענין בכך אותנו מלמד הזקן שרבנו לומר, אפשר - שליט"א הרבי ממשיך - דבר של היא‡Ï‰לאמיתו שעבודתם

ויראה אהבה שלÂÈÚ·Ë˙מתוך "ספר של לתוכנו ממשי באופן נוגע כבר זה דבר - המסותרת האהבה מתוך ,ÌÈ�Â�È·,"הן ומטרתו שנקודתו

שאדם ה': ויראת ה' אהבת של ובחיות הלב ברגשי "בלבבך", ומצוות תורה לקיים מישראל אחד לכל קרוב כיצד אליך", "קרוב כיצד להסביר

ש לחשוב יטעה Â˙‡¯ÈÂלא Â˙·‰‡,כלומר שלו, ה"לעשותו" וממילא השכליות, והיראה האהבה כמו תוקף באותו אינן טבעיות, ויראה אהבה -



oqipס 'f iyiy mei Ð hl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

`ed ,"zeirah" mz`xie mzad`y ,mik`lnd mewne ;"d`ixad

d`xie dad` ly zekiiyd xaqez - oldl ."dxivid mler"a

mler"l ,zeirah d`xie dad` zekiiye ,"d`ixad mler"l ,zeilky

:"dxividíäéðéaL ìcáääåmler"l "d`ixad mler" oia - §©¤§¥¤¥¥¤
,"dxividíìBòa ék ,àeä¦§¨

íL úBøéàî äøéöéä©§¦¨§¦¨
óBñ-ïéà ìL åéúBcî¦¨¤¥

,ïcáì àeä-Ceøa`le - ¨§©¨
zrcÎdpiaÎdnkg zepiga

,`edÎjexa seqÎoi` lyïäL¤¥
:zecnd -Bãçôe Búáäà©£¨©£

,'eë Búàøéåcgt ,dad` - §¦§¨
"cqg" ly zecn od ,d`xie

my zexi`n jk ."dxeab"e

seqÎoi` ly zecnd x`y mb

.d"aáeúkL Bîëe§¤¨
íéðewúa]ipewiz"a - §¦¦

,"xdefúéLc [íéiç õòå§¥©¦§¦
ðp÷î ïéøéôñ.äøéöéa ïé- §¦¦§©§¦¦¦¨

mler"a ,zexi`n ,zeppwn "ceqi" cr "cqg"n ,zexitqd yy

,xnelk ,"zeliv`d mler" ly mitevxtd drax` ,oky ,"dxivid

(`) - miillk miwlg drax`l zewlgzn ody itk zexitqd xyr

mixi`n - zekln (c) ,(zecn=) "oitp` xirf" (b) ,dpia (a) ,dnkg

mde ,"diyr" ,"dxivi" ,"d`ixa" ,"zeliv`" :zenlerd zrax`a

zxitq dxi`n "zeliv`d mler"a :mler lkay zewl`d mieedn

,"zeliv`d mler"a `id ,zewl`l lehiad zilkz ,okle - "dnkg"d

dybxd .ezlef oi`e ecal `ed ,`edÎjexa seqÎoi`y ybxen my ,oky

mler"a ;d"l wxta ddbda epcnly itk ,"dnkg"n d`a ef

`ed okle ,"dpia"d zxitq dxi`n ,"`qkd mler" `xwpd ,"d`ixad

ay mik`lnde zenypdy ,dbydd mlereze`dbyd ilra md mler

mler" ly zexitqd yy zexi`n ,"dxivid mler"a ;milecb

"dxivid mler" ly mi`xapd zcear okle ,"oitp` xirf" ,"zeliv`d

,"zekln"d zxitq dxi`n ,"diyrd mler"a ;zecnd zcear `id -

mler"ay ,ixd - .miny zekln ler zlaw jezn d`a my dcearde

.`edÎjexa seqÎoi` ly zecnd zexi`n "dxividàéä úàæ ,ïëìå§¨¥Ÿ¦
íéëàìnä úãBáò:"dxivid mler"a mnewny -íîBé ,ãéîz £©©©§¨¦¨¦¨

,'eëå ãçôå äàøéa ãîòì ,eè÷Lé àì äìéìå,d"awd iptl - ¨©§¨Ÿ¦§Ÿ©£Ÿ§¦§¨¨©©§
,ìàîOänL ìàéøáb äðçî ìk eðéäå"dxeab"d zpigany - §©§¨©£¥©§¦¥¤¥©§Ÿ

d`xi jezn ezcear caer l`ixab dpgny - "l`ny" z`xwpd

;cgte.'eë äáäàä àéä ìàëéî äðçî úãBáòådpgn zceare - ©£©©£¥¦¨¥¦¨©£¨
mler"a ,xen`k ,oky ,d"awdl dad` jezn cinz `id ,l`kin

mzcear mb ,okle ,`edÎjexa seqÎoi` ly eizecn zexi`n "dxivid

oipra cinz `id ,"dxivid mler" ly mik`lnde mi`xapd ly

.zecndBúðéáe Búîëç íL úBøéàî äàéøaä íìBòa ìáà£¨§¨©§¦¨§¦¨¨§¨¦¨

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà ìL Bzòãåly zrcÎdpiaÎdnkg zepiga - §©§¤¥¨
iv`d mler","zelïäL,zrcÎdpiaÎdnkg -íàå úBcnä øB÷î ¤¥§©¦§¥
,ïäì LøLå.'b wxta epcnly itk ,zecnl -íéðewza àúéàãëå §Ÿ¤¨¤§¦§¦¨©¦¦

:"xdef ipewiz"a aezky enke -äàlò àîéàc"dpia" zxitq - §¦¨¦¨¨
,zeliv`càðp÷îzppwn - §©§¨

,"d`ixad mler"a dxi`ne

`xwpdmler ,"`iqxek"

,`qkdïøéôñ úìúa¦§©§¦¨
íìBò àeäL ,àiñøëa§ª§©¨¤¨

.äàéøaäÎdnkg od el`e - ©§¦¨
."zeliv`"ay zrcÎdpia

ïëìåmler"ay iptn - §¨¥
zepiga zexi`n "d`ixad

Îoi` ly zrcÎdpiaÎdnkg

okl ,seqàeämler" -

,"d`ixadúBîLð øBãî§¦§
'ä éãáBò ,íé÷écvä©©¦¦§¥

,eîéçøe eìéçãad`xia - ¦§¦§¦
,dad`eïî úBëLîpä©¦§¨¦

àø÷ð Bæ äáäàL ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãâc úòãå äðéaä©¦¨§©©¦§ª©¥¨¤©£¨¦§¨
,"àaìc àúeòø"`lye ,lkyd ici lr xxerzpy ,ald ony oevx - §¨§¦¨

,lkydn dlrnly oevxd enk"àaìc àúeòø"îe ;ìéòì økæpk©¦§¨§¥¥§¨§¦¨
,ïBéìòä ïãò ïâ àeäL ,äàéøaä íìBòa äîLpì Leáì äNòð©£¤§©§¨¨§¨©§¦¨¤©¥¤¨¤§

,ïn÷ìãk,oldl x`aziy itk -øäæa áeúkL Bîëezyxt - §¦§©¨§¤¨§Ÿ©
.ìä÷iåon ze`ad d`xie dad` jezn mzceary zenypdy ,ixd - ©©§¥

ob" `edy ,"d`ixad mler"a onewn - 'd zelcba zeppeazdde lkyd

ocr ob"e ,"dxivid mler"a `ed "oezgzd ocr ob" ,oky ,"oeilrd ocr

,`ed "ocr ob" ly epipr ,recid itke ,"d`ixad mler"a - "oeilrd

mzbyde mzpadn `a df beprz ."dpikyd eifn oipdpe oiayei"y

rd xear xkyd edfe - 'd zelcbzeppeazde dbyda dxeywd dcea

zenyp oze`l mipeekzn jkay ,owfd epax xiaqn ,oldl .'d zelcba

zbixcna odyynn dnypzx`ezn xzeia dlrpd mzbydy dl` -

zekiiy mdl yi mlkye mzbyd wx `le ;"zelcbc oigen" zpigak

odl yi ,mz`xie mzad` ,mdizecn mb m` ik ,"d`ixad mler"l

lkyae oigena zellkp odizecn mb ,ik ."d`ixad mler"l zekiiy

y cr ,mdlylkzenyp ,eli`e ."oigen zcear"k zx`ezn mzcear

ici lr ze`a oz`xie ozad`y zexnl ixd ,efk dlrp dppi` mzbydy

zecn z` xevile xxerl ynyn lkydy wx df ixd ,lkye zeppeazd

,okle - "zecnd zcear" `id ozcear xwir la` ,d`xide dad`d

Îlkne .zecnd mler `edy ,"dxivid mler"l ,el` zenyp zekiiy

zecnd - "zxzeqn dad`" jezn `id ozceary zenyp oze`y oky

onewny i`ceae i`cea ,oigend one lkyd on ze`a opi`y ,zeirahd

el` zenyp mb zeler miniieqn mipnfa wx ; "dxivid mler"a `ed

."d`ixad mler"a ,"oeilrd ocr ob"a
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íéøîà éèå÷éì
íéëàìîä úãåáò àéä úàæ ïëìå äøéöéá ïéðð÷î ïéøéôñ
'åëå ãçôå äàøéá ãåîòì åèå÷ùé àì äìéìå íîåé ãéîú
äðçî úãåáòå ìàîùäîù ìàéøáâ äðçî ìë åðééäå
úåøéàî äàéøáä íìåòá ìáà .'åë äáäàä àéä ìàëéî
øå÷î ïäù ä"á ñ"à ìù åúòãå åúðéáå åúîëç íù
àîéàã íéðå÷éúá àúéàãëå ïäì ùøùå íàå úåãîä
íìåò àåäù àéñøëá ïøéôñ úìúá àðð÷î äàìéò
'ä éãáåò íé÷éãöä úåîùð øåãî àåä ïëìå äàéøáä
ñ"à úìåãâã úòãå äðéáä ïî úåëùîðä åîéçøå åìéçãá
àúåòøîå ì"ðë àáìã àúåòø àø÷ð åæ äáäàù ä"á
àåäù äàéøáä íìåòá äîùðì ùåáì äùòð àáìã

ìä÷éå øäæá ù"îëå ïî÷ìãë ïåéìòä ïãò ïâ
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זו שעבודה ומדגיש הזקן רבנו כאן מסביר לכן - תוקף באותו כן גם אינו הטבעיות, והיראה מהאהבה מ"בלבבך", הבא ומצוות, תורה קיומו

של עבודה זוהי - אלא זו: עבודה של ותוקפה גדלותה מובן שמכאן המרכבה. וחיות המלאכים של עבודתם היא טבעיות ויראה אהבה של

ואחד אחד שבכל בלבד זו לא - ויראה אהבה של הענין קרוב אחד שלכל בלבבך", - אליך ש"קרוב מובן, וממילא מוחין, של ולא Ô�˘Èמדות

ב תהיינה והיראה שהאהבה הדבר", "קרוב ואחד אחד כל שלגבי אלא ויראה. (מסותרת) בבני˙Û˜Âאהבה הטבעיות והיראה האהבה שכן, ,

oqip 'g ycew zay mei Ð hl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן ח' קודש שבת יום

,ap 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...à÷åã åðééä êà,104 'nr cr.äîöò äåöî

Cà,"d`ixa"a `ed ,miwicvd zenyp "xecn"y ,epcnly dn -eðéä ©©§
,Lnî úBîLð à÷åcaezky enk ,lkyd oipr ixd `id "dnyp"e -3: ©§¨§¨©¨
,"mpiaz icy znype"-Ceøa óBñ-ïéà úeìãâc ïéçî úðéça ïäL¤¥§¦©Ÿ¦§©§¥¨

,àeäzewl` zepian ody ,"zelcbc oigen" ly ote`a `id ozbyd -

iyeal ila ,`edy enk

ly milyn ilae dbyd

,okl ,`id ozceare ,dxaqd

dl yiy ,"oigend zcear"

,"d`ixad mler"l zekiiy

mler"ay "oeilrd ocr ob"le

."d`ixadúðéça ìáà£¨§¦©
,íé÷écvä ìL çeøä- ¨©¤©©¦¦

zcear `id mzceary

.zecnd zcear ,"gex"d

,'d zelcba mzbyd mb ,oky

dbydd ote`l dribn dpi`

ly dbxca mdy dl` ly

zcear lky jk ,"dnyp"m

,"zecnd zcear"k zx`ezn

mikiiy mdly oigend mb ,ik

ixxernk mynya ,zecnl

.zecndìk øàL ïëå§¥§¨¨
úà eãáòL ìàøNé úBîLð¦§¦§¨¥¤¨§¤

eîéçøe eìéçãa 'ä- ¦§¦§¦
,dad`e d`xiaúBøzñîä©§ª¨

ìàøNé úeììk áìalkyd on ze`ad d`xie dad` jezn `le - §¥§¨¦§¨¥
-ì úBìBò ïéà,íL,"d`ixad mler"ay "oeilrd ocr ob"l -÷ø ¥§¨©

,ãáì Lãç-Làøå úaLalk ziilrl onfd md yceg y`xe zay - §©¨§ŸŸ¤§©
icne eycga yceg icn dide" :(diryi xtq seqa) aezkk ,zenlerd

zeler dl` mipnfa - "'ebe zeegzydl xya lk `eai ,ezaya zay

,"oeilrd ocr ob"l el` zenyp mbïBzçzä ïãò ïbnL ãenòä Cøc¤¤¨©¤¦©¥¤©©§
ïBéìòä ïãò ïâì4,ïBéìòä ïãò ïb àø÷pä äàéøaä íìBò àeäL , §©¥¤¨¤§¤¨©§¦¨©¦§¨©¥¤¨¤§

,äðéëMä åéfî úBðäìå 'ä ìò âpòúäìd`pdde beprzd - §¦§©¥©§¥¨¦¦©§¦¨
mler - "d`ixad mler"ay "oeilrd ocr ob"a xwira md zewl`n

dzpade dzbydn `a ,zewl`n dnypl yiy beprzd ,oky ,dbydd

; - biydl xyt`y dnk cr ,zewl`ìëNì âeðòúå äàðä ïéà ék¦¥£¨¨§©£§¥¤
,Búðéáe BìëNa âéOîe òãBéå ïéáîe ìékNnM äîa àlà àøáð¦§¨¤¨§©¤©§¦¥¦§¥©©¦§¦§¦¨
,zrcÎdpiaÎdnkg zegekl zepeekn - "rceie" ,"oian" ,"likyn" -

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàî âéOäìe ïéáäì Bì øLôàM äîdne - ©¤¤§¨§¨¦§©¦¥¥¨
ob"a `edÎjexa seqÎoi` xe` zebiyne lkya zepian el` zenypy

:`a ,"d`ixad mler"ay "oeilrd ocrBúðéáe Búîëç éãé ìò©§¥¨§¨¦¨
Cøaúé,"zeliv`d mler" ly "dpia"de "dnkg"d zexitq ici lr - ¦§¨¥

znkg ze`xwpdezpiaee,.äàéøaä íìBòa íL úBøéànä- ©§¦¨§¨©§¦¨
"dpia"e "dnkg" zexitq ,xen`k ,zexi`n "d`ixad mler"a

,"zeliv`"czenypd okle

zepian "oeilrd ocr ob"ay

Îjexa seqÎoi` xe` zebiyne

"beprz"d `a dfne ,`ed

yceg y`xe zayae .odly

zenypd x`y mb zeler

mby ick ,"oeilrd ocr ob"l

`ad beprzd odl didi od

.dbydnúBëBfM äîe©¤
elà úBîLðz` ecary - §¨¥

dad` zecn jezn z"iyd

,zeirah d`xieúBìòì©£
,íéëàìnäî äìòîì- §©§¨¥©©§¨¦
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מישראל אחד שכל בתוקף, להיות ה"לעשותו" גם יכול וממילא שבמרכבה, הקודש וחיות המלאכים של והיראה האהבה דרך על הן ישראל

ה'. ויראת ה' אהבת של פנימי וברגש בחיות ומצוות תורה ח.3.יקיים לב, ˘ËÈÏ"‡4.איוב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰אפשרית איך "דלכאורה :

דברי כלומר: כו'". עלי' אפשרית מדריגות ב' שהן דאף דעכצ"ל ראי' גם (ומזה עמוד ע"י שהוא אלא (געה"ע) ומדבר (געה"ת) חי בין שייכות

(גן ל"מדבר" התחתון) עדן (גן מ"חי" העליה אפשרית כיצד לכאורה, להקשות שיש קושי מסלקות ה"עמוד", ידי על היא שהעליה הזקן רבנו

אפשרית - מדריגות שתי הם כי שאם לומר ההכרח שמן ראיה גם ומכאן ה"עמוד"; ידי על היא שהעליה הזקן רבנו ואומר - העליון) עדן

לשניה. מאחת העליה
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,äøéöé Bà äàéøác"mler" ly oipr md "mixecn"e "zelkid" - ¦§¦¨§¦¨
,zexitqd enk zecg`zde lehia zpigaa mpi`e ,"yi"eïéðäðå- §¤¡¦

,zenypd'éa ãçéîä àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà àeä ,äðéëMä åéfî¦¦©§¦¨¥¨©§ª¨§
,äøéöéc Bà äàéøác úBøéôñ- "oipdp" od epnn "dpikyd eif" - §¦¦§¦¨¦¦¨

"d`ixad mler" zexitq xyra cge`nd `edÎjexa seqÎoi` xe` `ed

,"dxivid mler" zexitq xyra e`Lnî ïúãBáòå ïúøBz åéæ àeäå§¦¨¨©£¨¨©¨
zxez ly eifd -ozceareo,zenyp oze` ly,[éø óc ìä÷iå øäæ ïiò]©¥Ÿ©©©§¥©

:dîöò äåöî àéä ¯ äåöî øëN ékmc`y zeevnde dxezdny - ¦§©¦§¨¦¦§¨©§¨
,"eif" dlbzne jynp ,`edÎjexa seqÎoi` mr zecge`nye ,miiw

.zeevnde dxezd meiw ly xkyd `ed beprzde - ocr oba dnypl

mlera miiwn icediy devn ly dzexwie dzelcb oiadl xyt` o`kn

cala dx`de eifn m` - d"awd z` ezceare dxez ecenil lye ,dfd

zelcb !ocr oba dfk `ltp beprz dnypl yi ,dceare dxez ly

,"xg`"l rbepa mixne` l"f epinkgy dnn micnl ep` beprzd

,"iz`c `nlr"l `eal lkeiy ick ,mepdiba eze` epeciy aheny

mepdib ixeqi lk mi`ck :xnelk ."ocr ob" ly xkyl - `ad mlerl

mdl oi` ,dpy miray jyna aei` ixeqi lky o"anxd xne` mdilr)

zxb`" onwlcke) zg` dry elit` mepdiba ytpd ixeqil llk jxr

`ltpd beprzl ribdl okn xg`l elkeiy calae ,((a"i wxt "daeyzd

"eif"n zipdp dnypdy ,jka df beprz `hazn ,xen`ke ."ocr ob"ay

`l devnde dxezd mvr z` ,oky .dcearde dxezd ly "dx`d"e

ixnbl zlhazn dzid `id ,"ocr ob"a helwl dnypd geka did

,dfd mlera dniiw dnypdy zeevnde dxezd ly "mvr"d .oznerl

.cala dx`de eif ,xen`k ,xi`n "ocr ob"a .`eal cizrl wx dlbzi

l"f epinkg xn`n oaen jka5miyrne daeyza zg` dry dti" :

iig lkn dfd mlera miaehob"a ,`ad mlera oky ,"`ad mlerd

,eli`e ,dzceare dzxez ly cala dx`de eifn dnypd zipdp ,"ocr
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íéøîà éèå÷éì
àåä äæ ìë äðäå ì"ðë 'åë øåàä ïåøúéë 'åëøåãîá

úåììëð ïúãåáòå ïúøåú êà ïúãéîò íå÷îå úåîùðä
ïäá ãçééúî ñ"à øåàå úåäìà 'éçá ïäù ñ"éá ùîî
åîéçøå åìéçã é"ò äàéøáã ñ"éá åðééäå ãåçéä úéìëúá
ïëåúáå 'ééòáè åîéçøå åìéçã é"ò äøéöéã ñ"éáå íééìëù
'éöàã ñ"éå úéìëúá ïäá úåãçåéîå 'éöàã ñ"é úåùáåìî
'åîùðä ë"àùî ä"á ñ"à ïìéöàîá úéìëúá úåãçåéî
úåìëéäá úåãîåò àìà ñ"éã úåäìàá úåììëð ïðéà
àåä äðéëùä åéæî ïéðäðå äøéöé åà äàéøáã ïéøåãîå
åéæ àåäå 'éöéã åà äàéøáã ñ"éá ãçåéîä ä"á ñ"à øåà
äåöî øëù éë [é"øã ìä÷éå øäæ 'ò] ùîî ïúãåáòå ïúøåú

:äîöò äåöî àéä
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יז.5. ד, אבות

oqip 'g ycew zay mei Ð hl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

lry ,dcearde dxezd ly "mvr"d z` dl yi ,dfd mlera dzeida

wx z`hazn ocr obay dlrnd .envr d"awd mr zcg`zn `id eci

my dbiyn `id ,zizin` dbyda "eif"d z` zhlew `id myy jka

beprz znxeb ,zewl` ly zednd zbyde - eifd ly ezedn z`

ly zg` dry dti" :l"f epinkg xn`n yexit edf .`ltpgex zxew

dxezdn gexd zxew ,llek - "dfd mler iig lkn `ad mlera

ob"a miiw izin`d beprzde gexd zxew ,oky - dfd mlera dcearde

.zednd zbyda zewl` dpiane dbiyn dnypd my ,`wec "ocr

zenypd mewn `ed "d`ixad mler"y ,xiaqd owfd epaxy ixg`

mewn - "dxivid mler"e ,zeilky d`xie dad` jezn `id ozceary

jiynn `ed - zeirah d`xie dad` jezn `id ozceary zenypd

milecb miwicv ly zenypd mewn `ed "zeliv`d mler"y xiaqdl

mze` ly mzcear .zeilky d`xie dad`n mb dlrnl mzceary

lehiad zilkza eid mdipipr lky ,"dakxn" zpigaa `id miwicv

oevx `edy dn m` ik ,llk xg` oevx mda miiw did `le ,d"awdl

.cala oeilrd
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ai sc zezixk(ycew zay meil)

éðz÷y dpyna.øeèt:`xnbd zniiqnàîìàc ,o`kn gken -àì ¨¨¥¨©§¨Ÿ
àøîeçì àðL àìå àle÷ì àðLxingdl oiae lwdl oia -éaø øîà÷ §¨§¨§Ÿ§¨§§¨¨¨©©¦

òLBäé.miwlgn oiiegnzy §ª©
:dipyd oeyld lr `xnbd dywnîyxtn dz`y jkàôéñc ¦§¥¨

l dzpeek 'oipin ipy' zxne`d,ïééeçîú éðLe ãçà ïéîc gkenàLéø ¦¤¨§¥©§¦¥¨
l dzpeek ,'cg` oin' dxn`y,ãçà éeçîúå ãçà ïéîepnn lke`dy ¦¤¨§©§¤¨

,dyw ok m`e ,oaxw aiig ,zifk i`vg ipyàèéLtlke`dyi`vg ipy §¦¨
zvxzn .oaxw eaiigl mitxhvny ,cg` liyazae cg` xeqi`

:`xnbd,àðéáø øîà`ed epzpyna yecigdäòéãé Bì äúéäL ïBâk ¨©©¦¨§¤¨§¨§¦¨
íééúðéamlrp aeye ,ipyd ivgd zlik`l cg` ivg zlik` oia - ¥§©¦

,xeqi`d epnnådiepy epzpynïéà øîàc ,ìàéìîb ïaøc àaélà §©¦¨§©¨©§¦¥§¨©¥
äòéãézwlgn,øeòéL éöçìizya xeriy i`vg ipy lk` m`e §¦¨©£¦¦

i`vg ipy lk` m`y ,epzpyna yecigd dfe .z`hg aiig ,zenlrd
mixne` oi`e ,oaxw aiig ,zenlrd izya iegnz eze`n xeqi`

.xeqi`d i`vg ipy oia zwlgn miizpiay dricidy
:l`ilnb oax ixaca ok epipy okid `xnbd zx`aneïðúczkqna ¦§©

zay(.dw),zeize` izy aezkiy cr aiig epi`y ,zaya azekd iabl
,úBîìòä ézLa úBiúBà ézL áúBkäze` oia e`hg el rcepy ©¥§¥¦¦§¥¤§¥

,ze`lúçàa azkúçàå úéøçLa azkáéiçî ìàéìîb ïaø ,úéáøò ©©©£¦§©©©§¦©¨©§¦¥§©¥
,oaxwa.ïéøèBt íéîëçåc ,`ed mzwelgn xe`iae,øáñ ìàéìîb ïaø ©£¨¦§¦©¨©§¦¥¨©

äòéãé ïéàzwlgn,øeòéL éöçìdaizk oia e`hg el rcepy s`e ¥§¦¨©£¦¦
.cg` aeigl zeaizkd izy z` sxvl yi daizklLé ,éøáñ ïðaøå§©¨¨¨§¦¥

,øeòéL éöçì äòéãé`le xeriyd i`vg ipy oia drici dzidy oeike §¦¨©£¦¦
.oaxw aiig epi` ,cg` mlrda dk`lnd lk dzyrp

äðùî
lmitxhvn dlik` ixeqi` el` zncewd dpyna x`azdy xg`

zelik`d z` sxvnd onfd xeriy `ed dn epzpyn zx`an ,zifkl
ipy mze`a :dpynd zxxan .zaiignd ,zg` dlik`k oaiygdl

lirl dpyna x`azdy mizif i`vg(:`i),eaiigl mitxhvn mdyänk©¨
onfïéìëBàa àäLéick ,mi`vgd ipy z` lke` `edy onfa - ¦§¤¨¨¦

.zg` dlik`k z`f aiygpy
`ed onfd xeriy :dpynd zxne` .df oica zwelgn d`ian dpynd

,úBéì÷ ìëBà eléàkmc` jixv did onf dnk mixryn ,xnelk §¦¥§¨
ipirxb-] zeilwk miphw mixexitl xxetn did m` df zifk lek`l
,aiig ,df onfa mi`vgd ipy z` lk` m`e ,cg` cg` lke`e ,[dhg

,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác,zetxhvn eizelik` oi`ãò ¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦©
ñøt úìéëà éãk óBñ ãòå älçzî àäLiLzlik` ly onf xeriy - ¤¦§¤¦§¦¨§©§¥£¦©§¨

rax` ly xeriy epiide ,mivia dpeny ly zenkn ieyrd xkk ivg
,df onfa zifkd lk z` lk` m`e ,mivia.áéiç©¨

:qxt zlik` onfl mikiiyd mitqep mipic d`ian dpyndìëàmc` ¨©
å ,ïéàîè ïéìëBàm` ok,ïéàîè ïé÷Lî äúLmzngny xeriya ¨¦§¥¦§¨¨©§¦§¥¦

q` `ed ixd ,dnexza lek`ln eteb lqtp.dnexz zlik`a xeäúL̈¨
mc`,ïéé úéòéáø,ycwnl qpkdl eilr xq`py,Lc÷nì ñðëðå §¦¦©¦§¦§©©¦§¨

,ñøt úìéëà éãk ääLå,xzei `leáéiçycwnl dqipk meyn §¨¨§¥£¦©§¨©¨
.oii iezy `edyk

:oii iiezy ly aeigd i`pza wlegd `pz dpynd d`ianøæòìà éaø©¦¤§¨¨
da ÷ñt íà ,øîBà`ly ,ziriaxd ziizy rvn`a wiqtd m` - ¥¦¨©¨
,zg` zaa d`zyíéî Ba ïúð íà Bàelit`,àeäL ìkqpkpe ¦¨©©¦¨¤

,ycwnl.øeèẗ

àøîâ
iax ixac ,zeilw lke` eli`k ,oilke`a `dyi dnk :dpyna epipy

.xi`n
:xi`n iax zrc z` zxxan `xnbdeäì àéòaéàipa ewtzqd - ¦©§¨§

,daiyid,øéàî éaø,zeilw zlik`k `ed xeriydy xne`dàøîeçì ©¦¥¦§§¨
øîà÷ àle÷ì Bà øîà÷,minkg ixacn xzei xingdl dfa ezpeek - ¨¨©§¨¨¨©

.xzei lwdl ezpeeky e` ,qxt zlik` icka `ed xeriydy mixne`d
c xnel xyt` :wtqd iccv z` `xnbd zx`ane,øîà÷ àøîeçì§§¨¨¨©

éðz÷ éëäåeze` mi`ex ,epzpyna eixac z` yxtl yi jke -eléàk §¨¦¨¨¥§¦
`ed,úBéì÷ ìëBà`id ezpeeke ,zg` zg` ,h`l olke`l jxcdy ¥§¨

àîBé délek eléôàc` s`y -meid lk jyna zifk eze` z` lk` m ©£¦¥¨
,mitxhvn ok mbóBñ ãòå älçzîc áb ìò óàåyiéãkî øúBé §©©©§¦§¦¨§©¥¦§¥

,ñøt úìéëàmewn lkndéúìéëà déëLîc ïåékdkynpe xg`n - £¦©§¨¥¨§©§¥£¦¨¥
,zg` zg` zeilw zlik`l ie`xd onfd eze` lk ezlik`.áéiçî¦©©

e,df cv itlïðaø déì eøîà,epzpyna minkg el eaiyd -ãòc ¨§¥©¨¨§©
,áéiçc àeä ñøt úìéëà éãëa àäLiLezlik` dkynp m` la` ¤¦§¤¦§¥£¦©§¨§©¨

,ñøt úìéëà éãkî øúBé,zeilw zlik` ly xeriya mlk`y s` ¥¦§¥£¦©§¨
àîìc Bà .øeètxi`n iaxy xn`p `ny e` -éëäc ,øîà÷ àle÷ì ¨¦§¨§¨¨¨©§¨¦

éðz÷eze` mi`ex ,eixac z` yxtl yi jke -,úBéì÷ ìëBà eléàk ¨¨¥§¦¥§¨
,dwqtd `ll olke`l jxcyéðéáe éðéa ÷éñôéà àìc àeäå`ede - §§Ÿ¦§¦¥¥¥¥

,llk dlik`l dlik` oia wiqti `ly i`pza aiign÷éñôéàc ìáà£¨§¦§¦
éðéáe éðéae ,sxhvn `l rvn`a wiqtd m` la` -áb ìò óà ¥¥¥¥©©©

óBñ ãòå älçzîcly onf jeza didå .øeèt ,ñøt úìéëà éãëalr §¦§¦¨§©¦§¥£¦©§¨¨§
dfóBñ ãòå älçzîc ïåék ,ïðaø déì eøîàly onf xeriyéãëa ¨§¥©¨¨¥¨§¦§¦¨§©¦§¥

,àeä ñøt úìéëà,xzei `le.áéiç £¦©§¨©¨
:epzpynn df wtq heytl di`x d`ian `xnbd,òîL àzepipy ¨§©

,dpynaälçzî ñøt úìéëà éãëa àäLiL ãò ,íéøîBà íéîëçå'©£¨¦§¦©¤¦§¤¦§¥£¦©§¨¦§¦¨
,'óBñ ãòå§©
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סג oqip 'g ycew zay mei Ð hl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

lry ,dcearde dxezd ly "mvr"d z` dl yi ,dfd mlera dzeida

wx z`hazn ocr obay dlrnd .envr d"awd mr zcg`zn `id eci

my dbiyn `id ,zizin` dbyda "eif"d z` zhlew `id myy jka

beprz znxeb ,zewl` ly zednd zbyde - eifd ly ezedn z`

ly zg` dry dti" :l"f epinkg xn`n yexit edf .`ltpgex zxew

dxezdn gexd zxew ,llek - "dfd mler iig lkn `ad mlera

ob"a miiw izin`d beprzde gexd zxew ,oky - dfd mlera dcearde

.zednd zbyda zewl` dpiane dbiyn dnypd my ,`wec "ocr

zenypd mewn `ed "d`ixad mler"y ,xiaqd owfd epaxy ixg`

mewn - "dxivid mler"e ,zeilky d`xie dad` jezn `id ozceary

jiynn `ed - zeirah d`xie dad` jezn `id ozceary zenypd

milecb miwicv ly zenypd mewn `ed "zeliv`d mler"y xiaqdl

mze` ly mzcear .zeilky d`xie dad`n mb dlrnl mzceary

lehiad zilkza eid mdipipr lky ,"dakxn" zpigaa `id miwicv

oevx `edy dn m` ik ,llk xg` oevx mda miiw did `le ,d"awdl

.cala oeilrd
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ai sc zezixk(ycew zay meil)

éðz÷y dpyna.øeèt:`xnbd zniiqnàîìàc ,o`kn gken -àì ¨¨¥¨©§¨Ÿ
àøîeçì àðL àìå àle÷ì àðLxingdl oiae lwdl oia -éaø øîà÷ §¨§¨§Ÿ§¨§§¨¨¨©©¦

òLBäé.miwlgn oiiegnzy §ª©
:dipyd oeyld lr `xnbd dywnîyxtn dz`y jkàôéñc ¦§¥¨

l dzpeek 'oipin ipy' zxne`d,ïééeçîú éðLe ãçà ïéîc gkenàLéø ¦¤¨§¥©§¦¥¨
l dzpeek ,'cg` oin' dxn`y,ãçà éeçîúå ãçà ïéîepnn lke`dy ¦¤¨§©§¤¨

,dyw ok m`e ,oaxw aiig ,zifk i`vg ipyàèéLtlke`dyi`vg ipy §¦¨
zvxzn .oaxw eaiigl mitxhvny ,cg` liyazae cg` xeqi`

:`xnbd,àðéáø øîà`ed epzpyna yecigdäòéãé Bì äúéäL ïBâk ¨©©¦¨§¤¨§¨§¦¨
íééúðéamlrp aeye ,ipyd ivgd zlik`l cg` ivg zlik` oia - ¥§©¦

,xeqi`d epnnådiepy epzpynïéà øîàc ,ìàéìîb ïaøc àaélà §©¦¨§©¨©§¦¥§¨©¥
äòéãézwlgn,øeòéL éöçìizya xeriy i`vg ipy lk` m`e §¦¨©£¦¦

i`vg ipy lk` m`y ,epzpyna yecigd dfe .z`hg aiig ,zenlrd
mixne` oi`e ,oaxw aiig ,zenlrd izya iegnz eze`n xeqi`

.xeqi`d i`vg ipy oia zwlgn miizpiay dricidy
:l`ilnb oax ixaca ok epipy okid `xnbd zx`aneïðúczkqna ¦§©

zay(.dw),zeize` izy aezkiy cr aiig epi`y ,zaya azekd iabl
,úBîìòä ézLa úBiúBà ézL áúBkäze` oia e`hg el rcepy ©¥§¥¦¦§¥¤§¥

,ze`lúçàa azkúçàå úéøçLa azkáéiçî ìàéìîb ïaø ,úéáøò ©©©£¦§©©©§¦©¨©§¦¥§©¥
,oaxwa.ïéøèBt íéîëçåc ,`ed mzwelgn xe`iae,øáñ ìàéìîb ïaø ©£¨¦§¦©¨©§¦¥¨©

äòéãé ïéàzwlgn,øeòéL éöçìdaizk oia e`hg el rcepy s`e ¥§¦¨©£¦¦
.cg` aeigl zeaizkd izy z` sxvl yi daizklLé ,éøáñ ïðaøå§©¨¨¨§¦¥

,øeòéL éöçì äòéãé`le xeriyd i`vg ipy oia drici dzidy oeike §¦¨©£¦¦
.oaxw aiig epi` ,cg` mlrda dk`lnd lk dzyrp

äðùî
lmitxhvn dlik` ixeqi` el` zncewd dpyna x`azdy xg`

zelik`d z` sxvnd onfd xeriy `ed dn epzpyn zx`an ,zifkl
ipy mze`a :dpynd zxxan .zaiignd ,zg` dlik`k oaiygdl

lirl dpyna x`azdy mizif i`vg(:`i),eaiigl mitxhvn mdyänk©¨
onfïéìëBàa àäLéick ,mi`vgd ipy z` lke` `edy onfa - ¦§¤¨¨¦

.zg` dlik`k z`f aiygpy
`ed onfd xeriy :dpynd zxne` .df oica zwelgn d`ian dpynd

,úBéì÷ ìëBà eléàkmc` jixv did onf dnk mixryn ,xnelk §¦¥§¨
ipirxb-] zeilwk miphw mixexitl xxetn did m` df zifk lek`l
,aiig ,df onfa mi`vgd ipy z` lk` m`e ,cg` cg` lke`e ,[dhg

,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác,zetxhvn eizelik` oi`ãò ¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦©
ñøt úìéëà éãk óBñ ãòå älçzî àäLiLzlik` ly onf xeriy - ¤¦§¤¦§¦¨§©§¥£¦©§¨

rax` ly xeriy epiide ,mivia dpeny ly zenkn ieyrd xkk ivg
,df onfa zifkd lk z` lk` m`e ,mivia.áéiç©¨

:qxt zlik` onfl mikiiyd mitqep mipic d`ian dpyndìëàmc` ¨©
å ,ïéàîè ïéìëBàm` ok,ïéàîè ïé÷Lî äúLmzngny xeriya ¨¦§¥¦§¨¨©§¦§¥¦

q` `ed ixd ,dnexza lek`ln eteb lqtp.dnexz zlik`a xeäúL̈¨
mc`,ïéé úéòéáø,ycwnl qpkdl eilr xq`py,Lc÷nì ñðëðå §¦¦©¦§¦§©©¦§¨

,ñøt úìéëà éãk ääLå,xzei `leáéiçycwnl dqipk meyn §¨¨§¥£¦©§¨©¨
.oii iezy `edyk

:oii iiezy ly aeigd i`pza wlegd `pz dpynd d`ianøæòìà éaø©¦¤§¨¨
da ÷ñt íà ,øîBà`ly ,ziriaxd ziizy rvn`a wiqtd m` - ¥¦¨©¨
,zg` zaa d`zyíéî Ba ïúð íà Bàelit`,àeäL ìkqpkpe ¦¨©©¦¨¤

,ycwnl.øeèẗ

àøîâ
iax ixac ,zeilw lke` eli`k ,oilke`a `dyi dnk :dpyna epipy

.xi`n
:xi`n iax zrc z` zxxan `xnbdeäì àéòaéàipa ewtzqd - ¦©§¨§

,daiyid,øéàî éaø,zeilw zlik`k `ed xeriydy xne`dàøîeçì ©¦¥¦§§¨
øîà÷ àle÷ì Bà øîà÷,minkg ixacn xzei xingdl dfa ezpeek - ¨¨©§¨¨¨©

.xzei lwdl ezpeeky e` ,qxt zlik` icka `ed xeriydy mixne`d
c xnel xyt` :wtqd iccv z` `xnbd zx`ane,øîà÷ àøîeçì§§¨¨¨©

éðz÷ éëäåeze` mi`ex ,epzpyna eixac z` yxtl yi jke -eléàk §¨¦¨¨¥§¦
`ed,úBéì÷ ìëBà`id ezpeeke ,zg` zg` ,h`l olke`l jxcdy ¥§¨

àîBé délek eléôàc` s`y -meid lk jyna zifk eze` z` lk` m ©£¦¥¨
,mitxhvn ok mbóBñ ãòå älçzîc áb ìò óàåyiéãkî øúBé §©©©§¦§¦¨§©¥¦§¥

,ñøt úìéëàmewn lkndéúìéëà déëLîc ïåékdkynpe xg`n - £¦©§¨¥¨§©§¥£¦¨¥
,zg` zg` zeilw zlik`l ie`xd onfd eze` lk ezlik`.áéiçî¦©©

e,df cv itlïðaø déì eøîà,epzpyna minkg el eaiyd -ãòc ¨§¥©¨¨§©
,áéiçc àeä ñøt úìéëà éãëa àäLiLezlik` dkynp m` la` ¤¦§¤¦§¥£¦©§¨§©¨

,ñøt úìéëà éãkî øúBé,zeilw zlik` ly xeriya mlk`y s` ¥¦§¥£¦©§¨
àîìc Bà .øeètxi`n iaxy xn`p `ny e` -éëäc ,øîà÷ àle÷ì ¨¦§¨§¨¨¨©§¨¦

éðz÷eze` mi`ex ,eixac z` yxtl yi jke -,úBéì÷ ìëBà eléàk ¨¨¥§¦¥§¨
,dwqtd `ll olke`l jxcyéðéáe éðéa ÷éñôéà àìc àeäå`ede - §§Ÿ¦§¦¥¥¥¥

,llk dlik`l dlik` oia wiqti `ly i`pza aiign÷éñôéàc ìáà£¨§¦§¦
éðéáe éðéae ,sxhvn `l rvn`a wiqtd m` la` -áb ìò óà ¥¥¥¥©©©

óBñ ãòå älçzîcly onf jeza didå .øeèt ,ñøt úìéëà éãëalr §¦§¦¨§©¦§¥£¦©§¨¨§
dfóBñ ãòå älçzîc ïåék ,ïðaø déì eøîàly onf xeriyéãëa ¨§¥©¨¨¥¨§¦§¦¨§©¦§¥

,àeä ñøt úìéëà,xzei `le.áéiç £¦©§¨©¨
:epzpynn df wtq heytl di`x d`ian `xnbd,òîL àzepipy ¨§©

,dpynaälçzî ñøt úìéëà éãëa àäLiL ãò ,íéøîBà íéîëçå'©£¨¦§¦©¤¦§¤¦§¥£¦©§¨¦§¦¨
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המשך ביאור למס' כריתות ליום שבת גודש עמ' ב 



oqipסד yceg zligzl mi`iypd zxin`

î åîåéá íåé øáã åá á"é ãò ïñéð ç"ø ïî íåéå íåé ìëá àåø÷ì ùéíéàéùð á"éâ"é íåéáå .çáæîä úëåðç úàæàø÷ù øçàå .

ä øîàé ,íåé åúåà ìù äùøôäïåöø éäé:åúåà íéøîåà íéåìå íéðäë íâå ,íéàéùðä øçà ìù ,

ïñéð 'á ,ïåùàø íåé

ìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷-úà áø÷ä :øëùOé àéNð øreö-ïa ìûðúð áéø÷ä éðMä íBiaíéL ©Æ©¥¦½¦§¦−§©§¥´¤¨®§¦−¦¨¨«¦§¦¸¤¨§¨¹©«£©¤´¤©©À§¦´
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬
ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì ïîMá©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬
íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì BúðL-ïa¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´

eö-ïa ìûðúð ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç:ør £¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬§©§¥−¤¨«

ïñéð 'â éðù íåé

ìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :ïìç-ïa áàéìà ïìeáæ éðáì àéNð éLéìMä íBiaäàîe íéL ©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´§ª®¡¦−̈¤¥«Ÿ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:ïìç-ïa áàéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬¡¦−̈¤¥«Ÿ

ïñéð 'ã ,éùéìù íåé

ìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :øeàéãL-ïa øeöéìà ïáeàø éðáì àéNð éréáøä íBiaäàîe íéL ©Æ¨«§¦¦½¨¦−¦§¥´§¥®¡¦−¤§¥«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:øeàéãL-ïa øeöéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬¡¦−¤§¥«

:ÔÒÈ�· ÌÈ‡È˘�‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÔÂˆ¯ È‰È

éðôlî ïBöø éäéíéøtök ïéLcçúîã ïéLéc÷ ïéúîLð ìr ìBãbä Ecñça íBiä øéàzL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤¨¦©§©§§©¨©¦§¨¦©¦¦§¦§©§¦§¦¢¦
ðä ìirúe ñéðëz ,íìBò ìL BðBaø .ìàøNé àLéc÷ ànr ìr ïéàlöîe ïéçaLîe ïéôöôöîeàLéc÷ øúàì éLéc÷ éøôéö C §©§§¦§©§¦§©§¦©©¨©¦¨¦§¨¥¦¤¨©§¦§©¥©¨¦¨¥©¦¥©£©©¦¨

éðôlî ïBöø éäé .Eúìeæ íéýìû äúàø àì ïér déìr øîúéàãèáMî Ecár éðà íàaL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦§¨£¥©¦Ÿ¨¨¨¡Ÿ¦¨¤§¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤§¦£¦©§§¦¥¤

ניסן ב' ראשון ליום

øëùOé¦¨¨

ניסן ג' שני ליום

ïìeáæ§ª

ניסן ד' שלישי ליום

ïáeàø§¥

úBìeìkä úBLBãwä úBøBàä ìëå ïéLéc÷ ïéöBvð ìk éìr àð eøéàé éæà íBiä àéNpä ìL äLøt EúøBúa éúàøwL¤¨¨¦§¨¤¨¨¨¤©¨¦©£©¨¦¨¨©¨¦¦©¦¦§¨¨©§©§
ðBöø úBNrì Eúàøéáe EúøBúa ìékNäìe ïéáäì èáMä äæ úMã÷aäzrî érøæ òøæå érøæå éðà éiç éîé ìk E ¦§ª©¤©¥¤§¨¦§©§¦§¨¤§¦§¨¤©£§§¨§¥©©£¦§©§¦§¤©©§¦¥©¨

:ïîà íìBò ãrå§©¨¨¥

oqip yceg zligzl mi`iypd zxin`

ïñéð 'ä ,éòéáø íåé

Léøeö-ïa ìûéîìL ïBòîL éðáì àéNð éLéîçä íBiaìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :écäàîe íéL ©Æ©«£¦¦½¨¦−¦§¥´¦§®§ª«¦¥−¤¦«©¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:écLéøeö-ïa ìûéîìL ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬§ª«¦¥−¤¦«©¨«

ïñéð 'å ,éùéîç íåé

ìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :ìàeòc-ïa óñéìà ãâ éðáì àéNð éMMä íBiadì÷Lî äàîe íéL ©Æ©¦¦½¨¦−¦§¥´¨®¤§¨−̈¤§¥«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
ók :äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬
:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«
íéNák äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬

:ìàeòc-ïa óñéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬¤§¨−̈¤§¥«

ïñéð 'æ ,éùéù íåé

ðaø÷ :ãeäénr-ïa òîLéìà íéøôà éðáì àéNð éréáMä íBiaìL úçà óñk-úør÷ Bäàîe íéL ©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´¤§¨®¦¡¦«¨−̈¤©¦«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:ãeäénr-ïa òîLéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬¡¦«¨−̈¤©¦«

:ÔÒÈ�· ÌÈ‡È˘�‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÔÂˆ¯ È‰È

éðôlî ïBöø éäéíéøtök ïéLcçúîã ïéLéc÷ ïéúîLð ìr ìBãbä Ecñça íBiä øéàzL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤¨¦©§©§§©¨©¦§¨¦©¦¦§¦§©§¦§¦¢¦
ðä ìirúe ñéðëz ,íìBò ìL BðBaø .ìàøNé àLéc÷ ànr ìr ïéàlöîe ïéçaLîe ïéôöôöîeàLéc÷ øúàì éLéc÷ éøôéö C §©§§¦§©§¦§©§¦©©¨©¦¨¦§¨¥¦¤¨©§¦§©¥©¨¦¨¥©¦¥©£©©¦¨

éðôlî ïBöø éäé .Eúìeæ íéýìû äúàø àì ïér déìr øîúéàãèáMî Ecár éðà íàaL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦§¨£¥©¦Ÿ¨¨¨¡Ÿ¦¨§§¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤§¦£¦©§§¦¥¤

ניסן ה' רביעי ליום

ïBòîL¦§
ניסן ו' חמישי ליום

ãâ̈
ניסן ז' שישי ליום

íéøôà¤§¨¦

úBìeìkä úBLBãwä úBøBàä ìëå ïéLéc÷ ïéöBvð ìk éìr àð eøéàé éæà íBiä àéNpä ìL äLøt EúøBúa éúàøwL¤¨¨¦§¨¤¨¨¨¤©¨¦©£©¨¦¨¨©¨¦¦©¦¦§¨¨©§©§
ðBöø úBNrì Eúàøéáe EúøBúa ìékNäìe ïéáäì èáMä äæ úMã÷aäzrî érøæ òøæå érøæå éðà éiç éîé ìk E ¦§ª©¤©¥¤§¨¦§©§¦§¨¤§¦§¨¤©£§§¨§¥©©£¦§©§¦§¤©©§¦¥©¨

:ïîà íìBò ãrå§©¨¨¥



סה oqip yceg zligzl mi`iypd zxin`

î åîåéá íåé øáã åá á"é ãò ïñéð ç"ø ïî íåéå íåé ìëá àåø÷ì ùéíéàéùð á"éâ"é íåéáå .çáæîä úëåðç úàæàø÷ù øçàå .

ä øîàé ,íåé åúåà ìù äùøôäïåöø éäé:åúåà íéøîåà íéåìå íéðäë íâå ,íéàéùðä øçà ìù ,

ïñéð 'á ,ïåùàø íåé

ìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷-úà áø÷ä :øëùOé àéNð øreö-ïa ìûðúð áéø÷ä éðMä íBiaíéL ©Æ©¥¦½¦§¦−§©§¥´¤¨®§¦−¦¨¨«¦§¦¸¤¨§¨¹©«£©¤´¤©©À§¦´
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬
ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì ïîMá©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬
íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì BúðL-ïa¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´

eö-ïa ìûðúð ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç:ør £¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬§©§¥−¤¨«

ïñéð 'â éðù íåé

ìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :ïìç-ïa áàéìà ïìeáæ éðáì àéNð éLéìMä íBiaäàîe íéL ©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´§ª®¡¦−̈¤¥«Ÿ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:ïìç-ïa áàéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬¡¦−̈¤¥«Ÿ

ïñéð 'ã ,éùéìù íåé

ìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :øeàéãL-ïa øeöéìà ïáeàø éðáì àéNð éréáøä íBiaäàîe íéL ©Æ¨«§¦¦½¨¦−¦§¥´§¥®¡¦−¤§¥«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:øeàéãL-ïa øeöéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬¡¦−¤§¥«

:ÔÒÈ�· ÌÈ‡È˘�‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÔÂˆ¯ È‰È

éðôlî ïBöø éäéíéøtök ïéLcçúîã ïéLéc÷ ïéúîLð ìr ìBãbä Ecñça íBiä øéàzL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤¨¦©§©§§©¨©¦§¨¦©¦¦§¦§©§¦§¦¢¦
ðä ìirúe ñéðëz ,íìBò ìL BðBaø .ìàøNé àLéc÷ ànr ìr ïéàlöîe ïéçaLîe ïéôöôöîeàLéc÷ øúàì éLéc÷ éøôéö C §©§§¦§©§¦§©§¦©©¨©¦¨¦§¨¥¦¤¨©§¦§©¥©¨¦¨¥©¦¥©£©©¦¨

éðôlî ïBöø éäé .Eúìeæ íéýìû äúàø àì ïér déìr øîúéàãèáMî Ecár éðà íàaL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦§¨£¥©¦Ÿ¨¨¨¡Ÿ¦¨¤§¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤§¦£¦©§§¦¥¤

ניסן ב' ראשון ליום

øëùOé¦¨¨

ניסן ג' שני ליום

ïìeáæ§ª

ניסן ד' שלישי ליום

ïáeàø§¥

úBìeìkä úBLBãwä úBøBàä ìëå ïéLéc÷ ïéöBvð ìk éìr àð eøéàé éæà íBiä àéNpä ìL äLøt EúøBúa éúàøwL¤¨¨¦§¨¤¨¨¨¤©¨¦©£©¨¦¨¨©¨¦¦©¦¦§¨¨©§©§
ðBöø úBNrì Eúàøéáe EúøBúa ìékNäìe ïéáäì èáMä äæ úMã÷aäzrî érøæ òøæå érøæå éðà éiç éîé ìk E ¦§ª©¤©¥¤§¨¦§©§¦§¨¤§¦§¨¤©£§§¨§¥©©£¦§©§¦§¤©©§¦¥©¨

:ïîà íìBò ãrå§©¨¨¥

oqip yceg zligzl mi`iypd zxin`

ïñéð 'ä ,éòéáø íåé

Léøeö-ïa ìûéîìL ïBòîL éðáì àéNð éLéîçä íBiaìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :écäàîe íéL ©Æ©«£¦¦½¨¦−¦§¥´¦§®§ª«¦¥−¤¦«©¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:écLéøeö-ïa ìûéîìL ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬§ª«¦¥−¤¦«©¨«

ïñéð 'å ,éùéîç íåé

ìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :ìàeòc-ïa óñéìà ãâ éðáì àéNð éMMä íBiadì÷Lî äàîe íéL ©Æ©¦¦½¨¦−¦§¥´¨®¤§¨−̈¤§¥«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
ók :äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬
:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«
íéNák äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬

:ìàeòc-ïa óñéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬¤§¨−̈¤§¥«

ïñéð 'æ ,éùéù íåé

ðaø÷ :ãeäénr-ïa òîLéìà íéøôà éðáì àéNð éréáMä íBiaìL úçà óñk-úør÷ Bäàîe íéL ©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´¤§¨®¦¡¦«¨−̈¤©¦«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:ãeäénr-ïa òîLéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬¡¦«¨−̈¤©¦«

:ÔÒÈ�· ÌÈ‡È˘�‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÔÂˆ¯ È‰È

éðôlî ïBöø éäéíéøtök ïéLcçúîã ïéLéc÷ ïéúîLð ìr ìBãbä Ecñça íBiä øéàzL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤¨¦©§©§§©¨©¦§¨¦©¦¦§¦§©§¦§¦¢¦
ðä ìirúe ñéðëz ,íìBò ìL BðBaø .ìàøNé àLéc÷ ànr ìr ïéàlöîe ïéçaLîe ïéôöôöîeàLéc÷ øúàì éLéc÷ éøôéö C §©§§¦§©§¦§©§¦©©¨©¦¨¦§¨¥¦¤¨©§¦§©¥©¨¦¨¥©¦¥©£©©¦¨

éðôlî ïBöø éäé .Eúìeæ íéýìû äúàø àì ïér déìr øîúéàãèáMî Ecár éðà íàaL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦§¨£¥©¦Ÿ¨¨¨¡Ÿ¦¨§§¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤§¦£¦©§§¦¥¤

ניסן ה' רביעי ליום

ïBòîL¦§
ניסן ו' חמישי ליום

ãâ̈
ניסן ז' שישי ליום

íéøôà¤§¨¦

úBìeìkä úBLBãwä úBøBàä ìëå ïéLéc÷ ïéöBvð ìk éìr àð eøéàé éæà íBiä àéNpä ìL äLøt EúøBúa éúàøwL¤¨¨¦§¨¤¨¨¨¤©¨¦©£©¨¦¨¨©¨¦¦©¦¦§¨¨©§©§
ðBöø úBNrì Eúàøéáe EúøBúa ìékNäìe ïéáäì èáMä äæ úMã÷aäzrî érøæ òøæå érøæå éðà éiç éîé ìk E ¦§ª©¤©¥¤§¨¦§©§¦§¨¤§¦§¨¤©£§§¨§¥©©£¦§©§¦§¤©©§¦¥©¨

:ïîà íìBò ãrå§©¨¨¥



oqipסו yceg zligzl mi`iypd zxin`

ïñéð 'ç ,ùãå÷ úáù

ìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :øeöäãt-ïa ìûéìîb äMðî éðáì àéNð éðéîMä íBiaäàîe íéL ©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´§©¤®©§¦¥−¤§¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:øeöäãt-ïa ìûéìîb ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬©§¦¥−¤§¨«

:ÔÒÈ�· ÌÈ‡È˘�‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÔÂˆ¯ È‰È

éðôlî ïBöø éäéíéøtök ïéLcçúîã ïéLéc÷ ïéúîLð ìr ìBãbä Ecñça íBiä øéàzL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤¨¦©§©§§©¨©¦§¨¦©¦¦§¦§©§¦§¦¢¦
ðä ìirúe ñéðëz ,íìBò ìL BðBaø .ìàøNé àLéc÷ ànr ìr ïéàlöîe ïéçaLîe ïéôöôöîeàLéc÷ øúàì éLéc÷ éøôéö C §©§§¦§©§¦§©§¦©©¨©¦¨¦§¨¥¦¤¨©§¦§©¥©¨¦¨¥©¦¥©£©©¦¨

éðôlî ïBöø éäé .Eúìeæ íéýìû äúàø àì ïér déìr øîúéàãèáMî Ecár éðà íàaL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦§¨£¥©¦Ÿ¨¨¨¡Ÿ¦¨¤§¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤§¦£¦©§§¦¥¤

ניסן ח' קודש שבת ליום

Mðîä §©¤

úBìeìkä úBLBãwä úBøBàä ìëå ïéLéc÷ ïéöBvð ìk éìr àð eøéàé éæà íBiä àéNpä ìL äLøt EúøBúa éúàøwL¤¨¨¦§¨¤¨¨¨¤©¨¦©£©¨¦¨¨©¨¦¦©¦¦§¨¨©§©§
ðBöø úBNrì Eúàøéáe EúøBúa ìékNäìe ïéáäì èáMä äæ úMã÷aäzrî érøæ òøæå érøæå éðà éiç éîé ìk E ¦§ª©¤©¥¤§¨¦§©§¦§¨¤§¦§¨¤©£§§¨§¥©©£¦§©§¦§¤©©§¦¥©¨

:ïîà íìBò ãrå§©¨¨¥

אגרות קודש

 ב"ה,  י"א ניסן, תשי"ט

ברוקלין.

 הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ צנמ"ס מלאכתו מלאכת שמים

 מו"ה בן ציון משה יאיר שליט"א

ובנו הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ מו"ה

יוסף מנחם שליט"א

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם מז' ניסן שנתקבל ז"ע, ות"ח ת"ח עבור מילוי בקשתי למסור מיכלא 

דמהימנותא ומיכלא דאסוותא לכפר חב"ד שבאה"ק ת"ו אשר שם צוה ה' את הברכה...

ויהי רצון שמגלגלין זכות בשו"ט בטוב הנראה והנגלה ליומין זכאין אשר כל ימי חדש ניסן הם 

בבחי' ראש חדש )של"ה סוף פ' בא( אשר אף שמותר במלאכה )ספי' המלכות( בכ"ז לא נקרא ימי המעשה, 

כי מקבלת מלמעלה דלא כימי המעשה )וכמבואר בארוכה בד"ה מחר חדש לכ"ק אדמו"ר הצ"צ, נדפס בס' 

אור התורה בראשית( הנה יתוסף למטה מעשרה טפחים מלמעלה מעלה ועד להמקום דכי אני ה' רפאך, 

ר"ת ארי"ך כמבואר בכתבי האריז"ל. והרי זהו ג"כ מעין ענין הפסח, התחלה ממוחין דגדלות.

בכבוד ובברכה בכפלים לחג פסח כשר ושמח בכהנ"ל.



סז היום יום . . . 

ה'תש"גב ניסןיום רביעי

חומש: תזריע, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: והנה שכר . . . 106 קדם ה'.

ַנת  ק אֹור ְליֹום א, ב ִניָסן ׁשְ ּלֵ "ּב[. ִנְסּתַ י ]ָהַרׁשַ ת ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ בֹוד ְקֻדּשַׁ ל ּכְ ִהּלּוָלא ׁשֶ
בֹוד. ם ְמנּוָחתֹו ּכָ רֹוְסטֹוב, ְוׁשָ תר"ף ּבְ

ּכֹות תרמ"ג,  ַחג ַהּסֻ ִני ּדְ ּיֹום ַהּשֵׁ קּות ָאִביו: ּבַ ּלְ ים, ַאֲחֵרי ִהְסּתַ ַרּבִ ר ֲאָמרֹו ּבָ ַמֲאָמר ָהִראׁשֹון ֲאׁשֶ
ְסעּוַדת ּפּוִרים  ין – ּבִ ָעְלָמא ּדֵ ְהיֹותֹו ּבְ ים – ָהַאֲחרֹון ּבִ ַרּבִ נּו ְלָך כּו'". ַמֲאָמר – ּבָ ֶתר ִיּתְ ּוַמְתִחיל "ּכֶ

ְך". ם ַלֹחׁשֶ ית ּגֹוִים ֲעָמֵלק ּגֹו' ֵקץ ׂשָ תר"ף, ּוַמְתִחיל "ֵראׁשִ

ה'תש"גג ניסןיום חמישי

חומש: תזריע, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: והיינו אפילו . . . 106 כמ"ש לקמן.

"ְך  ּנַ "י. ֲאִמיַרת ּתַ רּוׁש ַרׁשִ ׁש ִעם ּפֵ ה ֻחּמָ ָרׁשָ ָכל יֹום ּפָ "ּב[: ּבְ י ]ָהַרׁשַ עּוֵרי ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִמּשִׁ
ָמָרא ְלִעּיּוֵני  עּור ּגְ ָניֹות. ׁשִ ֶרק ֶאָחד ִמׁשְ תּוִבים. ּפֶ ִביִאים, ְוֵכן ִמּכְ ֶרק ֶאָחד ִמּתֹוָרה, ְוֵכן ִמּנְ ה: ּפֶ ַעל ּפֶ ּבְ
ָכל יֹום  עּור – ֹלא ּבְ ם ׁשִ ְלִמי. ּגַ ירּוׁשַ עּור ּבִ ים ְליֹום. ׁשִ ּפִ עּור ְלִמְגַרס – ג' ּדַ בּוַע, ׁשִ ים ְלׁשָ ּפִ – ב' ּדַ
ָצרֹות. ּקְ ָדרֹות ָהֲאֻרּכֹות ּופֹוֵרַע ּבַ ּסְ ה: ֹלֶוה ּבַ ְדָרׁש ַרּבָ ל ַהּמִ ם ּכָ ָנה ָהָיה ְמַסּיֵ ְך ַהּשָׁ ֶמׁשֶ פֹוְסִקים. ּבְ – ּבְ

ה'תש"גד ניסןיום ששי

חומש: תזריע, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: וכשעוסק . . . כמ"ש בזהר.

ִרים: ֵני ְסִעיִפים ִעּקָ ֶקת ִלׁשְ ֲעֵלי ֲעָסִקים ִמְתַחּלֶ ֲעבֹוַדת ּבַ
ָנה  ֲחנּות ְוַכּדֹוֶמה, ִיְלֹמד ִמׁשְ בֹו ּבַ ָיׁשְ נּוָיה, ּבְ ָעה ַהּפְ ּשָׁ ׁש ּבַ ֵעת ִעְסקֹו ַמּמָ א( ָהֲעבֹוָדה ִעם ַעְצמֹו. ּבְ
ִקי  ְהֶיה ּבָ ּיִ ְנָיא, ׁשֶ ים ּתַ ִהּלִ ָניֹות ּתְ ׁש ִמׁשְ מֹו ֻחּמָ ְבֵרי ּתֹוָרה, ּכְ ְנָיא, ְוִיְהֶיה לֹו ֵאיֶזה ּדִ ֶרק ּתַ ָניֹות, ּפֶ ִמׁשְ

ׁשּוק ְוַכּדֹוֶמה. ְרחֹוב, ּבַ ָהְלכֹו ּבָ ּיּוַכל ַלֲחֹזר ֲעֵליֶהם ּבְ ה, ְלַמַען ׁשֶ ַעל ּפֶ ֶהם ּבְ ּבָ
ְכִני, ְוִלְמֹצא  ר ֵאיֶזה ִסּפּור ּתָ ּבּור ְלַסּפֵ ב ַהּדִ ִעְנְיֵני ֵעֶסק, ְיַסּבֵ ּבּור ּבְ ֵעת ַהּדִ תֹו. ּבְ ב( ָהֲעבֹוָדה ִעם ֻזּלָ

ֶזה. ַבר ִלּמּוד ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ה ְלעֹוֵרר ַעל ּדְ ה ְוִסּבָ ִעּלָ

ה'תש"גה ניסןשבת

חומש: תזריע, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: פרק מ. אך . . . נה באריכות.

ית ְרפּוָיה. ָחמֹות" - ּבֵ ה, "ּוַבַעל ַהּנֶ גּוׁשָ ית ּדְ ַעל ַהְיׁשּועֹות" - ּבֵ זֹון אֹוְמִרים "ּבַ ת ַהּמָ ִבְרּכַ 'ְרֵצה' ּדְ ּבִ

ל  ַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה "ֹלא ְמקֹומֹו ׁשֶ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ָאַמר ּבְ ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
ַמֲאַמר  ְבָדא, ּכְ ים: ְלׁשֹון ּכַ רּוׁשִ ֵני ּפֵ בֹוד ֵיׁש ּבֹו ׁשְ ד ֶאת ְמקֹומֹו", ּכָ א ָאָדם ְמַכּבֵ דֹו, ֶאּלָ ָאָדם ְמַכּבְ
יף  ּלּוי אֹור ַמּקִ בֹוד, ּגִ ָכֵבד", ּוְלׁשֹון ּכָ ה ִלּבֹו ּכְ ְרֹעה – ַנֲעׂשָ ֵבד ֵלב ּפַ ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה "ּכָ
ן  ּתָ ּנִ ד ֶאת ְמקֹומֹו", ׁשֶ א "ָאָדם ְמַכּבֵ לֹוַמר ְמָקְררֹו, ֶאּלָ דֹו", ּכְ ל ָאָדם ְמַכּבְ ַנֲעֶלה. ְוֶזהּו "ֹלא ְמקֹומֹו ׁשֶ
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יום 
רביעי



היום יום . . . סח

יִעים אֹותֹו  ּבִ ּגּוף "ַמׁשְ ָמה ּבַ ׁשָ ִביִריַדת ַהּנְ ם ּדְ ׁשֵ אֹור ּתֹוָרה ַוֲעבֹוָדה. ּכְ לֹו ּכַֹח ָוֹעז ְלָהִאיר ֶאת ְמקֹומֹו ּבְ
ה  ַנת ְיִריָדָתּה, ִהּנֵ ּוָ ִלים ּכַ ּתּוַכל ְלַהׁשְ ֹכחֹות ַנֲעִלים ׁשֶ ַֹבע ּבְ בּוָעה זֹו הּוא ִעְנַין ַהּשׂ ׁשְ יק", ּדִ ֵהא ַצּדִ ּתְ

הּוא. קֹום ׁשֶ ּמָ ָכל ָאָדם ְוָאָדם ּבַ ן הּוא ּבְ ּכֵ

ה'תש"גו ניסןיום ראשון

חומש: מצורע, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: הגהה )ושם . . . 110 רצון זו(.

ל ּתֹוָרה,  ִעימּות ׁשֶ י ַהּנְ ֵסֶדר ּוְבֹתֶקף ַעל ּפִ ֲחִקירֹות, ְועֹוְבִדים ּבְ ַמֲעִטים ּבַ ּמְ ׁשֶ ר ּכְ יֹון ֶהְרָאה, ֲאׁשֶ ּסָ ַהּנִ
ת. ֵרי ַהּדָ ִרים ֵמִעּקְ ִעְנָיִנים ָהִעּקָ אי, ּוִבְפָרט ּבָ ַוּדַ ֹמאל ּדֹוָחה, ֲאַזי ּפֹוֲעִלים ּבְ ָיִמין ְמָקֶרֶבת ּוׂשְ

ה'תש"גז ניסןיום שני

חומש: מצורע, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: ובזה יובן . . . 110 בר"מ.

ָרֵאל. ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ְנֹסַע": ְוִכְרצֹון ּכָ נּוַסח "ַוְיִהי ּבִ

רּוכָאִוויְטׁש. ֵקן: ּבָ נּו ַהּזָ ל ַרּבֵ ָחה ׁשֶ ּפָ ּנּוי ִמׁשְ ּכִ
ֵניאֹוִרי. נֹו ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי: ׁשְ ל ּבְ ָחה ׁשֶ ּפָ ּנּוי ִמׁשְ ּכִ

ֵניאֹוְרסָאהן. ַמח ֶצֶדק": ׁשְ ל ַה"ּצֶ ָחה ׁשֶ ּפָ ּנּוי ִמׁשְ ּכִ

ה'תש"גח ניסןיום שלישי

חומש: מצורע, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: כי כמו . . . נו בפע"ח.

ֵמִני",  ַחּכְ ִפי ִטְבָעּה ְוִעְנָיָנּה. ּוְכִתיב "ֵמֹאְיַבי ּתְ ֹמִחין ּוִמּדֹות ּכְ ָרִטית ּבְ ָמה ֵיׁש ָלּה ֲעבֹוָדה ּפְ ל ְנׁשָ ּכָ
ִמּדֹוָתיו  ּקּון  ּתִ ל  ְלַכְלּכֵ ֵאיְך  ְויֹוֵדַע  ם  ִמְתַחּכֵ ה  ִמּזֶ ְבִעּיֹות,  ַהּטִ ִמּדֹוָתיו  ּבְ יׁש  ְרּגִ ּמַ ׁשֶ ָהָרעֹות  יֹות  ֵמַהַהּטָ

ֵרְך. ֲעבֹוַדת ה' ִיְתּבָ ּלֹו ּבַ ְעּבּוד ַהּכֹחֹות ׁשֶ ְוׁשִ

יום 
חמישי

יום 
ששי

שבת 
קודש
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המשך מעמוד גמק

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ב ניסן ב' ראשון יום המחשבה שכר

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰ÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰àlà ¯ Baìa ìltúé àìå§Ÿ¦§©¥§¦¤¨

.åéúôNa íéøácä Czçî§©¥©§¨¦¦§¨¨

אמוראים ב)נחלקו כ, הרהור(ברכות שמע קריאת לענין האם

ערוך' ב'שולחן ונפסק לא, או כדיבור דינו ס"גבלב ס"ב סי (או"ח

יצא)וראה ד"ה שם אדה"זביה"ל כתב וכן כדיבור. אינו שהרהור

ס"ג)בשולחנו אינו(שם שהרהור יצא, לא בליבו קראה "אם

כדיבור".

אברהם' ה'מגן כתב תפילה ב')ולעניין ס"ק ק"א סי' שיתכן(או"ח

כדיבור, אינו שהרהור נאמר אם אף בהרהור חובה ידי ויוצאים

ודרשו לבבכם" בכל "ולעבדו מהפסוק נלמד תפילה שדין כיון

תפילה" זו אומר הוי בלב, שהיא עבודה "איזו א)חז"ל ב, .(תענית

אך מחשבות. יודע והקב"ה הלב, בכוונת תלוי הדבר כן ואם

לו שאסור קרי מבעל לדבר וראיה בהרהור, יוצאים שאין הסיק

שיטבול עד ה"ד)להתפלל פ"ד שיהרהר(לעיל תיקנו שלא ומכך ,

שאין מכאן מוכח לו, מותר הרהור שהרי בליבו, התפילה את

למעלה". מעורר "הקול ורק בהרהור תפילה חובת ידי יוצאים

להתפלל יכול אינו אחר אונס או חולי שמחמת מי לגבי אך

הזקן אדמו"ר כתב ס"ג)בפיו, ס"ב סי' דבר(או"ח בין לחלק שיש

סופרים: מדברי שחיובו לדבר התורה מן שחיובו

"אף - המזון וברכת שמע כקריאת התורה, מן הוא החיוב אם

להרהר לו יש באמירה אלא חובה ידי יוצא שאינו פי על

מים לו אין אם קרי... לבעל חכמים שהצריכו "כמו בליבו",

התורה" מן והיא הואיל המזון, ברכת בלבו שיהרהר (שםלטבול

ס"ג)סי' צריךקפ"ה "אינו - סופרים מדברי שחיובו דבר אבל .

הברכות חובת ידי יוצא שאינו כיון הדין... מן בלבו להרהר

שנתחייב הברכה להרהר לו יש כן פי על שאף אלא בהרהור.

המחשבה" שכר לו ליתן ללבב, יראה ה' כי .(שם)בה

התניא לספר אחרון' הקורא)וב'קונטרס איך להבין כתב(ד"ה

ולכן למטה, האור נמשך לא דיבור ללא בהרהור כי שאף אדה"ז

החובה כי חובתו, ידי יצא לא שמע קריאת באותיות המהרהר

אפילו בתורה העוסק הרי למטה", עליונים אורות "להמשיך היא

עילאה'. ל'חכמה למעלה, נשמתו בשורש מקושר בהרהור

ה'תשע"ב ניסן ג' שני יום הש"ץ בחזרת עמידה

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ‰ÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰,ïéòîBLå ïéãîBò ìkäå§©Ÿ§¦§§¦

.'ïîà' ïéðBòå§¦¨¥

אדה"ז מבאר הש"ץ בחזרת לעמוד החיוב קכדבטעם סי' (או"ח

כמתפלליםס"ז) הציבור כל נחשבים כעונה' 'שומע שמדין

התקיעות זה שמטעם ומוסיף, לעמוד. עליהם ולכן בעצמם

מעומד', 'תקיעות נקראות השנה בראש מוסף של הש"ץ בחזרת

שעה. באותה עומדים הכל כי

במשנה הראשונים: במחלוקת שנוי הדבר א)אמנם טז, (ר"ה

הרמב"ם ומפרש בעמידה, וגם בישיבה גם שתוקעים (הל'אמרו

ה"יֿיא) פ"ג ה'תקיעותשופר הן התורה קריאת שאחר שהתקיעות

ואילו לשבת, רשאים הציבור שעה באותה כי דמיושב',

נקרא הש"ץ בחזרת הברכות סדר שעל 'תקיעותהתקיעות ות

בחזרת לעמוד חייבים שהציבור כאן כשיטתו וזאת ד'מעומד',

הש"ץ.

המאור בעל שם)אך הן(ר"ה דמיושב' ש'תקיעות מפרש

רשאים הציבור כי הש"ץ, בחזרת הברכות שבסדר התקיעות

ביציאה שתוקעים התקיעות הן דמעומד' ו'תקיעות בהן, לשבת

על חיוב אין לדעתו כן ואם השטן. את לערבב הכנסת מבית

הש"ץ. בחזרת לעמוד הציבור

חיוב נכלל הש"ץ בחזרת הרמב"ם לדעת מחלוקתם: וביאור

להתפלל מחויב יחיד כל כי הש"ץ, בתפילת לצאת יחיד כל על

בעל לדעת אך הש"ץ ע"י ואחת ביחידות אחת – פעמים שתי

להוציא נועדה אלא יחיד כל על חובה אינה הש"ץ חזרת המאור

חייב הציבור אין ולכן קדושה אמירת משום או בקי שאינו את

קדשלעמוד ח)(הררי סי' .ח"א

גמורה כחובה נחשבת הש"ץ חזרת הקבלה שעלֿפי ויצויין

הרמב"ם) לחש(כדעת תפילת על עולה ומעלתה סי', תשובות פסקי (ראה

(9 הע' .קכד

בין כאשר רק אמורים הרמב"ם דברי שגם מפרשים ויש

חובה ואז בעצמם להתפלל בקיאים שאינם מי נמצאים הציבור

בפחות היחיד את מוציא אינו הש"ץ כי לעמוד, הציבור כל על

שכבר (אף הש"ץ בחזרת לצאת לכוון צריכים וכולם מעשרה

מצוי שאין בימינו אך לעמוד. צריכים כן ועל בעצמם) התפללו

בחזרת לצאת צורך ואין בעצמו מתפלל שאינו מי הציבור בין

לעמוד הכרח אין שם,(ביאורהש"ץ, תשובות פסקי ס"ד. קכ"ד סי' הגר"א

ולשבתי) בכך להקל רבות בקהילות למעשה נהוג וכן (פסקי.

שם). תשובות

ה'תשע"ב ניסן ד' שלישי יום כעולה וקורא כעונה שומע

:‰ ‰ÎÏ‰ ·È ˜¯Ù ‰ÏÙ˙ ˙ÂÎÏ‰,ïéøBwä ïî ãçàå ãçà ìk̈¤¨§¤¨¦©¦

:øîBà Ck øçàå ,Ba àøB÷ àeäL íB÷na èéaîe ,äøBz øôñ çúBt¥©¥¤¨©¦©¨¤¥§©©¨¥

Cìî eðéäìà 'ä äzà Ceøa' :Cøáîe øæBçå ...'Cøáîä 'ä úà eëøa'¨§¤©§Ÿ̈§¥§¨¥¨©¨¡Ÿ¥¤¤

.''åëå íénòä ìkî eða øça øLà ,íìBòä̈¨£¤¨©¨¦¨¨©¦

בירך שכבר אף התורה ברכת לברך לתורה העולה צריך למה

התורה שקריאת מנוח, רבינו כתב השחר? בברכות התורה ברכת

שמברכים ההלל כקריאת ודינה עצמה, בפני מצוה היא בצבור

ועזרא רבנו משה (של התקנה היתה שכך ועוד, ואחריה. לפניה

ואחריה. לפניה בברכה בציבור תורה בספר שיקראו הסופר),

חכמי בזמן המנהג לפי הם אלו טעמים שלכאורה אלא

הצבור את ומוציא קורא היה לתורה שהעולה והגמרא המשנה

יום. באותו בירך שכבר אף התורה ברכות מברך ולכן חובה, ידי
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ה'תשע"ב ניסן ב' ראשון יום המחשבה שכר

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰ÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰àlà ¯ Baìa ìltúé àìå§Ÿ¦§©¥§¦¤¨

.åéúôNa íéøácä Czçî§©¥©§¨¦¦§¨¨

אמוראים ב)נחלקו כ, הרהור(ברכות שמע קריאת לענין האם

ערוך' ב'שולחן ונפסק לא, או כדיבור דינו ס"גבלב ס"ב סי (או"ח

יצא)וראה ד"ה שם אדה"זביה"ל כתב וכן כדיבור. אינו שהרהור

ס"ג)בשולחנו אינו(שם שהרהור יצא, לא בליבו קראה "אם

כדיבור".

אברהם' ה'מגן כתב תפילה ב')ולעניין ס"ק ק"א סי' שיתכן(או"ח

כדיבור, אינו שהרהור נאמר אם אף בהרהור חובה ידי ויוצאים

ודרשו לבבכם" בכל "ולעבדו מהפסוק נלמד תפילה שדין כיון

תפילה" זו אומר הוי בלב, שהיא עבודה "איזו א)חז"ל ב, .(תענית

אך מחשבות. יודע והקב"ה הלב, בכוונת תלוי הדבר כן ואם

לו שאסור קרי מבעל לדבר וראיה בהרהור, יוצאים שאין הסיק

שיטבול עד ה"ד)להתפלל פ"ד שיהרהר(לעיל תיקנו שלא ומכך ,

שאין מכאן מוכח לו, מותר הרהור שהרי בליבו, התפילה את

למעלה". מעורר "הקול ורק בהרהור תפילה חובת ידי יוצאים

להתפלל יכול אינו אחר אונס או חולי שמחמת מי לגבי אך

הזקן אדמו"ר כתב ס"ג)בפיו, ס"ב סי' דבר(או"ח בין לחלק שיש

סופרים: מדברי שחיובו לדבר התורה מן שחיובו

"אף - המזון וברכת שמע כקריאת התורה, מן הוא החיוב אם

להרהר לו יש באמירה אלא חובה ידי יוצא שאינו פי על

מים לו אין אם קרי... לבעל חכמים שהצריכו "כמו בליבו",

התורה" מן והיא הואיל המזון, ברכת בלבו שיהרהר (שםלטבול

ס"ג)סי' צריךקפ"ה "אינו - סופרים מדברי שחיובו דבר אבל .

הברכות חובת ידי יוצא שאינו כיון הדין... מן בלבו להרהר

שנתחייב הברכה להרהר לו יש כן פי על שאף אלא בהרהור.

המחשבה" שכר לו ליתן ללבב, יראה ה' כי .(שם)בה

התניא לספר אחרון' הקורא)וב'קונטרס איך להבין כתב(ד"ה

ולכן למטה, האור נמשך לא דיבור ללא בהרהור כי שאף אדה"ז

החובה כי חובתו, ידי יצא לא שמע קריאת באותיות המהרהר

אפילו בתורה העוסק הרי למטה", עליונים אורות "להמשיך היא

עילאה'. ל'חכמה למעלה, נשמתו בשורש מקושר בהרהור

ה'תשע"ב ניסן ג' שני יום הש"ץ בחזרת עמידה

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ‰ÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰,ïéòîBLå ïéãîBò ìkäå§©Ÿ§¦§§¦

.'ïîà' ïéðBòå§¦¨¥

אדה"ז מבאר הש"ץ בחזרת לעמוד החיוב קכדבטעם סי' (או"ח

כמתפלליםס"ז) הציבור כל נחשבים כעונה' 'שומע שמדין

התקיעות זה שמטעם ומוסיף, לעמוד. עליהם ולכן בעצמם

מעומד', 'תקיעות נקראות השנה בראש מוסף של הש"ץ בחזרת

שעה. באותה עומדים הכל כי

במשנה הראשונים: במחלוקת שנוי הדבר א)אמנם טז, (ר"ה

הרמב"ם ומפרש בעמידה, וגם בישיבה גם שתוקעים (הל'אמרו

ה"יֿיא) פ"ג ה'תקיעותשופר הן התורה קריאת שאחר שהתקיעות

ואילו לשבת, רשאים הציבור שעה באותה כי דמיושב',

נקרא הש"ץ בחזרת הברכות סדר שעל 'תקיעותהתקיעות ות

בחזרת לעמוד חייבים שהציבור כאן כשיטתו וזאת ד'מעומד',

הש"ץ.

המאור בעל שם)אך הן(ר"ה דמיושב' ש'תקיעות מפרש

רשאים הציבור כי הש"ץ, בחזרת הברכות שבסדר התקיעות

ביציאה שתוקעים התקיעות הן דמעומד' ו'תקיעות בהן, לשבת

על חיוב אין לדעתו כן ואם השטן. את לערבב הכנסת מבית

הש"ץ. בחזרת לעמוד הציבור

חיוב נכלל הש"ץ בחזרת הרמב"ם לדעת מחלוקתם: וביאור

להתפלל מחויב יחיד כל כי הש"ץ, בתפילת לצאת יחיד כל על

בעל לדעת אך הש"ץ ע"י ואחת ביחידות אחת – פעמים שתי

להוציא נועדה אלא יחיד כל על חובה אינה הש"ץ חזרת המאור

חייב הציבור אין ולכן קדושה אמירת משום או בקי שאינו את

קדשלעמוד ח)(הררי סי' .ח"א

גמורה כחובה נחשבת הש"ץ חזרת הקבלה שעלֿפי ויצויין

הרמב"ם) לחש(כדעת תפילת על עולה ומעלתה סי', תשובות פסקי (ראה

(9 הע' .קכד

בין כאשר רק אמורים הרמב"ם דברי שגם מפרשים ויש

חובה ואז בעצמם להתפלל בקיאים שאינם מי נמצאים הציבור

בפחות היחיד את מוציא אינו הש"ץ כי לעמוד, הציבור כל על

שכבר (אף הש"ץ בחזרת לצאת לכוון צריכים וכולם מעשרה

מצוי שאין בימינו אך לעמוד. צריכים כן ועל בעצמם) התפללו

בחזרת לצאת צורך ואין בעצמו מתפלל שאינו מי הציבור בין

לעמוד הכרח אין שם,(ביאורהש"ץ, תשובות פסקי ס"ד. קכ"ד סי' הגר"א

ולשבתי) בכך להקל רבות בקהילות למעשה נהוג וכן (פסקי.

שם). תשובות

ה'תשע"ב ניסן ד' שלישי יום כעולה וקורא כעונה שומע

:‰ ‰ÎÏ‰ ·È ˜¯Ù ‰ÏÙ˙ ˙ÂÎÏ‰,ïéøBwä ïî ãçàå ãçà ìk̈¤¨§¤¨¦©¦

:øîBà Ck øçàå ,Ba àøB÷ àeäL íB÷na èéaîe ,äøBz øôñ çúBt¥©¥¤¨©¦©¨¤¥§©©¨¥

Cìî eðéäìà 'ä äzà Ceøa' :Cøáîe øæBçå ...'Cøáîä 'ä úà eëøa'¨§¤©§Ÿ̈§¥§¨¥¨©¨¡Ÿ¥¤¤

.''åëå íénòä ìkî eða øça øLà ,íìBòä̈¨£¤¨©¨¦¨¨©¦

בירך שכבר אף התורה ברכת לברך לתורה העולה צריך למה

התורה שקריאת מנוח, רבינו כתב השחר? בברכות התורה ברכת

שמברכים ההלל כקריאת ודינה עצמה, בפני מצוה היא בצבור

ועזרא רבנו משה (של התקנה היתה שכך ועוד, ואחריה. לפניה

ואחריה. לפניה בברכה בציבור תורה בספר שיקראו הסופר),

חכמי בזמן המנהג לפי הם אלו טעמים שלכאורה אלא

הצבור את ומוציא קורא היה לתורה שהעולה והגמרא המשנה

יום. באותו בירך שכבר אף התורה ברכות מברך ולכן חובה, ידי
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התוס' שחידשו מה לפי א)גם טו, לקורא,(ב"ב לסייע יכול שהש"צ

עדיין - בלחש לו מסייע והש"צ רם בקול קורא שהעולה היינו,

המברך. גם הוא ולכן העיקר, הוא העולה

בלחש קורא לתורה שהעולה כיום המקובל המנהג לפי אבל

חובת את מוציא הוא שלא כך כלל, קולו שומעים הצבור ואין

? הקורא הש"ץ ולא העולה מברך למה כן ואם – הציבור

לבאר: ויש

הרי העולה מפי הברכה את השומע הקריאה, בעל הש"צ,

הרי מהש"צ הקריאה את השומע העולה בעצמו, כמברך הוא

ואת מהעולה הברכה את ששומעים הצבור וכן כקורא, הוא

בעצמם. ומברכים כקוראים הם הרי מהש"ץ הקריאה

(dÎc ,dl 'iq ,g"` wcv gnv z"ey)

ה'תשע"ב ניסן ה' רביעי יום כהנים? בברכת עומדים היכן

:Á ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ‰ÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰éøä ,ïäécvî ïéãîBòäå§¨§¦¦¦¥¤£¥

íòä ïéáe íéðäkä ïéa ävçî äúéä íàå .äëøaä ììëa ïä¥¦§©©§¨¨§¦¨§¨§¦¨¥©Ÿ£¦¥¨¨

ä elôà ,íéëøaúnäéðt ìeîì íäéðôe ìéàBä ¯ ìæøa ìL äîBç àé ©¦§¨§¦£¦¦¨¤©§¤¦§¥¤§§¥

.äëøaä ììëa ïä éøä ,íéðäkä©Ÿ£¦£¥¥¦§©©§¨¨

א)בגמרא לט, מת:(סוטה על חטאת מי מהזאת זה דין למדים

ההזאה (כי פסולה הזאתו – לאחריו והזה לפניו להזות "נתכוין

(כלומר שבפניו צדדין על והזה לפניו המזה), כוונת ללא נעשתה

למדים שמכאן רש"י, ומפרש כשרה". הזאתו – באלכסון)

הכהן, לפני (היינו ולהלן הימנו כהן של "בצדדין שהעומדים

בצידו העומדים אך דמי", דכלפניו הן, ברכה בכלל באלכסון)

הברכה. בכלל אינם

בכלל הכהנים לצידי העומדים שגם מבואר הרמב"ם ומדברי

מתברכים, בוודאי הכהנים שבצידי לומר יש ולשיטתו הברכה,

בכלל שלפניו' 'צדדים שרק נאמר באלכסון העומדים לגבי ורק

שלאחוריו' 'צדדים ולא סוטההברכה פרישה(הרד"ל קכחשם. או"ח

סקל"ד).

הלכה' ה'ביאור אבל)וכתב ד"ה סכ"ד קכח יש(סי' מקום שמכל

שכאשר פניהם לכיוון המתברכים עמידת מקום בין חילוק

הכהנים, מול אל למזרח, פניהם את יכוונו הכהנים לפני עומדים

למזרח ופניהם שיעמדו מסתבר לא מצידיהם כשעומדים אך

האומר 'כאדם היא שהברכה למדים להם' 'אמור מהפסוק שהרי

פני כאשר זה עם זה לשוחח אנשים של דרכם ואין לחברו',

הכהנים מצידי העומדים ולכן למערב. והאחד למזרח האחד

הכהנים. אל פניהם יכוונו

בהמשך מפורש זה דין סל"ז) (שם הזקן אדמו"ר ולדברי

מחיצה... היתה "ואם ברמב"ם: lenההלכה mdipte li`ed

mipdkdשכוונתו משנה' ה'כסף ומבאר הברכה" בכלל הם הרי

הזקן אדמו"ר מביא וכך הכהנים. מאחורי העומדים את למעט

מחיצה אפילו ובצידיהם, מלפניהם "אבל הרמב"ם: דברי את

מפסקת... אינה ברזל mipdkdשל itlk mdipt exifgiy wx."

עמידת למקום אינה הרמב"ם שכוונת מדבריו ומבואר

כאשר שרק לומר היה ניתן כי פניהם, לכיוון אלא המתברכים

אם (כי המברכים כנגד הפנים את לכוון חובה מחיצה אין

יש ממילא כאשר אך בברכה, כמזלזל נראה לצדדים מסתכל

שמעיקר הרמב"ם מדגיש ולכן כזלזול), נראה הדבר אין מחיצה

כשעומדים ואף המברכים, כנגד הפנים את לכוון חובה הדין

אליהם הפנים לכוון יש יד)מצידיהם הע' קס עמ' הורי' 'ברכות .(ראה

ה'תשע"ב ניסן ו' חמישי יום התפילין ריבוע

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÔÈÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰äNòîa Lé úBëìä äðBîL§¤£¨¥§©£¥

ïëå ,úBòaøî eéäiL :ïä elàå ...éðéqî äLîì äëìä ïlk ¯ ïélôzä©§¦¦ª¨£¨¨§Ÿ¤¦¦©§¥¥¤¦§§ª¨§¥

...òeaøa ïúøéôz§¦¨¨§¦©

מגדים' ה'פרי נ"ג)וכתב ס"ק א"א לב, סי' הרמב"ם(או"ח בשם

המשניות פ"ח)בפירוש לצמצם(עירובין יכול אדם אין שאמנם

במיטב לדייק להשתדל צריך אבל הדיוק בתכלית ריבוע ולעשות

היכולת.

צבי' 'ארץ ב')ובספר ס"ק י"ב שיש(סי' בזמננו, שאף הוסיף

הריבוע את לעשות ניתן שבאמצעותם משוכללים מכשירים

אלו, במכשירים להשתמש חיוב אין הדין מעיקר מוחלט, בדיוק

כאלו, מכשירים היו לא ימינו ועד תורה מתן שמאז מאחר כי

האדם יכולת כפי ייעשה שהריבוע דעת על התורה ניתנה הרי

את לרבע מצוה הידור שיש ודאי זאת, עם מכשירים. ללא

האפשרית. בשלמות התפילין

התפילין? ריבוע התבטל בכך האם – התפילין חוד נפגם ואם

לאברהם' ה'חסד ח)לדעת סי' או"ח שהתפילין(תנינא צורך אין

שהן כל אלא סופן ועד מראשן גובהן בכל מרובעות תהיינה

הזקן אדמו"ר אבל כשרות. – ברובן סנ"ט)(או"חמרובעות לב סי'

כרחבו ארכו מרובע הבית "שיהיה במפורש jynכתב lka

edabהלכה בביאור כתב וכן נתקלקל)". ד"ה סל"ט שקלקול(שם

אינו הקלקול אם אפילו מזו: ויתירה במיעוטו. אף פוסל הריבוע

הוא הפגם אם גם אלא למעלה", הזוית של חודו "במקום

ריבועו. מתבטל מבחוץ" הבית מדפני אחר "במקום

פגימה ידי דעל לי "פשיטא הלכה': ה'ביאור הוסיף ואמנם,

אפילו ואפשר ציפורן', 'חגירת בשיעור בהבתים, שנתהווה קטנה

אם וגם מהתפילין. 'ריבוע' שם בכך מתבטל אינו – יותר" מעט

קלה, מפגימה אפילו ולהיזהר לדייק יש התפילין עשיית בעת

ונחסר נתקלקל הזמן במשך אם בשלמות, יהיה שהריבוע כדי

מתבטל. הריבוע אין זעיר בשיעור

אליעזר' ז)וה'ציץ ס"ק ו סי' לתקן(י"ג אפשר האם מסתפק

(מאלו בהמה מעורות העשוי בדבק שנפגם ריבוע ולסתום

הוא שהדבק כיון האם שנטחנו, התפילין) בתי את מהם שעושים

לא. או מה'בית' כחלק ונחשב מתבטל הוא הרי המין מאותו

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ב ניסן ז' שישי יום למעלית היוצרים' 'סוכת בין

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰ÊÂÊÓ ˙ÂÎÏ‰Bæ ,ïéøöBé ìL úBkñ ézL§¥ª¤§¦

.äòeá÷ dðéàL éðtî ,äæeænä ïî äøeèt äðBöéçä ¯ Bfî íéðôì¦§¦¦©¦¨§¨¦©§¨¦§¥¤¥¨§¨

ב)בגמרא ח, ממזוזה,(סוכה פטורה החיצונית מדוע הקשו:

שבתים שער ובית לפנימית, שער' כ'בית משמשת היא והרי

במזוזה חייב אליו ז)פתוחים הל' לעיל דלא(ראה "משום ותירצו: ?

קביע".

דלא "משום מפרש: רש"י הדברים. בביאור ראשונים ונחלקו

– efקביע `le ef `lבית לה להיות חשובה הפנימית ואין

הראב"ד מפרש וכן שגם(כאן)שער". משום רק זה, ולפי .

ziniptdאם אך שער, בית לה שיהיה חשובה אינה קבועה אינה

שהחיצונית אף שער' 'בית דין החיצונה על חל קבועה, הפנימית

קבועה. איננה עצמה

מפני המזוזה מן פטורה "החיצונה כותב הרמב"ם dpi`yאך

dreawלה שיהיה וראויה קבועה הפנימית אם אפילו ולדבריו ."

קבועה. איננה היא כי שער כבית נחשבת החיצונה אין שער, בית

בשו"ת במזוזה. חייבת האם זמננו פוסקי דנו מעלית, ולגבי

החכמה' פ)'בצל סי' במחלוקת(ח"ג תלוי הדבר שלכאורה כתב

קבוע שאינו שער שבית הרמב"ם לדעת והראב"ד: הרמב"ם

פטורה מעלית גם קבוע, לבית כשמשמש אפילו ממזוזה פטור

אך במקומה, קבועה אינה וגם קבועה לדירה עשויה אינה כי

היא הרי קבוע לבית משמשת והמעלית מאחר הראב"ד לדעת

במזוזה. חייבת

לדעת אפילו ממזוזה פטורה המעלית כי שיתכן והוסיף

לסוכת הדומה שער בבית רק אמורים דבריו כי הראב"ד,

קבועה היא אך לדירה עשויה אינה שאמנם החיצונית היוצרים

דירה, שם עליה אין עצמה שמצד למרות במזוזה חייבת ולכן

אם אך דירה, היא גם נחשבת אליה הפתוחים הבתים בגלל כי

פתוחים שהבתים למרות במזוזה חייבת אינה קבועה, איננה

פטור עצמו בית אפילו והרי קבועה איננה סוף סוף כי לתוכה,

קבוע. אינו אם ממזוזה

ה'תשע"ב ניסן ז' קודש שבת העמודים' 'ווי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ‰¯Â˙ ¯ÙÒ ˙ÂÎÏ‰,äøBz øôñ ïéNBò ïéà¥¦¥¤¨

àeä änëå .Bkøà ìò øúé Bôwä àìå ,Bôwä ìò øúé Bkøà àìŸ¨§¨¥©¤¥§Ÿ¤¥¨¥©¨§§©¨

áçøa òaöà íéøNòå òaøà íäL ,íéçôè äML ¯ ìéåâa ?Bkøà̈§¦§¦¦¨§¨¦¤¥©§©§¤§¦¤§©§Ÿ©

çt Bà ¯ óì÷áe ;ãé ìL ìãebäBkøà àäiL àeäå ,øúBé Bà úB ©¨¤¨¦§¨¨¥§¤§¥¨§

.Bôwäk§¤¥

הכתיבה בעמודי התורה פרשיות תבנית כי עולה זו מהלכה

ביחס הכתב (=גובה) אורך מימדי ורק בהלכה, נקבעה לא

כרצונו לסדר רשאי סופר וכל קבועים, השורות ואורך להיקפו

ויש וסתומה. פתוחה פרשיות ובין ומילים אותיות בין רווחים

כל את לפתוח צריך האם השאלה לגבי ישירה השלכה לכך

ומהחובה לאו, שומע אתה הן מכלל כי – בוא"ו הס"ת עמודי

להקפיד צריך שאין שומע אתה להיקף ביחס הגובה על להקפיד

העמודים. בראש וא"ו על

מרוטנברג: מהר"ם תלמידי שני לשאלה התייחסו וכך

קטן תשב"ץ קפא)בספר צריכה(סי' אינה "המגילה כתב:

כך. להיות צריך אין תורה ספר ואפילו העמודים. ווי להיות

ואדרבא... כך. אחריו העולם ונהגו כך מעצמו עשה אחד וסופר

איישר ואי בוא"ו... מתחיל עמוד שום יהא שלא להיזהר יש

פעמים כמה כי העמודים, ווי של מנהג לאותו אבטליניה חילי

אשר אותם ומרחיבין האותיות שמקטינים גדול קלקול לידי בא

העמוד". בראש הוא"ו שיבוא כדי כדת לא

מיימוניות בהגהות ז)וכן אות ט ז, תורה ספר שנהגו(הל' "מה :

העמודים וו"י לו וקורין בוי"ו עמוד כל להתחיל בורים סופרים

את להתחיל המאמץ שכן בדבר", יש גמור שאיסור נראה -

ועקביות שיטתיות לחוסר לגרום עלול וא"ו באות העמוד

נוספים. וחסרונות בכתיבה

הרמ"א פסק ו)וכך רעג, לכתוב(יו"ד מדקדקים סופרים... יש " :

לדקדק ואין העמודים, ווי אותו וקורין ו', - עמוד כל בראש

הכתב ירחיב או ימעט שלא יזהר המדקדק ואפילו זה, בכל

מה על שורש להם אין אלו דברים כל כי זה, משום לפעמים

שיסמכו".

השלחן' ב'ערוך כד)אמנם התנגדו(רעג, שרבים תחילה הביא

רב זמן זה "אמנם כתב: לבסוף אך העמודים ווי בדרך לכתיבה

ווי על מסודר נעים אף יפה אחד סופר תיקון לאור שיצא

לכתוב הסופרים נהגו וכבר אות דחיקת שום בלי העמודים

גדול". עניין בזה ויש כן לעשות וישר שנכון ובוודאי אחריו
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ה'תשע"ב ניסן ב' ראשון יום

mipdM zMxaE dNtY zFkld¦§§¦¨¦§©Ÿ£¦
ה ¤¤ּפרק

ולעׂשֹותן;‡. ּבהן להּזהר הּמתּפּלל צרי ּדברים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשמֹונה
אינן - אֹותן עׂשה ולא ׁשעבר אֹו נאנס, אֹו ּדחּוק, היה ְְֱִֵֶֶַָָָָָָָָָֹואם
הּגּוף, ותּקּון הּמקּדׁש, ונכח עמידה, הן: ואּלּו ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָֹמעּכבין.
והּכריעה, הּקֹול, והׁשוית הּמקֹום, ותּקּון הּמלּבּוׁש, ְְְְְְְִִִַַַַַַַָָָותּקּון

ְְֲִַַָָוההׁשּתחויה.
מעּמד·. אּלא מתּפללין אין ּכיצד? יֹוׁשבעמידה היה . ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻ

יׁשב לאו, ואם יעמד; לעמד, יכֹול אם - ּבעגלה אֹו ְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹֹּבספינה
- צּדֹו על ׁשֹוכב אפּלּו מתּפּלל, חֹולה ויתּפּלל. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַּבמקֹומֹו

ּדעּתֹו את לכּון ׁשּיכֹול הןוהּוא, הרי והרעב, הּצמא ּכן . ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ואם יתּפּלל; ּדעּתֹו, את לכּון יכלת ּבֹו יׁש אם - חֹולים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַֹּבכלל
הּבהמה על רֹוכב היה ויׁשּתה. ׁשּיאכל עד יתּפּלל אל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹלאו,
אּלא ירד, לא ּבהמּתֹו, את ׁשּיאחז מי לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף -ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹ
עליו. מיּׁשבת ּדעּתֹו ׁשּתהא ּכדי ּומתּפּלל, ּבמקֹומֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻיׁשב

מחזיר‚. לארץ, ּבחּוצה עֹומד היה ּכיצד? הּמקּדׁש ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹנכח
ּפניו מכּון ּבארץ, עֹומד היה ּומתּפּלל; יׂשראל ארץ נכח ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹּפניו
ּכנגד ּפניו מכּון ּבירּוׁשלים, עֹומד היה ירּוׁשלים; ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכנגד
קדׁש ּבית ּכנגד ּפניו מכּון ּבּמקּדׁש, עֹומד היה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּמקּדׁש;
והמהּל הרּוחֹות, את לכּון יכֹול ׁשאינֹו ּומי סּומה, ְְְֳִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּקדׁשים.

ויתּפּלל. הּׁשכינה, ּכנגד לּבֹו יכּון - ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָּבספינה
את„. לכּון צרי ּבתפּלה, עֹומד ּכׁשהּוא ּכיצד? הּגּוף ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּתּקּון

זֹו ּבצד זֹו מּביטרגליו הּוא ּכאּלּו למּטה, עיניו ונֹותן ; ְְְְְִִֵֵַַַַָָָ
ּבּׁשמים; עֹומד הּוא ּכאּלּו למעלה, ּפנּוי לּבֹו ויהיה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָלארץ;
ועֹומד הּׂשמאלית. על הימנית ּכפּותין, לּבֹו על ידיו ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָּומּניח

יד יּניח ולא ופחד. ויראה ּבאימה רּבֹו, לפני עלּכעבד יו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ֲָָחלציו.

ּתחּלה‰. מלּבּוׁשיו מתּקן ּכיצד? הּמלּבּוׁש ּומצּיןּתּקּון , ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָ
בבגדיו]עצמֹו לה'[מתקשט "הׁשּתחוּו ׁשּנאמר: ּומהּדר, ְְְֱֲִֵֶֶַַַַַ

ּבאפנּדתֹו לתפּלה יעמד ולא קדׁש". ולא[גופיתו]ּבהדרת , ְְְְְְֲֲִִֶַַַַָָֹֹֹֹֻ
מגּלֹות ּברגלים ולא מגּלה. אנׁשי[יחפות]ּבראׁש ּדר אם , ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַֹֹֻֻ

הרגלים. ּבבית אּלא הּגדֹולים לפני יעמדּו ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּמקֹום
מּפני ּבזרֹועֹו, ּתֹורה וספר ּבידֹו ּתפּלין יאחז לא מקֹום, ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶָָָָֹֹּובכל
מתּפּלל אבל ּבידֹו. וכלים מעֹות יאחז ולא ּבהן; טרּוד ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹׁשּלּבֹו
היה הּיֹום. מצות ׁשהיא מּפני החג, ּבימֹות ּבידֹו ּבלּולב ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָהּוא
ּפחֹות היה אם - הּתפּלה זמן והּגיע ראׁשֹו, על ְְְִִִִַַַַַָָָָֹמּׂשֹוי
ארּבעת היה ּומתּפּלל; לאחֹוריו, מפׁשילֹו - קּבין ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַַַָָָמארּבעת
ּכל ּדר יתּפּלל. ּכ ואחר קרקע, ּגּבי על מּניחֹו - ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָקּבין
עטּופין ּכׁשהן אּלא יתּפּללּו ׁשּלא ותלמידיהם, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהחכמים

.[בטליתם]

.Âנמּו ּבמקֹום יעמד ּכיצד? הּמקֹום ּפניוּתּקּון ויחזיר , ְְְֲִִֵַַַַָָָָָֹ

ּכנגד[לקיר]לּכתל ּפתחים אֹו חּלֹונֹות לפּתח וצרי . ְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹ
לּה ּפתיחן "וכּוין ׁשּנאמר: ּכנגּדן, להתּפּלל ּכדי ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָירּוׁשלים,
ואין ּתמיד. לתפּלתֹו מקֹום וקֹובע ירּוׁשלם". נגד ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּבעּליתּה,
ּכן אם אּלא הּכנסת, ּבית לאחֹורי ולא ּבחרּבה; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמתּפּלל
ּבתפּלה, העֹומד ּבצד ליׁשב ואסּור הּכנסת. לבית ּפניו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהחזיר

אּמֹות. ארּבע מּמּנּו ׁשּירחיק עד - לפניו לעבר ְְְֲִִֶֶַַַַַַָָֹאֹו
.Êויתּפּלל יתר, אֹו טפחים ׁשלׁשה ּגבֹוּה ּבמקֹום יעמד ;לא ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹֹֹ

ּכּסא. ּגּבי על ולא ספסל, ּגּבי על ולא מּטה, ּגּבי על ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָֹֹֹולא
אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו יׁש אם - ּגבֹוּה ּבנין ְְְִִֵַַַַַַַַָָָָהיה
ּבֹו. להתּפּלל ּומּתר ּכעלּיה, הּוא הרי - הּבית ׁשעּור ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָֻׁשהּוא
ׁשאין ּפי על אף - רּוחֹותיו מּכל מחּצה מּקף היה אם ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻוכן
נּכר, ּגבהֹו ׁשאין מּפני ּבֹו, להתּפּלל מּתר אּמֹות, ארּבע ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻּבֹו

לעצמֹו. רׁשּות חלק ְְְֲֵֶַַָׁשהרי
.Á,האילן ּבראׁש אֹו הּכתל ּבראׁש עֹוׂשין ׁשהיּו ְְִִִֶֶַָָָָָֹֹֹֻהאּמנין

ּומ למּטה יֹורדין - הּתפּלה זמן וחֹוזריןוהּגיע תּפללין, ְְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַָָ
- הּתאנה ּבראׁש אֹו הּזית ּבראׁש היּו ואם ְְְְְְִִִֵַַַַָָָֹֹלמלאכּתן;

ּבמקֹומן מתּפללין?מתּפללין הן ּומה מרּבה. ׁשּטרחן מּפני , ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻ
ּבסעּודתן עֹוׂשין היּו מזונם]אם תמורת ּבלבד,[עובדים ְְִִִִַָָָ

עֹוׂשין היּו ּברכֹות; עׂשרה ּתׁשע ׁשל ּתפּלֹות ׁשלׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹמתּפללין
יֹורדין אין ,ּכ ּובין ּכ ּובין 'הביננּו'. מתּפללין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָּבׂשכרן,

ּכּפיהן. את נֹוׂשאין ואין הּתבה, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָלפני
.Ëּבתפּלתֹו קֹולֹו יגּביּה לא ּכיצד? הּקֹול ולאהׁשוית , ְְְְִִִֵַַַַַַָָֹֹ

ּומׁשמיע ּבׂשפתיו, הּדברים מחּת אּלא - ּבלּבֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָיתּפּלל
חֹולה, היה ּכן אם אּלא קֹולֹו, יׁשמיע ולא ּבלחׁש. ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹלאזניו
זה הרי - קֹולֹו ׁשּיׁשמיע עד לּבֹו את לכּון יכֹול ׁשאינֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָאֹו
ּדעּתן ּתּטרף ׁשּלא ּכדי ּבצּבּור, יהיה ׁשּלא ּובלבד ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֻמּתר;

ִמּקֹולֹו.
.Èּתפּלה ּבכל ּכריעֹות חמׁש ּכֹורע הּמתּפּלל, ּכיצד? ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָּכריעה

ּבּתחּלה ּובהֹודיה ּובּסֹוף, ּבּתחּלה ראׁשֹונה ּבברכה - ְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָָּותפּלה
ּפסיעֹותּובּסֹוף ׁשלׁש ּופֹוסע ּכֹורע הּתפּלה, ּוכׁשּגֹומר . ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹ

ואחר עצמֹו, מּׂשמאל ׁשלֹום ונֹותן ּכֹורע; ּכׁשהּוא ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָֹלאחֹוריו
הּכריעה. מן ראׁשֹו מגּביּה ּכ ואחר עצמֹו, מימין ְְְְִִִִִַַַַַַָָָֹּכ
ּוכׁשהּוא ;'ּב'ברּו ּכֹורע הּכריעֹות, ּבארּבע ּכֹורע ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָּוכׁשהּוא
ּכהן אבל ּבהדיֹוט. אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבּׁשם. זֹוקף ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹזֹוקף,

ּב ּכל ּובסֹוף ּברכה, ּכל ּבתחּלת ּכֹורע - והּמלּגדֹול רכה; ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
ׁשּגֹומר עד ראׁשֹו מגּביּה אינֹו ּבראׁשֹונה, ׁשּׁשחה ּכיון -ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ְִָּתפּלתֹו.
.‡Èהּוא ׁשּׂשמאלֹו מּפני ּתחּלה? לׂשמאלֹו ׁשלֹום נֹותן ְְְְְִִִֵֵֶָָָָֹֹולּמה

נֹותן ,הּמל לפני עֹומד ׁשהּוא ּכלֹומר, ּפניו; ׁשּכנגד ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָימין
הּמל לׂשמאל ּכ ואחר הּמל לימין ׁשּיּפטרׁשלֹום וקבעּו ; ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

.הּמל מּלפני נפטרין ׁשּיהיּו ּכמֹו הּתפּלה, ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָמן
.·Èׁשּיתּפקּפקּו עד ּבהן ׁשּיכרע צרי - האּלּו הּכריעֹות ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּכל

ׁשחה[יבלטו] ואם ּכקׁשת; ויעׂשה ׁשּבּׁשדרה, חליֹות ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻּכל
חֹוׁשׁש. אינֹו - ּכחֹו ּבכל ּככֹורע ונראה עצמֹו, וצער ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָֹמעט
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.‚Èמּכריעה ראׁשֹו ׁשּמגּביּה אחר ּכיצד? ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹהׁשּתחויה
ּבכלחמיׁשית ּומתחּנן ארצה, ּפניו על ונֹופל לארץ, יֹוׁשב , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

ּברּכים; על מקֹום, ּבכל האמּורה ּכריעה ׁשּירצה. ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָהּתחנּונים
אּפים על ורגלים,[פנים]קּדה, ידים ּפּׁשּוט זֹו - הׁשּתחויה ; ְְְֲִִִִִִַַַַַַַָָָָ

הארץ. על ּפניו על מּטל ׁשּנמצא ְִֶֶַַַָָָָָָֻעד
.„Èׁשהּוא מי יׁש ּתפּלה, אחר ּפנים נפילת עֹוׂשה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָּכׁשהּוא

קּד לעׂשֹותהעֹוׂשה ואסּור הׁשּתחויה; עֹוׂשה ׁשהּוא מי ויׁש , ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבּמקּדׁש, אּלא האבנים על ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהׁשּתחויה
אם אּלא ּפניו, על לּפל רּׁשאי חׁשּוב אדם ואין זרה. ְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹעבֹודה
הּוא מּטה אבל ּכיהֹוׁשע; צּדיק ׁשהּוא ּבעצמֹו יֹודע הּוא ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָֻּכן
להתּפּלל לאדם ּומּתר ּבּקרקע. אֹותם ּכֹובׁש ואינֹו מעט, ְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָֻּפניו

אחר. ּבמקֹום ּפניו על ולנּפל זה, ְְְְִֵֶַַָָָָֹּבמקֹום
.ÂËּבׁשּבתֹות ּפנים נפילת ׁשאין יׂשראל, ּבכל ּפׁשּוט ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָמנהג

הּׁשנה ּבראׁש ולא וחנּכהּובמֹועדֹות, חדׁשים ּבראׁשי ולא , ְְְְְֲֲֳִֵַַָָָָָֹֹֹֻ
ולא טֹובים, וימים ׁשּבתֹות ערבי ׁשל ּבמנחה ולא ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹּופּורים,
ּפניהם על ׁשּנֹופלים יחידים ויׁש יֹום. ׁשּבכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָּבערבית
ּבכל ּפניהם על נֹופלים ּבלבד, הּכּפּורים ּוביֹום ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָּבערבית.
ותענית. ּובּקׁשה ּתחּנה יֹום ׁשהּוא מּפני ּותפּלה, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָּתפּלה
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ּבׁשעה‡. הּכנסת ּבית אחֹורי לעבר לאדם לֹו ְְְֲֲֵֵֶֶַַָָָָָֹאסּור
אם אֹו מּׂשֹוי; נֹוׂשא היה ּכן אם אּלא מתּפללין, ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשהּצּבּור

רּוחֹות ּבׁשּתי ּפתחים ׁשני הּכנסת לבית אֹומר:היּו ׁשהרֹואה , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ּבּתי'ׁש ׁשני ּבעיר היה אם וכן האחר'. ּבּפתח ויּכנס יל ּמא ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

ּבֹו'. הרגיל הּכנסת לבית יל 'ׁשּמא הרֹואה: יאמר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּכנסּיֹות,
ׁשאין ּפי על ואף לעבר, מּתר - ּבראׁשֹו ּתפּלין לֹו היה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹֹֻואם
רֹודף ׁשהּוא עליו מֹוכיחין ׁשהּתפּלין אּלּו; מּכל אחד ְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשם

הּתפּלה. מּמבּטלי ואינֹו הּמצוֹות, ְְְְְִִִֵֵַַַַַָאחר
אבל·. מּדי. יתר ּבתפּלתֹו יארי לא הּצּבּור, עם ְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָָֹהּמתּפּלל

ּתפּלתֹו, אחר לֹומר ּבא אם ּבידֹו: הרׁשּות עצמֹו, לבין ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָּבינֹו
להֹוסיף רצה אם וכן אֹומר; - הּכּפּורים יֹום ּכסדר ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָאפּלּו
מֹוסיף. - הּברכה מעין האמצעּיֹות מן ּוברכה ּברכה ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָָּבכל

ּבברּכת‚. רחמים עליו מבּקׁש - חֹולה לֹו היה ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָּכיצד?
צחּות ּכפי לפרנסה,[רגילות]חֹולים, צרי היה לׁשֹונֹו; ְְְְִִִַַָָָָָ

אחת ּבכל זֹו, ּדר ועל הּׁשנים. ּבברּכת ּובּקׁשה ּתחּנה ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָמֹוסיף
ּבׁשֹומע צרכיו ּכל לׁשאל רצה ואם אבלמהן. ׁשֹואל; ּתפּלה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹ

אחרֹונֹות. ּבׁשלׁש ולא ראׁשֹונֹות, ּבׁשלׁש לא יׁשאל ְְְְֲִִַַָָֹֹֹֹֹלא
ׁשּיטעם„. לאדם לֹו מלאכהאסּור ׁשּיעׂשה אֹו מאחרּכלּום , ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

לא וכן ׁשחרית; ּתפּלת ׁשּיתּפּלל עד הּׁשחר, עּמּוד ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַֹׁשּיעלה
ּתפּלת ׁשּיתּפּלל קדם ּבׁשלֹומֹו, לׁשאל חברֹו לפתח ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹיׁשּכים

טֹועם אבל ׁשּיתּפּלל. קדם לּדר יצא ולא [מעט]ׁשחרית. ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ
סֹועד אינֹו אבל מנחה; וקדם מּוסף, קדם מלאכה ְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָֹֹועֹוׂשה

למנחה. ְְִָָסמּו
אפּלּו‰. לּמרחץ, יּכנס לא - ּגדֹולה מנחה זמן ׁשהּגיע ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכיון

יתעּלף ׁשּמא ׁשּיתּפּלל, עד מן[ייחלש]להּזיע, ויּבטל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
יּמׁש ׁשּמא עראי, אכילת אפּלּו לאכל, ולא ְְֱֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹהּתפּלה;

הּדין יּסתר ׁשּמא ּדין, ּבגמר אפּלּו לדּון, ולא ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֹּבאכילה;
אפּלּו הּסּפר, לפני יׁשב לא וכן הּתפּלה. מן ויּבטל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָֹויּמׁש

הדיֹוט הּזּוג[פשוטה]ּתסּפרת יּׁשבר ׁשּמא ׁשּיתּפּלל, עד , ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
לברסקי[מספריים] יּכנס ולא עורות]; עיבוד סמּו[בית ְְְְִִֵָָֹֻ

ויתעּסק ּבמלאכּתֹו הפסד יראה ׁשּמא ׁשּיתּפּלל, עד ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָלמנחה,
לא - מאּלּו ּבאחת התחיל ואם הּתפּלה. מן ויתעּכב ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָֹּבּה

מנחה. מתּפּלל ּכ ואחר ּגֹומר, אּלא ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָיפסיק
.Âהּתסּפרת התחלת ימשיך]מאימתי התחיל מּׁשּיּניח[שאם ? ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ

התחלת[סדין]מעּפרת ּומאימתי ּברּכיו. על הּסּפרין ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ
לבׂשרֹו הּסמּו ּבגד מּׁשּיפׁשט התחלתהּמרחץ? ּומאימתי . ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

קֹוׁשרין. ׁשהאּמנין ּכמֹו ּכתפיו ּבין מּׁשּיקׁשר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻֻהּברסקי?
ידיו; מּׁשּיּטל יׂשראל, ארץ לבני אכילה? התחלת ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּומאימתי
הּדין? התחלת ּומאימתי חגֹורֹו. מּׁשּיּתיר ּבבל, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָולבני

הּדּינים יֹוׁשבין,[בטליתם]מּׁשּיתעּטפּו היּו ואם ויׁשבּו; ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ
לטען. ּדינין ּבעלי ְְֲִִִִִֵֶַַֹמּׁשּיתחילּו

.Êרׁשּות הערב ׁשּתפּלת ּפי על אדםאף יבֹוא לא , ְְִִֶֶֶַַַָָָָֹ
קמעה, ואיׁשן מעט ואׁשּתה מעט 'אכל ויאמר: ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָֹֹמּמלאכּתֹו
ּכל יׁשן ונמצא ׁשנה, אֹותֹו ּתאנס ׁשּמא - אתּפּלל' ּכ ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹואחר
אֹו וׁשֹותה אֹוכל ּכ ואחר ערבית, מתּפּלל אּלא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּלילה;
מּפני לׁשחרית, סמּו לּמרחץ ּולהּכנס להסּתּפר ּומּתר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻיׁשן.
העם ׁשרב הּמצּוי, ּדבר ׁשהּוא למנחה סמּו אּלא ּגזרּו ְְְִֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹׁשּלא
ּגזרּו לא מצּוי, ׁשאינֹו ּדבר ּבּׁשחר, אבל ּבּיֹום; ׁשם ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹנכנסין

ּבֹו.
.Á- הּתפּלה זמן והּגיע ּתֹורה, ּבתלמּוד עֹוסק ׁשהיה ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָמי

עֹוׂשה ואינֹו אּמנּותֹו ּתֹורתֹו היתה ואם ּומתּפּלל; ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֻּפֹוסק
ּפֹוסק, אינֹו - ּתפּלה ּבׁשעת ּבּתֹורה עֹוסק והיה ּכלל, ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָמלאכה

ּתפּלה מּמצות ּגדֹולה ּתֹורה ּתלמּוד העֹוסקׁשּמצות וכל . ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָ
ּתֹורה. ּבדברי ּכעֹוסק רּבים, ְְְְְִִֵֵֵַָָּבצרכי

.Ëס מּפני אּלא ּתפּלתֹו, מפסיק הּמתּפּלל נפׁשֹותאין ּכנת ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
אבלּבלבד יׁשיבּנּו; לא ּבׁשלֹומֹו, ׁשֹואל יׂשראל מל אפּלּו . ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹ

הּוא עֹומד[תפילתו]ּפֹוסק היה יהרגּנּו. ׁשּמא ּגֹוי, למל ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָ
אּנס אֹו ּגֹוי מל וראה זרוע]ּבתפּלה, -[בעל ּכנגּדֹו ּבא ְְְְִִֶֶֶַָָָָָ

ועקרּבים נחׁשים ראה אם וכן יפסיק. יכֹול, אינֹו ואם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָיקּצר;
הּמקֹום ּבאֹותֹו ּדרּכן והיה אליו, הּגיעּו אם - ּכנגּדֹו ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָּבאין
אינֹו להמית, ּדרּכן היה לא ואם ּובֹורח; ּפֹוסק ממיתין, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹׁשהן

ֵּפֹוסק.
.Èּבּתפּלה חּיבין ּוקטּנים, ועבדים ׁשּפטּורנׁשים איׁש וכל . ְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָָ

אף הּמת, את הּמלּוין וכל הּתפּלה; מן ּפטּור ׁשמע, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָמּקרּית
הּתפּלה. מן ּפטּורין ּבהן, צר לּמּטה ׁשאין ּפי ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹעל
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אחרֹות‡. ּברכֹות ּתּקנּו אּלּו, ּתפּלֹות ּדברי חכמים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶָָּכׁשּתּקנּו
ליׁשן למּטתֹו אדם ּכׁשּיּכנס הן: ואּלּו יֹום; ּבכל אֹותן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָֹלבר
הּמּפיל העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר ְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּבּלילה,
רצֹון יהי עין; ּבת לאיׁשֹון ּומאיר עיני, על ׁשנה ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָחבלי
ואל רע, ּומּפגע רע, מּיצר ׁשּתּצילני אלהי, ה' ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמּלפני
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.‚Èמּכריעה ראׁשֹו ׁשּמגּביּה אחר ּכיצד? ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹהׁשּתחויה
ּבכלחמיׁשית ּומתחּנן ארצה, ּפניו על ונֹופל לארץ, יֹוׁשב , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

ּברּכים; על מקֹום, ּבכל האמּורה ּכריעה ׁשּירצה. ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָהּתחנּונים
אּפים על ורגלים,[פנים]קּדה, ידים ּפּׁשּוט זֹו - הׁשּתחויה ; ְְְֲִִִִִִַַַַַַַָָָָ

הארץ. על ּפניו על מּטל ׁשּנמצא ְִֶֶַַַָָָָָָֻעד
.„Èׁשהּוא מי יׁש ּתפּלה, אחר ּפנים נפילת עֹוׂשה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָּכׁשהּוא

קּד לעׂשֹותהעֹוׂשה ואסּור הׁשּתחויה; עֹוׂשה ׁשהּוא מי ויׁש , ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבּמקּדׁש, אּלא האבנים על ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהׁשּתחויה
אם אּלא ּפניו, על לּפל רּׁשאי חׁשּוב אדם ואין זרה. ְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹעבֹודה
הּוא מּטה אבל ּכיהֹוׁשע; צּדיק ׁשהּוא ּבעצמֹו יֹודע הּוא ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָֻּכן
להתּפּלל לאדם ּומּתר ּבּקרקע. אֹותם ּכֹובׁש ואינֹו מעט, ְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָֻּפניו

אחר. ּבמקֹום ּפניו על ולנּפל זה, ְְְְִֵֶַַָָָָֹּבמקֹום
.ÂËּבׁשּבתֹות ּפנים נפילת ׁשאין יׂשראל, ּבכל ּפׁשּוט ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָמנהג

הּׁשנה ּבראׁש ולא וחנּכהּובמֹועדֹות, חדׁשים ּבראׁשי ולא , ְְְְְֲֲֳִֵַַָָָָָֹֹֹֻ
ולא טֹובים, וימים ׁשּבתֹות ערבי ׁשל ּבמנחה ולא ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹּופּורים,
ּפניהם על ׁשּנֹופלים יחידים ויׁש יֹום. ׁשּבכל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָּבערבית
ּבכל ּפניהם על נֹופלים ּבלבד, הּכּפּורים ּוביֹום ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָּבערבית.
ותענית. ּובּקׁשה ּתחּנה יֹום ׁשהּוא מּפני ּותפּלה, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָּתפּלה

ו ¤¤ּפרק

ּבׁשעה‡. הּכנסת ּבית אחֹורי לעבר לאדם לֹו ְְְֲֲֵֵֶֶַַָָָָָֹאסּור
אם אֹו מּׂשֹוי; נֹוׂשא היה ּכן אם אּלא מתּפללין, ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשהּצּבּור

רּוחֹות ּבׁשּתי ּפתחים ׁשני הּכנסת לבית אֹומר:היּו ׁשהרֹואה , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ּבּתי'ׁש ׁשני ּבעיר היה אם וכן האחר'. ּבּפתח ויּכנס יל ּמא ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

ּבֹו'. הרגיל הּכנסת לבית יל 'ׁשּמא הרֹואה: יאמר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּכנסּיֹות,
ׁשאין ּפי על ואף לעבר, מּתר - ּבראׁשֹו ּתפּלין לֹו היה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹֹֻואם
רֹודף ׁשהּוא עליו מֹוכיחין ׁשהּתפּלין אּלּו; מּכל אחד ְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשם

הּתפּלה. מּמבּטלי ואינֹו הּמצוֹות, ְְְְְִִִֵֵַַַַַָאחר
אבל·. מּדי. יתר ּבתפּלתֹו יארי לא הּצּבּור, עם ְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָָֹהּמתּפּלל

ּתפּלתֹו, אחר לֹומר ּבא אם ּבידֹו: הרׁשּות עצמֹו, לבין ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָּבינֹו
להֹוסיף רצה אם וכן אֹומר; - הּכּפּורים יֹום ּכסדר ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָאפּלּו
מֹוסיף. - הּברכה מעין האמצעּיֹות מן ּוברכה ּברכה ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָָּבכל

ּבברּכת‚. רחמים עליו מבּקׁש - חֹולה לֹו היה ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָּכיצד?
צחּות ּכפי לפרנסה,[רגילות]חֹולים, צרי היה לׁשֹונֹו; ְְְְִִִַַָָָָָ

אחת ּבכל זֹו, ּדר ועל הּׁשנים. ּבברּכת ּובּקׁשה ּתחּנה ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָמֹוסיף
ּבׁשֹומע צרכיו ּכל לׁשאל רצה ואם אבלמהן. ׁשֹואל; ּתפּלה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹ

אחרֹונֹות. ּבׁשלׁש ולא ראׁשֹונֹות, ּבׁשלׁש לא יׁשאל ְְְְֲִִַַָָֹֹֹֹֹלא
ׁשּיטעם„. לאדם לֹו מלאכהאסּור ׁשּיעׂשה אֹו מאחרּכלּום , ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

לא וכן ׁשחרית; ּתפּלת ׁשּיתּפּלל עד הּׁשחר, עּמּוד ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַֹׁשּיעלה
ּתפּלת ׁשּיתּפּלל קדם ּבׁשלֹומֹו, לׁשאל חברֹו לפתח ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹיׁשּכים

טֹועם אבל ׁשּיתּפּלל. קדם לּדר יצא ולא [מעט]ׁשחרית. ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ
סֹועד אינֹו אבל מנחה; וקדם מּוסף, קדם מלאכה ְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָֹֹועֹוׂשה

למנחה. ְְִָָסמּו
אפּלּו‰. לּמרחץ, יּכנס לא - ּגדֹולה מנחה זמן ׁשהּגיע ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכיון

יתעּלף ׁשּמא ׁשּיתּפּלל, עד מן[ייחלש]להּזיע, ויּבטל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
יּמׁש ׁשּמא עראי, אכילת אפּלּו לאכל, ולא ְְֱֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹהּתפּלה;

הּדין יּסתר ׁשּמא ּדין, ּבגמר אפּלּו לדּון, ולא ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֹּבאכילה;
אפּלּו הּסּפר, לפני יׁשב לא וכן הּתפּלה. מן ויּבטל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָֹויּמׁש

הדיֹוט הּזּוג[פשוטה]ּתסּפרת יּׁשבר ׁשּמא ׁשּיתּפּלל, עד , ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
לברסקי[מספריים] יּכנס ולא עורות]; עיבוד סמּו[בית ְְְְִִֵָָֹֻ

ויתעּסק ּבמלאכּתֹו הפסד יראה ׁשּמא ׁשּיתּפּלל, עד ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָלמנחה,
לא - מאּלּו ּבאחת התחיל ואם הּתפּלה. מן ויתעּכב ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָֹּבּה

מנחה. מתּפּלל ּכ ואחר ּגֹומר, אּלא ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָיפסיק
.Âהּתסּפרת התחלת ימשיך]מאימתי התחיל מּׁשּיּניח[שאם ? ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ

התחלת[סדין]מעּפרת ּומאימתי ּברּכיו. על הּסּפרין ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ
לבׂשרֹו הּסמּו ּבגד מּׁשּיפׁשט התחלתהּמרחץ? ּומאימתי . ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

קֹוׁשרין. ׁשהאּמנין ּכמֹו ּכתפיו ּבין מּׁשּיקׁשר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻֻהּברסקי?
ידיו; מּׁשּיּטל יׂשראל, ארץ לבני אכילה? התחלת ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּומאימתי
הּדין? התחלת ּומאימתי חגֹורֹו. מּׁשּיּתיר ּבבל, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָולבני

הּדּינים יֹוׁשבין,[בטליתם]מּׁשּיתעּטפּו היּו ואם ויׁשבּו; ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ
לטען. ּדינין ּבעלי ְְֲִִִִִֵֶַַֹמּׁשּיתחילּו

.Êרׁשּות הערב ׁשּתפּלת ּפי על אדםאף יבֹוא לא , ְְִִֶֶֶַַַָָָָֹ
קמעה, ואיׁשן מעט ואׁשּתה מעט 'אכל ויאמר: ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָֹֹמּמלאכּתֹו
ּכל יׁשן ונמצא ׁשנה, אֹותֹו ּתאנס ׁשּמא - אתּפּלל' ּכ ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹואחר
אֹו וׁשֹותה אֹוכל ּכ ואחר ערבית, מתּפּלל אּלא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּלילה;
מּפני לׁשחרית, סמּו לּמרחץ ּולהּכנס להסּתּפר ּומּתר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻיׁשן.
העם ׁשרב הּמצּוי, ּדבר ׁשהּוא למנחה סמּו אּלא ּגזרּו ְְְִֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹׁשּלא
ּגזרּו לא מצּוי, ׁשאינֹו ּדבר ּבּׁשחר, אבל ּבּיֹום; ׁשם ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹנכנסין

ּבֹו.
.Á- הּתפּלה זמן והּגיע ּתֹורה, ּבתלמּוד עֹוסק ׁשהיה ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָמי

עֹוׂשה ואינֹו אּמנּותֹו ּתֹורתֹו היתה ואם ּומתּפּלל; ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֻּפֹוסק
ּפֹוסק, אינֹו - ּתפּלה ּבׁשעת ּבּתֹורה עֹוסק והיה ּכלל, ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָמלאכה

ּתפּלה מּמצות ּגדֹולה ּתֹורה ּתלמּוד העֹוסקׁשּמצות וכל . ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָ
ּתֹורה. ּבדברי ּכעֹוסק רּבים, ְְְְְִִֵֵֵַָָּבצרכי

.Ëס מּפני אּלא ּתפּלתֹו, מפסיק הּמתּפּלל נפׁשֹותאין ּכנת ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
אבלּבלבד יׁשיבּנּו; לא ּבׁשלֹומֹו, ׁשֹואל יׂשראל מל אפּלּו . ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹ

הּוא עֹומד[תפילתו]ּפֹוסק היה יהרגּנּו. ׁשּמא ּגֹוי, למל ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָ
אּנס אֹו ּגֹוי מל וראה זרוע]ּבתפּלה, -[בעל ּכנגּדֹו ּבא ְְְְִִֶֶֶַָָָָָ

ועקרּבים נחׁשים ראה אם וכן יפסיק. יכֹול, אינֹו ואם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָיקּצר;
הּמקֹום ּבאֹותֹו ּדרּכן והיה אליו, הּגיעּו אם - ּכנגּדֹו ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָּבאין
אינֹו להמית, ּדרּכן היה לא ואם ּובֹורח; ּפֹוסק ממיתין, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹׁשהן

ֵּפֹוסק.
.Èּבּתפּלה חּיבין ּוקטּנים, ועבדים ׁשּפטּורנׁשים איׁש וכל . ְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָָָ

אף הּמת, את הּמלּוין וכל הּתפּלה; מן ּפטּור ׁשמע, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָמּקרּית
הּתפּלה. מן ּפטּורין ּבהן, צר לּמּטה ׁשאין ּפי ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹעל

ז ¤¤ּפרק

אחרֹות‡. ּברכֹות ּתּקנּו אּלּו, ּתפּלֹות ּדברי חכמים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶָָּכׁשּתּקנּו
ליׁשן למּטתֹו אדם ּכׁשּיּכנס הן: ואּלּו יֹום; ּבכל אֹותן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָֹלבר
הּמּפיל העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר ְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּבּלילה,
רצֹון יהי עין; ּבת לאיׁשֹון ּומאיר עיני, על ׁשנה ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָחבלי
ואל רע, ּומּפגע רע, מּיצר ׁשּתּצילני אלהי, ה' ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמּלפני
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מּטתי ותהיה רעים, הרהּורים ולא רעֹות חלֹומֹות ְְְְְֲֲִִִִִִִֶַָָָֹיבהלּוני
עיני והאירה ּולׁשלֹום, לחּיים מּמּנה ותעמידני ,לפני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשלמה

העֹולם' לכל הּמאיר ה', אּתה ּברּו הּמות; איׁשן ;ּפן ְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
אנסּתּו·. ואם ויׁשן. ׁשמע, מּקרּית ראׁשֹונה ּפרׁשה ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָוקֹורא

ואחר רחמים, ּפסּוקי אֹו ראׁשֹון ּפסּוק אפּלּו קֹורא - ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָׁשנה
ייׁשן. ִַָּכ

.‚:ּכ מּטתֹו על והּוא מבר ׁשנתֹו, ּבסֹוף ׁשּייקץ ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָּבׁשעה
ואּתה בראתּה, אּתה - טהֹורה ּבי ׁשּנתּת הּנׁשמה ְְְְֱִֶַַַַַָָָָָָָָָֹ'אלהי,
ואּתה ּבקרּבי, מׁשּמרּה ואּתה ּבי, נפחּתּה ואּתה ְְְְְְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָיצרּתּה,
לבֹוא; לעתיד לי להחזירּה עתיד ואּתה מּמּני, לּטלּה ְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָָָָָעתיד
רּבֹון אלהי, ה' לפני אני מֹודה ּבקרּבי, ׁשהּנׁשמה זמן ְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹוכל
לפגרים נׁשמֹות הּמחזיר ה', אּתה ּברּו הּמעׂשים; ְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָּכל

.מתים' ִֵ
אלהינּו„. ה' אּתה ּברּו' :מבר - הּתרנגֹול קֹול ְְְְֱֵֵֵֶַַַַָָָֹּכׁשּׁשֹומע

לּׂשכוי הּנֹותן העֹולם, יֹום[תרנגול]מל ּבין להבין בינה ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - ּבגדיו ּכׁשּלֹובׁש לילה'. ְְְְֱֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹּובין
- ראׁשֹו על סדינֹו ּכׁשּמּניח ערּמים'. מלּביׁש העֹולם, ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָֹֻמל
יׂשראל עֹוטר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :ְְֱִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹמבר
ה' אּתה ּברּו' :מבר - עיניו על ידיו ּכׁשּמעביר ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָּבתפארה'.
- מּטתֹו על ּכׁשּיׁשב עורים'. ּפֹוקח העֹולם, מל ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאלהינּו
אסּורים'. מּתיר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :ְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹמבר
ּברּו' :מבר - הארץ על ּומּניחן הּמּטה מן רגליו ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּכׁשּמֹוריד
הּמים'. על הארץ רֹוקע העֹולם, מל אלהינּו ה' ֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאּתה
זֹוקף העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - ְְֱֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּכׁשעֹומד
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - ידיו ּכׁשּנֹוטל ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּכפּופים'.

ּבמצוֹותי קּדׁשנּו אׁשר ידים'.העֹולם, נטילת על וצּונּו ו ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָ
העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - ּפניו ְְֱֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּכׁשרֹוחץ
ה' מּלפני רצֹון יהי מעפעּפי; ּותנּומה מעיני ׁשנה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּמעביר
ּתרּגילני ואל מצוה, לדבר ׁשּתרּגילני אבֹותי, ואלהי ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹֹאלהי
רע, יצר ּבי ּתׁשלט ואל טֹוב, יצר ּבי ותׁשלט עברה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָלדבר
לחסד לחן ותּתני ,ּבתֹורת חלקי ותּתן ,ּבמצוֹותי ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָּותחּזקני
טֹובים חסדים ותגמלני רֹואי, ּכל ּובעיני ּבעיני ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָּולרחמים

טֹובים'. חסדים ּגֹומל ה', אּתה ּברּו ;ְֲִִִֵֶַָָָָמּלפני
ׁשּיּכנס:‰. קדם אֹומר - הּכּסא לבית אדם ׁשּיּכנס זמן ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוכל

קדֹוׁשים מכּבדים האדם]'התּכּבדּו את המלווין ,[המלאכים ְְְְִִִַָֻ
זה ּכי ואצא, ׁשאּכנס עד לי והמּתינּו ׁשמרּוני עליֹון, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָמׁשרתי
אּתה ּברּו' :מבר - ׁשּיצא ואחר אדם'. ּבני ׁשל ּדרּכן ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָהּוא
ּוברא ּבחכמה, האדם את יצר אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ְְֱֲֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹה'
ּומהן ּפתּוחים מהן חלּולים, וחלּולים נקבים נקבים ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָבֹו
להתקּים יכֹול אינֹו יּפתח, אֹו מהן אחד יּסתם ׁשאם ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָסתּומים,
ּומפליא ּבׂשר כל רֹופא ה', אּתה ּברּו אחת; ׁשעה ְֲִִֵֶַַָָָָָָָָאפּלּו

ֲַלעׂשֹות'.
.Âמל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - חגֹורֹו ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹּכׁשחֹוגר

:מבר - מנעלֹו ּכׁשּלֹובׁש ּבגבּורה'. יׂשראל אֹוזר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָהעֹולם,
צרּכי'. ּכל לי ׁשעׂשה העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ְֱִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר - לּדר לצאת ְְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּכׁשּמהּל

גבר' מצעדי הּמכין אדםהעֹולם, ּומבר .ּברּו' - יֹום ּבכל ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָ

אּתה ּברּו' ּגֹוי'; עׂשני ׁשּלא העֹולם, מל אלהינּו ה' ֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹאּתה
ה' אּתה ּברּו' עבד'; עׂשני ׁשּלא העֹולם, מל אלהינּו ֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹה'

אּׁשה'. עׂשני ׁשּלא העֹולם, מל ֱִִֵֶֶֶַָָָָֹֹאלהינּו
.Êּכל מבר אּלא סדר, להן אין אּלּו, ּברכֹות עׂשרה ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָׁשמֹונה

הרי ּכיצד? ּבׁשעתֹו. ּבׁשבילֹו, ׁשהּברכה ּדבר על מהן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָאחת
ּבגבּורה'; יׂשראל 'אֹוזר מבר מּטתֹו, על והּוא חגֹורֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָׁשחגר
בינה'. לּׂשכוי 'הּנֹותן מבר ,ּכ אחר הּתרנגֹול קֹול ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָׁשמע

אֹותּה מבר אינֹו ּבּה, נתחּיב ׁשּלא מהן ּברכה .וכל ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
.Áמלּביׁש' ּכׁשעֹומד מבר אינֹו ּבכסּותֹו, לן ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָּכיצד?

ּביֹום צרּכי'. ּכל לי 'ׁשעׂשה מבר אינֹו יחף, הל ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֻערּמים';
רחיצה ׁשם ׁשאין ּבאב, ּובתׁשעה 'עלהּכּפּורים מבר אינֹו , ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

לבית נכנס לא אם מעיני'. ׁשנה 'הּמעביר ולא ידים', ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹנטילת
ּברכֹות ּבׁשאר וכן האדם'. את יצר 'אׁשר מבר אינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהּכּסא,

ֵאּלּו.
.Ëזֹו אחר זֹו ּכּלן אּלּו ּברכֹות לבר ערינּו, ּברב העם ְְְֲֵֵֵַַָָָָָָָֹֻנהגּו

וטעּות ּבהן. נתחּיבּו לא ּבין ּבהן, נתחּיבּו ּבין הּכנסת, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבבית
אם אּלא ּברכה, אדם יבר ולא ּכן. לעׂשֹות ראּוי ואין ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָֹהּוא,

ּבּה. נתחּיב ְִֵֵַָּכן
.Èּבין ׁשמע, קרּית ׁשּיקרא קדם ּבּתֹורה לקרֹות ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹהּמׁשּכים

ידיו נֹוטל - ּפה ׁשּבעל ּבּתֹורה ּבין ׁשּבכתב ּבּתֹורה ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָקרא
הן: ואּלּו קֹורא; ּכ ואחר ּברכֹות, ׁשלׁש ּומבר ְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָֹּתחּלה,
ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ְְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ
ּדברי את אלהינּו, ה' נא, 'הערב ּתֹורה'; ּדברי על ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹוצּונּו
אנחנּו ונהיה יׂשראל, ּבית ּכל עּמ ּובפיפּיֹות ּבפינּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָתֹורת
ׁשמ יֹודעי לעֹולם, יׂשראל ּבית ּכל עּמ וצאצאי ְְְְְְְֱֱִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָוצאצאינּו
ּברּו' הּתֹורה'. נֹותן ה', אּתה ּברּו לׁשמּה; תֹורת ְְְְִֵֵַַָָָָָָולֹומדי
העּמים מּכל ּבנּו ּבחר אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' ֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹאּתה

הּתֹורה'. נֹותן ה', אּתה ּברּו ּתֹורתֹו; את לנּו ְֵֶַַַָָָָָָונתן
.‡Èּכ ואחר אּלּו, ּברכֹות ׁשלׁש לבר אדם חּיב יֹום ְְְְֵֵַַַָָָָָָָָֹּבכל

ּכהנים; ּברּכת לקרֹות העם ונהגּו ּתֹורה. מּדברי מעט ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָֹקֹורא
מקֹומֹות ויׁש יׂשראל"; ּבני את "צו ׁשּקֹורין מקֹומֹות ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָויׁש
מן אֹו הּמׁשנה מן הלכֹות אֹו ּפרקים וקֹורין ׁשּתיהן. ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָׁשּקֹורין

ְַַָהּבריתֹות.
.·Èּבכל ּתּלים מּספר זמירֹות ׁשּקֹורא למי חכמים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶָָוׁשּבחּו

נהגּו ּוכבר הּספר. סֹוף עד לדוד", "ּתהּלה והן ויֹום, ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָיֹום
חכמים ותּקנּו ּולאחריהן; לפניהן ּפסּוקים לקרֹות ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָהעם
לאחריהן, ּוברכה ׁשאמר', ּברּו' והיא הּזמירֹות, לפני ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּברכה

ואחר 'יׁשּתּבח'. קרּיתוהיא וקֹורא ׁשמע, קרּית על מברך ּכ ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָ
ְַׁשמע.

.‚Èׁשּמברכין אחר יֹום ּבכל לקרֹות ׁשּנהגּו מקֹומֹות ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָיׁש
הּים ׁשירת ויׁש'יׁשּתּבח', ׁשמע; על מברכין ּכ ואחר , ְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָ

ׁשּתי ׁשּקֹורין יחידים ויׁש האזינּו; ׁשירת ׁשּקֹורין ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַמקֹומֹות
הּמנהג. לפי הּכל - ְְִִִַַַָֹהּׁשירֹות

.„Èלבר אדם הּיֹוםחּיב ּבין יֹום, ּבכל ּברכֹות מאה ְְְֵֵֵַַָָָָָָָ
ּברכֹות ועׂשרים ׁשלׁש אּלּו? ּברכֹות מאה הן ּומה ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֹוהּלילה.
ׁשחרית ׁשמע קרּית ׁשל ּברכֹות וׁשבע זה; ּבפרק ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּמנינּו
מברך: ּבּציצית, ּוכׁשּמתעּטף וׁשּלאחריה; ׁשּלפניה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָוערבית
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ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ְְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ
ּברּו' מברך: ּתפּלין, ּוכׁשּלֹובׁש ּבּציצית'; להתעּטף ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָוצּונּו
וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹאּתה
ׁשמֹונה מהן ּתפּלה ּבכל ּתפּלֹות, וׁשלׁש ּתפּלין'; ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹלהניח
אֹוכל ּוכׁשהּוא ּברכֹות. ּוׁשמֹונים ׁשּׁשה הרי - ּברכֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָעׂשרה
ׁשבע ּברכֹות, עׂשרה ארּבע מבר יֹום, ּבכל סעּודֹות ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּתי
אחת הּמזֹון ועל ּתחּלה, ידיו ּכׁשּנֹוטל אחת - סעּודה ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָּבכל

ּבּסֹוף["המוציא"]ּבּתחּלה המזון]וׁשלׁש הּמים[ברכת ועל , ְְְִִַַַַַָָֹ
ׁשבע. הרי ּולאחריו, ְְֲֲֵֶַַָָָלפניו

.ÂËוהֹוסיפּוּבּזמן ּבּתפּלה, הּמינין ּברּכת ׁשּתּקנּו הּזה ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָ
יתרֹות. ּברכֹות חמׁש נמצאּו - הּמזֹון ּבברּכת והּמטיב' ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָ'הּטֹוב
לא אם וכן ּברכֹות, ׁשבע ׁשהּתפּלה טֹובים וימים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבׁשּבתֹות
ּכל יׁשן ׁשּלא ּכגֹון האּלּו, הּברכֹות ּבכל ימים ּבׁשאר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹנתחּיב
וכּיֹוצא הּכּסא, לבית נכנס ולא חגֹורֹו, הּתיר ולא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָֹֹהּלילה,
ּפרֹות ׁשל מּברכֹות ּברכֹות מאה להׁשלים צרי - .ּבאּלּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָ

.ÊËוחֹוזר ּולאחריו; לפניו ּומבר ירק, מעט אֹוכל ְְְְְֲֵֵֵֵַַַָָָָָָּכיצד?
מּפרי ּומעט ּולאחריו, לפניו ּומבר זה, מּפרי מעט ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָואֹוכל
ׁשּמׁשלים עד הּברכֹות, ּכל ּומֹונה ּולאחריו. לפניו ּומבר ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָזה,

יֹום. ּבכל ּברכֹות ְְֵָָָמאה
.ÊÈּומבר אדם מׁשּכים ּבּׁשחר, הּוא: ּכ ּתפּלֹות, ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָסדר

הּזמירֹות וקֹורא אּלּו, לפניהן[פסוד"ז]ּברכֹות ּומבר ְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָ
ּומדּלג ּולאחריה, לפניה ּומבר ׁשמע את וקֹורא ְְְְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּולאחריהן.

כו']הּקדּׁשה כבוד ברוך כו' קדוש קדוש מּברכה[קדוש ְְִַָָָֻ
חֹותם ּוכׁשהּוא קדּׁשה; אֹומר הּיחיד ׁשאין ׁשּלפניה, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻראׁשֹונה
לתפּלה, ּגאּלה ׁשּיסמ ּכדי יעמד מּיד יׂשראל', ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹֻ'ּגאל
על ויּפל יׁשב, - ּוכׁשּיׁשלים ׁשאמרנּו. ּכמֹו מעּמד ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻּומתּפּלל
יֹוׁשב, והּוא מעט ּומתחּנן ראׁשֹו, ּומגּביּה ּומתחּנן; ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָֹּפניו,

לדוד" "ּתהּלה יקרא ּכ ואחר ּתחנּונים. ּכפיּבדברי ויתחּנן , ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָ
למעׂשיו. ויּפטר ְְֲִֵַָָֹּכחֹו,

.ÁÈ"לדוד "ּתהּלה לקרֹות מתחיל הּמנחה, מיּׁשב;ּובתפּלת ְְְְְְְִִִִִִִַַַָָָָֻ
נֹופל - ּוכׁשּמׁשלים הּמנחה; ּתפּלת ּומתּפּלל עֹומד, ּכ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָואחר
ויּפטר מעט, ויתחּנן ראׁשֹו, ּומגּביּה ּומתחּנן; ּפניו, ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹעל

ְֲַָלמעׂשיו.
.ËÈלפניה ּומבר ׁשמע קרּית קֹורא הערב, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּובתפּלת

לתפּלה ּגאּלה וסֹומ מעּמד;ּולאחריה, ּומתּפּלל , ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֻֻ
ּתפּלת אחר התחּנן ואם ויּפטר. מעט יׁשב ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָּוכׁשּיׁשלים,
אחר 'הׁשּכיבנּו' ׁשּמבר ּפי על ואף מׁשּבח; זה הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻערבית,
ׁשּתיהן והרי לתפּלה, ּגאּלה ּבין הפסקה אינּה יׂשראל', ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֻ'ּגאל

ארּכה. אחת ְֲִַַָָָֻּכברכה

ה'תשע"ב ניסן ג' שני יום

ח ¤¤ּפרק

ּתמיד‡. נׁשמעת הּצּבּור חּטאים,ּתפּלת ּבהן היּו ואפּלּו ; ְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָ
,לפיכ רּבים. ׁשל ּתפּלתן מֹואס הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְִִִֵֵֶַַָָָָָאין

יח יתּפּלל ולא הּצּבּור, עם עצמֹו לׁשּתף אדם ּכלצרי ידי, ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹ
ויעריב אדם יׁשּכים ּולעֹולם ּבצּבּור. להתּפּלל ׁשּיכֹול ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָזמן

אּלא עת, ּבכל נׁשמעת אדם ׁשל ּתפּלתֹו ׁשאין הּכנסת, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָלבית
ואינֹו ּבעירֹו, הּכנסת ּבית לֹו ׁשּיׁש מי וכל הּכנסת. ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָּבבית

רע'. 'ׁשכן נקרא - להתּפּלל לתֹוכּה ְְְְְִִִֵֵַַָָָָנכנס
ׁשּנאמר·. הּכנסת, לבית לרּוץ נרּדפה,ּומצוה "ונדעה : ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ּפסיעה יפסע אל הּכנסת, מּבית ּוכׁשּיצא ה'"; את ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹלדעת
יּכנס הּכנסת, לבית ּוכׁשּיּכנס מעט. מעט יל אּלא ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּגּסה,

ּפתחים ׁשני ביהכנ"ס]ׁשעּור לקּים[לתוך יתּפּלל, ּכ ואחר ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָ
ּפתחי". מזּוזת ְְְִָָֹֹ"לׁשמר

ּגדֹול‚. הּמדרׁש וחכמים[בחשיבותו]ּבית הּכנסת. מּבית ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
הרּבה, ּכנסּיֹות ּבּתי ּבעירם להם ׁשהיּו ּפי על אף - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּגדֹולים
ּבּתֹורה; ּבֹו עֹוסקין ׁשהיּו ּבּמקֹום אּלא מתּפללין היּו ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹלא

הּצּבּור. ּתפּלת ׁשם ׁשּיתּפּלל ְְְִִִֵֶַַַָוהּוא,
רם,„. ּבקֹול מתּפּלל אחד יהיה הּצּבּור? ּתפּלת היא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָוכיצד

ּגדֹולים מעׂשרה ּבפחֹות ּכן עֹוׂשין ואין ׁשֹומעין. ּובניוהּכל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָֹ
מהם אחד צּבּור ּוׁשליח ּכברחֹורין, מקצתן היּו ואפּלּו . ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

והּוא, עׂשרה; ּבהן מׁשלימין - חֹובתן ידי ויצאּו ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָהתּפּללּו
ולא קדּׁשה, אֹומרין אין וכן התּפּללּו. לא העׂשרה רב ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹֹֹֻׁשּיהיּו
מפטירין ולא ּולאחריה, לפניה ּומבר ּבּתֹורה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹקֹוראין

ּבעׂשרה. אּלא ְֲִִֶַַָָָּבּנביאים,
ׁשמע‰. ּברּכת מברך אחד יהיה לא שלפניוכן [הברכות ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

קר"ש] אּלאואחרי 'אמן', אחריו ועֹונין ׁשֹומעין ְְְֲִִֵֶַַָָָֹוהּכל
ׁשמע' על 'ּפֹורס הּנקרא הּוא וזה לציבורּבעׂשרה; [קורא ְְְֲִֵֶַַַַָָָ

שמע] קריאת ברכות ּבעׂשרה;את אּלא קּדיׁש אֹומרין ואין .ְְֲִִֵֶַַָָָ
מן והּכהנים ּבעׂשרה, אּלא ידיהן את נֹוׂשאין הּכהנים ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹואין
ׁשּנאמר: 'עדה', הּנקראין הן מּיׂשראל עׂשרה ׁשּכל ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּמנין.
וכלב. יהֹוׁשע יצאּו ׁשהרי עׂשרה, והיּו לעדה", מתי ְְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֻ"עד

.Â,מּיׂשראל עדה ּבתֹו אּלא יהיה לא - ׁשּבּקדּׁשה ּדבר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻוכל
- הּדברים אּלּו וכל יׂשראל". ּבני ּבתֹו "ונקּדׁשּתי ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
ׁשא ּפי על אף מקצתן, והלכּו ּבעׂשרה, ּבהן התחילּו יןאם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

הּׁשאר. יגמרּו - ְְְִִַַָָרּׁשאין
.Êצּבּור ּוׁשליח אחד, ּבמקֹום ּכּלן העׂשרה להיֹות ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָֻוצרי

ּבמלֹואּה ׁשּנפרצה קטּנה חצר אחד. ּבמקֹום [לכלעּמהן ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ
-אורכה] ּבּקטּנה ואחד ּבּגדֹולה ּתׁשעה והיּו ּגדֹולה, ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָלחצר

מצטרפין. אין - ּבּגדֹולה ואחד ּבּקטּנה, ּתׁשעה ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָמצטרפין;
חֹובתן; ידי יֹוצאין - ּבּקטּנה צּבּור ּוׁשליח ּבּגדֹולה, ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָצּבּור
ידי יֹוצאין אין - ּבּגדֹולה צּבּור ּוׁשליח ּבּקטּנה, ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָצּבּור
אחד; ּבמקֹום עּמהם ואינֹו מהן מפלג הּוא ׁשהרי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻחֹובתן,

ּפּסין לּגדֹולה ׁשּיׁש היא[מחיצות]מּפני הרי ּומּכאן, מּכאן ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָ
אּלא הּגדֹולה, מן מפלגת הּקטּנה ואין הּקטּנה; מן ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻֻּכמפלגת

זוית ּכקרן היא ׁשּלּה.[פינה]הרי ְֲִִֵֶֶֶָָ
.Áולקרֹות להתּפּלל אסּור ּבּגדֹולה, צֹואה היתה אם ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָוכן

להתּפּלל מּתר ּבּקטּנה, צֹואה היתה ּבּקטּנה; ׁשמע ְְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָָֻקרּית
מּפני רע, ריח ׁשם היה לא אם ּבּגדֹולה, ׁשמע קרּית ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָֹולקרֹות

מּמּנה מפלגת .ׁשהיא ְִִֶֶֶֶָֻ
.Ë?ּכיצד חֹובתן. ידי הרּבים את מֹוציא צּבּור ְְִִִִֵֵֶַַַָָָׁשליח

ּכל אחר 'אמן' ועֹונין ׁשֹומעין והם מתּפּלל, ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָּבׁשעה
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכמתּפללין. הן הרי - ּוברכה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָּברכה
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ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו'ְְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ
ּברּו' מברך: ּתפּלין, ּוכׁשּלֹובׁש ּבּציצית'; להתעּטף ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָוצּונּו
וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹאּתה
ׁשמֹונה מהן ּתפּלה ּבכל ּתפּלֹות, וׁשלׁש ּתפּלין'; ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹלהניח
אֹוכל ּוכׁשהּוא ּברכֹות. ּוׁשמֹונים ׁשּׁשה הרי - ּברכֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָעׂשרה
ׁשבע ּברכֹות, עׂשרה ארּבע מבר יֹום, ּבכל סעּודֹות ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּתי
אחת הּמזֹון ועל ּתחּלה, ידיו ּכׁשּנֹוטל אחת - סעּודה ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָּבכל

ּבּסֹוף["המוציא"]ּבּתחּלה המזון]וׁשלׁש הּמים[ברכת ועל , ְְְִִַַַַַָָֹ
ׁשבע. הרי ּולאחריו, ְְֲֲֵֶַַָָָלפניו

.ÂËוהֹוסיפּוּבּזמן ּבּתפּלה, הּמינין ּברּכת ׁשּתּקנּו הּזה ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָ
יתרֹות. ּברכֹות חמׁש נמצאּו - הּמזֹון ּבברּכת והּמטיב' ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָ'הּטֹוב
לא אם וכן ּברכֹות, ׁשבע ׁשהּתפּלה טֹובים וימים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבׁשּבתֹות
ּכל יׁשן ׁשּלא ּכגֹון האּלּו, הּברכֹות ּבכל ימים ּבׁשאר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹנתחּיב
וכּיֹוצא הּכּסא, לבית נכנס ולא חגֹורֹו, הּתיר ולא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָֹֹהּלילה,
ּפרֹות ׁשל מּברכֹות ּברכֹות מאה להׁשלים צרי - .ּבאּלּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָ

.ÊËוחֹוזר ּולאחריו; לפניו ּומבר ירק, מעט אֹוכל ְְְְְֲֵֵֵֵַַַָָָָָָּכיצד?
מּפרי ּומעט ּולאחריו, לפניו ּומבר זה, מּפרי מעט ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָואֹוכל
ׁשּמׁשלים עד הּברכֹות, ּכל ּומֹונה ּולאחריו. לפניו ּומבר ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָזה,

יֹום. ּבכל ּברכֹות ְְֵָָָמאה
.ÊÈּומבר אדם מׁשּכים ּבּׁשחר, הּוא: ּכ ּתפּלֹות, ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָסדר

הּזמירֹות וקֹורא אּלּו, לפניהן[פסוד"ז]ּברכֹות ּומבר ְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָ
ּומדּלג ּולאחריה, לפניה ּומבר ׁשמע את וקֹורא ְְְְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּולאחריהן.

כו']הּקדּׁשה כבוד ברוך כו' קדוש קדוש מּברכה[קדוש ְְִַָָָֻ
חֹותם ּוכׁשהּוא קדּׁשה; אֹומר הּיחיד ׁשאין ׁשּלפניה, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻראׁשֹונה
לתפּלה, ּגאּלה ׁשּיסמ ּכדי יעמד מּיד יׂשראל', ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹֻ'ּגאל
על ויּפל יׁשב, - ּוכׁשּיׁשלים ׁשאמרנּו. ּכמֹו מעּמד ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻּומתּפּלל
יֹוׁשב, והּוא מעט ּומתחּנן ראׁשֹו, ּומגּביּה ּומתחּנן; ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָֹּפניו,

לדוד" "ּתהּלה יקרא ּכ ואחר ּתחנּונים. ּכפיּבדברי ויתחּנן , ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָ
למעׂשיו. ויּפטר ְְֲִֵַָָֹּכחֹו,

.ÁÈ"לדוד "ּתהּלה לקרֹות מתחיל הּמנחה, מיּׁשב;ּובתפּלת ְְְְְְְִִִִִִִַַַָָָָֻ
נֹופל - ּוכׁשּמׁשלים הּמנחה; ּתפּלת ּומתּפּלל עֹומד, ּכ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָואחר
ויּפטר מעט, ויתחּנן ראׁשֹו, ּומגּביּה ּומתחּנן; ּפניו, ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹעל

ְֲַָלמעׂשיו.
.ËÈלפניה ּומבר ׁשמע קרּית קֹורא הערב, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּובתפּלת

לתפּלה ּגאּלה וסֹומ מעּמד;ּולאחריה, ּומתּפּלל , ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֻֻ
ּתפּלת אחר התחּנן ואם ויּפטר. מעט יׁשב ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָּוכׁשּיׁשלים,
אחר 'הׁשּכיבנּו' ׁשּמבר ּפי על ואף מׁשּבח; זה הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻערבית,
ׁשּתיהן והרי לתפּלה, ּגאּלה ּבין הפסקה אינּה יׂשראל', ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֻ'ּגאל

ארּכה. אחת ְֲִַַָָָֻּכברכה

ה'תשע"ב ניסן ג' שני יום

ח ¤¤ּפרק

ּתמיד‡. נׁשמעת הּצּבּור חּטאים,ּתפּלת ּבהן היּו ואפּלּו ; ְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָ
,לפיכ רּבים. ׁשל ּתפּלתן מֹואס הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְִִִֵֵֶַַָָָָָאין

יח יתּפּלל ולא הּצּבּור, עם עצמֹו לׁשּתף אדם ּכלצרי ידי, ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹ
ויעריב אדם יׁשּכים ּולעֹולם ּבצּבּור. להתּפּלל ׁשּיכֹול ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָזמן

אּלא עת, ּבכל נׁשמעת אדם ׁשל ּתפּלתֹו ׁשאין הּכנסת, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָלבית
ואינֹו ּבעירֹו, הּכנסת ּבית לֹו ׁשּיׁש מי וכל הּכנסת. ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָּבבית

רע'. 'ׁשכן נקרא - להתּפּלל לתֹוכּה ְְְְְִִִֵֵַַָָָָנכנס
ׁשּנאמר·. הּכנסת, לבית לרּוץ נרּדפה,ּומצוה "ונדעה : ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ּפסיעה יפסע אל הּכנסת, מּבית ּוכׁשּיצא ה'"; את ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹלדעת
יּכנס הּכנסת, לבית ּוכׁשּיּכנס מעט. מעט יל אּלא ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּגּסה,

ּפתחים ׁשני ביהכנ"ס]ׁשעּור לקּים[לתוך יתּפּלל, ּכ ואחר ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָ
ּפתחי". מזּוזת ְְְִָָֹֹ"לׁשמר

ּגדֹול‚. הּמדרׁש וחכמים[בחשיבותו]ּבית הּכנסת. מּבית ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
הרּבה, ּכנסּיֹות ּבּתי ּבעירם להם ׁשהיּו ּפי על אף - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּגדֹולים
ּבּתֹורה; ּבֹו עֹוסקין ׁשהיּו ּבּמקֹום אּלא מתּפללין היּו ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹלא

הּצּבּור. ּתפּלת ׁשם ׁשּיתּפּלל ְְְִִִֵֶַַַָוהּוא,
רם,„. ּבקֹול מתּפּלל אחד יהיה הּצּבּור? ּתפּלת היא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָוכיצד

ּגדֹולים מעׂשרה ּבפחֹות ּכן עֹוׂשין ואין ׁשֹומעין. ּובניוהּכל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָֹ
מהם אחד צּבּור ּוׁשליח ּכברחֹורין, מקצתן היּו ואפּלּו . ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

והּוא, עׂשרה; ּבהן מׁשלימין - חֹובתן ידי ויצאּו ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָהתּפּללּו
ולא קדּׁשה, אֹומרין אין וכן התּפּללּו. לא העׂשרה רב ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֹֹֹֻׁשּיהיּו
מפטירין ולא ּולאחריה, לפניה ּומבר ּבּתֹורה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹקֹוראין

ּבעׂשרה. אּלא ְֲִִֶַַָָָּבּנביאים,
ׁשמע‰. ּברּכת מברך אחד יהיה לא שלפניוכן [הברכות ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

קר"ש] אּלאואחרי 'אמן', אחריו ועֹונין ׁשֹומעין ְְְֲִִֵֶַַָָָֹוהּכל
ׁשמע' על 'ּפֹורס הּנקרא הּוא וזה לציבורּבעׂשרה; [קורא ְְְֲִֵֶַַַַָָָ

שמע] קריאת ברכות ּבעׂשרה;את אּלא קּדיׁש אֹומרין ואין .ְְֲִִֵֶַַָָָ
מן והּכהנים ּבעׂשרה, אּלא ידיהן את נֹוׂשאין הּכהנים ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹואין
ׁשּנאמר: 'עדה', הּנקראין הן מּיׂשראל עׂשרה ׁשּכל ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּמנין.
וכלב. יהֹוׁשע יצאּו ׁשהרי עׂשרה, והיּו לעדה", מתי ְְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֻ"עד

.Â,מּיׂשראל עדה ּבתֹו אּלא יהיה לא - ׁשּבּקדּׁשה ּדבר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻוכל
- הּדברים אּלּו וכל יׂשראל". ּבני ּבתֹו "ונקּדׁשּתי ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
ׁשא ּפי על אף מקצתן, והלכּו ּבעׂשרה, ּבהן התחילּו יןאם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

הּׁשאר. יגמרּו - ְְְִִַַָָרּׁשאין
.Êצּבּור ּוׁשליח אחד, ּבמקֹום ּכּלן העׂשרה להיֹות ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָֻוצרי

ּבמלֹואּה ׁשּנפרצה קטּנה חצר אחד. ּבמקֹום [לכלעּמהן ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ
-אורכה] ּבּקטּנה ואחד ּבּגדֹולה ּתׁשעה והיּו ּגדֹולה, ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָלחצר

מצטרפין. אין - ּבּגדֹולה ואחד ּבּקטּנה, ּתׁשעה ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָמצטרפין;
חֹובתן; ידי יֹוצאין - ּבּקטּנה צּבּור ּוׁשליח ּבּגדֹולה, ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָצּבּור
ידי יֹוצאין אין - ּבּגדֹולה צּבּור ּוׁשליח ּבּקטּנה, ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָצּבּור
אחד; ּבמקֹום עּמהם ואינֹו מהן מפלג הּוא ׁשהרי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻחֹובתן,

ּפּסין לּגדֹולה ׁשּיׁש היא[מחיצות]מּפני הרי ּומּכאן, מּכאן ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָ
אּלא הּגדֹולה, מן מפלגת הּקטּנה ואין הּקטּנה; מן ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻֻּכמפלגת

זוית ּכקרן היא ׁשּלּה.[פינה]הרי ְֲִִֵֶֶֶָָ
.Áולקרֹות להתּפּלל אסּור ּבּגדֹולה, צֹואה היתה אם ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָוכן

להתּפּלל מּתר ּבּקטּנה, צֹואה היתה ּבּקטּנה; ׁשמע ְְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָָֻקרּית
מּפני רע, ריח ׁשם היה לא אם ּבּגדֹולה, ׁשמע קרּית ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָֹולקרֹות

מּמּנה מפלגת .ׁשהיא ְִִֶֶֶֶָֻ
.Ë?ּכיצד חֹובתן. ידי הרּבים את מֹוציא צּבּור ְְִִִִֵֵֶַַַָָָׁשליח

ּכל אחר 'אמן' ועֹונין ׁשֹומעין והם מתּפּלל, ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָּבׁשעה
אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכמתּפללין. הן הרי - ּוברכה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָּברכה
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ידי יֹוצא אינֹו הּיֹודע, אבל להתּפּלל; יֹודע ׁשאינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָּבמי
עצמֹו. ּבתפּלת אּלא ְְִִֶַַָָחֹובתֹו

.È,הּימים ּבׁשאר אמּורים? ּדברים הּׁשנה,ּבּמה מראׁש חּוץ ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹ
צּבּור ׁשליח אּלּו, ימים ּבׁשני אבל יֹובל. ׁשל הּכּפּורים ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָויֹום
מּפני יֹודע, ׁשאינֹו מי את ׁשּמֹוציא ּכׁשם הּיֹודע את ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַמֹוציא
לכּון יכֹולין אֹותן הּיֹודעין רב ואין ארּכֹות, ּברכֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָֹֻׁשהן
ּבׁשני הּיֹודע, רצה אם ,לפיכ צּבּור. ּכׁשליח ּבהן ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּדעּתן
חֹובתֹו ידי להֹוציאֹו צּבּור ׁשליח ּתפּלת על לסמ אּלּו, ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָֹימים

ּבידֹו הרׁשּות -. ְְָָ
.‡Èּבחכמתֹו ׁשּבּצּבּור ּגדֹול אּלא צּבּור, ׁשליח ממּנין ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָאין

ּומׁשּתּדלין ּביֹותר. מׁשּבח זה הרי זקן, היה ואם ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻּובמעׂשיו;
ׁשּלא ּומי לקרֹות. ורגיל ערב קֹולֹו צּבּור, ׁשליח ְְְְִִִִִִֵֶַָָֹלהיֹות
ׁשליח יהא לא - ּגדֹול חכם ׁשהּוא ּפי על אף - זקנֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹנתמּלא

ׁשמע על הּוא ּפֹורס אבל הּצּבּור; ּכבֹוד מּפני [מברךצּבּור, ְְְֲִִִֵֵַַַָ
ק"ש] ברכות את ׁשלׁשכש"ץ אחר ׂשערֹות ׁשּתי מּׁשּיביא ,ְְְִִֵֶַַָָֹ

ׁשנה. ְֵֶָָעׂשרה
.·Èעין לאלף אֹו אלף, לעין ׁשּקֹורא מי ּכגֹון העּלג, ,וכן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

אין - ּכתּקּונן האֹותּיֹות את להֹוציא יכֹול ׁשאינֹו מי ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָוכל
מּתלמידיו אחד ממּנה והרב צּבּור. ׁשליח אֹותֹו ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָממּנין

ּבצּבּור. לפניו ְְְְִִֵַָָלהתּפּלל
.‚Èצּבּור.[עיוור]הּסּומה ׁשליח ונעׂשה ׁשמע, על ּפֹורס ְְְֲִִֵֶַַַַַָ

ׁשמע, על ּפֹורס ׁשהּוא ּפי על אף - מגּלֹות ׁשּכתפיו מי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֻאבל
עטּוף. ׁשּיהיה עד לתפּלה צּבּור ׁשליח נעׂשה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָאינֹו

ט ¤¤ּפרק

יֹוׁשבין‡. העם ּכל - ּבּׁשחר הּוא: ּכ הּצּבּור, ּתפּלֹות ,סדר ְְִִִֵֶַַַַָָָָ
ּומתחיל העם; ּבאמצע ועֹומד הּתבה לפני יֹורד צּבּור ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּוׁשליח
'מבר רּבה ׁשמיּה יהא 'אמן, עֹונים העם וכל קּדיׁש, ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָָואֹומר
'ּברכּו אֹומר: ּכ ואחר קּדיׁש; ּבסֹוף 'אמן' ועֹונין ּכחן, ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹּבכל
לעֹולם ,המבר ה' ּברּו' אחריו: עֹונים והן ,'המבר ה' ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֹֹאת

רם ּבקֹול ׁשמע על ּופֹורס ּומתחיל שלפניועד'. ברכות [מברך ְְְִֵֶַַַָָ
לברק"ש] והּיֹודע ּוברכה, ּברכה ּכל אחר 'אמן' עֹונין והן ,ְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָ

יׂשראל'. 'ּגאל ׁשּמבר עד עּמֹו, קֹורא ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָולקרֹות
ּבלחׁש,·. ּומתּפללין מּיד, עֹומדין יֹודעוהּכל ׁשאינֹו ּומי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָֹ

ׁשּי עד וׁשֹותק עֹומד עםלהתּפּלל, ּבלחׁש צּבּור ׁשליח תּפּלל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַ
ׁשלׁש יפסע הּצּבּור, מן ּתפּלתֹו ׁשּיגמר וכל העם; ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹֹׁשאר
ׁשּיפסע. ּבעת אליו ׁשהּגיע ּבּמקֹום ויעמד לאחֹוריו, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּפסיעֹות

לאחֹוריו,‚. ּפסיעֹות ׁשלׁש צּבּור ׁשליח ׁשּיפסע ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָֹואחר
מימתחיל את להֹוציא הּברכֹות, מּתחּלת רם ּבקֹול ּומתּפּלל ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָ

ּכל אחר 'אמן' ועֹונין וׁשֹומעין, עֹומדין והּכל התּפּלל; ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹׁשּלא
אּלּו ּבין חֹובתן, ידי יצאּו ׁשּלא אּלּו ּבין ּוברכה, ְְְְֵֵֵֵֵֶָָָָָָָֹּברכה

חֹובתן. ידי יצאּו ְְְֵֶָָָָׁשּכבר
ׁשליׁשית„. ּבברכה קדּׁשה ׁשליחואֹומר ׁשהּגיע וכיון ; ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֻ

לּמקֹום לחזר ואחד אחד לכל רׁשּות יׁש לקדּׁשה, ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֻצּבּור
וכֹורע, ל'מֹודים' צּבּור ׁשליח ּוכׁשּיּגיע ּבּתפּלה. ּבֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָׁשעמד
ואֹומרים: מּדי; יֹותר יׁשחּו ולא מעט, ׁשֹוחין העם ְְְְְִִִִֵַַָָָֹּכל
יֹוצר יֹוצרנּו ּבׂשר, כל ואלהי אלהינּו ה' ל אנחנּו ְְֱֲִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹ'מֹודים

על והּקדֹוׁש הּגדֹול לׁשמ והֹודאֹות ּברכֹות ְְְְְְִִֵַַַָָָָּבראׁשית,
ּגלּיֹותינּו ותאסף ּותחּננּו, ּתחּיינּו ּכן וקּימּתנּו, ְְְְְֱֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻׁשהחייתנּו
ּבלבב רצֹונ ולעׂשֹות ּולעבד חּקי לׁשמר ,קדׁש ְְְְְְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָֹֻלחצרֹות
מֹודים', 'מֹודים האֹומר וכל .'ל מֹודים ׁשאנּו על ְִִִֵֵֶַָָָָָׁשלם,

אֹותֹו. ְְִַמׁשּתקין
ּפניו‰. על ויּפל יׁשב הּתפּלה, ּכל ׁשּיׁשלים ויּטהואחר , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ויגּביּה ויׁשב נֹופל; והּוא ויתחּנן הּצּבּור, וכל הּוא ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָמעט
ואחר מיּׁשב. רם ּבקֹול מעט ּומתחּנן העם, ּוׁשאר הּוא ְְְְְְִֵַַַַָָָָָֹֻראׁשֹו
והן ׁשנּיה, ּפעם קּדיׁש ואֹומר לבּדֹו, צּבּור ׁשליח יעמד ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָֹּכ
"ּתהּלה רחּום", "והּוא ואֹומר ּתחּלה; ׁשעֹונין ּכדר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָעֹונין
ּכ ואחר עּמֹו; קֹורין והן יֹוׁשבין, והן עֹומד הּוא - ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָלדוד"
קדֹוׁש", "ואּתה ּבריתי", זאת "ואני, לצּיֹון", "ּובא ְְְֲִִִִֵַַָָָֹאֹומר
קדֹוׁש "קדֹוׁש עֹונין והן הּקדּׁשה, וגֹומר זה", אל זה ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָֻ"וקרא
ואֹומר ּתרּגּום, הּקדּׁשה וקֹורא וחֹוזר ּפעמים, ׁשלׁשה ְְְְְְְִֵֵֵַַָָָָֹֻקדֹוׁש"
לעֹולם ימל "ה' ואֹומר ּתרּגּום, וקֹוראהּו רּוח", ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָֹ"וּתּׂשאני

לעם. להבין ּכדי ּתרּגּום, וקֹוראהּו ְְְְְִֵֵֶַָָָָועד",
.Âּתרּגּומן עם אחריה, וׁשל הּקדּׁשה, ׁשּלפני הּפסּוקים ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻואּלּו

הּיֹום' 'סדר הּנקראין הן ּתחנּונים- ּבדברי מתחּנן ּכ ואחר . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ
ּכדרּכן, עֹונין העם וכל קּדיׁש, ואֹומר רחמים, ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָּובפסּוקי

ְְִִָונפטרין.
.Êיּקחּכל ׁשּלא צּפֹור קן על ׁשרחם 'מי ּבּתחנּונים: האֹומר ֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

אחד ּביֹום ּבנֹו ואת אֹותֹו יׁשחט 'ׁשּלא אֹו הּבנים', על ,האם ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
מּפני אֹותֹו, מׁשּתקין - זה ּבענין וכּיֹוצא עלינּו', ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָירחם
מּפני היּו ׁשאּלּו רחמים, ואינן הן הּכתּוב ּגזרת אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּמצוֹות
ירּבה לא וכן עּקר. ּכל ׁשחיטה לנּו הּתיר לא ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹֹהרחמים,
החזק והּנֹורא הּגּבֹור הּגדֹול "האל ויאמר: ׁשם ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּבכּנּויין
ׁשל ׁשבחיו סֹוף להּגיע ּבאדם ּכח ׁשאין והעּזּוז", ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹוהאּמיץ
רּבנּו. מׁשה ּׁשאמר מה אֹומר אּלא - הּוא ּברּו ֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּקדֹוׁש

.Áצּבּור ׁשליח אֹומר - "אׁשריּבמנחה רחּום", "והּוא ְְְְְִִִֵֵַַַָ
לדוד"; "ּתהּלה לֹו", ׁשּככה העם "אׁשרי ,"בית ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָיֹוׁשבי
קּדיׁש, ואֹומר צּבּור ׁשליח ועֹומד מיּׁשב, והעם הּוא ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָֻקֹורא
ואחר ּבלחׁש; ּכּלן ּומתּפללין ּכדרּכן, 'אמן' אחריו עֹונין ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָֻוהם
ׁשעׂשה ּכדר רם ּבקֹול ּומתּפּלל צּבּור, ׁשליח חֹוזר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכ
ונֹופלין והן, הּוא ויֹוׁשב הּתפּלה. ּכל ׁשּיׁשלים עד ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָּבׁשחרית,
מעט ּומתחּנן והן, הּוא ראׁשֹו ּומגּביּה ּומתחּנן ּפניהן, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַֹעל
וכל קּדיׁש, ואֹומר ועֹומד ּבׁשחרית. ׁשעׂשה ּכדר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻמיּׁשב

למעׂשיהן. ונפטרין ּכדרּכן, עֹונין ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָהעם
.Ëואֹומר עֹומד והּוא יֹוׁשבין, העם ּכל - "והּואּבערב ְְְְִֵֵֶֶָָָָ

המבר ה' ּברּו' עֹונין: והן ,'המבר ה' את 'ּברכּו ְְְְִֵֶַַַָָָָֹֹרחּום",
ואחר קּדיׁש, ואֹומר ׁשמע, על לפרס ּומתחיל ועד'. ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָֹלעֹולם
אֹומר - ּוכׁשּמׁשלימין ּבלחׁש. ּומתּפללין עֹומדין הּכל ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָֹּכ
ערבית, רם ּבקֹול להתּפּלל חֹוזר ואינֹו נפטרין. והן ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָקּדיׁש,
ּברכֹות יבר לא לפיכ חֹובה, ערבית ּתפּלת ׁשאין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹלפי
להֹוציאֹו. ּכדי ּבהן ׁשּנתחּיב אדם ּכאן ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָלבּטלה,

.Èּבלחׁש ׁשּמתּפּלל אחר צּבּור ׁשליח חֹוזר - ׁשּבתֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָּבלילי
רם ּבקֹול ּומתּפּלל הּצּבּור, ׁשבע,עם מתּפּלל אינֹו אבל ; ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָ

אּתה ּברּו' אֹומרּה: הּוא וכ הּׁשבע. מעין אחת ּברכה ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָאּלא
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ואלהי יצחק אלהי אברהם אלהי אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ְְֱֱֱֲִֵֵֵֵֵֵֵֵַָָָֹֹֹֹֹה'
ברחמיו קֹונה עליֹון, אל והּנֹורא, הּגּבֹור הּגדֹול האל ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹיעקב,
אבֹות מגן הּכל, וקֹונה טֹובים חסדים ּגֹומל וארץ, ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹׁשמים
ּכמֹוהּו, ׁשאין הּקדֹוׁש הּמל ּבמאמרֹו, מתים מחּיה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבדברֹו,
לפניו להם; להניח רצה בם ּכי קדׁשֹו, ּבׁשּבת לעּמֹו ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָהּמניח
מעֹון ּתמיד, יֹום ּבכל לׁשמֹו ונֹודה ופחד, ּביראה ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹנעבד
ּומניח הּׁשּבת ּומקּדׁש הּׁשביעי מבר הּׁשלֹום, אדֹון ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָהּברכֹות,
אלהינּו בראׁשית; למעׂשה זכר ענג, מדּׁשני לעם ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹֹֻֻּבקדּׁשה
ה', אּתה ּברּו וכּו' ּבמנּוחתנּו נא רצה אבֹותינּו, ְְְֲִֵֵֵֵֵַָָָָֹואלהי

נפטרין. העם וכל קּדיׁש, ואֹומר הּׁשּבת'. ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָמקּדׁש
.‡Èלהתּפּללולּמה ּבאין העם ׁשרב מּפני זה? חכמים ּתּקנּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

ולא לבֹוא ׁשּנתאחר מי ׁשם ויהיה ׁשּבת, ּבלילי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹערבית
לידי ויבֹוא הּכנסת, ּבבית לבּדֹו ויּׁשאר ּתפּלתֹו; ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָהׁשלים
ּכל ׁשּיתעּכבּו ּכדי ּומתּפּלל, צּבּור ׁשליח חֹוזר לפיכ ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָסּכנה.

עּמהן ויצא הּמתאחר, ּתפּלתֹו ׁשּיׁשלים עד .העם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
.·È,הּכּפּורים יֹום אֹו ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל טֹוב יֹום ,ְְְִִִִֶַַָָָלפיכ

הּתבה לפני ערבית הּיֹורד צּבּור ׁשליח אין - חדׁש ראׁש ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹֹאֹו
הּׁשּבת' 'מקּדׁש ּבּה חֹותם אּלא זֹו, ּבברכה הּיֹום ענין ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָמזּכיר

זֹו ּבברכה הּיֹום נתחּיב ׁשּלא לפי .ּבלבד, ְְְְִִִִֵֶַַַָָֹ
.‚Èּתפּלת צּבּור ׁשליח ּכׁשּגֹומר - טֹובים וימים ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָּבׁשּבתֹות

לדוד", "ּתהּלה ּכ ואחר קּדיׁש, אֹומר רם, ּבקֹול ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָׁשחרית
מּוסף ּומתּפּלל וחֹוזר ּבלחׁש, מּוסף ּומתּפללין קּדיׁש, ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָואֹומר
ּתפּלת אחר קּדיׁש ואֹומר ּבׁשחרית; ׁשעֹוׂשה ּכדר רם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָּבקֹול
אחר ּתחנּונים ולא קדּׁשה אֹומרין ואין נפטרין. והעם ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָֹֻמּוסף,

הּימים ּכׁשאר ׁשחרית ּתפּלתּתפּלת קדם אֹותּה אֹומר אּלא , ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
הּיֹום סדר ואֹומר לדוד", "ּתהּלה קֹורא ּכיצד? ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּמנחה.
וחֹוזר מנחה, ּומתּפללין קּדיׁש; ואֹומר ּתחנּונים, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָודברי

קּדיׁש. ואֹומר רם, ּבקֹול מנחה ּתפּלת ְְְְְִִִִֵַַַַָָּומׁשמיע
.„Èמֹועד ׁשל ּובחּלֹו חדׁשים הּיֹוםּבראׁשי סדר אֹומר - ְְֳִֵֵֵֵֶֶַָָֻ

מּוסף ּתפּלת אחראחר ּגם הּיֹום סדר אֹומר ׁשּבת ּבמֹוצאי . ְְִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָ
מבּדיל. ּכ ואחר קּדיׁש, ואֹומר הערב, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָּתפּלת

י ¤¤ּפרק

ּבכּונה‡. ויתּפּלל יחזר לּבֹו, את ּכּון ולא ׁשהתּפּלל ;מי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹ
מי .צרי אינֹו ׁשּוב ראׁשֹונה, ּבברכה לּבֹו את ּכּון ְְִִִִִִִֵֵֶָָָָואם
ואם לראׁש; חֹוזר הראׁשֹונֹות, ּברכֹות מּׁשלׁש ּבאחת ְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֹׁשּטעה
לעבֹודה חֹוזר האחרֹונֹות, ּברכֹות מּׁשלׁש ּבאחת ְְֲֲִֵַַַָָָָָָָֹטעה

לתחּלת["רצה"] חֹוזר האמצעּיֹות, מן ּבאחת טעה ואם ;ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ
ׁשליח וכן הּסדר. על ּתפּלתֹו ּומׁשלים ּבּה, ׁשּטעה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּברכה
הּוא זֹו ּדר על רם, ּבקֹול מתּפּלל ּכׁשהּוא ׁשּטעה ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָצּבּור

ֵחֹוזר.
אני·. ּבלחׁש, מתּפּלל ּכׁשהּוא צּבּור ׁשליח טעה אם ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָאבל

טרח מּפני ׁשנּיה, ּפעם ּבלחׁש ּומתּפּלל חֹוזר ׁשאינֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָֹאֹומר
והּוא רם; ּבקֹול ׁשּמתּפּלל הּתפּלה על סֹומ אּלא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּצּבּור,

חֹוזר ׁשהּיחיד ּכמֹו חֹוזר לעֹולם ּבּה, טעה .ׁשאם ְְִִֵֵֶֶַָָָָָ
וׁשהה‚. יתחיל, מהיכן ידע ולא ונבהל, ׁשּטעה צּבּור ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹׁשליח

ּתחּתיו אחר יעמד - איןׁשעה הּמינים, ּבברּכת טעה ואם . ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹ

מינּות ׁשּמא ּתחּתיו, אחר יעמד מּיד אּלא לֹו, ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹממּתינין
ּבּה, התחיל אם אבל ּבּה; התחיל ׁשּלא והּוא, ּבֹו; ְְְְְֲִִִִִִֶָָָָֹנזרקה

ׁשעה.ממּתינין ּבאֹותּה סרבן הּׁשני יהא ולא ׁשעה. לֹו ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹ
ּבּה„. ׁשּטעה הּברכה מּתחּלת מתחיל? הּוא ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָּומהיכן

האמצעּיֹות מן ּבאחת טעה אם טעההראׁשֹון, אם אבל ; ְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָ
טעה ואם הראׁש, מן הּׁשני מתחיל ראׁשֹונֹות, מּׁשלׁש ְְְִִִִִִֵַַַַָָָָֹֹּבאחת

העבֹודה. מן הּׁשני יתחיל האחרֹונֹות, מן ְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָּבאחת
צבּועים'‰. ׁשּבגדי מּפני הּתבה, לפני יֹורד 'איני ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָהאֹומר:

עֹובר, 'איני אמר: הּתפּלה. ּבאֹותּה יעבר לא ּבלבנים, אף -ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹ
יעבר לא יחף, אף - סנּדל' ּברגלי ׁשּיׁש .מּפני ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹ

.Âחֹוזר אינֹו - התּפּלל לא אֹו התּפּלל אם לֹו ׁשּנסּתּפק ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַֹמי
ׁשהיא ּדעת על זֹו ּתפּלה התּפּלל ּכן אם אּלא ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּומתּפּלל,

ּתפּלתנדבה; ּכּלֹו הּיֹום ּכל להתּפּלל הּיחיד רצה ׁשאם ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻ
התּפּלל ׁשּכבר ונזּכר ּבתפּלה, עֹומד ׁשהיה מי יתּפּלל. ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָנדבה,
- ערבית ּתפּלת היתה ואם הּברכה; ּבאמצע ואפּלּו ּפֹוסק -ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָ
ּדעת על אּלא מּתחּלה אֹותּה התּפּלל ׁשּלא ּפֹוסק, ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאינֹו

חֹובה. ֵֶָָׁשאינּה
.Êיצא ּבׁשּבת, חל ׁשל והתּפּלל ׁשּטעה והּואמי נזּכר ואם ; ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

ּומתּפּלל וחֹוזר ּבּה, ׁשהתחיל ּברכה ּגֹומר - הּתפּלה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָּבתֹו
אֹו ּבׁשחרית אֹו ּבערבית אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּבת. ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָׁשל
אם וכן הּברכה; ּבאמצע ואפּלּו ּפֹוסק ּבמּוסף, אבל ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּבמנחה.

ּדעת על חל ׁשל ּתפּלה מּוסף,[במחשבה]הׁשלים ׁשהּוא ְְִִִֶֶַַַָָֹ
ואחד טֹוב, יֹום ואחד ׁשּבת, אחד - מּוסף ּומתּפּלל ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָחֹוזר

חדׁש. ֶֹֹראׁש
.Áולא הּגׁשם' 'מֹוריד אמר ולא הּגׁשמים, ּבימֹות ׁשּטעה ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹמי

חֹוזר אינֹו הּטל, הזּכיר ואם לראׁש; חֹוזר - הּטל' .'מֹוריד ְְִִִִֵֵֵַַַָָֹ
חֹוזר - הּגׁשם' 'מֹוריד ואמר החּמה, ּבימֹות טעה ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָואם
הּטל ׁשאין אֹותֹו, מחזירין אין טל, הזּכיר לא ואם ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָֹֹלראׁש;

ּבּקׁשה. צרי ואינֹו ְֱִֵֶַָָָָנעצר,
.Ëקדם נזּכר אם - הּׁשנים ּבברּכת הּׁשאלה ׁשּׁשכח ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹמי

ּתפּלה' ּב'ׁשֹומע הּגׁשמים את ׁשֹואל ּתפּלה', ואם'ׁשֹומע . ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ואם הּׁשנים; לברּכת חֹוזר ּתפּלה', 'ׁשֹומע ׁשּבר אחר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָנזּכר
ׁשנּיה. ּומתּפּלל חֹוזר ּתפּלתֹו, ּכל ׁשהׁשלים עד נזּכר ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹלא

.Èׁשּיׁשלים קדם נזּכר אם - ויבֹוא' 'יעלה הזּכיר ולא ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹטעה
ׁשהׁשלים אחר נזּכר ואם ּומזּכיר. לעבֹודה חֹוזר ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָּתפּלתֹו,
ּתחנּונים ּדברי לֹומר רגיל היה ואם לראׁש; חֹוזר ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָֹּתפּלתֹו,

ּתפּלתֹו וגו']אחר לשוני נצור אלוקי אחר[כגון ונזּכר , ְְְִִַַַַַָ
לעבֹודה. חֹוזר - רגליו ׁשּיעקר קדם ּתפּלתֹו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשהׁשלים

.‡Èּבׁשחרית אֹו מֹועד, ׁשל ּבחּלֹו אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָֻּבּמה
- חדׁש ראׁש ׁשל ערבית אבל חדׁשים; ראׁשי ׁשל ְְְֲֳִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹּובמנחה

חֹוזר אינֹו הזּכיר, לא .אם ְִִִֵֵֹ
.·Èחֹוזר צּבּור ׁשליח - ּומתּפּלל חֹוזר ׁשהּיחיד מקֹום ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכל

חּוץ רם; ּבקֹול ׁשּמתּפּלל ּבעת ּכמֹותֹו טעה אם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָּומתּפּלל,
הזּכיר ולא צּבּור ׁשליח ׁשכח ׁשאם חדׁש, ראׁש ׁשל ְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַָֹֹֹמּׁשחרית

אֹותֹו מחזירין אין ּתפּלתֹו, ׁשהׁשלים עד ויבֹוא' מּפני'יעלה , ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
ּבּה מזּכיר ׁשהּוא לפניו, הּמּוספין ּתפּלת ׁשהרי - צּבּור ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹטרח

חדׁש. ֶֹֹראׁש
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ואלהי יצחק אלהי אברהם אלהי אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ְְֱֱֱֲִֵֵֵֵֵֵֵֵַָָָֹֹֹֹֹה'
ברחמיו קֹונה עליֹון, אל והּנֹורא, הּגּבֹור הּגדֹול האל ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹיעקב,
אבֹות מגן הּכל, וקֹונה טֹובים חסדים ּגֹומל וארץ, ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹׁשמים
ּכמֹוהּו, ׁשאין הּקדֹוׁש הּמל ּבמאמרֹו, מתים מחּיה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבדברֹו,
לפניו להם; להניח רצה בם ּכי קדׁשֹו, ּבׁשּבת לעּמֹו ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָהּמניח
מעֹון ּתמיד, יֹום ּבכל לׁשמֹו ונֹודה ופחד, ּביראה ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹנעבד
ּומניח הּׁשּבת ּומקּדׁש הּׁשביעי מבר הּׁשלֹום, אדֹון ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָהּברכֹות,
אלהינּו בראׁשית; למעׂשה זכר ענג, מדּׁשני לעם ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹֹֻֻּבקדּׁשה
ה', אּתה ּברּו וכּו' ּבמנּוחתנּו נא רצה אבֹותינּו, ְְְֲִֵֵֵֵֵַָָָָֹואלהי

נפטרין. העם וכל קּדיׁש, ואֹומר הּׁשּבת'. ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָמקּדׁש
.‡Èלהתּפּללולּמה ּבאין העם ׁשרב מּפני זה? חכמים ּתּקנּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

ולא לבֹוא ׁשּנתאחר מי ׁשם ויהיה ׁשּבת, ּבלילי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹערבית
לידי ויבֹוא הּכנסת, ּבבית לבּדֹו ויּׁשאר ּתפּלתֹו; ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָהׁשלים
ּכל ׁשּיתעּכבּו ּכדי ּומתּפּלל, צּבּור ׁשליח חֹוזר לפיכ ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָסּכנה.

עּמהן ויצא הּמתאחר, ּתפּלתֹו ׁשּיׁשלים עד .העם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
.·È,הּכּפּורים יֹום אֹו ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל טֹוב יֹום ,ְְְִִִִֶַַָָָלפיכ

הּתבה לפני ערבית הּיֹורד צּבּור ׁשליח אין - חדׁש ראׁש ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹֹאֹו
הּׁשּבת' 'מקּדׁש ּבּה חֹותם אּלא זֹו, ּבברכה הּיֹום ענין ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָמזּכיר

זֹו ּבברכה הּיֹום נתחּיב ׁשּלא לפי .ּבלבד, ְְְְִִִִֵֶַַַָָֹ
.‚Èּתפּלת צּבּור ׁשליח ּכׁשּגֹומר - טֹובים וימים ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָּבׁשּבתֹות

לדוד", "ּתהּלה ּכ ואחר קּדיׁש, אֹומר רם, ּבקֹול ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָׁשחרית
מּוסף ּומתּפּלל וחֹוזר ּבלחׁש, מּוסף ּומתּפללין קּדיׁש, ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָואֹומר
ּתפּלת אחר קּדיׁש ואֹומר ּבׁשחרית; ׁשעֹוׂשה ּכדר רם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָּבקֹול
אחר ּתחנּונים ולא קדּׁשה אֹומרין ואין נפטרין. והעם ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָֹֻמּוסף,

הּימים ּכׁשאר ׁשחרית ּתפּלתּתפּלת קדם אֹותּה אֹומר אּלא , ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
הּיֹום סדר ואֹומר לדוד", "ּתהּלה קֹורא ּכיצד? ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּמנחה.
וחֹוזר מנחה, ּומתּפללין קּדיׁש; ואֹומר ּתחנּונים, ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָודברי

קּדיׁש. ואֹומר רם, ּבקֹול מנחה ּתפּלת ְְְְְִִִִֵַַַַָָּומׁשמיע
.„Èמֹועד ׁשל ּובחּלֹו חדׁשים הּיֹוםּבראׁשי סדר אֹומר - ְְֳִֵֵֵֵֶֶַָָֻ

מּוסף ּתפּלת אחראחר ּגם הּיֹום סדר אֹומר ׁשּבת ּבמֹוצאי . ְְִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָ
מבּדיל. ּכ ואחר קּדיׁש, ואֹומר הערב, ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָּתפּלת

י ¤¤ּפרק

ּבכּונה‡. ויתּפּלל יחזר לּבֹו, את ּכּון ולא ׁשהתּפּלל ;מי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹ
מי .צרי אינֹו ׁשּוב ראׁשֹונה, ּבברכה לּבֹו את ּכּון ְְִִִִִִִֵֵֶָָָָואם
ואם לראׁש; חֹוזר הראׁשֹונֹות, ּברכֹות מּׁשלׁש ּבאחת ְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֹׁשּטעה
לעבֹודה חֹוזר האחרֹונֹות, ּברכֹות מּׁשלׁש ּבאחת ְְֲֲִֵַַַָָָָָָָֹטעה

לתחּלת["רצה"] חֹוזר האמצעּיֹות, מן ּבאחת טעה ואם ;ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ
ׁשליח וכן הּסדר. על ּתפּלתֹו ּומׁשלים ּבּה, ׁשּטעה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּברכה
הּוא זֹו ּדר על רם, ּבקֹול מתּפּלל ּכׁשהּוא ׁשּטעה ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָצּבּור

ֵחֹוזר.
אני·. ּבלחׁש, מתּפּלל ּכׁשהּוא צּבּור ׁשליח טעה אם ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָאבל

טרח מּפני ׁשנּיה, ּפעם ּבלחׁש ּומתּפּלל חֹוזר ׁשאינֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָֹאֹומר
והּוא רם; ּבקֹול ׁשּמתּפּלל הּתפּלה על סֹומ אּלא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּצּבּור,

חֹוזר ׁשהּיחיד ּכמֹו חֹוזר לעֹולם ּבּה, טעה .ׁשאם ְְִִֵֵֶֶַָָָָָ
וׁשהה‚. יתחיל, מהיכן ידע ולא ונבהל, ׁשּטעה צּבּור ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹׁשליח

ּתחּתיו אחר יעמד - איןׁשעה הּמינים, ּבברּכת טעה ואם . ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹ

מינּות ׁשּמא ּתחּתיו, אחר יעמד מּיד אּלא לֹו, ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹממּתינין
ּבּה, התחיל אם אבל ּבּה; התחיל ׁשּלא והּוא, ּבֹו; ְְְְְֲִִִִִִֶָָָָֹנזרקה

ׁשעה.ממּתינין ּבאֹותּה סרבן הּׁשני יהא ולא ׁשעה. לֹו ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹ
ּבּה„. ׁשּטעה הּברכה מּתחּלת מתחיל? הּוא ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָּומהיכן

האמצעּיֹות מן ּבאחת טעה אם טעההראׁשֹון, אם אבל ; ְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָ
טעה ואם הראׁש, מן הּׁשני מתחיל ראׁשֹונֹות, מּׁשלׁש ְְְִִִִִִֵַַַַָָָָֹֹּבאחת

העבֹודה. מן הּׁשני יתחיל האחרֹונֹות, מן ְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָּבאחת
צבּועים'‰. ׁשּבגדי מּפני הּתבה, לפני יֹורד 'איני ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָהאֹומר:

עֹובר, 'איני אמר: הּתפּלה. ּבאֹותּה יעבר לא ּבלבנים, אף -ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹ
יעבר לא יחף, אף - סנּדל' ּברגלי ׁשּיׁש .מּפני ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹ

.Âחֹוזר אינֹו - התּפּלל לא אֹו התּפּלל אם לֹו ׁשּנסּתּפק ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַֹמי
ׁשהיא ּדעת על זֹו ּתפּלה התּפּלל ּכן אם אּלא ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּומתּפּלל,

ּתפּלתנדבה; ּכּלֹו הּיֹום ּכל להתּפּלל הּיחיד רצה ׁשאם ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻ
התּפּלל ׁשּכבר ונזּכר ּבתפּלה, עֹומד ׁשהיה מי יתּפּלל. ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָנדבה,
- ערבית ּתפּלת היתה ואם הּברכה; ּבאמצע ואפּלּו ּפֹוסק -ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָ
ּדעת על אּלא מּתחּלה אֹותּה התּפּלל ׁשּלא ּפֹוסק, ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאינֹו

חֹובה. ֵֶָָׁשאינּה
.Êיצא ּבׁשּבת, חל ׁשל והתּפּלל ׁשּטעה והּואמי נזּכר ואם ; ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

ּומתּפּלל וחֹוזר ּבּה, ׁשהתחיל ּברכה ּגֹומר - הּתפּלה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָּבתֹו
אֹו ּבׁשחרית אֹו ּבערבית אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּבת. ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָׁשל
אם וכן הּברכה; ּבאמצע ואפּלּו ּפֹוסק ּבמּוסף, אבל ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּבמנחה.

ּדעת על חל ׁשל ּתפּלה מּוסף,[במחשבה]הׁשלים ׁשהּוא ְְִִִֶֶַַַָָֹ
ואחד טֹוב, יֹום ואחד ׁשּבת, אחד - מּוסף ּומתּפּלל ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָחֹוזר

חדׁש. ֶֹֹראׁש
.Áולא הּגׁשם' 'מֹוריד אמר ולא הּגׁשמים, ּבימֹות ׁשּטעה ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹמי

חֹוזר אינֹו הּטל, הזּכיר ואם לראׁש; חֹוזר - הּטל' .'מֹוריד ְְִִִִֵֵֵַַַָָֹ
חֹוזר - הּגׁשם' 'מֹוריד ואמר החּמה, ּבימֹות טעה ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָואם
הּטל ׁשאין אֹותֹו, מחזירין אין טל, הזּכיר לא ואם ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָֹֹלראׁש;

ּבּקׁשה. צרי ואינֹו ְֱִֵֶַָָָָנעצר,
.Ëקדם נזּכר אם - הּׁשנים ּבברּכת הּׁשאלה ׁשּׁשכח ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹמי

ּתפּלה' ּב'ׁשֹומע הּגׁשמים את ׁשֹואל ּתפּלה', ואם'ׁשֹומע . ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ואם הּׁשנים; לברּכת חֹוזר ּתפּלה', 'ׁשֹומע ׁשּבר אחר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָנזּכר
ׁשנּיה. ּומתּפּלל חֹוזר ּתפּלתֹו, ּכל ׁשהׁשלים עד נזּכר ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹלא

.Èׁשּיׁשלים קדם נזּכר אם - ויבֹוא' 'יעלה הזּכיר ולא ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹטעה
ׁשהׁשלים אחר נזּכר ואם ּומזּכיר. לעבֹודה חֹוזר ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָּתפּלתֹו,
ּתחנּונים ּדברי לֹומר רגיל היה ואם לראׁש; חֹוזר ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָֹּתפּלתֹו,

ּתפּלתֹו וגו']אחר לשוני נצור אלוקי אחר[כגון ונזּכר , ְְְִִַַַַַָ
לעבֹודה. חֹוזר - רגליו ׁשּיעקר קדם ּתפּלתֹו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשהׁשלים

.‡Èּבׁשחרית אֹו מֹועד, ׁשל ּבחּלֹו אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָֻּבּמה
- חדׁש ראׁש ׁשל ערבית אבל חדׁשים; ראׁשי ׁשל ְְְֲֳִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹּובמנחה

חֹוזר אינֹו הזּכיר, לא .אם ְִִִֵֵֹ
.·Èחֹוזר צּבּור ׁשליח - ּומתּפּלל חֹוזר ׁשהּיחיד מקֹום ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכל

חּוץ רם; ּבקֹול ׁשּמתּפּלל ּבעת ּכמֹותֹו טעה אם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָּומתּפּלל,
הזּכיר ולא צּבּור ׁשליח ׁשכח ׁשאם חדׁש, ראׁש ׁשל ְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַָֹֹֹמּׁשחרית

אֹותֹו מחזירין אין ּתפּלתֹו, ׁשהׁשלים עד ויבֹוא' מּפני'יעלה , ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
ּבּה מזּכיר ׁשהּוא לפניו, הּמּוספין ּתפּלת ׁשהרי - צּבּור ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹטרח
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.‚È- הּכּפּורים יֹום עד הּׁשנה ׁשּמראׁש הּימים טעהעׂשרת ֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
לראׁש. חֹוזר הּקדֹוׁש', 'האל ׁשליׁשית ּבברכה ּבהם ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹוחתם
חֹוזר ּומׁשּפט', צדקה 'אֹוהב עׂשרה ּבאחת וחתם ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָטעה
ּומתּפּלל הּמׁשּפט', הּמל' ּבּה וחֹותם הּברכה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָלתחּלת
חֹוזר ּתפּלתֹו, ׁשהׁשלים עד נזּכר לא ואם הּסדר; על ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹוהֹול

צּבּור. ואחד יחיד, אחד ְִִֶֶָָָָֹלראׁש.
.„Èקדם נזּכר אם - הּדעת' ּב'חֹונן הבּדלה הזּכיר ולא ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹטעה

אחר נזּכר ואם ּתפּלה'; ּב'ׁשֹומע מבּדיל ּתפּלה', ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָ'ׁשֹומע
לחזר צרי ואינֹו ּתפּלתֹו מׁשלים ּתפּלה', מי'ׁשֹומע וכן . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָֹ
ו'עננּו ּובפּורים, ּבחנּכה הּנּסים' 'על הזּכיר ּבתפּלתׁשּלא ' ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַָֹֻ

ואם צּבּור. ואחד יחיד אחד ּומתּפּלל; חֹוזר אינֹו - ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּתענית
אּתה ּכי וכּו' אבינּו 'עננּו אֹומר: - רגליו ׁשּיעקר קדם ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹנזּכר
לרצֹון "יהיּו צרה', עת ּבכל ּומּציל ּפֹודה ּתפּלה, ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָׁשֹומע

פי". ְִִֵאמרי
.ÂËערבית יתּפּלל ׁשּבת, ּבערב מנחה התּפּלל ולא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשכח

מנחה התּפּלל ולא ׁשכח טֹוב. ּביֹום וכן ׁשּבת; ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשּתים
ׁשל ׁשּתים ערבית ּבמֹוצאיהן מתּפּלל - טֹוב ּביֹום אֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָּבׁשּבת

ּבּׁשנּיה מבּדיל ואינֹו ּבראׁשֹונה מבּדיל הבּדילחֹול, ואם : ְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָ
לא אם אבל יצא; - מהן ּבאחת הבּדיל לא אֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹּבׁשּתיהן,
ּתפּלה ּומתּפּלל חֹוזר - ּבּׁשנּיה והבּדיל ּבראׁשֹונה, ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָָָהבּדיל
ׁשהקּדימּה מּפני לֹו, עלתה לא ׁשהראׁשֹונה מּפני ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹׁשליׁשית,
ּתפּלֹות, ׁשּתי הּמתּפּלל וכל ערבית. ּתפּלת ׁשהיא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָלּתפּלה
יׁשהה אּלא זֹו; אחר זֹו יתּפּלל לא - ּומּוסף ׁשחרית ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹאפּלּו

ׁשּתתחֹונן ּכדי לתפּלה, ּתפּלה עליו.[תתיישב]ּבין ּדעּתֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָ
.ÊËלתפּלת ּתפּלתֹו ׁשּיקּדים ּבצּבּור, לּמתּפּלל לֹו ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָאסּור

ּבלחׁשהּצּבּור מתּפללין צּבּור ּומצא הּכנסת, לבית הּנכנס . ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ
יכֹול אם צּבּור- ׁשליח יּגיע ׁשּלא עד ולגמר להתחיל ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָֹֹ

צּבּור ׁשליח ׁשּיּגיע עד ימּתין לאו, ואם יתּפּלל. ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָֻלקדּׁשה,
עד ּבמּלה, מּלה ּבלחׁש עּמֹו ויתּפּלל רם, ּבקֹול ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָלהתּפּלל
הּצּבּור, עם הּקדּׁשה ועֹונה לקדּׁשה; צּבּור ׁשליח ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָֻֻׁשּיּגיע

ׁשאר קדםּומתּפּלל להתּפּלל התחיל ואם לעצמֹו. ּתפּלה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹ
ולא יפסיק, לא - לקדּׁשה צּבּור ׁשליח והּגיע צּבּור, ְְְְְְִִִִִִִִַַַַָֹֹֻׁשליח
רּבה ׁשמיּה יהא 'אמן, יענה לא וכן עּמהן. קדּׁשה ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻיענה
ּבׁשאר לֹומר, צרי ואין הּתפּלה; ּבאמצע והּוא ,'ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָמבר

ְָּברכֹות.

ה'תשע"ב ניסן ד' שלישי יום

יא ¤¤ּפרק

ּבית‡. לֹו להכין צרי מּיׂשראל, עׂשרה ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום ְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָּכל
ּתפּלה עת ּבכל לתפּלה ּבֹו הּנקראׁשּיּכנסּו הּוא זה, ּומקֹום ; ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָ

ּבית להן לבנֹות זה את זה העיר ּבני וכֹופין הּכנסת'. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ'ּבית
ּוכתּובים. נביאים ּתֹורה ספר להן ולקנֹות ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָהּכנסת,

ׁשל·. ּבגבהּה אּלא אֹותֹו ּבֹונין אין הּכנסת, ּבית ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָּכׁשּבֹונין
עד אֹותֹו ּומגּביהין ּתקרא". המּיֹות "ּבראׁש ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִִֶֶַַַָֹֹעיר,
ּבית את "ּולרֹומם ׁשּנאמר: העיר, חצרֹות מּכל ּגבֹוּה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּיהיה
לּמזרח, אּלא הּכנסת ּבית ּפתחי ּפֹותחין ואין ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹאלהינּו".

היכלׁשּנאמר: ּבֹו ּובֹונין קדמה". הּמׁשּכן לפני "והחנים ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
ׁשּמתּפללין ּברּוח זה היכל ּובֹונין ּתֹורה, ספר ּבֹו ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּמּניחין
ההיכל מּול אל ּפניהן ׁשּיהיּו ּכדי העיר, ּבאֹותּה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּכנגּדּה

ּבּתפּלה. ְְְִֶַַַָּכׁשּיעמדּו
הּבית‚. ּבאמצע ּבימה הּקֹוראּומעמידין עליה ׁשּיעלה ּכדי , ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ׁשּיׁשמעּו ּכדי - ּכּבּוׁשין ּדברי לעם אֹומר ׁשהּוא מי אֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָּבּתֹורה
מעמידין ּתֹורה, ספר ּבּה ׁשּיׁש הּתבה ּוכׁשּמעמידין ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּכּלן.

ּכלפני הּתבה ואחֹורי ּבאמצע, ּופניה[כלפי]אֹותּה ההיכל, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
העם. ְֵַָָּכלּפי

ּופניהן„. יֹוׁשבין הּזקנים ּכנסּיֹות? ּבבּתי יֹוׁשבין העם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּכיצד
ׁשּורה יֹוׁשבין העם וכל ההיכל; ּכלּפי ואחֹוריהן העם, ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָּכלּפי
עד ׁשּלפניה, הּׁשּורה לאחֹורי ׁשּורה ּכל ּופני ׁשּורה, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלפני
ּפני ּוכלפני הּזקנים ּוכלפני הּקדׁש, ּכלפני העם ּכל ּפני ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשּיהיּו

לפניהּתבה ּבארץ עֹומד לּתפּלה, עֹומד צּבּור ׁשּׁשליח ּובעת . ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
העם. ּכׁשאר הּקדׁש, ּכלפני ּופניו ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹהּתבה,

מכּבדין‰. ּכבֹוד, ּבהן נֹוהגין - מדרׁשֹות ּובּתי ּכנסּיֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָּבּתי
אֹותן[מטאטאין] ּומרּבצין מים]אֹותן ּכל[מזלפין ונהגּו . ְְְֲִַָָָָ

ּובמערב ּבספרד התיכון]יׂשראל לים שבמערב [מדינות ְְְֲִִֵַַָָָ
הּצבי[בבל]ּבׁשנער ּבבּתי[א"י]וארץ עׁשׁשּיֹות להדליק , ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָ

ּובערי עליהן. ליׁשב ּכדי מחצלֹות ּבקרקען ּולהּציע ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָּכנסּיֹות,
הנוצרים]אדֹום הּכּסאֹות.[ארצות על ׁשם יֹוׁשבין , ְְֱִִַַָ

.Â,ראׁש קּלּות ּבהן נֹוהגין אין - מדרׁשֹות ּובּתי ּכנסּיֹות ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹּבּתי
והתל ׂשחֹוק ּבהן,[הוללות]ּכגֹון אֹוכלין ואין ּבטלה. וׂשיחה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָ

נאֹותין ואין ּבהן, ׁשֹותין מטּילין[מתקשטים]ואין ואין ּבהן, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָ
ּבּגׁשמים ולא החּמה, מּפני ּבחּמה לא להן נכנסין ואין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּבהן.
ולׁשּתֹות לאכל מּתרין - ותלמידיהן וחכמים הּגׁשמים. ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻמּפני

מּדחק .[כשמוכרחים]ּבהן ִֶַָֹ
.Êחׁשּבֹונֹות ּבהן מחּׁשבין חׁשּבֹונֹותואין היּו ּכן אם אּלא , ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

ּבהן. וכּיֹוצא ׁשבּויים, ּופדיֹון צדקה ׁשל קּפה ּכגֹון מצוה, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֻׁשל
ׁשם ׁשּיהיה ּכגֹון רּבים, ׁשל הסּפד אּלא ּבהן, מסּפידין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָואין
ּובאין מתקּבצין העם ׁשּכל העיר, אֹותּה חכמי ּגדֹולי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּבהסּפד

ְִָָּבגללן.
.Áלא - ּפתחים ׁשני הּמדרׁש לבית אֹו הּכנסת לבית ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהיה

ׁשּכנגּדֹו אחר ּבפתח ויצא זה ּבפתח ׁשּיּכנס ּכדי ּדר ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָיעׂשּנּו
הּדר מצוה.לקרב לדבר אּלא להן, להּכנס ׁשאסּור ; ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

.Ë- חברֹו אֹו ּתינֹוק לקרֹות הּכנסת לבית להּכנס ׁשּצר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמי
ׁשמּועה יאמר אֹו מעט ויקרא יקרא[הלכה]יּכנס, ּכ ואחר , ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֹ

יֹודע, אינֹו ואם ּבלבד. חפצֹו ּבׁשביל יּכנס ׁשּלא ּכדי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹחברֹו,
ּבֹו'; קֹורא ׁשאּתה ּפסּוק לי 'קרא הּתינֹוקֹות: מן לאחד ְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹיאמר
ׁשם ׁשהיׁשיבה יצא, ּכ ואחר הּכנסת, ּבבית מעט יׁשהה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאֹו

."בית יֹוׁשבי "אׁשרי ׁשּנאמר: היא, מצוה ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָמעסקי
.Èלצאת לֹו מּתר זה, ּבפתח להתּפּלל אֹו לקרֹות ׁשּנכנס ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻמי

הּדר את לקרב ּכדי ׁשּכנגּדֹו להּכנסּבּפתח לאדם ּומּתר ; ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
ּובאפנּדתֹו ּבמנעלֹו ּבמקלֹו הּכנסת גופו]לבית על .[כשגופיה ְְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָֻ

הּכנסת. ּבבית רֹוקק לרק, צרי היה ְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹואם
.‡Èהן ּבקדּׁשתן ׁשחרבּו, מדרׁשֹות ּובּתי ּכנסּיֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָֻּבּתי

ּפיעֹומדין על אף - מקּדׁשיכם" את "והׁשּמֹותי ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַ
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ּבהן ׁשּנֹוהגין ּוכׁשם עֹומדין. הן ּבקדּׁשתן ׁשֹוממין, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֻׁשהן
ורּבּוץ מּכּבּוד חּוץ - ּבחרּבנן ּבהן נֹוהגין ּכ [טאטואּביּׁשּובן, ְְְְֲִִִִִֶָָָָָֻ

ּבהןה]ושטיפ עלּו אֹותן. מרּבצין ואין אֹותן מכּבדין ׁשאין ,ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ
ּבמקֹומן, אֹותן מּניחין אֹותן, ּתלׁשּו ואם יתלׁש; לא ְְְְֲִִִִִִַָָָָָֹֹעׂשבים,
לבנֹותן. ויׁשּתּדלּו רּוחם ותעֹור העם, אֹותן ׁשּיראּו ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָּכדי

.·Èאֹו ּבמקֹומֹו, אחר לבנֹות ּכדי הּכנסת ּבית סֹותרין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַאין
ׁשּמא - זה סֹותרין ּכ ואחר אחר, ּבֹונין אבל אחר, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבמקֹום

יבנּו ולא אנס, ּדבר להן כמעט].יארע אחד[אם ּכתל נפל ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
ּבֹונה - הּיׁשן.[כותל]מּמּנּו סֹותר ּכ ואחר הּיׁשן, ּבצד חדׁש ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

.‚Èאם אבל יסֹודֹותיו. חרבּו ׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶַָָָָֹּבּמה
מּיד, אֹותֹו סֹותרין - לּפל ּכתליו ׁשּנטּו אֹו יסֹודֹותיו, ְְְְִִִֶָָָָָָֹחרבּו

ּובּלילה ּבּיֹום ּבמהרה לבנֹותֹו הּׁשעה,ּומתחילין ּתדחק ׁשּמא , ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ
חרב. ְִֵֵָָויּׁשאר

.„Èּבית אבל הּמדרׁש; ּבית הּכנסת, ּבית לעׂשֹות ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֻמּתר
הּכנסת ּבית אֹותֹו עֹוׂשין אין הּמדרׁשהּמדרׁש, ּבית ׁשּקדּׁשת , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻ

מֹורידין. ולא ּבּקדׁש ּומעלין הּכנסת, ּבית קדּׁשת על ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹֻיתרה
ּתבה ּבדמיו לּקח להן יׁש הּכנסת, ּבית ׁשּמכרּו העיר ּבני ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָוכן

מטּפחֹות[לס"ת] ּבדמיה לּקח להן יׁש ּתבה, מכרּו [מעילים]; ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָ
ּתיק לֹוקחין[בית]אֹו ּתיק, אֹו מטּפחֹות מכרּו ּתֹורה; לספר ְְְְִִִִֵֶָָָ

חּמׁשין נפרדים]ּבדמיו תורה חומשי חמשה של ;[גליונות ְִָָָֻ
ּתֹורה ספר מכרּו אם אבל ּתֹורה. ספר לֹוקחין חּמׁשין, ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָֻמכרּו
קדּׁשה ׁשם ׁשאין אחר, ּתֹורה ספר אּלא ּבדמיו לֹוקחין אין -ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ

ּבמֹותריהן וכן ּתֹורה. ספר מּקדּׁשת ממהלמעלה הכסף [מותר ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֻ
.שמכרו]

.ÂËּבית אֹו הּמדרׁש, ּבית לבנֹות מעֹות העם מן ּגבּו אם ְְְִִִִֵֵֵַָָָָָוכן
אֹו ותיק, מטּפחֹות אֹו ּתבה, לקנֹות אֹו ּתֹורה,הּכנסת, ספר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָ

מּקדּׁשה אּלא אֹותֹו מׁשּנין אין - ּׁשּגבּו מה ּכל לׁשּנֹות ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻורצּו
ּׁשּגבּו מה עׂשּו אם אבל מּמּנה. חמּורה לקדּׁשה ְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָָֻקּלה

ּׁשּירצּו מה לכל הּמֹותר מׁשּנין - והֹותירּו ּכלילעׂשֹותֹו וכל . ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ
ּפרכת הּכנסת; ּכבית הּכנסת, הארֹון[וילון]ּבית ׁשעל ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

עליהן, התנּו ואם הּספרים. ּכמטּפחֹות הּספרים, ּבֹו ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָׁשּמּניחין
הּתנאי. ּכפי הן ְְֲִֵֵַַהרי

.ÊËּבבית הּכנסת? ּבית למּכר ׁשּמּתר אמּורים, ּדברים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻּבּמה
הּכפר ּבני ּדעת על אּלא אֹותֹו עׂשּו ׁשּלא ּכפרים, ׁשל ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּכנסת
ּכּלן רצּו ׁשאם והּוא ּבֹו, להתּפּלל להם ׁשּיהיה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻלבּדם,

ּכרּכין ׁשל הּכנסת ּבית אבל מֹוכרין. גדולות]למכרֹו, [ערים ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָ
ויתּפּלל ׁשּיבֹוא נעׂשה, העֹולם אנׁשי ּכל ּדעת ועל הֹואיל -ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
ואין יׂשראל, ּכל ׁשל נעׂשה - הּמדינה אל הּבא ּכל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבֹו

לעֹולם. אֹותֹו ְְִָמֹוכרין
.ÊÈלבנֹות אֹו ׁשּלהן, הּכנסת ּבית למּכר ׁשרצּו הּכפר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּבני

ספר אֹו ּתבה ּבּדמים לקנֹות אֹו אחר, הּכנסת ּבית ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבּדמים
לא אֹותֹו יעׂשה ׁשּלא הּלֹוקח, על להתנֹות צריכין - ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹֹּתֹורה
ולא העֹורֹות, ּבֹו ׁשּמעּבדין הּמקֹום והּוא ּברסקי, ולא ְְְְְְְְִִֶֶַַָָָֹֹֻמרחץ,

הּמים ּבית ולא הּטבילה, טֹוביּבית ׁשבעה התנּו ואם . ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָֹ
מכירה,[נכבדי-נבחרי] ּבׁשעת העיר אנׁשי ּבמעמד ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָהעיר

מּתר. - אּלּו ּכל ּבֹו לעׂשֹות רּׁשאי הּלֹוקח ְֲֵֵֵֶַַַַַָָֻׁשּיהא
.ÁÈהעיר אנׁשי ּבמעמד העיר טֹובי ׁשבעה התנּו אם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָוכן

ּוכׁשּלֹוקחין חּלין. אּלּו הרי - חּלין ׁשּיהיּו הּדמים, מֹותר ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָֻֻעל
ּתבה מהם ׁשּקנּו אֹו אחר, הּכנסת ּבית מהן ּובֹונין ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּדמים
יהיּו הּׁשאר - חּמׁשין אֹו ּתֹורה ספרי אֹו ותיק, מטּפחֹות ְְְְְִִִִִֵַָָָָֻאֹו

ּׁשּירצּו מה ּבֹו ויעׂשּו ׁשהתנּו, ּכמֹו .חּלין ְְְְֲִִִֶֶַַֻ
.ËÈאדם רּבם, אֹו העיר, אנׁשי ּכל עליהן קּבלּו אם ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֻוכן
הכנסת]אחד בית עניני על אחראי ּׁשעׂשה,[שיהיה מה ּכל - ֶֶַָָָָ

ּכפי ויתנה ּׁשּיראה, מה ּכפי לבּדֹו ונֹותן מֹוכר והּוא ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָעׂשּוי,
ּׁשּיראה. ְִֶֶַמה

.Îאֹותֹו נֹותנין ּכ הּכנסת, ּבית למּכר להן ׁשּמּתר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻּכׁשם
לא זֹו, ּבמּתנה הניה לּצּבּור להם היה לא ׁשאּלּו ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹּבמּתנה,

וכןנתנּוה אֹותּה. ממׁשּכנין ולא אֹותּה, מׂשּכירין לא אבל ; ְְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹֹ
ולּתן ּולהחליף למּכר מּתרין לבנֹותן, ּכנסּיֹות ּבּתי ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָֹֻּכׁשּסֹותרין
להלוֹותן, אבל ׁשּלהן; והעפר והעצים הּלבנים ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּבמּתנה
ּבהניה אֹו ּבדמים, אּלא מהן עֹולה הּקדּׁשה ׁשאין ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻאסּור,

ּכדמים. ְִִֶָׁשהיא
.‡Îּבֹו מתּפללין ׁשהעם ּפי על אף - עיר ׁשל ְְְִִִִֶֶַַַָָָרחֹובּה

הּכנסת ּבית ואין רב, ׁשהּקּבּוץ מּפני ּובמעמדֹות, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָּבתענּיֹות
נקּבע ולא עראי ׁשהּוא מּפני קדּׁשה, ּבֹו אין - אֹותן ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹֻמכיל

-לתפּלה לתפּלה להן מתּכּנסין ׁשהעם וחצרֹות ּבּתים וכן ; ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
אּלא ּבלבד, לתפּלה אֹותן קבעּו ׁשּלא מּפני קדּׁשה; ּבהם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻאין

ּביתֹו. ּבתֹו ׁשּמתּפּלל ּכאדם ּבהן, מתּפללין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָעראי

יב ¤¤ּפרק

ליׂשראל‡. להן ּתּקן רּבנּו ּבּתֹורהמׁשה קֹורין ׁשּיהיּו , ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
יׁשהּו ׁשּלא ּכדי ּבׁשחרית, ּובחמיׁשי ּובׁשני ּבׁשּבת ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּברּבים
ׁשּיהיּו ּתּקן הּסֹופר ועזרא ּתֹורה. ׁשמיעת ּבלא ימים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹׁשלׁשה

קרנֹות יֹוׁשבי מּׁשּום ׁשּבת, ּבכל ּבמנחה ּכן [סוחריםקֹורין ְְְְְִִִֵֵַָָָָ
וחמישי] בשני לשמוע באים ׁשּיהיּושאינם ּתּקן הּוא וגם ;ְְִִֵֶַ

ּפחֹות יקראּו ולא אדם, ּבני ׁשלׁשה ּובחמיׁשי ּבׁשני ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָֹֹהּקֹורין
ּפסּוקין. ְֲִֵָָמעׂשרה

ּבׁשּבתֹות,·. ּבצּבּור: ּבּתֹורה ּבהם ׁשּקֹורין הּימים הן ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָואּלּו
חדׁשים ּובראׁשי ּופּורים,ּובמֹועדים, ּובחנּכה ּובתענּיֹות, , ְְְֲֲֲֳִִִִֵַַָָָֻ

וׁשבּוע ׁשבּוע ׁשּבכל ּובחמיׁשי ּבּנביא,ּובׁשני מפטירין ואין . ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
ּבאב ּובתׁשעה הּכּפּורים ּוביֹום טֹובים ּובימים ּבׁשּבתֹות ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָאּלא

ְִַּבלבד.
ּגדֹולים‚. אנׁשים מעׂשרה ּבפחֹות ּבצּבּור, ּבּתֹורה קֹורין ְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָָאין

חֹורין ו"וידּבר"ּבני ּפּסּוקין, מעׂשרה ּפחֹות קֹורין ואין ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָ
אנׁשים, מּׁשלׁשה ּפחֹות הּקֹורין יהיּו ולא הּמנין. מן ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָֹֹעֹולה

ּבפרׁשה מתחילין ואין[חדשה]ואין ּפסּוקין, מּׁשלׁשה ּפחֹות ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָֹ
הּקֹורא יקרא ולא ּפסּוקין, מּׁשלׁשה ּפחֹות ּבפרׁשה ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֹֹמּניחין

ּפסּוקין. מּׁשלׁשה ְְִִָָֹּפחֹות
ׁשלׁשה„. קֹוראין ׁשנים ּפסּוקין, עׂשרה ׁשּקראּו ְְְְְְֲִִִֶַָָָָָֹֹׁשלׁשה

ראׁשֹון, ארּבעה הּקֹורא ׁשהיה ּובין ארּבעה. ואחד ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשלׁשה,
מׁשּבח זה הרי - אמצעי אֹו אחרֹון, .אֹו ְְֲֲִֵֶֶַָָֻ

ואחד‰. אחד ּומּביטּכל ּתֹורה, ספר ּפֹותח הּקֹורין, מן ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ה' את 'ּברכּו אֹומר: ּכ ואחר ּבֹו, קֹורא ׁשהּוא ְְֵֵֶֶַַַָָָּבּמקֹום

ּברּו' עֹונין: העם וכל ,'ועד';המבר לעֹולם ,המבר ה' ְְְְִֶַַָָָָָָָָֹֹ
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ּבהן ׁשּנֹוהגין ּוכׁשם עֹומדין. הן ּבקדּׁשתן ׁשֹוממין, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֻׁשהן
ורּבּוץ מּכּבּוד חּוץ - ּבחרּבנן ּבהן נֹוהגין ּכ [טאטואּביּׁשּובן, ְְְְֲִִִִִֶָָָָָֻ

ּבהןה]ושטיפ עלּו אֹותן. מרּבצין ואין אֹותן מכּבדין ׁשאין ,ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ
ּבמקֹומן, אֹותן מּניחין אֹותן, ּתלׁשּו ואם יתלׁש; לא ְְְְֲִִִִִִַָָָָָֹֹעׂשבים,
לבנֹותן. ויׁשּתּדלּו רּוחם ותעֹור העם, אֹותן ׁשּיראּו ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָּכדי

.·Èאֹו ּבמקֹומֹו, אחר לבנֹות ּכדי הּכנסת ּבית סֹותרין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַאין
ׁשּמא - זה סֹותרין ּכ ואחר אחר, ּבֹונין אבל אחר, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבמקֹום

יבנּו ולא אנס, ּדבר להן כמעט].יארע אחד[אם ּכתל נפל ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
ּבֹונה - הּיׁשן.[כותל]מּמּנּו סֹותר ּכ ואחר הּיׁשן, ּבצד חדׁש ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

.‚Èאם אבל יסֹודֹותיו. חרבּו ׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶַָָָָֹּבּמה
מּיד, אֹותֹו סֹותרין - לּפל ּכתליו ׁשּנטּו אֹו יסֹודֹותיו, ְְְְִִִֶָָָָָָֹחרבּו

ּובּלילה ּבּיֹום ּבמהרה לבנֹותֹו הּׁשעה,ּומתחילין ּתדחק ׁשּמא , ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ
חרב. ְִֵֵָָויּׁשאר

.„Èּבית אבל הּמדרׁש; ּבית הּכנסת, ּבית לעׂשֹות ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֻמּתר
הּכנסת ּבית אֹותֹו עֹוׂשין אין הּמדרׁשהּמדרׁש, ּבית ׁשּקדּׁשת , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻ

מֹורידין. ולא ּבּקדׁש ּומעלין הּכנסת, ּבית קדּׁשת על ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹֻיתרה
ּתבה ּבדמיו לּקח להן יׁש הּכנסת, ּבית ׁשּמכרּו העיר ּבני ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָוכן

מטּפחֹות[לס"ת] ּבדמיה לּקח להן יׁש ּתבה, מכרּו [מעילים]; ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָ
ּתיק לֹוקחין[בית]אֹו ּתיק, אֹו מטּפחֹות מכרּו ּתֹורה; לספר ְְְְִִִִֵֶָָָ

חּמׁשין נפרדים]ּבדמיו תורה חומשי חמשה של ;[גליונות ְִָָָֻ
ּתֹורה ספר מכרּו אם אבל ּתֹורה. ספר לֹוקחין חּמׁשין, ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָֻמכרּו
קדּׁשה ׁשם ׁשאין אחר, ּתֹורה ספר אּלא ּבדמיו לֹוקחין אין -ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ

ּבמֹותריהן וכן ּתֹורה. ספר מּקדּׁשת ממהלמעלה הכסף [מותר ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֻ
.שמכרו]

.ÂËּבית אֹו הּמדרׁש, ּבית לבנֹות מעֹות העם מן ּגבּו אם ְְְִִִִֵֵֵַָָָָָוכן
אֹו ותיק, מטּפחֹות אֹו ּתבה, לקנֹות אֹו ּתֹורה,הּכנסת, ספר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָ

מּקדּׁשה אּלא אֹותֹו מׁשּנין אין - ּׁשּגבּו מה ּכל לׁשּנֹות ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻורצּו
ּׁשּגבּו מה עׂשּו אם אבל מּמּנה. חמּורה לקדּׁשה ְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָָֻקּלה

ּׁשּירצּו מה לכל הּמֹותר מׁשּנין - והֹותירּו ּכלילעׂשֹותֹו וכל . ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ
ּפרכת הּכנסת; ּכבית הּכנסת, הארֹון[וילון]ּבית ׁשעל ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

עליהן, התנּו ואם הּספרים. ּכמטּפחֹות הּספרים, ּבֹו ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָׁשּמּניחין
הּתנאי. ּכפי הן ְְֲִֵֵַַהרי

.ÊËּבבית הּכנסת? ּבית למּכר ׁשּמּתר אמּורים, ּדברים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻּבּמה
הּכפר ּבני ּדעת על אּלא אֹותֹו עׂשּו ׁשּלא ּכפרים, ׁשל ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּכנסת
ּכּלן רצּו ׁשאם והּוא ּבֹו, להתּפּלל להם ׁשּיהיה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻלבּדם,

ּכרּכין ׁשל הּכנסת ּבית אבל מֹוכרין. גדולות]למכרֹו, [ערים ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָ
ויתּפּלל ׁשּיבֹוא נעׂשה, העֹולם אנׁשי ּכל ּדעת ועל הֹואיל -ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
ואין יׂשראל, ּכל ׁשל נעׂשה - הּמדינה אל הּבא ּכל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבֹו

לעֹולם. אֹותֹו ְְִָמֹוכרין
.ÊÈלבנֹות אֹו ׁשּלהן, הּכנסת ּבית למּכר ׁשרצּו הּכפר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּבני

ספר אֹו ּתבה ּבּדמים לקנֹות אֹו אחר, הּכנסת ּבית ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבּדמים
לא אֹותֹו יעׂשה ׁשּלא הּלֹוקח, על להתנֹות צריכין - ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹֹּתֹורה
ולא העֹורֹות, ּבֹו ׁשּמעּבדין הּמקֹום והּוא ּברסקי, ולא ְְְְְְְְִִֶֶַַָָָֹֹֻמרחץ,

הּמים ּבית ולא הּטבילה, טֹוביּבית ׁשבעה התנּו ואם . ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָֹ
מכירה,[נכבדי-נבחרי] ּבׁשעת העיר אנׁשי ּבמעמד ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָהעיר

מּתר. - אּלּו ּכל ּבֹו לעׂשֹות רּׁשאי הּלֹוקח ְֲֵֵֵֶַַַַַָָֻׁשּיהא
.ÁÈהעיר אנׁשי ּבמעמד העיר טֹובי ׁשבעה התנּו אם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָוכן

ּוכׁשּלֹוקחין חּלין. אּלּו הרי - חּלין ׁשּיהיּו הּדמים, מֹותר ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָֻֻעל
ּתבה מהם ׁשּקנּו אֹו אחר, הּכנסת ּבית מהן ּובֹונין ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּדמים
יהיּו הּׁשאר - חּמׁשין אֹו ּתֹורה ספרי אֹו ותיק, מטּפחֹות ְְְְְִִִִִֵַָָָָֻאֹו

ּׁשּירצּו מה ּבֹו ויעׂשּו ׁשהתנּו, ּכמֹו .חּלין ְְְְֲִִִֶֶַַֻ
.ËÈאדם רּבם, אֹו העיר, אנׁשי ּכל עליהן קּבלּו אם ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֻוכן
הכנסת]אחד בית עניני על אחראי ּׁשעׂשה,[שיהיה מה ּכל - ֶֶַָָָָ

ּכפי ויתנה ּׁשּיראה, מה ּכפי לבּדֹו ונֹותן מֹוכר והּוא ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָעׂשּוי,
ּׁשּיראה. ְִֶֶַמה

.Îאֹותֹו נֹותנין ּכ הּכנסת, ּבית למּכר להן ׁשּמּתר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻּכׁשם
לא זֹו, ּבמּתנה הניה לּצּבּור להם היה לא ׁשאּלּו ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹּבמּתנה,

וכןנתנּוה אֹותּה. ממׁשּכנין ולא אֹותּה, מׂשּכירין לא אבל ; ְְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹֹ
ולּתן ּולהחליף למּכר מּתרין לבנֹותן, ּכנסּיֹות ּבּתי ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָֹֻּכׁשּסֹותרין
להלוֹותן, אבל ׁשּלהן; והעפר והעצים הּלבנים ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּבמּתנה
ּבהניה אֹו ּבדמים, אּלא מהן עֹולה הּקדּׁשה ׁשאין ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻאסּור,

ּכדמים. ְִִֶָׁשהיא
.‡Îּבֹו מתּפללין ׁשהעם ּפי על אף - עיר ׁשל ְְְִִִִֶֶַַַָָָרחֹובּה

הּכנסת ּבית ואין רב, ׁשהּקּבּוץ מּפני ּובמעמדֹות, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָּבתענּיֹות
נקּבע ולא עראי ׁשהּוא מּפני קדּׁשה, ּבֹו אין - אֹותן ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹֻמכיל

-לתפּלה לתפּלה להן מתּכּנסין ׁשהעם וחצרֹות ּבּתים וכן ; ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
אּלא ּבלבד, לתפּלה אֹותן קבעּו ׁשּלא מּפני קדּׁשה; ּבהם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻאין

ּביתֹו. ּבתֹו ׁשּמתּפּלל ּכאדם ּבהן, מתּפללין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָעראי

יב ¤¤ּפרק

ליׂשראל‡. להן ּתּקן רּבנּו ּבּתֹורהמׁשה קֹורין ׁשּיהיּו , ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
יׁשהּו ׁשּלא ּכדי ּבׁשחרית, ּובחמיׁשי ּובׁשני ּבׁשּבת ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּברּבים
ׁשּיהיּו ּתּקן הּסֹופר ועזרא ּתֹורה. ׁשמיעת ּבלא ימים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹׁשלׁשה

קרנֹות יֹוׁשבי מּׁשּום ׁשּבת, ּבכל ּבמנחה ּכן [סוחריםקֹורין ְְְְְִִִֵֵַָָָָ
וחמישי] בשני לשמוע באים ׁשּיהיּושאינם ּתּקן הּוא וגם ;ְְִִֵֶַ

ּפחֹות יקראּו ולא אדם, ּבני ׁשלׁשה ּובחמיׁשי ּבׁשני ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָֹֹהּקֹורין
ּפסּוקין. ְֲִֵָָמעׂשרה

ּבׁשּבתֹות,·. ּבצּבּור: ּבּתֹורה ּבהם ׁשּקֹורין הּימים הן ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָואּלּו
חדׁשים ּובראׁשי ּופּורים,ּובמֹועדים, ּובחנּכה ּובתענּיֹות, , ְְְֲֲֲֳִִִִֵַַָָָֻ

וׁשבּוע ׁשבּוע ׁשּבכל ּובחמיׁשי ּבּנביא,ּובׁשני מפטירין ואין . ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
ּבאב ּובתׁשעה הּכּפּורים ּוביֹום טֹובים ּובימים ּבׁשּבתֹות ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָאּלא

ְִַּבלבד.
ּגדֹולים‚. אנׁשים מעׂשרה ּבפחֹות ּבצּבּור, ּבּתֹורה קֹורין ְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָָאין

חֹורין ו"וידּבר"ּבני ּפּסּוקין, מעׂשרה ּפחֹות קֹורין ואין ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָ
אנׁשים, מּׁשלׁשה ּפחֹות הּקֹורין יהיּו ולא הּמנין. מן ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָֹֹעֹולה

ּבפרׁשה מתחילין ואין[חדשה]ואין ּפסּוקין, מּׁשלׁשה ּפחֹות ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָֹ
הּקֹורא יקרא ולא ּפסּוקין, מּׁשלׁשה ּפחֹות ּבפרׁשה ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֹֹמּניחין

ּפסּוקין. מּׁשלׁשה ְְִִָָֹּפחֹות
ׁשלׁשה„. קֹוראין ׁשנים ּפסּוקין, עׂשרה ׁשּקראּו ְְְְְְֲִִִֶַָָָָָֹֹׁשלׁשה

ראׁשֹון, ארּבעה הּקֹורא ׁשהיה ּובין ארּבעה. ואחד ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשלׁשה,
מׁשּבח זה הרי - אמצעי אֹו אחרֹון, .אֹו ְְֲֲִֵֶֶַָָֻ

ואחד‰. אחד ּומּביטּכל ּתֹורה, ספר ּפֹותח הּקֹורין, מן ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ה' את 'ּברכּו אֹומר: ּכ ואחר ּבֹו, קֹורא ׁשהּוא ְְֵֵֶֶַַַָָָּבּמקֹום

ּברּו' עֹונין: העם וכל ,'ועד';המבר לעֹולם ,המבר ה' ְְְְִֶַַָָָָָָָָֹֹ
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אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :ּומבר ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹוחֹוזר
ה', אּתה ּברּו - ּתֹורתֹו את לנּו ונתן העּמים, מּכל ּבנּו ְִִֶַַַַָָָָָָָָָּבחר
עד קֹורא, ּכ ואחר 'אמן'. עֹונין העם וכל הּתֹורה'; ְְִֵֵֵַַַַָָָָָָנֹותן
ה' אּתה ּברּו' :ּומבר הּספר, וגֹולל לקרֹות; ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּיׁשלים
עֹולם חּיי אמת, ּתֹורת לנּו נתן אׁשר העֹולם, מל ֱֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאלהינּו

הּתֹורה'. נֹותן ה', אּתה ּברּו - ּבתֹוכנּו ְְֵֵַַָָָָָנטעה
.Âמּפי 'אמן' ׁשּיכלה עד ּבּתֹורה, לקרֹות רּׁשאי הּקֹורא ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָאין

מחזיריןהּצּבּור - אחת אֹות ּבדקּדּוק אפּלּו וטעה, קרא . ְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָ
אּלא ּבּתֹורה, ׁשנים יקראּו ולא ּבדקּדּוק. ׁשּיקראּנה עד ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹאֹותֹו,
ויתחיל ּתחּתיו, אחר יעמד - ונׁשּתּתק קרא לבּדֹו. ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹהאחד

ּבּסֹוף. ּומבר ׁשּנׁשּתּתק; הראׁשֹון ׁשהתחיל ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָמּמקֹום
.Êׁשּבּצּבּור ּגדֹול לֹו ׁשּיאמר עד לקרֹות, רּׁשאי הּקֹורא ְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹאין

הּכנסת חּזן ואפּלּו הּכנסת[ש"ץ]לקרֹות. ראׁש אֹו -[שמש], ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַֹ
ׁשּבהן ּגדֹול אֹו הּצּבּור לֹו ׁשּיאמרּו עד מעצמֹו, קֹורא ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאינֹו

עּמֹו לעמד אחד צרי החזן]לקרֹות. ׁשהּוא[עם ּבׁשעה ְְֲִִִֶֶַָָָָֹ
הּקֹוראין. עם עֹומד ׁשהחּזן ּכדר ְְִִֵֵֶֶֶַַַָקֹורא,

.Áיׁש אחד,[מותר]הּקֹורא, ּבענין למקֹום מּמקֹום לדּלג לֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ
אל אמר ׁשּבפרׁשת ּבעׂשֹור" ו"א מֹות" "אחרי ְְְֱֲֵֶֶֶַַַָָָֹּכגֹון
מן ׁשּלא לקרֹות ׁשאסּור ּפה, על יקרא ׁשּלא והּוא, ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָֹֹֹהּכהנים;

ּכדי אּלא ּבּדּלּוג, יׁשהה ולא אחת; ּתבה אפּלּו [שיעורהּכתב ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
הּפסּוק.זמן] ּתרּגּום הּתרּגמן ְְְְִֶַַַַָָֻׁשּיׁשלים

.Ëאפּלּו לסּפר אסּור ּבּתֹורה, לקרֹות הּקֹורא ׁשהתחיל ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכיון
לּבן ּומׂשימין וׁשֹומעין, ׁשֹותקין הּכל אּלא - הלכה ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָֹּבדבר

קֹורא ּׁשהּוא ספרלמה אל העם כל "ואזני ׁשּנאמר: , ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
הּצּבּור מן לצאת ואסּור ּבׁשעה[מביהכנ"ס]הּתֹורה". ְְִִֵַַָָָָָ

לאיׁש איׁש ּבין לצאת ּומּתר קֹורא. עליהׁשהּקֹורא [בין ְִִֵֵֵֵֶַָָֻ
-לעליה] אּמנּותֹו ותֹורתֹו ּתמיד, ּבּתֹורה עֹוסק ׁשהּוא ּומי .ְִִֵֶַָָָָֻ

ּבּתֹורה. קֹורא ׁשהּקֹורא ּבׁשעה ּתֹורה ּבתלמּוד לעסק לֹו ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָֹֻמּתר
.Èמה לעם מתרּגם ּתרּגמן ׁשם ׁשּיהא נהגּו, עזרא ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֻמימֹות

הּדברים ענין העם ׁשּיבינּו ּכדי - ּבּתֹורה קֹורא .ּׁשהּקֹורא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ו ּבלבד, אחד ּפסּוק קֹורא אֹותֹווהּקֹורא ׁשּיתרּגם עד ׁשֹותק ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

לקרֹות רּׁשאי הּקֹורא ואין ׁשני. ּפסּוק וקֹורא וחֹוזר ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָֻהּתרּגמן;
אחד. מּפסּוק יתר ְְִֵֶַָָָָֻלּתרּגמן

.‡Èולא המתרּגם, מן יֹותר קֹולֹו להגּביּה רּׁשאי הּקֹורא ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַֹאין
הּקֹורא מן יֹותר קֹולֹו המתרּגם רּׁשאייגּביּה המתרּגם ואין . ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַ

רּׁשאי הּקֹורא ואין הּקֹורא; מּפי הּפסּוק ׁשּיכלה עד ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָלתרּגם,
ואין המתרּגם. מּפי הּתרּגּום ׁשּיכלה עד אחר, ּפסּוק ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָלקרֹות
ּביראה עֹומד אּלא לקֹורה, ולא לעּמּוד לא נׁשען ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֹהמתרּגם
הּקֹורא ואין ּפה. על אּלא הּכתב, מּתֹו יתרּגם ולא ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹואימה;
ּבּתֹורה'. ּכתּוב 'ּתרּגּום יאמרּו: ׁשּלא לּתרּגמן; לסּיע ְְְְְֵֶַַַַַַַָָָֹֹֻרּׁשאי

ידי על מתרּגם בחשיבות]הּגדֹול[קריאת]והּקטן וגדול ,[קטן ְְְְֵֵַַַַָָָ
המתרּגמין יהיּו ולא קטן. ידי על ׁשּיתרּגם לּגדֹול ּכבֹוד ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹואין

מתרּגם. ואחד קֹורא אחד אּלא ּכאחד, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשנים
.·Èּבצּבּור מּתרּגמין הּמקראֹות ּכל ראּובן,ולא מעׂשה : ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָֹ

אהרן" אל מׁשה "וּיאמר מן העגל ּומעׂשה ּכהנים, ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹֹּוברּכת
את ה' "וּיּגף אחד ּפסּוק ועֹוד העם", את מׁשה "וּירא ְְִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹעד

מּתרּגמ ולא נקראין, - ּבמקֹוםהעם" אמנֹון, ּובמעׂשה ין. ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹ
מּתרּגם. ולא נקרא, לא - ּדוד" ּבן "אמנֹון ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:

.‚Èאפּלּו - ּתחּלה ּבּתֹורה לקרֹות צרי ּבּנביא, ְְְֲִִִִִִַַַַָָָָהּמפטיר
לפניו ּׁשּקרא מה וקֹורא חֹוזר ּפּסּוקין, יפטירׁשלׁשה ולא ; ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ

ועׂשרים מאחד יפחֹות ולא ּתֹורה. ספר ׁשּיגלל עד ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּבּנביא,
ׁשלם ואם אינֹו[הסתיים]ּפּסּוקין; מאּלּו, ּבפחֹות הענין ְְְְִִִֵֵֵַָָָָ

ואף ּדּיֹו, - המתרּגם ותרּגמן ּפסּוקין, עׂשרה קרא ואם .ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָצרי
ׁשנים ואפּלּו קֹורא, אחד - ּובּנביא הענין. ׁשלם ׁשּלא ּפי ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹעל
מּנביא מדּלג ואינֹו אחר; לענין מענין ּומדּלג ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָמתרּגמין.
ׁשּלא ּובלבד - ּבלבד עׂשר ׁשנים ׁשל ּבּנביאים אּלא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלנביא,
ּבּדּלּוג יׁשהה לא המדּלג, וכל לתחּלתֹו; הּספר מּסֹוף ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹידּלג

ּכדי זמן]אּלא ּתרּגּומֹו.[שיעור המתרּגם ׁשּיׁשלים ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָ
.„È,ּפסּוקין ׁשלׁשה לּתרּגמן לקרֹות לֹו יׁש - ּבּנביא ְְְְְִִִֵֵַַַָָָֹֻהּקֹורא

ׁשלׁשה היּו ואם זה. אחר זה ׁשלׁשּתן מתרּגם ְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹוהמתרּגם
ּפרׁשּיֹות ׁשלׁש אחד[ענינים]ּפסּוקין אּלא לּתרּגמן יקרא לא , ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָֹֹֻ

.אחד ֶָ
.ÂËמבר ּבּנביא, אּתההּמפטיר ּברּו' אחת: ּברכה לפניו ְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָָ

ּומבר טֹובים'. ּבנביאים ּבחר אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹה'
'האל ּבּה חֹותם ראׁשֹונה, ּברכה - ּברכֹות ארּבע ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָלאחריו
ירּוׁשלים'; 'ּבֹונה ּבּה חֹותם ׁשנּיה, ּדבריו'; ּבכל ְְְְֱִִֵֵֶַָָָָָָָָהּנאמן
ּכענין ּבּה חֹותם רביעית, ּדוד'; 'מגן ּבּה חֹותם ְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָׁשליׁשית,
חדׁש ראׁש חל אם וכן ּבּתפּלה. ׁשחֹותם ּכמֹו הּיֹום, ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֻקדּׁשת
זֹו, ּבברכה חדׁש ראׁש מזּכיר ּבּנביא הּמפטיר ּבׁשּבת, ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָֹֹלהיֹות

חדׁשים. וראׁשי ויׂשראל הּׁשּבת מקּדׁש ּבּה ְְְְְֳִִֵֵֵֵַַַָָָָָוחֹותם
.ÊËהּקֹוראין הן קֹוראין[בתורה]ּכּמה ּבׁשחרית, ּבׁשּבת ? ְְְְֲִִִֵַַַַָָ

אין חמּׁשה: טֹובים, ּובימים ׁשּׁשה; הּכּפּורים, ּוביֹום ְְְֲִִִִִִִֵַָָָָׁשבעה;
חדׁשים ּבראׁשי עליהן. מֹוסיפין אבל זה, מּמנין ְְֲֲֲֳִִִִִִֵֵֶֶָָָָּפֹוחתין
הּכּפּורים ּוביֹום ּבׁשּבת ארּבעה; קֹוראין מֹועד, ׁשל ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֻּובחּלֹו
ּופּורים ּובחנּכה ׁשבּוע ׁשּבכל ּובחמיׁשי ּובׁשני ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָֻּבמנחה,
קֹוראין ּובמנחה, ּבׁשחרית הּתענּיֹות ּובימי ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַָּבׁשחרית,

עליו. מֹוסיפין ואין זה, מּמנין ּפֹוחתין אין ְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָֹׁשלׁשה:
.ÊÈהּצּבּור ּכבֹוד מּפני ּבצּבּור, ּתקרא לא הּיֹודעאּׁשה קטן . ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֹ

וכן הּקֹוראין. מּמנין עֹולה מברכין, למי ויֹודע ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָלקרֹות
הּמנין מן עֹולה הפסיקהּמפטיר ואם ּבּתֹורה; קרא ׁשהרי , ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

עֹולה אינֹו הּמפטיר, ּובין הּמׁשלים ּבין ּבקּדיׁש צּבּור ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַׁשליח
הקוראים] למנין לקרֹות[המפטיר יֹודע ּבהן היה ׁשּלא צּבּור .ְִִֵֶֶַָָָֹ

ׁשנּיה וקֹורא וחֹוזר ויֹוׁשב, ויֹורד וקֹורא עֹולה - אחד ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָאּלא
הּיֹום. אֹותֹו ׁשל הּקֹוראין מנין ׁשּיגמר עד ְְְְִִִִִֶֶַַַָֹּוׁשליׁשית,

.ÁÈ,לוי ואחריו ראׁשֹון, קֹורא ּכהן מאּלּו, קריאה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָֹּבכל
יׂשראל עםואחריו ּכהן ׁשאפּלּו הּיֹום, הּוא ּפׁשּוט ּומנהג . ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

ׁשהּוא מי וכל יׂשראל; ּגדֹול חכם לפני לקרֹות קֹודם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָהארץ
ספר ׁשּגֹולל והאחרֹון לקרֹות. קֹודם ּבחכמה, מחברֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָּגדֹול
אפּלּו מׁשלים, עֹולה לפיכ הּכל; ּכנגד ׂשכר נֹוטל ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּתֹורה,

ׁשּבּצּבּור. ִֶַָּגדֹול
.ËÈיׂשראל עֹולה ּכהן, ׁשם ּכלל.אין לוי אחריו יעלה ולא ; ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ

ּפעם וקֹורא עצמֹו, הּוא חֹוזר ראׁשֹון ׁשּקרא ּכהן לוי, ׁשם ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹאין
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ׁשּמא אחר, ּכהן אחריו יקרא לא אבל לוי; ּבמקֹום ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹׁשנּיה
לא וכן אחר'. ּכהן עלה ּולפיכ ּפסּול, 'הראׁשֹון ְְְִִֵֵֵַָָָָָֹֹֹיאמרּו:
ּפסּול'. מּׁשניהן 'אחד יאמרּו: ׁשּמא לוי, אחר לוי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹיקרא

.Îּבֹו ׁשּיׁש יֹום ּכל הּתפּלה? עם ּבּתֹורה הּקריאה סדר ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכיצד
ׁשחרית, ּתפּלת צּבּור ׁשליח ׁשּיגמר אחר - מּוסף ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָֹּתפּלת
מן אחד לאחד וקֹורא ּתֹורה ספר ּומֹוציא קּדיׁש, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָאֹומר

ּבּתֹורה וקֹורין ועֹולין ּתֹורההּצּבּור, ספר מחזיר ּוכׁשּגֹומרין, ; ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ
ׁשּיׁש וימים מּוסף. ּתפּלת ּומתּפללין קּדיׁש, ואֹומר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָלמקֹומֹו,
הּמפטיר; ׁשּיעלה קדם קּדיׁש לֹומר נהגּו ּומּוסף, מפטיר ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּבהן

הּמפטיר. אחר קּדיׁש לֹומר ׁשּנהגּו מקֹומֹות ְְְֲִִֵֶַַַַַַָויׁש
.‡Îׁשליח ׁשּיגמר אחר הּכּפּורים, ויֹום ׁשּבת ׁשל ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֹּבמנחה

הּיֹום וסדר לדוד" "ּתהּלה לציון"]צּבּור קּדיׁש,["ובא אֹומר , ְְְִִִִֵֵֶַַָָ
קּדיׁש, ואֹומר ּומחזירֹו, ּבֹו וקֹורין ּתֹורה ספר ְְְִִִִֵֵֶַַָּומֹוציא
ּכ ואחר ּבמנחה, קֹוראין - ּבתענּיֹות וכן מנחה. ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָּומתּפללין
לא טֹוב, ּביֹום אבל מנחה; ּתפּלת ּומתּפללין קּדיׁש, ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָֹאֹומר

ּבמנחה. לקרֹות ְְְֲִִָָנהגּו
.·Îאֹומר ׁשחרית, ּתפּלת ּכׁשּגֹומר - מּוסף ּבֹו ׁשאין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָויֹום

ואֹומר ּומחזירֹו, ּבֹו וקֹוראין ּתֹורה ספר ּומֹוציא ְְְְִִִִֵֵֶַַָקּדיׁש,
ּכדר הּיֹום, וסדר לדוד" "ּתהּלה אֹומר ּכ ואחר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָקּדיׁש;

נפטרין והעם קּדיׁש, ואֹומר יֹום; ּבכל .ׁשאֹומרים ְְְְְִִִִֵֶַָָָָ
.‚Îּבחּמׁשין קֹוראין עצמו]אין בפני חומש לכל קלף גלילי -] ְִִֵַָֻ

הּצּבּור ּכבֹוד מּׁשּום ּכנסּיֹות, ּתֹורהּבבּתי ספר ּגֹוללין ואין ; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָ
להיֹותן עליהם יטריח ׁשּלא הּצּבּור, טרח מּפני ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹּבצּבּור,
ענינים, ׁשני לקרֹות צרכּו אם ,לפיכ ׁשּיגלל. עד ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָֹעֹומדין
אחד ענין אחד איׁש יקרא ולא ּתֹורֹות; ספרי ׁשני ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָֹמֹוציאין

ּפגּוםּבׁשּתי ראׁשֹון 'ספר יאמרּו: ׁשּמא ּולפיכּתֹורֹות, היה, ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹ
ּבּׁשני'. ִֵַָָקרא

.„Îמּבחּוץ ּגֹוללֹו ּתֹורה, ספר הּגֹולל הקשירהּכל [מתחיל ְִֵֵֶַַָָ
הכתב] שאחורי החיצוני מהּדקֹומהצד ּוכׁשהּוא הקשר], ,[את ְְְֶַ

מּבפנים הכתב]מהּדקֹו של על[מהצד להעמידֹו וצרי ; ְְְְְֲִִִִִַַַָ
ּבֹו, ׁשּקֹוראין אחר ּתֹורה ספר ׁשּמֹוציאין מקֹום ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָהּתפר.
רּׁשאין הּצּבּור אין - להצניעֹו אחר לבית אֹותֹו ְְְִִִִִִֵֵַַַַַָּומֹוליכין
עד אחריו, והן אֹותֹו וילּוּו ּתֹורה; ספר ׁשּיצא עד ְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלצאת,

ּבֹו. אֹותֹו ׁשּמצניעין ְִִֶַַָהּמקֹום

יג ¤¤ּפרק

הּתֹורה‡. את ׁשּמׁשלימין יׂשראל, ּבכל הּפׁשּוט ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּמנהג
וקֹורין הּסּכֹות, חג ׁשאחר ּבׁשּבת מתחילין אחת: ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָֻּבׁשנה
ּבּׁשליׁשית נח", ּתֹולדת "אּלה ּבּׁשנּיה "ּבראׁשית", ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹּבסדר
עד הּזה, הּסדר על והֹולכין וקֹוראין אברם", אל ה' ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ"וּיאמר

הּסּכֹות ּבחג הּתֹורה הּתֹורהׁשּגֹומרין את ׁשּמׁשלים מי ויׁש . ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֻ
ּפׁשּוט. מנהג ואינֹו ׁשנים, ְְְִִֵָָָָֹּבׁשלׁש

ׁשּבספר·. קללֹות קֹורין ׁשּיהיּו ליׂשראל, להן ּתּקן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָעזרא
ּתֹורה וׁשּבמׁשנה עצרת; קדם תבא]'וּיקרא', כי קדם[פ' , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹ

סיני", "ּבמדּבר קֹוראין ׁשּיהּו הּפׁשּוט, והּמנהג הּׁשנה. ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹראׁש
נּצבים", ו"אּתם ּבאב; ּתׁשעה אחר "ואתחּנן", עצרת; ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹקדם
ּבׁשנה הּפסח קדם אהרן", את ו"צו הּׁשנה; ראׁש ְְֲֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֹקדם

סדרין, ׁשני ּבׁשחרית ׁשּקֹורין ׁשּבתֹות יׁש ,לפיכ ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָּפׁשּוטה.
ו"אם סיני" ּו"ּבהר ּתהיה", ו"זאת תזריע" ּכי "אּׁשה ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָֹּכגֹון:
אֹותן ויקראּו ּבׁשנה, ׁשּיׁשלימּו ּכדי - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻּבחּקתי",

ּבעֹונתן. ְְִַָָָהּסדרים
ּבמנחה,‚. קֹוראין ׁשם - ּבׁשחרית ּבׁשּבת ׁשּמפסיקין ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָמקֹום

הּבאה ּולׁשּבת ּובחמיׁשי, ראׁשֹונה,ּובׁשני ׁשּבת ּכיצד? . ְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָ
"אּלה קֹורין ּבמנחה, "ּבראׁשית"; ּבסדר ּבׁשחרית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָקֹורין
וכן ּובחמיׁשי; ּבׁשני וכן יֹותר; אֹו ּפסּוקין עׂשרה נח" ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָֹֹּתֹולדת
וקֹורא נח", ּתֹולדת מ"אּלה מתחילין ּבׁשחרית, הּבאה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹלׁשּבת
ּבכל ּומפטירין הּׁשנה. ּכל קֹוראין זֹו ּדר ועל הּסדר. סֹוף ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָעד

ּבּתֹורה. ׁשּקראּו מעין ּבּנביא וׁשּבת ְְִֵֵֶַַַַָָָָָׁשּבת
חדׁשים„. מּפרׁשתּבראׁשי ּפסּוקין ׁשלׁשה קֹורא הראׁשֹון - ְְְֳִִִִֵֵַָָָָָָֹ

הראׁשֹון ׁשּקרא ׁשליׁשי ּפסּוק וקֹורא חֹוזר והּׁשני ּוׁשני"צו"; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
ּפסּוקין; ׁשלׁשה ּבּפרׁשה ׁשּיׁשּיר ּכדי ׁשאחריו, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּפסּוקין
"ּוביֹום עם הּׁשני ׁשּׁשּיר ּפסּוקין ׁשלׁשה קֹורא ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָֹוהּׁשליׁשי
ראׁש חל ואם חדׁשיכם". "ּובראׁשי קֹורא והרביעי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהּׁשּבת";
אחד, ּבׁשחרית: ספרים ׁשני מֹוציאין ּבׁשּבת, להיֹות ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹחדׁש
הּמׁשלים ּבֹו קֹורא והּׁשני, ׁשּבת; אֹותּה סדר ּבֹו ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָקֹורין

חדׁש[השביעי] ראׁש ענין קרא ואם חדׁשיכם". ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ"ּובראׁשי
הּמפטיר השבוע]ּבׁשּבת פרשת השלימו כבר לפניו קֹורא[כי - ְְִֵַַַָ

כן] הסוברים על בדיעבד להסתמך מּדי[ניתן "והיה ּומפטירין .ְְִִִֵַָָ
מפטירין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל אב חדׁש וראׁש ּבחדׁשֹו". ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹחדׁש
להיֹות ׁשחל חדׁש וראׁש נפׁשי". ׂשנאה ּומֹועדיכם ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ"חדׁשיכם
יהֹונתן, לֹו "וּיאמר ׁשּלפניו ּבׁשּבת מפטירין ּבּׁשּבת, ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּבאחד

חדׁש". ֶָָֹמחר
וחֹותם‰. טֹוב, ּבדבר ּפֹותח - ּבּתֹורה לקרֹות העֹולה ְְְִֵֵֶַַָָָָָּכל

טֹוב "זכרּבדבר עד קֹורא הראׁשֹון - "האזינּו" ּבפרׁשת אבל . ְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָֹ
עד עֹולם" ימֹות מ"זכר מתחיל והּׁשני עֹולם", ְְְְְִִִֵַַַָָֹימֹות
וּינאץ", ה' "וּירא עד מ"ירּכיבהּו" והּׁשליׁשי ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַָ"ירּכיבהּו",
"לּו מן והחמיׁשי חכמּו", "לּו עד ה'" "וּירא מן ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָוהרביעי
אּׂשא "ּכי מן והּׁשּׁשי ידי", ׁשמים אל אּׂשא "ּכי עד ְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָחכמּו"
ּבענינֹות ּבּה ּפֹוסקין ולּמה הּׁשירה. סֹוף עד ידי" ׁשמים ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָאל

ּבת העם ׁשּיחזרּו ּכדי ּתֹוכחה, ׁשהיא מּפני ׁשּובה.אּלּו? ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
.Âּבבית אֹותן לקרֹות מּתר הּתֹורה, ׁשּבסֹוף ּפסּוקין ְְְְְִִֵֶַָָָָֻׁשמֹונה

מעׂשרה ּבפחֹות מׁשההּכנסת ּומּפי ּתֹורה, ׁשהּכל ּפי על אף ; ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
מׁשה מיתת אחר ׁשהן ּומׁשמען הֹואיל הן, הּגבּורה ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמּפי

אֹותן. לקרֹות ליחיד מּתר ּולפיכ נׁשּתּנּו; הרי ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֻרּבנּו,
.Êּכהנים ׁשּבתֹורת אחדקללֹות אּלא ּבהן, מפסיקין אין - ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

ּבפסּוק ּומסּים ׁשּלפניהן, ּבפסּוק מתחיל אֹותן; ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָקֹורא
ּבהן, לפסק רצה אם - ּתֹורה ׁשּבמׁשנה ּוקללֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּלאחריהן.
קֹורא אחד אּלא ּבהן, לפסק ׁשּלא העם נהגּו ּוכבר ְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֹּפֹוסק;

ָאֹותן.
.Áּבענין וקֹוראין הּכּפּורים, ּוליֹום לּמֹועדֹות, ְְְְְְֲִִִִִִַַַַמפסיקין

הּׁשּבת ּבסדר לא ׁשּיהיּוהּמֹועד, ליׂשראל, להן ּתּקן ּומׁשה . ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
יֹום, ׁשל ּבענינֹו ודֹורׁשים וׁשֹואלין ענינֹו; מֹועד, ּבכל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶָָָקֹוראין
הּמֹועדֹות ּבפרׁשת ּבפסח, קֹורין? הן ּומה ּומֹועד. מֹועד ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָּבכל
ראׁשֹון טֹוב ּביֹום לקרֹות העם נהגּו ּוכבר ּכהנים. ְְְְֲֲִִִֶַָָָָֹׁשּבתֹורת
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ׁשּמא אחר, ּכהן אחריו יקרא לא אבל לוי; ּבמקֹום ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹׁשנּיה
לא וכן אחר'. ּכהן עלה ּולפיכ ּפסּול, 'הראׁשֹון ְְְִִֵֵֵַָָָָָֹֹֹיאמרּו:
ּפסּול'. מּׁשניהן 'אחד יאמרּו: ׁשּמא לוי, אחר לוי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹיקרא

.Îּבֹו ׁשּיׁש יֹום ּכל הּתפּלה? עם ּבּתֹורה הּקריאה סדר ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכיצד
ׁשחרית, ּתפּלת צּבּור ׁשליח ׁשּיגמר אחר - מּוסף ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָֹּתפּלת
מן אחד לאחד וקֹורא ּתֹורה ספר ּומֹוציא קּדיׁש, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָאֹומר

ּבּתֹורה וקֹורין ועֹולין ּתֹורההּצּבּור, ספר מחזיר ּוכׁשּגֹומרין, ; ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ
ׁשּיׁש וימים מּוסף. ּתפּלת ּומתּפללין קּדיׁש, ואֹומר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָלמקֹומֹו,
הּמפטיר; ׁשּיעלה קדם קּדיׁש לֹומר נהגּו ּומּוסף, מפטיר ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּבהן

הּמפטיר. אחר קּדיׁש לֹומר ׁשּנהגּו מקֹומֹות ְְְֲִִֵֶַַַַַַָויׁש
.‡Îׁשליח ׁשּיגמר אחר הּכּפּורים, ויֹום ׁשּבת ׁשל ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֹּבמנחה

הּיֹום וסדר לדוד" "ּתהּלה לציון"]צּבּור קּדיׁש,["ובא אֹומר , ְְְִִִִֵֵֶַַָָ
קּדיׁש, ואֹומר ּומחזירֹו, ּבֹו וקֹורין ּתֹורה ספר ְְְִִִִֵֵֶַַָּומֹוציא
ּכ ואחר ּבמנחה, קֹוראין - ּבתענּיֹות וכן מנחה. ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָּומתּפללין
לא טֹוב, ּביֹום אבל מנחה; ּתפּלת ּומתּפללין קּדיׁש, ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָֹאֹומר

ּבמנחה. לקרֹות ְְְֲִִָָנהגּו
.·Îאֹומר ׁשחרית, ּתפּלת ּכׁשּגֹומר - מּוסף ּבֹו ׁשאין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָויֹום

ואֹומר ּומחזירֹו, ּבֹו וקֹוראין ּתֹורה ספר ּומֹוציא ְְְְִִִִֵֵֶַַָקּדיׁש,
ּכדר הּיֹום, וסדר לדוד" "ּתהּלה אֹומר ּכ ואחר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָקּדיׁש;

נפטרין והעם קּדיׁש, ואֹומר יֹום; ּבכל .ׁשאֹומרים ְְְְְִִִִֵֶַָָָָ
.‚Îּבחּמׁשין קֹוראין עצמו]אין בפני חומש לכל קלף גלילי -] ְִִֵַָֻ

הּצּבּור ּכבֹוד מּׁשּום ּכנסּיֹות, ּתֹורהּבבּתי ספר ּגֹוללין ואין ; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָ
להיֹותן עליהם יטריח ׁשּלא הּצּבּור, טרח מּפני ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹּבצּבּור,
ענינים, ׁשני לקרֹות צרכּו אם ,לפיכ ׁשּיגלל. עד ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָֹעֹומדין
אחד ענין אחד איׁש יקרא ולא ּתֹורֹות; ספרי ׁשני ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָֹמֹוציאין

ּפגּוםּבׁשּתי ראׁשֹון 'ספר יאמרּו: ׁשּמא ּולפיכּתֹורֹות, היה, ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹ
ּבּׁשני'. ִֵַָָקרא

.„Îמּבחּוץ ּגֹוללֹו ּתֹורה, ספר הּגֹולל הקשירהּכל [מתחיל ְִֵֵֶַַָָ
הכתב] שאחורי החיצוני מהּדקֹומהצד ּוכׁשהּוא הקשר], ,[את ְְְֶַ

מּבפנים הכתב]מהּדקֹו של על[מהצד להעמידֹו וצרי ; ְְְְְֲִִִִִַַַָ
ּבֹו, ׁשּקֹוראין אחר ּתֹורה ספר ׁשּמֹוציאין מקֹום ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָהּתפר.
רּׁשאין הּצּבּור אין - להצניעֹו אחר לבית אֹותֹו ְְְִִִִִִֵֵַַַַַָּומֹוליכין
עד אחריו, והן אֹותֹו וילּוּו ּתֹורה; ספר ׁשּיצא עד ְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלצאת,

ּבֹו. אֹותֹו ׁשּמצניעין ְִִֶַַָהּמקֹום

יג ¤¤ּפרק

הּתֹורה‡. את ׁשּמׁשלימין יׂשראל, ּבכל הּפׁשּוט ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּמנהג
וקֹורין הּסּכֹות, חג ׁשאחר ּבׁשּבת מתחילין אחת: ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָֻּבׁשנה
ּבּׁשליׁשית נח", ּתֹולדת "אּלה ּבּׁשנּיה "ּבראׁשית", ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹּבסדר
עד הּזה, הּסדר על והֹולכין וקֹוראין אברם", אל ה' ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ"וּיאמר

הּסּכֹות ּבחג הּתֹורה הּתֹורהׁשּגֹומרין את ׁשּמׁשלים מי ויׁש . ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֻ
ּפׁשּוט. מנהג ואינֹו ׁשנים, ְְְִִֵָָָָֹּבׁשלׁש

ׁשּבספר·. קללֹות קֹורין ׁשּיהיּו ליׂשראל, להן ּתּקן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָעזרא
ּתֹורה וׁשּבמׁשנה עצרת; קדם תבא]'וּיקרא', כי קדם[פ' , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹ

סיני", "ּבמדּבר קֹוראין ׁשּיהּו הּפׁשּוט, והּמנהג הּׁשנה. ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹראׁש
נּצבים", ו"אּתם ּבאב; ּתׁשעה אחר "ואתחּנן", עצרת; ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹקדם
ּבׁשנה הּפסח קדם אהרן", את ו"צו הּׁשנה; ראׁש ְְֲֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֹקדם

סדרין, ׁשני ּבׁשחרית ׁשּקֹורין ׁשּבתֹות יׁש ,לפיכ ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָּפׁשּוטה.
ו"אם סיני" ּו"ּבהר ּתהיה", ו"זאת תזריע" ּכי "אּׁשה ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָֹּכגֹון:
אֹותן ויקראּו ּבׁשנה, ׁשּיׁשלימּו ּכדי - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻּבחּקתי",

ּבעֹונתן. ְְִַָָָהּסדרים
ּבמנחה,‚. קֹוראין ׁשם - ּבׁשחרית ּבׁשּבת ׁשּמפסיקין ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָמקֹום

הּבאה ּולׁשּבת ּובחמיׁשי, ראׁשֹונה,ּובׁשני ׁשּבת ּכיצד? . ְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָ
"אּלה קֹורין ּבמנחה, "ּבראׁשית"; ּבסדר ּבׁשחרית ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָקֹורין
וכן ּובחמיׁשי; ּבׁשני וכן יֹותר; אֹו ּפסּוקין עׂשרה נח" ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָֹֹּתֹולדת
וקֹורא נח", ּתֹולדת מ"אּלה מתחילין ּבׁשחרית, הּבאה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹלׁשּבת
ּבכל ּומפטירין הּׁשנה. ּכל קֹוראין זֹו ּדר ועל הּסדר. סֹוף ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָעד

ּבּתֹורה. ׁשּקראּו מעין ּבּנביא וׁשּבת ְְִֵֵֶַַַַָָָָָׁשּבת
חדׁשים„. מּפרׁשתּבראׁשי ּפסּוקין ׁשלׁשה קֹורא הראׁשֹון - ְְְֳִִִִֵֵַָָָָָָֹ

הראׁשֹון ׁשּקרא ׁשליׁשי ּפסּוק וקֹורא חֹוזר והּׁשני ּוׁשני"צו"; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
ּפסּוקין; ׁשלׁשה ּבּפרׁשה ׁשּיׁשּיר ּכדי ׁשאחריו, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּפסּוקין
"ּוביֹום עם הּׁשני ׁשּׁשּיר ּפסּוקין ׁשלׁשה קֹורא ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָֹוהּׁשליׁשי
ראׁש חל ואם חדׁשיכם". "ּובראׁשי קֹורא והרביעי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהּׁשּבת";
אחד, ּבׁשחרית: ספרים ׁשני מֹוציאין ּבׁשּבת, להיֹות ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹחדׁש
הּמׁשלים ּבֹו קֹורא והּׁשני, ׁשּבת; אֹותּה סדר ּבֹו ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָקֹורין

חדׁש[השביעי] ראׁש ענין קרא ואם חדׁשיכם". ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ"ּובראׁשי
הּמפטיר השבוע]ּבׁשּבת פרשת השלימו כבר לפניו קֹורא[כי - ְְִֵַַַָ

כן] הסוברים על בדיעבד להסתמך מּדי[ניתן "והיה ּומפטירין .ְְִִִֵַָָ
מפטירין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל אב חדׁש וראׁש ּבחדׁשֹו". ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹחדׁש
להיֹות ׁשחל חדׁש וראׁש נפׁשי". ׂשנאה ּומֹועדיכם ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ"חדׁשיכם
יהֹונתן, לֹו "וּיאמר ׁשּלפניו ּבׁשּבת מפטירין ּבּׁשּבת, ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּבאחד

חדׁש". ֶָָֹמחר
וחֹותם‰. טֹוב, ּבדבר ּפֹותח - ּבּתֹורה לקרֹות העֹולה ְְְִֵֵֶַַָָָָָּכל

טֹוב "זכרּבדבר עד קֹורא הראׁשֹון - "האזינּו" ּבפרׁשת אבל . ְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָֹ
עד עֹולם" ימֹות מ"זכר מתחיל והּׁשני עֹולם", ְְְְְִִִֵַַַָָֹימֹות
וּינאץ", ה' "וּירא עד מ"ירּכיבהּו" והּׁשליׁשי ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַָ"ירּכיבהּו",
"לּו מן והחמיׁשי חכמּו", "לּו עד ה'" "וּירא מן ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָוהרביעי
אּׂשא "ּכי מן והּׁשּׁשי ידי", ׁשמים אל אּׂשא "ּכי עד ְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָחכמּו"
ּבענינֹות ּבּה ּפֹוסקין ולּמה הּׁשירה. סֹוף עד ידי" ׁשמים ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָאל

ּבת העם ׁשּיחזרּו ּכדי ּתֹוכחה, ׁשהיא מּפני ׁשּובה.אּלּו? ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
.Âּבבית אֹותן לקרֹות מּתר הּתֹורה, ׁשּבסֹוף ּפסּוקין ְְְְְִִֵֶַָָָָֻׁשמֹונה

מעׂשרה ּבפחֹות מׁשההּכנסת ּומּפי ּתֹורה, ׁשהּכל ּפי על אף ; ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
מׁשה מיתת אחר ׁשהן ּומׁשמען הֹואיל הן, הּגבּורה ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמּפי

אֹותן. לקרֹות ליחיד מּתר ּולפיכ נׁשּתּנּו; הרי ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֻרּבנּו,
.Êּכהנים ׁשּבתֹורת אחדקללֹות אּלא ּבהן, מפסיקין אין - ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

ּבפסּוק ּומסּים ׁשּלפניהן, ּבפסּוק מתחיל אֹותן; ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָקֹורא
ּבהן, לפסק רצה אם - ּתֹורה ׁשּבמׁשנה ּוקללֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּלאחריהן.
קֹורא אחד אּלא ּבהן, לפסק ׁשּלא העם נהגּו ּוכבר ְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֹּפֹוסק;

ָאֹותן.
.Áּבענין וקֹוראין הּכּפּורים, ּוליֹום לּמֹועדֹות, ְְְְְְֲִִִִִִַַַַמפסיקין

הּׁשּבת ּבסדר לא ׁשּיהיּוהּמֹועד, ליׂשראל, להן ּתּקן ּומׁשה . ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
יֹום, ׁשל ּבענינֹו ודֹורׁשים וׁשֹואלין ענינֹו; מֹועד, ּבכל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶָָָקֹוראין
הּמֹועדֹות ּבפרׁשת ּבפסח, קֹורין? הן ּומה ּומֹועד. מֹועד ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָּבכל
ראׁשֹון טֹוב ּביֹום לקרֹות העם נהגּו ּוכבר ּכהנים. ְְְְֲֲִִִֶַָָָָֹׁשּבתֹורת
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wfg zxecdn jezn

אֹו "ׁשֹור ׁשני, טֹוב ּוביֹום ּגלּגל; ּבפסח ּומפטירין ְְְְְִִִִִֵֶַַָ"מׁשכּו",
לי";כ "קּדׁש ּבּׁשליׁשי, יאׁשּיהּו. ּבפסח ּומפטירין ׂשב", ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָֹ

ּבּׁשּׁשי, ;"ל "ּפסל ּבחמיׁשי, ּתלוה"; ּכסף "אם ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָּברביעי,
אחרֹון, טֹוב ּביֹום ּבמֹועדֹו". הּפסח את יׂשראל בני ְְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַָָ"ויעׂשּו
ּדוד"; "וידּבר ּומפטירין הּׁשירה, סֹוף עד ּבׁשּלח" ְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָ"ויהי
לעמד". ּבנב הּיֹום "עֹוד ּומפטירין הּבכֹור", "ּכל ְְְְֲִִִִַַַַַָֹֹּובּׁשמיני,

.Ëׁשּקֹוריןּבעצרת ּפׁשּוט, ּומנהג ׁשבּועֹות". "ׁשבעה קֹורין , ְְֲִִִִֶֶֶָָָָָ
ּבּמרּכבה; ּומפטירין הּׁשליׁשי", "ּבחדׁש ראׁשֹון טֹוב ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹּביֹום

ּבחבּקּוק. ּומפטירין הּמֹועדֹות, ּבפרׁשת קֹורין ְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָּובּׁשני
.Èהּׁשנה לחדׁש".ּבראׁש ּבאחד הּׁשביעי "ּבחדׁש קֹורין , ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ

ׂשרה", את ּפקד "וה' ראׁשֹון ּביֹום ׁשּקֹורין ּפׁשּוט, ְְִִִֶֶַַָָָָָּומנהג
קֹוריןּומפטירין ּובּׁשני הרמתים"; מן אחד איׁש "ויהי ְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָ

אפרים". לי יּקיר "הבן ּומפטירין נּסה", ְְְֱֲִִִִִִִֵֶַַַָָֹ"והאלהים
.‡Èהּכּפּורים ּומפטיריןּביֹום מֹות", "אחרי קֹורין ּבׁשחרית ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַ

ׁשּב"אחרי ּבעריֹות קֹורין ּבמנחה ונּׂשא"; רם אמר ּכה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹ"ּכי
ויחזר מהן, ּבאחת ׁשּנכׁשל מי ּכל ויּכלם ׁשּיזּכר ּכדי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹמֹות",

ּביֹונה. מפטיר ּבּתֹורה, ׁשּקֹורא והּׁשליׁשי ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָּבתׁשּובה;
.·Èמֹועדֹות,ּבסּכֹות ּבפרׁשת קֹורין הראׁשֹונים ימים ּבׁשני , ְְְֲִִִִִֵַָָָָֻ

"הּנה ראׁשֹון ּביֹום ׁשניּומפטירין ּוביֹום לה'", ּבא יֹום ְְְִִִִִֵֵַַָ
"ּכל קֹורין אחרֹון טֹוב ּוביֹום ׁשלמה"; הּמל אל ְְֲֲִִֶֶֶַַַָָֹֹ"ויּקהלּו
קֹורין ּולמחר ׁשלמה"; ּככּלֹות "ויהי ּומפטירין ְְְְְְִִִִַַַַָָֹֹהּבכֹור",
מי ויׁש ׁשלמה", "וּיעמד ּומפטירין הּברכה", ְְְְְֲִִִֵַַַַָָֹֹֹֹ"וזאת
קֹורין החג, ימֹות ּובׁשאר מׁשה". מֹות אחרי "ויהי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּמפטיר

החג. ְְְֶָָּבקרּבנֹות
.‚È?ויֹוםּכיצד יֹום ׁשּתיּבכל קֹורא מֹועד, ׁשל מחּלֹו ְְֵֵֵֵֵֶַָָֻ

מֹועד, ׁשל חּלֹו ּתחּלת ׁשהּוא הּׁשליׁשי, ּבּיֹום ְְִִִִֵֶֶַַַָָֻּפרׁשּיֹות:
הּׁשליׁשי", "ּובּיֹום קֹורא ולוי הּׁשני", "ּובּיֹום הּכהן ְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַֹקֹורא
וקֹורא חֹוזר והרביעי הּׁשליׁשי", "בּיֹום קֹורא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָויׂשראל
ׁשהּוא הרביעי, ּבּיֹום וכן הּׁשליׁשי". "ּובּיֹום הּׁשני" ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָ"ּבּיֹום
"ּובּיֹום הּׁשליׁשי" "ּובּיֹום קֹורין מֹועד, ׁשל חּלֹו ׁשל ְִִִִֵֵֶֶַַַֻׁשני

זֹו. ּדר על ְִִֶֶַָהרביעי"
.„Èהּכּפּורים ּביֹום וכן טֹובים, מּימים ויֹום יֹום ְְְִִִִִֵַָָָּבכל

ּבׁשחרית ספרים ׁשני מֹוציאין - הּפסח ימי :ּובׁשבעת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָ
והּׁשני, ׁשאמרנּו; הענינֹות אּלּו ּתחּלה ּבֹו קֹורין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָהאחד,
הּפקּודים. ּבחּמׁש האמּור הּיֹום אֹותֹו קרּבן ּבֹו ְְְִִַַַָָָָֻקֹורין

ּבּנביא. הּמפטיר הּוא הּקרּבן, ענין ְְְְִִִֵַַַַַַָָָוהּקֹורא
.ÂËאם ׁשלׁשה, אֹו ספרים, ׁשני ׁשּמֹוציאין יֹום ְְְְִִִִֵֶָָָֹּבכל

קּדיׁש אֹומר הראׁשֹון את ּכׁשּמחזיר זה, אחר זה ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָהֹוציאּו
ּוכבר קּדיׁש. אֹומר האחרֹון, את ּוכׁשּמחזיר הּׁשני; ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָּומֹוציא

ׁשּקֹוראאמרנּו אחר קּדיׁש לֹומר הּפׁשּוט, ׁשהּמנהג , ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָ
ּבּנביא. מפטירין ּכ ואחר לעֹולם, ְְְְִִִִַַַַַַָָָהּמׁשלים

.ÊËּבין ּבפסח ּבין מֹועד, ׁשל ּבחּלֹו להיֹות ׁשחלה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשּבת
ׁשּבת ּבאֹותּה קֹורין אלי";ּבסּכֹות, אמר אּתה "ראה ְְְִֵֵֵַַַָָָֹֻ

ּבתֹו היתה ואם היבׁשֹות", "העצמֹות ּבפסח ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָּומפטירין
גֹוג". ּבא "ּביֹום ְֶָֹהחג,

.ÊÈסֹוףּבחנּכה עד ּכהנים מּברּכת קֹורין ראׁשֹון, ּביֹום - ְְֲֲִִִִִַַַָֹֻ

נׂשיא קרּבן קֹורין ׁשני, ּוביֹום הראׁשֹון; ּבּיֹום הּמקריב ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָקרּבן
הּׁשמיני מּיֹום קֹורין הּׁשמיני, יֹום עד וכן ּבּׁשני; ְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַׁשהקריב
ׁשל ּבׁשּבת ּומפטירין הּסדר. סֹוף עד הּקרּבנֹות, ּכל סֹוף ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָעד
מפטירין ׁשּבתֹות, ׁשּתי היּו ואם זכריה; ּבנרֹות ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֻחנּכה,
ׁשלמה. ּבנרֹות ּובּׁשנּיה זכריה, ּבנרֹות ראׁשֹונה ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָֹֹּבׁשּבת
קֹורין ּבפּורים, ּבּנביא. ׁשּמפטיר הּוא חנּכה, ּבענין ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָֻוהּקֹורא

עמלק". "וּיבא ְֲֲִֵַַָָֹּבׁשחרית
.ÁÈּבאב ּבנים"ּבתׁשעה תֹוליד "ּכי ּבׁשחרית קֹורין , ְְְְֲִִִִִִַָָָ

מׁשה", "ויחל קֹורין ּובמנחה אסיפם"; "אסף ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹֹּומפטירין
על מתעּנין ׁשאנּו הּתענּיֹות ּובׁשאר הּתענּיֹות. ימי ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָּכׁשאר
הראׁשֹון, ּומנחה: ּבׁשחרית קֹורין לאבֹותינּו, ּׁשארע ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָמה
והּׁשליׁשי, הּׁשני וקֹורא ּפסּוקים; ארּבעה "ויחל" ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָקֹורא

עּמ עׂשה אני "אׁשר עד "ל ׁשּגֹוזריןמ"ּפסל ּובתענּיֹות ." ְְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶַַָָֹ
ּבהן, וכּיֹוצא ודבר ּבּצרת ּכגֹון הּצרֹות, מּפני הּצּבּור ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאֹותן

ּוקללֹות ּברכֹות בחוקותי]קֹורין העם[שבפ' ׁשּיׁשּובּו ּכדי , ְְְִֵֶָָָָָ
אֹותן. ּכׁשּיׁשמעּו לבבם ְְְְְִִֶַָָָָויּכנע

.ËÈּבאב לתׁשעה קדם מפטירין להיֹות יׂשראל, ּכל ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹנהגּו
ּתֹוכחה ּבדברי ׁשּבתֹות, מפטיריןּבׁשלׁש ראׁשֹונה, ׁשּבת - ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹ

"איכה ׁשליׁשית, יׁשעיהּו"; "חזֹון ׁשנּיה, ירמיהּו"; ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָ"ּדברי
מפטירין ּבאב, ּתׁשעה ׁשאחר ׁשּבת וכן לזֹונה". ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָהיתה
מפטירין להיֹות ּבערינּו, ּפׁשּוט ּומנהג עּמי". נחמּו, ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָ"נחמּו
הּׁשנה; ראׁש עד ּבאב ּתׁשעה מאחר יׁשעיהּו, ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֹּבנחמֹות
"ׁשּובה, מפטירין הּכּפּורים, ויֹום הּׁשנה ראׁש ׁשּבין ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹוׁשּבת

ְִֵָיׂשראל".
.Îּבׁשּבת להיֹות ׁשחל אדר חדׁש ּבפרׁשתראׁש קֹורין , ְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹֹ

חדׁש ראׁש חל אם וכן הּכהן". ּב"יהֹוידע ּומפטירין ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹֹׁשקלים,
הּׁשּבת ּבתֹו להיֹות השבוע]אדר ּבערב[באמצע ואפּלּו , ְְְֲֲִִֶֶַַַָָ

ׁשקלים. ּבפרׁשת ׁשּלפניו ּבׁשּבת וקֹורין מקּדימין ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָׁשּבת,
"זכֹור" ּפרׁשת קֹורין ה'ּבּׁשנּיה, אמר "ּכה ּומפטירין: , ְְִִִִַַַַָָָָָֹ

ּפּורים ׁשחל ּכל ׁשנּיה? ׁשּבת היא זֹו ואי ּפקדּתי". ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָצבאֹות,
"ּפרה קֹורין ּבּׁשליׁשית, ׁשּבת. ּבערב ואפּלּו ּבתֹוכּה, ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָלהיֹות
זֹו ואי טהֹורים". מים עליכם "וזרקּתי ּומפטירין: ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָֻאדּמה",
קֹורין ּברביעית, לרביעית. הּסמּוכה ׁשליׁשית? ׁשּבת ְְְְִִִִִִִִַַָָָָהיא
זֹו ואי לחדׁש". ּבאחד "ּבראׁשֹון ּומפטירין: הּזה", ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ"החדׁש
ּבתֹוכּה, להיֹות ניסן חדׁש ראׁש ׁשחל ּכל רביעית? ְְְִִִִִֶֶָָָָֹֹהיא

ׁשּבת. ּבערב ְֲִֶֶַַָואפּלּו
.‡Îׁשּבת ּבין הפסקה ּתהיה ׁשּפעמים אֹומר, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָנמצאת

ּתהיה ּופעמים ּוׁשליׁשית; ׁשנּיה ּבין אֹו ּוׁשנּיה, ְְְְְִִִִִִִֵֶָָָָראׁשֹונה
לׁשליׁשית. ׁשנּיה ּובין לׁשנּיה ראׁשֹונה ּבין הפסקֹות, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָָׁשּתי

מפסיקין אין לרביעית, ׁשליׁשית ּבין .אבל ְְְֲִִִִִִִֵֵַָ
.·Îאֹותּה קֹורא אחד האּלּו, ּפרׁשּיֹות מארּבע ּפרׁשה ְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָּכל

ׁשהֹוציאּו ּבּספר ׁשּבת אֹותּה סדר ׁשּקֹורין אחר ׁשני, ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּבספר
אֹותּהראׁשֹון סדר והיה ּבׁשּבת, להיֹות אדר חדׁש ראׁש חל . ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֹ

עד ּתצּוה" מ"ואּתה ׁשּׁשה קֹורין - ּתצּוה" "ואּתה ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָׁשּבת
תּׂשא" מ"ּכי וקֹורא חֹוזר והּׁשביעי נחׁשת", ּכּיֹור ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָֹ"ועׂשית
"ּכי ׁשּבת אֹותּה סדר היה ואם נחׁשת". ּכּיֹור "ועׂשית ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹעד
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"וּיקהל", עד תּׂשא" מ"ּכי ׁשּׁשה קֹורין עצמּה, ְְִִִִִִֵַַַַָָָָתּׂשא"
מ" ׁשני ּבספר וקֹורא חֹוזר "ועׂשיתוהּׁשביעי עד תּׂשא" ּכי ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
נחׁשת". ְִֶֹּכּיֹור

.‚Îׁשלׁשה מֹוציאין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל אדר חדׁש ְְְֲִִִֶֶַָָָָֹֹֹראׁש
ּבסדר ּבֹו קֹורין אחד, - קֹורין[פרשת]ספרים והּׁשני, הּיֹום; ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ

וכן תּׂשא". "ּכי ּבֹו קֹורין והּׁשליׁשי, חדׁש; ראׁש ענין ְְְְִִִִִִֵֶַַָֹֹּבֹו
הּיֹום, סדר קֹורין - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל ניסן חדׁש ְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹראׁש
ּבּׁשליׁשי. הּזה", ו"החדׁש ּבׁשני; חדׁש, ראׁש וענין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹּבאחד;

.„Îׁשלׁשה מֹוציאין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל טבת חדׁש ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹראׁש
קֹוראין והּׁשני, הּיֹום; סדר ּבֹו קֹוראין הראׁשֹון, - ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָספרים

חנּכה ענין ּבֹו קֹוראין והּׁשליׁשי, חדׁש; ראׁש ענין חלּבֹו . ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָֹֹֻ
חדׁש, ראׁש ּבענין קֹורין ׁשלׁשה הּׁשּבת, ּבאמצע ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָֹֹֹלהיֹות

חנּכה. ענין קֹורא ְְְֲִִִֵַָָֻוהרביעי
.‰Îׁשנתֹו ּבכל ּכּלּה הּתֹורה ּכל ׁשֹומע ׁשאדם ּפי על ְְִֵֶַַַַָָָָָָָֻאף

ׁשלּבצּבּור סדר וׁשבּוע, ׁשבּוע ּבכל לעצמֹו לקרֹות חּיב , ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ
לֹו ׁשאין ּופסּוק ּתרּגּום; ואחד מקרא, ׁשנים - ׁשּבת ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָאֹותּה
עם ּפרׁשּיֹותיו ׁשּיׁשלים עד ּפעמים; ׁשלׁשה קֹוראהּו ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹּתרּגּום,

בשמע"צ]הּצּבּור התורה .[יסיים ִַ

ה'תשע"ב ניסן ה' רביעי יום

יד ¤¤ּפרק

ּכּפיהם;‡. את נֹוׂשאין הּכהנים ּובנעילה, ּבמּוסף ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹּבׁשחרית
ּכּפים נׂשיאת אין ּבמנחה, סעדּואבל ּכבר ׁשּבמנחה מּפני , ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ּבנׂשיאת אסּור וׁשּכֹור יין, הּכהנים ׁשתּו וׁשּמא העם, ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹּכל
ּבמנחה; ּכּפיהן נֹוׂשאין אין הּתענית, ּביֹום ואפּלּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָּכּפים.

יֹום. ּכל ׁשל מנחה מּפני ּתענית, ׁשל מנחה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָּגזרה
מנחה·. ּבֹו ׁשּמתּפללין ּבתענית אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָּבּמה

צּבּור ותענית ּכּפּור צֹום ּכגֹון ּבֹוּונעילה, ׁשאין ּתענית אבל ; ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָ
הֹואיל ּבתּמּוז, עׂשר וׁשבעה ּבאב ּתׁשעה ּכגֹון ְְְְְְְִִִִַָָָָָָנעילה,
נראית זֹו הרי - החּמה לׁשקיעת סמּו ׁשּלהן מנחה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּותפּלת
ּבּה יׁש ּולפיכ יֹום, ּכל ׁשל ּבמנחה מתחּלפת ואינּה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּכנעילה
יֹום ׁשל ּבמנחה לּדּוכן ועלה ׁשעבר וכהן ּכּפים. ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹנׂשיאת
זה הרי ׁשכרּות, ׁשם ׁשאין ידּוע והּדבר הֹואיל - ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּכּפּורים
ׁשּלא החׁשד, מּפני אֹותֹו, מֹורידין ואין ּכּפיו; את ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹנֹוׂשא

הֹורידּוהּו'. ּולפיכ היה, 'ּפסּול ְְִִָָָָֹיאמרּו
ּבגבּולין‚. ּכּפים נׂשיאת היא מביתּכיצד חוץ מקום [כל ְְִִִִִֵַַַַ

'רצה',המקדש] ּכׁשּיאמר לעבֹודה, צּבּור ׁשליח ׁשּיּגיע ּבעת ?ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ
והֹולכין מּמקֹומן נעקרין הּכנסת, ּבבית העֹומדין הּכהנים ְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּכל

לּדּוכן מוגבה]ועֹולין למּול[מקום ּפניהם ׁשם, ועֹומדין ; ְְְְְִִֵֶַָָ
לתֹו ּכפּופֹות ואצּבעֹותיהן העם, ּכלּפי ואחֹוריהן ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָההיכל
ּפניהן מחזירין ההֹודיה; צּבּור ׁשליח ׁשּיׁשלים עד ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכּפיהם,
ּכנגד ידיהם ּומגּביהין אצּבעֹותיהן, ּופֹוׁשטין העם, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּכלּפי
אֹותם מקרא צּבּור ּוׁשליח ;"יברכ" ּומתחילין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָּכתפיהן,
עד להם", "אמֹור ׁשּנאמר: עֹונין, והם מּלה, ְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָמּלה
ׁשליח וחֹוזר 'אמן'. עֹונין העם כל ראׁשֹון, ּפסּוק ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשּמׁשלימין

עד עֹונין, והם מּלה, מּלה ׁשני ּפסּוק אֹותן ּומקרא ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָצּבּור
ּבפסּוק וכן 'אמן'. עֹונין העם וכל ׁשני, ּפסּוק ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָׁשּמׁשלימין

ְִִׁשליׁשי.
ׁשליח„. מתחיל הּפסּוקים, ׁשלׁשה הּכהנים ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָֹֹּכׁשּיׁשלימּו

ׁשלֹום', 'ׂשים ׁשהיא ּתפּלה ׁשל אחרֹונה ּבברכה ְְֲִִִִִֶֶַָָָָָצּבּור
קֹופצין ּכ ואחר הּקדׁש, ּכלּפי ּפניהן מחזירין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹוהּכהנים

כרגיל] עד[מכופפים ּבּדּוכן ׁשם ועֹומדין ְְְְִֵֶֶַַָָאצּבעֹותיהן;
למקֹומן. וחֹוזרין הּברכה, ְְְְְִִִֶַָָָֹׁשּיגמר

'אמן'‰. ׁשּיכלה עד לּכהנים, להקרֹות רּׁשאי הּמקרא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹאין
עד ּבּברכה, להתחיל רּׁשאין הּכהנים ואין הּצּבּור; ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָֹמּפי

עדׁשּיכ 'אמן', עֹונין הּצּבּור ואין הּמקרא; מּפי הּדּבּור לה ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ
ּבברכה מתחיל הּמקרא ואין הּכהנים; מּפי הּברכה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּתכלה
צּבּור ׁשליח ואין הּצּבּור. מּפי 'אמן' ׁשּיכלה עד ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָאחרת,
ּתּטרף ׁשּמא העם, ּכׁשאר הּכהנים אחר 'אמן' לענֹות ְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹרּׁשאי

ּפסּוק[תתבלבל] אם אֹותן, מקרא ּברכה איזֹו ידע ולא ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹּדעּתֹו
ׁשליׁשי. ּפסּוק אֹו ְִִִֵָׁשני,

.Âעד הּצּבּור, מן ּפניהן להחזיר רּׁשאין הּכהנים ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָֹאין
לעקר רּׁשאין ואינן ׁשלֹום'; 'ׂשים צּבּור ׁשליח ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹׁשּיתחיל

ׁשלֹום' 'ׂשים צּבּור ׁשליח ׁשּיגמר עד מּמקֹומן, ואינןרגליהן ; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
מן ּפניהן ׁשּיחזירּו עד אצּבעֹותיהן, קׁשרי לכף ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹרּׁשאין
הּכהנים יעלּו ׁשּלא זּכאי, ּבן יֹוחנן רּבן ּומּתּקנת ֲֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹהּצּבּור.

יחפין. עֹומדין אּלא ּבסנּדליהן, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָלּדּוכן
.Êּבעם יּביטּו לא העם, את מברכין הּכהנים ולאּכׁשּיהיּו , ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹֹֹ

ּבתפּלה. ּכעֹומד הארץ, ּכנגד עיניהן יהיּו אּלא ּדעּתן; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָיּסיחּו
ׁשהן ּבׁשעה הּכהנים ּבפני להסּתּכל רּׁשאי אדם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹואין
מתּכּונין העם ּכל אּלא ּדעּתֹו; יּסיח ׁשּלא ּכדי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמברכין,
ואינם הּכהנים, ּפני ּכנגד ּפניהן ּומכּונין הּברכה, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹלׁשמע

ּבפניהן. ְִִִֵֶַמּביטין
.Á- אחד המבר הּכהן היה מעצמֹואם לבר ,מתחיל ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ

היּו ׁשאמרנּו. ּכמֹו מּלה, מּלה אֹותֹו מקרא צּבּור ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָּוׁשליח
ׁשליח להן ׁשּיקרא עד ,לבר מתחילין אינן - יתר אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשנים
;"יברכ" ואֹומרין עֹונין והן 'ּכהנים', להן ואֹומר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָֹצּבּור

ׁשאמרנּו. הּסדר על מּלה, מּלה אֹותן מקרא ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָוהּוא
.Ëּבּמקּדׁש ּכהנים ּברּכת אחרּכיצד לּדּוכן עֹולין הּכהנים ? ְְֲֲִִִִִֵַַַַַַַָָֹֹ

למעלה ידיהם ּומגּביהין ׁשחר, ׁשל ּתמיד עבֹודת ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּיׁשלימּו
ּגדֹול מּכהן חּוץ ּפׁשּוטֹות, ואצּבעֹותיהן ראׁשיהן, ּגּבי ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹעל
מּלה אֹותן מקרא ואחד הּציץ; מן למעלה ידיו מגּביּה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשאין
ׁשלׁשה ׁשּיׁשלימּו עד ּבגבּולין, ׁשעֹוׂשין ּכדר ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָֹמּלה,
עֹוׂשין אּלא ּפסּוק, ּכל אחר 'אמן' עֹונין העם ואין ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּפסּוקים.
עֹונין: העם ּכל ּוכׁשּיׁשלימּו, אחת. ּברכה ּבּמקּדׁש ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָאֹותּה

העֹולם'. ועד העֹולם מן יׂשראל, אלהי ה' ּברּו'ְְֱִִֵֵַָָָָָָֹ
.Èּככתבֹו הּׁשם את ווואֹומר הא מּיּוד הּנהגה הּדבר והּוא , ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּובּמדינה מקֹום. ּבכל האמּור המפרׁש הּׁשם הּוא וזה ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹהא,
מזּכירין ׁשאין יּוד; נּון ּדלת אלף והּוא ּבכּנּויֹו, אֹותֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָאֹומרים

ּבלבד. ּבּמקּדׁש אּלא ּככתבֹו הּׁשם ׁשמעֹוןאת ּומּׁשּמת ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּבּמקּדׁש אפּלּו המפרׁש, ּבּׁשם מּלבר הּכהנים ּפסקּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָֹֹהּצּדיק,
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"וּיקהל", עד תּׂשא" מ"ּכי ׁשּׁשה קֹורין עצמּה, ְְִִִִִִֵַַַַָָָָתּׂשא"
מ" ׁשני ּבספר וקֹורא חֹוזר "ועׂשיתוהּׁשביעי עד תּׂשא" ּכי ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
נחׁשת". ְִֶֹּכּיֹור

.‚Îׁשלׁשה מֹוציאין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל אדר חדׁש ְְְֲִִִֶֶַָָָָֹֹֹראׁש
ּבסדר ּבֹו קֹורין אחד, - קֹורין[פרשת]ספרים והּׁשני, הּיֹום; ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ

וכן תּׂשא". "ּכי ּבֹו קֹורין והּׁשליׁשי, חדׁש; ראׁש ענין ְְְְִִִִִִֵֶַַָֹֹּבֹו
הּיֹום, סדר קֹורין - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל ניסן חדׁש ְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹראׁש
ּבּׁשליׁשי. הּזה", ו"החדׁש ּבׁשני; חדׁש, ראׁש וענין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹּבאחד;

.„Îׁשלׁשה מֹוציאין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל טבת חדׁש ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹראׁש
קֹוראין והּׁשני, הּיֹום; סדר ּבֹו קֹוראין הראׁשֹון, - ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָספרים

חנּכה ענין ּבֹו קֹוראין והּׁשליׁשי, חדׁש; ראׁש ענין חלּבֹו . ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָֹֹֻ
חדׁש, ראׁש ּבענין קֹורין ׁשלׁשה הּׁשּבת, ּבאמצע ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָֹֹֹלהיֹות

חנּכה. ענין קֹורא ְְְֲִִִֵַָָֻוהרביעי
.‰Îׁשנתֹו ּבכל ּכּלּה הּתֹורה ּכל ׁשֹומע ׁשאדם ּפי על ְְִֵֶַַַַָָָָָָָֻאף

ׁשלּבצּבּור סדר וׁשבּוע, ׁשבּוע ּבכל לעצמֹו לקרֹות חּיב , ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ
לֹו ׁשאין ּופסּוק ּתרּגּום; ואחד מקרא, ׁשנים - ׁשּבת ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָאֹותּה
עם ּפרׁשּיֹותיו ׁשּיׁשלים עד ּפעמים; ׁשלׁשה קֹוראהּו ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹּתרּגּום,

בשמע"צ]הּצּבּור התורה .[יסיים ִַ

ה'תשע"ב ניסן ה' רביעי יום

יד ¤¤ּפרק

ּכּפיהם;‡. את נֹוׂשאין הּכהנים ּובנעילה, ּבמּוסף ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹּבׁשחרית
ּכּפים נׂשיאת אין ּבמנחה, סעדּואבל ּכבר ׁשּבמנחה מּפני , ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ּבנׂשיאת אסּור וׁשּכֹור יין, הּכהנים ׁשתּו וׁשּמא העם, ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹּכל
ּבמנחה; ּכּפיהן נֹוׂשאין אין הּתענית, ּביֹום ואפּלּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָּכּפים.

יֹום. ּכל ׁשל מנחה מּפני ּתענית, ׁשל מנחה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָּגזרה
מנחה·. ּבֹו ׁשּמתּפללין ּבתענית אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָּבּמה

צּבּור ותענית ּכּפּור צֹום ּכגֹון ּבֹוּונעילה, ׁשאין ּתענית אבל ; ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָ
הֹואיל ּבתּמּוז, עׂשר וׁשבעה ּבאב ּתׁשעה ּכגֹון ְְְְְְְִִִִַָָָָָָנעילה,
נראית זֹו הרי - החּמה לׁשקיעת סמּו ׁשּלהן מנחה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּותפּלת
ּבּה יׁש ּולפיכ יֹום, ּכל ׁשל ּבמנחה מתחּלפת ואינּה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּכנעילה
יֹום ׁשל ּבמנחה לּדּוכן ועלה ׁשעבר וכהן ּכּפים. ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹנׂשיאת
זה הרי ׁשכרּות, ׁשם ׁשאין ידּוע והּדבר הֹואיל - ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּכּפּורים
ׁשּלא החׁשד, מּפני אֹותֹו, מֹורידין ואין ּכּפיו; את ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹנֹוׂשא

הֹורידּוהּו'. ּולפיכ היה, 'ּפסּול ְְִִָָָָֹיאמרּו
ּבגבּולין‚. ּכּפים נׂשיאת היא מביתּכיצד חוץ מקום [כל ְְִִִִִֵַַַַ

'רצה',המקדש] ּכׁשּיאמר לעבֹודה, צּבּור ׁשליח ׁשּיּגיע ּבעת ?ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ
והֹולכין מּמקֹומן נעקרין הּכנסת, ּבבית העֹומדין הּכהנים ְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּכל

לּדּוכן מוגבה]ועֹולין למּול[מקום ּפניהם ׁשם, ועֹומדין ; ְְְְְִִֵֶַָָ
לתֹו ּכפּופֹות ואצּבעֹותיהן העם, ּכלּפי ואחֹוריהן ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָההיכל
ּפניהן מחזירין ההֹודיה; צּבּור ׁשליח ׁשּיׁשלים עד ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכּפיהם,
ּכנגד ידיהם ּומגּביהין אצּבעֹותיהן, ּופֹוׁשטין העם, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּכלּפי
אֹותם מקרא צּבּור ּוׁשליח ;"יברכ" ּומתחילין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָּכתפיהן,
עד להם", "אמֹור ׁשּנאמר: עֹונין, והם מּלה, ְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָמּלה
ׁשליח וחֹוזר 'אמן'. עֹונין העם כל ראׁשֹון, ּפסּוק ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשּמׁשלימין

עד עֹונין, והם מּלה, מּלה ׁשני ּפסּוק אֹותן ּומקרא ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָצּבּור
ּבפסּוק וכן 'אמן'. עֹונין העם וכל ׁשני, ּפסּוק ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָׁשּמׁשלימין

ְִִׁשליׁשי.
ׁשליח„. מתחיל הּפסּוקים, ׁשלׁשה הּכהנים ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָֹֹּכׁשּיׁשלימּו

ׁשלֹום', 'ׂשים ׁשהיא ּתפּלה ׁשל אחרֹונה ּבברכה ְְֲִִִִִֶֶַָָָָָצּבּור
קֹופצין ּכ ואחר הּקדׁש, ּכלּפי ּפניהן מחזירין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹוהּכהנים

כרגיל] עד[מכופפים ּבּדּוכן ׁשם ועֹומדין ְְְְִֵֶֶַַָָאצּבעֹותיהן;
למקֹומן. וחֹוזרין הּברכה, ְְְְְִִִֶַָָָֹׁשּיגמר

'אמן'‰. ׁשּיכלה עד לּכהנים, להקרֹות רּׁשאי הּמקרא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹאין
עד ּבּברכה, להתחיל רּׁשאין הּכהנים ואין הּצּבּור; ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָֹמּפי

עדׁשּיכ 'אמן', עֹונין הּצּבּור ואין הּמקרא; מּפי הּדּבּור לה ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ
ּבברכה מתחיל הּמקרא ואין הּכהנים; מּפי הּברכה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּתכלה
צּבּור ׁשליח ואין הּצּבּור. מּפי 'אמן' ׁשּיכלה עד ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָאחרת,
ּתּטרף ׁשּמא העם, ּכׁשאר הּכהנים אחר 'אמן' לענֹות ְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹרּׁשאי

ּפסּוק[תתבלבל] אם אֹותן, מקרא ּברכה איזֹו ידע ולא ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹּדעּתֹו
ׁשליׁשי. ּפסּוק אֹו ְִִִֵָׁשני,

.Âעד הּצּבּור, מן ּפניהן להחזיר רּׁשאין הּכהנים ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָֹאין
לעקר רּׁשאין ואינן ׁשלֹום'; 'ׂשים צּבּור ׁשליח ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹׁשּיתחיל

ׁשלֹום' 'ׂשים צּבּור ׁשליח ׁשּיגמר עד מּמקֹומן, ואינןרגליהן ; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
מן ּפניהן ׁשּיחזירּו עד אצּבעֹותיהן, קׁשרי לכף ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹרּׁשאין
הּכהנים יעלּו ׁשּלא זּכאי, ּבן יֹוחנן רּבן ּומּתּקנת ֲֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹהּצּבּור.

יחפין. עֹומדין אּלא ּבסנּדליהן, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָלּדּוכן
.Êּבעם יּביטּו לא העם, את מברכין הּכהנים ולאּכׁשּיהיּו , ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹֹֹ

ּבתפּלה. ּכעֹומד הארץ, ּכנגד עיניהן יהיּו אּלא ּדעּתן; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָיּסיחּו
ׁשהן ּבׁשעה הּכהנים ּבפני להסּתּכל רּׁשאי אדם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹואין
מתּכּונין העם ּכל אּלא ּדעּתֹו; יּסיח ׁשּלא ּכדי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמברכין,
ואינם הּכהנים, ּפני ּכנגד ּפניהן ּומכּונין הּברכה, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹלׁשמע

ּבפניהן. ְִִִֵֶַמּביטין
.Á- אחד המבר הּכהן היה מעצמֹואם לבר ,מתחיל ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ

היּו ׁשאמרנּו. ּכמֹו מּלה, מּלה אֹותֹו מקרא צּבּור ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָּוׁשליח
ׁשליח להן ׁשּיקרא עד ,לבר מתחילין אינן - יתר אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשנים
;"יברכ" ואֹומרין עֹונין והן 'ּכהנים', להן ואֹומר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָֹצּבּור

ׁשאמרנּו. הּסדר על מּלה, מּלה אֹותן מקרא ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָוהּוא
.Ëּבּמקּדׁש ּכהנים ּברּכת אחרּכיצד לּדּוכן עֹולין הּכהנים ? ְְֲֲִִִִִֵַַַַַַַָָֹֹ

למעלה ידיהם ּומגּביהין ׁשחר, ׁשל ּתמיד עבֹודת ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּיׁשלימּו
ּגדֹול מּכהן חּוץ ּפׁשּוטֹות, ואצּבעֹותיהן ראׁשיהן, ּגּבי ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹעל
מּלה אֹותן מקרא ואחד הּציץ; מן למעלה ידיו מגּביּה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשאין
ׁשלׁשה ׁשּיׁשלימּו עד ּבגבּולין, ׁשעֹוׂשין ּכדר ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָֹמּלה,
עֹוׂשין אּלא ּפסּוק, ּכל אחר 'אמן' עֹונין העם ואין ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּפסּוקים.
עֹונין: העם ּכל ּוכׁשּיׁשלימּו, אחת. ּברכה ּבּמקּדׁש ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָאֹותּה

העֹולם'. ועד העֹולם מן יׂשראל, אלהי ה' ּברּו'ְְֱִִֵֵַָָָָָָֹ
.Èּככתבֹו הּׁשם את ווואֹומר הא מּיּוד הּנהגה הּדבר והּוא , ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּובּמדינה מקֹום. ּבכל האמּור המפרׁש הּׁשם הּוא וזה ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹהא,
מזּכירין ׁשאין יּוד; נּון ּדלת אלף והּוא ּבכּנּויֹו, אֹותֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָאֹומרים

ּבלבד. ּבּמקּדׁש אּלא ּככתבֹו הּׁשם ׁשמעֹוןאת ּומּׁשּמת ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּבּמקּדׁש אפּלּו המפרׁש, ּבּׁשם מּלבר הּכהנים ּפסקּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָֹֹהּצּדיק,
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חכמים היּו ולא הגּון; ׁשאינֹו מי אֹותֹו ילמד ׁשּלא ּכדי -ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹֹ
ההגּונים, ּובניהם לתלמידיהם זה ׁשם מלּמדין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָהראׁשֹונים
והּנֹורא. הּנכּבד לׁשמֹו ּגדּלה זה, ּכל ׁשנים. לׁשבע אחת ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻאּלא

.‡Èּבלׁשֹון אּלא מקֹום ּבכל נאמרת ּכהנים ּברּכת ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹאין
למדּוהּקדׁש ּכ - יׂשראל" ּבני את תברכּו "ּכה ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

ׁשמּועה המסורת]ׁשֹומעי "ּכה[מעתיקי רּבנּו: מּמׁשה ְְִֵֵֶַָֹֹ
"ּכה ּכּפים; ּבנׂשיאת תברכּו", "ּכה ּבעמידה; ְְְְְֲִִִִַַַַָָָֹֹתברכּו",
ּפנים; ּכנגד ּפנים תברכּו", "ּכה הּקדׁש; ּבלׁשֹון ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָֹֹתברכּו",
והּוא המפרׁש, ּבּׁשם תברכּו", "ּכה רם; ּבקֹול תברכּו", ְְְְְְְֵַַָָָָֹֹֹ"ּכה

ׁשאמרנּו. ּכמֹו ּבּמקּדׁש, ְְְְִִֶֶֶַַָָׁשּיהיה
.·Èעל ּברכה להֹוסיף מקֹום ּבכל רּׁשאין הּכהנים ְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹאין

הּפסּוקים ּככםׁשלׁשת עליכם יסף אבֹותכם אלהי "ה' ּכגֹון: , ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹ
ּבלחׁש, ולא רם, ּבקֹול לא - ּבֹו וכּיֹוצא ּפעמים", ְְְְְִֵֶֶַַַָָֹֹאלף
עֹולה ּכהן ׁשּכל ּבׁשעה הּדבר". על תספּו "לא ְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹׁשּנאמר:

אֹומר לעלֹות, רגליו עֹוקר ּכׁשהּוא רצֹוןלּדּוכן, 'יהי : ְְְֲִֵֵֶַַַָָָ
לבר ׁשּצּויתנּו הּזאת הּברכה ׁשּתהיה אלהינּו, ה' ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹמּלפני
ועֹון, מכׁשֹול בּה יהי ואל ׁשלמה, ּברכה יׂשראל עּמ ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָאת
העם, את לבר ּפניו ׁשּיחזיר וקדם עֹולם'. ועד ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹמעּתה
קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :ְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמבר
ּבאהבה'; יׂשראל, עּמֹו את לבר וצּונּו אהרן, ׁשל ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻּבקדּׁשתֹו
ּוכׁשּמחזיר לברכן. ּומתחיל לּצּבּור, ּפניו מחזיר ּכ ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָואחר
ּׁשּגזרּת מה 'עׂשינּו אֹומר: ׁשהׁשלים, אחר הּצּבּור מן ְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּפניו
מּמעֹון "הׁשקיפה - ּׁשהבטחּתנּו מה עּמנּו עׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָעלינּו,

יׂשראל"'. את עּמ את ּובר הּׁשמים, מן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָקדׁש
.‚Èּוכׁשּמחזירין לברכם, לּצּבּור ּפניהן הּכהנים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּכׁשּמחזירין

ימין, ּדר אּלא יחזירּו לא ׁשּמברכין, אחר הּצּבּור מן ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּפניהן
אּלא יהיּו לא ּפֹונה, אדם ׁשּיהיה ּפֹונֹות ּכל וכן מקֹום; ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹּבכל

ימין ּדר. ִֶֶָ
.„Èאחר ּבּיֹום, אחת ּפעם ּכהנים ּברּכת מברכין - ְְְְֲִִִִַַַַַַַַַָָֹּבּמקּדׁש

ׁשחר ׁשל האּולםּתמיד מעלֹות על ועֹומדין ּבאין [מדריגות: ְְֲִִִֶַַַַָָָָ
ׁשאמרנההיכל] ּכדר ּומברכין מברכין, - ּבּמדינה אבל ּו. ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָ

ּבכל ׁשאמרנּו. ּכמֹו מּמנחה, חּוץ ּתפּלה ּכל אחר ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָאֹותּה
ׁשּנאמר: - יׂשראל אֹותן הּמקרא ׁשּיהיה מׁשּתּדלין ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמקֹום,

מהן. הּמקרא ׁשאין מּכלל להם", ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָ"אמֹור

טו ¤¤ּפרק

והּמּומין,‡. הּלׁשֹון, - ּכּפים נׂשיאת מֹונעין ּדברים ְְְְִִִִִִַַַַַָָָׁשּׁשה
ּכיצד? הּלׁשֹון הּידים. וטמאת והּיין, והּׁשנים, ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָֻוהעברה,

ּכתקנן האֹותּיֹות את מֹוציאין ׁשאין ׁשּקֹוריןהעּלגים ּכגֹון , ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶָָָ
וכּיֹוצא סּבלת, לׁשּבלת אֹו אלפין, ּולעינין עינין, ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַֹֹלאלפין
לׁשֹון, וכבדי ּפה ּכבדי וכ ּכּפיהן. את נֹוׂשאים אין - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּבהן

ּכּפיהן. את נֹוׂשאין אין - לּכל נּכרין ּדבריהן ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשאין
אֹו·. ּבפניו אֹו ּבידיו מּומין ׁשּיׁש ּכהן ּכיצד? ְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹהּמּומין

עקּמֹות אצּבעֹותיו ׁשהיּו ּכגֹון עקּוׁשֹות[כפופות]ּברגליו, אֹו ְְְְְֲֲֶֶַָָָֻ
לצידיהן] ּבהקנּיֹות[עקומות ידיו ׁשהיּו אֹו בהרות], [מלאות ֳִֶָָָָָ

ׁשהיה מי ּבֹו. מסּתּכלין ׁשהעם לפי ּכּפיו, את יּׂשא לא -ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּבאחת סּומה וכן מדּבר, ׁשהּוא ּבׁשעה זקנֹו על יֹורד ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָרירֹו

ּדׁש היה ואם ּכּפיו; את יּׂשא לא - וידוע]מעיניו [רגיל ְִִֵֵֶַָָָָָָֹ
ר הּכל והיּו ּבזהּבעירֹו אֹו מעיניו, ּבאחת הּסּומה ּבזה גילין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ׁשהיּו מי וכן ּבֹו. מסּתּכלין העם ׁשאין לפי מּתר, - זב ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻׁשרירֹו
ּופּואה איסטיס צבּועֹות צבעים]ידיו את[מיני יּׂשא לא , ְְִִִֶָָָָֹ

מּתר, - ּבכ מלאכּתן העיר אֹותּה אנׁשי רב היה ואם ְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָֹֻּכּפיו;
ּבֹו. מסּתּכלין ׁשאין ְְְִִִֵֶַלפי

.‚- ּבׁשגגה אפּלּו הּנפׁש, את ׁשהרג ּכהן ּכיצד? ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהעברה
ּכּפיו את יּׂשא לא ּתׁשּובה, ׁשעׂשה ּפי על ׁשּנאמר:אף , ְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

אעלים ּכּפיכם, "ּובפרׂשכם וכתּוב: מלאּו", ּדמים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ"ידיכם,
ּבין ּבאנס, ּבין - זרה עבֹודה ׁשעבד וכהן מּכם". ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹעיני
ּכּפיו את נֹוׂשא אינֹו ּתׁשּובה, ׁשעׂשה ּפי על אף - ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבׁשגגה
ּכעבֹודה, ּוברכה הּבמֹות"; ּכהני יעלּו "לא ׁשּנאמר: ְְֱֲֲֲֵֶֶַַַַָָָָָֹֹלעֹולם,
ׁשּנׁשּתּמד ּכהן וכן ּבׁשמֹו". ּולבר "לׁשרתֹו ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשּנאמר:
ּכּפיו את נֹוׂשא אינֹו ּבֹו, ׁשחזר ּפי על אף - זרה ֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלעבֹודה

מֹונעין. אין העברֹות, ּוׁשאר ְְְֲִֵֵָָָלעֹולם.
ׁשּיתמּלא„. עד ּכּפיו, את יּׂשא לא - נער ּכהן ּכיצד? ְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹהּׁשנים
חיזקנֹו יין רביעית ׁשּׁשתה מי ּכיצד? והּיין מזוג. [שאינו ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָ

יינֹובמים] ׁשּיסּור עד ּכּפיו, את נֹוׂשא אינֹו - אחת ְֵֵֵֶֶַַַַַָָּבבת
יין רביעית ׁשתה לעבֹודה. ּברכה ׁשהּקׁשה לפי ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָָָֻמעליו,
ׁשתה ואם מּתר; - מים מעט לתֹוכּה ׁשּנתן אֹו ּפעמים, ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֻּבׁשּתי
ׁשּׁשתהּו ּפי על אף מזּוג, ׁשהּוא ּפי על אף - מרביעית ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָיתר
מעליו. יינֹו ׁשּיסּור עד ּכּפיו, את יּׂשא לא - ּפעמים ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּבכּמה
אצּבעים רּום על אצּבעים על אצּבעים רביעית? היא ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָוכּמה

ׁשּמֹוׁשחין האצּבע וזה אצּבע. וחמׁש אצּבע [מודדים]וחצי ְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ
יד'. 'ּבהן הּנקרא והּוא הּגּודל; הּוא ּכּלּה, הּתֹורה ּבכל ְְְִֶַַַָָָָָָֹֻּבֹו

את‰. יּׂשא לא ידיו, נטל ׁשּלא ּכהן ּכיצד? הּידים ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֻטמאת
הּפרקּכּפיו עד ּבמים ידיו נֹוטל אּלא לזרוע]; היד כף ,[חיבור ְִֵֶֶֶַַַַָָָָ

"ׂשאּו ׁשּנאמר: ,מבר ּכ ואחר לעבֹודה, ׁשּמקּדׁשין ְְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּכדר
והחלל ה'". את ּוברכּו קדׁש, שנולדידיכם כגון פסול [כהן ְְְֵֶֶֶֶָָָֹ

וכהן] ּבכהּונֹו.מגרושה ׁשאינֹו לפי ּכּפיו, את נֹוׂשא ְְִִֵֵֵֶֶַָאינֹו
.Âאת הּמֹונעין הּדברים אּלּו מּכל ּדבר לֹו היה ׁשּלא ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹּכהן

מדקּדק ואינֹו חכם ׁשאינֹו ּפי על אף - ּכּפים ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָנׂשיאת
מרּננ הּברּיֹות ׁשהיּו אֹו אחריוּבמצוֹות, בו]ין אֹו[חושדים , ְְְְְֲִִִֶַַַָָ

ּכּפיו, את נֹוׂשא זה הרי - ּבצדק ּומּתנֹו מּׂשאֹו היה ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלא
וכהן ּכהן ּכל על עׂשה מצות ׁשּזֹו לפי אֹותֹו; מֹונעין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָֹֹואין
'הֹוסף רׁשע: לאדם אֹומרין ואין ּכּפים, לנׂשיאת ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשראּוי

הּמצוֹות'. מן והּמנע ְְִִִֶַַַָרׁשע,
.Ê'זה הדיֹוט ּברּכת ּתֹועיל 'ּומה ותאמר: ּתתמּה -ואל ? ְְְְְִִִֶֶַַַַַֹ

הּוא, ּברּו ּבהּקדֹוׁש אּלא ּבּכהנים, ּתלּוי הּברכה קּבּול ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשאין
- אברכם" ואני יׂשראל, ּבני על ׁשמי את "וׂשמּו ְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
הּוא ּברּו והּקדֹוׁש ּבּה, ׁשּנצטּוּו מצוה עֹוׂשין ְְְֲִִִִֶַַַָָָָֹהּכהנים

ּכחפצֹו. יׂשראל את מבר ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָּברחמיו
.Áהּברכה ּבכלל אינן הּכהנים, אחֹורי ׁשהן והעֹומדיןעם ; ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

ּבין מחּצה היתה ואם הּברכה. ּבכלל הן הרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָמּצּדיהן,
ּברזל ׁשל חֹומה היא אפּלּו הּמתּברכים, העם ּובין ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּכהנים
הּברכה. ּבכלל הן הרי הּכהנים, ּפני למּול ּופניהם הֹואיל -ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ

.Ëּבעׂשרה ּכּפים ונׂשיאת הּכנסת, ּבית הּמנין. מן כהנים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ
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מברכין? הם ּולמי ּכּפיהם; את נֹוׂשאין ּכּלן ּכהנים, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻֻׁשּכּלן
אחריהן עֹונה ּומי ׁשּבּדרֹום; ולאחיהן ׁשּבּצפֹון ְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָלאחיהן
על יתר ּכהנים עׂשרה ׁשם נׁשאר ואם והּטף. הּנׁשים ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹ'אמן'?
מברכין. והּׁשאר 'אמן', עֹונין העׂשרה - לּדּוכן ׁשעלּו ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָאּלּו

.Èלא לבּדֹו, צּבּור ׁשליח אּלא ּכהן ּבהן היה ׁשּלא ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹצּבּור
הבטחתֹו ואם ּכּפיו; את הוא]יּׂשא את[בטוח נֹוׂשא ׁשהּוא ְְִִֵֶֶֶַַָָָָ

לתפּלתֹו וחֹוזר להתבלבל]ּכּפיו להן[בלי אין ואם רּׁשאי. , ְְְִִִֵֵֶַַַָָָ
אֹומר: ׁשלֹום', ל'ׂשים צּבּור ׁשליח ּכׁשּיּגיע - ּכלל ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹּכהן
ּבּתֹורה, המׁשּלׁשת ּבּברכה ּברכנּו אבֹותינּו, ואלהי ְְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻ'אלהינּו
יברכ" ּכאמּור: ,קדֹוׁש עם ּכהנים ּולבניו לאהרן ְְְְְֲֲֲִֶֶַַָָָָָָָֹֹהאמּורה
,אלי ּפניו ה' יּׂשא ויחּנּך. ,אלי ּפניו ה' יאר .ויׁשמר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֻה',
ואני יׂשראל, ּבני על ׁשמי את וׂשמּו ׁשלֹום. ל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָויׂשם
'ׂשים ואֹומר ּומתחיל 'אמן', עֹונין העם ואין ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָָאברכם"'.

ָׁשלֹום'.
.‡Èלבית והל זה, הּכנסת ּבבית ּכּפיו את ׁשּנׂשא ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּכהן

אחר לברּכתהּכנסת הּגיעּו ולא ׁשּמתּפללין, צּבּור ּומצא , ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
ּבּיֹום. ּפעמים ּכּמה ואפּלּו ּומברכן; להן, ידיו נֹוׂשא - ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹּכהנים

ל לעלֹות מּמקֹומֹו רגליו עקר ׁשּלא ׁשאמרּכהן ּבׁשעה ּדּוכן ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
אבל הּתפּלה; ּבאֹותּה עֹולה אינֹו ׁשּוב 'רצה', צּבּור ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָׁשליח
אּלא לּדּוכן הּגיע ׁשּלא ּפי על אף - לעלֹות רגליו עקר ְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹאם

.ּומבר עֹולה זה הרי עבֹודה, ְְֲֲֵֵֶֶַַָָלאחר
.·Èמצות ׁשּבּטל ּפי על אף לּדּוכן, עֹולה ׁשאינֹו ּכהן ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּכל

עׂשה ׁשלׁשה על ּכעֹובר הּוא הרי - אחת ׁשּנאמר:עׂשה , ְְֱֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ
ּכהן וכל ׁשמי". את "וׂשמּו להם", "אמֹור תברכּו", ְְְְְִֵֶֶָָָָָֹֹ"ּכה
.מתבר - המבר ּכהן וכל .מתבר אינֹו ,מבר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹׁשאינֹו

."מברכי "ואברכה ְְֱֲֲֶֶֶַַָָָׁשּנאמר:

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

dfEfnE oiNtY zFkld¦§§¦¦§¨
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להיֹות (א) פרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָיׁש
הראׁש על (ב)ּתפּלין מזּוזה; לקּבע (ג) הּיד; על לקׁשרם ְְְְְִִִַַַַָָָָָֹֹ

לעצמֹו; ּתֹורה ספר איׁש ּכל לכּתב (ד) הּׁשערים; ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹּבפתחי
ספרי(ה) ׁשני לֹו ׁשּיהיּו ּכדי לעצמֹו, ׁשני ספר הּמל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַֹלכּתב

אּלּו. ּבפרקים - האּלּו הּמצוֹות ּכל ּובאּור ְְִִִֵֵֵַָָָָּתֹורה.

א ּפרק
הלכותתפיליןומזוזהוספרתורה

¤¤

לי"‡. "קּדׁש ׁשהן - אּלּו ּפרׁשּיֹות יבאארּבע ּכי "והיה , ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
הן - ׁשמע" אם "והיה ּו"ׁשמע", ׁשמֹות, ואּלה ׁשּבספר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹה'"

ּומחּפין עצמן, ּבפני ונקראין[מכסים]ׁשּנכּתבֹות ּבעֹור, אֹותן ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ
הּיד. על אֹותן וקֹוׁשרין הראׁש, על אֹותן ּומניחין ְְְְִִִִִַַַָָָָֹ'ּתפּלין';
ּכּלן את מעּכב הּפרׁשּיֹות, מארּבע אחת אֹות ׁשל קֹוצֹו ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻואפּלּו

ּכתקנן. ׁשלמֹות, נכּתבֹות ׁשּיהיּו עד הּתֹורה, ְְְְְִִִִֵֶַַָָָמן
אם·. ּו"והיה "ׁשמע" ׁשהן - ׁשּבּמזּוזה ּפרׁשּיֹות ׁשּתי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוכן

קֹוצֹו, חסר אם הּפרׁשּיֹות, מּׁשּתי אחת אֹות אפּלּו - ְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹׁשמע"

ׁשלמֹות נכּתבֹות ׁשּתיהן ׁשּיהיּו עד הּתֹורה, מן וכןמעּכב . ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
ּפסּול. אחת, אֹות אפּלּו ׁשחסר ּתֹורה ֲִֵֵֶֶַַָָָספר

מּסיני,‚. למׁשה הלכה ּכּלן - ּבּתפּלין יׁש ּדברים ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֻעׂשרה
הּתפּלין הרי מהן, ּבאחת ׁשּנה אם ,לפיכ מעּכבין; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֻוכּלן

ּבחּפּוין ּוׁשמֹונה ּבכתיבתן, מהן ׁשנים [בעורּפסּולֹות. ְְְְְִִִִֵֶַָָָָ
-הבתים] ׁשּבכתיבתן הּׁשנים הן ואּלּו רצּועֹותיהן; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּוקׁשירת

הּקלף על נכּתבין וׁשּיהיּו ּבדיֹו, אֹותן .ׁשּכֹותבין ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָ
ׁשל„. אֹו ׁשמנים, ׁשל העׁשן מקּבצין הּדיֹו? מעׂשה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכיצד

וגֹובלין ּבהן; וכּיֹוצא וׁשעוה ּבׂשרף[לשים]זפת אֹותן ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ
ולֹותתין ּדבׁש, ּובמעט ודכין[מרטיבין]האילן, הרּבה אֹותֹו ְְְְְְִִִִֵַַַָָָ

רקיקין[מועכים] ׁשּיעׂשה עד דק]אֹותֹו, אֹותֹו,[דק ּומיּבׁשין ; ְְְִִִֵֶֶַַָ
עפצא ּבמי ׁשֹורהּו ּכתיבה, ּובׁשעת אֹותֹו. פריּומצניעין [מי ְְְְְִִִִֵֵַַַָָ

וזההאלון] יּמחק. ּתמחקּנּו, ׁשאם - ּבֹו וכֹותב ּבֹו, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָוכּיֹוצא
ּתפּלין ספרים ּבֹו לכּתב הּמבחר מן ׁשּמצוה הּדיֹו ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָֹֻהּוא

ׁשלׁשּתן ּכתב ואם ומזוזה]ּומזּוזֹות; תפילין עפצא[ס"ת ּבמי ְְְְְְִֵַַָָָָ
דיו]וקלקֹונּתֹוס ּכׁשרין.[מיני - נמחק ואינֹו עֹומד ׁשהּוא , ְְְְְְִִֵֵֵֶַָ

ׁשּיהיּו‰. מּסיני, למׁשה ׁשּנאמרה ההלכה ּמעטה מה ּכן, ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאם
והּירק האדם ּכגֹון צבעֹונין, מיני ׁשאר למעט ּבדיֹו? ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָֹֹּכֹותבים
ּבּמזּוזֹות אֹו ּבּתפּלין אֹו ּבּספרים ּכתב ׁשאם ּבהן; ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָוכּיֹוצא
אּלּו הרי - ּבזהב אֹו צבעֹונין מיני ּבׁשאר אחת אֹות ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָאפּלּו

.ּפסּולין ְִ
.Âודּוכסּוסטֹוס ּוקלף, ּגויל, - הן עֹורֹות [כמבוארׁשלׁשה ְְְְְְִֵָָֹ

מעביריןלהלן] החּיה, עֹור אֹו הּבהמה עֹור לֹוקחין ּכיצד? .ְְֲִִִֵֵַַַַַָָ
ּכ ואחר ּבמלח, אֹותֹו מֹולחין ּכ ואחר ּתחּלה; מּמּנּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָׂשער

ּבעפצא ּכ ואחר ּבקמח, אֹותֹו האלון]מעּבדין פרי [מי ְְְְְְִֶַַַַַָָ
וזה אֹותֹו. ּומחּזקין העֹור את ׁשּמקּבצין מּדברים ּבֹו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָוכּיֹוצא

'ּגויל'. הּנקרא ְְִִַָהּוא
.Êאֹותֹו וחּלקּו ׂשערֹו, ׁשהעבירּו אחר העֹור לקחּו ְְְְְֱִִִֶֶַַָָָואם

ׁשני ׁשּיעׂשה עד עֹוׂשין, ׁשהעּבדנין ּכמֹו לׁשנים, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבעביֹו
והּוא עבה, ואחד הּׂשער, ׁשּמּמּול הּוא ּדק, אחד - ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָעֹורֹות
ואחר ּבקמח, ּכ ואחר ּבמלח, אֹותֹו ועּבדּו - הּבׂשר ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּמּמּול
נקרא הּׂשער, ׁשּמּמּול החלק זה - ּבֹו וכּיֹוצא ּבעפצא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכ

'קלף'. נקרא הּבׂשר, ׁשּמּמּול וזה ְְְְְִִֶֶַָָָָ'ּדּוכסּוסטֹוס';
.Á,הּגויל על ּתֹורה ספר ּכֹותבין ׁשּיהיּו מּסיני, למׁשה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהלכה

הּקלף, על הּתפּלין ּכֹותבין וׁשּיהיּו הּׂשער; ּבמקֹום ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָוכֹותבין
על הּמזּוזה ּכֹותבין וׁשּיהיּו הּבׂשר; ּבמקֹום ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָוכֹותבין
ּבּקלף הּכֹותב וכל הּׂשער. ּבמקֹום וכֹותבין ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָהּדּוכסּוסטֹוס,
- ּבׂשר ּבמקֹום ּובּדּוכסּוסטֹוס ּבּגויל ׁשּכתב אֹו ׂשער, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָּבמקֹום

ַָּפסל.
.Ëספר ּכתב אם מּסיני, למׁשה הלכה היא ׁשּכ ּפי על ְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹאף

למעט אּלא 'ּגויל', נאמר ולא ּכׁשר; הּקלף, על ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּתֹורה
ּכתב אם וכן ּפסּול. הּספר, עליו ּכתב ׁשאם ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּדּוכסּוסטֹוס,
'על נאמר לא ּכׁשרה; הּגויל, על אֹו הּקלף על ְְְְֱִֵֶַַַַַַַָָָֹהּמזּוזה

למצוה. אּלא ְְְְִֶַָָהּדּוכסּוסטֹוס',
.Èּבהמה עֹור ּגּבי על ּומזּוזֹות, ּתפּלין ספרים ּכֹותבין ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָאין

הּטמאים ועֹוף וחּיה ּבהמהטמאה עֹור ּגּבי על ּכֹותבין אבל ; ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָ
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מברכין? הם ּולמי ּכּפיהם; את נֹוׂשאין ּכּלן ּכהנים, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻֻׁשּכּלן
אחריהן עֹונה ּומי ׁשּבּדרֹום; ולאחיהן ׁשּבּצפֹון ְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָלאחיהן
על יתר ּכהנים עׂשרה ׁשם נׁשאר ואם והּטף. הּנׁשים ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹ'אמן'?
מברכין. והּׁשאר 'אמן', עֹונין העׂשרה - לּדּוכן ׁשעלּו ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָאּלּו

.Èלא לבּדֹו, צּבּור ׁשליח אּלא ּכהן ּבהן היה ׁשּלא ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹצּבּור
הבטחתֹו ואם ּכּפיו; את הוא]יּׂשא את[בטוח נֹוׂשא ׁשהּוא ְְִִֵֶֶֶַַָָָָ

לתפּלתֹו וחֹוזר להתבלבל]ּכּפיו להן[בלי אין ואם רּׁשאי. , ְְְִִִֵֵֶַַַָָָ
אֹומר: ׁשלֹום', ל'ׂשים צּבּור ׁשליח ּכׁשּיּגיע - ּכלל ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹּכהן
ּבּתֹורה, המׁשּלׁשת ּבּברכה ּברכנּו אבֹותינּו, ואלהי ְְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻ'אלהינּו
יברכ" ּכאמּור: ,קדֹוׁש עם ּכהנים ּולבניו לאהרן ְְְְְֲֲֲִֶֶַַָָָָָָָֹֹהאמּורה
,אלי ּפניו ה' יּׂשא ויחּנּך. ,אלי ּפניו ה' יאר .ויׁשמר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֻה',
ואני יׂשראל, ּבני על ׁשמי את וׂשמּו ׁשלֹום. ל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָויׂשם
'ׂשים ואֹומר ּומתחיל 'אמן', עֹונין העם ואין ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָָאברכם"'.

ָׁשלֹום'.
.‡Èלבית והל זה, הּכנסת ּבבית ּכּפיו את ׁשּנׂשא ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּכהן

אחר לברּכתהּכנסת הּגיעּו ולא ׁשּמתּפללין, צּבּור ּומצא , ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
ּבּיֹום. ּפעמים ּכּמה ואפּלּו ּומברכן; להן, ידיו נֹוׂשא - ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹּכהנים

ל לעלֹות מּמקֹומֹו רגליו עקר ׁשּלא ׁשאמרּכהן ּבׁשעה ּדּוכן ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
אבל הּתפּלה; ּבאֹותּה עֹולה אינֹו ׁשּוב 'רצה', צּבּור ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָׁשליח
אּלא לּדּוכן הּגיע ׁשּלא ּפי על אף - לעלֹות רגליו עקר ְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹאם

.ּומבר עֹולה זה הרי עבֹודה, ְְֲֲֵֵֶֶַַָָלאחר
.·Èמצות ׁשּבּטל ּפי על אף לּדּוכן, עֹולה ׁשאינֹו ּכהן ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּכל

עׂשה ׁשלׁשה על ּכעֹובר הּוא הרי - אחת ׁשּנאמר:עׂשה , ְְֱֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ
ּכהן וכל ׁשמי". את "וׂשמּו להם", "אמֹור תברכּו", ְְְְְִֵֶֶָָָָָֹֹ"ּכה
.מתבר - המבר ּכהן וכל .מתבר אינֹו ,מבר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹׁשאינֹו

."מברכי "ואברכה ְְֱֲֲֶֶֶַַָָָׁשּנאמר:

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

dfEfnE oiNtY zFkld¦§§¦¦§¨
dxFY xtqe§¥¤¨

להיֹות (א) פרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָיׁש
הראׁש על (ב)ּתפּלין מזּוזה; לקּבע (ג) הּיד; על לקׁשרם ְְְְְִִִַַַַָָָָָֹֹ

לעצמֹו; ּתֹורה ספר איׁש ּכל לכּתב (ד) הּׁשערים; ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹּבפתחי
ספרי(ה) ׁשני לֹו ׁשּיהיּו ּכדי לעצמֹו, ׁשני ספר הּמל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַֹלכּתב

אּלּו. ּבפרקים - האּלּו הּמצוֹות ּכל ּובאּור ְְִִִֵֵֵַָָָָּתֹורה.

א ּפרק
הלכותתפיליןומזוזהוספרתורה

¤¤

לי"‡. "קּדׁש ׁשהן - אּלּו ּפרׁשּיֹות יבאארּבע ּכי "והיה , ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
הן - ׁשמע" אם "והיה ּו"ׁשמע", ׁשמֹות, ואּלה ׁשּבספר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹה'"

ּומחּפין עצמן, ּבפני ונקראין[מכסים]ׁשּנכּתבֹות ּבעֹור, אֹותן ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ
הּיד. על אֹותן וקֹוׁשרין הראׁש, על אֹותן ּומניחין ְְְְִִִִִַַַָָָָֹ'ּתפּלין';
ּכּלן את מעּכב הּפרׁשּיֹות, מארּבע אחת אֹות ׁשל קֹוצֹו ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֻואפּלּו

ּכתקנן. ׁשלמֹות, נכּתבֹות ׁשּיהיּו עד הּתֹורה, ְְְְְִִִִֵֶַַָָָמן
אם·. ּו"והיה "ׁשמע" ׁשהן - ׁשּבּמזּוזה ּפרׁשּיֹות ׁשּתי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוכן

קֹוצֹו, חסר אם הּפרׁשּיֹות, מּׁשּתי אחת אֹות אפּלּו - ְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹׁשמע"

ׁשלמֹות נכּתבֹות ׁשּתיהן ׁשּיהיּו עד הּתֹורה, מן וכןמעּכב . ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
ּפסּול. אחת, אֹות אפּלּו ׁשחסר ּתֹורה ֲִֵֵֶֶַַָָָספר

מּסיני,‚. למׁשה הלכה ּכּלן - ּבּתפּלין יׁש ּדברים ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֻעׂשרה
הּתפּלין הרי מהן, ּבאחת ׁשּנה אם ,לפיכ מעּכבין; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֻוכּלן

ּבחּפּוין ּוׁשמֹונה ּבכתיבתן, מהן ׁשנים [בעורּפסּולֹות. ְְְְְִִִִֵֶַָָָָ
-הבתים] ׁשּבכתיבתן הּׁשנים הן ואּלּו רצּועֹותיהן; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּוקׁשירת

הּקלף על נכּתבין וׁשּיהיּו ּבדיֹו, אֹותן .ׁשּכֹותבין ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָ
ׁשל„. אֹו ׁשמנים, ׁשל העׁשן מקּבצין הּדיֹו? מעׂשה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכיצד

וגֹובלין ּבהן; וכּיֹוצא וׁשעוה ּבׂשרף[לשים]זפת אֹותן ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ
ולֹותתין ּדבׁש, ּובמעט ודכין[מרטיבין]האילן, הרּבה אֹותֹו ְְְְְְִִִִֵַַַָָָ

רקיקין[מועכים] ׁשּיעׂשה עד דק]אֹותֹו, אֹותֹו,[דק ּומיּבׁשין ; ְְְִִִֵֶֶַַָ
עפצא ּבמי ׁשֹורהּו ּכתיבה, ּובׁשעת אֹותֹו. פריּומצניעין [מי ְְְְְִִִִֵֵַַַָָ

וזההאלון] יּמחק. ּתמחקּנּו, ׁשאם - ּבֹו וכֹותב ּבֹו, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָוכּיֹוצא
ּתפּלין ספרים ּבֹו לכּתב הּמבחר מן ׁשּמצוה הּדיֹו ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָֹֻהּוא

ׁשלׁשּתן ּכתב ואם ומזוזה]ּומזּוזֹות; תפילין עפצא[ס"ת ּבמי ְְְְְְִֵַַָָָָ
דיו]וקלקֹונּתֹוס ּכׁשרין.[מיני - נמחק ואינֹו עֹומד ׁשהּוא , ְְְְְְִִֵֵֵֶַָ

ׁשּיהיּו‰. מּסיני, למׁשה ׁשּנאמרה ההלכה ּמעטה מה ּכן, ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאם
והּירק האדם ּכגֹון צבעֹונין, מיני ׁשאר למעט ּבדיֹו? ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָֹֹּכֹותבים
ּבּמזּוזֹות אֹו ּבּתפּלין אֹו ּבּספרים ּכתב ׁשאם ּבהן; ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָוכּיֹוצא
אּלּו הרי - ּבזהב אֹו צבעֹונין מיני ּבׁשאר אחת אֹות ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָאפּלּו

.ּפסּולין ְִ
.Âודּוכסּוסטֹוס ּוקלף, ּגויל, - הן עֹורֹות [כמבוארׁשלׁשה ְְְְְְִֵָָֹ

מעביריןלהלן] החּיה, עֹור אֹו הּבהמה עֹור לֹוקחין ּכיצד? .ְְֲִִִֵֵַַַַַָָ
ּכ ואחר ּבמלח, אֹותֹו מֹולחין ּכ ואחר ּתחּלה; מּמּנּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָׂשער

ּבעפצא ּכ ואחר ּבקמח, אֹותֹו האלון]מעּבדין פרי [מי ְְְְְְִֶַַַַַָָ
וזה אֹותֹו. ּומחּזקין העֹור את ׁשּמקּבצין מּדברים ּבֹו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָוכּיֹוצא

'ּגויל'. הּנקרא ְְִִַָהּוא
.Êאֹותֹו וחּלקּו ׂשערֹו, ׁשהעבירּו אחר העֹור לקחּו ְְְְְֱִִִֶֶַַָָָואם

ׁשני ׁשּיעׂשה עד עֹוׂשין, ׁשהעּבדנין ּכמֹו לׁשנים, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבעביֹו
והּוא עבה, ואחד הּׂשער, ׁשּמּמּול הּוא ּדק, אחד - ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָעֹורֹות
ואחר ּבקמח, ּכ ואחר ּבמלח, אֹותֹו ועּבדּו - הּבׂשר ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּמּמּול
נקרא הּׂשער, ׁשּמּמּול החלק זה - ּבֹו וכּיֹוצא ּבעפצא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכ

'קלף'. נקרא הּבׂשר, ׁשּמּמּול וזה ְְְְְִִֶֶַָָָָ'ּדּוכסּוסטֹוס';
.Á,הּגויל על ּתֹורה ספר ּכֹותבין ׁשּיהיּו מּסיני, למׁשה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהלכה

הּקלף, על הּתפּלין ּכֹותבין וׁשּיהיּו הּׂשער; ּבמקֹום ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָוכֹותבין
על הּמזּוזה ּכֹותבין וׁשּיהיּו הּבׂשר; ּבמקֹום ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָוכֹותבין
ּבּקלף הּכֹותב וכל הּׂשער. ּבמקֹום וכֹותבין ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָהּדּוכסּוסטֹוס,
- ּבׂשר ּבמקֹום ּובּדּוכסּוסטֹוס ּבּגויל ׁשּכתב אֹו ׂשער, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָּבמקֹום

ַָּפסל.
.Ëספר ּכתב אם מּסיני, למׁשה הלכה היא ׁשּכ ּפי על ְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹאף

למעט אּלא 'ּגויל', נאמר ולא ּכׁשר; הּקלף, על ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּתֹורה
ּכתב אם וכן ּפסּול. הּספר, עליו ּכתב ׁשאם ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּדּוכסּוסטֹוס,
'על נאמר לא ּכׁשרה; הּגויל, על אֹו הּקלף על ְְְְֱִֵֶַַַַַַַָָָֹהּמזּוזה

למצוה. אּלא ְְְְִֶַָָהּדּוכסּוסטֹוס',
.Èּבהמה עֹור ּגּבי על ּומזּוזֹות, ּתפּלין ספרים ּכֹותבין ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָאין

הּטמאים ועֹוף וחּיה ּבהמהטמאה עֹור ּגּבי על ּכֹותבין אבל ; ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָ
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ואין ׁשּלהן. ּוטרפֹות נבלֹות ואפּלּו הּטהֹורין, ועֹוף ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָוחּיה
הּזהמה מּפני הּטהֹור, הּדג עֹור ּגּבי על ,[ליכלוך]ּכֹותבין ְְֲִִֵֵַַַַַָָָֻ

ּבעּבדה. ּפֹוסקת זהמתֹו ְֲִֵֶֶֶָָֻֻׁשאין
.‡Èּתֹורה ספר ׁשל אֹו ּתפּלין ׁשל ּוקלף ּתֹורה, ספר ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָּגויל

לׁשמן אֹותן לעּבד צרי מצוותן]- קדושת עּבדן[לשם ואם ; ְְְְִִִִֵַָָָָ
אף ּפסּולין; הּגֹוי, עּבדן אם ,לפיכ ּפסּולין. לׁשמן, ְְְְְִִִִִִֶַַָָָֹׁשּלא

ׁשאמ ּפי לׁשםעל אֹו הּספר לׁשם זה עֹור לעּבד לֹו רנּו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ
על לא עֹוׂשה, הּוא עצמֹו ּדעת על ׁשהּגֹוי ּפסּולין; - ְְְִִִֶֶַַַַַַַֹהּתפּלין
- לׁשמֹו מעׂשה ׁשּצרי ּדבר ּכל ,לפיכ אֹותֹו. הּׂשֹוכר ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָּדעת
לׁשמּה. עּבדה צריכה אינּה ּומזּוזה, ּפסּול. הּגֹוי, עׂשהּו ְְְִִִִֵַָָָָָָָָֻאם

.·È,מּסיני למׁשה ולאהלכה ּתֹורה ספר ּכֹותבין ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ
ּבׂשרטּוט אּלא הכתב]מזּוזה, ליישר ישרים אבל[קוים ; ְְְֲִֶָָָ

מחּפין ׁשהן לפי ׂשרטּוט, צריכין אינן .[מכוסים]ּתפּלין, ְְְְְִִִִִִִֵֵֶָֻ
ּגֹורסין ׁשהּכל הּכתב, מן ׁשּלא ּומזּוזֹות ּתפּלין לכּתב ְְְְְִִִִִֶֶַַָָֹֹֹֻּומּתר
אֹות אפּלּו ּבֹו לכּתב אסּור ּתֹורה, ספר אבל אּלּו; ְֲֲִִִֵֵֶָָָָָֹּפרׁשּיֹות

הּכתב. מן ׁשּלא ְִֶַַַָֹאחת
.‚Èּכתבן יּׂשרפּו. מין, ׁשּכתבן ּומזּוזֹות ּתפּלין ּתֹורה ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָספר

קטן אֹו אּׁשה, אֹו עבד, אֹו מֹוסר, אֹו מׁשּמד, יׂשראל אֹו ְְִִֵֵֶֶָָָָָֻּגֹוי,
ויּגנזּו ּפסּולין אּלּו הרי -- ּוכתבּתם" "ּוקׁשרּתם ׁשּנאמר: , ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

נמצאּו ׁשּכֹותב. הּוא ּבּה, ּומאמין הּקׁשירה על ׁשּמזהר ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֻּכל
ּכׁשרין. ּגֹוי, ּביד נמצאּו יּגנזּו; ּכתבן, מי ידּוע ואין מין ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָּביד
על ּביתר הּגֹוים מן ּומזּוזֹות ּתפּלין ספרים לֹוקחין ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָואין

ּולגזלן. לגנבן אֹותן להרּגיל ׁשּלא ְְְְְְְִֵֶֶַָָָָָֹּדמיהן,
.„Èּבהמה עֹור ּגּבי על ׁשּכתבן ּומזּוזֹות, ּתפּלין ּתֹורה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָספר

מעּבדין ׁשאינן עֹורֹות ּגּבי על אֹו הּטמאין, ועֹוף אֹווחּיה , ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֻ
עּבדן ׁשּלא עֹור על ּתפּלין אֹו ּתֹורה ספר -ׁשּכתב לׁשמן ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּפסּולין. אּלּו ְֲִֵֵהרי
.ÂËלא ּכתיבה ּובׁשעת ּומזּוזֹות, ּתפּלין ּתֹורה ספר ְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹהּכֹותב

ּכּונה לֹו השם]היתה קדושת מן[לשם אזּכרה וכתב , ְְְִַַַָָָָָָָ
הקב"ה]האזּכרֹות משמות ּפסּולין.[שם - לׁשמן ׁשּלא ׁשּבהן ְְְִִֶֶֶַָָָָֹ

ׁשֹואל יׂשראל מל אפּלּו - הּׁשם את הּכֹותב ,ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָלפיכ
הרי - ׁשמֹות ׁשלׁשה ׁשנים ּכֹותב היה יׁשיבּנּו; לא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹֹּבׁשלֹומֹו,

ּומׁשיב. ּביניהן, מפסיק ְִִֵֵֵֶֶַזה
.ÊËיתחיל לא - הּׁשם את לכּתב הּקּולמֹוס את ְְְִִֵֵֶֶַַַַֹֹהּטֹובל

ׁשּלפניו מאֹות הּוא מתחיל אבל הּׁשם, לכּתבמאֹות ׁשכח . ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
הּׁשיטֹות ּבין אֹותֹו ּתֹולה הּׁשם, מקצת[השורות]את אבל ; ְֲִִֵֵֶֶַַָָ

אם - הּתבֹות ּובׁשאר ּפסּול. ּתלּוי, ּומקצתֹו ּבּׁשיטה ְְִִִִֵֵַַַָָָָָהּׁשם
ּבּמה למעלה. ּומקצתּה ּבּׁשיטה הּתבה מקצת ּכֹותב ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָׁשכח,
אין ּותפּלין, ּבמזּוזֹות אבל ּתֹורה; ּבספר אמּורים? ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶָָָּדברים
אחת, אֹות אפּלּו ׁשכח אם אּלא אחת, אֹות אפּלּו ּבהן ֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָּתֹולין
על הּׁשם את לכּתב ּומּתר אחרת. וכֹותב ּׁשּכתב מה ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻּגֹונז

הּגרד שנתייבש]מקֹום אחר הדיו הּמחק[שנגרד מקֹום ועל ְְְְֶֶַַַָ
שהתייבש] קודם ּבכּלן.[שנמחק ,ְָֻ

.ÊÈאתּכֹותבי להפ להם אסּור ּומזּוזֹות, ּתפּלין ספרים ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹ
ּכֹופלּה אֹו ּבגד, עליה ּפֹורׂש אּלא ּפניה; על .היריעה ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

.ÁÈׁשּיצאּו אחר הּסֹופר ׁשאמר ּומזּוזה, ּתפּלין ּתֹורה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָספר
האזּכרֹות ּכתבּתי 'לא ידֹו: הקב"ה]מּתחת ׁשּבהן[שמות ְְִִֶֶַַַַָָָָָֹ

ׂשכרֹו. ּכל להפסיד נאמן אבל לפסלן, נאמן אינֹו - ְְְְְְֱֱֲִִֵֶֶַָָָָָָָָלׁשמן'
על להפסיד אּלא נתּכּון לא ׁשּמא לפסלן? נאמן אינֹו ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹולּמה
זֹו ּבאמירה מפסיד ׁשאינֹו ודּמה ׁשּׂשכרֹו, זה על אֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּלֹוקח,
אֹו זה', ּתֹורה 'ספר אמר: אם ,לפיכ האזּכרֹות. ׂשכר ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאּלא
מּתֹו - לׁשמן' מעּבדֹות אינם ׁשּלהן, עֹורֹות - אּלּו ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֻ'ּתפּלין
יֹודעים, הּכל ׁשהרי לפסלן; נאמן ׂשכרֹו, להפסיד ְְְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנאמן

ׂשכר. לכּלן אין לׁשמן, מעּבדים העֹורֹות אין ְְְִִִֵֵֶָָָָָָֻֻׁשאם
.ËÈאּׁשּורי ּבכתב אּלא ּומזּוזֹות, ּתפּלין ּכֹותבין [שבואין ְְְְִִִִִֵֶַַָ

לישראל] תורה ּביונינתנה אף לכתבן ּבּספרים, והּתירּו .ְְְְִִִִִַַָָָָ
נׁשּתקע ּוכבר ואבד[נעלם]ּבלבד; ונׁשּתּבׁש העֹולם, מן יוני ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָ

וצרי אּׁשּורי. אּלא ׁשלׁשּתן, הּיֹום ּכֹותבין אין לפיכ -ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ
אֹות ׁשּכל - לאֹות אֹות ּתדּבק ׁשּלא ּכדי ּבכתיבתן, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹלהּזהר
אֹות וכל ּפסּולה; רּוחֹותיה, מארּבע לּה מּקיף העֹור ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשאין

סכל ולא חכם לא ׁשאינֹו הּתינֹוק לקרֹותּה,[טפש]ׁשאין יכֹול ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹ
ּתדמה ׁשּלא האֹותּיֹות, ּבצּורת להּזהר צרי ,לפיכ ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹּפסּולה.
לכף; ּבית ולא לבית, ּכף ולא ליּוד; ואו ולא לואו, ְְְְְְְֵֵַָָָָֹֹֹהּיּוד

לר ּדלת עדולא ּבהן, ּכּיֹוצא ּכל וכן לדלת; ריׁש ולא יׁש, ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ
ּבהן. הּקֹורא ֵֶֶַָָׁשּירּוץ

.Îהּנקב ּגּבי על יכּתב לא נקּוב, ׁשהיה נקבעֹור וכל . ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
,לפיכ עליו; לכּתב ּומּתר נקב, אינֹו - עליו עֹוברת ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻׁשהּדיֹו
אחר העֹור נּקב ׁשּנתעּבד. העֹוף עֹור ּגּבי על לכּתב ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֻמּתר
מם, ּתֹו אֹו הא ּתֹו ּכגֹון האֹות, ּבתֹו נּקב אם - ְְְִִִֵֵֶַַָׁשּנכּתב

ּביר נּקב ּכׁשר. - אֹותּיֹות ּבׁשאר עד[רגל]וכן אֹות ׁשל ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ
מּמּנה נׁשּתּיר אם - מהנקב]ׁשּנפסקה שלמעלה מלא[מהחלק ְְְְִִִִֵֶֶַָָֹ

לא ואם אחרת. לאֹות ּתדמה ׁשּלא והּוא, ּכׁשר; קטּנה, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹאֹות
ּפסּולה. קטּנה, אֹות מלא מּמּנה ְְְְִִֵֶַַָָָֹנׁשּתּיר

ה'תשע"ב ניסן ו' חמישי יום

ב ¤¤ּפרק

ארּבע‡. ּכֹותבין - ראׁש ׁשל הּתפּלין? את ּכֹותבין ְְְְִִִִֵֶֶַַַַֹּכיצד
לבּדֹו, ואחד אחד ּכל וגֹוללין קלפים, ארּבעה על ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָהּפרׁשּיֹות

אחד ּבעֹור מחּברין ׁשהן ּבּתים ּבארּבעה אֹותן וׁשלּומּניחין ; ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
ּדּפין ּבארּבעה הּפרׁשּיֹות ארּבע את ּכֹותבין - [עמודים]יד ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָ

ּתֹורה ספר ּכמין וגֹוללֹו אחד, קלף לתחּלתֹו,על מּסֹופֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָ
אחד. ּבבית ְִִֶַַָּומּניחֹו

ּפתּוחה·. הּסתּומה עׂשה ׁשאם - ּבּפרׁשּיֹות להּזהר ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָוצרי
השורה] בתחילת סתומה פרשה סתּומה[התחיל הּפתּוחה ְְַָָאֹו

השורה] בסוף או באמצע פתוחה פרשה וׁשלׁש[התחיל ּפסלן. ,ְְָָָֹ
ׁשהיא אחרֹונה ּופרׁשה ּפתּוחֹות; ּכּלן הראׁשֹונֹות, ְֲִִִֶַַָָָָָָָָֻהּפרׁשּיֹות

סתּומה. ׁשמע", אם ְְִַָָָָֹ"והיה
ּכתּובֹות‚. ארּבעּתן ׁשּיהיּו עד וחסר, ּבמלא להּזהר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָוצרי

הּבדּוק ּתֹורה ּבספר ּכתּובֹות ׁשהן ּכתב[המוגה]ּכמֹו ׁשאם ; ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָ
חסר הּמלא ּכתב ואם הּיתר; ׁשּימחק עד ּפסל, - מלא ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹהחסר
ׁשּיׁש והּמלאֹות החסרֹות הן ואּלּו ּתּקנה. לֹו ואין ּפסל, -ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ

אּלּו: ּפרׁשּיֹות ְְִֵַַָָּבארּבע
"זכֹור"„. מלא, ּבכֹור" כל לי "קּדׁש - ראׁשֹונה ְִִֵֶַָָָָָָָּפרׁשה
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ואו, חסר "יצאים" מלא, "הֹוציא" חסר, "ּבחזק" ְְִִֵֵֵֵֶָָָָָֹֹמלא,
"לאבתי" מלא, "והיבּוסי" חסר, "והאמרי" מלא, "יביא"ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹ
מלא, "הּׁשביעי" חסר, "מּצת" חסר, "העבדה" ואו, ְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָָֹֹחסר
מלא, "ּבעבּור" חסר, "ּגבל" חסר, "ׂשאר" מלא, ְְֲֵֵֵֵֶַַָָָָֹֻ"מּצֹות"
מלא, "ּתֹורת" מלא, "עיני" מלא, "ּולזּכרֹון" מלא, ְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָ"לאֹות"

מלא. "למֹועדּה" חסר, "החּקה" יּוד, חסר "הֹוצא"ְֲֲִֵֵֵַָָָָָֻ
חסר‰. "ולאבתי" חסר, "יבא ּכי "והיה - ׁשנּיה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹּפרׁשה

חסר "חמר" "הֹוציאנּו"ואו, חסר, "ּבחזק" מלא, "ּבכֹור" , ְְֲִֵֵֵֶָָָָָֹֹ
"ועד חסר, "מּבכר" מלא, "ּבכֹור" חסר, "וּיהרג" ְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָֹֹמלא,

ח "זבח" מלא, מלא,ּבכֹור" "לאֹות" מלא, ּבכֹור" "וכל סר, ְְְְֵֵֵֵֵַָָָָָֹ
"עיני" אחרֹונה, ואו חסר "ּולטֹוטפת" ּבהא, ּכתּוב ְְְֲֵֵֵֶַָָָָָָָֹ"ידכה"

מלא. "הֹוציאנּו" חסר, "ּבחזק" ְִֵֵֵֶָָָָֹמלא,
.Â,מלא "לבני" חסר, "מאד" "ׁשמע": - ׁשליׁשית ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹּפרׁשה

מלא, "לאֹות" מלא, "ּובקּומ" ׁשנּיה, יּוד ּבלא "ּבבית"ְְְְְִֵֵֵֶֶָָָֹ
ואוין ׁשני חסר "לטטפת" ׁשנּיה, יּוד ּבלא "יד""עיני" , ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹֹ

ׁשנּיה, יּוד ּבלא "ּבית" ראׁשֹונה, ואו חסר "מזזֹות" ְְְִִֵֵֵֶָָָָָֹֻמלא,
מלא. "ּובׁשערי"ְִֵֶָָ

.Êּבואו "מצֹותי" חסר, ׁשמע" אם "והיה - רביעית ְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָֹּפרׁשה
ואו, חסר "ותירׁש" מלא, "ּומלקֹוׁש" מלא, "יֹורה" ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹאחת,
"נתן" חסר, "הּטבה" מלא, "יבּולּה" מלא, ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ"והׁשּתחויתם"
ואו חסר "לטֹוטפת" מלא, "לאֹות" חסר, "אתם" ְְֵֵֵֵָָָָָָָֹֹחסר,
יּוד ּבלא "ּבבית" חסר, "אתם" מלא, "עיניכם" ְְְִֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹֹׁשנּיה,

מלא "מזּוזֹות" מלא, "ּובקּומ" יּודׁשנּיה, ּבלא "ּבית" , ְְְְִֵֵֵֶֶָָָֹ
ואו. חסר "לאבתיכם" מלא, "ּובׁשערי" ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹׁשנּיה,

.Áּבתגין להּזהר זינין[כתרים]וצרי ּכמֹו והן אֹותּיֹות, ׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָ
ּבספר ּכתּובין ׁשהן ּכמֹו ּתג, להן ׁשּיׁש האֹות על ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָזקּופֹות
אּלּו: ּפרׁשּיֹות ׁשּבארּבע המתּיגֹות האֹותּיֹות הן ואּלּו ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּתֹורה;

.Ëמם והיא ּבלבד, אחת אֹות ּבּה יׁש - ראׁשֹונה ְְִִִֵֵַַַָָָָָּפרׁשה
יׁש - ׁשנּיה ּפרׁשה זינין. ׁשלׁש עליה "מּימים", ׁשל ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָֹסתּומה
מחמׁשּתן הא ּכל ועל הא, מהן אחת וכל אֹותּיֹות, חמׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבּה
והא ראׁשֹונה והא "ּונתנּה", ׁשל הא והן: זינין; ארּבע -ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ
"ידכה". ׁשל והא "וּיהרג", ׁשל והא "הקׁשה", ׁשל ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאחרֹונה
ׁשל קּוף הן: ואּלּו אֹותּיֹות, חמׁש ּבּה יׁש - ׁשליׁשית ְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָּפרׁשה
יׁש "ּוקׁשרּתם", ׁשל וקּוף זינין; ׁשלׁשה עליה יׁש ,"ּובקּומ"ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
ּכל על "לטטפת", ׁשל ּפה טית וטית זינין; ׁשלׁשה ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹֹעליה
חמׁש ּבּה יׁש - רביעית ּפרׁשה זינין. ארּבעה מּׁשלׁשּתן ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָאחת
זינין; ׁשלׁשה עליה יׁש "ואספּת", ׁשל ּפה הן: ואּלּו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹאֹותּיֹות,
ׁשל ּפה טית וטית אחד; זין עליה יׁש "ואספּת", ׁשל ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָותו
ּכל זינין. ארּבעה מּׁשלׁשּתן אחת ּכל על ְְְְִִֵַַַַָָָָָָָֹֹ"לטטפת",
אֹו הּתגין, עׂשה לא ואם עׂשרה; ׁשׁש המתּיגֹות, ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻהאֹותּיֹות

ּפסל. לא - ּבהן וגרע ְִֶַַָָָֹהֹוסיף
.Èממחה ׁשאינֹו מּמי ּתפּלין לבדקן.[בקי]הּלֹוקח צרי , ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ

קציצֹות מאה מּמּנּו קציצֹות[בתים]לקח ׁשלׁש מהן ּבֹודק , ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
ואחת יד ׁשל ׁשּתים אֹו יד, ׁשל ואחת ראׁש ׁשל ׁשּתים אֹו -ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָֹ
ּכּלן והרי האיׁש, זה החזק ּכׁשרים, מצאם אם ראׁש: ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻֻׁשל
צבתים צבתים לקחן ואם ּבדיקה. צרי הּׁשאר ואין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָָּכׁשרין,

חבילות] הּצבתים,[חבילות ׁשחזקת ּבדיקה; צריכֹות ּכּלן -ְְְְִִִֶֶַַָָָֻ
לקּוחין. הרּבה ְְֲִִֵֵַָמאנׁשים

.‡Èאֹו הּממחה, מן ׁשּלקחן אֹו ידֹו, ּבכתב ּתפּלין ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֻהּכֹותב
אדם צרימּׁשאר אינֹו לעֹולם - לעֹורן והחזירן ּובדקן ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָָ

ׁשחּפּוין זמן ּכל ׁשנים; ּכּמה אחר ואפּלּו אחרת, ּפעם ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָלבדקן
אֹות נמחקה ׁשּמא להן חֹוׁשׁשין ואין ּבחזקתן, הן הרי ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָׁשלם,
אבי מּׁשל 'אּלּו, אֹומר: היה הּזקן הּלל ׁשּנּקבה. אֹו ְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָמּתֹוכן

ִָאּמא'.

ג ¤¤ּפרק

למׁשה‡. הלכה ּכּלן - הּתפּלין ּבמעׂשה יׁש הלכֹות ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻׁשמֹונה
ּפסל; מהן, ּבאחת ׁשּנה ואם מעּכבֹות, ּכּלן ּולפיכ ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֻמּסיני,

ּתפירתן וכן מרּבעֹות, ׁשּיהיּו הן: [ארכןּברּבּוע[בגידין]ואּלּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֻ
זוּיֹותכרחבן] ארּבע להן ׁשּיהיה עד ּברּבּוע, ואלכסֹונן ,ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָ

ּומּׂשמאל; מּימין ׁשין צּורת ראׁש, ׁשל ּבעֹור וׁשּיהיה ְְְְִִִִִֶֶֶַָָֹֹׁשוֹות;
ּבמטלית הּפרׁשּיֹות על[בד]וׁשּיכר ּבׂשער אֹותן וׁשּיכר ; ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ

אֹותן ּתֹופרין וׁשּיהיּו ּבבּתיהן; מכניסן ּכ ואחר ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּמטלית,
להן וׁשעֹוׂשין מעבר]מעּברת[לרצועות]ּבגידין; [מקום ְְְִִִֶֶֶַָֹ

עֹוברת ׁשּתהא עד הרצּועה, ּבּה ׁשּתּכנס החּפּוי ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמעֹור
ּתֹובר ּבתֹו לולאה]והֹולכת הרצּועֹות[כעין וׁשּיהיּו ׁשּלּה; ְְְְְִֶֶֶֶָָָ

ּדלת. ּבצּורת ידּוע קׁשר ׁשּלהן, הּקׁשר וׁשּיהיה ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשחרֹות;
ארּכֹו·. מרּבע עץ לֹוקחין ראׁש? ׁשל ּתפּלין עֹוׂשים ְְְְִִִִֵֵֶַָָֹֻּכיצד

פחֹות אֹו רחּבֹו על יֹותר גבהֹו היה ואם וכגבהֹו. ְְְְְְְְִֵַָָָָָָָּכרחּבֹו
ׁשּיהא ארּכֹו על אּלא מקּפידין ואין ּכלּום. ּבכ אין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמּמּנּו
ארּבע לֹו ׁשּיעׂשה ּכדי חריצין, ׁשלׁשה ּבֹו וחֹופרין ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָכרחּבֹו.

עֹור, ולֹוקחין זה ּכגֹון ְְְִִֶָראׁשים,
את ּבֹו ּומׂשימין ּבמים אֹותֹו ְְְִִִִִֶַַּומרטיבין

חריץּומכניסהעץ, ּכל ּבין העֹור את ין ְִִִֵֵֶַָָָָ
רטב והּוא אֹותֹו ּומכּמׁשים ְְְְִִַָָֹוחריץ,
ּדמּות ּבֹו ׁשעֹוׂשין עד ּומּכאן, ְִִִֶַָָמּכאן
מימין ראׁשין ׁשלׁשה לּה ׁשּיׁש ְִִִִֶֶָָָׁשי"ן
לּה ׁשּיׁש ׁשי"ן ּודמּות ּתפּלין, ְְִִִִֵֶֶַַָהּמניח

הּמניח.ארּבעה מׂשמאל ראׁשים ְְִִִֵַַַָָָֹ
חֹולץ‚. ּכ ואחר ׁשּייבׁש; עד העץ, על העֹור את ְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּומּניחין

האּמּום ּגּבי מעל תבנית]העֹור העֹור[דפוס, ונמצא עץ, ׁשל ְְִִֵֵֵֶַַָָָָ
ּבית ּבכל ּפרׁשה מכניסין ּפנּויין. ּבּתים ארּבעה ּבֹו ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָׁשּיׁש
מארּבע אֹותֹו ותֹופרין מּלמּטה; העֹור מקצת ּומחזירין ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָּובית,
ּבֹו ׁשּתּכנס מקֹום ׁשּלמּטה העֹור מן ּומּניחין ְִִִִִֵֶֶַַָָָָָּפּנֹותיו,

'מעּברת'. הּנקרא והּוא ּתֹובר, ּכמֹו ְְְְְִֶַַָָָָֹהרצּועה,
ארּכֹו„. מרּבע, עץ לֹוקחין יד? ׁשל ּתפּלין עֹוׂשין ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֻוכיצד

ּומחּפין מעט; זה על יתר אֹו ּכאצּבע, ּגבהֹו ויהיה ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָּכרחּבֹו,
ׁשּייבׁש; עד האּמּום על העֹור את ּומּניחין רטב, ּבעֹור ְִִִִֶֶַַַַָָָֹאֹותֹו
ּומחזיר העץ, ּבמקֹום הּפרׁשּיֹות ארּבע ּומכניס העֹור, ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָוחֹולץ
מן ּומּניחין ּפּנֹותיו, מארּבע ותֹופרֹו מּלמּטה; העֹור ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָמקצת

הרצּועה מקֹום ּתֹובר, .העֹור ְְָָָָ
ּפרׁשה‰. מכניס ראׁש? ׁשל ּבתפּלה הּפרׁשּיֹות סּדּור ְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּכיצד
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ואו, חסר "יצאים" מלא, "הֹוציא" חסר, "ּבחזק" ְְִִֵֵֵֵֶָָָָָֹֹמלא,
"לאבתי" מלא, "והיבּוסי" חסר, "והאמרי" מלא, "יביא"ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹ
מלא, "הּׁשביעי" חסר, "מּצת" חסר, "העבדה" ואו, ְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָָֹֹחסר
מלא, "ּבעבּור" חסר, "ּגבל" חסר, "ׂשאר" מלא, ְְֲֵֵֵֵֶַַָָָָֹֻ"מּצֹות"
מלא, "ּתֹורת" מלא, "עיני" מלא, "ּולזּכרֹון" מלא, ְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָ"לאֹות"

מלא. "למֹועדּה" חסר, "החּקה" יּוד, חסר "הֹוצא"ְֲֲִֵֵֵַָָָָָֻ
חסר‰. "ולאבתי" חסר, "יבא ּכי "והיה - ׁשנּיה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹּפרׁשה

חסר "חמר" "הֹוציאנּו"ואו, חסר, "ּבחזק" מלא, "ּבכֹור" , ְְֲִֵֵֵֶָָָָָֹֹ
"ועד חסר, "מּבכר" מלא, "ּבכֹור" חסר, "וּיהרג" ְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָֹֹמלא,

ח "זבח" מלא, מלא,ּבכֹור" "לאֹות" מלא, ּבכֹור" "וכל סר, ְְְְֵֵֵֵֵַָָָָָֹ
"עיני" אחרֹונה, ואו חסר "ּולטֹוטפת" ּבהא, ּכתּוב ְְְֲֵֵֵֶַָָָָָָָֹ"ידכה"

מלא. "הֹוציאנּו" חסר, "ּבחזק" ְִֵֵֵֶָָָָֹמלא,
.Â,מלא "לבני" חסר, "מאד" "ׁשמע": - ׁשליׁשית ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹּפרׁשה

מלא, "לאֹות" מלא, "ּובקּומ" ׁשנּיה, יּוד ּבלא "ּבבית"ְְְְְִֵֵֵֶֶָָָֹ
ואוין ׁשני חסר "לטטפת" ׁשנּיה, יּוד ּבלא "יד""עיני" , ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹֹ

ׁשנּיה, יּוד ּבלא "ּבית" ראׁשֹונה, ואו חסר "מזזֹות" ְְְִִֵֵֵֶָָָָָֹֻמלא,
מלא. "ּובׁשערי"ְִֵֶָָ

.Êּבואו "מצֹותי" חסר, ׁשמע" אם "והיה - רביעית ְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָֹּפרׁשה
ואו, חסר "ותירׁש" מלא, "ּומלקֹוׁש" מלא, "יֹורה" ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹאחת,
"נתן" חסר, "הּטבה" מלא, "יבּולּה" מלא, ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ"והׁשּתחויתם"
ואו חסר "לטֹוטפת" מלא, "לאֹות" חסר, "אתם" ְְֵֵֵֵָָָָָָָֹֹחסר,
יּוד ּבלא "ּבבית" חסר, "אתם" מלא, "עיניכם" ְְְִֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹֹׁשנּיה,

מלא "מזּוזֹות" מלא, "ּובקּומ" יּודׁשנּיה, ּבלא "ּבית" , ְְְְִֵֵֵֶֶָָָֹ
ואו. חסר "לאבתיכם" מלא, "ּובׁשערי" ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹׁשנּיה,

.Áּבתגין להּזהר זינין[כתרים]וצרי ּכמֹו והן אֹותּיֹות, ׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָ
ּבספר ּכתּובין ׁשהן ּכמֹו ּתג, להן ׁשּיׁש האֹות על ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָזקּופֹות
אּלּו: ּפרׁשּיֹות ׁשּבארּבע המתּיגֹות האֹותּיֹות הן ואּלּו ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּתֹורה;

.Ëמם והיא ּבלבד, אחת אֹות ּבּה יׁש - ראׁשֹונה ְְִִִֵֵַַַָָָָָּפרׁשה
יׁש - ׁשנּיה ּפרׁשה זינין. ׁשלׁש עליה "מּימים", ׁשל ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָֹסתּומה
מחמׁשּתן הא ּכל ועל הא, מהן אחת וכל אֹותּיֹות, חמׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבּה
והא ראׁשֹונה והא "ּונתנּה", ׁשל הא והן: זינין; ארּבע -ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ
"ידכה". ׁשל והא "וּיהרג", ׁשל והא "הקׁשה", ׁשל ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאחרֹונה
ׁשל קּוף הן: ואּלּו אֹותּיֹות, חמׁש ּבּה יׁש - ׁשליׁשית ְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָּפרׁשה
יׁש "ּוקׁשרּתם", ׁשל וקּוף זינין; ׁשלׁשה עליה יׁש ,"ּובקּומ"ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
ּכל על "לטטפת", ׁשל ּפה טית וטית זינין; ׁשלׁשה ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹֹעליה
חמׁש ּבּה יׁש - רביעית ּפרׁשה זינין. ארּבעה מּׁשלׁשּתן ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָאחת
זינין; ׁשלׁשה עליה יׁש "ואספּת", ׁשל ּפה הן: ואּלּו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹאֹותּיֹות,
ׁשל ּפה טית וטית אחד; זין עליה יׁש "ואספּת", ׁשל ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָותו
ּכל זינין. ארּבעה מּׁשלׁשּתן אחת ּכל על ְְְְִִֵַַַַָָָָָָָֹֹ"לטטפת",
אֹו הּתגין, עׂשה לא ואם עׂשרה; ׁשׁש המתּיגֹות, ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻהאֹותּיֹות

ּפסל. לא - ּבהן וגרע ְִֶַַָָָֹהֹוסיף
.Èממחה ׁשאינֹו מּמי ּתפּלין לבדקן.[בקי]הּלֹוקח צרי , ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ

קציצֹות מאה מּמּנּו קציצֹות[בתים]לקח ׁשלׁש מהן ּבֹודק , ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
ואחת יד ׁשל ׁשּתים אֹו יד, ׁשל ואחת ראׁש ׁשל ׁשּתים אֹו -ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָֹ
ּכּלן והרי האיׁש, זה החזק ּכׁשרים, מצאם אם ראׁש: ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻֻׁשל
צבתים צבתים לקחן ואם ּבדיקה. צרי הּׁשאר ואין ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָָּכׁשרין,

חבילות] הּצבתים,[חבילות ׁשחזקת ּבדיקה; צריכֹות ּכּלן -ְְְְִִִֶֶַַָָָֻ
לקּוחין. הרּבה ְְֲִִֵֵַָמאנׁשים

.‡Èאֹו הּממחה, מן ׁשּלקחן אֹו ידֹו, ּבכתב ּתפּלין ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֻהּכֹותב
אדם צרימּׁשאר אינֹו לעֹולם - לעֹורן והחזירן ּובדקן ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָָ

ׁשחּפּוין זמן ּכל ׁשנים; ּכּמה אחר ואפּלּו אחרת, ּפעם ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָלבדקן
אֹות נמחקה ׁשּמא להן חֹוׁשׁשין ואין ּבחזקתן, הן הרי ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָׁשלם,
אבי מּׁשל 'אּלּו, אֹומר: היה הּזקן הּלל ׁשּנּקבה. אֹו ְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָמּתֹוכן

ִָאּמא'.

ג ¤¤ּפרק

למׁשה‡. הלכה ּכּלן - הּתפּלין ּבמעׂשה יׁש הלכֹות ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻׁשמֹונה
ּפסל; מהן, ּבאחת ׁשּנה ואם מעּכבֹות, ּכּלן ּולפיכ ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֻמּסיני,

ּתפירתן וכן מרּבעֹות, ׁשּיהיּו הן: [ארכןּברּבּוע[בגידין]ואּלּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֻ
זוּיֹותכרחבן] ארּבע להן ׁשּיהיה עד ּברּבּוע, ואלכסֹונן ,ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָ

ּומּׂשמאל; מּימין ׁשין צּורת ראׁש, ׁשל ּבעֹור וׁשּיהיה ְְְְִִִִִֶֶֶַָָֹֹׁשוֹות;
ּבמטלית הּפרׁשּיֹות על[בד]וׁשּיכר ּבׂשער אֹותן וׁשּיכר ; ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ

אֹותן ּתֹופרין וׁשּיהיּו ּבבּתיהן; מכניסן ּכ ואחר ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּמטלית,
להן וׁשעֹוׂשין מעבר]מעּברת[לרצועות]ּבגידין; [מקום ְְְִִִֶֶֶַָֹ

עֹוברת ׁשּתהא עד הרצּועה, ּבּה ׁשּתּכנס החּפּוי ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמעֹור
ּתֹובר ּבתֹו לולאה]והֹולכת הרצּועֹות[כעין וׁשּיהיּו ׁשּלּה; ְְְְְִֶֶֶֶָָָ

ּדלת. ּבצּורת ידּוע קׁשר ׁשּלהן, הּקׁשר וׁשּיהיה ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשחרֹות;
ארּכֹו·. מרּבע עץ לֹוקחין ראׁש? ׁשל ּתפּלין עֹוׂשים ְְְְִִִִֵֵֶַָָֹֻּכיצד

פחֹות אֹו רחּבֹו על יֹותר גבהֹו היה ואם וכגבהֹו. ְְְְְְְְִֵַָָָָָָָּכרחּבֹו
ׁשּיהא ארּכֹו על אּלא מקּפידין ואין ּכלּום. ּבכ אין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמּמּנּו
ארּבע לֹו ׁשּיעׂשה ּכדי חריצין, ׁשלׁשה ּבֹו וחֹופרין ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָכרחּבֹו.

עֹור, ולֹוקחין זה ּכגֹון ְְְִִֶָראׁשים,
את ּבֹו ּומׂשימין ּבמים אֹותֹו ְְְִִִִִֶַַּומרטיבין

חריץּומכניסהעץ, ּכל ּבין העֹור את ין ְִִִֵֵֶַָָָָ
רטב והּוא אֹותֹו ּומכּמׁשים ְְְְִִַָָֹוחריץ,
ּדמּות ּבֹו ׁשעֹוׂשין עד ּומּכאן, ְִִִֶַָָמּכאן
מימין ראׁשין ׁשלׁשה לּה ׁשּיׁש ְִִִִֶֶָָָׁשי"ן
לּה ׁשּיׁש ׁשי"ן ּודמּות ּתפּלין, ְְִִִִֵֶֶַַָהּמניח

הּמניח.ארּבעה מׂשמאל ראׁשים ְְִִִֵַַַָָָֹ
חֹולץ‚. ּכ ואחר ׁשּייבׁש; עד העץ, על העֹור את ְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּומּניחין

האּמּום ּגּבי מעל תבנית]העֹור העֹור[דפוס, ונמצא עץ, ׁשל ְְִִֵֵֵֶַַָָָָ
ּבית ּבכל ּפרׁשה מכניסין ּפנּויין. ּבּתים ארּבעה ּבֹו ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָׁשּיׁש
מארּבע אֹותֹו ותֹופרין מּלמּטה; העֹור מקצת ּומחזירין ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָּובית,
ּבֹו ׁשּתּכנס מקֹום ׁשּלמּטה העֹור מן ּומּניחין ְִִִִִֵֶֶַַָָָָָּפּנֹותיו,

'מעּברת'. הּנקרא והּוא ּתֹובר, ּכמֹו ְְְְְִֶַַָָָָֹהרצּועה,
ארּכֹו„. מרּבע, עץ לֹוקחין יד? ׁשל ּתפּלין עֹוׂשין ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֻוכיצד

ּומחּפין מעט; זה על יתר אֹו ּכאצּבע, ּגבהֹו ויהיה ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָּכרחּבֹו,
ׁשּייבׁש; עד האּמּום על העֹור את ּומּניחין רטב, ּבעֹור ְִִִִֶֶַַַַָָָֹאֹותֹו
ּומחזיר העץ, ּבמקֹום הּפרׁשּיֹות ארּבע ּומכניס העֹור, ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָוחֹולץ
מן ּומּניחין ּפּנֹותיו, מארּבע ותֹופרֹו מּלמּטה; העֹור ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָמקצת

הרצּועה מקֹום ּתֹובר, .העֹור ְְָָָָ
ּפרׁשה‰. מכניס ראׁש? ׁשל ּבתפּלה הּפרׁשּיֹות סּדּור ְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּכיצד
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ּבבית ׁשמע', אם 'והיה ׁשהיא ְְֲִִִֶַַַָָָָֹאחרֹונה,
הּמניח; ימין על ׁשהּוא ְִִִֵֶַַַראׁשֹון,
- 'יבא ּכי 'והיה לּה; סמּוכה ְְְְֲִִַָָָָּו'ׁשמע'
ו'קּדׁש ל'ׁשמע'; סמּוכה ׁשליׁשי, ְְְְְִִִִֶַַַָּבבית
לׂשמאל ׁשהּוא רביעי, ּבבית ְְְִִִִִֶַֹלי'
הּקֹורא ׁשּיהא ּכדי - ּתפּלין ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַהּמניח
על קֹורא הּמניח, ּפני ּכנגד ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּלפניו,

ּפסּולֹות. - זה סּדּור החליף ואם זה ּכגֹון הּזה, ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַהּסדר
.Âּדּפין ּבארּבעה אֹותּה ּכֹותבין - יד ׁשל [עמודים]ּתפּלין ְְְְִִִִֶַַָָָָ

זה: ּכגֹון ּבּתֹורה, סּדּורן על ּתֹורה, ּכספר אר אחד, ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבעֹור

ואינֹו יצא, - אחד ּבבית והּניחן עֹורֹות ארּבעה על ּכתבן ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָואם
לדּבקן. ְְִַָָצרי

.Êּגֹולל יד, ׁשל ּבין ראׁש ׁשל ּבין הּפרׁשּיֹות, ּגֹולל ְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּכׁשהּוא
הּפרׁשה, ּכׁשּתפּתח ׁשּתמצא עד - לתחּלתן מּסֹופן ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָאֹותן

לסֹופּה מּתחּלתּה ׁשיטה ּכל .ּתקרא ְְְִִִִָָָָָָ
.Áאֹותן ּכֹורכין ׁשּלהן, ּבּבּתים הּפרׁשּיֹות את ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּכׁשּמכניסין

אֹותן מכניסין ּכ ואחר ׂשער, הּמטלית ועל ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָּבמטלית,
טהֹורה,ּבבּתיהן חּיה אֹו ּבהמה ׂשער להיֹות צרי זה, וׂשער . ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

לכרכן העם, ּכל נהגּו ּוכבר ׁשּלהן; ּוטרפֹות מּנבלֹות ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָואפּלּו
העגלים. זנב ְְֲִִַַָָּבׂשער

.Ëׁשל ּבגידין אּלא ּתֹופרין אין הּתפּלין, את ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָּכׁשּתֹופרין
ׁשּלהן ּוטרפֹות מּנבלֹות ואפּלּו טהֹורה, חּיה ׁשל אֹו .ּבהמה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
לבנים והן החּיה, אֹו הּבהמה ּבעקב ׁשּיׁש הּגידין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָלֹוקחין
ׁשּיעׂשּו עד ּבהן וכּיֹוצא ּבאבנים אֹותן ּומרּככין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָקׁשים,
הּתפּלין ּתֹופרין ּובהן אֹותן; וׁשֹוזרין אֹותן וטֹווין ְְְְְְְִִִִִִֶַָָָָּכפׁשּתן,

ּתֹורה. ספר ִִֵֶָויריעֹות
.Èּברּבּוע אֹותן ּתֹופרין הּתפּלין, רֹווחת,ּכׁשּתֹופרין והלכה . ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָ

עׂשרה ׁשּתים הּכל ׁשּיהיּו עד ּתפירֹות, ׁשלׁש צד ּבכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשּיהיּו
עׂשר הּתפירֹות עׂשה ואם ראׁש; ׁשל ּבין יד ׁשל ּבין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹּתפירֹות,
ׁשּלהן החּוט יהיה הּתפירֹות, וכל עֹוׂשה. עׂשרה, ארּבע ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָאֹו

הרּוחֹות מׁשּתי הצדדים]סֹובב .[מב' ְִֵֵָ
.‡Èהחריץ ׁשּיּגיע לבית]וצרי בית ׁשל[שבין ּתפּלין ׁשל ְְִִִִִֶֶֶֶַַָָ

ׁשּיהיּו ּכדי נּכר החרץ היה ואם הּתפר. מקֹום עד ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹראׁש,
מּגיע החרץ ׁשאין ּפי על ואף לּכל, נראין ראׁשים ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹארּבעה
וצרי ּפסּולֹות. נּכר, חרצן אין ואם ּכׁשרֹות; - הּתפר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָלמקֹום
אֹו חּוט העֹור, ּגּבי על וחריץ חריץ ּכל ּבתֹו ְְְֲִִִֵַַַָָָָלהעביר
ּגיד להעביר ּפׁשּוט, ּומנהג לבית; ּבית ּבין להבּדיל ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָמׁשיחה

מּׁשלׁשּתן. וחריץ חריץ ּבכל הּתפירה ְְְְְִִִִִִֵַָָָָָָמּגידי
.·Èעֹורוכיצד ׁשל רצּועה לֹוקחין הרצּועֹות? רחבהעֹוׂשין , ְְְְְִִֵֶַָָָָ

ואר ּכׁשרה. הּׁשעּור, מּזה רחבה היתה ואם הּׂשעֹורה; ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹּכאר
מּמּנה ויקׁשר הראׁש את ׁשּתּקיף ּכדי - ראׁש ׁשל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹרצּועה
ׁשּיּגיעּו עד ּומּכאן, מּכאן הרצּועֹות ׁשּתי ותמּתח ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּקׁשר,
ּכדי - יד ׁשל רצּועה ואר מעט; מּמּנּו למעלה אֹו ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹלּטּבּור

אחת רצּועה ותמּתח הּקׁשר, מּמּנה ויקׁשר הּזרֹוע את ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשּתּקיף
ּכריכֹות ׁשלׁש אצּבעֹו על מּמּנה ויכר אמצעית, אצּבע ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹעל
האּלּו, הּׁשעּורין על יתר ארּכֹות הרצּועֹות היּו ואם ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֹֻויקׁשר.

ְֵּכׁשרֹות.
.‚Èׁשּלּה ּבּתֹובר ראׁש ׁשל רצּועה מעברּומכניס [מקום ְְִֶֶַַָָָֹ

ּכמיןהרצועה] מרּבע, קׁשר וקֹוׁשר ראׁשֹו, ּבמּדת ּומּקיף ,ְְְְִִִֵֶֶַַָֹֻ
אפׁשר ואי ללמדֹו, חכמים ּתלמיד ּכל צרי זה, וקׁשר ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָּדלת.
קֹוׁשר יד, ּבׁשל וכן העין. ּבראּית אּלא ּבכתב, צּורתֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלהֹודיע
ּבתֹו ויֹורדת עֹולה יד ׁשל הרצּועה ותהיה יּוד; ּכמין ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶָָָָקׁשר
ידֹו. על לקׁשר ׁשּירצה ּבעת ויקּצר ׁשּירחיב ּכדי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹהּקׁשר,

.„Èּפניהן - יד ׁשל ּבין ראׁש ׁשל ּבין ּתפּלין, ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹהרצּועֹות
מּסיני למׁשה ההלכה היא וזֹו ׁשחרים, אבלהחיצֹונים . ְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָֹֹ

ה אֹואחֹורי ירּקֹות היּו אם הן, ּומּבפנים הֹואיל רצּועֹות, ְְְֲִִִִִֵֵָָֻ
הרצּועה, ּתהפ ׁשּמא יעׂשה, לא - אדּמֹות ּכׁשרין; ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻלבנֹות,
ּכעין אּלא לעֹולם, הרצּועה אחֹורי יהיּו ולא לֹו. הּוא ְְְְְְֲִֵֵֶַָָָָֹּוגנאי
הּוא ונֹואי לבנים. לבנה, ואם ירּקין, ירּקה, אם - ְְְְְְְִִִִִַָָָָָֻֻהּקציצה
ּכּלּה. והרצּועה הּקציצה, ׁשחרֹות, ּכּלן ׁשּיהיּו ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹֻֻלּתפּלין,

.ÂËהּתפּלין ּבֹו ׁשּמחּפין הרצּועֹות,העֹור מּמּנּו וׁשעֹוׂשין , ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָ
נבלֹות ואפּלּו הּטהֹורים, עֹוף אֹו חּיה אֹו ּבהמה ׁשל עֹור ְְְֲִִֵֵֶַַַָָהּוא
ּתפּלין ׁשחּפה אֹו טמאים, מעֹור עׂשה ואם ׁשּלהן. ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּוטרפֹות
אבל לׁשמן. עּבּוד צרי הרצּועֹות, ועֹור ּפסּולֹות. - ְְְְְֲִִִָָָָָָּבזהב
מּצה עׂשהּו אפּלּו - ּכלל עּבּוד צרי אינֹו ּבֹו, ׁשּמחּפין ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָהעֹור

ומלח] בקמח נעבד שלא נהגּו[עור הרּבה, ּומקֹומֹות ּכׁשר; ,ְְֲֵֵַָָ
מּצה. ּבעֹור אֹותן ְֲַַָָלעׂשֹות

.ÊËּככתיבתן ׁשעׂשּיתן יׂשראל, אּלא הּתפּלין עֹוׂשין ,אין ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
חּפן אם ,לפיכ ׁשאמרנּו; ּכמֹו ּבעֹור, ׁשעֹוׂשין הּׁשין ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָמּפני
ׁשּלא לכתבן, הּפסּול לכל הּדין והּוא ּפסּולין. - ּתפרן אֹו ְְְְְְִִֶַַָָָָָָֹּגֹוי,

אֹותן. ֲֶַָיעׂשה
.ÊÈעֹוׂשין יד, וׁשל יד, ׁשל אֹותּה עֹוׂשין אין ראׁש, ׁשל ְְִִִִֵֶֶֶָָָֹּתפּלין

חמּורה מּקדּׁשה מֹורידין ׁשאין לפי - ראׁש ׁשל לקדּׁשהאֹותּה ְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹֻֻ
ו אֹותּהקּלה. עֹוׂשין אין ראׁש, ׁשל ּתפּלין ׁשל רצּועה כן ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ

ּתפּלין אבל ּבׁשּלבׁשן; אמּורים? ּדברים ּבּמה יד. ׁשל ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַָָָָָלתפּלין
ליד, להחזירן רצה אם מעֹולם, אדם לבׁשן ׁשּלא ראׁש ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹֹׁשל

טֹולה עֹוׂשה? הּוא וכיצד עד[מכסה]מּתר. עֹור עליה ְֵֶֶֶַַָָָֻ
ידֹו. על וקֹוׁשרּה אחת, ְְֵֶֶַַַָָָׁשּתעׂשה

.ÁÈׁשּנפסקּו ׁשּתי[נחתכו]ּתפּלין היּו אם - ׁשּלהן הּתפירֹות ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָ
זֹו ּבצד זֹו שכנגדה]הּתפירֹות והפנימית אֹו[החיצונה , ְְִַַ

אּלּו הרי - זֹו ּכנגד ׁשּלא זֹו אפּלּו ּתפירֹות ׁשלׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶָֹֹׁשּנפסקּו
ּכל ּבחדׁשֹות, אבל ּביׁשנֹות; אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲֲֲִִִֶַַָָָָָּפסּולֹות.

קּימת טבלה ׁשּפני הם]זמן מרובעים ואּלּו[שעדיין ּכׁשרֹות. , ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָ
ותֹולין ּתפרֹו ׁשּנקרע העֹור מקצת ׁשאֹוחזין ּכל החדׁשֹות? ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹהן
ואם חדׁשֹות; אּלּו הרי - נכרת ואינֹו חזק והּוא הּתפּלין, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָּבֹו
יׁשנֹות. אּלּו הרי - נפסק והּוא אּלא ּבֹו, לתלֹות ראּוי ְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָאין

.ËÈּתֹופרין ואין אֹותּה, קֹוׁשרין אין - ׁשּנפסקה ְְְְְְִִִֵֵֶָָָרצּועה
הרצּועהאֹותּה ּוׁשירי אחרת. ועֹוׂשה וגֹונזּה, מֹוציאּה אּלא , ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָ

ולמטה] הראש מקשר ארּכּה[שמשתלשלת ׁשּיהיה עד ְְְִִֶֶַָָּפסּולין,
עֹור ּפני להיֹות יּזהר ּולעֹולם עליו. יתר אֹו ּכּׁשעּור, ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָורחּבּה
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העליון][הצהרצּועה ידֹוד על אֹותן ׁשּקֹוׁשר ּבעת למעלה ְְְְֵֵֶַַָָָָָ
ראׁשֹו. ְַֹועל

ד ¤¤ּפרק

הּתפּלין‡. מניחין עלהיכן אֹותן מניחין - ראׁש ׁשל ? ְְְִִִִִִֵֶַַָָֹ
הּמקֹום והּוא הּפנים, ׁשּכנגד הּׂשער סֹוף ׁשהּוא ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּקדקד,

רֹופס ּתינֹוק ׁשל ּבאמצע,[רך]ׁשּמחֹו אֹותן לכּון וצרי ּבֹו; ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
הּקׁשר ויהיה העינים, ּבין ׁשּיהיּו תש"ר]ּכדי ּבגבּה[של ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

הּגלּגלת. סֹוף ׁשהּוא ְֶֶֶַָֹֹֻהערף,
והּוא·. הּקּברת, על ׂשמאלֹו על אֹותּה קֹוׁשר - יד ְְְִֵֶֶַַַָָֹֹוׁשל

הּתפּוח ועולה]הּבׂשר הּכתף[מנופח ּפרק ׁשּבין ׁשּבּמרּפק ְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
לצלעיו, מרּפקֹו מדּבק ּכׁשהּוא ׁשּנמצא הּזרֹוע; ּפרק ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּובין
הּדברים "והיּו מקּים: ונמצא לּבֹו, ּכנגד ּתפּלה ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּתהיה

לבב"..האּלה על . ְֵֶֶַָָ
מצחֹו‚. על ראׁש ׁשל אֹו ידֹו, ּפס על יד ׁשל ּתפּלין ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹהּמניח

ּבּה אין ּכאגֹוז, עגּלה ּתפּלתֹו העֹוׂשה הּמינּות; ּדר זֹו הרי -ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ
ּכלל אּטרמצוה לֹו[שמאלי]. ׁשהיא ּבימינֹו, ּתפּלין מניח - ְְְִִִִִִִִֵֵֶַָָ

ּב ׁשֹולט היה ואם אֹותּהּכׂשמאל; מניח - ידיו ׁשּתי ְְְִִִִֵֵֵַָָָָָֹ
הּתפּלין קׁשירת ּומקֹום אדם. ּכל ׂשמאל ׁשהיא ְְְְְִִִִִֶַַָָָֹֹּבׂשמאלֹו,

למדּום הּׁשמּועה מּפי הנחתן, רבינוּומקֹום ממשה [מסורת ְְְֲִִַָָָָָ
.ע"ה]

אינּה„. יד, וׁשל יד, ׁשל מעּכבת אינּה ראׁש, ׁשל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּתפּלין
וזֹו לעצמּה זֹו מצוֹות, ׁשּתי ׁשהן מּפני - ראׁש ׁשל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹמעּכבת
'אׁשר :מבר ראׁש ׁשל על עליהן? מבר וכיצד ְְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹלעצמּה.
יד ׁשל ועל ּתפּלין'; מצות על וצּונּו ּבמצוֹותיו ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָקּדׁשנּו

ּתפּלין'. להניח וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר :ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָמבר
מהן;‰. אחת ּבׁשהניח אמּורים? ּדברים אםּבּמה אבל ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּתפּלין', 'להניח והיא אחת, ּברכה מבר - ׁשּתיהן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהניח
ּוכׁשהּוא ראׁש. ׁשל מניח ּכ ואחר ּתחּלה, יד ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹוקֹוׁשר
יד. ׁשל חֹולץ ּכ ואחר ּתחּלה, ראׁש ׁשל חֹולץ ְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹחֹולץ,

.Âלֹו אסּור - יד ׁשל ּתפּלין וקׁשר ּתפּלין' 'להניח ׁשּבר ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָמי
לרּבֹו ׁשלֹום להׁשיב ואפּלּו ואםלסּפר, ראׁש; ׁשל ׁשּיניח עד , ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

מצות 'על ׁשנּיה ּברכה לבר וצרי עברה, זֹו הרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָׂשח,
ראׁש. ׁשל מניח ּכ ואחר ְְִִִֵֶַַַָֹּתפּלין',

.Êחלץ ואפּלּו עליהן, מבר ׁשּמניחן, זמן ּכל - ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּתפּלין
ּבּיֹום ּפעמים מאה עליהםולבׁש מבר ּכּלן, הּמצֹות וכל . ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻ

אחר יד, ׁשל הּתפּלין על לבר צרי ,לפיכ עׂשּיתן; ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹקדם
עׂשּיתן. היא ׁשּקׁשירתן, קׁשירה; קדם הּקּברת על ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֹהנחה

.Áיד ׁשל יּניח לא ּבכלי, להצניען ּתפּליו אדם ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּכׁשחֹולץ
רֹוצה ׁשהּוא ׁשּבׁשעה מּפני מּלמעלה; ראׁש וׁשל ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹמּלמּטה

ׁשּמּניחּה ונמצא ּתחּלה, ראׁש ּבׁשל יפּגע [עוזבה]ללבׁשן, ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹ
יד, ׁשל קדם ראׁש ׁשל לֹובׁשין ׁשאין לפי יד, ׁשל ְְִִִֵֶֶֶֶֶָָֹֹּומֹוציא
אחרת למצוה מּמּנה ולעבר מצוה, להּניח לאדם לֹו ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹואסּור
הּוא ּבּה ּבּתחּלה, אדם ׁשל לידֹו ׁשּתבֹוא מצוה אּלא -ְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָ
ׁשּיפּגע ּכדי למעלה, יד ׁשל להּניח צרי ,לפיכ ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמתעּסק.

הּסדר. על וילּבׁש ּתחּלה ְְְִִֵֶַַַָָּבּה
.Ëׁשהכינֹו -[יחדו]ּכלי ּבֹו והּניחן ּתפּלין, ּבֹו להּניח ְְְְֱִִִִִִִֶַַָ

הּניח ולא הכינֹו חל; ּבדברי ּבֹו להׁשּתּמׁש ואסּור ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵַַַָֹֹנתקּדׁש,
עראי ּבֹו ׁשהּניח אֹו נתקּדׁש,[במקרה]ּבֹו, לא - הכינֹו ולא ְְֱֲִִִִֵֶַַַֹֹ

ּבין הּתפּלין, את לתלֹות ואסּור ׁשהיה. ּכמֹות חל הּוא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹוהרי
הּכיס את הּוא ּתֹולה אבל עצמּה; ּבּתפּלה ּבין ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָּברצּועה

ּבֹו.ׁש מּנחין הּתפּלין ְִִִֶַָֻ
.Èּבּלילה לא ּבּיֹום, - ּתפּלין הנחת "מּימיםזמן ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִִִֶֶַַַַַַָָָֹ

וימים ׁשּבתֹות וכן ּתפּלין. מצות היא זֹו "חּקה" - ְְְְִִִִִִֵַַָָָָָֻימימה"
וׁשּבתֹות לאֹות", ל "והיּו ׁשּנאמר: ּתפּלין, זמן אינן ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָטֹובים,
מּׁשּיראה הנחתן? זמן ּומאימתי אֹות. עצמן הן טֹובים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָוימים
החּמה. ׁשּתׁשקע עד ויּכירהּו, אּמֹות ארּבע ּברחּוק חברֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָאת

.‡Èוהן וחׁשכה החּמה, ׁשּתׁשקע קדם ּתפּלין ׁשהניח ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמי
ּדבר מֹורין ואין מּתר; הּלילה, ּכל עליו היּו אפּלּו - ְְֲִִֵַַָָָָָָָָָָֻעליו
עליהן, ּתפּלין יניחּו ׁשּלא הּכל, את מלּמדין אּלא ּברּבים, ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹזה
ּתפּלין הּמניח וכל החּמה. מּׁשּתׁשקע אֹותן יחלצּו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאּלא

ּבלאו עֹובר - החּמה ׁשּתׁשקע אחר ׁשּנאמר:לכּתחּלה , ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
ימימה". מּימים למֹועדּה, הּזאת החּקה את ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָֹֻ"וׁשמרּת

.·È- החּמה עליו וׁשקעה ּבראׁשֹו, ּותפּלין ּבּדר ּבא ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָֹהיה
וחֹולץ לביתֹו, מּגיע ׁשהּוא עד עליהן ידֹו יֹוׁשבמּניח היה . ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

וקדׁש ּבראׁשֹו, ּותפּלין הּמדרׁש ה[שבת]ּבבית -עליו ּיֹום ְְְְְִִִֵַַַָָָָֹ
ּבית יׁש ואם וחֹולץ; לביתֹו, ׁשּמּגיע עד עליהן ידֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָמּניח
חלץ לא ואם ׁשם. מּניחן ּבֹו, ׁשּמׁשּתּמרין לחֹומה ְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹסמּו
לׁשמרן, מקֹום לֹו היה ׁשּלא מּפני החּמה מּׁשּׁשקעה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹּתפּליו

מּתר. - לׁשמרן ּכדי עליו ְְְְְְִֵָָָָָֻונמצאּו
.‚Èהּתפּלין מן ּפטּור ׁשמע, מּקרּית הּפטּור ׁשּיֹודעּכל קטן . ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

ּבמצוֹות. לחּנכֹו ּכדי ּתפּלין, לֹו לֹוקח אביו - ּתפּלין ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָֹלׁשמר
ּבצער אּלא נקביו את לׁשמר יכֹול ׁשאינֹו וכל מעים, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹחֹולי
ּבתפּלין חּיבין ּכּלן הּטמאין, וכל הּתפּלין; מן ּפטּור -ְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָָֻ
- עליו ּומיּׁשבת נכֹונה ּדעּתֹו ׁשאין ּומי מצטערין, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻּכטהֹורין.
ּדעּתֹו להּסיח לֹו אסּור ּתפּלין, ׁשהּמניח הּתפּלין; מן ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָּפטּור
ׁשיר ׁשאֹומרים ּבׁשעה והּלוּיים העבֹודה, ּבׁשעת ּכהנים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹמהן.
מן ּפטּורים - ּבּמקּדׁש מעמדן ּבׁשעת ויׂשראל הּדּוכן, ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָעל

הּתפּלין. ּומן ְְִִִִַַָהּתפּלה
.„Èעליו ׁשהן זמן ּכל ּבתפּליו למׁשמׁש אדם ׁשּלאחּיב , ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

מּקדּׁשת ּגדֹולה ׁשּקדּׁשתן - אחד רגע אפּלּו מהן ּדעּתֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻֻיּסיח
אחד ּבהן יׁש ואּלּו אחד, ׁשם אּלא ּבֹו אין ׁשהּציץ ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּציץ;
יד. ּבׁשל ּוכמֹותן ראׁש, ּבׁשל הא יּוד ׁשל ׁשם ְְְְְִֵֵֶֶֶֶָָֹועׂשרים

.ÂËּתצאּתפּלין ׁשּלא ׁשּיּזהר ּכאליׁשע, נקי ּגּוף צריכין ְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָֹ
עליו ׁשהן זמן ּכל מּלמּטה רּוח ליׁשןמּמּנּו אסּור ,לפיכ . ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

סּודר, עליהן הּניח אם אּלא עראי, ׁשנת ולא קבע ׁשנת ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבהם
הּוא ּכיצד עראי. ׁשנת ּבהן יׁשן - אּׁשה עּמֹו היתה ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹולא

ויׁשן יֹוׁשב והּוא ּברּכיו, ּבין ראׁשֹו מּניח זועֹוׂשה? [שאין ְְְִִֵֵֵֶַַָָֹ
קבע] .שינת

.ÊËׁשנת אפּלּו ּבהם ליׁשן מּתר - ּבידֹו ּכרּוכין ּתפּליו ְְְְֲִִִִֶַָָָָָֹֻהיּו
נכנסקבע אם אבל עראי; אכילת אּלא ּבהם אֹוכל ואינֹו . ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ידיו ׁשּיּטל עד ׁשלחנֹו על ּומּניחן חֹולצן - קבע ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֻלסעּודת
אחרונים] לבּוׁש[מים והּוא מזֹונֹו על ויבר יניחם, ּכ ואחר ,ְְְְִִֵֵַַַָָָ

ֶָּבהן.
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העליון][הצהרצּועה ידֹוד על אֹותן ׁשּקֹוׁשר ּבעת למעלה ְְְְֵֵֶַַָָָָָ
ראׁשֹו. ְַֹועל

ד ¤¤ּפרק

הּתפּלין‡. מניחין עלהיכן אֹותן מניחין - ראׁש ׁשל ? ְְְִִִִִִֵֶַַָָֹ
הּמקֹום והּוא הּפנים, ׁשּכנגד הּׂשער סֹוף ׁשהּוא ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּקדקד,

רֹופס ּתינֹוק ׁשל ּבאמצע,[רך]ׁשּמחֹו אֹותן לכּון וצרי ּבֹו; ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
הּקׁשר ויהיה העינים, ּבין ׁשּיהיּו תש"ר]ּכדי ּבגבּה[של ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

הּגלּגלת. סֹוף ׁשהּוא ְֶֶֶַָֹֹֻהערף,
והּוא·. הּקּברת, על ׂשמאלֹו על אֹותּה קֹוׁשר - יד ְְְִֵֶֶַַַָָֹֹוׁשל

הּתפּוח ועולה]הּבׂשר הּכתף[מנופח ּפרק ׁשּבין ׁשּבּמרּפק ְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
לצלעיו, מרּפקֹו מדּבק ּכׁשהּוא ׁשּנמצא הּזרֹוע; ּפרק ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּובין
הּדברים "והיּו מקּים: ונמצא לּבֹו, ּכנגד ּתפּלה ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּתהיה

לבב"..האּלה על . ְֵֶֶַָָ
מצחֹו‚. על ראׁש ׁשל אֹו ידֹו, ּפס על יד ׁשל ּתפּלין ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹהּמניח

ּבּה אין ּכאגֹוז, עגּלה ּתפּלתֹו העֹוׂשה הּמינּות; ּדר זֹו הרי -ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ
ּכלל אּטרמצוה לֹו[שמאלי]. ׁשהיא ּבימינֹו, ּתפּלין מניח - ְְְִִִִִִִִֵֵֶַָָ

ּב ׁשֹולט היה ואם אֹותּהּכׂשמאל; מניח - ידיו ׁשּתי ְְְִִִִֵֵֵַָָָָָֹ
הּתפּלין קׁשירת ּומקֹום אדם. ּכל ׂשמאל ׁשהיא ְְְְְִִִִִֶַַָָָֹֹּבׂשמאלֹו,

למדּום הּׁשמּועה מּפי הנחתן, רבינוּומקֹום ממשה [מסורת ְְְֲִִַָָָָָ
.ע"ה]

אינּה„. יד, וׁשל יד, ׁשל מעּכבת אינּה ראׁש, ׁשל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּתפּלין
וזֹו לעצמּה זֹו מצוֹות, ׁשּתי ׁשהן מּפני - ראׁש ׁשל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹמעּכבת
'אׁשר :מבר ראׁש ׁשל על עליהן? מבר וכיצד ְְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹלעצמּה.
יד ׁשל ועל ּתפּלין'; מצות על וצּונּו ּבמצוֹותיו ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָקּדׁשנּו

ּתפּלין'. להניח וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר :ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָמבר
מהן;‰. אחת ּבׁשהניח אמּורים? ּדברים אםּבּמה אבל ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּתפּלין', 'להניח והיא אחת, ּברכה מבר - ׁשּתיהן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהניח
ּוכׁשהּוא ראׁש. ׁשל מניח ּכ ואחר ּתחּלה, יד ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹוקֹוׁשר
יד. ׁשל חֹולץ ּכ ואחר ּתחּלה, ראׁש ׁשל חֹולץ ְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹחֹולץ,

.Âלֹו אסּור - יד ׁשל ּתפּלין וקׁשר ּתפּלין' 'להניח ׁשּבר ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָמי
לרּבֹו ׁשלֹום להׁשיב ואפּלּו ואםלסּפר, ראׁש; ׁשל ׁשּיניח עד , ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

מצות 'על ׁשנּיה ּברכה לבר וצרי עברה, זֹו הרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָׂשח,
ראׁש. ׁשל מניח ּכ ואחר ְְִִִֵֶַַַָֹּתפּלין',

.Êחלץ ואפּלּו עליהן, מבר ׁשּמניחן, זמן ּכל - ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּתפּלין
ּבּיֹום ּפעמים מאה עליהםולבׁש מבר ּכּלן, הּמצֹות וכל . ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻ

אחר יד, ׁשל הּתפּלין על לבר צרי ,לפיכ עׂשּיתן; ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹקדם
עׂשּיתן. היא ׁשּקׁשירתן, קׁשירה; קדם הּקּברת על ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֹהנחה

.Áיד ׁשל יּניח לא ּבכלי, להצניען ּתפּליו אדם ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּכׁשחֹולץ
רֹוצה ׁשהּוא ׁשּבׁשעה מּפני מּלמעלה; ראׁש וׁשל ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹמּלמּטה

ׁשּמּניחּה ונמצא ּתחּלה, ראׁש ּבׁשל יפּגע [עוזבה]ללבׁשן, ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹ
יד, ׁשל קדם ראׁש ׁשל לֹובׁשין ׁשאין לפי יד, ׁשל ְְִִִֵֶֶֶֶֶָָֹֹּומֹוציא
אחרת למצוה מּמּנה ולעבר מצוה, להּניח לאדם לֹו ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹואסּור
הּוא ּבּה ּבּתחּלה, אדם ׁשל לידֹו ׁשּתבֹוא מצוה אּלא -ְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָ
ׁשּיפּגע ּכדי למעלה, יד ׁשל להּניח צרי ,לפיכ ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמתעּסק.

הּסדר. על וילּבׁש ּתחּלה ְְְִִֵֶַַַָָּבּה
.Ëׁשהכינֹו -[יחדו]ּכלי ּבֹו והּניחן ּתפּלין, ּבֹו להּניח ְְְְֱִִִִִִִֶַַָ

הּניח ולא הכינֹו חל; ּבדברי ּבֹו להׁשּתּמׁש ואסּור ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵַַַָֹֹנתקּדׁש,
עראי ּבֹו ׁשהּניח אֹו נתקּדׁש,[במקרה]ּבֹו, לא - הכינֹו ולא ְְֱֲִִִִֵֶַַַֹֹ

ּבין הּתפּלין, את לתלֹות ואסּור ׁשהיה. ּכמֹות חל הּוא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹוהרי
הּכיס את הּוא ּתֹולה אבל עצמּה; ּבּתפּלה ּבין ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָּברצּועה

ּבֹו.ׁש מּנחין הּתפּלין ְִִִֶַָֻ
.Èּבּלילה לא ּבּיֹום, - ּתפּלין הנחת "מּימיםזמן ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִִִֶֶַַַַַַָָָֹ

וימים ׁשּבתֹות וכן ּתפּלין. מצות היא זֹו "חּקה" - ְְְְִִִִִִֵַַָָָָָֻימימה"
וׁשּבתֹות לאֹות", ל "והיּו ׁשּנאמר: ּתפּלין, זמן אינן ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָטֹובים,
מּׁשּיראה הנחתן? זמן ּומאימתי אֹות. עצמן הן טֹובים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָוימים
החּמה. ׁשּתׁשקע עד ויּכירהּו, אּמֹות ארּבע ּברחּוק חברֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָאת

.‡Èוהן וחׁשכה החּמה, ׁשּתׁשקע קדם ּתפּלין ׁשהניח ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמי
ּדבר מֹורין ואין מּתר; הּלילה, ּכל עליו היּו אפּלּו - ְְֲִִֵַַָָָָָָָָָָֻעליו
עליהן, ּתפּלין יניחּו ׁשּלא הּכל, את מלּמדין אּלא ּברּבים, ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹזה
ּתפּלין הּמניח וכל החּמה. מּׁשּתׁשקע אֹותן יחלצּו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאּלא

ּבלאו עֹובר - החּמה ׁשּתׁשקע אחר ׁשּנאמר:לכּתחּלה , ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
ימימה". מּימים למֹועדּה, הּזאת החּקה את ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָֹֻ"וׁשמרּת

.·È- החּמה עליו וׁשקעה ּבראׁשֹו, ּותפּלין ּבּדר ּבא ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָֹהיה
וחֹולץ לביתֹו, מּגיע ׁשהּוא עד עליהן ידֹו יֹוׁשבמּניח היה . ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

וקדׁש ּבראׁשֹו, ּותפּלין הּמדרׁש ה[שבת]ּבבית -עליו ּיֹום ְְְְְִִִֵַַַָָָָֹ
ּבית יׁש ואם וחֹולץ; לביתֹו, ׁשּמּגיע עד עליהן ידֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָמּניח
חלץ לא ואם ׁשם. מּניחן ּבֹו, ׁשּמׁשּתּמרין לחֹומה ְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹסמּו
לׁשמרן, מקֹום לֹו היה ׁשּלא מּפני החּמה מּׁשּׁשקעה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹּתפּליו

מּתר. - לׁשמרן ּכדי עליו ְְְְְְִֵָָָָָֻונמצאּו
.‚Èהּתפּלין מן ּפטּור ׁשמע, מּקרּית הּפטּור ׁשּיֹודעּכל קטן . ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

ּבמצוֹות. לחּנכֹו ּכדי ּתפּלין, לֹו לֹוקח אביו - ּתפּלין ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָֹלׁשמר
ּבצער אּלא נקביו את לׁשמר יכֹול ׁשאינֹו וכל מעים, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹחֹולי
ּבתפּלין חּיבין ּכּלן הּטמאין, וכל הּתפּלין; מן ּפטּור -ְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָָֻ
- עליו ּומיּׁשבת נכֹונה ּדעּתֹו ׁשאין ּומי מצטערין, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻּכטהֹורין.
ּדעּתֹו להּסיח לֹו אסּור ּתפּלין, ׁשהּמניח הּתפּלין; מן ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָּפטּור
ׁשיר ׁשאֹומרים ּבׁשעה והּלוּיים העבֹודה, ּבׁשעת ּכהנים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹמהן.
מן ּפטּורים - ּבּמקּדׁש מעמדן ּבׁשעת ויׂשראל הּדּוכן, ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָעל

הּתפּלין. ּומן ְְִִִִַַָהּתפּלה
.„Èעליו ׁשהן זמן ּכל ּבתפּליו למׁשמׁש אדם ׁשּלאחּיב , ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

מּקדּׁשת ּגדֹולה ׁשּקדּׁשתן - אחד רגע אפּלּו מהן ּדעּתֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻֻיּסיח
אחד ּבהן יׁש ואּלּו אחד, ׁשם אּלא ּבֹו אין ׁשהּציץ ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּציץ;
יד. ּבׁשל ּוכמֹותן ראׁש, ּבׁשל הא יּוד ׁשל ׁשם ְְְְְִֵֵֶֶֶֶָָֹועׂשרים

.ÂËּתצאּתפּלין ׁשּלא ׁשּיּזהר ּכאליׁשע, נקי ּגּוף צריכין ְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָֹ
עליו ׁשהן זמן ּכל מּלמּטה רּוח ליׁשןמּמּנּו אסּור ,לפיכ . ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

סּודר, עליהן הּניח אם אּלא עראי, ׁשנת ולא קבע ׁשנת ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבהם
הּוא ּכיצד עראי. ׁשנת ּבהן יׁשן - אּׁשה עּמֹו היתה ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹולא

ויׁשן יֹוׁשב והּוא ּברּכיו, ּבין ראׁשֹו מּניח זועֹוׂשה? [שאין ְְְִִֵֵֵֶַַָָֹ
קבע] .שינת

.ÊËׁשנת אפּלּו ּבהם ליׁשן מּתר - ּבידֹו ּכרּוכין ּתפּליו ְְְְֲִִִִֶַָָָָָֹֻהיּו
נכנסקבע אם אבל עראי; אכילת אּלא ּבהם אֹוכל ואינֹו . ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ידיו ׁשּיּטל עד ׁשלחנֹו על ּומּניחן חֹולצן - קבע ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֻלסעּודת
אחרונים] לבּוׁש[מים והּוא מזֹונֹו על ויבר יניחם, ּכ ואחר ,ְְְְִִֵֵַַַָָָ

ֶָּבהן.
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.ÊÈּתפּלין יּניח לא - הּכּסא לבית והצר ּתפּלין, לבּוׁש ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָֹֻהיה
ׁשּמאהּסמּוכין[שבכותל]ּבחרין ויּכנס, הרּבים לרׁשּות ְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹ

להׁשּתין הצר אפּלּו יעׂשה? ּכיצד ּדרכים. עֹוברי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָֻיּטלּום
ּכמין ּבבגדֹו וגֹוללן אּמֹות, ארּבע ּברחּוק ּתפּליו חֹולץ ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָמים,
ּתצא ׁשּלא ּכדי ויּזהר לּבֹו; ּכנגד ּבימינֹו ואֹוחזן ּתֹורה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹספר
ּוכׁשּיצא, צרכיו. ועֹוׂשה ונכנס טפח, ידֹו מּתחת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָרצּועה

ולֹובׁשן הּכּסא, מּבית אּמֹות ארּבע .מרחיק ְְְְִִִֵֵַַַַַָ
.ÁÈׁשאין הּקבּוע, הּכּסא ּבבית אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבּמה

ּבהן יּכנס לא - עראי הּכּסא ּבית אבל עליו; נּתזֹות ֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹניצֹוצֹות
לׁשמרן לחברֹו ונֹותנן אֹותן, חֹולץ אּלא ּגלּולין, ואיןּכׁשהן . ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ

ּכלין רגלים ניצוצות]מי בלא הּכּסא[מהגוף ּבבית אפּלּו ְְֲִִִִֵֵֵַַַָ
ּתחּוח עפר היה ואם ּביׁשיבה; אּלא אפּלּו[רך]הּקבּוע, , ְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָ

ׁשּלא ּכדי מדרֹון, ּבמקֹום יעמד - קׁשה ּבמקֹום היה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹּבעמידה.
עליו. ניצֹוצֹות ְִִָָָיּנתזּו

.ËÈולא ערב, לעת הּכּסא לבית והצר ּתפּלין לבּוׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻהיה
ּבהן יּכנס לא - ׁשּיצא אחר ללבׁשן ּכדי הּיֹום מן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹנׁשאר
הּקבּוע. הּכּסא ּבבית מים להׁשּתין ואפּלּו ּבבגדֹו, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָּגלּולים

ּבכלין ּומּניחן חֹולצן יעׂשה? ּכיצד להן]אּלא המיוחד [תיק ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ
ּבֹו ׁשאין ּפי על אף ּכלין ׁשאינֹו ּבכלי אֹו טפח, ּבֹו היה ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאם
- ּבּלילה הצר אם וכן ונכנס. ּבידֹו, הּכלי ואֹוחז ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֻטפח,

ונכנס. ּבידֹו, הּכלי ואֹוחז ּבכלי, ְְְְְְִִִִִֵַַָָָמּניחן
.Îידֹו מּניח - ּתפּלין לבּוׁש והּוא הּכּסא לבית ונכנס ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָׁשכח

עּמּוד ׁשּיגמר עד אחר[קילוח]עליהן וחֹולץ, ויֹוצא ראׁשֹון, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַֹ
ּבין ראׁשֹון, ּבעּמּוד יפסיק ׁשאם צרכיו; ּכל ועֹוׂשה נכנס ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּכ
סּכנה ּבהן ׁשּיׁש חלאים לידי יבֹוא - ּבקטּנים ּבין ְְֳִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבגדֹולים

ְָּגדֹולה.
.‡Îּבתפּלין מּטתֹו וׁשּמׁש לאׁשכח יאחז לא זה הרי - ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹ

ּבּקציצה ולא מּפני[בית]ּברצּועה ויּטלם, ידיו; ׁשּיּטל עד , ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ
עסקנּיֹות. ְִִֶַַַָָׁשהּידים

.·Îמּתר לבּוׁשין, עֹומדין אדם ׁשּבני מקֹום - לּמרחץ ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֻהּנכנס
ערּמין מקצתן ׁשם עֹומדין אדם ׁשּבני ּומקֹום ּתפּלין; ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָָֻלהניח
ּתפּלין ׁשם מניח ואינֹו ּתפּליו חֹולץ אינֹו לבּוׁשין, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָּומקצתן
ּתפּליו, חֹולץ ערּמין, עֹומדין אדם ׁשּבני ּומקֹום ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֻלכּתחּלה;

מניח ׁשאינֹו לֹומר צרי .ואין ְִִֵֵֵֶַַָ
.‚Îואפּלּו ּבראׁשֹו, ּותפּלין הּקברֹות ּבבית אדם יהּל ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹֹלא

ּתפּליו, לחלץ וצרי קבר; ׁשל אֹו מת ׁשל אּמֹות ארּבע ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹּבתֹו
אּמֹות ארּבע ׁשּירחיק ׁשּיכּסהעד עד ּתפּלין, אדם ילּבׁש ולא . ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָֹ

ּתפּלין חֹולץ - ראׁשֹו על מּׂשֹוי הּנֹוׂשא ּבגדיו. וילּבׁש ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹערותֹו
להּניח אסּור מטּפחת, אפּלּו הּמּׂשֹוי; ׁשּיסיר עד ראׁש, ְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָֹׁשל
על מצנפּתֹו הּוא צֹונף אבל ּתפּלין, ּבֹו ׁשּיׁש הראׁש ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹעל

ְִָּתפּליו.
.„Îּבֹו לׁשּמׁש אסּור - ּתֹורה ספר אֹו ּתפּלין ּבֹו ׁשּיׁש ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָּבית

אחר ּבכלי הּכלי ויּניח ּבכלי יּניחן אֹו ׁשּיֹוציאן, עד ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָמּטתֹו,
אפּלּו - להן מזּמן הּׁשני הּכלי היה אם אבל ּכלין; ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻׁשאינֹו

חׁשּובין הן אחד ּככלי ּכלים, ּבתֹועׂשרה ּכלי הּניחן ואם . ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶָָָָ
מרא ּתחת להּניחן מּתר ּכנגדּכלי, ׁשּלא לכסת ּכר ּבין ׁשֹותיו ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻ

ּבּמּטה. עּמֹו אׁשּתֹו ואפּלּו לׁשמרן, ּכדי ְְְְֲִִִִֵַַָָָֹראׁשֹו,

.‰Îׁשּתפּלין זמן ׁשּכל היא; ּגדֹולה קדּׁשה ּתפּלין, ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָֻֻקדּׁשת
נמׁש ואינֹו וירא, ענו הּוא - זרֹועֹו ועל אדם, ׁשל ראׁשֹו ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָֹעל

רעֹות מחׁשבֹות מהרהר ואינֹו ּבטלה, ּובׂשיחה אּלאּבׂשחֹוק , ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ
אדם צרי ,לפיכ והּצדק. האמת לדברי לּבֹו ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמפּנה
אמרּו היא. ּכ ׁשּמצותן, - הּיֹום ּכל עליו להיֹותן ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָלהׁשּתּדל
ראּוהּו לא ימיו ׁשּכל הּקדֹוׁש, רּבנּו ּתלמיד רב, על ְִֵֶַַַַַָָָָָָָֹעליו
ּבלא אֹו ציצית, ּבלא אֹו ּתֹורה, ּבלא אּמֹות ארּבע ְְְְִִֶַַַַָָֹֹֹׁשהל

ְִִּתפּלין.
.ÂÎ,ּתפּלה ּבׁשעת - הּיֹום ּכל ללבׁשן ׁשּמצותן ּפי על ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָאף

הּכל מן ּבלאיֹותר ׁשמע קרּית הּקֹורא 'ּכל חכמים: אמרּו ; ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹֹ
מניח ׁשאינֹו וכל ּבעצמֹו'. ׁשקר עדּות מעיד ּכאּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָּתפּלין,
צּוה הּפרׁשּיֹות ּבארּבע ׁשהרי - עׂשה ּבׁשמֹונה עֹובר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּתפּלין,
ּבתפּלין הרגיל וכל יד. ׁשל ּתפּלין ועל ראׁש, ׁשל ּתפּלין ְְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָָֹעל

יחיּו". - עליהם "אדני ׁשּנאמר: ימים, מארי -ְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶַַָָֹ

ה'תשע"ב ניסן ז' שישי יום

ה ¤¤ּפרק

הּפרׁשּיֹות‡. ׁשּתי ּכֹותב הּמזּוזה? את ּכֹותבין "ׁשמע"ּכיצד ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ
ּדף על ׁשמע" אם אחת;[עמוד]ו"והיה ּביריעה אחד, ְִִִִֶַַַַַָָָָָֹ

ואם צּפרן. חצי ּכמֹו מּלמּטה, ורוח מּלמעלה רוח לּה ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹועֹוׂשה
יעׂשּנה ׁשּלא ּובלבד - ּכׁשרה ּדּפין, ּבׁשלׁשה ּבׁשנים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּכתבּה

למטה]ּכזנב וקצר למעלה עּגּול[רחב ּכמֹו אֹו בצורה, [כתובה ְְִָָ
ּכקּבהעגולה] אֹו למטה], ורחב למעלה קצר ואם[כאהל, ; ְְִָֻ

ּכגֹון הּסדר, על ׁשּלא ּכתבּה ּפסּולה. מאּלּו, ּכאחת ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹעׂשה
אף - עֹורֹות ּבׁשני ּכתבּה ּפסּולה. - לפרׁשה ּפרׁשה ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָָׁשהקּדים
- ׁשּבלּו ּותפּלין ׁשּבלה, ּתֹורה ספר ּפסּולה. ׁשּתפרן, ּפי ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָעל

הּגּליֹון מן ולא מזּוזה; מהן עֹוׂשין הריק]אין ׁשל[הקלף ְְִִִֵֵֶֶַָָֹ
מּקדּׁשה מֹורידין ׁשאין לפי מזּוזה, עליו ּכֹותבין אין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֻספר,

קּלה. לקדּׁשה ְֲִַָָָֻחמּורה
אם·. ל"והיה "ׁשמע" ּפרׁשת ׁשּבין הרוח לעׂשֹות ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּומצוה

סתּומה ּפרׁשה ויפסיקׁשמע", השורה בסוף הראשונה [יסיים ְַָָָָָֹ
השורה] באמצע השניה ויתחיל אותיות ט' עׂשהריוח ואם ;ְִָָ

הּתֹורה מן לּה סמּוכה ׁשאינּה לפי ּכׁשרה, ּפתּוחה, .אֹותּה ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָ
ּבּמזּוזה: ׁשעֹוׂשין הּתגין הן ואּלּו ׁשּבּה; ּבּתגין להּזהר ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָוצרי

ואֹות‚. אֹות ּכל על אֹותּיֹות, ׁשבע ּבּה יׁש - ראׁשֹונה ְִִֵֶַַָָָָָָּפרׁשה
ונּון "ׁשמע", ׁשל ועין ׁשין הן: ואּלּו זינין; ׁשלׁשה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹמהן
ׁשל טיתין ּוׁשני "מזזֹות", ׁשל זינין ּוׁשני ,"ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַֻּד"נפׁש
ּכל על אֹותּיֹות, ׁשׁש ּבּה יׁש - ׁשנּיה ּופרׁשה ְְִִֵֵַָָָָָָָֹֹ"[ל]טטפת".
ּוׁשני ,"ּדגנ" ׁשל ּגימל הן: ואּלּו זינין; ׁשלׁשה מהן ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹאחת
ׁשל וצדי "[ל]טֹוטפת", ׁשל טיתין ּוׁשני "מזּוזֹות", ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָֹזינין
מהן ּגרע אֹו ּבהן, ׁשהֹוסיף אֹו ּתגין, עׂשה לא ואם ְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ"הארץ".

ּבׂשרטּוט ׁשּלא ּכתבּה ואם ּפסל. לא לישור- ישרים [קוים ְְְְִִֶַָָָֹֹ
ּבּההכתב] ׁשהֹוסיף אֹו וחסר, ּבמלא ּדקּדק ׁשּלא אֹו ,ְְְִִֵֵֵֶֶָָָֹ

ּפסּולה. זֹו הרי - אחת אֹות אפּלּו ְְֲֲִִִִֵַַָמּבפנים
הרוח„. ּכנגד מּבחּוץ, הּמזּוזה על ׁשּכֹותבין ּפׁשּוט, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָמנהג

הפסד, ּבזה ואין 'ׁשּדי'; לפרׁשה, ּפרׁשה ׁשהּואׁשּבין לפי ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
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הּמלאכים,מּבחּוץ ׁשמֹות מּבפנים ּבּה ׁשּכֹותבין אּלּו אבל . ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָ
חֹותמֹות אֹו ּפסּוק, אֹו קדֹוׁשים, ׁשמֹות שונות]אֹו -[צורות ְִֵָָ

ׁשאּלּו הּבא; לעֹולם חלק לֹו ׁשאין מי ּבכלל הן ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהרי
הּמצוה, ׁשּבּטלּו להן ּדי לא מצוההּטּפׁשים, ׁשעֹוׂשין אּלא ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ואהבתֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ׁשמֹו יחּוד ׁשהיא ְְְֲִִֶֶַַָָָָּגדֹולה,
לּבם על ׁשעלה ּכמֹו עצמן, להנית קמיע הּוא ּכאּלּו ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָועבֹודתֹו,

העֹולם. ּבהבלי המהּנה ּדבר ׁשּזה ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּסכל
ּבׁשיטה‰. הארץ" "על לכּתב ּבין[שורה]ּומצוה אחרֹונה, ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹ

לכּתב הּסֹופרים ּכל ונהגּו ׁשיטה; ּבאמצע ּבין הּׁשיטה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹּבראׁש
ׁשיטה ּבראׁש הארץ" ו"על ׁשיטֹות, ועׂשרים ּבׁשּתים ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָֹאֹותּה
על וׁשיטה, ׁשיטה ּכל ׁשּבראׁש האֹותּיֹות הן ואּלּו ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹאחרֹונה.
והיה, ּבין, ,ּובׁשכּב ,לבני הּדברים, ה', ׁשמע, ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָהּסדר:
הּׁשמים, והׁשּתחויתם, ּפן, עׂשב, יֹורה, ּבכל, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָמצּוה,
על אׁשר, ,ּובׁשערי ,ּבּדר אתם, אתם, וׂשמּתם, ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹואבדּתם,

ֶָָהארץ.
.Â,לתחּלתּה הּׁשיטה מּסֹוף אֹותּה ּגֹוללין אֹותּה, ְְְְִִִִִִֶַָָָָָּכׁשּכֹופלין

הּׁשיטה מראׁש יקרא לקרֹות, הּקֹורא ּכׁשּיפּתח ׁשּתמצא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹעד
ׁשללסֹופּה אֹו קנה ׁשל ּבׁשפֹופרת מכניסּה ׁשּגֹוללּה, ואחר . ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ּבמסמר, הּפתח מזּוזת אל אֹותּה ּומחּבר ּדבר, ּכל ׁשל אֹו ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעץ
הּמזּוזה. ּבּה ּומכניס הּפתח ּבמזּוזת חֹופר ְְְִִֵֶַַַַַָָאֹו

.Êא ּברּו' ּתחּלה: מבר הּפתח, ּבמזּוזת ׁשּיקּבעּנה ּתהוקדם ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
לקּבע וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹה'
היא ׁשּקביעתּה ּכתיבתּה, ּבׁשעת מבר ואינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָמזּוזה';

ְִַָהּמצוה.
.Áּבמּקל המזוזה]ּתליּה ליד זֹו[העומד ׁשאין ּפסּולה, - ְְְֵֵֶַָָָ

הּדלת אחֹורי הּניחּה חפר[בקיר]קביעה. ּכלּום. עׂשה לא , ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
נגר ּכמֹו הּמזּוזה והכניס הּפתח, ּכבריח[קורה]ּבמזּוזת והּוא , ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָ

ש]הּקרׁשים -[במשכן המזוזה]ּבּטּבעֹות ברוחב [שהכניסה ְִַַַָָ
טפח לּה העמיק וקבעה]ּפסּולה. טפח עומק ּפסּולה.[חפר , ְְֱִֶֶַָָָ

קנים אל הּקנה חּבר ּכ ואחר מזּוזה, ּבֹו והכניס קנה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָחת
מּפני ּפסּולה, - הּפתח מזּוזת הּכל מן והעמיד ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹאחרים,

הּפתח. מזּוזת לעׂשּית הּמזּוזה קביעת ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָׁשּקדמה
.Ëּבּׁשבּוע ּפעמים נבּדקת הּיחיד, שנים]מזּוזת ,[שבע ְְֲִִִֶֶַַַַַַָָ

ּבּיֹובל ּפעמים רּבים, שנה]ּומזּוזת נקרעה[חמישים ׁשּמא - ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָ
ּבּכתלים, קבּועה ׁשהיא מּפני נמחקה; אֹו אֹות ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָמּמּנה

ְֶֶַמרקבת.
.Èאת ּומחּנכין ועבדים; נׁשים אפּלּו ּבמזּוזה, חּיבין ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָֹהּכל

לבּתיהם מזּוזה לעׂשֹות לארץ,הּקטּנים ּבחּוצה ּבית הּׂשֹוכר . ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
ּבפּונּדק הּמזּוזה[מלון]והּדר מן ּפטּור - יׂשראל ּבארץ ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

חּי יׂשראל, ּבארץ ּבית הּׂשֹוכר אבל יֹום; ּבמזּוזהׁשלׁשים ב ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ִָמּיד.

.‡Èמזּוזה להביא הּׂשֹוכר על - לחברֹו ּבית ולקּבעהּמׂשּכיר ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָֹ
ׁשהּמזּוזה מּפני קביעתּה; על ׂשכר נֹותן היה אפּלּו ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָאֹותּה,
לא יֹוצא, ּוכׁשהּוא הּבית. חֹובת ואינּה היא, הּדר ְְִִֵֵֶַַַַַָָֹחֹובת
נֹוטלּה זה הרי לגֹוי, הּבית היה ואם ויצא; ּבידֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָיּטלּנה

ְֵֵֶּכׁשּיצא.

ו ¤¤ּפרק

לעׂשֹות‡. ּבֹו הּדר יתחּיב ּכ ואחר ּבּבית, יׁש ּתנאין ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָָעׂשרה
ואּלּו הּמזּוזה; מן ּפטּור מהן, אחד ּתנאי חסר ואם מזּוזה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלֹו
יתר אֹו אּמֹות ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשּיהיה ,הן: ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָ

מזּוזֹות ׁשּתי לֹו הפתח]וׁשּיהיה צידי מב' לֹו[עמודים ויהיה , ְְְְְְִִֵֶֶֶ
לֹו ותהיה ויהיה[לבית]מׁשקֹוף, ּדלתֹות, לֹו ויהיּו ּתקרה, ְְְְְְְְְִִִִֶֶַָָ

חל ּבית ויהיה יֹותר, אֹו טפחים עׂשרה הּׁשער [פרטּגבּה ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ
וכיו"ב] כנסת לדירתלבית ועׂשּוי אדם, לדירת עׂשּוי ויהיה ,ְְְְְִִִֶַַָָָָ

וכיו"ב]ּכבֹוד למרחץ קבע.[פרט לדירת ועׂשּוי , ְְִֶַַָָ
מן·. ּפטּור אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין ְְִִֵֶַַַַַַַַָּבית

אּמֹותהּמזּוזה ארּבע על אּמֹות ארּבע לרּבע ּכדי ּבֹו יׁש ואם ; ְְְְְְִֵֵֵַַַַַַַַַַָ
ואין זוּיֹות, חמׁש ּבעל אֹו עגל, ׁשהּוא ּפי על אף ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבׁשוה,
ּבֹו ויׁש הֹואיל - רחּבֹו על יתר ארּכֹו היה ׁשאם לֹומר, ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָצרי
ּבמזּוזה. חּיב אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע לרּבע ְְְְְִֵֵַַַַַַַַַַָָּכדי

.‚- ותקרה ּכתלים ׁשלׁשה לֹו ׁשּיׁש הּמקֹום והּוא ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹאכסדרה,
ּפּצימין ׁשני לּה ׁשּיׁש ּפי על רביעית,[עמודים]אף ּברּוח ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָ

הן, הּתקרה להעמיד ׁשהּפּצימין מּפני הּמזּוזה, מן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּפטּורה
אּלא ּכתלים, לּה ׁשאין ּתקרה וכן נעׂשּו. מזּוזֹות מּׁשּום ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹולא
ּכתבנית ׁשהיא ּפי על אף - ּומּכאן מּכאן עּמּודים על ְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָעֹומדת
העּמּודים ׁשאּלּו מזּוזֹות, לּה ׁשאין לפי ּפטּורה, ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָּבית,

עׂשּויין. הן הּתקרה ְְֲֲִִִֵַַָלהעמיד
ּכמין„. וכּפה מּכאן, ּומזּוזה מּכאן מזּוזה לֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָּבית

ּבגבּה יׁש אם - הּמׁשקֹוף ּבמקֹום הּמזּוזֹות ׁשּתי על ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַֹקׁשת
אין ואם ּבמזּוזה; חּיב - יתר אֹו טפחים עׂשרה ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָהּמזּוזֹות

מׁשקֹוף לֹו ׁשאין מּפני ּפטּור, - טפחים עׂשרה .ּבהן ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ
מקצתֹו‰. היה הּמזּוזה; מן ּפטּור ּתקרה, לֹו ׁשאין ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָּבית

הּקרּוי היה ׁשאם לי, יראה - מקרה אינֹו ּומקצתֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹמקרה,
ּבמז חּיב ׁשהּוא הּפתח, ואחרּוזהּכנגד הּדלתֹות, ּומעמידין . ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

הּמזּוזה. את קֹובעין ְְִֶַָָּכ
.Âוהעזרֹות הּלׁשכֹות הּבית מדרׁשֹותהר ּובּתי ּכנסּיֹות ּובּתי , ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָ

ּבית קדׁש. ׁשהן לפי ּפטּורין, - ּדירה ּבית ּבהן ׁשאין -ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹ
וכן ּבמזּוזה; חּיב ּבֹו, ּדרין ׁשהאֹורחין ּכפרים ׁשל ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהּכנסת
הּׁשערים ּכל ּדירה. ּבית ּבֹו היה אם ּכרּכין, ׁשל הּכנסת ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבית
ניקנֹור, מּׁשער חּוץ - מזּוזֹות להן היה לא ּבּמקּדׁש, ְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹׁשהיּו
ׁשהּלׁשּכה מּפני ּפלהדרין; לׁשּכת וׁשל מּמּנּו, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָוׁשּלפנים
ההפרׁשה. ימי ּבׁשבעת ּגדֹול לכהן ּדירה ּבית היתה ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹהּזאת,

.Êהאֹוצרֹות ּבית העצים, ּבית הּבקר, ּבית הּתבן, ִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבית
ושמן] יין -[מחסני "ּבית" ׁשּנאמר: הּמזּוזה, מן ּפטּורין -ְְֱִִֵֶֶֶַַָ

ּבקר רפת ,לפיכ ּבהן. וכּיֹוצא לאּלּו ּפרט ,ל המיחד ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻּבית
ׁשהרי ּבמזּוזה, חּיבת - ּבּה ּומתקּׁשטֹות ּבּה יֹוׁשבֹות ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּנׁשים
ּומרּפסת, אכסדרה, ׁשער, ּבית אדם. לדירת יחּוד ּבּה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָיׁש

מּפני}והּגּנה{ הּמזּוזה, מן ּפטּורין - והּדיר הגנה), (ושער ְְְְְִִִִִֵַַַָָ
ּבמזּוזה החּיבין ּבּתים היּו ואם לדירה; עׂשּויין ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָׁשאינן

ּבמזּוזה. הם ּגם חּיבין אּלּו, למקֹומֹות ְְְִִִִֵֵַַָָּפתּוחין
.Áמבֹואֹות ׁשערי ואחד חצרֹות, ׁשערי אחד ,רחובלפיכ] ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָ

אליו] פתוחין ּכּלןשחצרות - ועירֹות מדינֹות ׁשערי ואחד ,ְְֲֲִֵֶַַָָָֻ
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הּמלאכים,מּבחּוץ ׁשמֹות מּבפנים ּבּה ׁשּכֹותבין אּלּו אבל . ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָ
חֹותמֹות אֹו ּפסּוק, אֹו קדֹוׁשים, ׁשמֹות שונות]אֹו -[צורות ְִֵָָ

ׁשאּלּו הּבא; לעֹולם חלק לֹו ׁשאין מי ּבכלל הן ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהרי
הּמצוה, ׁשּבּטלּו להן ּדי לא מצוההּטּפׁשים, ׁשעֹוׂשין אּלא ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ואהבתֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ׁשמֹו יחּוד ׁשהיא ְְְֲִִֶֶַַָָָָּגדֹולה,
לּבם על ׁשעלה ּכמֹו עצמן, להנית קמיע הּוא ּכאּלּו ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָועבֹודתֹו,

העֹולם. ּבהבלי המהּנה ּדבר ׁשּזה ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּסכל
ּבׁשיטה‰. הארץ" "על לכּתב ּבין[שורה]ּומצוה אחרֹונה, ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹ

לכּתב הּסֹופרים ּכל ונהגּו ׁשיטה; ּבאמצע ּבין הּׁשיטה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹּבראׁש
ׁשיטה ּבראׁש הארץ" ו"על ׁשיטֹות, ועׂשרים ּבׁשּתים ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָֹאֹותּה
על וׁשיטה, ׁשיטה ּכל ׁשּבראׁש האֹותּיֹות הן ואּלּו ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹאחרֹונה.
והיה, ּבין, ,ּובׁשכּב ,לבני הּדברים, ה', ׁשמע, ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָהּסדר:
הּׁשמים, והׁשּתחויתם, ּפן, עׂשב, יֹורה, ּבכל, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָמצּוה,
על אׁשר, ,ּובׁשערי ,ּבּדר אתם, אתם, וׂשמּתם, ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹואבדּתם,

ֶָָהארץ.
.Â,לתחּלתּה הּׁשיטה מּסֹוף אֹותּה ּגֹוללין אֹותּה, ְְְְִִִִִִֶַָָָָָּכׁשּכֹופלין

הּׁשיטה מראׁש יקרא לקרֹות, הּקֹורא ּכׁשּיפּתח ׁשּתמצא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹעד
ׁשללסֹופּה אֹו קנה ׁשל ּבׁשפֹופרת מכניסּה ׁשּגֹוללּה, ואחר . ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ּבמסמר, הּפתח מזּוזת אל אֹותּה ּומחּבר ּדבר, ּכל ׁשל אֹו ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעץ
הּמזּוזה. ּבּה ּומכניס הּפתח ּבמזּוזת חֹופר ְְְִִֵֶַַַַַָָאֹו

.Êא ּברּו' ּתחּלה: מבר הּפתח, ּבמזּוזת ׁשּיקּבעּנה ּתהוקדם ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
לקּבע וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹה'
היא ׁשּקביעתּה ּכתיבתּה, ּבׁשעת מבר ואינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָמזּוזה';

ְִַָהּמצוה.
.Áּבמּקל המזוזה]ּתליּה ליד זֹו[העומד ׁשאין ּפסּולה, - ְְְֵֵֶַָָָ

הּדלת אחֹורי הּניחּה חפר[בקיר]קביעה. ּכלּום. עׂשה לא , ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
נגר ּכמֹו הּמזּוזה והכניס הּפתח, ּכבריח[קורה]ּבמזּוזת והּוא , ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָ

ש]הּקרׁשים -[במשכן המזוזה]ּבּטּבעֹות ברוחב [שהכניסה ְִַַַָָ
טפח לּה העמיק וקבעה]ּפסּולה. טפח עומק ּפסּולה.[חפר , ְְֱִֶֶַָָָ

קנים אל הּקנה חּבר ּכ ואחר מזּוזה, ּבֹו והכניס קנה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָחת
מּפני ּפסּולה, - הּפתח מזּוזת הּכל מן והעמיד ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹאחרים,

הּפתח. מזּוזת לעׂשּית הּמזּוזה קביעת ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָׁשּקדמה
.Ëּבּׁשבּוע ּפעמים נבּדקת הּיחיד, שנים]מזּוזת ,[שבע ְְֲִִִֶֶַַַַַַָָ

ּבּיֹובל ּפעמים רּבים, שנה]ּומזּוזת נקרעה[חמישים ׁשּמא - ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָ
ּבּכתלים, קבּועה ׁשהיא מּפני נמחקה; אֹו אֹות ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָמּמּנה

ְֶֶַמרקבת.
.Èאת ּומחּנכין ועבדים; נׁשים אפּלּו ּבמזּוזה, חּיבין ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָֹהּכל

לבּתיהם מזּוזה לעׂשֹות לארץ,הּקטּנים ּבחּוצה ּבית הּׂשֹוכר . ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
ּבפּונּדק הּמזּוזה[מלון]והּדר מן ּפטּור - יׂשראל ּבארץ ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

חּי יׂשראל, ּבארץ ּבית הּׂשֹוכר אבל יֹום; ּבמזּוזהׁשלׁשים ב ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ִָמּיד.

.‡Èמזּוזה להביא הּׂשֹוכר על - לחברֹו ּבית ולקּבעהּמׂשּכיר ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָֹ
ׁשהּמזּוזה מּפני קביעתּה; על ׂשכר נֹותן היה אפּלּו ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָאֹותּה,
לא יֹוצא, ּוכׁשהּוא הּבית. חֹובת ואינּה היא, הּדר ְְִִֵֵֶַַַַַָָֹחֹובת
נֹוטלּה זה הרי לגֹוי, הּבית היה ואם ויצא; ּבידֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָיּטלּנה

ְֵֵֶּכׁשּיצא.

ו ¤¤ּפרק

לעׂשֹות‡. ּבֹו הּדר יתחּיב ּכ ואחר ּבּבית, יׁש ּתנאין ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָָעׂשרה
ואּלּו הּמזּוזה; מן ּפטּור מהן, אחד ּתנאי חסר ואם מזּוזה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלֹו
יתר אֹו אּמֹות ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשּיהיה ,הן: ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָ

מזּוזֹות ׁשּתי לֹו הפתח]וׁשּיהיה צידי מב' לֹו[עמודים ויהיה , ְְְְְְִִֵֶֶֶ
לֹו ותהיה ויהיה[לבית]מׁשקֹוף, ּדלתֹות, לֹו ויהיּו ּתקרה, ְְְְְְְְְִִִִֶֶַָָ

חל ּבית ויהיה יֹותר, אֹו טפחים עׂשרה הּׁשער [פרטּגבּה ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ
וכיו"ב] כנסת לדירתלבית ועׂשּוי אדם, לדירת עׂשּוי ויהיה ,ְְְְְִִִֶַַָָָָ

וכיו"ב]ּכבֹוד למרחץ קבע.[פרט לדירת ועׂשּוי , ְְִֶַַָָ
מן·. ּפטּור אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין ְְִִֵֶַַַַַַַַָּבית

אּמֹותהּמזּוזה ארּבע על אּמֹות ארּבע לרּבע ּכדי ּבֹו יׁש ואם ; ְְְְְְִֵֵֵַַַַַַַַַַָ
ואין זוּיֹות, חמׁש ּבעל אֹו עגל, ׁשהּוא ּפי על אף ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבׁשוה,
ּבֹו ויׁש הֹואיל - רחּבֹו על יתר ארּכֹו היה ׁשאם לֹומר, ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָצרי
ּבמזּוזה. חּיב אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע לרּבע ְְְְְִֵֵַַַַַַַַַַָָּכדי

.‚- ותקרה ּכתלים ׁשלׁשה לֹו ׁשּיׁש הּמקֹום והּוא ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹאכסדרה,
ּפּצימין ׁשני לּה ׁשּיׁש ּפי על רביעית,[עמודים]אף ּברּוח ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָ

הן, הּתקרה להעמיד ׁשהּפּצימין מּפני הּמזּוזה, מן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּפטּורה
אּלא ּכתלים, לּה ׁשאין ּתקרה וכן נעׂשּו. מזּוזֹות מּׁשּום ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹולא
ּכתבנית ׁשהיא ּפי על אף - ּומּכאן מּכאן עּמּודים על ְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָעֹומדת
העּמּודים ׁשאּלּו מזּוזֹות, לּה ׁשאין לפי ּפטּורה, ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָּבית,

עׂשּויין. הן הּתקרה ְְֲֲִִִֵַַָלהעמיד
ּכמין„. וכּפה מּכאן, ּומזּוזה מּכאן מזּוזה לֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָּבית

ּבגבּה יׁש אם - הּמׁשקֹוף ּבמקֹום הּמזּוזֹות ׁשּתי על ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַֹקׁשת
אין ואם ּבמזּוזה; חּיב - יתר אֹו טפחים עׂשרה ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָהּמזּוזֹות

מׁשקֹוף לֹו ׁשאין מּפני ּפטּור, - טפחים עׂשרה .ּבהן ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ
מקצתֹו‰. היה הּמזּוזה; מן ּפטּור ּתקרה, לֹו ׁשאין ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָּבית

הּקרּוי היה ׁשאם לי, יראה - מקרה אינֹו ּומקצתֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹמקרה,
ּבמז חּיב ׁשהּוא הּפתח, ואחרּוזהּכנגד הּדלתֹות, ּומעמידין . ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

הּמזּוזה. את קֹובעין ְְִֶַָָּכ
.Âוהעזרֹות הּלׁשכֹות הּבית מדרׁשֹותהר ּובּתי ּכנסּיֹות ּובּתי , ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָ

ּבית קדׁש. ׁשהן לפי ּפטּורין, - ּדירה ּבית ּבהן ׁשאין -ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹ
וכן ּבמזּוזה; חּיב ּבֹו, ּדרין ׁשהאֹורחין ּכפרים ׁשל ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהּכנסת
הּׁשערים ּכל ּדירה. ּבית ּבֹו היה אם ּכרּכין, ׁשל הּכנסת ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבית
ניקנֹור, מּׁשער חּוץ - מזּוזֹות להן היה לא ּבּמקּדׁש, ְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹׁשהיּו
ׁשהּלׁשּכה מּפני ּפלהדרין; לׁשּכת וׁשל מּמּנּו, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָוׁשּלפנים
ההפרׁשה. ימי ּבׁשבעת ּגדֹול לכהן ּדירה ּבית היתה ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹהּזאת,

.Êהאֹוצרֹות ּבית העצים, ּבית הּבקר, ּבית הּתבן, ִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבית
ושמן] יין -[מחסני "ּבית" ׁשּנאמר: הּמזּוזה, מן ּפטּורין -ְְֱִִֵֶֶֶַַָ

ּבקר רפת ,לפיכ ּבהן. וכּיֹוצא לאּלּו ּפרט ,ל המיחד ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻּבית
ׁשהרי ּבמזּוזה, חּיבת - ּבּה ּומתקּׁשטֹות ּבּה יֹוׁשבֹות ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּנׁשים
ּומרּפסת, אכסדרה, ׁשער, ּבית אדם. לדירת יחּוד ּבּה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָיׁש

מּפני}והּגּנה{ הּמזּוזה, מן ּפטּורין - והּדיר הגנה), (ושער ְְְְְִִִִִֵַַַָָ
ּבמזּוזה החּיבין ּבּתים היּו ואם לדירה; עׂשּויין ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָׁשאינן

ּבמזּוזה. הם ּגם חּיבין אּלּו, למקֹומֹות ְְְִִִִֵֵַַָָּפתּוחין
.Áמבֹואֹות ׁשערי ואחד חצרֹות, ׁשערי אחד ,רחובלפיכ] ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָ

אליו] פתוחין ּכּלןשחצרות - ועירֹות מדינֹות ׁשערי ואחד ,ְְֲֲִֵֶַַָָָֻ
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לתֹוכן. ּפתּוחין ּבמזּוזה החּיבין הּבּתים ׁשהרי ּבמזּוזה, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָחּיבין
הֹואיל - לזה ּפתּוח וזה לזה, ּפתּוח זה ּבּתים, עׂשרה ְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָואפּלּו
אמרּו: זה ּומּפני ּבמזּוזה; חּיבין ּכּלן ּבמזּוזה, חּיב ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֻוהּפנימי

ּבמזּוזה'. חּיב לחצר, הּגּנה מן הּפתּוח ְִִִֵֶַַַַַַָָָָָ'ׁשער
.Ëהּברסקי ּובית הּטבילה, ּובית הּמרחץ, ּובית הּכּסא, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֻּבית

עורות] עיבוד לפי[בית הּמזּוזה, מן ּפטּורין - ּבהן וכּיֹוצא ,ְְְְִִִֵֶַַָָ
ׁשּבספינה ּובית ּבחג, החג סּכת ּכבֹוד. לדירת עׂשּויין ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשאינן
ׁשּתי קבע. לדירת עׂשּויין ׁשאינן לפי הּמזּוזה, מן ּפטּורין -ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

יֹוצרין ׁשל ּפטּורה[אומנים]סּכֹות החיצֹונה - מּזֹו לפנים זֹו , ְְְִִִִִֶַָָֻ
ׁשּבּׁשוקים החנּיֹות וכן קבּועה. ׁשאינּה מּפני הּמזּוזה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻמן

לדירה. קבּועים ׁשאינן מּפני הּמזּוזה, מן ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָּפטּורין
.Èע אף - הרּבה ּפתחים לֹו ׁשּיׁש רגילּבית ׁשאינֹו ּפי ל ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

ּבכל מזּוזה לעׂשֹות חּיב מהן, אחד ּבפתח אּלא ולבֹוא ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָלצאת
ּבמזּוזה חּיב ועלּיה, ּבית ׁשּבין קטן ּפתח ּופתח. חדרּפתח . ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ׁשער על מזּוזה לעׂשֹות חּיב - ּבחדר חדר אפּלּו ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּבּבית,
הּבית; ׁשער ועל החיצֹון, החדר ׁשער ועל הּפנימי, ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַהחדר

ּוקבּועין. לדירה, עׂשּויין ְְֲִִִֶָָֻׁשּכּלן
.‡Èאם - ּוביתֹו הּכנסת ּבית אֹו הּמדרׁש ּבית ׁשּבין ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָּפתח

ּפתח ּבמזּוזה. חּיב הּפתח, ּבאֹותֹו ולבֹוא לצאת רגיל ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהיה
ּדלת ׁשל הּציר אחר הֹולכין ּבּתים, ׁשני שלמעלהׁשּבין [יתד ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ

אתושלמטה] קֹובעין ׁשם עּמֹו, נראה ׁשהּציר מקֹום -ְְִִִִֶֶֶַָָ
ְַָהּמזּוזה.

.·Èּבּטפח הּפתח, חלל ּבתֹו הּמזּוזה? את קֹובעין ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָוהיכן
לחּוץ ואםהּסמּו הּׁשער. ּגבּה ׁשל העליֹון ׁשליׁש ּבתחּלת , ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָֹ

הּמׁשקֹוף מן ׁשּירחיקּנה והּוא ּכׁשרה, מּזה, למעלה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָקבעּה
ּפסּולה. מּׂשמאל, קבעּה ואם לּבית; הּנכנס ימין על ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָֹטפח.

ּבמזּוזה. חּיב ׁשּתפין, ׁשל ְִִִֶַַָָָֻּובית
.‚Èּתמיד הּכל חֹובת ׁשהיא מּפני ּבמזּוזה, להּזהר אדם .חּיב ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ

ה ׁשל ׁשמֹו ּביחּוד יפּגע ויצא, ׁשּיּכנס עת ּברּווכל ּקדֹוׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּוׁשגּיתֹו מּׁשנתֹו ויעֹור אהבתֹו, ויזּכר - ּבהבלי[עיסוקו]הּוא ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָֹ

עֹולמים, ּולעֹולמי לעֹולם העֹומד ּדבר ׁשם ׁשאין וידע ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָהּזמן;
והֹול לדעּתֹו, חֹוזר הּוא ּומּיד העֹולם, צּור ידיעת ְְְְִִֵֵֶַַָָָָאּלא
ּתפּלין לֹו ׁשּיׁש מי ּכל חכמים, אמרּו מיׁשרים. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָּבדרכי
לֹו מחזק - ּבפתחֹו ּומזּוזה ּבבגדֹו, וציצית ּובזרֹועֹו, ְְְְְְְְְִִִִִָָֹֻּבראׁשֹו
הּמלאכים הן והן רּבים, מזּכירין לֹו יׁש ׁשהרי יחטא; ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּלא
סביב ה' מלא "חנה ׁשּנאמר: מּלחטא, אֹותֹו ְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּמּצילין

דסיען). רחמנא (בריך ויחּלצם". ְְִֵֵַַָליראיו,

ז ¤¤ּפרק

ספר‡. לכּתב מּיׂשראל, ואיׁש איׁש ּכל על עׂשה ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹמצות
הּׁשירה את לכם ּכתבּו "ועּתה, ׁשּנאמר: לעצמֹו, ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָּתֹורה

זֹו ׁשירה ּבּה ׁשּיׁש הּתֹורה, את ּכתבּו ּכלֹומר: [שירתהּזאת", ְְִִֵֶֶַַַָָָֹ
ּפרׁשּיֹות."האזינו"] ּפרׁשּיֹות הּתֹורה את ּכֹותבין ׁשאין לפי -ְְִִִִֵֶֶַָָָָָ

מצוה ּתֹורה, ספר אבֹותיו לאדם לֹו ׁשהּניחּו ּפי על ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָואף
אינֹו ואם מּסיני; קּבלֹו ּכאּלּו ּבידֹו, ּכתבֹו ואם מּׁשּלֹו. ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַָָֹלכּתב
ּתֹורה ּבספר הּמּגיּה וכל לֹו. ּכֹותבין אחרים לכּתב, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹיֹודע

ּכּלֹו. ּכתבֹו ּכאּלּו הּוא הרי - אחת אֹות ְְֲֲִִֵַַָֻאפּלּו

לׁשם·. לעצמֹו אחר ּתֹורה ספר לֹו לכּתב מצּוה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֻהּמל
ׁשּנאמר: - הדיֹוט ּכׁשהּוא לֹו ׁשהיה ספר על יתר ,ְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָהּמל
ּומּגיהין וגֹו'"; לֹו וכתב - ממלכּתֹו ּכּסא על ּכׁשבּתֹו ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָ"והיה
לֹו ׁשהיה זה הּגדֹול. ּדין ּבית ּפי על העזרה, מּספר ֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאֹותֹו
ׁשּנכּתב אֹו ׁשּכתב וזה ּגנזיו; ּבבית מּניחֹו הדיֹוט, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּכׁשהּוא
ספר לּמלחמה, יצא ואם ּתמיד. עּמֹו יהיה ,ׁשּמל אחר ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלֹו
עּמֹו; והּוא ּבּדין, יֹוׁשב עּמֹו; והּוא נכנס, עּמֹו; זה ְְְִִִִִֵֶַָָּתֹורה
ימי ּכל ּבֹו וקרא עּמֹו, "והיתה ׁשּנאמר: ּכנגּדֹו, והּוא ְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַָָָָָמסב,

ַָחּייו".
לכּתב‚. צרי - ׁשּימל קדם לעצמֹו ּתֹורה ספר לֹו היה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹֹלא

ּגנזיו; ּבבית מּניחֹו אחד, ּתֹורה: ספרי ׁשני ׁשּמל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאחר
אֹו ּבּלילה, אּלא מעּמֹו יסּור לא - ּתמיד עּמֹו יהיה ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוהּׁשני,
מּטתֹו על ליׁשן אֹו הּכּסא, לבית אֹו לּמרחץ, .ּכׁשּיּכנס ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

ּבׂשרטּוט„. ׁשּלא ׁשּכתבֹו ּתֹורה הקלףספר על קוים [מתיחת ְְְִֵֶֶֶָָֹ
הכתב] עללישור ּומקצתֹו הּגויל על מקצתֹו ׁשּכתב אֹו ,ְְְִִִֶַַַַָָָ

הּקלף. על ּכּלֹו אֹו הּגויל, על ּכּלֹו אֹו אּלא ּפסּול; - ְְְִֶַַַַַָָָָֻֻהּקלף
ּכת ּכֹותב ּתֹורה? ספר ּכֹותבין ּביֹותר:וכיצד נאה מתּקנת יבה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻ

ׁשיטה ּכל ּובין קטּנה; אֹות ּכמלא ותבה, ּתבה ּכל ּבין ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֹיּניח
-[שורה] וׁשיטה ׁשיטה ּכל ואר ׁשיטה; ּכמלא ְְְְִִִִִֶָָָָָֹֹוׁשיטה,

למׁשּפחֹותיכם 'למׁשּפחֹותיכם לכּתב ּכדי אֹותּיֹות, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֹֹׁשלׁשים
ּדף ּכל רחב הּוא וזה ּפעמים, ׁשלׁשה [עמוד]למׁשּפחֹותיכם' ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹ

הּדף יהיה ׁשּלא ּכדי מּזה, קצרה הּׁשיטה ּתהא ולא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹודף.
עיניו יהּו ׁשּלא ּכדי זה, על יתר ארּכה ולא ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֻּכאּגרת;

הרבה]מׁשֹוטטֹות ּבּכתב.[מחפשות ְְְַָ
ימעט‰. ּפרׁשה[יקטין]לא ׁשּבין הרוח מּפני הּכתב, ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

לפרשה]לפרׁשה פרשה בין אותיות תשע מרווח .[לצורך ְָָָ
ּבתֹו ׁשּתים יכּתב לא - אֹותּיֹות חמׁש ּבת ּתבה לֹו ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹֹנזּדּמנה
ּוׁשּתים הּדף ּבתֹו ׁשלׁש ּכֹותב אּלא לּדף, חּוץ וׁשלׁש ְְְִֵֶַַַַַַַָָָֹֹהּדף
- אֹותּיֹות ׁשלׁש לכּתב ּכדי הּׁשיטה מן נׁשאר לא לּדף; ְְְִִִִִֵַַַַָָֹֹֹחּוץ

הּׁשיטה. מּתחּלת ּומתחיל ּפנּוי, הּמקֹום ְְִִִִִַַַַַַָָָמּניח
.Âיזרקּנה לא - אֹותּיֹות ׁשּתי ּבת ּתבה לֹו [יכתבנה]נזּדּמנה ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹ

הּדּפין העמודים]ּבין הּׁשיטה.[בין לתחּלת יחזר אּלא , ְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹ
ּפחֹות אֹו אֹותּיֹות, עׂשר ּבת ּתבה הּׁשיטה ּבסֹוף לֹו ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָנזּדּמנה
ּבתֹו ּכּלּה את לכּתב ּכדי הּׁשיטה מן נׁשאר ולא יתר, ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֻאֹו
לּדף, חּוץ וחציּה הּדף ּבתֹו חציּה לכּתב יכֹול אם - ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָֹהּדף

מּתחּלתּכֹותב ּומתחיל ּפנּוי הּמקֹום מּניח לאו, ואם ; ְְְִִִִִֵַַַַַָָָ
ִַָהּׁשיטה.

.Êּבלא ּפנּויֹות ׁשיטין ארּבע וחּמׁש, חּמׁש ּכל ּבין ְְְְִִִֵַַַַָָָֹֻֻּומּניח
ׁשיטה מּתחּלת החּמׁש ויתחיל יתר; ולא ּפחֹות לא ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֹֹֻּכתיבה,

ׁשיטהחמיׁשית ּבאמצע ׁשּיגמר צרי הּתֹורה, ּוכׁשּיגמר . ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָֹֹ
מקּצר הרּבה, ׁשיטין הּדף מן נׁשאר ואם הּדף; ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַׁשּבסֹוף
הּׁשיטה. את יגמר ולא הּׁשיטה, מּתחּלת ויתחיל ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָֹֹועֹולה,
ּבסֹוף ׁשיטה ּבאמצע יׂשראל" ּכל "לעיני ׁשּיהיה עד ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּומתּכּון,

ַַהּדף.
.Áהּקטּנֹות ּובאֹותּיֹות הּגדֹולֹות, ּבאֹותּיֹות ּובאֹותּיֹותויּזהר , ְְְִִִִֵַַַָָָָ

מעליהם]הּנקּודֹות ניקוד מׁשּנֹות[שיש ׁשּצּורתן ּובאֹותּיֹות , ְְִֶַָָָֻ
הּלפּופֹות הּפיין ּכמֹו[מקופלות]ּכגֹון העקּמֹות והאֹותּיֹות , ְְְְֲִִֵַַָָֻ
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ּבּתגין ויּזהר איׁש. מּפי איׁש הּסֹופרים [כתרים]ׁשהעּתיקּו ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָ
עליה ׁשּיׁש אֹות ויׁש אחד, ּתג עליה ׁשּיׁש אֹות יׁש - ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָּובמנינן
הּׂשערה. ּכחּוט ּדּקין הן, זין ּכצּורת - הּתגין וכל ְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָׁשבעה;

.Ë;הּמבחר מן למצוה אּלא נאמרּו לא האּלּו, הּדברים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻּכל
ּבּתגין ּדקּדק ׁשּלא אֹו זה, ּבתּקּון ׁשּנה האֹותּיֹותואם וכתב , ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ

הארי אֹו הרחיקן, אֹו הּׁשיטין, את ׁשּקרב אֹו ּכתקנן, ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻּכּלן
חּסר ולא לאֹות, אֹות הדּביקן ולא הֹואיל - קּצרן אֹו ְְְְְִִִִִֵֶָָָֹֹּבהן,
ׁשּנה ולא אחת, אֹות צּורת הפסיד ולא הֹותיר, ְְְְִִִִַַַָֹֹֹולא

ּוסתּומֹות ּכׁשר.[כדלקמן]ּבפתּוחֹות ספר זה הרי - ְְֲִֵֵֵֶֶָ
.Èּבהם נהגּו - ּבּתלמּוד אֹותן אמרּו ׁשּלא אחרים, ּדברים ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹיׁש

ׁשּיהיּו והן: איׁש; מּפי איׁש ּבידם היא וקּבלה ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָהּסֹופרים,
וארּבעים, מּׁשמֹונה ּפחֹות לא ודף, ּדף ׁשּבכל הּׁשיטין ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹמנין
ּופרׁשה, ּפרׁשה ּכל ׁשּבין הרוח וׁשּיהיה ׁשּׁשים; על יתר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹולא

אׁשר' אׁשר 'אׁשר אֹותּיֹות ּתׁשע ּבראׁשּכמֹו וׁשּיהיה ; ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַֹ
מת, ה', בּיּבׁשה, הּבאים, הּים: מּׁשירת למעלה ְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָָהּׁשיטין
ׁשיטין, חמׁש - הּׁשירה מן ּולמּטה ׁשיטין; חמׁש - ְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָָָּבמצרים
וּיצאּו, סּוס, אחריה, וּתּקח, :ּכ מהן ׁשיטה ּכל ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּתחּלת
האזינּו: מּׁשירת למעלה הּׁשיטין ּבראׁשי ויהיה ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹוּיבאּו;
ׁשׁש - קהל להכעיסֹו, ּבאחרית, ,הּדר אחרי, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָואעידה,
אׁשר, לדּבר, וּיבא, ׁשיטין: חמׁש - מּמּנה ּולמּטה ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשיטין;

אׁשר. ֲֶַֹהּזאת,
.‡Èלא ׁשּנה, ואם הּמבחר; מן למצוה האּלּו, הּדברים ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֹֻוכל

מלא החסר אֹו חסר, הּמלא ּכתב אם אבל ׁשּכתבּפסל. אֹו ; ֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
קרא ׁשהיא מכתיבתה]מּלה אחרת ּכקריאתּה,[נקראת וכתב ְְְִִִִֶַָָָָֹ

"ּובּטחרים" "יׁשּגלּנה", ּבמקֹום "יׁשּכבּנה" ׁשּכתב ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹּכגֹון
"ּובעפלי ּפתּוחהּבמקֹום ּפרׁשה ׁשּכתב אֹו ּבהן; וכּיֹוצא ם", ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

הּׁשירה ׁשּכתב אֹו ּפתּוחה; סתּומה ׁשּכתב אֹו [שירתסתּומה, ְְְִֶֶַַַָָָָָָ
האזינו] שירת או אחתהים ּפרׁשה ׁשּכתב אֹו הּכתב, ְְִֶַַַַָָָָָָּכׁשאר

ּכלל, ּתֹורה ספר קדּׁשת ּבֹו ואין ּפסּול, זה הרי - ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֻּכׁשירה
הּתינֹוקֹות. ּבהן ׁשּמלּמדין החּמׁשין מן ּכחּמׁש ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֻֻאּלא

.·Èּתֹורה ׁשלׁשיםספר על יֹותר לׁשהֹותֹו אסּור מּגּה, ׁשאינֹו ְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ
טעּיֹות ׁשלׁש ּבֹו ׁשּיׁש ּתֹורה ספר יּגנז. אֹו יתּקן, אּלא ְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻיֹום;
מּגּה, הּספר רב היה ואם יּגנז. ארּבע, יתּקן; ודף, ּדף ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֻּבכל
אחד ּדף אפּלּו ונׁשאר ּדף, ּבכל טעּיֹות ארּבע ּבֹו יׁש ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָֻוהּׁשאר
יתּקן. זה הרי - טעּיֹות ארּבע ּבלא המׁשּבׁש הּׁשאר ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָֹֻֻמאֹותֹו

.‚Èּתֹולה ׁשּנמצא חסר, הּמלא ׁשּכתב אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבּמה
מלא, החסר ּכתב אם אבל הּׁשיטֹות; ּביני ׁשּׁשכח ֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהאֹותּיֹות
מּפני מתּקנֹו, זה הרי טעּיֹות, ּכּמה ודף ּדף ּבכל יׁש ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻאפּלּו

ּתֹולה ואינֹו ּגֹורד .ׁשהּוא ְֵֵֶֶ
.„Èחּמׁש הּתֹורה לכּתב עצמֹו,מּתר ּבפני חּמׁש ּכל חּמׁש, ְְְִִֵַַָָָָָָֹֻֻֻֻ

הּתם ּתֹורה ספר קדּׁשת ּבהן ּבפניואין מגּלה יכּתב לא אבל ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻ
ּבּה ׁשּיהיה כמה]עצמּה, מגּלה[רק ּכֹותבין ואין ּפרׁשּיֹות. ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָ

מּתר. חּמׁש, עליה להׁשלים ּדעּתֹו ואם ּבּה; להתלּמד ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֻֻלּתינֹוק
מּתר. אחת, ּבׁשיטה ּתבֹות ׁשלׁש ׁשלׁש מגּלה ְְִִֵַַַָָָָָָֹֹֻּכתב

.ÂËּומּניח אחד, ּבכר ּוכתּובים נביאים ּתֹורה לדּבק ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻמּתר
ׁשלׁש ונביא נביא ּכל ּובין ׁשיטין, ארּבע וחּמׁש חּמׁש ּכל ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָֹֻֻּבין
- ׁשיטין ׁשלׁש עׂשר מּׁשנים ונביא נביא ּכל ּובין ְְִִִִִִִֵֵָָָָָָֹׁשיטין,

חֹות ,לחּת ּבא הּוא:ׁשאם ּכ נביאים, ׁשל וסּדּורן . ְְְִִִִֵֶֶַָָָֹ
יחזקאל, ירמיה, ּומלכים, ׁשמּואל, וׁשֹופטים, ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַָָֻיהֹוׁשע,
ואּיֹוב, ותּלים, רּות, הּכתּובים: וסדר עׂשר; ּותרי ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָיׁשעיה,
ּומגּלה, ודנּיאל, וקינֹות, הּׁשירים, וׁשיר וקהלת, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָֹּומׁשלי,

הּימים. ודברי ְְְְִִֵֶַָָועזרא,
.ÊËּבׂשרטּוט אּלא אֹותן ּכֹותבין אין - הּקדׁש ּכתבי ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹּכל

הכתב] לישור ישרים קוים הּניר.[מתיחת על ּכתבן אפּלּו ,ְְֲִַַָָָ
אסּור. זה, על יתר ׂשרטּוט; ּבלא ּתבֹות ׁשלׁש לכּתב ְְְִִֵֵֶַָָָָֹֹֹֻּומּתר

.ÊÈאין - ּוכתּובים נביאים ּתֹורה ספר ּבֹו ׁשּיׁש זה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָּכר
החּמׁשין מן ּכחּמׁש אּלא ּתֹורה, ספר ּכקדּׁשת ּדיןקדּׁשתֹו ; ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻֻֻֻ

תורה]הּיתר[ספר] חומשי חמשה ּכדין[על החסר[הספר], ְִֵֵֶַָָ
החומשים] .[מחמשת

ה'תשע"ב ניסן ח' קודש שבת יום

ח ¤¤ּפרק

ּבאמצע‡. ּגמר אם צּורֹות: ׁשּתי לּה יׁש ּפתּוחה, ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָּפרׁשה
ׁשהיא הּפרׁשה ּומתחיל ּפנּוי, הּׁשיטה ׁשאר מּניח ְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָהּׁשיטה,

זה: ּכגֹון הּׁשנּיה, הּׁשיטה מּתחּלת ְְְְִִִִֶַַַָָָּפתּוחה
ּכׁשעּור רוח הּׁשיטה מן ׁשּנׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָּבּמה
ּגמר אם אֹו מעט, אּלא נׁשאר לא אם אבל אֹותּיֹות; ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹּתׁשע
ּכתב, ּבלא ּפנּויה ּכּלּה ׁשנּיה ׁשיטה מּניח - הּׁשיטה ְְְְְִִִִַַַָָָָָָֹֻּבסֹוף

הּׁשליׁשית ׁשיטה מּתחּלת הּפתּוחה הּפרׁשה ּכגֹוןּומתחיל , ְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָ
ֶזה:

ּבאמצע·. ּגמר אם צּורֹות: ׁשלׁש לּה יׁש סתּומה, ְְְִֵֶַַָָָָָָָֹּופרׁשה
ּכּׁשעּור רוח מּניח אותיות]הּׁשיטה, לכּתב[תשע ּומתחיל , ְְִִִִִֶַַַַַַָֹ

ׁשּיּמצא עד סתּומה, ׁשהיא הּפרׁשה מּתחּלת הּׁשיטה ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבסֹוף
זה: ּכגֹון ּבאמצע, נׁשארהרוח לא ואם ְְְְִִֶֶֶַַַָָֹ

הּׁשיטה ּבסֹוף ולכּתב ּכּׁשעּור הרוח להּניח ּכדי הּׁשיטה ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹמן
ׁשיטה מראׁש רוח מעט ויּניח ּפנּוי, הּכל יּניח - אחת ְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹֹּתבה
ּכגֹון ׁשיטה, מאמצע הּסתּומה הּפרׁשה לכּתב ויתחיל ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹׁשנּיה,

מּניחזה: הּׁשיטה, ּבסֹוף ּגמר ואם ְְִִִֶַַַַָָ
לכּתב ּומתחיל הרוח, ּכׁשעּור הּׁשנּיה ׁשיטה ְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָֹמּתחּלת

זה: ּכגֹון הּׁשיטה, מאמצע ְְְִֵֶֶַַַָָהּסתּומה
ּפתּוח ׁשּפרׁשה אֹומר, הּׁשיטהנמצאת ּבתחּלת ּתחּלתּה ה, ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָ

לעֹולם. הּׁשיטה מאמצע ּתחּלתּה סתּומה, ּופרׁשה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָלעֹולם;
לתּקנֹו‚. אפׁשר וחסר, ּבמלא מּגּה ׁשאינֹו ּתֹורה ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻספר

וכתבּולהּגיהֹו הּפרׁשּיֹות ּברוח טעה אם אבל ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ּברוח ׁשהפסיק אֹו ּפתּוחה, סתּומה אֹו סתּומה, ְְְְְְִִֶֶַָָָָּפתּוחה
ולא ּכדרּכֹו ׁשּכתב אֹו ּפרׁשה, ּבֹו ׁשאין ּבמקֹום ּפנּוי ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹוהּניח
הּׁשירֹות צּורת ׁשּׁשּנה אֹו הּפרׁשה, ּבמקֹום ּברוח ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָהפסיק

והאזינו] הים אּלא[שירת ּתּקנה, לֹו ואין ּפסּול, זה הרי -ְֲֵֵֶֶַָָָָ
ּבֹו. ׁשּטעה הּדף ּכל את ְֵֶֶַַַָָָלסּלק

ׁשראיתי„. הּספרים ּבכל ּגדֹול ׁשּבּוׁש ׁשראיתי ְְְִִִִִִִֶֶַָָָָָּולפי
להֹודיע ּומחּברין ׁשּכֹותבין הּמסֹורֹות ּבעלי וכן אּלּו, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָּבדברים
ּבמחלקת אּלּו, ּבדברים נחלקין והּפתּוחֹות, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹהּסתּומֹות
ּפרׁשּיֹות ּכל הּנה לכּתב ראיתי - עליהן ׁשּסֹומכין ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹהּספרים
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צג dxez xtqe dfefne oilitz zekld - oqip 'g ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבּתגין ויּזהר איׁש. מּפי איׁש הּסֹופרים [כתרים]ׁשהעּתיקּו ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָ
עליה ׁשּיׁש אֹות ויׁש אחד, ּתג עליה ׁשּיׁש אֹות יׁש - ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָּובמנינן
הּׂשערה. ּכחּוט ּדּקין הן, זין ּכצּורת - הּתגין וכל ְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָׁשבעה;

.Ë;הּמבחר מן למצוה אּלא נאמרּו לא האּלּו, הּדברים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻּכל
ּבּתגין ּדקּדק ׁשּלא אֹו זה, ּבתּקּון ׁשּנה האֹותּיֹותואם וכתב , ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ

הארי אֹו הרחיקן, אֹו הּׁשיטין, את ׁשּקרב אֹו ּכתקנן, ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻּכּלן
חּסר ולא לאֹות, אֹות הדּביקן ולא הֹואיל - קּצרן אֹו ְְְְְִִִִִֵֶָָָֹֹּבהן,
ׁשּנה ולא אחת, אֹות צּורת הפסיד ולא הֹותיר, ְְְְִִִִַַַָֹֹֹולא

ּוסתּומֹות ּכׁשר.[כדלקמן]ּבפתּוחֹות ספר זה הרי - ְְֲִֵֵֵֶֶָ
.Èּבהם נהגּו - ּבּתלמּוד אֹותן אמרּו ׁשּלא אחרים, ּדברים ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹיׁש

ׁשּיהיּו והן: איׁש; מּפי איׁש ּבידם היא וקּבלה ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָהּסֹופרים,
וארּבעים, מּׁשמֹונה ּפחֹות לא ודף, ּדף ׁשּבכל הּׁשיטין ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹמנין
ּופרׁשה, ּפרׁשה ּכל ׁשּבין הרוח וׁשּיהיה ׁשּׁשים; על יתר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹולא

אׁשר' אׁשר 'אׁשר אֹותּיֹות ּתׁשע ּבראׁשּכמֹו וׁשּיהיה ; ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַֹ
מת, ה', בּיּבׁשה, הּבאים, הּים: מּׁשירת למעלה ְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָָהּׁשיטין
ׁשיטין, חמׁש - הּׁשירה מן ּולמּטה ׁשיטין; חמׁש - ְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָָָּבמצרים
וּיצאּו, סּוס, אחריה, וּתּקח, :ּכ מהן ׁשיטה ּכל ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּתחּלת
האזינּו: מּׁשירת למעלה הּׁשיטין ּבראׁשי ויהיה ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹוּיבאּו;
ׁשׁש - קהל להכעיסֹו, ּבאחרית, ,הּדר אחרי, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָואעידה,
אׁשר, לדּבר, וּיבא, ׁשיטין: חמׁש - מּמּנה ּולמּטה ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשיטין;

אׁשר. ֲֶַֹהּזאת,
.‡Èלא ׁשּנה, ואם הּמבחר; מן למצוה האּלּו, הּדברים ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֹֻוכל

מלא החסר אֹו חסר, הּמלא ּכתב אם אבל ׁשּכתבּפסל. אֹו ; ֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
קרא ׁשהיא מכתיבתה]מּלה אחרת ּכקריאתּה,[נקראת וכתב ְְְִִִִֶַָָָָֹ

"ּובּטחרים" "יׁשּגלּנה", ּבמקֹום "יׁשּכבּנה" ׁשּכתב ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹּכגֹון
"ּובעפלי ּפתּוחהּבמקֹום ּפרׁשה ׁשּכתב אֹו ּבהן; וכּיֹוצא ם", ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

הּׁשירה ׁשּכתב אֹו ּפתּוחה; סתּומה ׁשּכתב אֹו [שירתסתּומה, ְְְִֶֶַַַָָָָָָ
האזינו] שירת או אחתהים ּפרׁשה ׁשּכתב אֹו הּכתב, ְְִֶַַַַָָָָָָּכׁשאר

ּכלל, ּתֹורה ספר קדּׁשת ּבֹו ואין ּפסּול, זה הרי - ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֻּכׁשירה
הּתינֹוקֹות. ּבהן ׁשּמלּמדין החּמׁשין מן ּכחּמׁש ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֻֻאּלא

.·Èּתֹורה ׁשלׁשיםספר על יֹותר לׁשהֹותֹו אסּור מּגּה, ׁשאינֹו ְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ
טעּיֹות ׁשלׁש ּבֹו ׁשּיׁש ּתֹורה ספר יּגנז. אֹו יתּקן, אּלא ְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻיֹום;
מּגּה, הּספר רב היה ואם יּגנז. ארּבע, יתּקן; ודף, ּדף ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֻּבכל
אחד ּדף אפּלּו ונׁשאר ּדף, ּבכל טעּיֹות ארּבע ּבֹו יׁש ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָֻוהּׁשאר
יתּקן. זה הרי - טעּיֹות ארּבע ּבלא המׁשּבׁש הּׁשאר ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָֹֻֻמאֹותֹו

.‚Èּתֹולה ׁשּנמצא חסר, הּמלא ׁשּכתב אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבּמה
מלא, החסר ּכתב אם אבל הּׁשיטֹות; ּביני ׁשּׁשכח ֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהאֹותּיֹות
מּפני מתּקנֹו, זה הרי טעּיֹות, ּכּמה ודף ּדף ּבכל יׁש ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻאפּלּו

ּתֹולה ואינֹו ּגֹורד .ׁשהּוא ְֵֵֶֶ
.„Èחּמׁש הּתֹורה לכּתב עצמֹו,מּתר ּבפני חּמׁש ּכל חּמׁש, ְְְִִֵַַָָָָָָֹֻֻֻֻ

הּתם ּתֹורה ספר קדּׁשת ּבהן ּבפניואין מגּלה יכּתב לא אבל ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻ
ּבּה ׁשּיהיה כמה]עצמּה, מגּלה[רק ּכֹותבין ואין ּפרׁשּיֹות. ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָ

מּתר. חּמׁש, עליה להׁשלים ּדעּתֹו ואם ּבּה; להתלּמד ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֻֻלּתינֹוק
מּתר. אחת, ּבׁשיטה ּתבֹות ׁשלׁש ׁשלׁש מגּלה ְְִִֵַַַָָָָָָֹֹֻּכתב

.ÂËּומּניח אחד, ּבכר ּוכתּובים נביאים ּתֹורה לדּבק ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻמּתר
ׁשלׁש ונביא נביא ּכל ּובין ׁשיטין, ארּבע וחּמׁש חּמׁש ּכל ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָֹֻֻּבין
- ׁשיטין ׁשלׁש עׂשר מּׁשנים ונביא נביא ּכל ּובין ְְִִִִִִִֵֵָָָָָָֹׁשיטין,

חֹות ,לחּת ּבא הּוא:ׁשאם ּכ נביאים, ׁשל וסּדּורן . ְְְִִִִֵֶֶַָָָֹ
יחזקאל, ירמיה, ּומלכים, ׁשמּואל, וׁשֹופטים, ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַָָֻיהֹוׁשע,
ואּיֹוב, ותּלים, רּות, הּכתּובים: וסדר עׂשר; ּותרי ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָיׁשעיה,
ּומגּלה, ודנּיאל, וקינֹות, הּׁשירים, וׁשיר וקהלת, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָֹּומׁשלי,

הּימים. ודברי ְְְְִִֵֶַָָועזרא,
.ÊËּבׂשרטּוט אּלא אֹותן ּכֹותבין אין - הּקדׁש ּכתבי ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹּכל

הכתב] לישור ישרים קוים הּניר.[מתיחת על ּכתבן אפּלּו ,ְְֲִַַָָָ
אסּור. זה, על יתר ׂשרטּוט; ּבלא ּתבֹות ׁשלׁש לכּתב ְְְִִֵֵֶַָָָָֹֹֹֻּומּתר

.ÊÈאין - ּוכתּובים נביאים ּתֹורה ספר ּבֹו ׁשּיׁש זה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָּכר
החּמׁשין מן ּכחּמׁש אּלא ּתֹורה, ספר ּכקדּׁשת ּדיןקדּׁשתֹו ; ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻֻֻֻ

תורה]הּיתר[ספר] חומשי חמשה ּכדין[על החסר[הספר], ְִֵֵֶַָָ
החומשים] .[מחמשת

ה'תשע"ב ניסן ח' קודש שבת יום

ח ¤¤ּפרק

ּבאמצע‡. ּגמר אם צּורֹות: ׁשּתי לּה יׁש ּפתּוחה, ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָּפרׁשה
ׁשהיא הּפרׁשה ּומתחיל ּפנּוי, הּׁשיטה ׁשאר מּניח ְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָהּׁשיטה,

זה: ּכגֹון הּׁשנּיה, הּׁשיטה מּתחּלת ְְְְִִִִֶַַַָָָּפתּוחה
ּכׁשעּור רוח הּׁשיטה מן ׁשּנׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָּבּמה
ּגמר אם אֹו מעט, אּלא נׁשאר לא אם אבל אֹותּיֹות; ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹּתׁשע
ּכתב, ּבלא ּפנּויה ּכּלּה ׁשנּיה ׁשיטה מּניח - הּׁשיטה ְְְְְִִִִַַַָָָָָָֹֻּבסֹוף

הּׁשליׁשית ׁשיטה מּתחּלת הּפתּוחה הּפרׁשה ּכגֹוןּומתחיל , ְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָ
ֶזה:

ּבאמצע·. ּגמר אם צּורֹות: ׁשלׁש לּה יׁש סתּומה, ְְְִֵֶַַָָָָָָָֹּופרׁשה
ּכּׁשעּור רוח מּניח אותיות]הּׁשיטה, לכּתב[תשע ּומתחיל , ְְִִִִִֶַַַַַַָֹ

ׁשּיּמצא עד סתּומה, ׁשהיא הּפרׁשה מּתחּלת הּׁשיטה ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבסֹוף
זה: ּכגֹון ּבאמצע, נׁשארהרוח לא ואם ְְְְִִֶֶֶַַַָָֹ

הּׁשיטה ּבסֹוף ולכּתב ּכּׁשעּור הרוח להּניח ּכדי הּׁשיטה ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹמן
ׁשיטה מראׁש רוח מעט ויּניח ּפנּוי, הּכל יּניח - אחת ְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹֹּתבה
ּכגֹון ׁשיטה, מאמצע הּסתּומה הּפרׁשה לכּתב ויתחיל ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹׁשנּיה,

מּניחזה: הּׁשיטה, ּבסֹוף ּגמר ואם ְְִִִֶַַַַָָ
לכּתב ּומתחיל הרוח, ּכׁשעּור הּׁשנּיה ׁשיטה ְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָֹמּתחּלת

זה: ּכגֹון הּׁשיטה, מאמצע ְְְִֵֶֶַַַָָהּסתּומה
ּפתּוח ׁשּפרׁשה אֹומר, הּׁשיטהנמצאת ּבתחּלת ּתחּלתּה ה, ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָ

לעֹולם. הּׁשיטה מאמצע ּתחּלתּה סתּומה, ּופרׁשה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָלעֹולם;
לתּקנֹו‚. אפׁשר וחסר, ּבמלא מּגּה ׁשאינֹו ּתֹורה ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻספר

וכתבּולהּגיהֹו הּפרׁשּיֹות ּברוח טעה אם אבל ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ּברוח ׁשהפסיק אֹו ּפתּוחה, סתּומה אֹו סתּומה, ְְְְְְִִֶֶַָָָָּפתּוחה
ולא ּכדרּכֹו ׁשּכתב אֹו ּפרׁשה, ּבֹו ׁשאין ּבמקֹום ּפנּוי ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹוהּניח
הּׁשירֹות צּורת ׁשּׁשּנה אֹו הּפרׁשה, ּבמקֹום ּברוח ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָהפסיק

והאזינו] הים אּלא[שירת ּתּקנה, לֹו ואין ּפסּול, זה הרי -ְֲֵֵֶֶַָָָָ
ּבֹו. ׁשּטעה הּדף ּכל את ְֵֶֶַַַָָָלסּלק

ׁשראיתי„. הּספרים ּבכל ּגדֹול ׁשּבּוׁש ׁשראיתי ְְְִִִִִִִֶֶַָָָָָּולפי
להֹודיע ּומחּברין ׁשּכֹותבין הּמסֹורֹות ּבעלי וכן אּלּו, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָּבדברים
ּבמחלקת אּלּו, ּבדברים נחלקין והּפתּוחֹות, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹהּסתּומֹות
ּפרׁשּיֹות ּכל הּנה לכּתב ראיתי - עליהן ׁשּסֹומכין ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹהּספרים
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הּׁשירֹות וצּורֹות והּפתּוחֹות, הּסתּומֹות לתּקןהּתֹורה, ּכדי , ְְְְְְִֵֵַַַַַָ
עליו ׁשּסמכנּו וספר מהן. ּולהּגיּה הּספרים ּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעליהן
ּכֹולל ׁשהּוא ּבמצרים, הּידּוע הּספר הּוא אּלּו, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבדברים

ספרים ועׂשרים וכתובים]ארּבעה נביאים התורה ׁשהיה[כל , ְְְְִִֶֶַָָָָָ
היּו ועליו הּספרים, מּמּנּו להּגיּה ׁשנים מּכּמה ְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָָּבירּוׁשלים
הרּבה, ׁשנים ּבֹו ודקּדק אׁשר, ּבן ׁשהּגיהֹו לפי סֹומכין, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹהּכל
ּבספר סמכּתי ועליו ׁשהעּתיקֹו. ּכמֹו רּבֹות ּפעמים ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָוהּגיהֹו

ּכהלכתֹו. ׁשּכתבּתי ְְְִִֶַָָָּתֹורה
רקיע יהי ּבראׁשית: יׁשרצּוספר מארת, יהי הּמים, יּקוּו , ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ

ּכּלן - הּׁשמים תֹולדֹות אּלה ויכּלּו, הארץ, ּתֹוצא ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻֻהּמים,
אמר ּולאדם אמר, האּׁשה אל ּפרׁשּיֹות; ׁשבע והן ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָּפתּוחֹות,
ידע, והאדם ּפתּוחה; - אלהים ה' וּיאמר סתּומֹות; ׁשּתיהן -ְְְְֱִֵֶֶַַָָָָָֹֹ
מהללאל, ויחי קינן, ויחי אנֹוׁש, ויחי ׁשת, ויחי ספר, ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָזה
- נח ויחי ,למ ויחי מתּוׁשלח, ויחי ,חנֹו ויחי ירד, ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַֹויחי
אּלה ה', וּירא סתּומֹות; ּכּלן אּלּו, ּפרׁשּיֹות עׂשרה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻאחת
וידּבר לנח, אלהים וּיאמר ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - נח ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַֹֹֹֹֹּתֹולדת
סתּומֹות; ׁשלׁשּתן - נח אל אלהים וּיאמר נח, אל ְְְֱֱִִֶֶֶַַַָָֹֹֹֹֹאלהים
ּוכנען ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - נח ּבני ּתֹולדת ואּלה נח, בני ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַֹֹֹוּיהיּו
אּלה הארץ, כל ויהי סתּומֹות; ׁשּתיהן - יּלד ּולׁשם ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻילד,
ויחי חי, וׁשלח חי, וארּפכׁשד ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - ׁשם ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַֹּתֹולדת
תרח ויחי נחֹור, ויחי ׂשרּוג, ויחי רעּו, ויחי פלג, ויחי ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָעבר,
אברם, אל ה' וּיאמר ּפרׁשּיֹות; ׁשמֹונה והן סתּומֹות, ּכּלן -ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹֻ
אחר ּפתּוחֹות; ׁשלׁשּתן - אמרפל ּבימי ויהי רעב, ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָויהי
אל אלהים וּיאמר אברם, ויהי אברם, אׁשת וׂשרי ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹהּדברים,
וּיּסע ּפתּוחה; - אליו וּירא סתּומֹות; ארּבעּתן - ְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָאברהם
ויהי ההוא, ּבעת ויהי סתּומֹות; ׁשּתיהן - ּפקד וה' ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָמּׁשם,

ארּבעּתןאחר - ׂשרה חּיי וּיהיּו הּדברים, אחרי ויהי , ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָ
ּתלדת ואּלה אברהם, וּיסף סתּומה; - זקן ואברהם ְְְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹּפתּוחֹות;
ארּבעּתן - רעב ויהי יצחק, ּתֹולדת ואּלה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹיׁשמעאל,
- יעקב וּיצא יצחק, זקן ּכי ויהי עׂשו, ויהי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹּפתּוחֹות;
וּתצא יעקב, וּיבא ּפתּוחה; - יעקב וּיׁשלח סתּומֹות; ְְְְְֲֲִֵֵַַַַַַָָָָֹֹֹׁשלׁשּתן
וּיהיּו אלהים, וּירא אלהים, וּיאמר סתּומֹות; ׁשּתיהן - ְְְֱֱִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹּדינה
בני אּלה ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - עׂשו ּתלדֹות ואּלה יעקב, ְְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹבני
- ּבעת ויהי יעקב, וּיׁשב הּמלכים, ואּלה סתּומה; - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹׂשעיר
אחר ויהי סתּומה; - מצרימה הּורד ויֹוסף ּפתּוחֹות; ְְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָׁשלׁשּתן
ואּלה אליו, וּיּגׁש ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - מּקץ ויהי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּדברים,
הּדברים, אחרי ויהי סתּומֹות; ׁשלׁשּתן - יהּודה ואת ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָׁשמֹות,
ּכּלן - יּׂששכר זבּולן, יהּודה, ולוי, ׁשמעֹון יעקב, ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹֻֻוּיקרא
- יֹוסף ּפרת ּבן נפּתלי, מאׁשר, ּגד, ּדן, ׁשׁש; והן ְְְִֵֵֵֵֵֵַָָָָָֹּפתּוחֹות,
ׁשלׁש הּפתּוחֹות, מנין ּפתּוחה. - ּבנימין סתּומֹות; ְְְְְְֲִִִִַַָָָָֹחמׁשּתן
אחת הּכל, וארּבעים; ׁשמֹונה והּסתּומֹות, ְְְְְְְִִֶַַַַַַָָֹוארּבעים;

ּפרׁשּיֹות. ְְִִִָָותׁשעים
בּימים ויהי איׁש, וּיל חדׁש, מל וּיקם ׁשמֹות: ואּלה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָספר
וּיל סתּומה; - רעה היה ּומׁשה ּפתּוחֹות; ׁשלׁשּתן - ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹהרּבים
אלהים וידּבר ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - אהרן אל ה' וּיאמר ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹמׁשה,
מׁשה אל ה' וידּבר מׁשה, אל ה' וידּבר סתּומה; - מׁשה ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹאל

אהרן וידּברואל אבתם, ּבית ראׁשי אּלה ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ

ראה מׁשה אל ה' וּיאמר סתּומֹות; ׁשּתיהן - מׁשה אל ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַֹֹֹה'
ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - אהרן ואל מׁשה אל ה' וּיאמר ,ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹנתּתי
אהרן אל אמר מׁשה אל ה' וּיאמר ּכבד, מׁשה אל ה' ֱֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹֹֹוּיאמר
וּיאמר ּפתּוחה; - ּבא מׁשה אל ה' וּיאמר סתּומֹות; ׁשּתיהן -ְְְֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹֹ
- הׁשּכם מׁשה אל ה' וּיאמר אהרן, אל אמר מׁשה אל ְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹֹה'
וּיאמר ּפרעה, אל ּבא מׁשה אל ה' וּיאמר סתּומֹות; ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹֹׁשּתיהן
אל ה' וּיאמר ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - אהרן ואל מׁשה אל ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹה'
אל ה' וּיאמר מׁשה, אל ה' וּיאמר סתּומה; - הׁשּכם ְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹמׁשה
מׁשה אל ה' וּיאמר ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - ּפרעה אל ּבא ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹֹֹמׁשה
עֹוד . . וּיאמר ,חׁש ויהי . . וּיאמר סתּומה; - יד ְְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹנטה
אל ה' וּיאמר מׁשה, וּיאמר ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - אחד ְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹנגע
סתּומֹות; ׁשלׁשּתן - אהרן ואל מׁשה אל ה' וּיאמר ְְְְֲֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹמׁשה,
וּיסעּו סתּומה; - הּלילה ּבחצי ויהי ּפתּוחה; - מׁשה ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָֹוּיקרא
ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - ואהרן מׁשה אל ה' וּיאמר יׂשראל, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹבני
- יבא ּכי והיה לי, קּדׁש כּו' וידּבר סתּומה; - ּבעצם ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָויהי
וכּו' ה' וידּבר סתּומה; - ּבׁשּלח ויהי ּפתּוחֹות; ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָׁשּתיהן
נטה ה' וּיאמר ּתצעק, מה מׁשה אל ה' וּיאמר ויחנּו, ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹֻויׁשבּו
ּפתּוחֹות; חמׁשּתן - מרים וּתּקח מׁשה, יׁשיר אז ,יד ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָֹאת
ממטיר הנני מׁשה אל ה' וּיאמר אילמה, וּיבאּו מׁשה, ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹֹוּיּסע
וּיאמר ּפתּוחה; - מׁשה אל ה' וידּבר סתּומֹות; ׁשלׁשּתן -ְְְְְֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
וּיאמר עמלק, וּיבא עדת, ּכל וּיסעּו סתּומה; - מׁשה אל ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹה'
חמׁשּתן - הּׁשליׁשי ּבחדׁש יתרֹו, וּיׁשמע ּכתב, מׁשה אל ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָֹֹֹה'

אנכי הּדברים, ּכל את אלהים וידּבר -ּפתּוחֹות; תּׂשא לא , ְְְֱִִִִֵֵַַַָָָָֹֹֹ
לא תרצח, לא ּכּבד, ּפתּוחה; - זכֹור סתּומֹות; ְְְְְִֵַַָָָָֹֹׁשלׁשּתן
ּכּלן - תחמד לא תחמד, לא תענה, לא תגנב, לא ְְְְֲִִֶַַַָָֹֹֹֹֹֹֹֻתנאף,
מׁשה אל ה' וּיאמר ּפתּוחה; - העם וכל ׁשבע; והן ְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹסתּומֹות,
איׁש, מּכה ימּכר, וכי ּפתּוחה; - הּמׁשּפטים ואּלה סתּומה; -ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹ
וכי יריבן, וכי אביו, ּומקּלל איׁש, וגנב אביו, ּומּכה יזד, ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַָָָֹֻוכי
סתּומֹות, ּכּלן - איׁש יּכה וכי אנׁשים, יּנצּו וכי איׁש, ְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָֻיּכה
ּכי יּגף, וכי יפּתח, וכי ּפתּוחה; - ׁשֹור יּגח וכי עׂשר; ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָֹוהן
איׁש יּתן ּכי יּתן, ּכי אׁש, תצא ּכי איׁש, יבער ּכי איׁש, ְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַֹיגנב
יפּתה, וכי ּפתּוחה; - יׁשאל וכי ׁשבע; והן סתּומֹות, ּכּלן -ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֻ
- ּכסף אם סתּומֹות; ׁשלׁשּתן - לאלהים זבח ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹמכּׁשפה,
תראה, ּכי תפּגע, ּכי תּׂשא, לא תקּלל, לא אלהים ְְְְֱִִִִִִֵֶַַָָֹֹֹּפתּוחה;
תהיה לא ּפתּוחה; - אנכי הּנה סתּומֹות; חמׁשּתן - תּטה ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָֹֹֹלא
- ה' וּיאמר ּפתּוחה; - אמר מׁשה ואל סתּומה; - ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָֹֹמׁשּכלה
ועׂשית סתּומה; - ארֹון ועׂשּו ּפתּוחה; - ה' וידּבר ְְְְְְִֵַַַָָָָָָסתּומה;
- הּמׁשּכן ואת ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - מנרת ועׂשית ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֻׁשלחן,
פרכת, ועׂשית ּפתּוחה; - הּקרׁשים את ועׂשית ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹסתּומה;

ו הּמׁשּכן, חצר את ועׂשית הּמזּבח, את ּתצּוה,ועׂשית אּתה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ּפתּוחה; - האפד את ועׂשּו סתּומֹות; חמׁשּתן - הקרב ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹואּתה
ועׂשית מעיל, את ועׂשית חׁשן, ועׂשית מׁשּבצת, ְְְְְְְִִִִִִֶֶָָָָָָָָֹֹועׂשית
ׁשׁש; והן סתּומֹות, ּכּלן - ּתעׂשה אׁשר וזה הּדבר, וזה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּציץ,
וידּבר ּכּיֹור, ּדועׂשית וידּבר תּׂשא, ּדכי וידּבר מזּבח, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָועׂשית
וידּבר סּמים, ל ּדקח וּיאמר ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָֹּדבׂשמים
וּיּתן ּפתּוחה; - ה' וּיאמר סתּומֹות; ׁשּתיהן - קראתי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּדראה
ׁשּתיהן - וּירד וּיפן רד, ּדל וידּבר סתּומה; - מׁשה ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹאל
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וּיאמר מׁשה, וּיאמר סתּומה; - עלה ּדל וידּבר ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹּפתּוחֹות;
ה וּיאמר ּפסל, מׁשה אל ה' וּיאמר מׁשה, אל מׁשהה' אל ' ְֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹֹֹ

וּיאמר סתּומה; - מׁשה וּיקהל ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - ְְְְְְֵֶֶַַַַַָָָֹֹּכתב
וּיעׂשּו ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - יׂשראל ּבני אל מׁשה וּיאמר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹמׁשה,
את וּיעׂש ּפתּוחה; - יריעת וּיעׂש סתּומה; - לב חכם ְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָֹכל
וּיעׂש הּׁשלחן, את וּיעׂש ּבצלאל, וּיעׂש סתּומה; - ְְְְְִֵֶַַַַַַַַַַַַָָָֻהּקרׁשים
ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - הּקטרת מזּבח את וּיעׂש הּמנרה, ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹאת
החצר, את וּיעׂש הּכּיֹור, את וּיעׂש העלה, מזּבח את ְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹוּיעׂש
האפד את וּיעׂש סתּומֹות; חמׁשּתן - הּזהב ּכל פקּודי, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאּלה
וּיעׂש החׁשן, את וּיעׂש סתּומה; - אבני את וּיעׂשּו ּפתּוחה; -ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹ
וּיעׂשּו ׁשׁש, הּכתנת את וּיעׂשּו ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - מעיל ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָֹאת
הּמׁשּכן, את וּיביאּו סתּומֹות; ׁשלׁשּתן - וּתכל ציץ, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָאת

ׁשּתיהן - החדׁש ּדביֹום ּבחדׁשוידּבר ויהי ּפתּוחֹות; ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַֹֹ
וּיׂשם הּמנרה, את וּיׂשם הּׁשלחן, את וּיּתן וּיּקח, ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻהראׁשֹון,
החצר את וּיקם הּכּיר, את וּיׂשם ,מס את וּיׂשם מזּבח, ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאת
מנין ּפתּוחה. - הענן ויכס ׁשמֹונה; והן סתּומֹות, ּכּלן -ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֻ
ותׁשעים; חמׁש הּסתּומֹות, ּומנין וׁשּׁשים; ּתׁשע ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָהּפתּוחֹות,

ּפרׁשּיֹות. וׁשּׁשים וארּבע מאה ְְְִִִֵַַַָָָֹהּכל,
- העֹוף מן ואם סתּומה; - הּצאן מן ואם וּיקרא: ְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹספר
על מנחה ואם תקרב, וכי תקריב, ּכי ונפׁש ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָּפתּוחה;
חמׁשּתן - ּתקריב ואם מרחׁשת, מנחת ואם ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַָהּמחבת,
ּכל ואם וידּבר, עז, ואם הּצאן, מן ואם זבח, ואם ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹסתּומֹות;
- תחטא ּכי ונפׁש ּכבׂש, ואם נפׁש, ואם נׂשיא, אׁשר ְְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָעדת,
ׁשּתיהן - ה' וידּבר תּׂשיג, לא ואם ּתׁשע; והן ּפתּוחֹות, ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָֹֻּכּלן
ׁשלׁשּתן - ּדצו וידּבר ּדנפׁש, וידּבר נפׁש, ואם ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָסתּומֹות;
וידּבר קרּבן, ּדזה וידּבר סתּומה; - ּתֹורת וזאת ְְְְְְְֵֵֶַַַַַַָָֹּפתּוחֹות;
וידּבר זבח, ּתֹורת וזאת האׁשם, ּתֹורת וזאת אהרן, אל ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹּדדּבר
ּפתּוחֹות, ּכּלן - אהרן את ּדקח וידּבר יׂשראל, ּבני אל ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֻּדדּבר
אהרן, אל ה' וידּבר סתּומה; - הּׁשמיני ּבּיֹום ויהי ׁשׁש; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹוהן
וזה ּפתּוחֹות; ׁשלׁשּתן - מׁשה אל ה' וידּבר מׁשה, ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹוידּבר
תזריע, ּכי ּדאּׁשה וידּבר סתּומֹות; ׁשּתיהן - ימּות וכי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלכם,
ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - ּובׂשר צרעת, נגע יהיה, ּכי ּדאדם ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָוידּבר

אּׁשה אֹו ואיׁש סתּומה; - ּבׂשר אּׁשהאֹו אֹו ואיׁש ּפתּוחה; - ְְְְִִִִָָָָָָ
ׁשלׁשּתן - והּבגד יּמרט, ּכי ואיׁש ּבׂשרם, בעֹור יהיה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָּכי
סתּומה; - ּדל ואם ּפתּוחה; - ּתהיה ּדזאת וידּבר ְְְְְְְִִֵֶַַַָָֹסתּומֹות;
ׁשּתיהן - יׂשראל ּבני אל ּדדּברּו וידּבר תבאּו, ּדכי ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹוידּבר
- תהיה ּכי ואּׁשה סתּומה; - תצא ּכי ואיׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶָָּפתּוחֹות;
וידּבר מֹות, ּדאחרי וידּבר סתּומה; - יזּוב ּכי ואּׁשה ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָּפתּוחה;
ׁשלׁשּתן - יׂשראל ּבני אל ּדדּבר וידּבר אהרן, אל ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּדדּבר
ערות ,אבי אׁשת ערות ,אבי ערות איׁש, איׁש ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָּפתּוחֹות;
,אבי אחֹות ערות אׁשת, ּבת ערות ,ּבנ ּבת ערות ,ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָאחֹות
אׁשת ערות ,ּכּלת ערות ,אבי אחי ערות ,אּמ אחֹות ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָערות
עׂשרה; ׁשּתים והן סתּומֹות, ּכּלן - ּובּתּה אּׁשה ערות ,ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻאחי
ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - אל תבאּו וכי עדת, ּכל אל ּדדּבר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹוידּבר
אל ה' וּיאמר מּזרעֹו, יּתן ּדאׁשר וידּבר סתּומה; - יגּור ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹוכי
הּגדֹול, והּכהן ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - הּכהנים אל אמר ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹֹמׁשה
ּדויּנזרּו, וידּבר סתּומֹות; ׁשּתיהן - אהרן אל ּדדּבר ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹוידּבר

וידּבר ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - ּבניו ואל אהרן אל ּדדּבר ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹוידּבר
אּלה יׂשראל, ּבני אל ּדדּבר וידּבר סתּומה; - ּכׂשב אֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּדׁשֹור
ּפתּוחֹות; ׁשלׁשּתן - הארץ אל תבאּו ּדכי וידּבר ה', ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹמֹועדי
ּפתּוחה; - הּׁשביעי ּדבחדׁש וידּבר סתּומה; - לכם ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּוספרּתם
יֹום, עׂשר ּדבחמּׁשה וידּבר סתּומה; - ּבעׂשֹור ּדא ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָוידּבר
ּפתּוחֹות; ׁשלׁשּתן - סלת ולקחּת יׂשראל, ּבני את ּדצו ְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹוידּבר

ה את ּדהֹוצא וידּבר סתּומה; - אּׁשה ּבן וידּברוּיצא מקּלל, ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ
,אחי ימּו ּכי ,ל וספרּת ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - סיני ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָּדבהר
,עּמ אחי ימּו וכי ּומטה, אחי ימּו וכי ימּכר, ּכי ְְְְִִִִִִִִָָָָָָָֹואיׁש
לא ואם ּבחּקתי, אם ׁשׁש; והן סתּומֹות, ּכּלן - יד תּׂשיג ְְְְְִִִִֵֵַַַָֹֹֻֻוכי
וידּבר סתּומה; - ּבזאת ואם ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - לי ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָֹתׁשמעּו
מנין סתּומה. - ּבהמה ואם ּפתּוחה; - יפלא ּכי ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָּדאיׁש
וארּבעים; ׁשׁש והּסתּומֹות, וחמּׁשים; ׁשּתים ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָהּפתּוחֹות,

ותׁשעים. ׁשמֹונה ְְְִִֶַֹהּכל,
ׁשמעֹון, לבני סתּומה; - ראּובן ּבני וּיהיּו סיני: ּבמדּבר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָספר
יֹוסף, לבני זבּולן, לבני יּׂששכר, לבני יהּודה, לבני ּגד, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵָָָָֻלבני
נפּתלי, ּבני אׁשר, לבני דן, לבני בנימן, לבני מנּׁשה, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָלבני
על ּדאיׁש וידּבר לוי, מּטה את ּדא וידּבר הּפקדים, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַֻאּלה
ראּובן, מחנה ּדגל עׂשרה; ארּבע והן ּפתּוחֹות, ּכּלן - ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֻּדגלֹו
ארּבעּתן - דן מחנה ּדגל אפרים, מחנה ּדגל אהל, ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹונסע
וידּבר הקרב, . . וידּבר ּתֹולדת, ואּלה ּפקּודי, אּלה ְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַֹסתּומֹות;
וּיאמר ולקהת, ּפתּוחֹות; חמׁשּתן - ּדפקד וידּבר ואני, . .ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָֹֹ
וידּבר ּדנׂשא, וידּבר ּדקח, וידּבר סתּומֹות; ׁשּתיהן - ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָֹֹּדפקד
מררי, ּבני ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - ּדנׂשא וידּבר ּתכריתּו, ְְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָֹּדאל
וידּבר ּדצו, וידּבר סתּומֹות; ׁשּתיהן - גרׁשֹון ּבני ְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֶַַַַַּופקּודי
וידּבר תׂשטה, ּכי ּדאיׁש וידּבר יעׂשּו, ּכי אּׁשה אֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָּדאיׁש

יפלא ּכי אּׁשה אֹו חמׁשּתןּדאיׁש - אהרן אל ּדדּבר וידּבר , ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹ
מׁשה, ּכּלֹות ּביֹום ויהי וׂשמּו, יּׂשא, יאר, ,יברכ ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹּפתּוחֹות;
ּבּיֹום הּׁשני, ּבּיֹום ׁשׁש; והן סתּומֹות, ּכּלן - הּמקריב ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָֻויהי
ּבּיֹום הּׁשּׁשי, ּבּיֹום החמיׁשי, ּבּיֹום הרביעי, ּבּיֹום ְְֲִִִִִִִִַַַַַַַָהּׁשליׁשי,
ּביֹום העׂשירי, ּבּיֹום הּתׁשיעי, ּבּיֹום הּׁשמיני, ּבּיֹום ְְְְֲִִִִִִִִַַַַַַָהּׁשביעי,
,ּדבהעלת וידּבר חנּכת, זאת עׂשר, ׁשנים ּביֹום עׂשר, ְְְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹֻעׁשּתי
עׂשרה; ארּבע והן ּפתּוחֹות, ּכּלן - הלוּים את ּדקח ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֻוידּבר
וידּבר ּדויעׂשּו, וידּבר סתּומה; - ללוּים אׁשר ּדזאת ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָֹוידּבר
סתּומה; - הקים ּוביֹום ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - טמא יהיה ְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָּדכי
ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - הּׁשנית ּבּׁשנה ויהי ,ל ּדעׂשה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָוידּבר
העם ויהי סתּומֹות; ׁשּתיהן - ּבנסע ויהי לחבב, מׁשה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹוּיאמר
וּתדּבר ּתקצר, ה' ּדהיד וּיאמר לי, ּדאספה וּיאמר ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹּכמתאננים,
סתּומה; - ּפתאם ה' וּיאמר ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - ְְְְְְִִֶַַַָָָֹֹמרים
ינאצני, אנה ּדעד וּיאמר ,ל ּדׁשלח וידּבר ּדואביה, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֻוּיאמר
ּכּלן - ּדבבאכם וידּבר תבאּו, ּדכי וידּבר מתי, ּדעד ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֹֻוידּבר
ׁשּתיהן - אחת נפׁש ואם תׁשּגּו, וכי ׁשׁש; והן ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַּפתּוחֹות,
- יּומת ּדמֹות וּיאמר ּפתּוחה; - יׂשראל בני וּיהיּו ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹסתּומֹות;
ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - קרח וּיּקח להם, ּדועׂשּו וּיאמר ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹסתּומה;
אלעזר אל ּדאמר וידּבר ּדהעלּו, וידּבר ּדהּבדלּו, -וידּבר ְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

סתּומה; - ּדהרּמּו וידּבר ּפתּוחה; - וּיּלנּו סתּומֹות; ְְְְְְְִֵֵַַַָָָָֹֹׁשלׁשּתן
- יׂשראל ּבני וּיאמרּו ּדהׁשב, וּיאמר מאּתם, ּדוקח ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹוידּבר
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וּיאמר מׁשה, וּיאמר סתּומה; - עלה ּדל וידּבר ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹּפתּוחֹות;
ה וּיאמר ּפסל, מׁשה אל ה' וּיאמר מׁשה, אל מׁשהה' אל ' ְֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹֹֹ

וּיאמר סתּומה; - מׁשה וּיקהל ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - ְְְְְְֵֶֶַַַַַָָָֹֹּכתב
וּיעׂשּו ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - יׂשראל ּבני אל מׁשה וּיאמר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹמׁשה,
את וּיעׂש ּפתּוחה; - יריעת וּיעׂש סתּומה; - לב חכם ְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָֹכל
וּיעׂש הּׁשלחן, את וּיעׂש ּבצלאל, וּיעׂש סתּומה; - ְְְְְִֵֶַַַַַַַַַַַַָָָֻהּקרׁשים
ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - הּקטרת מזּבח את וּיעׂש הּמנרה, ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹאת
החצר, את וּיעׂש הּכּיֹור, את וּיעׂש העלה, מזּבח את ְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹוּיעׂש
האפד את וּיעׂש סתּומֹות; חמׁשּתן - הּזהב ּכל פקּודי, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאּלה
וּיעׂש החׁשן, את וּיעׂש סתּומה; - אבני את וּיעׂשּו ּפתּוחה; -ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹ
וּיעׂשּו ׁשׁש, הּכתנת את וּיעׂשּו ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - מעיל ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָֹאת
הּמׁשּכן, את וּיביאּו סתּומֹות; ׁשלׁשּתן - וּתכל ציץ, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָאת

ׁשּתיהן - החדׁש ּדביֹום ּבחדׁשוידּבר ויהי ּפתּוחֹות; ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַֹֹ
וּיׂשם הּמנרה, את וּיׂשם הּׁשלחן, את וּיּתן וּיּקח, ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻהראׁשֹון,
החצר את וּיקם הּכּיר, את וּיׂשם ,מס את וּיׂשם מזּבח, ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאת
מנין ּפתּוחה. - הענן ויכס ׁשמֹונה; והן סתּומֹות, ּכּלן -ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֻ
ותׁשעים; חמׁש הּסתּומֹות, ּומנין וׁשּׁשים; ּתׁשע ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָהּפתּוחֹות,

ּפרׁשּיֹות. וׁשּׁשים וארּבע מאה ְְְִִִֵַַַָָָֹהּכל,
- העֹוף מן ואם סתּומה; - הּצאן מן ואם וּיקרא: ְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹספר
על מנחה ואם תקרב, וכי תקריב, ּכי ונפׁש ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָּפתּוחה;
חמׁשּתן - ּתקריב ואם מרחׁשת, מנחת ואם ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַָהּמחבת,
ּכל ואם וידּבר, עז, ואם הּצאן, מן ואם זבח, ואם ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֹסתּומֹות;
- תחטא ּכי ונפׁש ּכבׂש, ואם נפׁש, ואם נׂשיא, אׁשר ְְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָעדת,
ׁשּתיהן - ה' וידּבר תּׂשיג, לא ואם ּתׁשע; והן ּפתּוחֹות, ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָֹֻּכּלן
ׁשלׁשּתן - ּדצו וידּבר ּדנפׁש, וידּבר נפׁש, ואם ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָסתּומֹות;
וידּבר קרּבן, ּדזה וידּבר סתּומה; - ּתֹורת וזאת ְְְְְְְֵֵֶַַַַַַָָֹּפתּוחֹות;
וידּבר זבח, ּתֹורת וזאת האׁשם, ּתֹורת וזאת אהרן, אל ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹּדדּבר
ּפתּוחֹות, ּכּלן - אהרן את ּדקח וידּבר יׂשראל, ּבני אל ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֻּדדּבר
אהרן, אל ה' וידּבר סתּומה; - הּׁשמיני ּבּיֹום ויהי ׁשׁש; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹוהן
וזה ּפתּוחֹות; ׁשלׁשּתן - מׁשה אל ה' וידּבר מׁשה, ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹוידּבר
תזריע, ּכי ּדאּׁשה וידּבר סתּומֹות; ׁשּתיהן - ימּות וכי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלכם,
ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - ּובׂשר צרעת, נגע יהיה, ּכי ּדאדם ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָוידּבר

אּׁשה אֹו ואיׁש סתּומה; - ּבׂשר אּׁשהאֹו אֹו ואיׁש ּפתּוחה; - ְְְְִִִִָָָָָָ
ׁשלׁשּתן - והּבגד יּמרט, ּכי ואיׁש ּבׂשרם, בעֹור יהיה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָּכי
סתּומה; - ּדל ואם ּפתּוחה; - ּתהיה ּדזאת וידּבר ְְְְְְְִִֵֶַַַָָֹסתּומֹות;
ׁשּתיהן - יׂשראל ּבני אל ּדדּברּו וידּבר תבאּו, ּדכי ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹוידּבר
- תהיה ּכי ואּׁשה סתּומה; - תצא ּכי ואיׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶָָּפתּוחֹות;
וידּבר מֹות, ּדאחרי וידּבר סתּומה; - יזּוב ּכי ואּׁשה ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָּפתּוחה;
ׁשלׁשּתן - יׂשראל ּבני אל ּדדּבר וידּבר אהרן, אל ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּדדּבר
ערות ,אבי אׁשת ערות ,אבי ערות איׁש, איׁש ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָּפתּוחֹות;
,אבי אחֹות ערות אׁשת, ּבת ערות ,ּבנ ּבת ערות ,ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָאחֹות
אׁשת ערות ,ּכּלת ערות ,אבי אחי ערות ,אּמ אחֹות ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָערות
עׂשרה; ׁשּתים והן סתּומֹות, ּכּלן - ּובּתּה אּׁשה ערות ,ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻאחי
ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - אל תבאּו וכי עדת, ּכל אל ּדדּבר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹוידּבר
אל ה' וּיאמר מּזרעֹו, יּתן ּדאׁשר וידּבר סתּומה; - יגּור ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹוכי
הּגדֹול, והּכהן ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - הּכהנים אל אמר ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹֹמׁשה
ּדויּנזרּו, וידּבר סתּומֹות; ׁשּתיהן - אהרן אל ּדדּבר ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹוידּבר

וידּבר ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - ּבניו ואל אהרן אל ּדדּבר ְְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹוידּבר
אּלה יׂשראל, ּבני אל ּדדּבר וידּבר סתּומה; - ּכׂשב אֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּדׁשֹור
ּפתּוחֹות; ׁשלׁשּתן - הארץ אל תבאּו ּדכי וידּבר ה', ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹמֹועדי
ּפתּוחה; - הּׁשביעי ּדבחדׁש וידּבר סתּומה; - לכם ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּוספרּתם
יֹום, עׂשר ּדבחמּׁשה וידּבר סתּומה; - ּבעׂשֹור ּדא ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָוידּבר
ּפתּוחֹות; ׁשלׁשּתן - סלת ולקחּת יׂשראל, ּבני את ּדצו ְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹוידּבר

ה את ּדהֹוצא וידּבר סתּומה; - אּׁשה ּבן וידּברוּיצא מקּלל, ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ
,אחי ימּו ּכי ,ל וספרּת ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - סיני ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָּדבהר
,עּמ אחי ימּו וכי ּומטה, אחי ימּו וכי ימּכר, ּכי ְְְְִִִִִִִִָָָָָָָֹואיׁש
לא ואם ּבחּקתי, אם ׁשׁש; והן סתּומֹות, ּכּלן - יד תּׂשיג ְְְְְִִִִֵֵַַַָֹֹֻֻוכי
וידּבר סתּומה; - ּבזאת ואם ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - לי ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָֹתׁשמעּו
מנין סתּומה. - ּבהמה ואם ּפתּוחה; - יפלא ּכי ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָּדאיׁש
וארּבעים; ׁשׁש והּסתּומֹות, וחמּׁשים; ׁשּתים ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָהּפתּוחֹות,

ותׁשעים. ׁשמֹונה ְְְִִֶַֹהּכל,
ׁשמעֹון, לבני סתּומה; - ראּובן ּבני וּיהיּו סיני: ּבמדּבר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָספר
יֹוסף, לבני זבּולן, לבני יּׂששכר, לבני יהּודה, לבני ּגד, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵָָָָֻלבני
נפּתלי, ּבני אׁשר, לבני דן, לבני בנימן, לבני מנּׁשה, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָלבני
על ּדאיׁש וידּבר לוי, מּטה את ּדא וידּבר הּפקדים, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַֻאּלה
ראּובן, מחנה ּדגל עׂשרה; ארּבע והן ּפתּוחֹות, ּכּלן - ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֻּדגלֹו
ארּבעּתן - דן מחנה ּדגל אפרים, מחנה ּדגל אהל, ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹונסע
וידּבר הקרב, . . וידּבר ּתֹולדת, ואּלה ּפקּודי, אּלה ְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַֹסתּומֹות;
וּיאמר ולקהת, ּפתּוחֹות; חמׁשּתן - ּדפקד וידּבר ואני, . .ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָֹֹ
וידּבר ּדנׂשא, וידּבר ּדקח, וידּבר סתּומֹות; ׁשּתיהן - ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָֹֹּדפקד
מררי, ּבני ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - ּדנׂשא וידּבר ּתכריתּו, ְְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָֹּדאל
וידּבר ּדצו, וידּבר סתּומֹות; ׁשּתיהן - גרׁשֹון ּבני ְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֶַַַַַּופקּודי
וידּבר תׂשטה, ּכי ּדאיׁש וידּבר יעׂשּו, ּכי אּׁשה אֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָּדאיׁש

יפלא ּכי אּׁשה אֹו חמׁשּתןּדאיׁש - אהרן אל ּדדּבר וידּבר , ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹ
מׁשה, ּכּלֹות ּביֹום ויהי וׂשמּו, יּׂשא, יאר, ,יברכ ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹּפתּוחֹות;
ּבּיֹום הּׁשני, ּבּיֹום ׁשׁש; והן סתּומֹות, ּכּלן - הּמקריב ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָֻויהי
ּבּיֹום הּׁשּׁשי, ּבּיֹום החמיׁשי, ּבּיֹום הרביעי, ּבּיֹום ְְֲִִִִִִִִַַַַַַַָהּׁשליׁשי,
ּביֹום העׂשירי, ּבּיֹום הּתׁשיעי, ּבּיֹום הּׁשמיני, ּבּיֹום ְְְְֲִִִִִִִִַַַַַַָהּׁשביעי,
,ּדבהעלת וידּבר חנּכת, זאת עׂשר, ׁשנים ּביֹום עׂשר, ְְְְְְֲֲִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹֻעׁשּתי
עׂשרה; ארּבע והן ּפתּוחֹות, ּכּלן - הלוּים את ּדקח ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֻוידּבר
וידּבר ּדויעׂשּו, וידּבר סתּומה; - ללוּים אׁשר ּדזאת ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָֹוידּבר
סתּומה; - הקים ּוביֹום ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - טמא יהיה ְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָּדכי
ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - הּׁשנית ּבּׁשנה ויהי ,ל ּדעׂשה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָוידּבר
העם ויהי סתּומֹות; ׁשּתיהן - ּבנסע ויהי לחבב, מׁשה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹוּיאמר
וּתדּבר ּתקצר, ה' ּדהיד וּיאמר לי, ּדאספה וּיאמר ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹּכמתאננים,
סתּומה; - ּפתאם ה' וּיאמר ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - ְְְְְְִִֶַַַָָָֹֹמרים
ינאצני, אנה ּדעד וּיאמר ,ל ּדׁשלח וידּבר ּדואביה, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֻוּיאמר
ּכּלן - ּדבבאכם וידּבר תבאּו, ּדכי וידּבר מתי, ּדעד ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֹֻוידּבר
ׁשּתיהן - אחת נפׁש ואם תׁשּגּו, וכי ׁשׁש; והן ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַּפתּוחֹות,
- יּומת ּדמֹות וּיאמר ּפתּוחה; - יׂשראל בני וּיהיּו ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹסתּומֹות;
ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - קרח וּיּקח להם, ּדועׂשּו וּיאמר ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹסתּומה;
אלעזר אל ּדאמר וידּבר ּדהעלּו, וידּבר ּדהּבדלּו, -וידּבר ְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

סתּומה; - ּדהרּמּו וידּבר ּפתּוחה; - וּיּלנּו סתּומֹות; ְְְְְְְִֵֵַַַָָָָֹֹׁשלׁשּתן
- יׂשראל ּבני וּיאמרּו ּדהׁשב, וּיאמר מאּתם, ּדוקח ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹוידּבר
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ה' וידּבר סתּומה; - אהרן אל ה' וּיאמר ּפתּוחֹות; ְְְְְֲֵֶֶַַַַָָָֹֹׁשלׁשּתן
ּדואל וידּבר סתּומה; - לוי ולבני ּפתּוחה; - אהרן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹאל
ּדקח וידּבר יׂשראל, ּבני וּיבאּו חּקת, ּדזאת וידּבר ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָֹֹֻהלוּים,
האמנּתם, לא ּדיען וּיאמר ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - הּמּטה ְְְְְֱֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹאת
ּפתּוחה; - מּקדׁש וּיסעּו סתּומֹות; ׁשּתיהן - מׁשה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹוּיׁשלח
אז ּפתּוחה; - ההר מהר וּיסעּו סתּומה; - הּכנעני ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָֹוּיׁשמע
- ּבלק וּירא ּפתּוחה; - יׂשראל וּיׁשלח סתּומה; - ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָיׁשיר

ויד ּדפינחס, וידּבר יׂשראל, וּיׁשב וּיאמרסתּומה; ּדצרֹור, ּבר ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
ּבני יהּודה, ּבני גד, ּבני ׁשמעֹון, ּבני ּפתּוחֹות; ארּבעּתן - ְְְְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָה'
בנימן, ּבני אפרים, בני אּלה יֹוסף, ּבני זבּולן, ּבני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻיּׂששכר,
אחת והן סתּומֹות, ּכּלן - נפּתלי ּבני אׁשר, ּבני דן, ּבני ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֻאּלה
- וּתקרבנה הּלוי, פקּודי ואּלה ּפתּוחה; - ה' וידּבר ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָעׂשרה;
- ּדעלה וּיאמר צלפחד, ּבנֹות ּדכן וּיאמר סתּומֹות; ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשּתיהן
ּוביֹום ּדצו, וידּבר סתּומה; - מׁשה וידּבר ּפתּוחֹות; ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָֹׁשּתיהן
ּובחדׁש ּפתּוחֹות; ׁשלׁשּתן - חדׁשיכם ּובראׁשי ְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָֹהּׁשּבת,
ּובחדׁש סתּומֹות; ׁשּתיהן - הּבּכּורים ּוביֹום ְְְִִִֵֶֶַַָֹהראׁשֹון,

עׂשר ּובחמּׁשה ּובעׂשֹור, ּפתּוחה; - הּׁשני,הּׁשביעי ּובּיֹום , ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָ
ּובּיֹום החמיׁשי, ּובּיֹום הרביעי, ּובּיֹום הּׁשליׁשי, ְְֲִִִִִִַַַַַַָּובּיֹום
והן סתּומֹות, ּכּלן - הּׁשמיני ּבּיֹום הּׁשביעי, ּובּיֹום ְְְְִִִִִִֵַַַַַָֻהּׁשּׁשי,
וּיצאּו ּפתּוחֹות; ׁשּתיהן - ה' וידּבר מׁשה, וידּבר ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹּתׁשע;
ׁשלׁשּתן - ּדׂשא וּיאמר אלעזר, וּיאמר ואלעזר, ְְְְְְֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹמׁשה
וּיּגׁשּו מצאנּו, אם וּיאמרּו ּפתּוחה; - רב ּומקנה ְְְְְִִִֶַַַָָָֹסתּומֹות;
- מסעי אּלה מׁשה, אליהם וּיאמר סתּומֹות; ׁשּתיהן - ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹאליו
ׁשּתיהן - ּדבערבת וידּבר הּכנעני, וּיׁשמע ּפתּוחֹות; ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַֹׁשּתיהן
ׁשמֹות ּדאּלה וידּבר יׂשראל, ּבני את ּדצו וידּבר ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָסתּומֹות;
ּבני אל ּדדּבר וידּבר מֹואב, ּדבערבת וידּבר ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹהאנׁשים,
הּפתּוחֹות, מנין ּפתּוחֹות. חמׁשּתן - ראׁשי וּיקרבּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָיׂשראל,
מאה הּכל, וׁשּׁשים; ׁשׁש והּסתּומֹות, ותׁשעים; ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָֹׁשּתים

ּפרׁשּיֹות. וחמּׁשים ְֲִִִֶַָָּוׁשמֹונה
הּדברים אּלה ְִֵֵֶֶַָספר

ראה, אלי ה' וּיאמר ה', וידּבר וּנעבר, וּנפן אלי, ה' ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַֹֹֹוּיאמר
ּבנים, תֹוליד ּכי יׂשראל, ועּתה סתּומֹות. חמׁשּתן - ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָואתחּנן
לא אנכי, ּפתּוחֹות. ארּבעּתן - מׁשה וּיקרא יבּדיל, ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹֹאז
ולא תגנב, ולא תנאף, ולא תרצח, לא ּכּבד, ׁשמֹור, ְְְְְְִִִִֵַַָָָֹֹֹֹֹתׂשא,
ּכּלן - הּדברים את תתאּוה, ולא תחמד, ולא ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹֻתענה,
והיה ּפתּוחה. - יׂשראל ׁשמע עׂשרה. אחת והן ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָסתּומֹות,
ארּבעּתן - יביא ּכי ,בנ יׁשאל ּכי תנּסּו, לא ,יביא ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִַַַָָֹּכי
ּכל סתּומה. - תאמר ּכי ּפתּוחה. - עקב והיה ְְְְִֵֶַָָָָָֹסתּומֹות.
ההוא, ּבעת יׂשראל, ׁשמע ּתׁשּכח, ׁשכח אם והיה ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹהּמצוה,
אם והיה הארץ, ּכי ּפתּוחֹות. חמׁשּתן - יׂשראל ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָועּתה
,יביא ּכי והיה אנכי, ראה ּתׁשמרּון, ׁשמר אם ּכי ְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָֹֹֹׁשמע,
- יקּום ּכי ׁשבע. והן סתּומֹות, ּכּלן - יכרית ּכי ירחיב, ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֻּכי
את תאכל, לא אּתם, ּבנים תׁשמע, ּכי ,יסית ּכי ְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹֹּפתּוחה.
עׂשר ׁשׁש. והן סתּומֹות, ּכּלן - טהרה צּפֹור ּכל ּתאכלּו, ְְְְִֵֵֵֶַָָָֹֹֻזה
ּכי ׁשנים, ׁשבע מּקץ ׁשנים, ׁשלׁש מקצה ּפתּוחה. - ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּתעׂשר
ּכל סתּומֹות. ארּבעּתן - ל יּמכר ּכי אביֹון, ב ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָיהיה
ׁשבעת ׁשבעה ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן - חדׁש את ׁשמֹור ְְְְִֵֶֶֶַָָָֹֹֻהּבכֹור,

תּטע לא וׁשטרים, ׁשפטים ּפתּוחה. - הּסּכת חג סתּומה. -ְְְְְִִִַַַָָֹֹֹֹֻ
ּכי סתּומֹות. ארּבעּתן - בקרּב יּמצא ּכי תזּבח, לא ,ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָֹל
וכי יהיה, וזה לּכהנים, יהיה לא תבא, ּכי ּפתּוחה. - ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹיּפלא
ׁשׁש. והן סתּומֹות, ּכּלם - יכרית ּכי ּבא, אּתה ּכי הּלוי, ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֻיבא
תצא ּכי עד, יקּום לא תּסיג, לא ּפתּוחה. - איׁש יהיה ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָֹֹוכי
חמׁשּתן - עיר אל תצּור ּכי עיר, אל תקרב ּכי ְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָָלּמלחמה,
ּכי לּמלחמה, תצא ּכי ּפתּוחה. - חלל יּמצא ּכי ְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָסתּומֹות.
תראה לא באיׁש, יהיה וכי לאיׁש, יהיה ּכי לאיׁש, ְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶָֹֹתהיין
ּכּלן - גבר כלי יהיה לא חמֹור, את תראה לא ׁשֹור, ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶָֹֹֻאת
לא תבנה, ּכי ּפתּוחה. - יּקרא ּכי ׁשבע. והן ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹסתּומֹות,
ּכי היה, אמת ואם אּׁשה, איׁש יּקח ּכי ּגדלים, ְְֱֲִִִִִִִִֶַַָָָֹתחרׁש,
ּכי ימצא, ּבׂשדה ואם בתּולה, נערה יהיה ּכי איׁש, ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָיּמצא
לא ממזר, יבא לא פצּוע, יבא לא איׁש, יּקח לא ְְְִִִֵַַַָָָֹֹֹֹֹֹימצא,
תסּגיר, לא מחנה, תצא ּכי אדמי, תתעב לא עּמֹוני, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹֹֹיבא
ּבכרם, תבא ּכי נדר, תּדר ּכי ,תּׁשי לא קדׁשה, תהיה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֹֹלא
אּׁשה איׁש יּקח ּכי אּׁשה, איׁש יּקח ּכי ּבקמת, תבא ְִִִִִִִִִַַַָָָָֹּכי
לא ,ברע תּׁשה ּכי הּצרעת, ּבנגע הּׁשמר יּמצא, ּכי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹחדׁשה,
ּכי תקצר, ּכי תּטה, לא אבֹות, יּומתּו לא עני, ׂשכיר ְְֲִִִִִֶַַָָָֹֹֹֹתעׁשק
לא אנׁשים, יּנצּו ּכי אחים, יׁשבּו ּכי ריב, יהיה ּכי ְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָֹֹתחּבט,
זכֹור ּוׁשלׁשים. חמׁש והן סתּומֹות, ּכּלן - ּבכיס ל ְְְְְְְִִִֵֵֶָָָֻיהיה
תכּלה ּכי ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן - תבֹוא ּכי והיה עׂשה, אׁשר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָאת

מ ויצו סתּומֹות. ׁשּתיהן - הּזה הּיֹום וזקנילעׂשר, ׁשה ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַ
ארּור העם, את מׁשה ויצו מׁשה, וידּבר ּפתּוחה. - ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָיׂשראל
מּטה, ארּור מׁשּגה, ארּור מּסיג, ארּור מקלה, ארּור ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָהאיׁש,

ארּור17ארּור אחתֹו, עם ׁשכב ארּור ּבהמה, ּכל עם ׁשכב ְֲִִֵֵֵָָָָָֹֹֹ
אׁשר ארּור ׁשחד, לקח ארּור מּכה, ארּור חתנּתֹו, עם ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹֹׁשכב
ׁשמֹוע, אם והיה עׂשרה. ׁשלׁש והן סתּומֹות, ּכּלן - יקים ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹֻלא
הּברית דברי אּלה ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן - תׁשמע לא אם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹוהיה
והיה ּפתּוחֹות. ׁשּתיהן - נּצבים אּתם מׁשה, וּיקרא סתּומה. -ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
וּיל סתּומֹות. ׁשלׁשּתן - נתּתי ראה הּמצוה, ּכי יבאּו, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹכי
מׁשה אל ה' וּיאמר סתּומה. - מׁשה וּיקרא ּפתּוחה. - ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָֹמׁשה
ּבעצם, מׁשה אל ה' וידּבר מׁשה, וּיבא הּׁשמים, האזינּו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹהן,
סתּומה. - ליהּודה וזאת ּפתּוחֹות. חמׁשּתן - הּברכה ְְְְְְֲִִַָָָָָֹֹוזאת
ּולדן, ּולגד, ולזבּולן, ּוליֹוסף, לבנימן, ּפתּוחה. - ְְְְְְְְְִִִִֵֵָָָָֻּוללוי

ׁשבע. והן סתּומֹות, ּכּלן - מׁשה וּיעל ְְְֵֵֶֶַַַַָָֻּולאׁשר,
והּסתּומֹות וארּבע, ׁשלׁשים - זה ספר ׁשל הּפתּוחֹות ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַמנין
ּוׁשמֹונה. וחמּׁשים מאה - הּכל וארּבע. ועׂשרים מאה -ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּומנין ותׁשעים, מאתים - הּתֹורה ּכל ׁשל הּפתּוחֹות ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָמנין
מאֹות ׁשׁש - הּכל ותׁשע. וׁשבעים מאֹות ׁשלׁש - ְְְְִִֵֵֵֵַַַָֹהּסתּומֹות

ותׁשע. ְִִֵַָוׁשּׁשים
רוח ּבאמצע יׁש וׁשיטה ׁשיטה ּכל 'האזינּו': ׁשירת ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָצּורת

חלּוקהאחד ׁשיטה ּכל ונמצא הּסתּומה, הּפרׁשה ּכצּורת ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָָ
הּתבֹות הן ואּלּו ׁשיטֹות. ּבׁשבעים אֹותּה וכֹותבין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָלׁשּתים.

וׁשיטה: ׁשיטה ּכל ְְִִֶָָָֹׁשּבראׁש
הלֹוא, הלה', ׁשחת, אל, הּצּור, ּכי, ּכׂשעירם, יערף, ְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַֹהאזינּו,
ּכנׁשר, יסבבנהּו, ימצאהּו, ּכי, יּצב, ּבהנחל, ׁשאל, ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹזכר,

ּבני חמאת, וּינקהּו, ירּכבהּו, ה', ׁשמנּת,יפרׂש, ודם, , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹ
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ּבנים, אראה, מּכעס, וּתׁשּכח, לא, אלהים, ּבתֹועבת, ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹֹוינּבל,
ּומחדרים, עם, וקטב, חּצי, וּתלהט, וּתיקד, ּבגֹוי, ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָּכעסּוני,
ואיבינּו, וה', ּוׁשנים, יבינּו, ואין, ולא, ּפן, אׁשּביתה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹיֹונק,
ואפס, ועל, וחׁש, לעת, חתּום, וראׁש, אׁשּכלת, ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָֹֹֹּומּׁשדמת,
מּדם, אׁשּכיר, אׁשיב, אם, ּכי, מחצּתי, ואין, יהי, יׁשּתּו, ְְְְְִִִִִִִִֵַַַָָצּור,

ונקם. ְְִַָָהרנינּו,
ׁשּבראׁש. הּתבֹות אּלּו ְֵֵֶַָֹּכל

ׁשהן אחרֹונה, ׁשיטה חצי ּכל ׁשּבראׁש הּתבֹות הן ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹואּלּו
הּדף: ְְֶַַַּבאמצע

הּוא, עם, ּדֹור, צּדיק, ּכי, הבּו, וכרביבים, ּתּזל, ְְְְִִִִִִִַַַַָותׁשמע,
על, יּצרנהּו, ּובתהּו, יעקב, למסּפר, ּבהפרידֹו, ,זקני ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַֹֹּבינּו,
וּיּטׁש, וּיׁשמן, עם, עם, וׁשמן, וּיאכל, ואין, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹיׂשאהּו,
ואני, הם, ּכי, וּיאמר, וּירא, צּור, חדׁשים, יזּבחּו, ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָֹֻיקנאהּו,
ּפן, לּולי, אמרּתי, ּגם, מחּוץ, וׁשן, מזי, אסּפה, וּתאכל, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹּכי,
ּכי, ּכי, לי, הלא, חמת, ענבמֹו, ּכי, ּכי, אם, איכה, לּו, ֲֲֲִִִִִִִֵֵַָָֹּכי,
ותאחז, ואמרּתי, ואין, אני, ראּו, יקּומּו, אׁשר, ואמר, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָֹּכי,

וכּפר. ּכי, מראׁש, וחרּבי, ְְְְְְִִִִֵֶַַַֹולמׂשנאי,
ׁשיטֹות ּבׁשלׁשים אֹותּה ּכֹותבין הּים .ׁשירת ְְִִִִִַַָָ

מּניחין אחת - הּׁשיטֹות ּוׁשאר ּכדרּכּה, ראׁשֹונה ְְְִִִִִַַַַַָָָָׁשיטה
רוח מקֹומֹותּבאמצעּה ּבׁשני הרוח מּניחין ואחת אחד, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

רוח ונמצא לׁשלׁש, חלּוקה הּׁשיטה ׁשּתּמצא עד ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבאמצעּה,
הרוח. ּכנגד ּוכתב הּכתב, ְְְְֶֶֶֶֶַַָָָּכנגד
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יתּכּון - הּכתב ּבׁשאר ּבין ּבּׁשירֹות, ּבין - ּכּלּה הּתֹורה. ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻּכל
ולא ּבּה, תדּבק ולא ּביֹותר, לחברּתּה סמּוכה אֹות ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּתהיה
אּלא תבֹות; ּכׁשּתי הּתבה תתראה ׁשּלא ּכדי מּמּנה, ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹתתרחק
מאֹות, אֹות הרחיק ואם הׂשערה. ּכחּוט לאֹות אֹות ּבין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָיהיה
הרי - רגיל ׁשאינֹו לתינֹוק תבֹות ּכׁשּתי הּתבה ׁשּתראה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּכדי

ׁשּיתּקן. עד פסּול ְֵֶֶַַָזה

ט ¤¤ּפרק

ולא‡. הּקפֹו, על יתר ארּכֹו לא ּתֹורה, ספר עֹוׂשין ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹאין
ּבגויל ארּכֹו? הּוא וכּמה ארּכֹו. על יתר עבה]הּקפֹו -[קלף ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ

ׁשל הּגּודל ּברחב אצּבע ועׂשרים ארּבע ׁשהם טפחים, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּׁשה
ּובקלף יותר]יד; דק ׁשּיהא[שהוא והּוא יֹותר, אֹו ּפחֹות אֹו - ְְְִֵֵֶָָָ

את ּומעט מּׁשּׁשה ּפחֹות ּבגויל עׂשה אם וכן ּכהּקפֹו. ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָארּכֹו
ארּכֹו ׁשּיהיה עד ּבּכתב, והרחיב הּׁשּׁשה על יתר אֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּכתב,

ּכּמצוה. זה הרי - ְְֲִֵֵֶֶַָּכהּקפֹו
הּגּליֹון·. כתב]ׁשעּור ללא ריק קלף מּלמּטה,[שוליים. ְִִִַַָָ

ּדף ּובין אצּבעֹות; ׁשלׁש ּולמעלה, אצּבעֹות; [עמוד]ארּבע ְְְְְֵֶֶַַַַָָָָֹ
יריעה ּכל ּבתחּלת ׁשּיּניח צרי ,לפיכ אצּבעֹות. ׁשּתי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָלדף,
ּכׁשּתּתפר ׁשּנמצא - ּתפירה ּוכדי אחת אצּבע רחב ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּובסֹופּה,
ׁשּתי ּכּלֹו, הּספר ּבכל ודף ּדף ּכל ּבין יהיה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻהיריעה,
לגל ּכדי ּובסֹופֹו, הּספר ּבתחּלת העֹור מן ויּניח ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאצּבעֹות.
הֹותיר, אֹו חּסר ואם למצוה; האּלּו, הּׁשעּורין וכל ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָעּמּוד.

ּפסל. ַָֹלא
ארּכֹו‚. ׁשּיהיה הּספר ׁשּיעׂשה עד אדם, יתּכּון ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּכיצד

ּבׁשוה העֹורֹות ּומרּבע מתחיל ועֹוׂשה[ברחבם]ּכהּקפֹו? , ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָ
קצב טפחים, ׁשּׁשה מהן עֹור ּכל לּכל.[מדה]רחב אחד ְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

יפה מהּדק אחד, ּכר מהן ועֹוׂשה העֹורֹות, ּגֹולל ּכ ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻואחר
ׁשּׁשה הּכר הּקף ׁשּיעׂשה עד ּומהּדק, ּבעֹורֹות ּומֹוסיף ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָיפה;
ׁשּמּקיפֹו ׁשני, ׁשל ּבחּוט ּומֹודד העֹור. רחב ׁשהּוא ְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹטפחים,

.הּכר ֶֶַַעל
אֹו„. ארּבעים ארּכּה יהיה ׁשוה, ּכּנה יעׂשה ּכ ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָואחר

לׁשנים ּבּכּנה מהן אחת אצּבע ויחּלק אצּבעֹות; ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָחמּׁשים
אצּבע, חצי ׁשעּור ּבֹו ׁשּידע ּכדי חלקים, ּולארּבעה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹולׁשלׁשה
ּבכּנה ועֹור עֹור ּכל וימּדד החלק. ּבזה וכּיֹוצא אצּבע, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּורביע
ּכּמה ׁשּידע ּכדי ועֹור, עֹור ּבכל יׁש אצּבע ּכּמה ׁשּידע עד ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָזֹו,

.הּכר ּכל ּבאר ְְֶֶֶֶַַָֹאצּבע
לבּדק‰. ׁשלׁשה, אֹו ׁשנים אחרים, עֹורֹות לֹוקח ּכ ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹֹואחר

ׁשאר ידּוע, ודבר אחד. ּדף ּבהן וכֹותב הּכתב, ׁשעּור ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבהן
למעלה ּגּליֹון מּניח ׁשהּוא לפי אצּבעֹות, עׂשרה ׁשבע ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּדף
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ּבנים, אראה, מּכעס, וּתׁשּכח, לא, אלהים, ּבתֹועבת, ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹֹוינּבל,
ּומחדרים, עם, וקטב, חּצי, וּתלהט, וּתיקד, ּבגֹוי, ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָּכעסּוני,
ואיבינּו, וה', ּוׁשנים, יבינּו, ואין, ולא, ּפן, אׁשּביתה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹיֹונק,
ואפס, ועל, וחׁש, לעת, חתּום, וראׁש, אׁשּכלת, ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָֹֹֹּומּׁשדמת,
מּדם, אׁשּכיר, אׁשיב, אם, ּכי, מחצּתי, ואין, יהי, יׁשּתּו, ְְְְְִִִִִִִִֵַַַָָצּור,

ונקם. ְְִַָָהרנינּו,
ׁשּבראׁש. הּתבֹות אּלּו ְֵֵֶַָֹּכל

ׁשהן אחרֹונה, ׁשיטה חצי ּכל ׁשּבראׁש הּתבֹות הן ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹואּלּו
הּדף: ְְֶַַַּבאמצע

הּוא, עם, ּדֹור, צּדיק, ּכי, הבּו, וכרביבים, ּתּזל, ְְְְִִִִִִִַַַַָותׁשמע,
על, יּצרנהּו, ּובתהּו, יעקב, למסּפר, ּבהפרידֹו, ,זקני ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַֹֹּבינּו,
וּיּטׁש, וּיׁשמן, עם, עם, וׁשמן, וּיאכל, ואין, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹיׂשאהּו,
ואני, הם, ּכי, וּיאמר, וּירא, צּור, חדׁשים, יזּבחּו, ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָֹֻיקנאהּו,
ּפן, לּולי, אמרּתי, ּגם, מחּוץ, וׁשן, מזי, אסּפה, וּתאכל, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹּכי,
ּכי, ּכי, לי, הלא, חמת, ענבמֹו, ּכי, ּכי, אם, איכה, לּו, ֲֲֲִִִִִִִֵֵַָָֹּכי,
ותאחז, ואמרּתי, ואין, אני, ראּו, יקּומּו, אׁשר, ואמר, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָֹּכי,

וכּפר. ּכי, מראׁש, וחרּבי, ְְְְְְִִִִֵֶַַַֹולמׂשנאי,
ׁשיטֹות ּבׁשלׁשים אֹותּה ּכֹותבין הּים .ׁשירת ְְִִִִִַַָָ

מּניחין אחת - הּׁשיטֹות ּוׁשאר ּכדרּכּה, ראׁשֹונה ְְְִִִִִַַַַַָָָָׁשיטה
רוח מקֹומֹותּבאמצעּה ּבׁשני הרוח מּניחין ואחת אחד, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

רוח ונמצא לׁשלׁש, חלּוקה הּׁשיטה ׁשּתּמצא עד ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבאמצעּה,
הרוח. ּכנגד ּוכתב הּכתב, ְְְְֶֶֶֶֶַַָָָּכנגד

צּורתה: היא ְִָָוזֹו
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יתּכּון - הּכתב ּבׁשאר ּבין ּבּׁשירֹות, ּבין - ּכּלּה הּתֹורה. ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻּכל
ולא ּבּה, תדּבק ולא ּביֹותר, לחברּתּה סמּוכה אֹות ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּתהיה
אּלא תבֹות; ּכׁשּתי הּתבה תתראה ׁשּלא ּכדי מּמּנה, ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹתתרחק
מאֹות, אֹות הרחיק ואם הׂשערה. ּכחּוט לאֹות אֹות ּבין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָיהיה
הרי - רגיל ׁשאינֹו לתינֹוק תבֹות ּכׁשּתי הּתבה ׁשּתראה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּכדי

ׁשּיתּקן. עד פסּול ְֵֶֶַַָזה

ט ¤¤ּפרק

ולא‡. הּקפֹו, על יתר ארּכֹו לא ּתֹורה, ספר עֹוׂשין ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹאין
ּבגויל ארּכֹו? הּוא וכּמה ארּכֹו. על יתר עבה]הּקפֹו -[קלף ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ

ׁשל הּגּודל ּברחב אצּבע ועׂשרים ארּבע ׁשהם טפחים, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּׁשה
ּובקלף יותר]יד; דק ׁשּיהא[שהוא והּוא יֹותר, אֹו ּפחֹות אֹו - ְְְִֵֵֶָָָ

את ּומעט מּׁשּׁשה ּפחֹות ּבגויל עׂשה אם וכן ּכהּקפֹו. ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָארּכֹו
ארּכֹו ׁשּיהיה עד ּבּכתב, והרחיב הּׁשּׁשה על יתר אֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּכתב,

ּכּמצוה. זה הרי - ְְֲִֵֵֶֶַָּכהּקפֹו
הּגּליֹון·. כתב]ׁשעּור ללא ריק קלף מּלמּטה,[שוליים. ְִִִַַָָ

ּדף ּובין אצּבעֹות; ׁשלׁש ּולמעלה, אצּבעֹות; [עמוד]ארּבע ְְְְְֵֶֶַַַַָָָָֹ
יריעה ּכל ּבתחּלת ׁשּיּניח צרי ,לפיכ אצּבעֹות. ׁשּתי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָלדף,
ּכׁשּתּתפר ׁשּנמצא - ּתפירה ּוכדי אחת אצּבע רחב ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּובסֹופּה,
ׁשּתי ּכּלֹו, הּספר ּבכל ודף ּדף ּכל ּבין יהיה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻהיריעה,
לגל ּכדי ּובסֹופֹו, הּספר ּבתחּלת העֹור מן ויּניח ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאצּבעֹות.
הֹותיר, אֹו חּסר ואם למצוה; האּלּו, הּׁשעּורין וכל ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָעּמּוד.

ּפסל. ַָֹלא
ארּכֹו‚. ׁשּיהיה הּספר ׁשּיעׂשה עד אדם, יתּכּון ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּכיצד

ּבׁשוה העֹורֹות ּומרּבע מתחיל ועֹוׂשה[ברחבם]ּכהּקפֹו? , ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָ
קצב טפחים, ׁשּׁשה מהן עֹור ּכל לּכל.[מדה]רחב אחד ְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

יפה מהּדק אחד, ּכר מהן ועֹוׂשה העֹורֹות, ּגֹולל ּכ ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻואחר
ׁשּׁשה הּכר הּקף ׁשּיעׂשה עד ּומהּדק, ּבעֹורֹות ּומֹוסיף ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָיפה;
ׁשּמּקיפֹו ׁשני, ׁשל ּבחּוט ּומֹודד העֹור. רחב ׁשהּוא ְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹטפחים,

.הּכר ֶֶַַעל
אֹו„. ארּבעים ארּכּה יהיה ׁשוה, ּכּנה יעׂשה ּכ ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָואחר

לׁשנים ּבּכּנה מהן אחת אצּבע ויחּלק אצּבעֹות; ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָחמּׁשים
אצּבע, חצי ׁשעּור ּבֹו ׁשּידע ּכדי חלקים, ּולארּבעה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹולׁשלׁשה
ּבכּנה ועֹור עֹור ּכל וימּדד החלק. ּבזה וכּיֹוצא אצּבע, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּורביע
ּכּמה ׁשּידע ּכדי ועֹור, עֹור ּבכל יׁש אצּבע ּכּמה ׁשּידע עד ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָזֹו,

.הּכר ּכל ּבאר ְְֶֶֶֶַַָֹאצּבע
לבּדק‰. ׁשלׁשה, אֹו ׁשנים אחרים, עֹורֹות לֹוקח ּכ ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹֹואחר

ׁשאר ידּוע, ודבר אחד. ּדף ּבהן וכֹותב הּכתב, ׁשעּור ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבהן
למעלה ּגּליֹון מּניח ׁשהּוא לפי אצּבעֹות, עׂשרה ׁשבע ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּדף
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wfg zxecdn jezn

אם - הּכתב לפי הּוא הּדף, רחב אבל ארּבע; ּולמּטה ְְְְֲִִַַַַַַַָָָָֹֹׁשלׁש,
הּכתב, לפי יבֹואּו ׁשּבּדף, הּׁשיטֹות מנין וכן עבה. אם ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּדק

ׁשיטה. ּכמלא לׁשיטה, ׁשיטה ׁשּבין ְְְִִִִִֵֶָָָֹלפי
.Âרחב ימד ּׁשּירצה, מה לפי ּבֹו ׁשּבֹודק הּדף ׁשּכֹותב ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹואחר

אצּבעֹות ׁשּתי הּדף רחב על ויֹוסיף הּכּנה; ּבאצּבעֹות ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָֹהּדף
מאֹותֹו ׁשּגלל ּבּכר יבֹואּו ּדּפין ּכּמה ויחׁשב ודף, ּדף ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשּבין
נכּתב ּכּמה ויראה הּדּפין. חׁשּבֹון וידע ּבֹו, ׁשּבדק ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּכתב
ׁשהּוא הּספר לפי ּומׁשער ּכּלּה, הּתֹורה מן ּבֹו ׁשּבדק זה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻּבדף
מנין לפי הּתֹורה ּכל עלתה אם - ּומחּׁשב מּמּנּו. ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּכֹותב
הֹוציא ואם ;ּבּכר ּבֹו ׁשּכֹותב הּכתב הּוא זה ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָהּדּפין,

הּתֹורה מן יֹותר ׁשהּדּפין הכתב]החׁשּבֹון על דפים ,[עודף ְִִֵֶֶַַַַָ
אחר; ּבדף ויבּדק הּדּפין, מנין ׁשּיתמעט עד ּבּכתב ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָֹירחיב
ּבּכתב ימעט הּדּפין, מן יתר ׁשהּתֹורה החׁשּבֹון הֹוציא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָואם
אחר ּבדף וכן אחר. ּבדף ויבּדק הּדּפין, ּבמנין ׁשּירּבה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַֹעד
הּדּפין רחב ׁשּידע מאחר אחד. החׁשּבֹון ׁשּיבֹוא עד ְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹּדף,

.הּכר ּבאֹותֹו מתחיל הּכתב, ְְְְִִֶֶַַַָוׁשעּור
.Êהּדף רחב ּכפי ּבׂשרטּוט, ּדּפין ּדּפין ועֹור, עֹור ּכל ְְְְִִִִֵַַַַַַָָֹּומחּלק

ׁשלׁש העֹור מן לֹו ּוכׁשּיּׁשאר ּבחׁשּבֹון. ועלה ּבֹו, ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּבדק
מּניח ׁשּבּיריעה, האחרֹונה הּדף על יֹותר ארּבע אֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָאצּבעֹות
- יחּוׁש ואל הּׁשאר ויקץ ּתפירה, ּוכדי אצּבע רחב ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹמּמּנּו

ּכלׁשּבא ּכנגד ׁשּגלל, הּכר על אחרֹות עֹורֹות יּתֹוסף חרֹונה ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּדבר לחּׁשב צרי ואינֹו ועֹור; עֹור מּכל ׁשּקֹוצץ ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָהּתֹוספֹות

הּדּפין מנין לפי מֹוׁשכֹו ׁשהּכתב כרוחבזה, הוא הדפים [מנין ְְְְִִִֶֶַַַַָ
.הכתב]

.Áּפחֹות אֹו ׁשּׁשה על יֹותר הּספר רחב לעׂשֹות הרֹוצה ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹוכן
ּכהּקפֹו, ארּכֹו ויצא מחּׁשב, הּוא הּזאת הּדר על ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹמּׁשּׁשה,

ּבחׁשּבֹון. יטעה ׁשּלא והּוא, - יֹותר ולא ּפחֹות ְְְְְִֵֶֶֶַָֹֹֹּבלא
.Ëׁשעּורי ּובׁשאר האּלּו הּׁשעּורין ּבכל האמּור הּגּודל ְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֹרחב

הּבינֹוני והּוא ּכּלּה, ּומצאנּוהּוּתֹורה ּבׁשעּורֹו, ּדקּדקנּו ּכבר - ְְְְְְִִִֵַַָָָָֻ
ּכאר והן ּבדחק; זֹו ּבצד זֹו ּבינֹונּיֹות ׂשעֹורֹות ׁשבע ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָֹֹרחב
הּוא מקֹום, ּבכל האמּור טפח וכל ּברוח. ׂשעֹורֹות ְְְְְֵֶֶַַָָָָָׁשּתי

טפחים. ׁשּׁשה אּמה, וכל מּזֹו; אצּבעֹות ְְְְִִִֶַַַָָָָָארּבע
.Èארּבע מּדּפיו, ודף ּדף ּכל רחב - אני ׁשּכתבּתי ּתֹורה ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹספר

מּׁשּתיהן ּדף ּכל רחב האזינּו, וׁשירת הּים וׁשירת ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹאצּבעֹות;
וחמּׁשים; אחת ודף, ּדף ׁשּבכל הּׁשיטין ּומנין אצּבעֹות; ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָׁשׁש
ואר ּדף; ועׂשרים ׁשּׁשה מאתים הּספר, ּכל ׁשל הּדּפין ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּומנין
ּבקרּוב. אצּבעֹות, וׁשׁש וׁשּׁשים מאֹות ּוׁשלׁש אלף הּספר, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹּכל

.‡Èׁשּבתחּלת לּגּליֹון ּבחׁשּבֹון, היתרֹות אצּבעֹות הּׁשׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאּלּו
אילים. עֹורֹות ּבהם, ׁשּכתבנּו והעֹורֹות וׁשּבסֹופֹו. ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָהּספר
להן קרֹוב אֹו האּלּו, הּמּדֹות ּפי על לכּתב ׁשּתרצה ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּובזמן
אֹו ּדף יתר אֹו ׁשלׁשה, אֹו ׁשנים אֹו אחד ּדף חסר הן ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֹמעט,
אּלא לחׁשּבֹון, צרי ּתהא ולא ּתיגע לא - ׁשלׁשה אֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹׁשנים

ּכהּקפֹו. ארּכֹו ל יבֹוא ְְְִֵֶָָָמּיד
.·Èעל יתר ולא ּדּפין, מּׁשלׁשה ּפחֹות ּביריעה עֹוׂשין ְְִִִִִֵֵַַָָָָֹֹאין

חֹולק ּדּפין, ּתׁשעה ּבת יריעה לֹו נזּדּמנה ּדּפין; ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָׁשמֹונה
לכאן וחמּׁשה לכאן ארּבעה אמּורים?אֹותּה ּדברים ּבּמה . ְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָ

ּפסּוק אפּלּו הּספר, ּבסֹוף אבל ּבאמצעֹו; אֹו הּספר, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבתחּלת

אֹותֹו ותֹופרין לבּדֹו, אחד ּדף אֹותֹו עֹוׂשין אחד, ּבדף ְְְְִִֶֶֶַַַָָָאחד
היריעֹות. ׁשאר ְְִִַָעם

.‚Èׁשל ּבגידין אּלא אֹותן ּתֹופרין אין היריעֹות, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָּכׁשּתֹופרין
ּכדר ׁשּלהן, ּוטרפֹות מּנבלֹות ואפּלּו טהֹורה, חּיה אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבהמה
,לפיכ מּסיני. למׁשה הלכה זה, ודבר הּתפּלין; ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּתֹופרין
עד ּפסל, - טמאה ּבהמה ּבגידי אֹו ּבגידין, ׁשּלא ּתפרן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹאם

ּכהלכה. ויתּפר ויחזר ְְְֲֲִִֶַַַָָֹֹׁשּיּתיר
.„Èּכּלּה היריעה ּכל ּתֹופר אינֹו היריעֹות, ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֻּכׁשּתֹופרין

ּומעט מּלמעלה מעט מּניח אּלא סֹופּה, ועד ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָמּתחּלתּה
ּבאמצעּה היריעה ּתּקרע ׁשּלא ּכדי ּתפירה, ּבלא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹמּלמּטה

ּבתחּלתֹוּכׁשּיגלל אחד עץ, ׁשל עּמּודים ׁשני לֹו ועֹוׂשה . ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ
על ּובּסֹוף ּבּתחּלה ׁשּׁשּיר העֹור ותֹופר ּבסֹופֹו. ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָואחד
ּבין וירחיק עליהן; נגלל ׁשּיהא ּכדי ּבגידין, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָהעּמּודים

ׁשּבּד והּכתב ף.העּמּוד ְְֶַַַַָָ
.ÂËׁשיטֹות ׁשּתי ּבתֹו - יריעה ּבֹו ׁשּנקרעה ּתֹורה ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָספר

לאות] אות בין הכתב יתּפר.[בתוך לא ׁשלׁש, ּבתֹו יתּפר; ,ְְְִִָֹֹֹֹ
עפצֹו ׁשאין ּביׁשן אמּורים? ּדברים שבוּבּמה האלון פרי [מי ְְֲֲִִֵֶֶַָָָָ

הקלף] ּתֹופר,עובד - עפּוץ ׁשהּוא הּגויל נּכר אם אבל ְֲִִִִֵֶַָָָָנּכר;
ּתבה ּובין לדף, ּדף ּבין וכן ׁשלׁש. ּבתֹו הּבא קרע ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹואפּלּו
ּבגידין אּלא אֹותן, ּתֹופרין אין - הּקרעים וכל יתּפר. - ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹלתבה
ׁשּלא יּזהר - הּקרעים ּובכל לזֹו; זֹו היריעֹות ּבהן ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּתֹופרין

צּורתּה. ּתׁשּתּנה אֹו אחת, אֹות ְְִֶֶַַַַָָּתחסר

י ¤¤ּפרק

מהן‡. אחד ׁשּכל הן, ּדברים ׁשעׂשרים למד, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָנמצאת
- מהן אחד ּבֹו נעׂשה ואם ּתֹורה; ספר הּואּפֹוסל הרי ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

ּבֹו ואין הּתינֹוקֹות, ּבהן ׁשּמלּמדין החּמׁשין מן ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֻֻּכחּמׁש
אם (א) הן: ואּלּו ּברּבים; ּבֹו קֹורין ואין ּתֹורה, ספר ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֻקדּׁשת
ּבהמה עֹור על ׁשּנכּתב (ב) טמאה; ּבהמה עֹור על ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָנכּתב
ספר לׁשם ׁשּלא מעּבד ׁשהיה אֹו (ג) מעּבד; ׁשאינֹו ְְְְֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֻֻטהֹורה
ּבמקֹום הּגויל על ּכתיבה, ּבמקֹום ׁשּלא ׁשּנכּתב (ד) ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹּתֹורה;
על מקצתֹו ׁשּנכּתב (ה) ׂשער; ּבמקֹום הּקלף ועל ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָּבׂשר
ּדּוכסּוסטֹוס על ׁשּנכּתב (ו) הּקלף; על ּומקצתֹו ְְְְְְִִִֶַַַַַָָהּגויל,

בבהמה] החיצוני העור ׂשרטּוט;[חלק ּבלא ׁשּנכּתב (ז) ;ְְְִִֶַֹ
העֹומד ּבׁשחר ׁשּלא ׁשּנכּתב רב](ח) זמן ;[המתקיים ְְִֵֶֶַָָֹֹ

וכ ּגֹוי ׁשּכתבֹו (י) לׁשֹונֹות; ּבׁשאר ׁשּנכּתב ּבֹו(ט) ּיֹוצא ְְְְְִִֵֶֶַַָָ
האזּכרֹות ׁשּכתב (יא) ּפסּולין; הקב"ה]מּׁשאר ּבלא[שמות ְְְְִִֶַַָָָָֹ

אפּלּו ׁשהֹוסיף (יג) אחת; אֹות אפּלּו ׁשחּסר (יב) ֲֲִִִִֵֶֶַַַָָּכּונה;
צּורת ׁשּנפסדה (טו) ּבאֹות; אֹות ׁשּנגעה (יד) אחת; ְְְְִֶֶַַַָָָאֹות
אחרת לאֹות ּתדמה אֹו עּקר, ּכל ּתּקרא ׁשּלא עד אחת, ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאֹות

ּבעּקר ּבין ּבנקב[בתחילת]- ּבין האות]הּכתיבה, ,[שניקבה ְְְִִֵֵֶֶַַָ
ּבטׁשטּוׁש ּבין ּבקרע, האות]ּבין מקצת ;[נמחקה ְְְִֵֵֶַ

ׁשּתראה עד לאֹות, אֹות ּבין הקריב אֹו ׁשהרחיק ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָ(טז)
ׁשּׁשּנה (יז) אחת; ּכתבה ּתבֹות ׁשּתי אֹו ּתבֹות, ּכׁשּתי ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָהּתבה
ׁשּכתב (יט) הּׁשירֹות; צּורת ׁשּׁשּנה (יח) הּפרׁשּיֹות; ִִִֶֶַַַַַָָָָצּורת
ּבגידי ׁשּלא היריעֹות ׁשּתפר (כ) ּכׁשירה; הּכתב ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבׁשאר

לעּכב. לא למצוה, - הּדברים ּכל ּוׁשאר ְְְְְְִִֵַַָָָָָֹטהֹורה.
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ּגדֹול.·. וכבֹוד יתרה קדּׁשה ּבֹו נֹוהגין - הּכׁשר ּתֹורה ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָֻספר
ּיאכל, מה לֹו אין אפּלּו ּתֹורה, ספר למּכר לאדם לֹו ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹואסּור
חדׁש ּבֹו לּקח יׁשן ואפּלּו רּבים, ספרים לֹו היּו .ואפּלּו ְֲֲִִִִִַַַַָָָָָָ
ׁשּילמד - ּדברים לׁשני אּלא ּתֹורה, ספר מֹוכרין אין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָלעֹולם
לֹו יהיה ׁשּלא והּוא, ּבדמיו: אּׁשה ׁשּיּׂשא אֹו ּבדמיו, ְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָֹּתֹורה

למּכר. אחר ְִֵַָָֹּדבר
חרׂש,‚. ּבכלי אֹותֹו נֹותנין - ׁשּנפסל אֹו ׁשּבלה, ּתֹורה ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָספר

ּגניזתֹו. היא וזֹו חכמים; ּתלמיד אצל אֹותֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָוקֹוברין
למת[מעילי]מטּפחֹות ּתכריכין אֹותן עֹוׂשין ׁשּבלּו, ספרים ְְְְְִִִִִֵֶַָָָ

ּגניזתן היא וזֹו .מצוה; ְְְִִִָָָ
ּבֹו„. והּנח ּתֹורה, לספר ׁשהּוכן הּמטּפחֹות,ּתיק וכן ; ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֻ

הּמגּדל אֹו קריאתו]והארֹון, בעת הס"ת להנחת [בימה ְְִַָָָ
הּתיק; ּבתֹו ׁשהּספר ּפי על אף ּתֹורה, ספר ּבֹו ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּמּניחין
ספר עליו והּנח ּתֹורה, ספר עליו להּניח ׁשהּוכן הּכּסא ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻוכן
אּלא לזרקן; ואסּור הן, קדּׁשה ּתׁשמיׁשי הּכל - ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָֹֻּתֹורה
עליהן ׁשעֹומד הּבימֹות אבל נגנזין. ּכׁשּיּׁשברּו, אֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּכׁשּיבלּו

והּלּוחֹות ּתֹורה, ספר הברית]אֹוחז לוחות ׁשּכֹותבין[דגם ְְִֵֵֶֶַָ
ּכסף רּמֹוני וכן קדּׁשה. ּבהן אין - להתלּמד לּתינֹוק ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּבהן
ּתׁשמיׁשי - לנֹואי ּתֹורה לספר ׁשעֹוׂשין ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוזהב
אֹותן מכר ּכן אם אּלא לחל, להֹוציאן ואסּור הן; ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹֻקדּׁשה

חּמׁש. אֹו ּתֹורה ספר ּבדמיהן ְְִִֵֵֶֶָָֻלקנֹות
על‰. לֹומר צרי ואין ספר, ּגּבי על ספר להּניח ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻמּתר

ּוכתּובים, נביאים ּגּבי על חּמׁשין ּומּניחין החּמׁשין. ְְִִִִִִִֵֵַַַַַָָֻֻּגּבי
ולא החּמׁשין, ּגּבי על ּוכתּובים נביאים מּניחין אין ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָֹֻאבל

ּתֹורה ספר ּגּבי על הלכֹותחּמׁשין אפּלּו הּקדׁש, ּכתבי וכל . ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ
הּקמיעין אֹותן. לזרק אסּור - שמותוהּגדֹות עם [קלפים ְְְִִֵַַָָָֹ

לסגולה] איןהקודש - הּקדׁש ּכתבי ׁשל ענינים ּבהם ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשּיׁש
עֹור. מחּפֹות היּו ּכן אם אּלא הּכּסא, לבית ּבהן ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻנכנסין

.Âלביתלא ּבֹו ויּכנס ּבזרֹועֹו, ּתֹורה ספר אדם יאחז ְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹֹ
הּכּסא לבית אֹו ּפיהּמרחץ, על אף - הּקברֹות לבית אֹו , ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָ

יקרא ולא ׁשּלֹו. הּתיק ּבתֹו ונתּון ּבמטּפחֹות, ּכרּו ְְְְְְִִִֶֶַָָָָֹׁשהּוא
אֹו הּמת, מן אֹו הּקבר, מן אּמֹות ארּבע ׁשּירחיק עד ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַּבֹו,
ליׁשב ואסּור ערם. ּכׁשהּוא הּספר יאחז ולא הּכּסא. ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹמּבית

עליה. ּתֹורה ׁשּספר מּטה ִֵֶֶֶַָָָָעל

.Êעד ּבֹו, מּטתֹו לׁשּמׁש אסּור - ּתֹורה ספר ּבֹו ׁשּיׁש ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבית
אחר ּבכלי הּכלי ויּתן ּבכלי, ׁשּיּניחּנּו עד אֹו ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַׁשּיֹוציאּנּו,

לֹו מזּמן מיועד]ׁשאינֹו -[מיוחד, לֹו מזּמן היה אם אבל ; ְְֲִֵֶָָָָָֻֻ
עד אֹו הן. אחד ּככלי זה, ּבתֹו זה ּכלים עׂשרה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָאפּלּו
ּבית לֹו אין אם טפחים, עׂשרה ּגבֹוהה מחּצה לֹו ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּיעׂשה
מּטתֹו, לׁשּמׁש אסּור - אחר ּבית לֹו יׁש אם אבל ְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָאחר;

ׁשּיֹוציאּנּו. ִֶֶַעד
.Áנּדֹות ואפּלּו הּטמאין, לאחזּכל מּתרין - ּגֹוים ואפּלּו , ְֱֲֲִִִִִִֵֶַַַָָֹֻ

טמאה. מקּבלין ּתֹורה ּדברי ׁשאין ּבֹו; ולקרֹות ּתֹורה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֻספר
אּלא ּבטיט; מלכלכֹות אֹו מטּנפֹות, ידיו יהיּו ׁשּלא ְְְְְְִִֶֶָָָָָֹֻֻוהּוא,

ּבֹו. יּגעּו ּכ ואחר ידיהן, ְְְְֲִִֵֶַַָירחצּו
.Ëמה ּכׁשהּוא ּתֹורה ספר הרֹואה מּפניוּכל לעמד חּיב ,ּל. ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ּבֹו מהּל ׁשהּוא זה ׁשּיעמד עד עֹומדין, הּכל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַֹֹויהיּו
,ּכ ואחר מעיניהם; ׁשּיתּכּסה עד אֹו למקֹומֹו, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָּכׁשּיּגיעּנּו

ליׁשב. מּתרין ְִִֵֵָֻיהיּו
.Èמקֹום ּתֹורה לספר ליחד הּמקֹום,מצוה אֹותֹו ּולכּבד , ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָ

ׁשּבכל הן הן הּברית, ׁשּבלּוחֹות ּדברים מּדי; יתר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּולהּדרֹו
ערותֹו יגּלה ולא ּתֹורה, ספר ּכנגד אדם ירק לא וספר. ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹספר
ראׁשֹו על יּניחּנּו ולא ּכנגּדֹו, רגליו יפׁשט ולא ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַָֹֹֹֹּכנגּדֹו,
היה ּכן אם אּלא ּתֹורה, לספר אחֹוריו יחזיר ולא ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּכמּׂשֹוי.

טפחים. עׂשרה מּמּנּו ְֲִִֶַָָָָּגבֹוּה
.‡Èיּניח לא - עּמֹו ּתֹורה וספר למקֹום מּמקֹום מהּל ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהיה

עליו; וירּכב החמֹור ּגּבי על ויּניחּנּו הּׂשק, ּבתֹו ּתֹורה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָספר
מּתר הּגּנבים, מן מתּפחד היה -ואם ּפחד ׁשם אין ואם . ְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָֻ

.והֹול הּבהמה על רֹוכב והּוא לּבֹו, ּכנגד ּבחיקֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָמּניחֹו
ּובאימה ראׁש ּבכבד יׁשב ּתֹורה, ספר לפני ׁשּיֹוׁשב מי ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹּכל
ׁשּנאמר: עֹולם, ּבאי ּכל על הּנאמן העד ׁשהּוא ֱֱֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָופחד,

לעד" ּב ׁשם חכמים"והיה אמרּו ּכחֹו. ּכפי ויכּבדּנּו ; ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֹ
על מחּלל ּגּופֹו הּתֹורה, את המחּלל 'ּכל ְְִִֵֶַַַַָָָָֻהראׁשֹונים:
הּברּיֹות'. על מכּבד ּגּופֹו הּתֹורה, את המכּבד וכל ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֻהּברּיֹות;

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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וׁשׁש עׂשה, מצוֹות חמׁש - מצוֹות עׂשרה אחת ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָיׁש
ּבדרכיו; להּדּמֹות (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹמצוֹות
את לאהב (ד) רעים; את לאהב (ג) ּביֹודעיו; להּדּבק ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַָֹֹ(ב)
ׁשּלא (ז) להֹוכיח; (ו) אחים; לׂשנא ׁשּלא (ה) ְְִִִִֵֶֶַַַֹֹֹהּגרים;
להל ׁשּלא (ט) אמללים; לעּנֹות ׁשּלא (ח) ּפנים; ְְְְֲִִִֶֶַַַָָֹֹֹֻלהלּבין
אּלּו מצוֹות ּובאּור לנטר. ׁשּלא (יא) לנקם; ׁשּלא (י) ְְְִִִִֵֵֶֶָֹֹֹֹרכיל;

אּלּו. ּבפרקים -ְִִֵָ

א ¤¤ּפרק

נפש]ּדעֹות‡. ותכונות ואחד[מידות אחד לכל יׁש הרּבה ְְְֵֵֵֶֶַָָָ
אדם יׁש ּביֹותר: מּמּנה ּורחֹוקה מּזֹו מׁשּנה וזֹו אדם, ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָֻמּבני
מיּׁשבת ׁשּדעּתֹו אדם ויׁש ּתמיד; ּכֹועס חמה, ּבעל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשהּוא
ּבכּמה מעט ּכעס יכעס ּכעס, ואם - ּכלל ּכֹועס ואינֹו ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָֹעליו,
רּוח ׁשפל ׁשהּוא ויׁש ּביֹותר, לב ּגבּה ׁשהּוא אדם ויׁש ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשנים.
מהל נפׁשֹו ּתׂשּבע לא ּתאוה, ּבעל ׁשהּוא ויׁש מאד. ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָֹֹֹעד
אפּלּו יתאּוה לא ּביֹותר, ּגּוף טהֹור ׁשהּוא ויׁש ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָֹּבתאותּה;
רחבה, נפׁש ּבעל ויׁש להן. צרי ׁשהּגּוף מעּוטים ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָלדברים
"אהב ׁשּנאמר: ּכענין העֹולם, ממֹון מּכל נפׁשֹו ּתׂשּבע ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּלא
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ּגדֹול.·. וכבֹוד יתרה קדּׁשה ּבֹו נֹוהגין - הּכׁשר ּתֹורה ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָֻספר
ּיאכל, מה לֹו אין אפּלּו ּתֹורה, ספר למּכר לאדם לֹו ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹואסּור
חדׁש ּבֹו לּקח יׁשן ואפּלּו רּבים, ספרים לֹו היּו .ואפּלּו ְֲֲִִִִִַַַַָָָָָָ
ׁשּילמד - ּדברים לׁשני אּלא ּתֹורה, ספר מֹוכרין אין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָלעֹולם
לֹו יהיה ׁשּלא והּוא, ּבדמיו: אּׁשה ׁשּיּׂשא אֹו ּבדמיו, ְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָֹּתֹורה

למּכר. אחר ְִֵַָָֹּדבר
חרׂש,‚. ּבכלי אֹותֹו נֹותנין - ׁשּנפסל אֹו ׁשּבלה, ּתֹורה ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָספר

ּגניזתֹו. היא וזֹו חכמים; ּתלמיד אצל אֹותֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָוקֹוברין
למת[מעילי]מטּפחֹות ּתכריכין אֹותן עֹוׂשין ׁשּבלּו, ספרים ְְְְְִִִִִֵֶַָָָ

ּגניזתן היא וזֹו .מצוה; ְְְִִִָָָ
ּבֹו„. והּנח ּתֹורה, לספר ׁשהּוכן הּמטּפחֹות,ּתיק וכן ; ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֻ

הּמגּדל אֹו קריאתו]והארֹון, בעת הס"ת להנחת [בימה ְְִַָָָ
הּתיק; ּבתֹו ׁשהּספר ּפי על אף ּתֹורה, ספר ּבֹו ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּמּניחין
ספר עליו והּנח ּתֹורה, ספר עליו להּניח ׁשהּוכן הּכּסא ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻוכן
אּלא לזרקן; ואסּור הן, קדּׁשה ּתׁשמיׁשי הּכל - ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָֹֻּתֹורה
עליהן ׁשעֹומד הּבימֹות אבל נגנזין. ּכׁשּיּׁשברּו, אֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּכׁשּיבלּו

והּלּוחֹות ּתֹורה, ספר הברית]אֹוחז לוחות ׁשּכֹותבין[דגם ְְִֵֵֶֶַָ
ּכסף רּמֹוני וכן קדּׁשה. ּבהן אין - להתלּמד לּתינֹוק ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּבהן
ּתׁשמיׁשי - לנֹואי ּתֹורה לספר ׁשעֹוׂשין ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוזהב
אֹותן מכר ּכן אם אּלא לחל, להֹוציאן ואסּור הן; ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹֻקדּׁשה

חּמׁש. אֹו ּתֹורה ספר ּבדמיהן ְְִִֵֵֶֶָָֻלקנֹות
על‰. לֹומר צרי ואין ספר, ּגּבי על ספר להּניח ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻמּתר

ּוכתּובים, נביאים ּגּבי על חּמׁשין ּומּניחין החּמׁשין. ְְִִִִִִִֵֵַַַַַָָֻֻּגּבי
ולא החּמׁשין, ּגּבי על ּוכתּובים נביאים מּניחין אין ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָֹֻאבל

ּתֹורה ספר ּגּבי על הלכֹותחּמׁשין אפּלּו הּקדׁש, ּכתבי וכל . ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ
הּקמיעין אֹותן. לזרק אסּור - שמותוהּגדֹות עם [קלפים ְְְִִֵַַָָָֹ

לסגולה] איןהקודש - הּקדׁש ּכתבי ׁשל ענינים ּבהם ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשּיׁש
עֹור. מחּפֹות היּו ּכן אם אּלא הּכּסא, לבית ּבהן ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻנכנסין

.Âלביתלא ּבֹו ויּכנס ּבזרֹועֹו, ּתֹורה ספר אדם יאחז ְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹֹ
הּכּסא לבית אֹו ּפיהּמרחץ, על אף - הּקברֹות לבית אֹו , ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָ

יקרא ולא ׁשּלֹו. הּתיק ּבתֹו ונתּון ּבמטּפחֹות, ּכרּו ְְְְְְִִִֶֶַָָָָֹׁשהּוא
אֹו הּמת, מן אֹו הּקבר, מן אּמֹות ארּבע ׁשּירחיק עד ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַּבֹו,
ליׁשב ואסּור ערם. ּכׁשהּוא הּספר יאחז ולא הּכּסא. ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹמּבית

עליה. ּתֹורה ׁשּספר מּטה ִֵֶֶֶַָָָָעל

.Êעד ּבֹו, מּטתֹו לׁשּמׁש אסּור - ּתֹורה ספר ּבֹו ׁשּיׁש ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבית
אחר ּבכלי הּכלי ויּתן ּבכלי, ׁשּיּניחּנּו עד אֹו ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַׁשּיֹוציאּנּו,

לֹו מזּמן מיועד]ׁשאינֹו -[מיוחד, לֹו מזּמן היה אם אבל ; ְְֲִֵֶָָָָָֻֻ
עד אֹו הן. אחד ּככלי זה, ּבתֹו זה ּכלים עׂשרה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָאפּלּו
ּבית לֹו אין אם טפחים, עׂשרה ּגבֹוהה מחּצה לֹו ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּיעׂשה
מּטתֹו, לׁשּמׁש אסּור - אחר ּבית לֹו יׁש אם אבל ְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָאחר;

ׁשּיֹוציאּנּו. ִֶֶַעד
.Áנּדֹות ואפּלּו הּטמאין, לאחזּכל מּתרין - ּגֹוים ואפּלּו , ְֱֲֲִִִִִִֵֶַַַָָֹֻ

טמאה. מקּבלין ּתֹורה ּדברי ׁשאין ּבֹו; ולקרֹות ּתֹורה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֻספר
אּלא ּבטיט; מלכלכֹות אֹו מטּנפֹות, ידיו יהיּו ׁשּלא ְְְְְְִִֶֶָָָָָֹֻֻוהּוא,

ּבֹו. יּגעּו ּכ ואחר ידיהן, ְְְְֲִִֵֶַַָירחצּו
.Ëמה ּכׁשהּוא ּתֹורה ספר הרֹואה מּפניוּכל לעמד חּיב ,ּל. ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ּבֹו מהּל ׁשהּוא זה ׁשּיעמד עד עֹומדין, הּכל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַֹֹויהיּו
,ּכ ואחר מעיניהם; ׁשּיתּכּסה עד אֹו למקֹומֹו, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָּכׁשּיּגיעּנּו

ליׁשב. מּתרין ְִִֵֵָֻיהיּו
.Èמקֹום ּתֹורה לספר ליחד הּמקֹום,מצוה אֹותֹו ּולכּבד , ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָ

ׁשּבכל הן הן הּברית, ׁשּבלּוחֹות ּדברים מּדי; יתר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּולהּדרֹו
ערותֹו יגּלה ולא ּתֹורה, ספר ּכנגד אדם ירק לא וספר. ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹספר
ראׁשֹו על יּניחּנּו ולא ּכנגּדֹו, רגליו יפׁשט ולא ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַָֹֹֹֹּכנגּדֹו,
היה ּכן אם אּלא ּתֹורה, לספר אחֹוריו יחזיר ולא ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּכמּׂשֹוי.

טפחים. עׂשרה מּמּנּו ְֲִִֶַָָָָּגבֹוּה
.‡Èיּניח לא - עּמֹו ּתֹורה וספר למקֹום מּמקֹום מהּל ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהיה

עליו; וירּכב החמֹור ּגּבי על ויּניחּנּו הּׂשק, ּבתֹו ּתֹורה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָספר
מּתר הּגּנבים, מן מתּפחד היה -ואם ּפחד ׁשם אין ואם . ְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָֻ

.והֹול הּבהמה על רֹוכב והּוא לּבֹו, ּכנגד ּבחיקֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָמּניחֹו
ּובאימה ראׁש ּבכבד יׁשב ּתֹורה, ספר לפני ׁשּיֹוׁשב מי ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹּכל
ׁשּנאמר: עֹולם, ּבאי ּכל על הּנאמן העד ׁשהּוא ֱֱֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָופחד,

לעד" ּב ׁשם חכמים"והיה אמרּו ּכחֹו. ּכפי ויכּבדּנּו ; ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֹ
על מחּלל ּגּופֹו הּתֹורה, את המחּלל 'ּכל ְְִִֵֶַַַַָָָָֻהראׁשֹונים:
הּברּיֹות'. על מכּבד ּגּופֹו הּתֹורה, את המכּבד וכל ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֻהּברּיֹות;

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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וׁשׁש עׂשה, מצוֹות חמׁש - מצוֹות עׂשרה אחת ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָיׁש
ּבדרכיו; להּדּמֹות (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹמצוֹות
את לאהב (ד) רעים; את לאהב (ג) ּביֹודעיו; להּדּבק ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַָֹֹ(ב)
ׁשּלא (ז) להֹוכיח; (ו) אחים; לׂשנא ׁשּלא (ה) ְְִִִִֵֶֶַַַֹֹֹהּגרים;
להל ׁשּלא (ט) אמללים; לעּנֹות ׁשּלא (ח) ּפנים; ְְְְֲִִִֶֶַַַָָֹֹֹֻלהלּבין
אּלּו מצוֹות ּובאּור לנטר. ׁשּלא (יא) לנקם; ׁשּלא (י) ְְְִִִִֵֵֶֶָֹֹֹֹרכיל;

אּלּו. ּבפרקים -ְִִֵָ

א ¤¤ּפרק

נפש]ּדעֹות‡. ותכונות ואחד[מידות אחד לכל יׁש הרּבה ְְְֵֵֵֶֶַָָָ
אדם יׁש ּביֹותר: מּמּנה ּורחֹוקה מּזֹו מׁשּנה וזֹו אדם, ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָֻמּבני
מיּׁשבת ׁשּדעּתֹו אדם ויׁש ּתמיד; ּכֹועס חמה, ּבעל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשהּוא
ּבכּמה מעט ּכעס יכעס ּכעס, ואם - ּכלל ּכֹועס ואינֹו ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָֹעליו,
רּוח ׁשפל ׁשהּוא ויׁש ּביֹותר, לב ּגבּה ׁשהּוא אדם ויׁש ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשנים.
מהל נפׁשֹו ּתׂשּבע לא ּתאוה, ּבעל ׁשהּוא ויׁש מאד. ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָֹֹֹעד
אפּלּו יתאּוה לא ּביֹותר, ּגּוף טהֹור ׁשהּוא ויׁש ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָֹּבתאותּה;
רחבה, נפׁש ּבעל ויׁש להן. צרי ׁשהּגּוף מעּוטים ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָלדברים
"אהב ׁשּנאמר: ּכענין העֹולם, ממֹון מּכל נפׁשֹו ּתׂשּבע ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּלא
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ּכסף" יׂשּבע לא מּועטּכסף ּדבר אפּלּו ׁשּדּיֹו מקּצר, ויׁש ; ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשהּוא ויׁש צרּכֹו. ּכל להּׂשיג ירּדף ולא לֹו, יסּפיק ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹֹֹׁשּלא

ידֹו על וקֹובץ ּברעב עצמֹו לעצמו]מסּגף אֹוכל[מקמץ ואינֹו , ְְְְְֵֵֵֵַַַָָָ
ממֹונֹו ּכל מאּבד ׁשהּוא ויׁש ּגדֹול; ּבצער אּלא מּׁשּלֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּפרּוטה
ּכגֹון הּדעֹות, ּכל ׁשאר - אּלּו ּדרכים ועל לדעּתֹו. ְְְְְְְִֵֵַַַָָָָּבידֹו,

וכילי[עצוב]ואֹונן[מתהולל]מהֹולל ,[פזרן]וׁשֹוע[קמצן], ְְְְִֵֵַַ
לבב ור אּמיץ ולב ורחמן, ּבהן.[פחדן]ואכזרי ּכּיֹוצא וכל ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ

האחר,ויׁש·. ּבּקצה מּמּנה הרחֹוקה ודעה ּדעה ּכל ּבין ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
מּזֹו רחֹוקה זֹו - ּבינֹונּיֹות ּדעֹותּדעֹות מהן יׁש - הּדעֹות וכל . ְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָ

ּדעֹות מהן ויׁש ּגּופֹו; טבע לפי ּברּיתֹו, מּתחּלת לאדם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהן
מכּון זה אדם ׁשל אליהם]ׁשּטבעֹו לקּבל[מותאם ועתיד ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֻ

לאדם ׁשאינן מהן ויׁש הּדעֹות; מּׁשאר יתר ּבמהרה ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָאֹותן
להן ׁשּנפנה אֹו מאחרים אֹותן למד אּלא ּברּיתֹו, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָמּתחּלת
הּדעה ׁשּזֹו ׁשּׁשמע אֹו ּבלּבֹו ׁשעלתה מחׁשבה לפי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמעצמֹו,
ׁשּנקּבעה. עד ּבּה עצמֹו והנהיג ,ליל ראּוי ּובּה לֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָטֹובה

ּדרׁשני.‚ אינן ודעה, ּדעה ׁשּבכל מּזֹו זֹו הרחֹוקֹות קצוֹות ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָ
לעצמֹו. ללּמדן ולא ּבהן, ללכת לאדם לֹו ראּוי ואין ְְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹטֹובה;

מּוכן אֹו מהן, לאחת נֹוטה טבעֹו מצא לאחת[מותאם]ואם ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ
עצמֹו יחזיר - ּבּה ונהג מהן אחת למד ׁשּכבר אֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָמהן,

היׁשרה. ּדר והיא הּטֹובים, ּבדר ויל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָלמּוטב
.„מּכלהּדר ודעה, ּדעה ׁשּבכל ּבינֹונית מּדה היא - היׁשרה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

מּׁשני רחֹוקה ׁשהיא הּדעה והיא לאדם; לֹו ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהּדעֹות
לזֹו ולא לזֹו לא קרֹובה ואינּה ׁשוה, רחּוק ּולפיכהּקצוֹות . ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָֹֹ

ׁשם אדם ׁשּיהא הראׁשֹונים, חכמים ושוקל]צּוּו [מעריך ְֲִִִִֵֶָָָָָ
האמצעית, ּבּדר אֹותם ּומכּון אֹותם ּומׁשער ּתמיד, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּדעֹותיו
ולא לכעס, נֹוח חמה ּבעל יהא לא ּכיצד? ׁשלם. ׁשּיהא ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹֹּכדי
ּדבר על אּלא יכעס לא ּבינֹוני: אּלא מרּגיׁש, ׁשאינֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּכמת
ּפעם ּבֹו ּכּיֹוצא יעׂשה ׁשּלא ּכדי עליו, לכעס ׁשראּוי ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹּגדֹול
ואי להן צרי ׁשהּגּוף לדברים אּלא יתאּוה לא וכן ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאחרת.
לׂשבע אכל "צּדיק ׁשּנאמר: ּכענין ּבזּולתן, לחיֹות ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹאפׁשר
ׁשּצרי ּדבר להּׂשיג אּלא ּבעסקֹו עמל יהיה לא וכן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹנפׁשֹו".
ולא לּצּדיק". מעט "טֹוב ׁשּנאמר: ּכענין ׁשעה, לחּיי ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלֹו

ּב ידֹו ּכפייקּבץ צדקה נֹותן אּלא ממֹונֹו, ּכל יפּזר ולא יֹותר, ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֹ
ידֹו יכולתו]מּסת יהיה[- ולא .ׁשּצרי למי ּכראּוי ּומלוה , ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹ

ימיו ּכל ׂשמח אּלא ואֹונן, עצב ולא וׂשֹוחק, ,ּבנחתמהֹולל ְְְְְֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
ּדרּבסבר היא זֹו, ודר ּדעֹותיו. ׁשאר וכן יפֹות. ּפנים ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָ

ממּצעֹות, ּבינֹונּיֹות ּדעֹות ּכּלן ׁשּדעֹותיו אדם ּכל ְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָֻֻהחכמים.
חכם. ְִָָָנקרא

מּדעהּומי‰. ויתרחק ּביֹותר, עצמֹו על מדקּדק ׁשהּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָ
חסיד נקרא זה, לצד אֹו זה לצד מעט מיּבינֹונית ּכיצד? . ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

רּוח ׁשפל ויהיה האחרֹון, הּקצה עד הּלב מּגבּה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹׁשּיתרחק
נתרחק ואם חסידּות. מּדת היא וזֹו חסיד; נקרא - ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָּביֹותר
מּדת היא וזֹו חכם; נקרא - ענו ויהיה ּבלבד, האמצע ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָעד
הראׁשֹונים וחסידים הּדעֹות. ּכל ׁשאר זֹו, ּדר ועל ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָחכמה.
הּקצוֹות: ׁשּתי ּכנגד האמצעית מּדר ׁשּלהן ּדעֹות מּטין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהיּו
ּדעה ויׁש האחרֹון, הּקצה ּכנגד אֹותּה ׁשּמּטין ּדעה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָיׁש
מּׁשּורת לפנים הּוא וזה הראׁשֹון; הּקצה ּכנגד אֹותּה ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּמּטין

והם הּבינֹונּיים, אּלּו ּבדרכים ללכת אנּו ּומצּוין ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻהּדין.
ּבדרכיו" "והלכּת ׁשּנאמר: והיׁשרים, הּטֹובים .הּדרכים ְְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָָָָ

.Âאּתהלּמדּוּכ אף חּנּון, נקרא הּוא מה זֹו: מצוה ּבפרּוׁש ְְְְִִִֵַַַַָָָָ
מה רחּום; היה אּתה אף רחּום, נקרא הּוא מה חּנּון; ְֱֱִֵֵַַַַַַַָָהיה
קראּו זֹו ּדר ועל קדֹוׁש. היה אּתה אף קדֹוׁש, נקרא ְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָהּוא
חסד', ורב אּפים אר' הּכּנּויין, אֹותן ּבכל לאל ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּנביאים
להֹודיע - ּבהן וכּיֹוצא ו'חזק' 'ּגּבֹור' 'ּתמים', ויׁשר', ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָ'צּדיק
עצמֹו להנהיג אדם וחּיב הן, ויׁשרים טֹובים ּדרכים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשאּלּו

ּכחֹו. ּכפי ּולהּדּמֹות ְְִִֶַָֹּבהן
.Êּבֹו?וכיצד ׁשּיּקבעּו עד אּלּו ּבדעֹות עצמֹו אדם ירּגיל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ

הּדעֹות ּפי על ׁשעֹוׂשה ּבּמעׂשים ויׁשּלׁש ויׁשנה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַיעׂשה
עליו קּלים מעׂשיהן ׁשּיהיּו עד ּתמיד, ּבהן ויחזר ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהאמצעּיֹות,
ׁשהּׁשמֹות ּולפי ּבנפׁשֹו. הּדעֹות ויּקבעּו טרח, ּבהם יהיה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹולא
חּיבין ׁשאנּו הּבינֹונית הּדר הן הּיֹוצר, ּבהן ׁשּנקרא ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהאּלּו
אברהם ׁשּלּמדּה והיא ה''; ּדר' זֹו ּדר נקראת - ּבּה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָללכת

לבניו ּבניואבינּו את יצּוה אׁשר למען ידעּתיו, "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
מביא זֹו, ּבדר וההֹול ה'". ּדר וׁשמרּו אחריו, ּביתֹו ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָואת
אברהם על ה' הביא "למען ׁשּנאמר: לעצמֹו, ּוברכה ְְְְְֱִֶֶַַַַַַָָָָָָטֹובה

עליו". ּדּבר אׁשר ֲִֶֶֶָָאת

ה'תשע"ב ניסן ג' שני יום

ב ¤¤ּפרק

מרחֹולי‡. והּמתֹוק מתֹוק הּמר טֹועמין מןהּגּוף, ויׁש . ְְֲִִֵֵַַַַַָָ
ראּויין ׁשאינן למאכלֹות ותאב ׁשּמתאּוה מי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהחֹולים
הּטֹובים, הּמאכלֹות וׂשֹונא והּפחם, העפר ּכגֹון ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָלאכילה,
אדם ּבני ּכ החלי. רב לפי הּכל - והּבׂשר הּפת ְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹֹֹּכגֹון
הרעֹות, הּדעֹות ואֹוהבין מתאּוין - חֹולֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּנפׁשֹותיהם
ּכבדה והיא ּבּה, ללכת ּומתעּצלין הּטֹובה, הּדר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָוׂשֹונאין
הּללּו: ּבאנׁשים אֹומר יׁשעיהּו וכן חלים. לפי למאד, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹעליהם
ואֹור לאֹור חׁש ׂשמים רע, ולּטֹוב טֹוב לרע האֹומרים ְְְְִִֶַַָָָָֹ"הֹוי
נאמר: ועליהם למר". ּומתֹוק למתֹוק מר ׂשמים ,ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹלחׁש
ּתּקנת היא ּומה ."חׁש ּבדרכי ללכת - יׁשר ארחֹות ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ"העזבים
הּנפׁשֹות, רֹופאי ׁשהן החכמים, אצל ילכּו הּנפׁשֹות? ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָחֹולי

ּבּדעֹות חלים לּדרוירּפאּו ׁשּיחזירּום עד אֹותם, ׁשּמלּמדים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
הֹולכים ואינם ׁשּלהם, הרעֹות ּבּדעֹות והּמּכירים ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּטֹובה.
"ּומּוסר, ׁשלמה: אמר עליהם - אֹותם לרּפא החכמים ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹאצל

ּבזּו". ֱִִָאוילים
אֹומריםוכיצד·. - חמה ּבעל ׁשהּוא מי רפּואתם? היא ְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

ויל ּכלל; ירּגיׁש לא וקּלל, הּכה ׁשאם עצמֹו, להנהיג ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֻֻלֹו
ּגבּה היה ואם מּלּבֹו. החמה ׁשּתעקר עד מרּבה, זמן זֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻּבדר

הרּבה ּבבּזיֹון עצמֹו ינהיג - הּכל,לב מן למּטה ויׁשב , ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָֹ
וכּיֹוצא לֹובׁשיהם, את המבּזים סחבֹות ּבלֹויי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹוילּבׁש
לּדר ויחזר מּמּנּו, הּלב ּגבּה ׁשּיעקר עד אּלּו, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּבדברים
האמצעית, לּדר ולכׁשּיחזר הּטֹובה; ּדר ׁשהיא ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹהאמצעית,

ועל ימיו. ּכל ּבּה אםיל הּדעֹות: ּכל ּבׁשאר יעׂשה זה קו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
וינהג הּׁשני, לּקצה עצמֹו ירחיק האחד, לּקצה רחֹוק ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהיה
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ּבינֹונית מּדה והיא הּטֹובה, לּדר ׁשּיחזר עד מרּבה זמן ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻּבֹו
ודעה. ּדעה ְְֵֵֶָָָׁשּבכל

אּלאויׁש‚. ּבבינֹונית, ּבהן לנהג לאדם לֹו ׁשאסּור ּדעֹות ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹ
ּדר ׁשאין הּלב; ּגבּה והּוא - האחר הּקצה עד ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹיתרחק
רּוח ׁשפל ׁשּיהיה אּלא ּבלבד, ענו האדם ׁשּיהיה ,הּטֹובה ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
"ענו רּבנּו ּבמׁשה נאמר ּולפיכ למאד. נמּוכה רּוחֹו ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹותהיה

"ענו" נאמר ולא 'מאדמאד", חכמים, צּוּו ּולפיכ ּבלבד. ְְְְְֱֲִִִִֶַַָָָָֹֹֹ
ּכפר - לּבֹו הּמגּביּה ׁשּכל אמרּו, ועֹוד רּוח'. ׁשפל הוי ְְְְְֱִִֵֶַַַַַַָָָֹמאד
ועֹוד ."אלהי ה' את וׁשכחּת ,לבב "ורם ׁשּנאמר: ְְְְְֱֱִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבעּקר,

ּביּה ּדאית ּבׁשּמתא -]אמרּו: בו שיש מי בחרם ּגּסּות[יהא ְְְְִֵַַָָ
מקצתּה ואפּלּו היאהרּוח, רעה ּדעה הּכעס, וכן למאד;. עד ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹ

עצמֹו וילּמד האחר, הּקצה עד מּמּנה ׁשּיתרחק לאדם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָוראּוי
רצה ואם עליו. לכעס ׁשראּוי ּדבר על ואפּלּו יכעס, ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹֹׁשּלא
היה אם הּצּבּור על אֹו ּביתֹו, ּובני ּבניו על אימה ְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָלהטיל
עצמֹו יראה - למּוטב ׁשּיחזרּו ּכדי עליהן לכעס ורצה ְְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּפרנס,
ּבינֹו מיּׁשבת ּדעּתֹו ותהיה ליּסרם, ּכדי ּכֹועס ׁשהּוא ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֻּבפניהם
והּוא ּכעסֹו, ּבׁשעת איׁש מדּמה ׁשהּוא ּכאדם עצמֹו, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָלבין
ּכאּלּו הּכֹועס, 'ּכל הראׁשֹונים: חכמים אמרּו ּכֹועס. ְְֲִִִִֵֵֵַָָָָאינֹו
הּוא, חכם אם - הּכֹועס ׁשּכל ואמרּו, זרה'. עבֹודה ְְֲִֵֵֶַָָָָָָָעֹובד
מסּתּלקת נבּואתֹו הּוא, נביא ואם מּמּנּו, מסּתּלקת ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָחכמתֹו

לה צּוּו לפיכ חּיים; חּייהם אין ּכעס, ּבעלי מןמּמּנּו. תרחק ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ
לדברים אפּלּו ירּגיׁש ׁשּלא עצמֹו ׁשּינהיג עד ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָֹהּכעס,
הן הּצּדיקים: ודר הּטֹובה, הּדר היא וזֹו ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָהּמכעיסין.
מׁשיבין; ואינן חרּפתן, ׁשֹומעין עֹולבין; ואינן ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶָָָָָנעלבין,
אֹומר: הּכתּוב עליהם ּביּסּורין. ּוׂשמחים מאהבה, ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָעֹוׂשים

ּבגברתֹו". הּׁשמׁש ּכצאת ְְְֲִֵֶֶַָָֹֻ"ואהביו,
ּבׁשתיקהלעֹולם„. אדם ּבדברירּבה אּלא ידּבר ולא , ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

על אמרּו ּגּופֹו. לחּיי להן צרי ׁשהּוא ּבדברים אֹו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָחכמה
ימיו ּכל ּבטלה ׂשיחה ׂשח ׁשּלא הּקדֹוׁש, רּבנּו ּתלמיד ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹרב,
ירּבה לא הּגּוף, ּבצרכי ואפּלּו אדם. ּכל רב ׂשיחת היא וזֹו -ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹֹ
הּמרּבה 'ּכל ואמרּו: חכמים צּוּו זה ועל ּדברים. ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָאדם
אּלא טֹוב, לּגּוף מצאתי 'לא ואמרּו: חטא'; מביא ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹּדברים,

וכן החכםׁשתיקה'. ּדברי יהיּו - חכמה ּובדברי ּתֹורה ּבדברי ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָ
ועניניהם שלהם]מעטים, חכמים[תוכן ׁשּצּוּו והּוא מרּבים. ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָֻ

אם אבל קצרה'. ּדר לתלמידֹו אדם יׁשנה 'לעֹולם ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָואמרּו:
זה ועל סכלּות; זֹו הרי מּועט, והענין מרּבין הּדברים ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֻהיּו
ּדברים". ּברב ּכסיל וקֹול ענין, ּברב החלֹום ּבא "ּכי ְְְְְְֱֲִִִִֶַַָָָֹֹנאמר:

ׁשתיקהסיג‰. ולאלחכמה, להׁשיב, ימהר לא ,לפיכ . ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֹ
צעקה, ּבלא ונחת, ּבׁשּובה לּתלמידים וילּמד לדּבר; ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹירּבה
חכמים, "ּדברי אֹומר: ׁשּׁשלמה הּוא לׁשֹון. אריכּות ְְְֲֲִִִֵֵֶָָֹֹֹּבלא

נׁשמעים". ְְִִַַָּבנחת
.Âולאאסּור ּופּתּוי. חלקֹות ּבדברי עצמֹו להנהיג לאדם ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹ

ּבּלב ואחת ּבּפה אחת ּכברֹוּתהיה ּתֹוכֹו אּלא [פנימיותו, ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָ
לגנבכחיצוניותו] ואסּור ׁשּבּפה. הּדבר הּוא ׁשּבּלב, והענין ;ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּבׂשר לגֹוי ימּכר לא ּכיצד? הּגֹוי. ּדעת ואפּלּו הּברּיֹות, ְְְְֲִִִֵַַַַַַַַַֹֹּדעת
ׁשל מנעל ולא ׁשחּוטה, ּבכלל בהמה]נבלה מתה[עור ְְְְְִִֵֵֶַָָָָֹ

יסרהב ולא ׁשחּוטה. ׁשל מנעל ּבחברֹו[יפציר]ּבמקֹום ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹ

ּבתקרבת לֹו וירּבה אֹוכל, ׁשאינֹו יֹודע והּוא אצלֹו, ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹׁשּיאכל
מאכל] חבּיֹות[דברי לֹו יפּתח ולא מקּבל; ׁשאינֹו יֹודע והּוא ,ְְְְִִֵֵֵֶַַַָֹ

לפּתֹותֹו ּכדי למכרן, אֹותן לפּתח צרי [לשקר]ׁשהּוא ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹ
אחת מּלה אפּלּו ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפתח. ּכבֹודֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּבׁשביל

אּלא אסּורה; הּדעת, ּגנבת וׁשל ּפּתּוי ורּוחׁשל אמת ׂשפת ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
והּוֹות עמל מּכל טהֹור ולב שקרים]נכֹון, -]. ְְִֵַָָָָָ

.Êׂשחֹוקלא ּבעל אדם ליצנות]והתליהיה עצב[- ולא , ְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹֹ
ראׁש וקּלּות 'ׂשחֹוק חכמים: אמרּו ּכ ׂשמח. אּלא - ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹואֹונן
ולא ּבׂשחֹוק, ּפרּוץ אדם יהא ׁשּלא וצּוּו, לערוה'. מרּגילין -ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹֹ
יפֹות. ּפנים ּבסבר האדם ּכל את מקּביל אּלא ּומתאּבל; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָעצב
ּובטל עצל ולא להֹון, נבהל רחבה, נפׁש ּבעל יהיה לא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹוכן
ּבּתֹורה; ועֹוסק עסק, מעט טֹובה: עין ּבעל אּלא ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמּמלאכה,
ּבעל לא יהיה ולא ּבֹו. יׂשמח חלקֹו, ׁשהּוא הּמעט ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַֹֹואֹותֹו
אחר רֹודף ולא ּתאוה ּבעל ולא קנאה, ּבעל ולא ְְְְְֲִֵַַַַַַַָָָָֹֹֹקטטה
והּכבֹוד, והּתאוה 'הּקנאה חכמים: אמרּו ּכ ְְְְֲֲִִַַַַַָָָָָָָהּכבֹוד.
ּבּמּדה יל - ּדבר ׁשל ּכללֹו העֹולם'. מן האדם את ְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָמֹוציאין
מכּונֹות ּדעֹותיו ּכל ׁשּיהיּו עד ודעה, ּדעה ׁשּבכל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻהּבינֹונית

יּכנּו" ּדרכי "וכל אֹומר: ׁשּׁשלמה והּוא .ּבאמצעית; ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָֹֹֹ

ה'תשע"ב ניסן ד' שלישי יום

גּפרק ¤¤

ּבהןׁשּמא‡. וכּיֹוצא והּכבֹוד והּתאוה 'הֹואיל אדם: יאמר ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ
מהןּדר אפרׁש העֹולם, מן האדם את ּומֹוציאין הן רעה ְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹ

ולא ּבׂשר יאכל ׁשּלא עד האחרֹון', לּצד ואתרחק ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹּביֹותר
ילּבׁש ולא נאה ּבדירה יׁשב ולא אּׁשה יּׂשא ולא יין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹֹֹיׁשּתה
ּכגֹון ּבהן, וכּיֹוצא הּקׁשה והּצמר הּׂשק אּלא נאה ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָמלּבּוׁש
המהּל ּבּה. ליל ואסּור היא, רעה ּדר זֹו ּגם - אדם ְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכמרי
עליו "וכּפר ּבנזיר: אֹומר הּוא הרי 'חֹוטא'. נקרא זֹו, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּבדר
ׁשּלא נזיר אם 'ּומה חכמים: אמרּו הּנפׁש"; על חטא ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹמאׁשר
ּדבר, מּכל עצמֹו הּמֹונע - ּכּפרה צרי הּיין, מן אּלא ְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָּפרׁש

לפיכ וכּמה'. ּכּמה אחת אדםצּוּועל ימנע ׁשּלא חכמים, ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹ
אֹוסר יהיה ולא ּבלבד, הּתֹורה ׁשּמנעה מּדברים אּלא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹעצמֹו
אמרּו ּכ הּמּתרין. ּדברים על ּובׁשבּועֹות ּבנדרים ְְְְְִִִִִַַַָָָָָֻעצמֹו
אֹוסר ׁשאּתה אּלא ּתֹורה, ּׁשאסרה מה ּדּי 'לא ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹחכמים:

אחרים' ּדברים עלי- ּתמיד ׁשּמתעּנין אּלּו הּזה, ּובּכלל !? ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
עצמֹו מסּגף אדם ׁשּיהא חכמים ואסרּו טֹובה, ּבדר ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאינן
ׁשלמה צּוה ּבהן, וכּיֹוצא האּלּו הּדברים ּכל ועל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹּבתענית.
לּמה - יֹותר ּתתחּכם ואל הרּבה, צּדיק ּתהי "אל ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָואמר:

ִֵּתּׁשֹומם".
.·צריּברּו הּׁשם את לידע ּכּלם, מעׂשיו ּכל ׁשּיכּון אדם ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ

לעּמת הּכל ודּבּורֹו, וקּומֹו ׁשבּתֹו ויהיה ּבלבד; ְְְְְְְִִִִֶַַַֹֻהּוא,
מלאכה[למטרת] יעׂשה אֹו ויּתן ּכׁשּיּׂשא ּכיצד? הּדבר. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָזה

יעׂשה אּלא ּבלבד, ממֹון קּבּוץ ּבלּבֹו יהיה לא ׂשכר, ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹלּטל
מאכילה להן, צרי ׁשהּגּוף ּדברים ׁשּימצא ּכדי הּללּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּדברים
ויׁשּתה ּכׁשּיאכל וכן אּׁשה. ּונׂשיאת ּבית ויׁשיבת ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹּוׁשתּיה
להנֹות ּכדי הּללּו ּדברים לעׂשֹות לּבֹו על יׂשים לא ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֹֹויבעל,
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ּבינֹונית מּדה והיא הּטֹובה, לּדר ׁשּיחזר עד מרּבה זמן ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻּבֹו
ודעה. ּדעה ְְֵֵֶָָָׁשּבכל

אּלאויׁש‚. ּבבינֹונית, ּבהן לנהג לאדם לֹו ׁשאסּור ּדעֹות ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹ
ּדר ׁשאין הּלב; ּגבּה והּוא - האחר הּקצה עד ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹיתרחק
רּוח ׁשפל ׁשּיהיה אּלא ּבלבד, ענו האדם ׁשּיהיה ,הּטֹובה ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
"ענו רּבנּו ּבמׁשה נאמר ּולפיכ למאד. נמּוכה רּוחֹו ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹותהיה

"ענו" נאמר ולא 'מאדמאד", חכמים, צּוּו ּולפיכ ּבלבד. ְְְְְֱֲִִִִֶַַָָָָֹֹֹ
ּכפר - לּבֹו הּמגּביּה ׁשּכל אמרּו, ועֹוד רּוח'. ׁשפל הוי ְְְְְֱִִֵֶַַַַַַָָָֹמאד
ועֹוד ."אלהי ה' את וׁשכחּת ,לבב "ורם ׁשּנאמר: ְְְְְֱֱִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבעּקר,

ּביּה ּדאית ּבׁשּמתא -]אמרּו: בו שיש מי בחרם ּגּסּות[יהא ְְְְִֵַַָָ
מקצתּה ואפּלּו היאהרּוח, רעה ּדעה הּכעס, וכן למאד;. עד ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹ

עצמֹו וילּמד האחר, הּקצה עד מּמּנה ׁשּיתרחק לאדם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָוראּוי
רצה ואם עליו. לכעס ׁשראּוי ּדבר על ואפּלּו יכעס, ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹֹׁשּלא
היה אם הּצּבּור על אֹו ּביתֹו, ּובני ּבניו על אימה ְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָלהטיל
עצמֹו יראה - למּוטב ׁשּיחזרּו ּכדי עליהן לכעס ורצה ְְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּפרנס,
ּבינֹו מיּׁשבת ּדעּתֹו ותהיה ליּסרם, ּכדי ּכֹועס ׁשהּוא ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֻּבפניהם
והּוא ּכעסֹו, ּבׁשעת איׁש מדּמה ׁשהּוא ּכאדם עצמֹו, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָלבין
ּכאּלּו הּכֹועס, 'ּכל הראׁשֹונים: חכמים אמרּו ּכֹועס. ְְֲִִִִֵֵֵַָָָָאינֹו
הּוא, חכם אם - הּכֹועס ׁשּכל ואמרּו, זרה'. עבֹודה ְְֲִֵֵֶַָָָָָָָעֹובד
מסּתּלקת נבּואתֹו הּוא, נביא ואם מּמּנּו, מסּתּלקת ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָחכמתֹו

לה צּוּו לפיכ חּיים; חּייהם אין ּכעס, ּבעלי מןמּמּנּו. תרחק ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ
לדברים אפּלּו ירּגיׁש ׁשּלא עצמֹו ׁשּינהיג עד ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָֹהּכעס,
הן הּצּדיקים: ודר הּטֹובה, הּדר היא וזֹו ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָהּמכעיסין.
מׁשיבין; ואינן חרּפתן, ׁשֹומעין עֹולבין; ואינן ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶָָָָָנעלבין,
אֹומר: הּכתּוב עליהם ּביּסּורין. ּוׂשמחים מאהבה, ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָעֹוׂשים

ּבגברתֹו". הּׁשמׁש ּכצאת ְְְֲִֵֶֶַָָֹֻ"ואהביו,
ּבׁשתיקהלעֹולם„. אדם ּבדברירּבה אּלא ידּבר ולא , ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

על אמרּו ּגּופֹו. לחּיי להן צרי ׁשהּוא ּבדברים אֹו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָחכמה
ימיו ּכל ּבטלה ׂשיחה ׂשח ׁשּלא הּקדֹוׁש, רּבנּו ּתלמיד ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹרב,
ירּבה לא הּגּוף, ּבצרכי ואפּלּו אדם. ּכל רב ׂשיחת היא וזֹו -ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹֹ
הּמרּבה 'ּכל ואמרּו: חכמים צּוּו זה ועל ּדברים. ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָאדם
אּלא טֹוב, לּגּוף מצאתי 'לא ואמרּו: חטא'; מביא ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹּדברים,

וכן החכםׁשתיקה'. ּדברי יהיּו - חכמה ּובדברי ּתֹורה ּבדברי ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָ
ועניניהם שלהם]מעטים, חכמים[תוכן ׁשּצּוּו והּוא מרּבים. ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָֻ

אם אבל קצרה'. ּדר לתלמידֹו אדם יׁשנה 'לעֹולם ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָואמרּו:
זה ועל סכלּות; זֹו הרי מּועט, והענין מרּבין הּדברים ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֻהיּו
ּדברים". ּברב ּכסיל וקֹול ענין, ּברב החלֹום ּבא "ּכי ְְְְְְֱֲִִִִֶַַָָָֹֹנאמר:

ׁשתיקהסיג‰. ולאלחכמה, להׁשיב, ימהר לא ,לפיכ . ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֹ
צעקה, ּבלא ונחת, ּבׁשּובה לּתלמידים וילּמד לדּבר; ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹירּבה
חכמים, "ּדברי אֹומר: ׁשּׁשלמה הּוא לׁשֹון. אריכּות ְְְֲֲִִִֵֵֶָָֹֹֹּבלא

נׁשמעים". ְְִִַַָּבנחת
.Âולאאסּור ּופּתּוי. חלקֹות ּבדברי עצמֹו להנהיג לאדם ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹ

ּבּלב ואחת ּבּפה אחת ּכברֹוּתהיה ּתֹוכֹו אּלא [פנימיותו, ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָ
לגנבכחיצוניותו] ואסּור ׁשּבּפה. הּדבר הּוא ׁשּבּלב, והענין ;ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּבׂשר לגֹוי ימּכר לא ּכיצד? הּגֹוי. ּדעת ואפּלּו הּברּיֹות, ְְְְֲִִִֵַַַַַַַַַֹֹּדעת
ׁשל מנעל ולא ׁשחּוטה, ּבכלל בהמה]נבלה מתה[עור ְְְְְִִֵֵֶַָָָָֹ

יסרהב ולא ׁשחּוטה. ׁשל מנעל ּבחברֹו[יפציר]ּבמקֹום ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹ

ּבתקרבת לֹו וירּבה אֹוכל, ׁשאינֹו יֹודע והּוא אצלֹו, ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹׁשּיאכל
מאכל] חבּיֹות[דברי לֹו יפּתח ולא מקּבל; ׁשאינֹו יֹודע והּוא ,ְְְְִִֵֵֵֶַַַָֹ

לפּתֹותֹו ּכדי למכרן, אֹותן לפּתח צרי [לשקר]ׁשהּוא ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹ
אחת מּלה אפּלּו ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפתח. ּכבֹודֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּבׁשביל

אּלא אסּורה; הּדעת, ּגנבת וׁשל ּפּתּוי ורּוחׁשל אמת ׂשפת ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
והּוֹות עמל מּכל טהֹור ולב שקרים]נכֹון, -]. ְְִֵַָָָָָ

.Êׂשחֹוקלא ּבעל אדם ליצנות]והתליהיה עצב[- ולא , ְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹֹ
ראׁש וקּלּות 'ׂשחֹוק חכמים: אמרּו ּכ ׂשמח. אּלא - ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹואֹונן
ולא ּבׂשחֹוק, ּפרּוץ אדם יהא ׁשּלא וצּוּו, לערוה'. מרּגילין -ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹֹ
יפֹות. ּפנים ּבסבר האדם ּכל את מקּביל אּלא ּומתאּבל; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָעצב
ּובטל עצל ולא להֹון, נבהל רחבה, נפׁש ּבעל יהיה לא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹוכן
ּבּתֹורה; ועֹוסק עסק, מעט טֹובה: עין ּבעל אּלא ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמּמלאכה,
ּבעל לא יהיה ולא ּבֹו. יׂשמח חלקֹו, ׁשהּוא הּמעט ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַֹֹואֹותֹו
אחר רֹודף ולא ּתאוה ּבעל ולא קנאה, ּבעל ולא ְְְְְֲִֵַַַַַַַָָָָֹֹֹקטטה
והּכבֹוד, והּתאוה 'הּקנאה חכמים: אמרּו ּכ ְְְְֲֲִִַַַַַָָָָָָָהּכבֹוד.
ּבּמּדה יל - ּדבר ׁשל ּכללֹו העֹולם'. מן האדם את ְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָמֹוציאין
מכּונֹות ּדעֹותיו ּכל ׁשּיהיּו עד ודעה, ּדעה ׁשּבכל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻהּבינֹונית

יּכנּו" ּדרכי "וכל אֹומר: ׁשּׁשלמה והּוא .ּבאמצעית; ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָֹֹֹ

ה'תשע"ב ניסן ד' שלישי יום

גּפרק ¤¤

ּבהןׁשּמא‡. וכּיֹוצא והּכבֹוד והּתאוה 'הֹואיל אדם: יאמר ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ
מהןּדר אפרׁש העֹולם, מן האדם את ּומֹוציאין הן רעה ְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹ

ולא ּבׂשר יאכל ׁשּלא עד האחרֹון', לּצד ואתרחק ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹּביֹותר
ילּבׁש ולא נאה ּבדירה יׁשב ולא אּׁשה יּׂשא ולא יין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹֹֹיׁשּתה
ּכגֹון ּבהן, וכּיֹוצא הּקׁשה והּצמר הּׂשק אּלא נאה ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָמלּבּוׁש
המהּל ּבּה. ליל ואסּור היא, רעה ּדר זֹו ּגם - אדם ְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכמרי
עליו "וכּפר ּבנזיר: אֹומר הּוא הרי 'חֹוטא'. נקרא זֹו, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּבדר
ׁשּלא נזיר אם 'ּומה חכמים: אמרּו הּנפׁש"; על חטא ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹמאׁשר
ּדבר, מּכל עצמֹו הּמֹונע - ּכּפרה צרי הּיין, מן אּלא ְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָּפרׁש

לפיכ וכּמה'. ּכּמה אחת אדםצּוּועל ימנע ׁשּלא חכמים, ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹ
אֹוסר יהיה ולא ּבלבד, הּתֹורה ׁשּמנעה מּדברים אּלא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹעצמֹו
אמרּו ּכ הּמּתרין. ּדברים על ּובׁשבּועֹות ּבנדרים ְְְְְִִִִִַַַָָָָָֻעצמֹו
אֹוסר ׁשאּתה אּלא ּתֹורה, ּׁשאסרה מה ּדּי 'לא ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹחכמים:

אחרים' ּדברים עלי- ּתמיד ׁשּמתעּנין אּלּו הּזה, ּובּכלל !? ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
עצמֹו מסּגף אדם ׁשּיהא חכמים ואסרּו טֹובה, ּבדר ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאינן
ׁשלמה צּוה ּבהן, וכּיֹוצא האּלּו הּדברים ּכל ועל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹּבתענית.
לּמה - יֹותר ּתתחּכם ואל הרּבה, צּדיק ּתהי "אל ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָואמר:

ִֵּתּׁשֹומם".
.·צריּברּו הּׁשם את לידע ּכּלם, מעׂשיו ּכל ׁשּיכּון אדם ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ

לעּמת הּכל ודּבּורֹו, וקּומֹו ׁשבּתֹו ויהיה ּבלבד; ְְְְְְְִִִִֶַַַֹֻהּוא,
מלאכה[למטרת] יעׂשה אֹו ויּתן ּכׁשּיּׂשא ּכיצד? הּדבר. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָזה

יעׂשה אּלא ּבלבד, ממֹון קּבּוץ ּבלּבֹו יהיה לא ׂשכר, ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹלּטל
מאכילה להן, צרי ׁשהּגּוף ּדברים ׁשּימצא ּכדי הּללּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּדברים
ויׁשּתה ּכׁשּיאכל וכן אּׁשה. ּונׂשיאת ּבית ויׁשיבת ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹּוׁשתּיה
להנֹות ּכדי הּללּו ּדברים לעׂשֹות לּבֹו על יׂשים לא ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֹֹויבעל,
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לח הּמתֹוק אּלא וׁשֹותה אֹוכל ׁשאינֹו ׁשּנמצא עד ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבלבד,
ּכדי ויׁשּתה, ּכׁשּיאכל לּבֹו על יׂשים אּלא להנֹות; ּכדי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹויבעל
ׁשהח ּכל יאכל לא ,לפיכ ּבלבד. ואבריו ּגּופֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹלהברֹות
הּמֹועילין ּדברים יאכל אּלא והחמֹור, הּכלב ּכמֹו ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹמתאּוה,
לּגּוף, הרעים ּדברים יאכל ולא מתּוקים. אם מרים אם ְְְִִִִִִַַָָָָֹֹלֹו,
- חם ּבׁשרֹו ׁשהיה מי ּכיצד? .לח מתּוקין ׁשהן ּפי על ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאף
ׁשלמה ׁשאמר ּכענין יין, יׁשּתה ולא ּדבׁש ולא ּבׂשר יאכל ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹֹֹלא

מי וׁשֹותה טֹוב", לא הרּבֹות ּדבׁש "אכל מׁשל: העלׁשיןּדר ְְְֳִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
צמח] אֹוכל[מין ׁשהּוא ׁשּנמצא מר; ׁשהּוא ּפי על אף ,ְִִֵֶֶֶַַַָ

הֹואיל ׁשלם, ויעמד ׁשּיבריא ּכדי ּבלבד רפּואה ּדר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוׁשֹותה
ּכׁשּיבעל, וכן ּוׁשתּיה. ּבאכילה אּלא לחיֹות לאדם אפׁשר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹואי
הּזרע את לקּים ּוכדי ּגּופֹו להברֹות ּכדי אּלא יבעל [-לא ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ

ּבכלההמשכיות] אּלא ׁשּיתאּוה, זמן ּכל ּבֹועל אינֹו ,לפיכ ;ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּדר ּכמֹו זרע ׁשכבת להֹוציא צרי ׁשהּוא ׁשּידע ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָעת

הּזרע. את לקּים אֹו ְְֵֵֶֶַַַָהרפאּות,
ׁשּיהיההּמנהיג‚. לּבֹו על ׂשם אם - הרפּואה ּפי על עצמֹו ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָ

ּבנים לֹו וׁשּיהיּו ּבלבד, חזקים ׁשלמים ואבריו ּגּופֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָּכל
אּלא טֹובה; ּדר זֹו אין - לצרּכֹו ועמלין מלאכּתֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָעֹוׂשין

לּבֹו על נפׁשֹויׂשים ׁשּתהיה ּכדי וחזק, ׁשלם ּגּופֹו ׁשּיהא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ויׂשּתּכל ׁשּיבין אפׁשר ׁשאי ה', את לדעת [ישכיל]יׁשרה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

לּבֹו על ויׂשים ּכֹואב; מאבריו אחד אֹו חֹולה והּוא ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבחכמֹות,
נמצא ּביׂשראל. וגדֹול חכם יהיה אּולי ּבן, לֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּיהיה
אפּלּו ּתמיד, ה' את עֹובד ּכּלן, ימיו ּכל זֹו ּבדר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהמהּל

ׁשּבֹועל ּבׁשעה ואפּלּו ונֹותן, ׁשּנֹוׂשא מּפניּבׁשעה - ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
ׁש עד צרכיו ׁשּימצא ּכדי ּבּכל, ׁשלםׁשּמחׁשבּתֹו ּגּופֹו ּיהיה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּכדי לדעת יׁשן אם יׁשן, ׁשהּוא ּבׁשעה ואפּלּו ה'. את ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹלעבד
יּוכל ולא יחלה, ׁשּלא ּכדי ּגּופֹו וינּוח עליו, ּדעּתֹו ְְְְֱֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּתנּוח
לּמקֹום עבֹודה ׁשּלֹו ׁשנה נמצאת - חֹולה והּוא ה' את ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹלעבד

הּוא ועלּברּו .מעׂשי 'וכל ואמרּו: חכמים צּוּו זה ענין ְְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָ
"ּבכל ּבחכמתֹו: ׁשלמה ׁשאמר והּוא ׁשמים'; לׁשם ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָֹֹיהיּו

ּדעהּו ּדרכי." ְֵֶָָ

ה'תשע"ב ניסן ה' רביעי יום

דּפרק ¤¤

(עבודת)הֹואיל‡. מּדרכי וׁשלם, ּבריא הּגּוף ה'והוית ְְֲִִִֵֵַַַַָָָ
צריהּוא, - חֹולה והּוא ידע, אֹו ׁשּיבין אפׁשר אי ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשהרי

ּולהנהיג הּגּוף, את המאּבדין מּדברים עצמֹו אדם ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָלהרחיק
לא לעֹולם הן: ואּלּו הּמחלימים; הּמברין ּבדברים ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָֹעצמֹו
ּכׁשהּוא אּלא יׁשּתה, ולא רעב; ּכׁשהּוא אּלא אדם, ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹיאכל
זמן ּכל אּלא אחד, רגע ואפּלּו נקביו, יׁשהה ואל ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָצמא.

רגליו את להס אֹו להׁשּתין גדולים]ׁשּצרי יעמד[נקבים , ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹ
ִָמּיד.

ּכרסֹולא·. ׁשּתתמּלא עד אדם ּכמֹויאכל יפחֹות אּלא , ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
מעטרבי אּלא הּמזֹון, ּבתֹו מים יׁשּתה ולא מּׂשבעתֹו. ע ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹ

מה ׁשֹותה ּבמעיו, להתאּכל הּמזֹון ּוכׁשּיתחיל ּביין; ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּומזּוג
ואפּלּו מים, לׁשּתֹות ירּבה ולא לׁשּתֹות. צרי ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָֹּׁשהּוא

יפה, יפה עצמֹו ׁשּיבּדק עד יאכל ולא הּמזֹון. ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹּכׁשּיתאּכל
קדם ׁשּיהּל עד אדם, יאכל לא לנקביו. צרי יהיה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹׁשּמא
יתיּגע אֹו מלאכה, יעׂשה אֹו לחם, ּגּופֹו ׁשּיתחיל עד ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹאכילה

וייגע ּגּופֹו יעּנה - ּדבר ׁשל ּכללֹו אחר. ּבּבקרּביגע יֹום ּכל ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
נפׁשֹו,עד ׁשּתתיּׁשב עד מעט ויׁשקט לחם, ּגּופֹו ׁשּיתחיל ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹ

ּכ ואחר טֹוב; זה הרי ׁשּיגע, אחר ּבחּמין רחץ ואם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָואֹוכל.
ואֹוכל. מעט, ְְֵֶַׁשֹוהה

ּבמקֹומֹולעֹולם‚. יׁשב אדם, ׂשמאל.ּכׁשּיאכל על יּטה אֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
יטּיל, ולא ּגּופֹו יזעזע ולא ייגע ולא ירּכב ולא יהּל ְְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַֹֹֹֹֹולא
אֹו אכילתֹו אחר המטּיל וכל ׁשּבמעיו; הּמזֹון ׁשּיתאּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָעד

וקׁשים. רעים חלאים עצמֹו על מביא זה הרי ְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּיגע,
ׁשעֹותהּיֹום„. ועׂשרים ארּבע ליׁשןוהּלילה, לאדם לֹו ּדי . ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָֹ

ּכדי הּלילה, ּבסֹוף ויהיּו ׁשעֹות; ׁשמֹונה ׁשהּוא ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָׁשליׁשן,
ׁשעֹות, ׁשמֹונה הּׁשמׁש ׁשּתעלה עד ׁשנתֹו מּתחּלת ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּיהא

הּׁשמׁש. ׁשּתעלה קדם מּמּטתֹו עֹומד ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹונמצא
צּדֹולא‰. על אּלא ערּפֹו, על ולא ּפניו, על לא אדם ייׁשן ְְִִֶַַַַָָָָָָֹֹֹ

ימין. צד על הּלילה ּובסֹוף ׂשמאל, צד על הּלילה ּבתחּלת -ְְְְְִִִַַַַַַַַַָָָֹ
ׁשלׁש ּכמֹו אכילה אחר ימּתין אּלא לאכילה, סמּו ייׁשן ְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָֹֹולא

ּבּיֹום. ייׁשן ולא ׁשעֹות. ארּבע ְְִַַַַָֹאֹו
.Âּותאניםּדברים ענבים ּכגֹון מעים, ּבני את המׁשלׁשלין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָ

ּומעי ואבּטיחים ואּגסים ּומעי[פנים]ותּותים הּקּׁשּואים ְְְְֲִִִִִִִִַַַַָ
אכילה.[פנים] קדם ּבּתחּלה, אֹותן אדם אֹוכל - ְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹמלפפֹונֹות

מּבטן ׁשּיצאּו עד מעט ׁשֹוהה אּלא הּמזֹון, עם יערבם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹולא
מאּמצין ׁשהן ּודברים מזֹונֹו. ואֹוכל ּבני[מקשים]העליֹון, את ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָ

ּופריׁשין רּמֹונים ּכגֹון ותּפּוחים[חבושים]מעים, ְְְִִִִִִֵַַ
- אגסים]ּוקרסטמילין ּתכף[מין אֹותן למזֹונֹו,[סמוך]אֹוכל ְְְְִִִֵֵֶַָ

מהן. ירּבה ְְֵֶֶַֹולא
.Êאֹוכלּכׁשּירצה ּכאחד, ּבהמה ּובׂשר עֹוף ּבׂשר לאכל אדם ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

העֹוף ּבׂשר ּבּתחּלהּבּתחּלה אֹוכל עֹוף, ּובׂשר ּביצים וכן ; ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָ
ּבּתחּלה אֹוכל ּגּסה, ּבהמה ּובׂשר ּדּקה ּבהמה ּבׂשר ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָּביצים;
הּכבד. ּומאחר הּקל, ּדבר אדם יקּדים לעֹולם - הּדּקה ְְְְִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָּבׂשר

.Áירּבהּבימֹות ולא הּקרים, מאכלים אֹוכל - החּמה ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹ
-[תבלינים]ּבתבלין הּגׁשמים ּובימֹות החמץ; את ואֹוכל , ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹ

החרּדל מן מעט ואֹוכל ּבתבלין, ּומרּבה החּמין, אכלין ְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָאֹוכל
החלּתית תבלינים]ּומן ועֹוׂשה[מיני הֹול זֹו, ּדר ועל . ְְְִִִֵֶֶֶַַ

ּומקֹום מקֹום ּבכל - החּמים ּובּמקֹומֹות הּקרים ְְְִִַַַַַָָָָּבּמקֹומֹות
לֹו. ָָּכראּוי

.Ëלאדםיׁש וראּוי מאד, עד ּביֹותר רעים ׁשהם מאכלֹות ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ
לעֹולם לאכלן הּמלּוחיםׁשּלא הּגדֹולים הּדגים ּכגֹון - ְְְְְְִִִֶַַַָָָָֹ

והּפטרּיֹות והּכמהין היׁשנה, הּמלּוחה והּגבינה ,היׁשנים, ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָ
ׁשּנדף עד ׁשּׁשהה ותבׁשיל מּגּתֹו, ויין הּיׁשן, הּמליח ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָוהּבׂשר
לּגּוף, אּלּו הרי ּביֹותר; מר אֹו רע ׁשריחֹו מאכל וכל ְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָריחֹו,
ּכמֹו אינם אבל רעים, ׁשהן מאכלֹות ויׁש הּמות. סם ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכמֹו
אּלא מהן לאכל ׁשּלא לאדם ראּוי לפיכ לרע; ְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹהראׁשֹונֹות
מהן מזֹונֹו להיֹות עצמֹו ירּגיל ולא הרּבה, ימים ואחר ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָֹמעט
ּוגבינה, ּגדֹולים, ּדגים ּכגֹון - ּתמיד מזֹונֹו עם לאכלן ְְְְְְִִִִִָָָָָאֹו
ּובׂשר ׁשעֹות, ועׂשרים ארּבע ׁשּנחלב אחר ׁשּׁשהה ְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָוחלב
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והּסּפיר והעדׁשים, והּפֹול, ּגדֹולים, ּותיׁשים ּגדֹולים ְְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָׁשורים
קטנית] והחציר[מין והּכרּוב, מּצֹות, ולחם ׂשעֹורים, ולחם ,ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָ
ירק] אלּו[סוג ּכל והּצנֹון; והחרּדל, והּׁשּומים, והּבצלים, ,ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָ

מעט אּלא מאּלּו לאכל לאדם ראּוי אין הם. רעים ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹמאכלים
לא הּגׁשמים, ּבימֹות ׁשּלא אבל הּגׁשמים; ּובימֹות מאד, ְְְֲִִִִֶַַַָָָֹֹֹעד
לאכלן, ראּוי אין - ּבלבד והעדׁשים והּפֹול ּכלל. מהם ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹיאכל
אֹוכלים והּדלּועין, הּגׁשמים. ּבימֹות ולא החּמה ּבימֹות ְְְְְִִִִִַַַַָָֹֹלא

החּמה. ּבימֹות מעט ְִֵֶַַַָמהן
.Èהּמיםמויׁש עֹוף והן: אּלּו; ּכמֹו ואינן רעים, ׁשהן אכלֹות ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ

ברווז] ּבׁשמן[כגון קלּוי ולחם והּתמרים, הּקטּנים, יֹונה ּובני ,ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
עד צרּכּה ּכל אֹותּה ׁשּנּפּו והּסלת ּבׁשמן, ׁשּנּלֹוׁש לחם ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹאֹו

מרסן ריח ּבּה נׁשאר והּציר[סובין]ׁשּלא דגים], [רוטב ְְְִִֵֶַַַָָֹֻ
דגים]והּמּוריס אּלּו;[שומן מאכילת להרּבֹות ראּוי אין . ְְְְֲִֵֵֵַַַָָ

ּתאותֹו אחר יּמׁש ולא יצרֹו, את וכֹובׁש חכם ׁשהּוא ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹואדם
לרפּואה להם נצר אם אּלא ּכלּום, הּנזּכרים מּכל יאכל ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹולא

ּגּבֹור. זה הרי -ֲִֵֶ
.‡Èירּבהלעֹולם ולא האילנֹות, מּפרֹות עצמֹו אדם ימנע ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹ

רטּבים לֹומר צרי ואין יבׁשין, אפּלּו קדםמהן אבל ; ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֹֻ
החרּובים, וכן ּכחרבֹות. לּגּוף הן הרי צרּכן, ּכל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּיתּבּׁשלּו
מהן אֹוכלין ואין רעים, החמּוצין הּפרֹות וכל לעֹולם. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָרעים
והּתאנים החּמין. ּובּמקֹומֹות החּמה ּבימֹות מעט ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָאּלא
יבׁשין, ּבין רטּבים ּבין לעֹולם, טֹובים והּׁשקדים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָֻוהענבים
על אף אכילתן, יתמיד לא אבל צרּכֹו; ּכל מהן אדם ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹואֹוכל

ּפר מּכל טֹובים ׁשהן האילנֹות.ּפי י ְִִִִִֵֶָָָ
.·Èלּזקניםהּדבׁש ויפה לּקטּנים רע ּבימֹותוהּיין, ׁשּכן וכל , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָ

מה ׁשליׁשי ׁשני החּמה, ּבימֹות לאכל אדם וצרי ְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהּגׁשמים.
הּגׁשמים. ּבימֹות אֹוכל ְִִֵֶַָּׁשהּוא

.‚Èרפיןלעֹולם מעיו ׁשּיהיּו אדם ויהיהיׁשּתּדל ימיו, ּכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ
זמן ׁשּכל - ּברפּואה ּגדֹול ּכלל וזה מעט. לׁשלׁשּול ְְְְְְְִֶֶַַָָָָָָקרֹוב
ּובּמה ּבאים. רעים חלאים ּבקׁשי, יצא אֹו נמנע ְְְֳִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשהראי

נתאּמצּו אם מעיו, אדם ּבחּור[נתקשו]ירּפה היה אם מעט? ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
ּבּבקר ּבּבקר יאכל מתּבלין[צמחים]- ׁשלּוקין, מלּוחין ְְְִִִֶֶַַַָֹֹֹֻ

ּובמּוריס דגים]ּבׁשמן מי[שומן יׁשּתה אֹו ּפת; ּבלא ּובמלח, ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָֹ
היה ואם ּומּוריס. ּומלח ּבׁשמן ּכרּוב, אֹו ּתרדין ׁשל ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשלק
ּכמֹו ויׁשהה ּבּבקר, חּמין ּבמים מזּוג ּדבׁש יׁשּתה - ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹזקן
אחר יֹום ּכן יעׂשה סעּודתֹו. יאכל ּכ ואחר ׁשעֹות, ְְְֲֵֶַַַַַַַַָָָֹארּבע
מעיו. ׁשּירּפּו עד ,לכ צר אם ימים ארּבעה אֹו ׁשלׁשה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹיֹום,

.„Èׁשאדםועֹוד זמן ּכל הּגּוף: ּבבריאּות אמרּו אחר ּכלל ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָ
הרּבה ויגע ׂשבעמתעּמל כריסו]ואינֹו ממלא ּומעיו[אינו , ְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָ

אֹוכל ואפּלּו מתחּזק, וכחֹו עליו ּבא חלי אין - ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹרפין
הרעים; ֲִַָָָמאכלֹות

.ÂËמיוכל אֹו מתעּמל, ואינֹו לבטח יֹוׁשב ׁשהּוא מי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ
נקביו בצרכיו]ׁשּמׁשהה אפּלּו[מתאפק - קׁשין ׁשּמעיו מי אֹו ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָ

ימיו ּכל הרפּואה, ּפי על עצמֹו וׁשמר טֹובים מאכלֹות ְְְֲִִַַַַַָָָָָָָָאכל
ּגּסה ואכילה ּתׁשׁש. וכחֹו מכאֹובים ּכל[רבה]יהיּו לגּוף ְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹ

החלאים רב חלאים. לכל עּקר והיא הּמות, סם ּכמֹו ְְְֳֳִִִִֶֶַַָָָָָָָֹאדם
מּפני אֹו רעים, מאכלים מּפני אּלא אינן האדם, על ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָהּבאים

מּמאכלים אפּלּו ּגּסה, אכילה ואֹוכל ּבטנֹו ממּלא ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָׁשהּוא
- ּולׁשֹונֹו ּפיו "ׁשמר ּבחכמתֹו: אֹומר ׁשּׁשלמה הּוא ְְְְִִֵֵֶָָֹֹֹטֹובים.
רע מאכל מּלאכל ּפיו ׁשֹומר ּכלֹומר, נפׁשֹו"; מּצרֹות ְְֱֲִִִֵֵֶַַַַָָֹֹׁשמר

ּבצרכיו. אּלא מּלדּבר ּולׁשֹונֹו מּלׂשּבע, ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹאֹו
.ÊËימיםּדר מּׁשבעה לּמרחץ אדם ׁשּיּכנס - הרחיצה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ

רעב, ּכׁשהּוא ולא לאכילה, סמּו יּכנס ולא ימים; ְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָֹֹלׁשבעה
להתעּכ הּמזֹון ּכׁשּיתחיל ּגּופֹואּלא ּכל ורֹוחץ ּבמעיו. ל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ׁשהּגּוףּבחּמין ּבחּמין ּבלבד וראׁשֹו ּבהן, נכוה הּגּוף ׁשאין ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹ
ּבפֹוׁשרין ּכ ואחר ּבפֹוׁשרין, ּגּופֹו ירחץ ּכ ואחר ּבהן. ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹנכוה
ּכלל, ראׁשֹו על יעביר ולא ּבצֹונן; ׁשּירחץ עד הּפֹוׁשרין, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָֹֹֹמן
ולא הּגׁשמים. ּבימֹות ּבצֹונן ירחץ ולא צֹונן. ולא ּפֹוׁשרין ְְְְְְְִִִִֵֵַָֹֹֹֹֹלא
אּלא ּבּמרחץ; יארי ולא ּגּופֹו, ּכל ויפר ׁשּיּזיע עד ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹירחץ
ׁשּיּכנס קדם עצמֹו ּובֹודק ויצא. יׁשּתּטף ּגּופֹו, ויפר ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּכׁשּיּזיע
ּבֹודק וכן לנקביו. צרי יהא ׁשּמא ׁשּיצא, ואחר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלּמרחץ,
ּבעילה וקדם אכילה, ואחר אכילה קדם ּתמיד עצמֹו ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹאדם
ויתעּמל, ׁשּייגע ואחר ויתעּמל ׁשּייגע וקדם ּבעילה, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹואחר

ּוכׁשּיעֹור ׁשּייׁשן, סך]וקדם עׂשרה.[- הּכל ְְֲִֵֶֶֶַַָָֹֹ
.ÊÈראׁשֹוּכׁשּיצא ויכּסה ּבגדיו ילּבׁש הּמרחץ, מן אדם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

ואפּלּו[בחדר]ּבּבית קרה; רּוח ּבֹו ּתׁשלט ׁשּלא ּכדי החיצֹון, ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹֹ
ׁשּתתיּׁשב עד ׁשּיצא אחר ויׁשהא להּזהר. צרי החּמה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּבימֹות
יׁשן ואם יאכל. ּכ ואחר החמימּות, ותסּור ּגּופֹו וינּוח ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָֹנפׁשֹו
עד יפה זה הרי - אכילה קדם הּמרחץ מן ּכׁשּיצא ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹמעט
ואין הּמרחץ, מן ּכׁשּיצא קרים מים אדם יׁשּתה לא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹמאד.
עצמֹו, למנע יכֹול אינֹו ואם ּבּמרחץ. יׁשּתה ׁשּלא לֹומר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹצרי

הּמים ּבּמרחץיערב ּבׁשמן ס ואם ויׁשּתה. ּבדבׁש אֹו ּביין ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
טֹוב. זה הרי ׁשּיׁשּתּטף, אחר הּגׁשמים ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָּבימֹות

.ÁÈּדםלא יּקיז ולא ּתמיד, ּדם להּקיז עצמֹו אדם ירּגיל ְְְְִִִִַַַַָָָָָֹֹ
ּביֹותר לֹו צרי היה אם החּמהאּלא ּבימֹות לא יּקיז ולא ; ְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ

ּתׁשרי. ּבימי ּומעט ניסן ּבימי אּלא הּגׁשמים, ּבימֹות ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹולא
ויּכנס ּדם אדם יּקיז ולא ּכלל. יּקיז לא ׁשנה, חמּׁשים ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹֹּומאחר
ׁשּיבֹוא ּבּיֹום ולא ,לּדר ויצא יּקיז ולא אחד; ּביֹום ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹלּמרחץ,
ּׁשהּוא מּמה ּפחֹות ההּקזה, ּביֹום ויׁשּתה ויאכל .הּדר ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹמן

יטּיל. ולא יתעּמל ולא ההּקזה, ּביֹום וינּוח ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָֹֹרגיל;
.ËÈהּגּוףׁשכבת ּכח היא העינים;זרע, ּומאֹור וכלוחּייו ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹ

הּוא אֹובדים. וחּייו ּכלה וכחֹו ּבלה הּגּוף ּביֹותר, ׁשּתצא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹזמן
ּודרכי ,חיל לּנׁשים ּתּתן "אל ּבחכמתֹו: ׁשלמה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשאמר
עליו קֹופצת זקנה - ּבבעילה הּׁשטּוף ּכל מלכין". ,למחֹות ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָ
ּומּׁשחיֹו, מּפיו נֹודף רע וריח ּכהֹות, ועיניו ּתׁשׁש, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹוכחֹו
זקנֹו ּוׂשער נֹוׁשר, עיניו וריסי עיניו וגּבֹות ראׁשֹו ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָֹּוׂשער

רֹובה רגליו ּוׂשער והרּבה[מתרבה]וׁשחיֹו נֹופלֹות, וׁשּניו , ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָ
'אחד הרֹופאים: חכמי אמרּו עליו. ּבאין מאּלּו חּוץ ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָּכאבים
,לפיכ הּתׁשמיׁש'. מרב - והאלף חלאים, ּבׁשאר מת ְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמאלף
ולא ּבטֹובה; להיֹות רצה אם זה, ּבדבר להּזהר האדם ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָָָָֹצרי
מתקּׁשה והּוא ּביֹותר, וחזק ּבריא ּגּופֹו ּכׁשּימצא אּלא ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹיבעל
והּקּׁשּוי אחר, לדבר עצמֹו ּומּסיח לדעּתֹו, ׁשּלא ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָֹהרּבה
הּביצים חּוטי ּוכאּלּו ּולמּטה, מּמתניו ּכבד וימצא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּכׁשהיה;
ׁשּיבעל. לֹו ּורפּואה לבעל, צרי זה - חם ּובׂשרֹו ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָֹֹנמׁשכים,
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והּסּפיר והעדׁשים, והּפֹול, ּגדֹולים, ּותיׁשים ּגדֹולים ְְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָׁשורים
קטנית] והחציר[מין והּכרּוב, מּצֹות, ולחם ׂשעֹורים, ולחם ,ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָ
ירק] אלּו[סוג ּכל והּצנֹון; והחרּדל, והּׁשּומים, והּבצלים, ,ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָ

מעט אּלא מאּלּו לאכל לאדם ראּוי אין הם. רעים ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹמאכלים
לא הּגׁשמים, ּבימֹות ׁשּלא אבל הּגׁשמים; ּובימֹות מאד, ְְְֲִִִִֶַַַָָָֹֹֹעד
לאכלן, ראּוי אין - ּבלבד והעדׁשים והּפֹול ּכלל. מהם ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹיאכל
אֹוכלים והּדלּועין, הּגׁשמים. ּבימֹות ולא החּמה ּבימֹות ְְְְְִִִִִַַַַָָֹֹלא

החּמה. ּבימֹות מעט ְִֵֶַַַָמהן
.Èהּמיםמויׁש עֹוף והן: אּלּו; ּכמֹו ואינן רעים, ׁשהן אכלֹות ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ

ברווז] ּבׁשמן[כגון קלּוי ולחם והּתמרים, הּקטּנים, יֹונה ּובני ,ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
עד צרּכּה ּכל אֹותּה ׁשּנּפּו והּסלת ּבׁשמן, ׁשּנּלֹוׁש לחם ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹאֹו

מרסן ריח ּבּה נׁשאר והּציר[סובין]ׁשּלא דגים], [רוטב ְְְִִֵֶַַַָָֹֻ
דגים]והּמּוריס אּלּו;[שומן מאכילת להרּבֹות ראּוי אין . ְְְְֲִֵֵֵַַַָָ

ּתאותֹו אחר יּמׁש ולא יצרֹו, את וכֹובׁש חכם ׁשהּוא ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹואדם
לרפּואה להם נצר אם אּלא ּכלּום, הּנזּכרים מּכל יאכל ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹולא

ּגּבֹור. זה הרי -ֲִֵֶ
.‡Èירּבהלעֹולם ולא האילנֹות, מּפרֹות עצמֹו אדם ימנע ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹ

רטּבים לֹומר צרי ואין יבׁשין, אפּלּו קדםמהן אבל ; ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֹֻ
החרּובים, וכן ּכחרבֹות. לּגּוף הן הרי צרּכן, ּכל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּיתּבּׁשלּו
מהן אֹוכלין ואין רעים, החמּוצין הּפרֹות וכל לעֹולם. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָרעים
והּתאנים החּמין. ּובּמקֹומֹות החּמה ּבימֹות מעט ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָאּלא
יבׁשין, ּבין רטּבים ּבין לעֹולם, טֹובים והּׁשקדים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָֻוהענבים
על אף אכילתן, יתמיד לא אבל צרּכֹו; ּכל מהן אדם ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹואֹוכל

ּפר מּכל טֹובים ׁשהן האילנֹות.ּפי י ְִִִִִֵֶָָָ
.·Èלּזקניםהּדבׁש ויפה לּקטּנים רע ּבימֹותוהּיין, ׁשּכן וכל , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָ

מה ׁשליׁשי ׁשני החּמה, ּבימֹות לאכל אדם וצרי ְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהּגׁשמים.
הּגׁשמים. ּבימֹות אֹוכל ְִִֵֶַָּׁשהּוא

.‚Èרפיןלעֹולם מעיו ׁשּיהיּו אדם ויהיהיׁשּתּדל ימיו, ּכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ
זמן ׁשּכל - ּברפּואה ּגדֹול ּכלל וזה מעט. לׁשלׁשּול ְְְְְְְִֶֶַַָָָָָָקרֹוב
ּובּמה ּבאים. רעים חלאים ּבקׁשי, יצא אֹו נמנע ְְְֳִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשהראי

נתאּמצּו אם מעיו, אדם ּבחּור[נתקשו]ירּפה היה אם מעט? ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
ּבּבקר ּבּבקר יאכל מתּבלין[צמחים]- ׁשלּוקין, מלּוחין ְְְִִִֶֶַַַָֹֹֹֻ

ּובמּוריס דגים]ּבׁשמן מי[שומן יׁשּתה אֹו ּפת; ּבלא ּובמלח, ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָֹ
היה ואם ּומּוריס. ּומלח ּבׁשמן ּכרּוב, אֹו ּתרדין ׁשל ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשלק
ּכמֹו ויׁשהה ּבּבקר, חּמין ּבמים מזּוג ּדבׁש יׁשּתה - ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹזקן
אחר יֹום ּכן יעׂשה סעּודתֹו. יאכל ּכ ואחר ׁשעֹות, ְְְֲֵֶַַַַַַַַָָָֹארּבע
מעיו. ׁשּירּפּו עד ,לכ צר אם ימים ארּבעה אֹו ׁשלׁשה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹיֹום,

.„Èׁשאדםועֹוד זמן ּכל הּגּוף: ּבבריאּות אמרּו אחר ּכלל ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָ
הרּבה ויגע ׂשבעמתעּמל כריסו]ואינֹו ממלא ּומעיו[אינו , ְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָ

אֹוכל ואפּלּו מתחּזק, וכחֹו עליו ּבא חלי אין - ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹרפין
הרעים; ֲִַָָָמאכלֹות

.ÂËמיוכל אֹו מתעּמל, ואינֹו לבטח יֹוׁשב ׁשהּוא מי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ
נקביו בצרכיו]ׁשּמׁשהה אפּלּו[מתאפק - קׁשין ׁשּמעיו מי אֹו ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָ

ימיו ּכל הרפּואה, ּפי על עצמֹו וׁשמר טֹובים מאכלֹות ְְְֲִִַַַַַָָָָָָָָאכל
ּגּסה ואכילה ּתׁשׁש. וכחֹו מכאֹובים ּכל[רבה]יהיּו לגּוף ְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹ

החלאים רב חלאים. לכל עּקר והיא הּמות, סם ּכמֹו ְְְֳֳִִִִֶֶַַָָָָָָָֹאדם
מּפני אֹו רעים, מאכלים מּפני אּלא אינן האדם, על ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָהּבאים

מּמאכלים אפּלּו ּגּסה, אכילה ואֹוכל ּבטנֹו ממּלא ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָׁשהּוא
- ּולׁשֹונֹו ּפיו "ׁשמר ּבחכמתֹו: אֹומר ׁשּׁשלמה הּוא ְְְְִִֵֵֶָָֹֹֹטֹובים.
רע מאכל מּלאכל ּפיו ׁשֹומר ּכלֹומר, נפׁשֹו"; מּצרֹות ְְֱֲִִִֵֵֶַַַַָָֹֹׁשמר

ּבצרכיו. אּלא מּלדּבר ּולׁשֹונֹו מּלׂשּבע, ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹאֹו
.ÊËימיםּדר מּׁשבעה לּמרחץ אדם ׁשּיּכנס - הרחיצה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ

רעב, ּכׁשהּוא ולא לאכילה, סמּו יּכנס ולא ימים; ְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָֹֹלׁשבעה
להתעּכ הּמזֹון ּכׁשּיתחיל ּגּופֹואּלא ּכל ורֹוחץ ּבמעיו. ל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ׁשהּגּוףּבחּמין ּבחּמין ּבלבד וראׁשֹו ּבהן, נכוה הּגּוף ׁשאין ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹ
ּבפֹוׁשרין ּכ ואחר ּבפֹוׁשרין, ּגּופֹו ירחץ ּכ ואחר ּבהן. ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹנכוה
ּכלל, ראׁשֹו על יעביר ולא ּבצֹונן; ׁשּירחץ עד הּפֹוׁשרין, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָֹֹֹמן
ולא הּגׁשמים. ּבימֹות ּבצֹונן ירחץ ולא צֹונן. ולא ּפֹוׁשרין ְְְְְְְִִִִֵֵַָֹֹֹֹֹלא
אּלא ּבּמרחץ; יארי ולא ּגּופֹו, ּכל ויפר ׁשּיּזיע עד ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹירחץ
ׁשּיּכנס קדם עצמֹו ּובֹודק ויצא. יׁשּתּטף ּגּופֹו, ויפר ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּכׁשּיּזיע
ּבֹודק וכן לנקביו. צרי יהא ׁשּמא ׁשּיצא, ואחר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלּמרחץ,
ּבעילה וקדם אכילה, ואחר אכילה קדם ּתמיד עצמֹו ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹאדם
ויתעּמל, ׁשּייגע ואחר ויתעּמל ׁשּייגע וקדם ּבעילה, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹואחר

ּוכׁשּיעֹור ׁשּייׁשן, סך]וקדם עׂשרה.[- הּכל ְְֲִֵֶֶֶַַָָֹֹ
.ÊÈראׁשֹוּכׁשּיצא ויכּסה ּבגדיו ילּבׁש הּמרחץ, מן אדם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

ואפּלּו[בחדר]ּבּבית קרה; רּוח ּבֹו ּתׁשלט ׁשּלא ּכדי החיצֹון, ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹֹ
ׁשּתתיּׁשב עד ׁשּיצא אחר ויׁשהא להּזהר. צרי החּמה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּבימֹות
יׁשן ואם יאכל. ּכ ואחר החמימּות, ותסּור ּגּופֹו וינּוח ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָֹנפׁשֹו
עד יפה זה הרי - אכילה קדם הּמרחץ מן ּכׁשּיצא ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹמעט
ואין הּמרחץ, מן ּכׁשּיצא קרים מים אדם יׁשּתה לא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹמאד.
עצמֹו, למנע יכֹול אינֹו ואם ּבּמרחץ. יׁשּתה ׁשּלא לֹומר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹצרי

הּמים ּבּמרחץיערב ּבׁשמן ס ואם ויׁשּתה. ּבדבׁש אֹו ּביין ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
טֹוב. זה הרי ׁשּיׁשּתּטף, אחר הּגׁשמים ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָּבימֹות

.ÁÈּדםלא יּקיז ולא ּתמיד, ּדם להּקיז עצמֹו אדם ירּגיל ְְְְִִִִַַַַָָָָָֹֹ
ּביֹותר לֹו צרי היה אם החּמהאּלא ּבימֹות לא יּקיז ולא ; ְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ

ּתׁשרי. ּבימי ּומעט ניסן ּבימי אּלא הּגׁשמים, ּבימֹות ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹולא
ויּכנס ּדם אדם יּקיז ולא ּכלל. יּקיז לא ׁשנה, חמּׁשים ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹֹּומאחר
ׁשּיבֹוא ּבּיֹום ולא ,לּדר ויצא יּקיז ולא אחד; ּביֹום ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹלּמרחץ,
ּׁשהּוא מּמה ּפחֹות ההּקזה, ּביֹום ויׁשּתה ויאכל .הּדר ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹמן

יטּיל. ולא יתעּמל ולא ההּקזה, ּביֹום וינּוח ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָֹֹרגיל;
.ËÈהּגּוףׁשכבת ּכח היא העינים;זרע, ּומאֹור וכלוחּייו ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹ

הּוא אֹובדים. וחּייו ּכלה וכחֹו ּבלה הּגּוף ּביֹותר, ׁשּתצא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹזמן
ּודרכי ,חיל לּנׁשים ּתּתן "אל ּבחכמתֹו: ׁשלמה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשאמר
עליו קֹופצת זקנה - ּבבעילה הּׁשטּוף ּכל מלכין". ,למחֹות ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָ
ּומּׁשחיֹו, מּפיו נֹודף רע וריח ּכהֹות, ועיניו ּתׁשׁש, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹוכחֹו
זקנֹו ּוׂשער נֹוׁשר, עיניו וריסי עיניו וגּבֹות ראׁשֹו ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָֹּוׂשער

רֹובה רגליו ּוׂשער והרּבה[מתרבה]וׁשחיֹו נֹופלֹות, וׁשּניו , ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָ
'אחד הרֹופאים: חכמי אמרּו עליו. ּבאין מאּלּו חּוץ ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָּכאבים
,לפיכ הּתׁשמיׁש'. מרב - והאלף חלאים, ּבׁשאר מת ְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמאלף
ולא ּבטֹובה; להיֹות רצה אם זה, ּבדבר להּזהר האדם ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָָָָֹצרי
מתקּׁשה והּוא ּביֹותר, וחזק ּבריא ּגּופֹו ּכׁשּימצא אּלא ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹיבעל
והּקּׁשּוי אחר, לדבר עצמֹו ּומּסיח לדעּתֹו, ׁשּלא ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָֹהרּבה
הּביצים חּוטי ּוכאּלּו ּולמּטה, מּמתניו ּכבד וימצא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּכׁשהיה;
ׁשּיבעל. לֹו ּורפּואה לבעל, צרי זה - חם ּובׂשרֹו ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָֹֹנמׁשכים,
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ׁשּיתאּכל אחר אּלא - רעב ולא ׂשבע, והּוא אדם יבעל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹלא
ולא ּבעילה. ואחר ּבעילה, קדם נקביו ויבּדק ּבמעיו. ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֹהּמזֹון
ּבּיֹום ולא הּמרחץ, ּבבית ולא מיּׁשב, ולא מעּמד ְְְְְְְְִֵֶַַָָָֹֹֹֹֻֻיבעל

הּקזה ּביֹום ולא לּמרחץ, אֹוׁשּיּכנס לּדר יציאה ּביֹום ולא , ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
לאחריהן ולא לפניהן לא ,הּדר מן .ּביאה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ

.Îאּלּוּכל ּבדרכים עצמֹו לֹוהּמנהיג ערב אני - ׁשהֹורינּו ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָ
ואינֹו וימּות, הרּבה ׁשּיזקין עד ימיו ּכל חלי לידי ּבא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשאינֹו
- ימיו ּכל ּבריֹו על ועֹומד ׁשלם ּגּופֹו וׁשּיהיה לרֹופא, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻצרי
רגיל היה אם אֹו ּברּיתֹו, מּתחּלת רע ּגּופֹו היה ּכן אם ְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָָאּלא
ּתבֹוא אם אֹו מֹולדּתֹו, מּתחּלת הרעים הּמנהגֹות מן ְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָּבמנהג

לעֹולם. ּבּצרת מּכת אֹו ּדבר ֶֶֶַַַַַָָֹמּכת
.‡Îלנהגוכל ראּוי אין ׁשאמרנּו, האּלּו הּטֹובים הּמנהגֹות ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

מאבריו ׁשאחד מי אֹו החֹולה, אבל הּבריא. אּלא ֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּבהם
אחד לכל יׁש - רּבֹות ׁשנים רע מנהג ׁשּנהג מי אֹו ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָחֹולה,
ׁשּיתּבאר ּכמֹו חליֹו, ּכפי ּומנהגֹות אחרים ּדרכים מהם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָואחד

וסת וׁשּנּוי הרפּואֹות; קבוע]ּבספרי הרגל חלי.[- ּתחּלת , ְְְְְִִִִֵֶֶַָֹ
.·Îהחֹולה,ּכל ואחד הּבריא אחד - רֹופא ּבֹו ׁשאין מקֹום ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ׁשּכל זה; ּבפרק ׁשאמרנּו הּדברים מּכל לזּוז לֹו ראּוי ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָאין
מביא. הּוא טֹובה לאחרית מהם, ְֲִִֵֵֶֶַָָאחד

.‚Îּתלמידּכל אין האּלּו, ּדברים עׂשרה ּבּה ׁשאין עיר ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָ
ּבתֹוכּה לדּור רּׁשאי ואּמןחכמים רֹופא, הן: ואּלּו מקיז; -] ְְְֲִֵֵֵַַָָָָֻ

הּכּסאדם] ּובית הּמרחץ, ּובית אֹו, נהר ּכמֹו מצּויין ּומים , ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ולבלר ּתינֹוקֹות, ּומלּמד הּכנסת, ּובית וגּבאי[סופר]מעין, , ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָ

וחֹובׁשין מּכין ּדין ּובית לביתצדקה, הפושעים [האוסרים ְְְִִִֵַָָ
.הסוהר]

ה'תשע"ב ניסן ו' חמישי יום

הּפרק ¤¤

ּבהןׁשהחכםּכׁשם‡. מבּדל והּוא ּובדעֹותיו, ּבחכמתֹו נּכר ְְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֻ
נּכר ׁשּיהיה צרי ּכ - העם ּבמאכלֹומּׁשאר ּבמעׂשיו, ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָ

ּובהּלּוכֹו ּובדּבּורֹו צרכיו ּובעׂשּית ּובבעילתֹו ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָּובמׁשקהּו
ּדבריו ּובכלּכּול עניניו]ּובמלּבּוׁשֹו הנהלת ּובמּׂשאֹו[- ְְְְְְִַַָָָ

האּלּו הּמעׂשים ּכל ויהיּו ּביֹותרּובמּתנֹו; ּומתּקנים נאים ,. ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֻ
ּתלמיד ּגרּגרןּכיצד? יהיה לא וסובא]חכמים אּלא[זולל , ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ

אכילה מּמּנּו יאכל ולא ּגּופֹו, להברֹות הראּוי מאכל ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֹֹאֹוכל
ׁשּמתמּלאין ּכאּלּו ּבטנֹו, למּלאת רֹודף יהא ולא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹּגּסה.
ּבּקּבלה: מפרׁש ועליהם ּכרסן; ׁשּתפּוח עד ּומׁשקה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹמּמאכל
'אּלּו חכמים: אמרּו - חּגיכם" ּפרׁש ּפניכם, על ּפרׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ"וזריתי
והן ּכחּגים'. ימיהם ּכל ועֹוׂשין וׁשֹותין, ׁשאֹוכלין אדם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָּבני
מאכל הּוא וזה נמּות". מחר ּכי וׁשתה, "אכֹול ְְְֲִִֶַַָָָָָָֹהאֹומרים:
ּכל "ּכי ואמר: הּכתּוב ׁשּגּנה הם אּלּו, וׁשלחנֹות ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻהרׁשעים;
אינֹו החכם אבל מקֹום". ּבלי צֹואה, קיא מלאּו ְְְֲִִֵֶָָָָָָָֻׁשלחנֹות
חּייו ּכדי מּמּנּו ואֹוכל ׁשנים, אֹו אחד ּתבׁשיל אּלא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאֹוכל
נפׁשֹו". לׂשבע אכל - "צּדיק ׁשלמה: ׁשאמר הּוא ְְְְִֵֶַַַַַָֹֹֹֹודּיֹו;

אּלאּכׁשהחכם·. יאכלּנּו לא לֹו, הראּוי זה מעט אֹוכל ְְְֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
ׁשלחנֹו על לפיּבביתֹו אּלא ּבּׁשּוק ולא ּבחנּות יאכל ולא . ְְְְְֲִֵֶַַַַָָֹֹֹֻ

אצל יאכל ולא הּברּיֹות; ּבפני יתּגּנה ׁשּלא ּכדי ּגדֹול, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹצר
צֹואה. קיא הּמלאים הּׁשלחנֹות אֹותן על ולא הארץ, ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻעּמי
ולא החכמים. עם ואפּלּו מקֹום, ּבכל סעּודֹותיו ירּבה ְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָֹֹולא
לאכל לֹו ראּוי ואין הרּבה. קּבּוץ ּבהן ׁשּיׁש ּבסעּודֹות ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹיאכל
ונּׂשּואין ארּוסין סעּודת ּכגֹון ּבלבד, מצוה ׁשל ּבסעּודה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָאּלא
חכמים. ּתלמיד ּבת ׁשּנׂשא חכמים ּתלמיד ׁשּיהיה והּוא -ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָ
מּסעּודה מעֹולם אכלּו לא הראׁשֹונים והחסידים ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָֹוהּצּדיקים

ׁשּלהם. ֵֶֶֶָָׁשאינּה
לׁשרֹותּכׁשחכם‚. ּכדי אּלא ׁשֹותה אינֹו יין, [לרכך]ׁשֹותה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

ׁשּבמעיו היטב][ויאכילה זהתעכל הרי הּמׁשּתּכר, וכל . ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ
עּמי ּבפני מׁשּתּכר ואם חכמתֹו; ּומפסיד ּומגּנה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻחֹוטא
ּבּצהרים לׁשּתֹות ואסּור הּׁשם. את חּלל זה הרי ְְֲֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהארץ,
ׁשהּׁשתּיה האכילה, ּבכלל היה אם אּלא מעט, ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָואפּלּו
מּיין אּלא נזהרין ואין מׁשּכרת, אינּה האכילה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּבכלל

הּמזֹון. ְֶַַַָׁשּלאחר
לֹואף„. ראּוי ּתמיד, לֹו מּתרת אדם ׁשל ׁשאׁשּתֹו ּפי על ְִִִֶֶֶֶַַָָָָֻ

ּבקדּׁשה עצמֹו ׁשּינהיג חכמים אצללתלמיד מצּוי יהא ולא ; ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻ
ּבֹו יׁש אם ׁשּבת, ללילי ׁשּבת מּלילי אּלא ּכתרנגֹול, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָאׁשּתֹו

עּמּה מסּפר ּוכׁשהּוא ּבתחּלת[משמש]ּכח. לא יסּפר לא , ְְְְִִִֵֵֶַַַַָֹֹֹ
ּכׁשהּוא הּלילה ּבסֹוף ולא מלא, ּובטנֹו ׂשבע ּכׁשהּוא ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּלילה
ולא ׁשּבמעיו. הּמזֹון ּכׁשּיתאּכל הּלילה, ּבאמצע אּלא - ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹרעב
ואפּלּו הבאי, ּבדברי ּפיו את ינּבל ולא ּביֹותר, ראׁשֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָֹֹיקל
מה לאדם "מּגיד ּבּקּבלה: אֹומר הּוא הרי לבינּה; ְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָּבינֹו
איׁש ׁשּבין קּלה ׂשיחה 'אפּלּו חכמים: אמרּו - ְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָּׂשחֹו"
לא ׁשניהם יהיּו ולא הּדין'. את עליה לּתן עתיד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹלאׁשּתֹו,

ולאׁשּכֹורים מהן. אחד ולא עצּבנים; ולא עצלנים, ולא , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹֹ
אּלא - רֹוצה אינּה והיא אֹותּה, יאנס ולא יׁשנה; ְְְְֱִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֹּתהיה
מעט, עּמּה ויׂשחק מעט יסּפר ּובׂשמחתם. ׁשניהם, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּברצֹון
מּיד. ויפרׁש ּבעּזּות, ולא ּבבּוׁשה ויבעל נפׁשֹו; ׁשּתתיּׁשב ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹֹֹּכדי

עצמֹו,ּכל‰. וטהר נפׁשֹו, ׁשּקּדׁש ּדי לא - זה מנהג הּנֹוהג ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
נאים ּבנים הוין - ּבנים לֹו היּו ׁשאם אּלא ּדעֹותיו; ְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹותּקן

ּבמנהגֹותּוביׁשנים הּנֹוהג וכל ולחסידּות. לחכמה ראּויין , ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָ
העם. אֹותם ּכמֹו ּבנים לֹו הוין - ּבחׁש ההֹולכים העם ְְְִִִֶַַָָָָָָָֹֹׁשאר

.Âלאצניעּות ּבעצמן: חכמים ּתלמידי נֹוהגים ּגדֹולה ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָֹ
לביתיתּבּזּו ׁשּיּכנס ּבׁשעה ואפּלּו ּגּופן. ולא ראׁשן יגּלּו ולא , ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹ

ול צנּוע, יהא יקּנחהּכּסא, ולא ׁשּיׁשב, עד ּבגדיו יגּלה א ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ
מן לפנים ּבחדר חדר ויּכנס אדם, מּכל ויתרחק ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבימין.

ירחיק ּגדר, אחֹורי נפנה ואם ׁשם. ונפנה ׁשּלאהּמערה, ּכדי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ירחיק ּבבקעה, נפנה ואם נתעּטׁש. אם קֹולֹו חברֹו ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָיׁשמע
אפּלּו נפנה, ּכׁשהּוא ידּבר ולא ּפרּועֹו. חברֹו יראה ׁשּלא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַֹֹּכדי
ּכ ּבּיֹום, הּכּסא ּבבית צניעּות ׁשּנֹוהג ּוכדר ּגדֹול. ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹלצר
ׁשחרית להּפנֹות עצמֹו אדם ילּמד ּולעֹולם ּבּלילה. ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָנֹוהג

יתרחק ׁשּלא ּכדי ּבלבד, ממקוםוערבית להרחיק [יזדקק ְְְְְִִִֵֵֶַַַֹ
.אנשים]

.Êּדּבּורֹוּתלמיד ּבׁשעת וצֹווח צֹועק יהא לא - חכמים ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָֹ
ּבנחת ּדּבּורֹו אּלא ּביֹותר, קֹולֹו יגּביּה ולא ּוכחּיֹות; ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָֹּכבהמֹות

הּברּיֹות ּכל יתרחקעם ׁשּלא יּזהר ּבנחת, ּוכׁשּידּבר . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
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השניה] ּומקּדים[לקיצוניות הרּוח. ּגּסי ּכדברי ׁשּיראה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָעד
ּכל את ודן הימּנּו. נֹוחה רּוחן ׁשּתהא ּכדי אדם, ּכל ְְְְֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָלׁשלֹום
ּבגנּותֹו מסּפר ואינֹו חברֹו, ּבׁשבח מסּפר - זכּות לכף ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָהאדם

ׁשלֹום,ּכלל אֹוהב ׁשּדבריו. מקֹום רֹואה אם ׁשלֹום. ורֹודף ְְְִֵֵֶֶָָָָָָ
לא ּכיצד? ׁשֹותק. לאו, ואם אֹומר; ונׁשמעים, ְְְִִִִִֵֵֵַָָֹמֹועילים

נדרֹו על לֹו יׁשאל ולא ּכעסֹו, ּבׁשעת חברֹו את [אלירּצה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַֹ
להתירו פתח וינּוח;]יחפש ּדעּתֹו ׁשּתתקרר עד ׁשּנדר ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָּבׁשעה

עד ּבהּול ׁשהּוא מּפני לפניו, מּטל ׁשּמתֹו ּבׁשעה ינחמּנּו ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻולא
ּבׁשעת לחברֹו יראה ולא ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹׁשּיּקבר.

יׁשּנה[כשלונו]קלקלתֹו ולא מּמּנּו. עיניו יעלים אּלא , ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
וכּיֹוצא ׁשלֹום ּבדברי אּלא יגרע ולא יֹוסיף ולא ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹּבדּבּורֹו,
ּבגמילּות אֹו ּבאמת אּלא מדּבר אינֹו - ּדבר ׁשל ּכללֹו ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבהן.
אּׁשה עם יסּפר ולא ּבהן. וכּיֹוצא חכמה, ּבדברי אֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹחסדים,

ּבּתֹו. אֹו אחֹותֹו אֹו אׁשּתֹו היא אפּלּו ְֲֲִִִִַּבּׁשּוק,
.Áנטּוילא וגרֹון זקּופה ּבקֹומה חכמים ּתלמיד ּכעניןיהּל , ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָֹ

ולא עינים"; ּומׂשּקרֹות ּגרֹון, נטּויֹות "וּתלכנה ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:
ּכענין הרּוח, וגּסי הּנׁשים ּכמֹו ּבנחת ּגּודל ּבצד עקב ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָיהּל
ולא ּתעּכסנה". ּוברגליהם ּתלכנה, וטפֹוף הלֹו" ְְְְְְְֱֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
קֹומתֹו יכּפף ולא ּבׁשּגעֹון. וינהג הרּבים, ּברׁשּות ְְְְְְִִִִִַָָָָֹֹֹירּוץ

חטֹורת עֹומד[גבנת]ּכבעלי ׁשהּוא ּכמֹו למּטה מסּתּכל אּלא ; ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
ּגם ּבעסקיו. טרּוד ׁשהּוא ּכאדם ּבׁשוה ּומהּל ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָּבּתפּלה,
ׁשֹוטה אֹו הּוא, ּדעה ּבעל חכם אם נּכר, אדם ׁשל ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָּבמהלכֹו
,הל ּכׁשהּסכל ּבּדר "וגם ּבחכמתֹו: ׁשלמה אמר וכן ְְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹוסכל;
עצמֹו על לּכל מֹודיע - הּוא" סכל לּכל, ואמר חסר; ְְִִֵַַַַַַָָָָֹֹלּבֹו

סכל. ֶָָׁשהּוא
.Ëחכמיםמלּבּוׁש לֹוּתלמיד ואסּור נקי; נאה מלּבּוׁש , ְְְְֲִִִֶַַַָָָָ

לא ילּבׁש ולא ּבּה. וכּיֹוצא ׁשמנּונית אֹו ּכתם ּבבגדֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשּיּמצא
מסּתּכלין ׁשהּכל וארּגמן זהב ּבגדי ּכגֹון מלכים, ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹמלּבּוׁש
אּלא - לֹובׁשיו את מבּזה ׁשהּוא ענּיים, מלּבּוׁש ולא ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָֹּבהן,
מּדיו מּתחת נראה ּבׂשרֹו יהא ולא נאים. ּבינֹונּיים ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹּבגדים

הּקּלים[בגדיו] הּפׁשּתן ּבגדי ּכמֹו שקופים], ּביֹותר[דקים ְְְְִִִֵֵַַַָ
ּכמֹו הארץ, על סחּובין ּבגדיו יהיּו ולא ּבמצרים. ְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָֹׁשעֹוׂשים

ׁשּלֹו יד ּובית עקבֹו; עד אּלא הרּוח, ּגּסי עד[השרוול]ּבגדי , ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּכגּסי ׁשּנראה מּפני טּליתֹו, יׁשלׁשל ולא אצּבעֹותיו. ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹראׁשי
ינעל ולא להחליף. לֹו אין אם ּבלבד, ּבׁשּבת אּלא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹֹהרּוח,
החּמה; ּבימֹות טלאי, ּגּבי על טלאי ּכבגד מטּלאים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֻמנעלים

הּגׁשמים, ּבימֹות ּתלמידאבל יצא לא עני. היה אם מּתר ְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָֹֻ
יׂשים ולא מבּׂשמים; ּבבגדים ולא לּׁשּוק, מבּׂשם ְְְְְֲִִִִִַָָָָָֹֹֻֻחכמים
את להעביר ּכדי ּבבׂשם ּבׂשרֹו מׁשח אם אבל ּבׂשערֹו. ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹּבׂשם
לֹו היה אם אּלא ּבּלילה, יחידי יצא לא וכן מּתר. ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֻֻהּזהמה,
החׁשד. מּפני אּלּו, ּכל לתלמּודֹו. ּבֹו לצאת קבּוע ְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָזמן

.Èּבמׁשּפטּתלמיד ּדבריו מכלּכל וזןחכמים, וׁשֹותה אֹוכל , ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ
עצמֹו על יטריח ולא והצלחתֹו, ממֹונֹו ּכפי ּביתֹו אנׁשי ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֹאת

מּדי מרובות]יֹותר ׁשּלא[בהוצאות ארץ, ּבדרכי חכמים צּוּו . ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹ
לתאבֹון אּלא ּבׂשר אדם לפעמים]יאכל בלבד, לטעימה -], ְֵֶַָָָָָָֹ

לאכלֹו לּבריא לֹו ּדי ּבׂשר". לאכל נפׁש תאּוה "ּכי ְְְְְֱֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
ּבׂשר לאכל ּכדי עׁשיר היה ואם ׁשּבת; לערב ׁשּבת ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹמערב

אדם יאכל 'לעֹולם ואמרּו: חכמים צּוּו אֹוכל. יֹום, ְְְְֲִִֵַָָָָָָֹּבכל
ויכּבד לֹו, ּכראּוי וילּבׁש ממֹונֹו, לפי לֹו הראּוי מן ְְְִִִִֵַַָָָָָָּפחֹות

לֹו'. הראּוי מן יתר ּובניו ְִִֵָָָָָאׁשּתֹו
.‡Èּדעהּדר שכל]ּבעלי מלאכה[- אדם לֹו ׁשּיקּבע , ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּבית יקנה ּכ ואחר ּתחּלה, אֹותֹו ּכהמפרנסת ואחר ּדירה, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
אׁשר . . ּבית ּבנה אׁשר האיׁש "מי ׁשּנאמר: - אּׁשה ֱֲֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָיּׂשא
הּטּפׁשין, אבל אּׁשה". ארׂש אׁשר . . חּללֹו ולא ּכרם, ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹנטע
ּבית, יקנה ידֹו ּתמצא אם ּכ ואחר אּׁשה, לּׂשא ְְְְִִִִִִִִֶַַַַָָָָָמתחילין
מן יתּפרנס אֹו אּמנּות לבּקׁש יחזר ימיו ּבסֹוף ּכ ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָֹֻואחר
ּבית . . תארׂש "אּׁשה ּבּקללֹות: אֹומר הּוא וכן ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָהּצדקה;
ּכדי הפּוכין, מעׂשי יהיּו ּכלֹומר: - ּתּטע" ּכרם . . ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַּתבנה
ּדוד "ויהי - אֹומר? הּוא מה ּובּברכה .ּדרכי ּתצליח ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּלא

עּמֹו". וה' מׂשּכיל, ּדרכיו ְְְִִַַָָָלכל
.·Èנכסיוואסּור ּכל להקּדיׁש אֹו להפקיר ויטריחלאדם , ְְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָ

ויקנה ׂשדה, ימּכר ולא הּברּיֹות. ּבית,על ימּכר ולא ּבית; ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָֹֹֹֹ
מֹוכר אבל ּביתֹו; ּבדמי סחֹורה יעׂשה אֹו מּטלטלין ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָויקנה
מגּמתֹו יׂשים ּדבר: ׁשל ּכללֹו ׂשדה. וקֹונה מּטלטלין, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָהּוא
להנֹות אֹו ׁשעה לפי מעט להתנאֹות לא - נכסיו ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָֹלהצליח

הרּבה. ויפסיד ְְְְִֵַַַמעט,
.‚Èּובאמּונהמּׂשאן ּבאמת חכמים, ּתלמידי ׁשל :ּומּתנן ְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

עצמֹו על מדקּדק 'הן', הן ועל 'לאו' לאו על ְְְְֵֵֵֵַַַַַָָאֹומר
ידקּדק ולא מהן, ּכׁשּיּקח לאחרים ּומוּתר ונֹותן ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹּבחׁשּבֹון,

ערבעליהן לא נעׂשה ואינֹו לאלּתר, הּמקח ּדמי ונֹותן [על; ְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
קּבלןהלוואה] קבלן']ולא ּבהרׁשאה['ערב יבא ולא [ישמש, ְְְְְַַָָָָֹֹֹ

חובו] לגבות ממלווה מּקחמורשה ּבדברי עצמֹו מחּיב .ְְְְִִֵֵַַָ
ּבדּבּורֹו ׁשּיעמד ּכדי ּתֹורה, אֹותֹו חּיבה ׁשּלא ּבמקֹום ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹּוממּכר
ּומֹוחל להן מארי ּבּדין, אחרים לֹו נתחּיבּו ואם יׁשּנהּו. ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹולא
יצר ולא חברֹו, אּמנּות לתֹו ירד ולא וחֹונן. ּומלוה, ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹֻלהן;
הּנרּדפין, מן יהיה - ּדבר ׁשל ּכללֹו ּבחּייו. לעֹולם ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָלאדם
ואדם העֹולבין. מן ולא הּנעלבין, מן הרֹודפין; מן ְְְְְֱִִִִִִֶַָָָָָֹֹולא
הּכתּוב עליו ּבהן, וכּיֹוצא האּלּו הּמעׂשים ּכל עֹוׂשה ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהּוא
אתּפאר". ּב אׁשר יׂשראל, אּתה; עבּדי לי: "וּיאמר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאֹומר:

ה'תשע"ב ניסן ז' שישי יום

וּפרק ¤¤

.‡ּובמעׂשיוּדר ּבדעֹותיו נמׁש להיֹות - אדם ׁשל ּברּיתֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָ
מדינתֹו אנׁשי ּבמנהג ונֹוהג וחבריו, רעיו צריאחר ,לפיכ . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָ

ּכדי ּתמיד, החכמים אצל וליׁשב לּצּדיקים להתחּבר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָאדם
,ּבחׁש ההֹולכים הרׁשעים מן ויתרחק מּמעׂשיהם; ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּילמד

ׁשּלא אתּכדי הֹול" אֹומר: ׁשּׁשלמה הּוא מּמעׂשיהם. ילמד ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַֹֹֹ
האיׁש "אׁשרי ואֹומר: ירֹוע". כסילים, ורעה יחּכם; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹחכמים,
אנׁשיה ואין רעים, ׁשּמנהגֹותיה ּבּמדינה היה אם וכן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָוגֹו'".
ונֹוהגים צּדיקים, ׁשאנׁשיו למקֹום יל - יׁשרה ּבדר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָהֹולכים
וׁשֹומע יֹודעם ׁשהּוא הּמדינֹות ּכל היּו ואם טֹובים. ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָּבדר
ׁשאינֹו אֹו זה, זמּננּו ּכמֹו טֹובה, לא ּבדר נֹוהגים ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשמּועתן
אֹו הּגיסֹות מּפני טֹובים, ׁשּמנהגֹותיה למדינה ליל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָיכֹול
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השניה] ּומקּדים[לקיצוניות הרּוח. ּגּסי ּכדברי ׁשּיראה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָעד
ּכל את ודן הימּנּו. נֹוחה רּוחן ׁשּתהא ּכדי אדם, ּכל ְְְְֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָלׁשלֹום
ּבגנּותֹו מסּפר ואינֹו חברֹו, ּבׁשבח מסּפר - זכּות לכף ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָהאדם

ׁשלֹום,ּכלל אֹוהב ׁשּדבריו. מקֹום רֹואה אם ׁשלֹום. ורֹודף ְְְִֵֵֶֶָָָָָָ
לא ּכיצד? ׁשֹותק. לאו, ואם אֹומר; ונׁשמעים, ְְְִִִִִֵֵֵַָָֹמֹועילים

נדרֹו על לֹו יׁשאל ולא ּכעסֹו, ּבׁשעת חברֹו את [אלירּצה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַֹ
להתירו פתח וינּוח;]יחפש ּדעּתֹו ׁשּתתקרר עד ׁשּנדר ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָּבׁשעה

עד ּבהּול ׁשהּוא מּפני לפניו, מּטל ׁשּמתֹו ּבׁשעה ינחמּנּו ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻולא
ּבׁשעת לחברֹו יראה ולא ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹׁשּיּקבר.

יׁשּנה[כשלונו]קלקלתֹו ולא מּמּנּו. עיניו יעלים אּלא , ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
וכּיֹוצא ׁשלֹום ּבדברי אּלא יגרע ולא יֹוסיף ולא ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹּבדּבּורֹו,
ּבגמילּות אֹו ּבאמת אּלא מדּבר אינֹו - ּדבר ׁשל ּכללֹו ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבהן.
אּׁשה עם יסּפר ולא ּבהן. וכּיֹוצא חכמה, ּבדברי אֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹחסדים,

ּבּתֹו. אֹו אחֹותֹו אֹו אׁשּתֹו היא אפּלּו ְֲֲִִִִַּבּׁשּוק,
.Áנטּוילא וגרֹון זקּופה ּבקֹומה חכמים ּתלמיד ּכעניןיהּל , ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָֹ

ולא עינים"; ּומׂשּקרֹות ּגרֹון, נטּויֹות "וּתלכנה ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:
ּכענין הרּוח, וגּסי הּנׁשים ּכמֹו ּבנחת ּגּודל ּבצד עקב ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָיהּל
ולא ּתעּכסנה". ּוברגליהם ּתלכנה, וטפֹוף הלֹו" ְְְְְְְֱֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
קֹומתֹו יכּפף ולא ּבׁשּגעֹון. וינהג הרּבים, ּברׁשּות ְְְְְְִִִִִַָָָָֹֹֹירּוץ

חטֹורת עֹומד[גבנת]ּכבעלי ׁשהּוא ּכמֹו למּטה מסּתּכל אּלא ; ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
ּגם ּבעסקיו. טרּוד ׁשהּוא ּכאדם ּבׁשוה ּומהּל ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָּבּתפּלה,
ׁשֹוטה אֹו הּוא, ּדעה ּבעל חכם אם נּכר, אדם ׁשל ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָּבמהלכֹו
,הל ּכׁשהּסכל ּבּדר "וגם ּבחכמתֹו: ׁשלמה אמר וכן ְְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹוסכל;
עצמֹו על לּכל מֹודיע - הּוא" סכל לּכל, ואמר חסר; ְְִִֵַַַַַַָָָָֹֹלּבֹו

סכל. ֶָָׁשהּוא
.Ëחכמיםמלּבּוׁש לֹוּתלמיד ואסּור נקי; נאה מלּבּוׁש , ְְְְֲִִִֶַַַָָָָ

לא ילּבׁש ולא ּבּה. וכּיֹוצא ׁשמנּונית אֹו ּכתם ּבבגדֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשּיּמצא
מסּתּכלין ׁשהּכל וארּגמן זהב ּבגדי ּכגֹון מלכים, ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹמלּבּוׁש
אּלא - לֹובׁשיו את מבּזה ׁשהּוא ענּיים, מלּבּוׁש ולא ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָֹּבהן,
מּדיו מּתחת נראה ּבׂשרֹו יהא ולא נאים. ּבינֹונּיים ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹּבגדים

הּקּלים[בגדיו] הּפׁשּתן ּבגדי ּכמֹו שקופים], ּביֹותר[דקים ְְְְִִִֵֵַַַָ
ּכמֹו הארץ, על סחּובין ּבגדיו יהיּו ולא ּבמצרים. ְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָֹׁשעֹוׂשים

ׁשּלֹו יד ּובית עקבֹו; עד אּלא הרּוח, ּגּסי עד[השרוול]ּבגדי , ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּכגּסי ׁשּנראה מּפני טּליתֹו, יׁשלׁשל ולא אצּבעֹותיו. ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹראׁשי
ינעל ולא להחליף. לֹו אין אם ּבלבד, ּבׁשּבת אּלא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹֹהרּוח,
החּמה; ּבימֹות טלאי, ּגּבי על טלאי ּכבגד מטּלאים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֻמנעלים

הּגׁשמים, ּבימֹות ּתלמידאבל יצא לא עני. היה אם מּתר ְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָֹֻ
יׂשים ולא מבּׂשמים; ּבבגדים ולא לּׁשּוק, מבּׂשם ְְְְְֲִִִִִַָָָָָֹֹֻֻחכמים
את להעביר ּכדי ּבבׂשם ּבׂשרֹו מׁשח אם אבל ּבׂשערֹו. ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹּבׂשם
לֹו היה אם אּלא ּבּלילה, יחידי יצא לא וכן מּתר. ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֻֻהּזהמה,
החׁשד. מּפני אּלּו, ּכל לתלמּודֹו. ּבֹו לצאת קבּוע ְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָזמן

.Èּבמׁשּפטּתלמיד ּדבריו מכלּכל וזןחכמים, וׁשֹותה אֹוכל , ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ
עצמֹו על יטריח ולא והצלחתֹו, ממֹונֹו ּכפי ּביתֹו אנׁשי ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֹאת

מּדי מרובות]יֹותר ׁשּלא[בהוצאות ארץ, ּבדרכי חכמים צּוּו . ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹ
לתאבֹון אּלא ּבׂשר אדם לפעמים]יאכל בלבד, לטעימה -], ְֵֶַָָָָָָֹ

לאכלֹו לּבריא לֹו ּדי ּבׂשר". לאכל נפׁש תאּוה "ּכי ְְְְְֱֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
ּבׂשר לאכל ּכדי עׁשיר היה ואם ׁשּבת; לערב ׁשּבת ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹמערב

אדם יאכל 'לעֹולם ואמרּו: חכמים צּוּו אֹוכל. יֹום, ְְְְֲִִֵַָָָָָָֹּבכל
ויכּבד לֹו, ּכראּוי וילּבׁש ממֹונֹו, לפי לֹו הראּוי מן ְְְִִִִֵַַָָָָָָּפחֹות

לֹו'. הראּוי מן יתר ּובניו ְִִֵָָָָָאׁשּתֹו
.‡Èּדעהּדר שכל]ּבעלי מלאכה[- אדם לֹו ׁשּיקּבע , ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּבית יקנה ּכ ואחר ּתחּלה, אֹותֹו ּכהמפרנסת ואחר ּדירה, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
אׁשר . . ּבית ּבנה אׁשר האיׁש "מי ׁשּנאמר: - אּׁשה ֱֲֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָיּׂשא
הּטּפׁשין, אבל אּׁשה". ארׂש אׁשר . . חּללֹו ולא ּכרם, ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹנטע
ּבית, יקנה ידֹו ּתמצא אם ּכ ואחר אּׁשה, לּׂשא ְְְְִִִִִִִִֶַַַַָָָָָמתחילין
מן יתּפרנס אֹו אּמנּות לבּקׁש יחזר ימיו ּבסֹוף ּכ ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָֹֻואחר
ּבית . . תארׂש "אּׁשה ּבּקללֹות: אֹומר הּוא וכן ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָהּצדקה;
ּכדי הפּוכין, מעׂשי יהיּו ּכלֹומר: - ּתּטע" ּכרם . . ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַּתבנה
ּדוד "ויהי - אֹומר? הּוא מה ּובּברכה .ּדרכי ּתצליח ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּלא

עּמֹו". וה' מׂשּכיל, ּדרכיו ְְְִִַַָָָלכל
.·Èנכסיוואסּור ּכל להקּדיׁש אֹו להפקיר ויטריחלאדם , ְְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָ

ויקנה ׂשדה, ימּכר ולא הּברּיֹות. ּבית,על ימּכר ולא ּבית; ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָֹֹֹֹ
מֹוכר אבל ּביתֹו; ּבדמי סחֹורה יעׂשה אֹו מּטלטלין ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָויקנה
מגּמתֹו יׂשים ּדבר: ׁשל ּכללֹו ׂשדה. וקֹונה מּטלטלין, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָהּוא
להנֹות אֹו ׁשעה לפי מעט להתנאֹות לא - נכסיו ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָֹלהצליח

הרּבה. ויפסיד ְְְְִֵַַַמעט,
.‚Èּובאמּונהמּׂשאן ּבאמת חכמים, ּתלמידי ׁשל :ּומּתנן ְֱֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

עצמֹו על מדקּדק 'הן', הן ועל 'לאו' לאו על ְְְְֵֵֵֵַַַַַָָאֹומר
ידקּדק ולא מהן, ּכׁשּיּקח לאחרים ּומוּתר ונֹותן ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹּבחׁשּבֹון,

ערבעליהן לא נעׂשה ואינֹו לאלּתר, הּמקח ּדמי ונֹותן [על; ְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
קּבלןהלוואה] קבלן']ולא ּבהרׁשאה['ערב יבא ולא [ישמש, ְְְְְַַָָָָֹֹֹ

חובו] לגבות ממלווה מּקחמורשה ּבדברי עצמֹו מחּיב .ְְְְִִֵֵַַָ
ּבדּבּורֹו ׁשּיעמד ּכדי ּתֹורה, אֹותֹו חּיבה ׁשּלא ּבמקֹום ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹּוממּכר
ּומֹוחל להן מארי ּבּדין, אחרים לֹו נתחּיבּו ואם יׁשּנהּו. ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹולא
יצר ולא חברֹו, אּמנּות לתֹו ירד ולא וחֹונן. ּומלוה, ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹֻלהן;
הּנרּדפין, מן יהיה - ּדבר ׁשל ּכללֹו ּבחּייו. לעֹולם ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָלאדם
ואדם העֹולבין. מן ולא הּנעלבין, מן הרֹודפין; מן ְְְְְֱִִִִִִֶַָָָָָֹֹולא
הּכתּוב עליו ּבהן, וכּיֹוצא האּלּו הּמעׂשים ּכל עֹוׂשה ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהּוא
אתּפאר". ּב אׁשר יׂשראל, אּתה; עבּדי לי: "וּיאמר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאֹומר:

ה'תשע"ב ניסן ז' שישי יום

וּפרק ¤¤

.‡ּובמעׂשיוּדר ּבדעֹותיו נמׁש להיֹות - אדם ׁשל ּברּיתֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָ
מדינתֹו אנׁשי ּבמנהג ונֹוהג וחבריו, רעיו צריאחר ,לפיכ . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָ

ּכדי ּתמיד, החכמים אצל וליׁשב לּצּדיקים להתחּבר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָאדם
,ּבחׁש ההֹולכים הרׁשעים מן ויתרחק מּמעׂשיהם; ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּילמד

ׁשּלא אתּכדי הֹול" אֹומר: ׁשּׁשלמה הּוא מּמעׂשיהם. ילמד ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַֹֹֹ
האיׁש "אׁשרי ואֹומר: ירֹוע". כסילים, ורעה יחּכם; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹחכמים,
אנׁשיה ואין רעים, ׁשּמנהגֹותיה ּבּמדינה היה אם וכן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָוגֹו'".
ונֹוהגים צּדיקים, ׁשאנׁשיו למקֹום יל - יׁשרה ּבדר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָהֹולכים
וׁשֹומע יֹודעם ׁשהּוא הּמדינֹות ּכל היּו ואם טֹובים. ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָּבדר
ׁשאינֹו אֹו זה, זמּננּו ּכמֹו טֹובה, לא ּבדר נֹוהגים ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשמּועתן
אֹו הּגיסֹות מּפני טֹובים, ׁשּמנהגֹותיה למדינה ליל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָיכֹול
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ּבדד "יׁשב ׁשּנאמר: ּכענין יחידי, לבּדֹו יׁשב - החלי ְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמּפני
ליׁשב אֹותֹו מּניחים ׁשאין וחּטאים, רעים היּו ואם ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹויּדם".
- הרע ּבמנהגם ונֹוהג עּמהם נתערב ּכן אם אּלא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּבּמדינה

ולחוחים לּמערֹות קוצים]יצא ינהיג[מקום ואל ולּמדּברֹות, ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָ
מלֹון בּמדּבר יּתנני "מי ׁשּנאמר: ּכענין חּטאים, ּבדר ְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָעצמֹו

ְִֹארחים".
מּמעׂשיהםעׂשמצות·. ללמד ּכדי ּבחכמים, להּדּבק ,ה ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹ

ּבּׁשכינה?! להּדּבק לאדם אפׁשר וכי תדּבק"; "ּובֹו ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּנאמר:
ּבחכמים 'הּדּבק זֹו: מצוה ּבפרּוׁש חכמים אמרּו ּכ ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָאּלא
ּתלמיד ּבת ׁשּיּׂשא להׁשּתּדל אדם צרי ,לפיכ ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָותלמידיהם'.
עם ולׁשּתֹות ולאכל חכמים, לתלמיד ּבּתֹו ויּׂשיא ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֶַַָָֹחכמים,

ּפרקמטיא ולעׂשֹות חכמים, לתלמידי[עסקים]ּתלמידי ְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָ
בממונם]חכמים -]- חּבּור מיני ּבכל להן ּולהתחּבר , ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָ

'והוי ואמרּו: חכמים צּוּו וכן ּבֹו". "ּולדבקה ְְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּנאמר:
ּדבריהם'. את ּבצמא וׁשֹותה רגליהם, ּבעפר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָמתאּבק

אדםמצוה‚. ּכל מּיׂשראלעל ואחד אחד ּכל את לאהב ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ
"ואהבּת ׁשּנאמר: ׁשּיסּפרּכגּופֹו, צרי ,לפיכ ."ּכמֹו לרע ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

עצמֹו ממֹון על חס ׁשהּוא ּכמֹו ממֹונֹו, על ולחּוס ְְְְְִֶַַַָָָָּבׁשבחֹו
חלק לֹו אין חברֹו, ּבקלֹון והּמתּכּבד עצמֹו; ּבכבֹוד ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַורֹוצה

הּבא. ַָָָלעֹולם
מצוֹותאהבת„. ׁשּתי הּׁשכינה, ּכנפי ּתחת ונכנס ׁשּבא הּגר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָ

ּגר,עׂשה ׁשהּוא מּפני ואחת רעים, ּבכלל ׁשהּוא מּפני אחת : ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַ
ּכמֹו הּגר אהבת על צּוה הּגר". את "ואהבּתם אמרה: ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָוהּתֹורה
;"אלהי ה' את "ואהבּת ׁשּנאמר: ׁשמֹו, אהבת על ְְְֱֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּצּוה

ּגר". "ואהב ׁשּנאמר: ּגרים, אֹוהב הּוא ּברּו ְֱִֵֵֵֵֶֶַַָָֹהּקדֹוׁש
תעׂשהּכל‰. ּבלא עֹובר - ּבלּבֹו מּיׂשראל אחד ,הּׂשֹונא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

לאו על לֹוקין ואין ;"ּבלבב אחי את תׂשנא "לא ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנאמר:
ׂשנאה על אּלא ּתֹורה, הזהירה ולא מעׂשה. ּבֹו ׁשאין לפי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹזה,
על אף - חברֹו את והמחרף חברֹו, את הּמּכה אבל ְְֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּבּלב;

תׂשנא". "לא מּׁשּום עֹובר אינֹו רּׁשאי, ׁשאינֹו ְִִִֵֵֵֶַַָֹּפי
.Âיׂשטמּנּוּכׁשּיחטא לא - לאיׁש ׁשּנאמראיׁש ּכמֹו ויׁשּתק, ְְְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַָֹֹ

טֹוב, ועד למרע אמנֹון את אבׁשלֹום ּדּבר "ולא ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹּברׁשעים:
אמנֹון" את אבׁשלֹום ׂשנא להֹודיעֹוּכי עליו מצוה אּלא ; ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ

ּבדבר לי חטאת ולּמה ,וכ ּכ לי עׂשית 'לּמה לֹו: ְְְְִִִַָָָָָָָָָָָָָולֹומר
עליו תּׂשא ולא ,עמית את ּתֹוכיח "הֹוכח ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּפלֹוני'?
ולא ׁשּימחל, צרי - לֹו למחל מּמּנּו ּובּקׁש חזר ואם ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹחטא".

ׁשּנאמר: אכזרי, הּמֹוחל אליהיה אברהם "וּיתּפּלל ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
אבימלך]האלהים" .[על ֱִָֹ

.Êלאהרֹואה ּבדר הֹול ׁשהּוא אֹו ׁשחטא, חברֹו את ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹ
עלטֹובה חֹוטא ׁשהּוא ּולהֹודיעֹו למּוטב, להחזירֹו מצוה - ְְְְְִִִֵֶַַָָָ

."עמית את ּתֹוכיח "הֹוכח ׁשּנאמר: הרעים, ּבמעׂשיו ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָעצמֹו
ּבדברים ּבין לבינֹו, ׁשּבינֹו ּבדברים ּבין - חברֹו את ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָהּמֹוכיח
וידּבר עצמֹו, לבין ּבינֹו להֹוכיחֹו צרי - הּמקֹום לבין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָׁשּבינֹו
אּלא לֹו אֹומר ׁשאינֹו ויֹודיעֹו רּכה, ּובלׁשֹון ּבנחת ְְְִֵֵֶֶַַַָָָלֹו
מּוטב; מּמּנּו, קּבל אם הּבא. העֹולם לחּיי ולהביאֹו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָלטֹובתֹו,

חּיב ּתמיד וכן ּוׁשליׁשית. ׁשנּיה ּפעם אֹותֹו יֹוכיח לאו, ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָואם
ע וכלׁשּיּכהּודלהֹוכיח, ׁשֹומע'! 'איני לֹו: ויאמר החֹוטא ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹ

נתּפׂש הּוא ממחה, ואינֹו למחֹות ּבידֹו ּבעֹון[נענש]ׁשאפׁשר ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָ
ּבהם. למחֹות לֹו ׁשאפׁשר ּכּלם ְְִֵֶֶֶָָָֻאּלּו

.Áּתחּלההּמֹוכיח חברֹו ראשונה]את לֹו[פעם ידּבר לא - ְְֲִִֵֵֶַַַָֹ
ּכ חטא". עליו תּׂשא "ולא ׁשּנאמר: ׁשּיכלימּנּו, עד ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹקׁשֹות
ּתלמּוד מׁשּתּנֹות? ּופניו מֹוכיחֹו, אּת יכֹול חכמים: ְְְְֲִִִַַַָָָָָאמרּו
לאדם ׁשאסּור מּכאן חטא"; עליו תּׂשא "ולא ְְְִִֵֶַָָָָָָָֹלֹומר:
ׁשהּמכלים ּפי על אף ּברּבים. ׁשּכן וכל יׂשראל, את ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָלהכלים
חכמים: אמרּו ּכ הּוא. ּגדֹול עֹון לֹוקה, אינֹו חברֹו ְֲֲִֵֵֶֶָָָָָאת
הּבא'. לעֹולם חלק לֹו אין ּברּבים, חברֹו ּפני ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ'הּמלּבין
חברֹו יבּיׁש ׁשּלא זה, ּבדבר להּזהר אדם צרי ,ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹלפיכ
ּבׁש ׁשהּוא ּבׁשם לֹו יקרא ולא ּגדֹול; ּבין קטן ּבין ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹּברּבים,
ּדברים ּבּמה מּמּנּו. ּבׁש ׁשהּוא ּדבר לפניו יסּפר ולא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹמּמּנּו,
- ׁשמים ּבדברי אבל לחברֹו; אדם ׁשּבין ּבדברים ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָאמּורים?
ּומפרסמין ּברּבים, אֹותֹו מכלימין - ּבּסתר ּבֹו חזר לא ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹאם
עד אֹותֹו, ּומקּללין ּומבּזין ּבפניו אֹותֹו ּומחרפין ְְְְְְְִִִֶַַַָָָחטאֹו

ליׂשראל. הּנביאים ּכל ׁשעׂשּו ּכמֹו למּוטב; ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשּיחזר
.Ëלֹומי לדּבר ולא להֹוכיחֹו רצה ולא חברֹו עליו ׁשחטא ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹֹ

ּדעּתֹו ׁשהיתה אֹו ּביֹותר הדיֹוט החֹוטא ׁשהיה מּפני ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכלּום,
זֹו הרי - הֹוכיחֹו ולא ׂשטמֹו ולא ּבלּבֹו, לֹו ּומחל ְְְְְֲִִֵֶֶַָָֹֹֻמׁשּבׁשת,

חסידּות הּמׂשטמהמּדת על אּלא ּתֹורה, הקּפידה לא [שנאה; ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
בלב] .כבושה

.Èׁשּנפׁשןחּיב מּפני - ואלמנֹות ּביתֹומים להּזהר אדם ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
נמּוכה ורּוחן למאד ממֹון.ׁשפלה ּבעלי ׁשהן ּפי על אף , ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

אנּו מזהרים - מל ׁשל ויתֹומיו מל ׁשל אלמנתֹו ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻאפּלּו
והיא תעּנּון". לא ויתֹום אלמנה "ּכל ׁשּנאמר: ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹעליהן,
ּבהן ינהג ולא רּכֹות, אּלא אליהן ידּבר לא עּמהן? ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹנֹוהגין
לּבם ולא ּבעבֹודה ּגּופם יכאיב ולא ּכבֹוד; מנהג ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹֹאּלא
הּמקניטן, ּכל עצמֹו. מּממֹון יֹותר ממֹונם על ויחּוס ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָּבדברים,

ּבהן רדה אֹו לּבן, הכאיב אֹו הּמכעיסן, אּבד[שיעבד]אֹו אֹו , ְְִִִִִֵֶַַָָָָָ
אֹותם, הּמּכה ׁשּכן וכל תעׂשה; ּבלא עֹובר זה הרי - ְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹממֹונן
הרי עליו, לֹוקין ׁשאין ּפי על אף זה, ולאו המקּללן. ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָאֹו
ּבחרב". אתכם והרגּתי אּפי, "וחרה ּבּתֹורה: מפרׁש ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹענׁשֹו
ׁשהם זמן ׁשּכל העֹולם, והיה ׁשאמר מי להן ּכרת ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּברית
אלי, יצעק צעק אם "ּכי ׁשּנאמר: נענין, הן - מחמס ְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹצֹועקים
ׁשעּנה ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה צעקתֹו". אׁשמע ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשמע
ּתֹורה ללּמדן ּכדי הרב אֹותן עּנה אבל עצמֹו; לצרכי ְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָאֹותן
על ואף מּתר. זה הרי - יׁשרה ּבדר להֹוליכן אֹו אּמנּות, ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֻֻאֹו
הפרׁש, להן יעׂשה אּלא אדם; ּכל מנהג ּבהן ינהג לא כן, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹּפי
ריבם"; יריב ה' "ּכי וכבֹוד, ּגדֹולים ּוברחמים ּבנחת ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָוינהלם
נקראים אימתי ועד מאם. יתֹום ואחד מאב, יתֹום ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָאחד
להּסמ ּגדֹול לאדם צריכין יהיּו ׁשּלא עד זה? לענין ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָֹיתֹומים

לגדלם]לֹו ּכל[- עֹוׂשה יהיה אּלא ּבהן, ּולהּטּפל ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָלאמנן
הּגדֹולים. ּכל ּכׁשאר לעצמֹו עצמֹו ְְְְְְִִֵַַַָָָצרכי
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ה'תשע"ב ניסן ח' קודש שבת יום

זּפרק ¤¤

ׁשּנאמר:[מרכל]המרּגל‡. תעׂשה, ּבלא עֹובר - ּבחברֹו ְְֱֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַֹ
לאו"לא על לֹוקין ׁשאין ּפי על ואף ."ּבעּמי רכיל תל ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

עֹון לכזה, מּיׂשראל; רּבֹות נפׁשֹות להרג וגֹורם הּוא, ּגדֹול ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹ
ארע מה ּולמד, צא ."רע ּדם על תעמד "לא לֹו: ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָֹֹנסמ

האדֹומי נוב]לדֹואג חרבה .[שבגללו ְֲִֵָ
מּזהאיזה·. והֹול ּדברים, טֹוען ׁשהּוא זה רכיל? הּוא ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָ

על ׁשמעּתי וכ ּכ' ּפלֹוני', אמר וכ ּכ' ואֹומר: ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָלזה
אתּפלֹוני' מחריב זה הרי אמת, אֹומר ׁשהּוא ּפי על אף ; ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַ

יׁש זה,העֹולם. לאו ּבכלל והּוא מאד עד מּזה ּגדֹול עֹון ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹ
ּפיוהּוא על אף חברֹו, ּבגנּות המסּפר והּוא הרע; לׁשֹון ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָ

חברֹו' על רע ׁשם 'מֹוציא ׁשקר, האֹומר אבל אמת. ֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשאמר
וכ ּכ' ואֹומר: ׁשּיֹוׁשב זה - הרע לׁשֹון ּבעל אבל ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָנקרא.
עליו', ׁשמעּתי וכ וכ אבֹותיו, היּו וכ וכ ּפלֹוני, ְְְְְְֲִִַָָָָָָָָָָָעׂשה
ה' "יכרת אֹומר: הּכתּוב זה על - ּגנאי ׁשל ּדברים ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָואֹומר

ּגדלֹות". מדּברת לׁשֹון חלקֹות, ׂשפתי ְְְֲִֵֶֶַָָָֹּכל
ּבעֹולםאמרּו‚. האדם מן נפרעין עברֹות ׁשלׁש 'על חכמים: ְְֲֲִִִִֵַָָָָָָָָָֹ

עריֹות, וגּלּוי זרה, עבֹודה - הּבא לעֹולם חלק לֹו ואין ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָהּזה,
ּכּלם' ּכנגד הרע, ולׁשֹון ּדמים; אמרּוּוׁשפיכּות ועֹוד . ְְְְְִִֶֶָָָָָָֻ

ּבעּקר, ּכֹופר ּכאּלּו - הרע ּבלׁשֹון המסּפר 'ּכל ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָחכמים:
מי אּתנּו, ׂשפתינּו נגּביר, ללׁשננּו אמרּו: "אׁשר ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
הֹורגת הרע לׁשֹון 'ׁשלׁשה חכמים: אמרּו ועֹוד לנּו"'. ְְְֲִֶֶָָָָָָָָֹאדֹון
יֹותר והמקּבלֹו, עליו; ׁשאֹומרין וזה והמקּבלֹו, האֹומרֹו, -ְְְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָ

האֹומרֹו'. ְִָמן
אבקויׁש„. ׁשהן ּדברים מעין]ׁשם -]- ּכיצד? הרע. לׁשֹון ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָ

יאמר פילל]'מי אֹו[מי עּתה'; ׁשהּוא ּכמֹות ׁשּיהיה לפלֹוני, ְְְִִִִֶֶֶַַָֹ
ּומה ארע מה להֹודיע רֹוצה איני מּפלֹוני, 'ׁשתקּו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּיאמר:
חברֹו ּבטֹובת המסּפר וכן האּלּו. ּבּדברים וכּיֹוצא ְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָהיה';
להן ּגֹורם ׁשּזה הרע, לׁשֹון אבק זה הרי - ׂשֹונאיו ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבפני
רעהּו מבר" ׁשלמה: אמר זה ענין ועל ּבגנּותֹו; ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹׁשּיסּפרּו
ׁשּמּתֹו - לֹו" ּתחׁשב קללה - הׁשּכם ּבּבקר ּגדֹול ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּבקֹול
ׂשחֹוק ּדר הרע ּבלׁשֹון המסּפר וכן רעתֹו. לידי ּבא ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָטֹובתֹו,

ּבׂשנאה מדּבר ׁשאינֹו ּכלֹומר ראׁש, קּלּות הּואודר ; ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָֹ
"ּכמתלהלּה אֹומר: חּצים[משתטה]ׁשּׁשלמה - זיקים הּירה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַֹֹֹ

הרע ּבלׁשֹון המסּפר וכן אני". מׂשחק הלא ואמר: . . ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹומות

זה ׁשּדבר יֹודע אינֹו ּכאּלּו לתּמֹו ׁשּיסּפר והּוא רמּיֹות, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻּדר
ׁשאּלּו יֹודע 'איני אֹומר: ּבֹו, ּכׁשּממחין אּלא הּוא, הרע ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָלׁשֹון

הרע'. לׁשֹון 'ׁשּזה אֹו ּפלֹוני' ׁשל ְֲִֶֶֶַָָָָמעׂשיו
ּבפניואחד‰. ׁשּלא אֹו חברֹו, ּבפני הרע ּבלׁשֹון ;המסּפר ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

ׁשּגֹורמין ּדברים להזיק]והמסּפר איׁש[יכולים נׁשמעּו אם ְְְְְְִִִִִֵֶַַָ
לֹו להצר אפּלּו ּבממֹונֹו, אֹו ּבגּופֹו חברֹו להּזיק איׁש, ְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָמּפי
אּלּו ּדברים נאמרּו ואם הרע. לׁשֹון זה הרי - להפחידֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָאֹו
אחד הּדבר סּפר ואם ונֹודע, הּדבר נׁשמע ּכבר ׁשלׁשה, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹּבפני
והּוא, הרע; לׁשֹון מּׁשּום ּבֹו אין אחרת, ּפעם הּׁשלׁשה ְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹמן

יֹותר. ּולגּלֹותֹו הּקֹול להעביר יתּכּון ְְְֲִִֵֵֶַַַַֹׁשּלא
.Âּבׁשכּונתםּכל לדּור ׁשאסּור הרע, לׁשֹון ּבעלי הם - ,אּלּו ְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָ

ּדין ּגזר נחּתם ולא ּדבריהם. ולׁשמע עּמהם ליׁשב ׁשּכן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹוכל
ּבלבד. הרע לׁשֹון על אּלא ּבּמדּבר, אבֹותינּו ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָעל

Ê.תעׂשההּנֹוקם ּבלא עֹובר - חברֹו "לאאת ׁשּנאמר: , ְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַֹֹ
ּדעה לֹוקה, ׁשאינֹו ּפי על ואף עד[מידה]תּקם". היא רעה ְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

העֹולם ּדברי ּכל על מעביר להיֹות לאדם ראּוי אּלא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹמאד;
לנקם ּכדאי ואינן והבאי, הבל ּדברי הּמבינים אצל ׁשהּכל -ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹ
'הׁשאילני חברֹו: לֹו אמר הּנקימה? היא ּכיצד ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָעליהם.

'לׁשאל[גרזן]קרּדּמ צר למחר ;'מׁשאיל 'איני לֹו: אמר , ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָֹֻ
,מׁשאיל 'איני לֹו: אמר ,'קרּדּמ 'הׁשאילני לֹו: אמר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָֻמּמּנּו,
אּלא נֹוקם. זה הרי - 'מּמ ּכׁשּׁשאלּתי הׁשאלּתני ׁשּלא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּכדר
לֹו; ּגמל ּכאׁשר יגמל ולא ׁשלם, ּבלב יּתן לׁשאל, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹּכׁשּיבֹוא
"אם הּטֹובֹות: ּבדעֹותיו ּדוד אמר וכן ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹוכן

רע". ׁשֹולמי ְְִִַָָּגמלּתי
.Áתעׂשהוכן ּבלא עֹובר - מּיׂשראל לאחד הּנֹוטר ,ּכל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ׁשאמר ראּובן ּכיצד? ."עּמ ּבני את תּטר "ולא ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשּנאמר:
'ׂשכר ׁשֹור[השכר]לׁשמעֹון: 'הׁשאילני אֹו זה', ּבית לי ְְְְִִִִִֵֶַַֹ

לׁשאל לראּובן ׁשמעֹון צר לימים ׁשמעֹון; רצה ולא ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָֹֹזה',
,מׁשאיל הריני ,ל 'הא ראּובן: לֹו ואמר לׂשּכר, אֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָֹמּמּנּו
ּכזה, העֹוׂשה - 'ּכמעׂשי ל אׁשּלם ולא ,ּכמֹות ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָֹואיני
יּטרּנּו; ולא מּלּבֹו הּדבר ימחה אּלא תּטר". ּב"לא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹעֹובר
לנקם יבֹוא ׁשּמא וזֹוכרֹו, הּדבר את נֹוטר ׁשהּוא זמן ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּכל
העֹון ׁשּימחה עד הּנטירה, על ּתֹורה הקּפידה לפיכ -ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָ

הּדעה היא וזֹו יזּכרּנּו; ולא ׁשאפׁשר[המידה]מּלּבֹו הּנכֹונה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
זה אדם ּבני ׁשל ּומּתנן ּומּׂשאן הארץ, יּׁשּוב ּבּה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָׁשּיתקּים
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זּפרק ¤¤

ׁשּנאמר:[מרכל]המרּגל‡. תעׂשה, ּבלא עֹובר - ּבחברֹו ְְֱֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַֹ
לאו"לא על לֹוקין ׁשאין ּפי על ואף ."ּבעּמי רכיל תל ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

עֹון לכזה, מּיׂשראל; רּבֹות נפׁשֹות להרג וגֹורם הּוא, ּגדֹול ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹ
ארע מה ּולמד, צא ."רע ּדם על תעמד "לא לֹו: ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָֹֹנסמ

האדֹומי נוב]לדֹואג חרבה .[שבגללו ְֲִֵָ
מּזהאיזה·. והֹול ּדברים, טֹוען ׁשהּוא זה רכיל? הּוא ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָ

על ׁשמעּתי וכ ּכ' ּפלֹוני', אמר וכ ּכ' ואֹומר: ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָלזה
אתּפלֹוני' מחריב זה הרי אמת, אֹומר ׁשהּוא ּפי על אף ; ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַ

יׁש זה,העֹולם. לאו ּבכלל והּוא מאד עד מּזה ּגדֹול עֹון ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹ
ּפיוהּוא על אף חברֹו, ּבגנּות המסּפר והּוא הרע; לׁשֹון ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָ

חברֹו' על רע ׁשם 'מֹוציא ׁשקר, האֹומר אבל אמת. ֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשאמר
וכ ּכ' ואֹומר: ׁשּיֹוׁשב זה - הרע לׁשֹון ּבעל אבל ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָנקרא.
עליו', ׁשמעּתי וכ וכ אבֹותיו, היּו וכ וכ ּפלֹוני, ְְְְְְֲִִַָָָָָָָָָָָעׂשה
ה' "יכרת אֹומר: הּכתּוב זה על - ּגנאי ׁשל ּדברים ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָואֹומר

ּגדלֹות". מדּברת לׁשֹון חלקֹות, ׂשפתי ְְְֲִֵֶֶַָָָֹּכל
ּבעֹולםאמרּו‚. האדם מן נפרעין עברֹות ׁשלׁש 'על חכמים: ְְֲֲִִִִֵַָָָָָָָָָֹ

עריֹות, וגּלּוי זרה, עבֹודה - הּבא לעֹולם חלק לֹו ואין ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָהּזה,
ּכּלם' ּכנגד הרע, ולׁשֹון ּדמים; אמרּוּוׁשפיכּות ועֹוד . ְְְְְִִֶֶָָָָָָֻ

ּבעּקר, ּכֹופר ּכאּלּו - הרע ּבלׁשֹון המסּפר 'ּכל ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָחכמים:
מי אּתנּו, ׂשפתינּו נגּביר, ללׁשננּו אמרּו: "אׁשר ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
הֹורגת הרע לׁשֹון 'ׁשלׁשה חכמים: אמרּו ועֹוד לנּו"'. ְְְֲִֶֶָָָָָָָָֹאדֹון
יֹותר והמקּבלֹו, עליו; ׁשאֹומרין וזה והמקּבלֹו, האֹומרֹו, -ְְְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָ

האֹומרֹו'. ְִָמן
אבקויׁש„. ׁשהן ּדברים מעין]ׁשם -]- ּכיצד? הרע. לׁשֹון ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָ

יאמר פילל]'מי אֹו[מי עּתה'; ׁשהּוא ּכמֹות ׁשּיהיה לפלֹוני, ְְְִִִִֶֶֶַַָֹ
ּומה ארע מה להֹודיע רֹוצה איני מּפלֹוני, 'ׁשתקּו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּיאמר:
חברֹו ּבטֹובת המסּפר וכן האּלּו. ּבּדברים וכּיֹוצא ְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָהיה';
להן ּגֹורם ׁשּזה הרע, לׁשֹון אבק זה הרי - ׂשֹונאיו ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבפני
רעהּו מבר" ׁשלמה: אמר זה ענין ועל ּבגנּותֹו; ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹׁשּיסּפרּו
ׁשּמּתֹו - לֹו" ּתחׁשב קללה - הׁשּכם ּבּבקר ּגדֹול ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּבקֹול
ׂשחֹוק ּדר הרע ּבלׁשֹון המסּפר וכן רעתֹו. לידי ּבא ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָטֹובתֹו,

ּבׂשנאה מדּבר ׁשאינֹו ּכלֹומר ראׁש, קּלּות הּואודר ; ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָֹ
"ּכמתלהלּה אֹומר: חּצים[משתטה]ׁשּׁשלמה - זיקים הּירה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַֹֹֹ

הרע ּבלׁשֹון המסּפר וכן אני". מׂשחק הלא ואמר: . . ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹומות

זה ׁשּדבר יֹודע אינֹו ּכאּלּו לתּמֹו ׁשּיסּפר והּוא רמּיֹות, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻּדר
ׁשאּלּו יֹודע 'איני אֹומר: ּבֹו, ּכׁשּממחין אּלא הּוא, הרע ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָלׁשֹון

הרע'. לׁשֹון 'ׁשּזה אֹו ּפלֹוני' ׁשל ְֲִֶֶֶַָָָָמעׂשיו
ּבפניואחד‰. ׁשּלא אֹו חברֹו, ּבפני הרע ּבלׁשֹון ;המסּפר ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

ׁשּגֹורמין ּדברים להזיק]והמסּפר איׁש[יכולים נׁשמעּו אם ְְְְְְִִִִִֵֶַַָ
לֹו להצר אפּלּו ּבממֹונֹו, אֹו ּבגּופֹו חברֹו להּזיק איׁש, ְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָמּפי
אּלּו ּדברים נאמרּו ואם הרע. לׁשֹון זה הרי - להפחידֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָאֹו
אחד הּדבר סּפר ואם ונֹודע, הּדבר נׁשמע ּכבר ׁשלׁשה, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹּבפני
והּוא, הרע; לׁשֹון מּׁשּום ּבֹו אין אחרת, ּפעם הּׁשלׁשה ְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹמן

יֹותר. ּולגּלֹותֹו הּקֹול להעביר יתּכּון ְְְֲִִֵֵֶַַַַֹׁשּלא
.Âּבׁשכּונתםּכל לדּור ׁשאסּור הרע, לׁשֹון ּבעלי הם - ,אּלּו ְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָ

ּדין ּגזר נחּתם ולא ּדבריהם. ולׁשמע עּמהם ליׁשב ׁשּכן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹוכל
ּבלבד. הרע לׁשֹון על אּלא ּבּמדּבר, אבֹותינּו ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָעל

Ê.תעׂשההּנֹוקם ּבלא עֹובר - חברֹו "לאאת ׁשּנאמר: , ְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַֹֹ
ּדעה לֹוקה, ׁשאינֹו ּפי על ואף עד[מידה]תּקם". היא רעה ְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

העֹולם ּדברי ּכל על מעביר להיֹות לאדם ראּוי אּלא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹמאד;
לנקם ּכדאי ואינן והבאי, הבל ּדברי הּמבינים אצל ׁשהּכל -ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹ
'הׁשאילני חברֹו: לֹו אמר הּנקימה? היא ּכיצד ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָעליהם.

'לׁשאל[גרזן]קרּדּמ צר למחר ;'מׁשאיל 'איני לֹו: אמר , ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָֹֻ
,מׁשאיל 'איני לֹו: אמר ,'קרּדּמ 'הׁשאילני לֹו: אמר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָֻמּמּנּו,
אּלא נֹוקם. זה הרי - 'מּמ ּכׁשּׁשאלּתי הׁשאלּתני ׁשּלא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּכדר
לֹו; ּגמל ּכאׁשר יגמל ולא ׁשלם, ּבלב יּתן לׁשאל, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹּכׁשּיבֹוא
"אם הּטֹובֹות: ּבדעֹותיו ּדוד אמר וכן ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹוכן

רע". ׁשֹולמי ְְִִַָָּגמלּתי
.Áתעׂשהוכן ּבלא עֹובר - מּיׂשראל לאחד הּנֹוטר ,ּכל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ׁשאמר ראּובן ּכיצד? ."עּמ ּבני את תּטר "ולא ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשּנאמר:
'ׂשכר ׁשֹור[השכר]לׁשמעֹון: 'הׁשאילני אֹו זה', ּבית לי ְְְְִִִִִֵֶַַֹ

לׁשאל לראּובן ׁשמעֹון צר לימים ׁשמעֹון; רצה ולא ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָֹֹזה',
,מׁשאיל הריני ,ל 'הא ראּובן: לֹו ואמר לׂשּכר, אֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָֹמּמּנּו
ּכזה, העֹוׂשה - 'ּכמעׂשי ל אׁשּלם ולא ,ּכמֹות ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָֹואיני
יּטרּנּו; ולא מּלּבֹו הּדבר ימחה אּלא תּטר". ּב"לא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹעֹובר
לנקם יבֹוא ׁשּמא וזֹוכרֹו, הּדבר את נֹוטר ׁשהּוא זמן ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּכל
העֹון ׁשּימחה עד הּנטירה, על ּתֹורה הקּפידה לפיכ -ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָ

הּדעה היא וזֹו יזּכרּנּו; ולא ׁשאפׁשר[המידה]מּלּבֹו הּנכֹונה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
זה אדם ּבני ׁשל ּומּתנן ּומּׂשאן הארץ, יּׁשּוב ּבּה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָׁשּיתקּים
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oqipקח 'gÎ'a ycew zayÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
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zeevnd xtq m"anx ixeriya"ryz'd oqip 'gÎ'a -

ה'תשע"ב ניסן ב' ראשון יום

ה'תשע"ב ניסן ג' שני יום

ה'תשע"ב ניסן ד' שלישי יום

.‰ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― החמּׁשית יתעּלה.הּמצוה לעבדֹו ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַַָָ
ה' את "ועבדּתם ואמר ּפעמים ּכּמה הּזה הּצּוּוי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָונכּפל

dk)אלהיכם" ,bk zeny)"תעבדּו "ואתֹו ואמר ;,bi mixac) ְְֱֲֵֶַַָֹֹֹ
(d"תעבד "ואתֹו ואמר ;(bi ,e my)"ּולעבדֹו" ואמר ;my) ְְְְְֲַַַָָָֹֹ

(bi ,`iמןֿהּצּוּוים הּוא הּזה הּצּוּוי ׁשּגם ואףֿעלּֿפי .ְִִִִִֶֶַַַַַַ
ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו ― הרי(yxeya)הּכללּיים ― הרביעי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ

ספרי ּולׁשֹון הּתפּלה. על צּוּוי הּוא ּכי יחּוד, ּבֹו (mixacיׁש ְְְִִִִִֵֵַַָ
(bi ,`i― "ּולעבדֹו עֹוד: ואמרּו ּתפּלה". זֹו ― "ּולעבדֹו :ְְְְְְְִָָָָ

יֹוסי רּבי ׁשל ּבנֹו אליעזר רּבי ׁשל ּובמׁשנתֹו ּתלמּוד". ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָזה
לעּקר "מּנין אמרּו: מהכאהּגלילי הּמצות? ּבתֹו ּתפּלה ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָֹ

(o`kn)"תעבד ואתֹו ּתירא אלהי אתֿה' :(bi ,e my). ְֱֲִֶֶַָֹֹֹ
ּכלֹומר ― ּבמקּדׁשֹו" עבדהּו ּבתֹורתֹו, "עבדהּו ְְְְְְְְִֵֵַָָָָָואמרּו:

ּבֹו להתּפּלל מּטרתֹו ecbpl)ונכחֹו(ycwna)יׂשים e`)ּכמֹו ְְְְְִִִֵַַָָָ
ׁשלמה (Îmiklnׁשּבאר "dGd ziAd" ,"dGd mFwOdÎl` ElNRzde") ְֵֵֶֹֹ§¦§©§¤©¨©¤©©¦©¤

(hi ,e aÎminid ixacae ,dl ,hk ,g `.(

ה'תשע"ב ניסן ה' רביעי יום

.·È .ÂÎ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הכ"ו אתֿהּמצוה לבר הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
אתּֿבני תברכּו "ּכה יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבכלֿיֹום, ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹיׂשראל

להם" אמֹור bk)יׂשראל ,e xacna)מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָ
מּמגּלה האחרֹון ּבּפרק ז'(ek.)ּומּתענית(ck.)זֹו ּובפרק ְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָ

סֹוטה .(fl:)מּמּסכת ִֶֶַָ

― הי"ב ׁשלהּמצוה ּתפּלין ּבמעׂשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָ
"עיני ּבין לטטפת "והיּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִֵֵֶֶַָָָֹֹֹראׁש,

(g ,e mixac)ּפעמים ארּבע זֹו ּבמצוה הּצּוּוי נכּפל ּוכבר .ְְְְְְִִִִַַַַָָָ
(gi ,`i .g ,e mixac .fh ,h bi zeny).

ה'תשע"ב ניסן ו' חמישי יום

.‚È ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הי"ג יד,הּמצוה ׁשל ּתפּלין ּבמעׂשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָ
"יד על לאֹות "ּוקׁשרּתם יתעּלה: אמרֹו וגם(my)והּוא ; ְְְְְְְִֶֶַַַַָָָ

ׁשל ׁשּתפּלין והראיה ּפעמים. ארּבע נכּפל זֹו ּבמצוה ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָהּצּוּוי
מנחֹות ּבּגמרא אמרם הּוא ― מצות ׁשּתי יד וׁשל ְְְְְְִֵֶַָָָָָָֹֹראׁש

(.cn)וׁשל ראׁש ׁשל ׁשּתפּלין ׁשּסֹובר, מי על הּתמּה ּדר ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹעל
ׁשּתיהן ּכׁשּיהיּו אּלא האחרת, ּבלי מהן אחת ּתּונח לא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹיד
חדא מצות, ׁשּתי לּה ּדלית "מאן לׁשֹונם: וזה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָֹּבנמצא,
לעׂשֹות לֹו אפׁשר ׁשאי מי ּכלֹומר: לעּבד?!" לא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹמצוה
יעׂשה אּלא לא, אחת?! [לפחֹות] יעׂשה לא מצות ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹׁשּתי

הּנה ׁשּבנמצא. מהן איזֹו יניח ּולפיכ ׁשּבידֹו, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאתֿהּמצוה
מצות. ׁשּתי ראׁש וׁשל יד ׁשל לּתפּלין ׁשּקראּו ,ל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹנתּבאר
אמר ׁשהרי ּבהן, חּיבֹות הּנׁשים אין אּלּו מצות ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּוׁשּתי

"ּבפי ה' ּתֹורת ּתהיה "למען חּיּובן: ּבטעם (zenyיתעּלה ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָ
(h ,biּבארּו וכ ּתֹורה, ּבתלמּוד חּיבֹות אינן ונׁשים ―ְְְְֲִֵֵַַָָָָָ

ּבפרק האּלה הּמצות ׁשּתי ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבּמכלּתא.
מּמנחֹות jli`e)ד' :`l). ְִָ

ה'תשע"ב ניסן ז' שישי יום

.ÁÈ .ÂË ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הט"ו והּואהּמצוה מזּוזה, ּבמעׂשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָ
"ּובׁשערי ּבית עלֿמזזֹות "ּוכתבּתם יתעּלה: ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֻאמרֹו

(h ,e mixac)זה ּבענין הּצּוּוי נכּפל ּוכבר .(k ,`i my)ודיני ; ְְְְְִִִִֵֶַַָָ
מּמנחֹות ג' ּבפרק נתּבארּו ּכּלם זֹו jli`e)מצוה `l sc). ְְְְֲִִִֶֶָָָָֻ

― הי"ח מּמנּוהּמצוה לכלֿזכר ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
מׁשּבח זה הרי ― ּבידֹו יכּתבֹו ואם לעצמֹו. ּתֹורה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֻספר

ׁשאמרּו ּכמֹו עדיף, והּוא l.)מאד zegpn)מעלה "ּכתבֹו, : ְְְְְֲִֶֶַָָָֹ
לֹו אפׁשר אי ואם סיני". מהר קּבלֹו ּכאּלּו הּכתּוב ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָעליו
ׁשּיכּתבּו יבּקׁש אֹו לקנֹותֹו הּוא חּיב ― ּבידֹו ְְְְְְְִִֵֶַַָָָלכתבֹו
אתֿהּׁשירה לכם "ּכתבּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָּבׁשבילֹו,

(epif`d zxiy)"הּזאת(hi ,`l my)zaizk lr ieevd jezne) ַֹ
(dxezd lk zaizk aeig lr cnlp dxiyd zyxtׁשאינֹו לפי ,ְִֵֶ

ּפרׁשּיֹות ּפרׁשּיֹות אתֿהּתֹורה לכּתב aiigמּתר jgxkÎlrae) ְִִִֶַָָָָָָֹֻ
(dlek dxezd zaizkaאתֿהּׁשירה" ּבאמרֹו רצֹונֹו ואכן .ְְְְִֵֶַָָָ

ּולׁשֹון הּזאת. אתֿהּׁשירה הּכֹוללת ּכלֿהּתֹורה ― ְִֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּזאת"
סנהדרין לֹו(k`:)ּגמרא ׁשהּניחּו אףֿעלּֿפי רבא: "אמר : ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָ

ׁשּנאמר: מּׁשּלֹו, לכּתב מצוה ― ּתֹורה ספר אבֹותיו ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹלאדם
איתבּה הּזאת'. הּׁשירה את לכם ּכתבּו lr'ועּתה dywd) ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

(eixac:אּבּיי(jlny dpyna xn`p)ּתֹורה ספר לֹו ּכֹותב ֵֵֵֶַַָ
― אבֹותיו ּבׁשל יתּגאה ׁשּלא ּכדי y)לׁשמֹו, o`kn)אין מל ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶָָֹ

(ok)נצרכה לא "התם הּתׁשּובה: ּובאה לא?!" הדיֹוט ,my) ְְְְִֶַָָָָָָָָ
(cnll weqtd `a `lלֹו 'וכתב ּכדתניא: ּתֹורֹות, לׁשּתי ְְְְִִֵֶַַָָָאּלא

ּבין ׁשהחּלּוק ּכלֹומר, ּתֹורֹות"; ׁשּתי ― הּתֹורה' ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָאתֿמׁשנה
אחד, ּתֹורה ספר לכּתב חּיב ׁשּכלֿאדם הּוא, להדיֹוט ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹמל
ב' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּתֹורֹות, ספרי ׁשני ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָוהּמל
ּותנאיו ּתֹורה ספר ּכתיבת ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמּסנהדרין.

מּמנחֹות ג' jli`e)ּבפרק l)ּובריׁש(`aa)ּבתרא(.ciÎbi) ְְְְִֵֶֶַָָ
.(blw:)וׁשּבת ְַָ

ה'תשע"ב ניסן ח' קודש שבת יום

.ÊÈ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםראשוֿןשבתקודשב'ֿח'ניסן
― הי"ז אצלנּוהּמצוה הּיֹוׁשב ׁשּכלֿמל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

מּמנּו, יּפרד ולא לעצמֹו ּתֹורה ספר יכּתב הּמלכּות ּכּסא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹעל
וכתב מּמלכּתֹו ּכּסא על כׁשבּתֹו "והיה יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָוהּוא

הּזאת" הּתֹורה אתֿמׁשנה gi)לֹו ,fi my)נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִֵֶַַָָָֹ
מּסנהדרין ב' ּבפרק זֹו מצוה .(k`.)ּכלּֿדיני ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָ
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i"yx

(ÊË).Â�È˜ Ï˜˘ÓÂיד בית שבראש תיק כמו הוא

ויש ככובע, ועשוי בלע"ז, ארישטויי"ל שקורין הרומח

בזבחים שם)דוגמתו מקובצת שיטה עיין ב, רמוני(פח :

שבראשי קולסות כמין דומין, הם למה המעיל

בלע"ז: היילמ"ש 'קולסות' Â‚Á¯.התינוקות, ‡Â‰Â
ללבוש נתחנך היום שאותו ושמעתי, חדשה. חגורה

וגבורה נצחון לעשות המחונכים ודרך מלחמה, כלי

דוד: את להכות ויאמר לכך שם, לקנות חינוכם, ביום

(ÊÈ).ÂÏ ¯ÊÚÈÂבחלק כדאיתא בתפלה, (סנהדריןשעזרו

א) ‰ÓÁÏÓ‰.(ÁÈ):צה „ÂÚ È‰˙Âזו קדמה כבר

בני ארבעה מיתת לצרף אלא כאן, מנאה ולא לכולן,

‡ÌÈ‚¯Â.דוד:‡Ô�ÁÏ.(ËÈ)ערפה: È¯ÚÈ Ô·שהיו

יער: הקרוי למקדש פרוכת אורגים Â�ÓÎ¯משפחתו

.ÌÈ‚¯Â‡אינשובל"א הקרוי דגרדאין, כאכסן (תרגום:)

אריגה: כנגד ותעמוד אריגה תבא ‡È˘(Î)בלע"ז,
.ÔÂ„Óאלא התיבה עיקר שאין דמשחן. גבר כתרגומו:

כמו ודלי"ת, ח)מ"ם סה ואל"ף(תהלים שי"ן מ'שאון'

ד) יז הימים(בראשית ובדברי ומ"ם. ה"א ומ'המון', יא: (א

כמהכג) שאומדין מאוד, גבוה כלומר מדה, איש כתיב:

Â‚Â'.מדתו: ˘˘Â בבכורות˘˘ רבותינו ב)פירשו (מה

אצבעות תאמר שלא וארבע, עשרים לומר שהוצרך

אלא אינן רגליו ואצבעות שש, אלא אינן ידיו שתי

עשרים כתב ואם וארבע. עשרים נאמר לכך שש,

באחת, שבעה אומר הייתי ושש, שש אמר ולא וארבע

בסדר נספרות היו שכולן 'מספר', ומהו באחת, וחמשה

היד: בגב האצבעות

cec zcevn
(ÊË).‰Ù¯‰ È„ÈÏÈ· הענקה:‡˘¯ מילידי היה Ï˜˘Óאשר

.˙˘ÂÁ�:נחושת בו ששוקלין Á„˘‰.שקל ¯Â‚Á ‡Â‰Â
המלחמה אנשי ומדרך חדשה, חרב חגר ההיא בהמלחמה
חרב יחגרו בעת גבורות, לעשות עוז בכל להתאמץ הגבורים,

להראותÓ‡ÈÂ¯.חדשה: התפעלות, ועשה בדעתו חשב
ויגע: עיף אותו ראה כי בעבור דוד, את ולהכות גבורה

(ÊÈ).ÂÏעוד לצאת אותו תת לבלי נשבעו, דוד על
�¯.במלחמה: ומשפיע‡˙ המאיר להנר הוא דומה המלך כי

Â˙È�Á.(ËÈ)לכל: ıÚÂ:החנית של יד בית ˘˘(Î)הוא
.˘˘Âהיו ידיו שבשתי נחשוב ולשלא שש, היו אחת לכל

ופירש, חזר לזה אחת, לכל שלש רגליו, בשתי וכן שש,
מספר: וארבע ישראלÛ¯ÁÈÂ.(Î‡)עשרים את חרף

בדברים:

oeiv zcevn
(ÊË).·Â�· È·˘ÈÂ:שמו היה כמו‰¯Ù‰.כן ה)הענקה, יד :(שם

רפאים: את חבר:˜Â�È.ויכו לו ואין זיין, כלי ·‚Â·.(ÁÈ)שם
הימים בדברי האמור גזר ד)הוא כ הימיםÛÒ.:(א (שם)ובדברי

הוא: והוא ספי, ‡ÌÈ‚¯Â.(ËÈ)נאמר È¯ÚÈובדברי אביו, שם כן
ה)הימים פסוק הוא:(שם והוא יעיר, בן ‰ÈÓÁÏ.נאמר ˙È·רוצה

הימים בדברי האמור לחמי והוא הלחמי, בית את הכה לומר
‚ÈÏ˙.:(שם) עם‡˙ מלחמה שהיה אף לומר ורוצה גלית, עם

הימים ובדברי לו, לעזור יוכל לא אחי(שם)גלית, שהיה נאמר
‡ÌÈ‚¯Â.גלית: ¯Â�ÓÎכן וכמו דגרדאין, כאכסן יונתן: תרגם
יד)תרגם טז שלפני(שופטים העגול העץ והוא הארג, יתד על :

כובד יקראו ובמשנה השתי, חוטי עליו יכרוך קיגהאורג, (שבת

וכןÔÂ„Ó.(Î):א) גדולה, מדה בעל לומר ורוצה מדה, מלשון
לב) יג מדות:(במדבר אנשי :(‡Î).Û¯ÁÈÂ:בזיון ענין
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(ÊË).Â�È˜ Ï˜˘ÓÂיד בית שבראש תיק כמו הוא

ויש ככובע, ועשוי בלע"ז, ארישטויי"ל שקורין הרומח

בזבחים שם)דוגמתו מקובצת שיטה עיין ב, רמוני(פח :

שבראשי קולסות כמין דומין, הם למה המעיל

בלע"ז: היילמ"ש 'קולסות' Â‚Á¯.התינוקות, ‡Â‰Â
ללבוש נתחנך היום שאותו ושמעתי, חדשה. חגורה

וגבורה נצחון לעשות המחונכים ודרך מלחמה, כלי

דוד: את להכות ויאמר לכך שם, לקנות חינוכם, ביום

(ÊÈ).ÂÏ ¯ÊÚÈÂבחלק כדאיתא בתפלה, (סנהדריןשעזרו

א) ‰ÓÁÏÓ‰.(ÁÈ):צה „ÂÚ È‰˙Âזו קדמה כבר

בני ארבעה מיתת לצרף אלא כאן, מנאה ולא לכולן,

‡ÌÈ‚¯Â.דוד:‡Ô�ÁÏ.(ËÈ)ערפה: È¯ÚÈ Ô·שהיו

יער: הקרוי למקדש פרוכת אורגים Â�ÓÎ¯משפחתו

.ÌÈ‚¯Â‡אינשובל"א הקרוי דגרדאין, כאכסן (תרגום:)

אריגה: כנגד ותעמוד אריגה תבא ‡È˘(Î)בלע"ז,
.ÔÂ„Óאלא התיבה עיקר שאין דמשחן. גבר כתרגומו:

כמו ודלי"ת, ח)מ"ם סה ואל"ף(תהלים שי"ן מ'שאון'

ד) יז הימים(בראשית ובדברי ומ"ם. ה"א ומ'המון', יא: (א

כמהכג) שאומדין מאוד, גבוה כלומר מדה, איש כתיב:

Â‚Â'.מדתו: ˘˘Â בבכורות˘˘ רבותינו ב)פירשו (מה

אצבעות תאמר שלא וארבע, עשרים לומר שהוצרך

אלא אינן רגליו ואצבעות שש, אלא אינן ידיו שתי

עשרים כתב ואם וארבע. עשרים נאמר לכך שש,

באחת, שבעה אומר הייתי ושש, שש אמר ולא וארבע

בסדר נספרות היו שכולן 'מספר', ומהו באחת, וחמשה

היד: בגב האצבעות

cec zcevn
(ÊË).‰Ù¯‰ È„ÈÏÈ· הענקה:‡˘¯ מילידי היה Ï˜˘Óאשר

.˙˘ÂÁ�:נחושת בו ששוקלין Á„˘‰.שקל ¯Â‚Á ‡Â‰Â
המלחמה אנשי ומדרך חדשה, חרב חגר ההיא בהמלחמה
חרב יחגרו בעת גבורות, לעשות עוז בכל להתאמץ הגבורים,

להראותÓ‡ÈÂ¯.חדשה: התפעלות, ועשה בדעתו חשב
ויגע: עיף אותו ראה כי בעבור דוד, את ולהכות גבורה

(ÊÈ).ÂÏעוד לצאת אותו תת לבלי נשבעו, דוד על
�¯.במלחמה: ומשפיע‡˙ המאיר להנר הוא דומה המלך כי

Â˙È�Á.(ËÈ)לכל: ıÚÂ:החנית של יד בית ˘˘(Î)הוא
.˘˘Âהיו ידיו שבשתי נחשוב ולשלא שש, היו אחת לכל

ופירש, חזר לזה אחת, לכל שלש רגליו, בשתי וכן שש,
מספר: וארבע ישראלÛ¯ÁÈÂ.(Î‡)עשרים את חרף

בדברים:

oeiv zcevn
(ÊË).·Â�· È·˘ÈÂ:שמו היה כמו‰¯Ù‰.כן ה)הענקה, יד :(שם

רפאים: את חבר:˜Â�È.ויכו לו ואין זיין, כלי ·‚Â·.(ÁÈ)שם
הימים בדברי האמור גזר ד)הוא כ הימיםÛÒ.:(א (שם)ובדברי

הוא: והוא ספי, ‡ÌÈ‚¯Â.(ËÈ)נאמר È¯ÚÈובדברי אביו, שם כן
ה)הימים פסוק הוא:(שם והוא יעיר, בן ‰ÈÓÁÏ.נאמר ˙È·רוצה

הימים בדברי האמור לחמי והוא הלחמי, בית את הכה לומר
‚ÈÏ˙.:(שם) עם‡˙ מלחמה שהיה אף לומר ורוצה גלית, עם

הימים ובדברי לו, לעזור יוכל לא אחי(שם)גלית, שהיה נאמר
‡ÌÈ‚¯Â.גלית: ¯Â�ÓÎכן וכמו דגרדאין, כאכסן יונתן: תרגם
יד)תרגם טז שלפני(שופטים העגול העץ והוא הארג, יתד על :

כובד יקראו ובמשנה השתי, חוטי עליו יכרוך קיגהאורג, (שבת

וכןÔÂ„Ó.(Î):א) גדולה, מדה בעל לומר ורוצה מדה, מלשון
לב) יג מדות:(במדבר אנשי :(‡Î).Û¯ÁÈÂ:בזיון ענין
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(È).ÌÈÎÏÓ ˙Â�·'שנאמ כענין אותך מבקרות יהיו

מיניקותיך מ"ט)ושרותיהם קו"ף·ÍÈ˙Â¯˜È.:(ישעיה

יו"ד שכתוב פי על ואף בקור לשון שהוא לפי דגוש

מי עם סדורה זו תיבה סעדיה רב בנקוד ראיתי לפניה,

יעקב למשיסה מ"ב)נתן והסמ"ך(שם יו"ד בו שכתוב

פז מכלי יקר כמו יוקר לשון חברו ומנחם מודגשת,

אצלו˘‚Ï.:(סא"א) יושבת והשגל כמו ה)מלכה (דניאל

אשתך ולחינתיה שגלתיה רברבנוהי מלכא בהון וישתון

לימינך: ‡ÈÙÂ¯.תתיצב Ì˙Î·הבא זהב עדי בקבוצת

È‡¯Â.(È‡)מאופיר: ˙· ÈÚÓ˘ישראל כנסת שמעי

הטוב: דרך ‡Í�Ê.וראי ÈË‰Â:לתורה.ÍÓÚ ÈÁÎ˘Â
ביניהם: גדילה שאת הנהר ‡·ÍÈ.מעבר ˙È·Âע"א

הנהר: בעבר אבותיך ÍÈÙÈ.(È·)שעבדו ÍÏÓ‰ Â‡˙ÈÂ
מעשיך: לנויי הקב"ה המלך יתאוה כן תעשי ואם

(‚È).ÂÏÁÈ ÍÈ�Ù ‰Á�Ó· ¯ˆ ˙·Âל"ב)כמו ויחל(שמות

אותם ודורון אשכרים לך שיביאו תזכו זה ובשכר משה

עם: עשירי עכשיו ÍÏÓ(È„)שהם ˙· ‰„Â·Î ÏÎ
.'Â‚Â ‰ÓÈ�Ù'כנסיו והם בהם תלוי כבוד שכל אותם

בגדיהם עתה בצניעות עצמם נהגו אשר מלך של

משבצות גדולי', כהני' של זהב ממשבצות חשובים

בלע"ז: ÍÏÓÏ.(ÂË)קאטונ"ש Ï·Â˙ ˙ÂÓ˜¯Ïבבגדי

רקמות הארץ, כל על למלך מנחה יביאום רקמה

אחיכם כל את והביאו שנאמר זה בלע"ז, אברודי"ץ

וגו' מנחה הגוים ס"ו)מכל ‡È¯Á‰:(ישעיה ˙ÂÏÂ˙·
.‰È˙ÂÚ¯שנאמר כענין אחריהם ח')ילכו והחזיקו(זכריה

שמענו כי עמכם נלכה לאמר וגו' יהודי איש בכנף

עמכם: ÍÏ.אלהים ˙Â‡·ÂÓאמרו הקב"ה כלפי

המשורר:

cec zcevn
(È).ÍÈ˙Â¯˜È·:מלכים בנות אף יהיו בהן שלך �ˆ·‰ביקרת

.Ï‚˘והכל אופיר בכתם מקושטת בימינך נצבה תהיה המלכה
והממשלה: התענוג לגודל משל ·˙.(È‡)הוא ÈÚÓ˘יאמר

לשמוע אזנך והטי הלב בהבנת וראי שמעי ועדה עדה לכל
המשיח: מלך יצוה אשר Â‚Â'.לכל ÍÓÚ ÈÁÎ˘Âתהיה לא ר"ל

המשיח: מלך עם להלחם גוג אחר הנמשכים בעצת
(·È).Â‡˙ÈÂמעשיך כשרון כפי יופי המשיח מלך יתאוה אז

יאונה ולא לו תשתחוי ואז אדוניך יהיה הוא כי לך ינוח ואז
בצלו: עליך יסך כי רעה ˆÂ¯.(È‚)לך ˙·Âצור עדת גם

וחשובים: עם שבכל העשירים המה כי ועם שאלתם למלאות פניך יבקשו מנחה Â·Î„‰.(È„)בהבאת ÏÎמכובדה אשה כל
זהב: ממשבצות עשוי לבושה אשר כבודה רוב לפי בחדרה פנימה היושבת מלך מובאהÂÓ˜¯Ï˙.(ÂË)ובת תהיה רקמה בבגדי

המשיח: ‡È¯Á‰.למלך ˙ÂÏÂ˙·תהיינה כולן כאחת עמה ההולכים רעותיה ועם לשמשה אחריה תלכנה אשר הבתולות עם ר"ל
המשיח: מלכות עול יקבלו בשמחה ר"ל מלך בהיכל ותבואנה בשמחה מארצם מובאות

oeiv zcevn
(È).ÍÈ˙Â¯˜È·:יקר מיוחדת˘‚Ï.מל' כי האשה תקרא כן

אצלו יושבת והשגל וכן ב)למשגל ‡ÈÙÂ¯.:(נחמיה Ì˙Î·והוא
אופיר: ממדינת הבא הטוב בת·˙.(È‡)הזהב וכן עדה ר"ל

קל"ז)בבל תאוה:Â‡˙ÈÂ.(È·):(לקמן ÂÏÁÈ.(È‚)מלשון
כמוÂˆ·˘ÓÓ˙.(È„)יבקשו: יקר אבני מושב מקום

זהב כה)משובצים והואÂÓ˜¯Ï˙.(ÂË):(שמות רקמה מלשון
לכסא ישבת וכן ברקמות ט)כמו בכסא:(לעיל ˙Ï·Â.ומשפטו

.‰�Ï·Â˙שי יובל כמו הבאה יח)ענין :(ישעיה

xe` ldi
זח"בלרקמותטו רעותיה. אחריה בתולות למלך תובל

מאתכם קחו ע"פ ב' קצ"ז ויקהל סע"ב. דק"ה משפטים
אתחזי לא מטרוניתא דהא כו'. תרומה לההיא לסלקא תרומה
עמה דייתון עלימתהא בתולתין באינון אלא לבעלה למיתי
נושאי י"ב שהם במק"מ ופי' כו'. אחריה בתולות כמד"א כו'
הן הנ"ל וי"ב ע"ש. כו' משריין ד' בחי' ד' ועיקרן הכסא
בראשית. ר"פ לשושנה דסחרין עלין תליסר ג"כ נקראים
והים בקר י"ב שהם בתחלתו בסה"מ הובא שם הרח"ו כמ"ש
שהם נתבאר אחיך על אחד שכם ע"פ בביאור וע' כו'. עליהם
והם דבריאה קה"ק בהיכל והם שבבריאה אצילות בחי'
לאצילות בבריאה שמסתתרת דאצילות המל' את מחברים
נ"ב ר"פ פקודי פ' ברבות פי' וכן שבטים עלו ששם וזהו
והכח כו' שבטים י"ב היינו ישראל כל הן אחריה דבתולות
כו'. למטה שנפלו ניצוצין רפ"ח שמבררים ע"י היינו בהן הזה

שלהם שהתפעלות לפי שבהם הכח פי' שם ויקהל פ' ובבה"ז
מגביהים ועי"ז כו' א"ס אור בעצמות ולהבטל להכלל הוא
אל אותה שמעלין ענין וזהו ממש. א"ס לאור המל' בחי'
ודרל"ח א' דרל"ה פקודי א'. דרל"ח כמ"ש כו' העליון היחוד
דקשרי כו' הכי אקרי ארבע דהני כו' אחריה בתולות א'.
ג"כ להעיר ויש כו'. משה לגבי לה דאתיין עד כו' יחודא
שהוא רבקה בענין רבים מים ע"פ תולדות פ' בת"א ממ"ש
שהן כו' ארבע ארבע של או בקר שלש שלש של רבקה מענין
והיינו הנ"ל. כו' בקר י"ב כללות שהן הנ"ל בחינות ד' ג"כ
תוקף התהו מעולם שרשה בהמה והנה ע"ש. התכללות בחי'
כו' הכסא את נושאות והחיות הם זה בכח ולכן אה"ר המדות
הן האבות וד"ה ושמור זכור בד"ה יתרו פ' בת"א מזה וע'
שמש לבית הארון את שנשאו הפרות ענין וזהו המרכבה. הן

כו'.
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(ãë ,â"ë:ïéðòá íéøåîà äáãðå øãð éøä ,êéôá úøáã øùà äáãð êéäìà 'äì úøãð øùàë
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בלשו� המתחילות שונות הלכות פרקנו סו� ועד מכא� באות הקודמת המשנה "`oiאגב

."`l` ...oia

˙aMÏ ·BË ÌBÈ ÔÈa ÔÈ‡,מלאכות איסור לעני� –‡LÙ� ÏÎ‡ ‡l ≈≈««»∆»…∆∆∆
„·Ïa,נפש אוכל לצור� שהיא מלאכה לעשות מותר טוב שביו� – ƒ¿«
טז):שנאמר יב, לכ�",(שמות יעשה לבדו הוא נפש לכל יאכל אשר "א�

ומבואר ב), (ה, ביצה במסכת שנויה זו משנה בשבת. כ� שאי� מה

כבית היא ההלכה אבל שמאי, בית לדעת היא שהמשנה (ש�) בגמרא

אוכל לצור� והבערה הוצאה טוב ביו� שהותרה שמתו� הסוברי�, הלל

איזו צור� או מצווה צור� בה שיש כגו� לצור�, שלא ג� הותרה נפש

לאד� d).הנאה ,a ;d ,` dvia oiir)ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÏ ˙aL ÔÈa ÔÈ‡≈≈«»¿«ƒƒ
בשניה�, האסורה מלאכה לעני� –Ì„‡ È„Èa B�B„Ê ‰fL ‡l‡– ∆»∆∆¿ƒ≈»»

ידי על סקילה שחייב אד�, בידי עונשו במזיד בשבת מלאכה העושה

די�, Îa¯˙בית B�B„Ê ‰ÊÂבמזיד הכיפורי� ביו� מלאכה והעושה – ¿∆¿¿»≈
שמי� בידי שעונשו היינו כרת, ל).חייב כג, ויקרא התרו(עיי� א� בר�,

מכרת פטור והלקוהו טו).בו ג, מכות (משנה

ו ה נ ש מ ר ו א ב

B¯·ÁÓ ‰‡�‰ ¯cn‰ ÔÈa ÔÈ‡,משלו מליהנות חברו שהדירו – ≈≈«À»¬»»≈¬≈
ממנו, ייהנה שלא עליו שאסר ÏÎ‡Óכלומר epnÓ ¯cnÏלמי – «À»ƒ∆«¬»

מאכל, הנאת ממנו ייהנה שלא חבירו ‰¯‚Ïשהדירו ˙ÒÈ¯c ‡l‡– ∆»¿ƒ«»∆∆
חברו, לרשות להיכנס א� לו אסור מחברו הנאה שהמודר חברו, בחצר

לרשותו, ליכנס מותר מחברו מאכל המודר ÔÈNBÚאבל ÔÈ‡L ÌÈÏÎÂ¿≈ƒ∆≈ƒ
LÙ� ÏÎ‡ Ô‰a�לצור בה� משתמשי� שאי� חברו של כלי� – »∆…∆∆∆

אבל כאלו, כלי� ממנו לשאול אסור מחברו הנאה המודר אכילה,

להשכיר שנוהגי� במקו� בר�, לשאול. מותר מחברו מאכל המודר

המו א� כאלו, נהנהכלי� שכ� אות�, לשאול אסור מחברו מאכל דר

הוא יכול אלו ובדמי� עליה�, לו וויתר שחברו השכירות מדמי הוא

מאכל, לידי המביאה הנאה מחברו נהנה ונמצא נפש, אוכל צרכי לקנות

היא מאכל הנאת מאכל לידי המביאה הנאה א;וכל ד, נדרי� (משנה

B·„�Ï˙ברטנורא). ÌÈ¯„� ÔÈa ÔÈ‡:או עולה" עלי "הרי האומר: – ≈≈¿»ƒƒ¿»
עולה" זו בהמה "הרי האומר: אבל נדר; זה הרי שלמי�", עלי "הרי

נדבה; זו הרי "שלמי�", zeacplאו mixcp oia oi`eÌÈ¯„p‰L ‡l‡∆»∆«¿»ƒ
Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁחייב נגנב, או ואבד קרבנו את הנודר הפריש שא� – «»¿«¬»»

אחר, קרב� להביא Ô˙eÈ¯Á‡aהוא ·iÁ B�È‡ ˙B·„�eמתה שא� – ¿»≈«»¿«¬»»
במקומה. אחרת להביא חייב אינו נגנבה, או לקרב� שנדב הבהמה

שנאמר שווי�, ונדבות נדרי� תאחר" "בל לעני� כב�כד):בר�, כג, (דברי�

תשמור שפתי� מוצא לשלמו... תאחר לא אֿלהי� לה' נדר תדור "כי

כאשר אֿלהי�zxcpועשית, נדרdacpלה' הרי – בפי�" דברת אשר

בעני� אמורי� ברטנורא).ונדבה (רמב"�;

ז ה נ ש מ ר ו א ב

˙Bi‡¯ ÈzL ‰‡B¯‰ ·Ê ÔÈa ÔÈ‡בשני או אחד ביו� זיבה של – ≈≈»»∆¿≈¿ƒ
רצופי�, GLימי� ‰‡B¯ÏL�בשניי או אחד ביו� זיבה של ראיות – ¿∆»

רצופי�, ימי� בשלשה ˜¯Ôaאו ‡l‡מונה ראיות שתי הרואה שזב – ∆»»¿»
ואינו לערב, בקדשי� ואוכל השביעי ביו� וטובל נקיי� ימי� שבעה
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בטהור ואי� החלט מתו� בטהור יש שמ� ולוג אש� קרב� ג� ואמנ�
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רצופי�, ימי� בשלשה ˜¯Ôaאו ‡l‡מונה ראיות שתי הרואה שזב – ∆»»¿»
ואינו לערב, בקדשי� ואוכל השביעי ביו� וטובל נקיי� ימי� שבעה

השמיני ביו� קרב� להביא ג� חייב שלש הרואה אבל קרב�, טעו�

יונה" בני שני או תורי� יד),"שתי טו, אלא(ויקרא בקדשי� אוכל ואינו

קרבנו. שהביא bÒÓ¯לאחר Ú¯ˆÓ ÔÈa ÔÈ‡כדי הכה� שהסגירו – ≈≈¿…»À¿»
הצרעת נגע פשה א� ד�ה),לראות יג, ËÏÁÓ(ויקרא Ú¯ˆÓÏשטימאו – ƒ¿…»À¬»

מוחלט, באופ� ÓÈ¯Ùe‰הכה� ‰ÚÈ¯t ‡l‡נאמר מוחלט שמצורע – ∆»¿ƒ»¿ƒ»
מ):בו ש�, פרומי�(ש� יהיו וכו',(mirexw)"בגדיו פרוע" יהיה וראשו

שנאמר מה לעני� אבל מוסגר. במצורע כ� שאי� מו):מה ש�, "כל(ש�

וזה זה מושבו", למחנה מחו� ישב בדד יטמא... בו הנגע אשר ימי

‰bÒ¯שווי�. CBzÓ ¯B‰Ë ÔÈa ÔÈ‡מוסגר במצורע שנאמר (ויקרא– ≈≈»ƒ∆¿≈
ו): ולאיג, הנגע כהה והנה שנית השביעי ביו� אותו הכה� "וראה

הכה�", וטהרו בעור הנגע ‰ËÏÁפשה CBzÓ ¯B‰ËÏשלאחר – ¿»ƒ∆¿≈
ממנו, הצרעת נגע נרפא ÌÈ¯tˆÂשהוחלט ˙ÁÏ‚z ‡l‡שהטהור – ∆»ƒ¿««¿ƒ√ƒ

מצורע בפרשת כמפורט וכו' צפרי� שתי ומביא מתגלח החלט מתו�

יד), מי(ויקרא – הצרוע" מ� הצרעת נגע נרפא "והנה ש�: נאמר שכ�

תלויה צרעתו שאי� הסגר מתו� טהור יצא ברפואות, תלויה שצרעתו

שניה� בגדי� וכיבוס במקווה טבילה לעני� אבל בימי�. אלא ברפואות

נאמר הסגר מתו� בטהור שא� ו):שווי�, ש�, וטהר".(ש� בגדיו "וכבס

בטהור ואי� החלט מתו� בטהור יש שמ� ולוג אש� קרב� ג� ואמנ�

izdw - zex`ean zeipyn
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çúBæeæîe ïélôúì íéøôñ ïéa ïéà,ì ìëa ïéázëð íéøôqäL àlàïBL,úéøeMà àlà úBázëð ïðéà úBæeæîe ïélôúe.ïaø ¥¥§¨¦¦§¦¦§¤¨¤©§¨¦¦§¨¦§¨¨§¦¦§¥¨¦§¨¤¨©¦©¨
ìàéìîb ïa ïBòîLøîBà:úéðåé àlà eáúkiL eøézä àG íéøôqa óà. ¦§¤©§¦¥¥©©§¨¦¦¦¤¦¨§¤¨§¨¦

èá äaøîì äçLnä ïîLa çeLî ïäk ïéa ïéàíéãâ,úBönä ìk ìò àaä øt àlà.øáòL ïäëì LnLî ïäk ïéa ïéà, ¥¥Ÿ¥¨©§¤¤©¦§¨¦§ª¤§¨¦¤¨©©¨©¨©¦§¥¥Ÿ¥§©¥§Ÿ¥¤¨©
äôéàä úéøéNòå íéøetkä íBé øt àlà. ¤¨©©¦¦©£¦¦¨¥¨

éíéçñt àlà äpè÷ äîáì äìBãb äîa ïéa ïéà.ììkä äæ:ácðå øcð àeäL ìk–äîaa áø÷,øcð àG BðéàL ìëå ¥¥¨¨§¨§¨¨§©¨¤¨§¨¦¤©§¨¨¤¦¨§¦¨¨¥©¨¨§¨¤¥¦¨
ácð àGå–äîaa áø÷ Bðéà. §¦¨¥¨¥©¨¨

,òåøöä ïî úòøöä òâð àôøðêåúî øåäèáã ,ïéåù äæå äæ ,äå÷îá äøäè ïéðòì ìáà .íéîé äòáù øâñåî úåéäì êéøö àôøð åìéôàù ,íéîéá äéåìú åúòøöù øâñåî àöé
áéúë éîð øâñä(å ,âé íù):éðéîùá ïäù úåðáø÷á éøééà àìå ,éðú÷ã àåä åúàåôøå åúøäè íåéá àëä åäéî ,ïîù âåìå íùà úåðáø÷ éîð àëéàã â"òàå .øäèå åéãâá ñáëå

g.oeyl lka oiazkp:äîåà ìë ìù ïåùìáå äîåà ìë ìù áúëá.zipei `l` oiazkp oi`àø÷ øîàã ,úåðåùì øàùî øúåé úéðåéá íéøôñ åøùã àîòèåúéùàøá)

(æë ,èäëìäå .éðåé ïåùìë úôé éðá ìëá äôé ïåùì êì ïéàå ,íù éìäàá ïåëùé ,úôé éðá ìëáù äôéä ïåùìä øîåìë ,úôé ìù åúåôéôé ,íù éìäàá ïåëùéå úôéì íéäìà úôé
:ùãå÷ä ïåùìáå ùãå÷ä áúëá àìà äæä ïîæá íéøôñ ïéáúåë ïéà êëéôì ,ùáúùðå éðåé ïåùì åúåà ãáà øáë ,äæä ïîæá åäéî .â"áùøë

h.micbaa daexnúùéáìá àìà íéìåãâ íéðäë åéä àìå ,åéîéá äçùîä ïîù ìù úéçåìö äæðâðù ,êìéàå åäéùàé ïî ïåùàø úéáá óàå ,éðù úéáá åùîùù íéðäë
:ãáìá íéãâáä.zevnd lk lr `ad xtáéúëãë øô àéáî ,åúàøåäë äùòå ,úøë åðåãæù øáãá øúéä äøåäù çåùî ïäë(â ,ã àø÷éå):çéùîä ïäëä íàåodk

.ynynd:øáò éðùäå ,ùîùî éåø÷ ïåùàøä .åéúçú àáä åøéáòäå ,åúãåáòì øæçå åìåñô øáòå åéúçú øçà åðéîå ìåñô åá òøéàù ìåãâ ïäë.k"dei xt `l`à"àù
ì àä .íéúù àéáäì à"àù ,íåé ìëáù ìåãâ ïäë éúéáç ,äôéàä úéøéùò ïëå .íéúù àéáäìùîùî äãåáò íåù ãåáòì åà øéè÷äì àá íà ,ïéåù äæå äæ ,íéøáã øàù ìë

:ïéððåà ïéáéø÷îå .äðîìàä ìò íéøäæåîå ,äìåúáä ìò ïéååöî íäéðùå ,íéãâá äðîùá
i.dlecb dna oia oi`:ïåòáâå áåðá äúéäù ,øåáö úîá àéä äìåãâ äîá .éøééî úåîáä øúéä úòùá.dphw dnaläùåò äéä ãçà ìëù ,ãéçéå ãéçé ìë ìù

:åîöòì äîá.migqt `l`íìòä øô ïåâë ,ïîæ íäì òåá÷ ïéàù úåáåç ìáà .íéôñåîå íéãéîú ïåâë ,çñôë ïîæ ïäì òåá÷ù úåáåçä åðééäã ,íéçñô ïéòë àåäù ìëå

`xephxa yexit

בה� שמחוייב בדברי� אלא עוסקת משנתנו אי� אבל הסגר, מתו�

השמיני ביו� שה� בקרבנות ולא טהרתו ברטנורא).ביו� (רש"י;

ח ה נ ש מ ר ו א ב

ÌÈ¯ÙÒ ÔÈa ÔÈ‡,�וכתובי נביאי� תורה –˙BÊeÊÓe ÔÈlÙ˙Ï– ≈≈¿»ƒƒ¿ƒƒ¿
והמזוזות, התפילי� של ÏÎaלפרשיות ÔÈ·zÎ� ÌÈ¯Ùq‰L ‡l‡∆»∆«¿»ƒƒ¿»ƒ¿»

ÔBLÏ,אחרת אומה של ובלשו� בכתב אפילו –˙BÊeÊÓe ÔÈlÙ˙e »¿ƒƒ¿
˙È¯eM‡ ‡l‡ ˙B·zÎ� Ô�È‡הקודש ובלשו� הקודש בכתב ,(רש"י)– ≈»ƒ¿»∆»«ƒ

ו):שנאמר ו, שלא(דברי� יהיו, בהוויית� – האלה" הדברי� "והיו

שווי� הידי� את ולטמא בגידי� לתפר� אבל ולשונ�. מצורת� ישתנו

G‡(גמרא).ה� ÌÈ¯Ùqa Û‡ :¯ÓB‡ Ï‡ÈÏÓb Ôa ÔBÚÓL Ôa«̄»ƒ¿∆«¿ƒ≈≈««¿»ƒ
e·˙kiL e¯Èz‰,הקודש לשו� מלבד אחרת בלשו� –˙È�ÂÈ ‡l‡ ƒƒ∆ƒ»¿∆»¿»ƒ

שנאמר בגמרא, מבואר הטע� יוונית. ובלשו� יווני בכתב (בראשית–

כז): יפתט, של יפי�ת� – ש�" באהלי וישכ� ליפת אֿלהי� (epiid"יפת

zti ipa lk lyn dtid oeyld `idy zipeeid oeyldרש"י באהלי)– ישכו�

בגמרא: ואמרו m"anxd.ש�. wqet oke ,l`ilnb oa oerny oaxk dkld

ולפיכ� ואבדה, היוונית הלשו� נשתבשה שכבר כותב הרמב"� בר�,

אשורית. אלא ספרי� אפילו היו� כותבי� אי�
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ÌÈ„‚· ‰a¯ÓÏ ‰ÁLn‰ ÔÓLa ÁeLÓ Ô‰k ÔÈa ÔÈ‡בימי – ≈≈…≈»«¿∆∆«ƒ¿»ƒ¿À∆¿»ƒ
המשחה, בשמ� מינויו בשעת נמשח הגדול הכה� היה הראשו� הבית

המשחה, שמ� היה לא שני בית ובזמ� ואיל� יאשיהו המל� מימי אבל

היינו בגדי�, בריבוי מתחנ� היה הגדול והכה� יאשיהו, ידי על נגנז כי

כה� שהרי למינויו, עד שלבש הארבעה על בגדי� ארבעה לו שהוסיפו

בשמונה גדול וכה� בגדי�, בארבעה משמש d),הדיוט ,f `nei oiir)

בבגדי�"; "המרובה הגדול הכה� אז נקרא cbdומכא� odkd oia oi`ele

,micbaa daexnd lecbd odkl dgynd onya geyndÏÚ ‡a‰ ¯t ‡l‡∆»««»«
˙Bˆn‰ Ïkאשר ה' מצוות "מכל אחת על עבר משוח כה� שא� – »«ƒ¿

על שחייבי� בדבר היתר לעצמו והורה שטעה היינו תעשינה", לא

פר להביא חייב הוראתו, פי על ועשה חטאת, שגגתו ועל כרת זדונו

שנאמר חטאתו, ב�ג):על ד, d'(ויקרא zeevn lkn dbbya `hgz ik ytp"

.dpdn zg`n dyre dpiyrz `l xy``hgi giynd odkd m`zny`l

,mrdaixwde`hg xy` ez`hg lrxwa oa xt."z`hgl 'dl minzאבל

תעשינה" לא אשר ה' מצוות מ"כל אחת על בשגגה שעבר בגדי� מרובה

שעירה, או כשבה אלא לחטאת פר מביא אינו ומעשה, הוראה בשגגת

בשגגה שחטא הדיוט ואיל�).כדי� כז ש�, LnLÓ(ש� Ô‰k ÔÈa ÔÈ‡≈≈…≈¿«≈
¯·ÚL Ô‰ÎÏאחר ממני� היו גדול בכה� פסול אירע א� שכ� – ¿…≈∆»«

הראשו� נקרא ומאז לעבודתו, חזר הראשו� של פסולו וכשעבר תחתיו,

ממשיחותו". שעבר "כה� נקרא והשני משמש" ynyn"כה� odk oia oi`e

xary odklÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ¯t ‡l‡מקריבו המשמש הגדול שהכה� – ∆»««ƒƒ
שעבר, הכה� ‰‡ÙÈ‰ולא ˙È¯ÈNÚÂשנאמר יג�טו):– ו, "זה(ויקרא «¬ƒƒ»≈»

אותו המשח ביו� לה' יקריבו אשר ובניו אהר� dti`dקרב� zixiyr

המשיח והכה� בערב... ומחציתה בבוקר מחציתה תמיד, מנחה סולת

שהכה� חביתי�", "מנחת נקרא זה קרב� אותה"; יעשה מבניו תחתיו

הגדול בכה� אלא נוהגת זו מנחה ואי� יו�, כל כליל מקריב הגדול

לעבודת כגו� דברי�, שאר לכל אבל שעבר. גדול בכה� ולא המשמש

שניה� קרובי�, טומאת ולאיסור אלמנה נשואי לאיסור הכיפורי�, יו�

הורי במסכת כמפורט ד).שווי�, (ג, ות
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שהיו בבמות קרבנותיה� את להקריב לישראל היה מותר במדבר המשכ� שהוק� קוד�

המשכ�, משהוק� רבנו. משה ועד הראשו� מאד� שהקריבו כמו שרצו, מקו� בכל מקימי�

ד). יז, ויקרא (עיי� בלבד שבמשכ� המזבח על אלא בבמות קרבנות להקריב היה אסור

ובתוכו המשכ� את ש� שהעמידו פי על א� לגלגל, ובאו יהושע בימי הירד� את כשעברו

שהיה המשכ�, בתו� הארו� היה ולא הואיל מקו� מכל רבנו, משה שעשה הנחושת מזבח

במה לו לבנות ואחד אחד לכל היה שמותר הבמות, הותרו במלחמותיה�, עמה� הול�

נקרא שבמשכ� המזבח והיה קרבנות. עליו ולהקריב שירצה מקו� dlecb"בכל dna"או

נקראה יחיד במת וכל ציבור", dphw""במת dna"�ש והעמידו לשילה, משבאו .

הבמות. נאסרו והארו�, המזבח את בו ונתנו הואיל א), יח, (יהושע המשכ� את

(שמואל הכה� עלי בימי הפלשתי� ידי על הארו� ונלקח שילה שחרבה לאחר

ולאחר שנה. עשרה שלש ש� שעמד משכ�, ש� והקימו נוב, לעיר באו ג), א

העבירו כא�כב) פרקי� א בשמואל (כמסופר המל� שאול בימי נוב שחרבה

לזבוח גבעונה המל� "ויל� ד): ג, א (מלכי� שכתבו כמו לגבעו�, המשכ� את

היא כי dlecbdש� dnadזו בתקופה שני�. וארבע ארבעי� המשכ� ש� ועמד ,"

עד א) קיט, זבחי� בגמרא הטע� (עיי� הבמות הותרו שוב וגבעו� נוב של

היתר בזמ� דנה משנתנו עול�. עד הבמות נאסרו ואז בירושלי�, המקדש שנבנה

הקטנה. לבמה הגדולה הבמה בי� מה ללמד באה והיא הבמות,

‰ÏB„b ‰Óa ÔÈa ÔÈ‡ובנוב בגלגל במשכ�, שהיתה הציבור במת – ≈≈»»¿»

izdw - zex`ean zeipyn

a dpyn ipy wxt dlibn zkqn

àéíéìLeøéì äìéL ïéa ïéà,äàBøä ìëa éðL øNòîe íél÷ íéLã÷ íéìëBà äìéLaL àlà,ïî íéðôì íéìLeøéáe ¥¥¦Ÿ¦¨©¦¤¨¤§¦Ÿ§¦¨¨¦©¦©£¥¥¦§¨¨¤¦¨©¦¦§¦¦
äîBçä.ïàëå ïàëå–íéòìwä ïî íéðôì íéìëàð íéLã÷ éLã÷.øzä äéøçà Lé äìéL úMã÷,ïéà íéìLeøé úMã÷e ©¨§¨§¨¨§¥¨¨¦¤¡¨¦¦§¦¦©§¨¦§ª©¦Ÿ¥©£¤¨¤¥§ª©§¨©¦¥

øzä äéøçà. ©£¤¨¤¥
é ð ù ÷ ø ô

àòøôîì älânä úà àøBwä–àöé àG.ät ìò dàø÷,íebøz dàø÷,ì ìëaïBL–àöé àG.dúBà ïéøB÷ ìáà ©¥¤©§¦¨§©§¥©¨¨§¨¨©¤§¨¨©§§¨¨¨¨£¨¦¨
æòìa úBæòBlì.úéøeMà òîML æòBläå–àöé. ©£§©©§©¥¤¨©©¦¨¨

áíðîðúîe ïéâeøñ dàø÷–àöé.dáúBk äéä,däébîe dLøBc,Baì ïek íà–àöé;åàì íàå–àöé àG.äúéä §¨¨¥¦¦§©§¥¨¨¨¨§¨§¨©¦¨¦¦¥¦¨¨§¦¨¨¨¨§¨
íBzð÷ð÷áe ñBîB÷áe àø÷ñáe íña äáeúk,àøzôcä ìòå øépä ìò–àöé àG,ãòøôqä ìò úéøeMà äáeúk àäzL §¨§©§¦§¨§§©§©§©©§¨§©©¦§§¨¨¨©¤§¥§¨©¦©©¥¤

Béãáe. ¦§

:ïéáø÷ åéä àì äìåãâ äîáá óà ,äøæ äãåáò éøéòùå øåáö ìù øáã
`i.d`exd lka:äìéù úà íùî úåàøì ìåëéù íå÷î ìëá.xzid dixg` yi:úåîáä åøúåä äìéù äáøçùë
a`.`vi `l rxtnl dlbnd z` `xewdáéúëã(çë ,è øúñà)íãå÷ øùò äùîç àäéù à"àã ,òøôîì à"à íéîéä úééùò äî ,íéùòðå íéøëæð äìàä íéîéäå

:àì òøôîì ,äìéâîä úàéø÷ àéäù äøéëæ óà ,øùò äòáøà.dt lr d`xwíúä áéúëå ,íéøëæð àëä áéúë .àöé àì(ãé ,æé úåîù):øôñá ïåøëæ úàæ áåúëd`xw
.`vi `l oeyl lka mebxz:àöé àì ,ïéáî åðéàù ïåùì øàù ìëá åà ,íåâøú 'ìá ïéáî åðéàå íåâøú äàø÷ù éøáò ,øîà÷ éëä.frla zefrell dze` oixew la`

:äô ìò àøå÷ àäé àìù ,ïåùì åúåàá äáåúë àäúù ãáìáå .íéðéáî íäù ïåùì åúåàá.`vi zixey` rnyy freldeàìà .äæ ïéãì úéøåùàë àåä éøä úéðåéå
åùì åúåà ãáà øáëùìéòì ïðéáúëãë çëúùðå éðåéä ï(ç"î à"ô):

a.oibexiq:àöé ,äìåë úà øåîâì éãëî øúåé àäù åìéôà ,àäùå èòî àø÷å øæçå ,àäùå èòî àø÷ù.'ek dazek didéø÷å äéî÷ àçðîå äìåë àáéúëã ïåâë
:äìåë äáåúë àéäù äìéâîá àøå÷ùë àìà äéúáåç éãé ÷éôð àìã ,äì áúëå äéî÷ àçðîã àúìéâîá à÷åñô à÷åñô.eal oeik m`:åæ äàéø÷á úàöì.mqaùøù ©

`xephxa yexit

˜pË‰ובגבעו�, ‰Ó·Ï,לעצמו עושה היה אחד שכל יחיד, במת – ¿»»¿«»
ÌÈÁÒt ‡l‡,שלו קטנה בבמה פסחו מקריב היה לא יחיד שכל – ∆»¿»ƒ

אלא בלבד לפסחי� הכוונה שאי� מבואר, בגמרא גדולה. בבמה אלא

ומוספי�, תמידי� כגו� כפסחי�, זמ� לה� שקבוע החובה קרבנות לכל

קריבי� קבועשאינ� שאי� חובה קרבנות בר�, גדולה. בבמה אלא

ציבור של דבר העל� פר כגו� זמ�, יג�יד),לה� ד, בבמה(ויקרא א�

קריבי�. היו לא c�Â·גדולה ¯c� ‡e‰L Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê�קרב – ∆«¿»»∆ƒ»¿ƒ»
נדבה, או נדר משו� Óaa‰הבא קטנה.˜¯· –‡G B�È‡L ÏÎÂ »≈«»»¿»∆≈

‰Óaa ·¯˜ B�È‡ ,·c� ‡GÂ ¯c��חו גדולה, בבמה אלא קטנה, – ƒ»¿ƒ»≈»≈«»»
ולא גדולה בבמה לא קריבי� שאינ� זמ�, לה� שאי� חובה מקרבנות

לעיל. שהבאנו כמו קטנה, בבמה

א י ה נ ש מ ר ו א ב

הבמות, נאסרו בשילה המשכ� שעמד שבזמ� הקודמת, למשנה בהקדמה הזכרנו כבר

באה משנתנו בירושלי�. במקדש כמו שבמשכ�, המזבח על קרבי� הקרבנות כל והיו

ירושלי�. למקדש שילה משכ� בי� הבדל יש מקו� שמכל ללמד,

‰GÈL ÔÈa ÔÈ‡,�המשכ ש� שעמד בזמ� –ÌÈÏLe¯ÈÏ�בזמ – ≈≈ƒƒ»«ƒ
המקדש, ˜ÌÈlבית ÌÈL„˜ ÌÈÏÎB‡ ‰GÈLaL ‡l‡�כגו – ∆»∆¿ƒ¿ƒ»»ƒ«ƒ

ופסח, שלמי� È�Lתודה, ¯NÚÓeשני במעשר נתחייבו שכ� – «¬≈≈ƒ
האר�, את וחלקו שכבשו ‰¯B‡‰לאחר ÏÎa�שרואי מקו� בכל – ¿»»∆

שילה את מפרשי�:(רש"י)מש� ויש ;d`exd lka�מקו בכל –

ה' מבית קצת מש� שנאמר(רמב"�).שרואי� ממה זה די� ודרשו

יג): יב, ל�(דברי� dlrz"השמר ot"תראה אשר מקו� בכל עולותי�

תראה אשר מקו� בכל –,dlrn dz` i`אבלlke` dz`�מקו בכל

תראה; ‰ÓBÁ‰אשר ÔÓ ÌÈ�ÙÏ ÌÈÏLe¯È·e�קדשי אוכלי� אי� – ƒ»«ƒƒ¿ƒƒ«»
ירושלי�. מחומת לפני� אלא שני ומעשר Ô‡ÎÂקלי� Ô‡ÎÂ�בי – ¿»¿»

בירושלי�, בי� ˜„ÌÈLבשילה ÈL„˜,ואשמות חטאות כגו� – »¿≈»»ƒ
ÌÈÚÏw‰ ÔÓ ÌÈ�ÙÏ ÌÈÏÎ‡�מחומות ולפני� בשילה המשכ� של – ∆¡»ƒƒ¿ƒƒ«¿»ƒ

קלעי�). נקראו העזרה חומות (שא� המקדש בית של »M„¿̃À˙העזרה
¯z‰ ‰È¯Á‡ LÈ ‰GÈLכמו הבמות, הותרו שילה כשחרבה – ƒ≈«¬∆»∆≈

הקודמת, למשנה בהקדמה ‡È¯Á‰שהזכרנו ÔÈ‡ ÌÈÏLe¯È ˙M„˜e¿À«¿»«ƒ≈«¬∆»
¯z‰.�לעול הבמות היתר עוד היה לא המקדש שחרב לאחר שא� – ∆≈

א ה נ ש מ ר ו א ב

הקריאה. בענייני הלכות פרטי ללמד באה והיא בפורי�, המגילה קריאת לדיני חוזר פרקנו

Ú¯ÙÓÏ ‰l‚n‰ ˙‡ ‡¯Bw‰לפני במגילה המאוחר את שקרא – «≈∆«¿ƒ»¿«¿≈«

בתחילה, שכתוב Èˆ‡מה ‡Gשכתוב ממה זה למדי� בגמרא (אסתר– »»
כח): מהט, לעשייה, זכירה הוקשה – ונעשי�" נזכרי� האלה "והימי�

לא למפרע xyrעשיה drax` iptl xyr dyng `diy xyt` i` ixdy)–

נס)רש"י פרסו� שאי� הטע�, מבארי� ויש לא. למפרע זכירה א� ,

זו, כללבקריאה קריאה שאינה מפני t‰,(המאירי).וכ� ÏÚ d‡¯¿̃»»«∆
Ìeb¯z d‡¯˜,מבינו ואינו ארמי, –ÔBLÏ ÏÎa,�לשו בכל או – ¿»»«¿¿»»

שהמגילה פי על א� לשו�, באותה מבי� ואינו הקודש, מלשו� חו�

קורא, שהוא בלשו� Èˆ‡כתובה ‡Gשנאמר האלה(ש�):– "והימי� »»
mixkfpוכתוב יד):", יז, בגזירה(שמות ולמדי� בספר", זכרו� זאת "כתוב

קראה א� לפיכ� בספר, כא� א� בספר ש� מה זכירה", "זכירה, שווה,

מבי� ואינו הואיל לשו�, בכל או תרגו� קראה וא� יצא. לא פה על

יצא. לא הכתב, מתו� שקרא פי על א� לשו�, ˜ÔÈ¯Bבאותה Ï·‡¬»ƒ
d˙B‡,המגילה את –˙BÊÚBlÏהקודש לשו� מביני� שאינ� לאלה – »«¬

לעז, לשו� המגילהÊÚÏaאלא שתהא ובלבד מביני�, שה� בלשו� – ¿««
בה. קורא שהוא בלשו� כתובה ‡È¯eM˙שלפניו ÚÓML ÊÚBl‰Â– ¿«≈∆»««ƒ
הקודש, בלשו� המגילה את פיÈˆ‡ששמע על א� זו, בקריאה – »»

מבי�. שאינו

ב ה נ ש מ ר ו א ב

d‡¯˜,המגילה את קרא –ÔÈ‚e¯Òושהה מעט שקרא בהפסקות, – ¿»»≈ƒ
המגילה, את לגמור מכדי יותר שהה אפילו וקרא, –Ì�Ó�˙Óeוחזר ƒ¿«¿≈

מתנמנ�, כשהוא שקראה זו.Èˆ‡או בקריאה חובתו ידי –‰È‰ »»»»
d·˙Bk,שיעתיקנו קוד� פסוק כל בה וקורא אחרת ממגילה מעתיקה – ¿»
היה בדרשתו,dL¯Bcאו הקריאה את ומפסיק אותה, מסביר – ¿»
d‰ÈbÓe,מטעויות להגיהה כדי קוראה היה או –BaÏ Ôek Ì‡– «ƒ»ƒƒ≈ƒ

חובתו, ידי זו,Èˆ‡לצאת בקריאה –Â‡Ï Ì‡Â,לבו כיוו� שלא – »»¿ƒ»
‡ˆÈ ‡G.חובתו ידי –‰·e˙k ‰˙È‰,המגילה –ÌÒaאדמה מי� – »»»¿»¿»¿«
אדו�,Ò·e˜¯‡כתומה, צבע מי� –ÒBÓB˜·e,(גומ"י) איל� שר� – ¿ƒ¿»¿

ÌBz�˜�˜·e–,נחושת חומרי בה� שיש ממי� הנעשה ÏÚצבע ¿«¿«¿«
‡¯zÙc‰ ÏÚÂ ¯Èp‰,צרכו כל מעובד שאינו עור –‡ˆÈ ‡G– «¿»¿««ƒ¿¿»»»
זו, במגילה ‡È¯eM˙בקריאתו ‰·e˙k ‡‰zL „Úהקודש כתב – «∆¿≈¿»«ƒ

בלשו� היא כשהמגילה שא� מפרשי�, ויש הקודש; בלשו� כשהוא

אשורית כתובה להיות היא צריכה טוב"),לועז יו� "תוספות »ÏÚ(עיי�
¯Ùq‰,�הקל –BÈ„·e.�הקל על וניכר מתקיי� שהוא – «≈∆ƒ¿
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a.oibexiq:àöé ,äìåë úà øåîâì éãëî øúåé àäù åìéôà ,àäùå èòî àø÷å øæçå ,àäùå èòî àø÷ù.'ek dazek didéø÷å äéî÷ àçðîå äìåë àáéúëã ïåâë
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`xephxa yexit

˜pË‰ובגבעו�, ‰Ó·Ï,לעצמו עושה היה אחד שכל יחיד, במת – ¿»»¿«»
ÌÈÁÒt ‡l‡,שלו קטנה בבמה פסחו מקריב היה לא יחיד שכל – ∆»¿»ƒ

אלא בלבד לפסחי� הכוונה שאי� מבואר, בגמרא גדולה. בבמה אלא

ומוספי�, תמידי� כגו� כפסחי�, זמ� לה� שקבוע החובה קרבנות לכל

קריבי� קבועשאינ� שאי� חובה קרבנות בר�, גדולה. בבמה אלא

ציבור של דבר העל� פר כגו� זמ�, יג�יד),לה� ד, בבמה(ויקרא א�

קריבי�. היו לא c�Â·גדולה ¯c� ‡e‰L Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê�קרב – ∆«¿»»∆ƒ»¿ƒ»
נדבה, או נדר משו� Óaa‰הבא קטנה.˜¯· –‡G B�È‡L ÏÎÂ »≈«»»¿»∆≈

‰Óaa ·¯˜ B�È‡ ,·c� ‡GÂ ¯c��חו גדולה, בבמה אלא קטנה, – ƒ»¿ƒ»≈»≈«»»
ולא גדולה בבמה לא קריבי� שאינ� זמ�, לה� שאי� חובה מקרבנות

לעיל. שהבאנו כמו קטנה, בבמה

א י ה נ ש מ ר ו א ב

הבמות, נאסרו בשילה המשכ� שעמד שבזמ� הקודמת, למשנה בהקדמה הזכרנו כבר

באה משנתנו בירושלי�. במקדש כמו שבמשכ�, המזבח על קרבי� הקרבנות כל והיו

ירושלי�. למקדש שילה משכ� בי� הבדל יש מקו� שמכל ללמד,

‰GÈL ÔÈa ÔÈ‡,�המשכ ש� שעמד בזמ� –ÌÈÏLe¯ÈÏ�בזמ – ≈≈ƒƒ»«ƒ
המקדש, ˜ÌÈlבית ÌÈL„˜ ÌÈÏÎB‡ ‰GÈLaL ‡l‡�כגו – ∆»∆¿ƒ¿ƒ»»ƒ«ƒ

ופסח, שלמי� È�Lתודה, ¯NÚÓeשני במעשר נתחייבו שכ� – «¬≈≈ƒ
האר�, את וחלקו שכבשו ‰¯B‡‰לאחר ÏÎa�שרואי מקו� בכל – ¿»»∆

שילה את מפרשי�:(רש"י)מש� ויש ;d`exd lka�מקו בכל –

ה' מבית קצת מש� שנאמר(רמב"�).שרואי� ממה זה די� ודרשו

יג): יב, ל�(דברי� dlrz"השמר ot"תראה אשר מקו� בכל עולותי�

תראה אשר מקו� בכל –,dlrn dz` i`אבלlke` dz`�מקו בכל

תראה; ‰ÓBÁ‰אשר ÔÓ ÌÈ�ÙÏ ÌÈÏLe¯È·e�קדשי אוכלי� אי� – ƒ»«ƒƒ¿ƒƒ«»
ירושלי�. מחומת לפני� אלא שני ומעשר Ô‡ÎÂקלי� Ô‡ÎÂ�בי – ¿»¿»

בירושלי�, בי� ˜„ÌÈLבשילה ÈL„˜,ואשמות חטאות כגו� – »¿≈»»ƒ
ÌÈÚÏw‰ ÔÓ ÌÈ�ÙÏ ÌÈÏÎ‡�מחומות ולפני� בשילה המשכ� של – ∆¡»ƒƒ¿ƒƒ«¿»ƒ

קלעי�). נקראו העזרה חומות (שא� המקדש בית של »M„¿̃À˙העזרה
¯z‰ ‰È¯Á‡ LÈ ‰GÈLכמו הבמות, הותרו שילה כשחרבה – ƒ≈«¬∆»∆≈

הקודמת, למשנה בהקדמה ‡È¯Á‰שהזכרנו ÔÈ‡ ÌÈÏLe¯È ˙M„˜e¿À«¿»«ƒ≈«¬∆»
¯z‰.�לעול הבמות היתר עוד היה לא המקדש שחרב לאחר שא� – ∆≈

א ה נ ש מ ר ו א ב

הקריאה. בענייני הלכות פרטי ללמד באה והיא בפורי�, המגילה קריאת לדיני חוזר פרקנו

Ú¯ÙÓÏ ‰l‚n‰ ˙‡ ‡¯Bw‰לפני במגילה המאוחר את שקרא – «≈∆«¿ƒ»¿«¿≈«

בתחילה, שכתוב Èˆ‡מה ‡Gשכתוב ממה זה למדי� בגמרא (אסתר– »»
כח): מהט, לעשייה, זכירה הוקשה – ונעשי�" נזכרי� האלה "והימי�

לא למפרע xyrעשיה drax` iptl xyr dyng `diy xyt` i` ixdy)–

נס)רש"י פרסו� שאי� הטע�, מבארי� ויש לא. למפרע זכירה א� ,

זו, כללבקריאה קריאה שאינה מפני t‰,(המאירי).וכ� ÏÚ d‡¯¿̃»»«∆
Ìeb¯z d‡¯˜,מבינו ואינו ארמי, –ÔBLÏ ÏÎa,�לשו בכל או – ¿»»«¿¿»»

שהמגילה פי על א� לשו�, באותה מבי� ואינו הקודש, מלשו� חו�

קורא, שהוא בלשו� Èˆ‡כתובה ‡Gשנאמר האלה(ש�):– "והימי� »»
mixkfpוכתוב יד):", יז, בגזירה(שמות ולמדי� בספר", זכרו� זאת "כתוב

קראה א� לפיכ� בספר, כא� א� בספר ש� מה זכירה", "זכירה, שווה,

מבי� ואינו הואיל לשו�, בכל או תרגו� קראה וא� יצא. לא פה על

יצא. לא הכתב, מתו� שקרא פי על א� לשו�, ˜ÔÈ¯Bבאותה Ï·‡¬»ƒ
d˙B‡,המגילה את –˙BÊÚBlÏהקודש לשו� מביני� שאינ� לאלה – »«¬

לעז, לשו� המגילהÊÚÏaאלא שתהא ובלבד מביני�, שה� בלשו� – ¿««
בה. קורא שהוא בלשו� כתובה ‡È¯eM˙שלפניו ÚÓML ÊÚBl‰Â– ¿«≈∆»««ƒ
הקודש, בלשו� המגילה את פיÈˆ‡ששמע על א� זו, בקריאה – »»

מבי�. שאינו

ב ה נ ש מ ר ו א ב

d‡¯˜,המגילה את קרא –ÔÈ‚e¯Òושהה מעט שקרא בהפסקות, – ¿»»≈ƒ
המגילה, את לגמור מכדי יותר שהה אפילו וקרא, –Ì�Ó�˙Óeוחזר ƒ¿«¿≈

מתנמנ�, כשהוא שקראה זו.Èˆ‡או בקריאה חובתו ידי –‰È‰ »»»»
d·˙Bk,שיעתיקנו קוד� פסוק כל בה וקורא אחרת ממגילה מעתיקה – ¿»
היה בדרשתו,dL¯Bcאו הקריאה את ומפסיק אותה, מסביר – ¿»
d‰ÈbÓe,מטעויות להגיהה כדי קוראה היה או –BaÏ Ôek Ì‡– «ƒ»ƒƒ≈ƒ

חובתו, ידי זו,Èˆ‡לצאת בקריאה –Â‡Ï Ì‡Â,לבו כיוו� שלא – »»¿ƒ»
‡ˆÈ ‡G.חובתו ידי –‰·e˙k ‰˙È‰,המגילה –ÌÒaאדמה מי� – »»»¿»¿»¿«
אדו�,Ò·e˜¯‡כתומה, צבע מי� –ÒBÓB˜·e,(גומ"י) איל� שר� – ¿ƒ¿»¿

ÌBz�˜�˜·e–,נחושת חומרי בה� שיש ממי� הנעשה ÏÚצבע ¿«¿«¿«
‡¯zÙc‰ ÏÚÂ ¯Èp‰,צרכו כל מעובד שאינו עור –‡ˆÈ ‡G– «¿»¿««ƒ¿¿»»»
זו, במגילה ‡È¯eM˙בקריאתו ‰·e˙k ‡‰zL „Úהקודש כתב – «∆¿≈¿»«ƒ

בלשו� היא כשהמגילה שא� מפרשי�, ויש הקודש; בלשו� כשהוא

אשורית כתובה להיות היא צריכה טוב"),לועז יו� "תוספות »ÏÚ(עיי�
¯Ùq‰,�הקל –BÈ„·e.�הקל על וניכר מתקיי� שהוא – «≈∆ƒ¿

izdw - zex`ean zeipyn
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âøéòì CìäL Cøk ïáe Cøëì CìäL øéò ïa,BîB÷îì øBæçì ãéúò íà–àøB÷BîB÷îk;åàì íàå–ïänò àøB÷. ¤¦¤¨©¦§©¤§©¤¨©¨¦¦¨¦©£¦§¥¦§§¦¨¥¦¨¤
ïëéäîéãé da àöBéå älânä úà íãà àøB÷BúáBç?øéàî éaøøîBà:dlk.äãeäé éaøøîBà:î"éãeäé Léà".éaø ¥¥¨¥¨¨¤©§¦¨§¥¨§¥¨©¦¥¦¥ª¨©¦§¨¥¥¦§¦©¦
éñBéøîBà:"î"älàä íéøácä øçà. ¥¥¥©©©§¨¦¨¥¤
ãälânä úà úBø÷ì ïéøLk ìkä,Løçî õeç,ïè÷å äèBL.äãeäé éaøïèwa øéLëî.älânä úà ïéøB÷ ïéà,ïéìî àGå, ©Ÿ§¥¦¦§¤©§¦¨¥¥¥¤§¨¨©¦§¨©§¦©¨¨¥¦¤©§¦¨§¨¦

:àîñ åì ïéøå÷ù áùò.`xwqa:íåãà äá íéòáåöù ïáà.qenew:à"îåâ æ"òìáå ,óøù ïéî.mezpwpw:â"àæ éáøòáå ,æ"òìá å"ìåàéøãå.xiip÷áã é"ò íéáùòî éåùò
:åéìò íéáúåëå.`xztc:õéôò àìå çéî÷å çéìîã .åðå÷ú íìùð àìù øåò.xtqd lr:óì÷ä ìò

b.xir oa:ã"éá åðîæù.jxkl jldy:å"èá åðîæù.enewnl xefgl cizr m`,øçùä ãåîò íãå÷ ã"é ìéìá øéòä ïî úàöì ãéúòå øéòì êìäù êøë ïá àåä íà
íåéáå ìéàåä ,øéòá äìéìá àåäù ô"òàæåøô éåä àúùäã ,äìéìä íùî úàöì ãéúò åðéà íà ìáà .å"èá åîå÷îë àøå÷ êëìä ,åîåéì æåøô åìéôà äæ ïéà øéòá äéäé àì

àøå÷å ,åîåéì ó÷åî éåä àì å"è ìéìá øåæçì ãéúò íà ,êøëì êìäù øéò ïáì ä"äå .íäîò àøå÷å æåøô àø÷ð ,øçà íåéì åà øçîì øåæçì ãéúòù ô"òà ,íåéä åúåàì
:àøîâá ïéúéðúîì äì éùøôî éëäå .ïäîò àøå÷å ïéúîî àìà ã"éá àøå÷ åðéà ,å"è ìéìá øåæçì ãéúò ïéà íà ìáà ,êøëá àåäù ô"òàå ,ã"é íåéáxne` xi`n iax

.dlek:î"øë äëìäå
c.dlibnd z` zexwl mixyk lkd:íéùð ééåúàì ìëä.yxgn uegøîàã ,àéä éñåé 'ø ïéúéðúî(â"î á"ô úåëøá):àöé àì åéðæàì òéîùä àìå àøå÷äi"x

.ohwa xiykn:äãåäé 'øë äëìä ïéàå.dlibnd z` oixew oi`øçàì àìà àäú àì íåé ìù äàéø÷å .íåéá äàø÷ìå øåæçìå äìéìá äìéâîä úà úåø÷ì íãà áééçù
áéúëã ,äîçä õðä(çë ,è øúñà):íéùòðå íéøëæð äìàä íéîéäå.oiln `leáéúëã(â ,áé àø÷éå):ìåîé éðéîùä íåéáå.oifn `le oilaeh `leäàæäá áéúëãøáãîá)

`xephxa yexit

ג ה נ ש מ ר ו א ב

¯ÈÚ Ôa,באדר עשר בארבעה המגילה את לקרוא שזמנו –CÏ‰L ∆ƒ∆»«
C¯ÎÏ,באדר עשר בחמשה המגילה את בו שקוראי� חומה, המוק� – ƒ¿«

C¯k Ô·e,�כר ב� או –¯ÈÚÏ CÏ‰Lהמגילה את בה שקוראי� – ∆¿«∆»«»ƒ
באדר, עשר BÓB˜Ókבארבעה ‡¯B˜ ,BÓB˜ÓÏ ¯BÊÁÏ „È˙Ú Ì‡ƒ»ƒ«¬ƒ¿≈ƒ¿

בחמשה כר� וב� בכר�, שהוא פי על א� באדר עשר בארבעה עיר ב� –

בעיר. שהוא פי על א� באדר Â‡Ïעשר Ì‡Âלחזור עתיד שאינו – ¿ƒ»
Ô‰nÚלמקומו, ‡¯B˜:מבואר בגמרא לש�. שהל� המקו� אנשי ע� – ≈ƒ»∆
epy `lבחמישה קורא למקומו, לחזור ועתיד לעיר שהל� כר� (שב�

– עשר בארבעה ולא xyr)רש"יעשר drax` lila xefgl cizry `l` ,

שנו זה ובכגו� העיר, מ� יצא השחר עמוד שקוד� רש"י: (ומפרש

וביו� הואיל עשר, ארבעה בליל עמה� לקרוא צרי� שאינו במשנתנו

כותב: והרי"� ש�. יהיה akrzpeלא ,xyr drax` lila xefgl cizry

,xfg `le,עשר ארבעה בליל העיר מ� לצאת בדעתו שהיה כלומר

הריהו להתעכב, בדעתו היה שלא כיו� למחר, ש� נתעכב ובמקרה

עשר); בחמישה כמקומו xyrקורא drax` lila xefgl cizr oi` la`

להתעכב אלא לילה באותו למקומו לחזור בדעתו היה שלא (כלומר

יו� באותו לחזור שעומד פי על א� עשר, ארבעה יו� בתחילת בעיר

– אחר ביו� הר"�או odnr),רש"י; `xewכפרוז שדינו עשר, (בארבעה

יו�), יט):aezkyלאותו ט, miayeid(אסתר mifxtd micedid ok lr"

"xc` ycegl xyr drax` mei z` miyer zefxtd ixra:השאלה ונשאלת –

"היושבי� הכתוב: עוד מוסי� למה הפרזי�", "היהודי� שכתוב כיו�

להשמיענו, הכתוב בא אלא הפרזות"? fext;בערי `xwp enei oa fexty

ג� מכא� מוק�. נקרא יומו ב� מוק� פרוז, נקרא יומו ב� שפרוז וכיו�

enewnlשנינו: xefgl cizr m` ,jxkl jldy xir oaבדעתו שהיה כלומר –

לעירו xc`a,לחזור xyr dying lila�יו כל בכר� ששוהה פי על א�

עשר, חמישה וליל עשר enewnkארבעה `xewשהואיל עשר, בארבעה –

די� עליו חל לא השחר, עמוד קוד� עשר חמישה בליל לחזור ועתיד

יומו; ב� e`lמוק� m`eעשר חמישה בליל לחזור בדעתו היה שלא –

עשר, חמישה בתחילת א� בכר� להתעכב ±אלא odnr `xewבחמישה

כמוק� ודינו הוא יומו ב� שמוק� באדר, כותבעשר וכ� הר"�). (רש"י;

בדעתוהרמב"�: היה א� לעיר, שהל� כר� ב� או לכר� שהל� עיר ב�

קריאה בזמ� למקומו eaלחזור `vnp `edy mewnd z`ixw onfa xnelk)

eiykr"משנה "מגיד היה)– לא וא� כמקומו. קורא חזר, ולא ונתעכב

שהוא המקו� אנשי ע� קורא הקריאה, זמ� לאחר אלא לחזור בדעתו

משנה")ש� "כס� הגמרא(עיי� שדברי מפרשי� ויש .`l` epy `l")

("xyr drax` lila xefgl cizry�שא כלומר משנתנו, כל על מוסבי�

לחזור בדעתו א� הדבר תלוי לכר� שהל� עיר xyrבב� drax` lila

לעיל: שבארנו כמו xyr(ולא dying lilaבדעתו היה א� שכ� ,(

די� ממנו פרח כבר עשר, ארבעה של היו� בתחילת בכר� להתעכב

עשר בחמישה וקורא יומו ב� כמוק� הוא והרי הראב"ד).פרוז, (הרא"ש;

Èa¯ ?B˙·BÁ È„È da ‡ˆBÈÂ ‰l‚n‰ ˙‡ Ì„‡ ‡¯B˜ ÔÎÈ‰Ó≈≈»≈»»∆«¿ƒ»¿≈»¿≈»«ƒ
dlk :¯ÓB‡ ¯È‡Ó.סופה ועד מתחילתה –:¯ÓB‡ ‰„e‰È Èa¯ ≈ƒ≈À»«ƒ¿»≈

"È„e‰È LÈ‡"Óמרדכי במעשה המתחיל ואיל�, ה פסוק ב מפרק – ≈ƒ¿ƒ
‰‡l‰ואסתר. ÌÈ¯·c‰ ¯Á‡"Ó :¯ÓB‡ ÈÒBÈ Èa¯�המל גידל – «ƒ≈≈≈«««¿»ƒ»≈∆

המ�. רשעת על המספר ג', פרק מתחילת היינו המ�"... את אחשוורוש

המלכה אסתר "ותכתב פסוק: מאותו דרשו שכול� מבואר, בגמרא

אחשוורוש, של תוקפו סובר: מאיר רבי – תוק�" כל את היהודי ומרדכי

יהודה רבי באחשוורוש. עוסקת שכולה המגילה, כל את לקרוא יש ולכ�

המ�. של תוקפו סובר: יוסי ורבי מרדכי, של תוקפו iaxkסובר: dklde

.xi`n

ד ה נ ש מ ר ו א ב

‰l‚n‰ ˙‡ ˙B¯˜Ï ÔÈ¯Lk Ïk‰,�חובת ידי האחרי� ולהוציא – «…¿≈ƒƒ¿∆«¿ƒ»
ÔË˜Â ‰ËBL ,L¯ÁÓ ıeÁשאינו מקו� בכל האמור חרש סת� – ≈≈≈∆¿»»

מדבר ולא שומע a),לא ,` zenexz)המדבר היינו כא� האמור חרש אבל

דינו שווה מקו� ומכל המגילה, את בקורא מדובר שהרי שומע, ואינו

כדעת שמשנתנו חובת�, ידי האחרי� את מוציא שאינו וקט�, לשוטה

שמע קריאת בעני� שאמר היא, יוסי ג):רבי ב, ולא(ברכות "הקורא

אינו בקריאתו יוצא אינו עצמו זה שחרש וכיו� יצא", לא לאזנו השמיע

חובת� ידי האחרי� את להוציא "תוספותיכול ועיי� ברטנורא; (גמרא;

שבגמרא). אחרת אוקימתא בעני� טוב" אלאיו� יוסי כרבי הלכה אי� בר�,

הסובר יהודה יצא.(ש�),כרבי ÔËwaשבדיעבד ¯ÈLÎÓ ‰„e‰È Èa«̄ƒ¿»«¿ƒ«»»
קמא תנא סובר כ� פי על וא� מצוות. לחינו� שהגיע בקט� היינו –

המגילה לקריאת פסול ומובאשהוא ב, יט, מגילה בתוספות טעמ� (עיי�

ישראל") ו"תפארת איגר עקיבא רבי תוספות ועיי� טוב"; יו� ב"תוספות .ג�

ערכי� במסכת א)– lkddlibndאמרו:(ג, z` zexwl oixykלרבות –

מגילה, במקרא חייבות נשי� שאמר: לוי, ב� יהושע רבי וכדברי נשי�,

ומפרש הנס. באותו היו ה� לקרותהרש"ישא� ה� שכשרות (ש�),

אבל חובת�. ידי זכרי� גדולותולהוציא הלכות חייבותבעל שה� פוסק

חובת� ידי הרבי� את מוציאות אינ� ש�).אבל ‡˙(תוספות ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡≈ƒ∆
‰l‚n‰,�ביו ולשנותה בלילה המגילה את לקרות מצווה שכ� ביו�, – «¿ƒ»

ÔÈÏÓ ‡GÂ,השמיני ביו� –ÔÈÏ·BË ‡GÂ�הצריכי הטמאי� היינו – ¿»ƒ¿¿ƒ
ביו�, ÔÈfÓטבילה ‡GÂ,מת בטומאת שנטמא מי על פרה אפר מי – ¿«ƒ

izdw - zex`ean zeipyn
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ïéfî àGå ïéìáBè àGå;ìaèz àG íBé ãâðk íBé úøîBL ïëå–änçä õðzL ãò.øçMä ãenò äìòMî eNòL ïlëå– §§¦§©¦§¥¤¤§¤¤¦§Ÿ©¤¨¥©©¨§ª¨¤¨¦¤¨¨©©©©
øLk. ¨¥
äälânä úàéø÷ì øLk íBiä ìk,ìlää úàéø÷ìå,øôBL úòé÷úìå,áìeì úìéèðìå,ïéôñenìå ïéôñenä úlôúìå,éecåìe ¨©¨¥¦§¦©©§¦¨§¦§¦©©©¥§¦§¦©¨§¦§¦©¨§¦§¦©©¨¦§©¨¦§¦

íéøtä,øNònä éecåìe,íéøetkä íBé éecåìe,äëéîñì,ìäèéçL,äôeðúì,äLbäì,äøè÷äìe äöéî÷ì,ä÷éìîì,äìa÷ìe, ©¨¦§¦©©£¥§¦©¦¦¦§¦¨¦§¦¨¦§¨§©¨¨¦§¦¨§©§¨¨¦§¦¨§©¨¨
äéfäìe,äèBñ úé÷Läìe,äìâòä úôéøòìå,òøönä úøäèìe. §©¨¨§©§¨©¨§©£¦©¨¤§¨§©£©©§Ÿ̈

åíéøáàå íéáìç øè÷äìe øîòä úøéö÷ì øLk äìélä ìk.ììkä äæ:íBia BúåönL øác–íBiä ìk øLk;øác ¨©©§¨¨¥¦§¦©¨Ÿ¤§¤§¥£¨¦§¥¨¦¤©§¨¨¨¤¦§¨©¨¥¨©¨¨

(èé ,èéúìéçúá äëéùçùî ïðéøîà àìå ,íåéá àìà ïéìáåè ïéàã ïðéøîà 'æá ìáåèùë à÷åãå .äàæäì äìéáè äù÷åäå ,éòéáùä íåéáå éùéìùä íåéá àîèä ìò øåäèä äæäå
:äìéìá ìåáèì øúåî 'æ íåé øáòùî ìáà .àåä íåéä úìçú äìéìã â"òà ,ìåáèì éåàø éòéáù.mei cbpk mei zxney'à íåé äúàø íà .äãðì äãð ïéáù íéîé à"éá

:äîçä õðúùî åîöò íåé åúåàá úìáåèå åúøçî íåé úøîåù.xyk xgyd cenr dlrynàøæò øôñá áéúëã ,íåé éø÷à øçùä ãåîò äìòùîã(åè ,ã äéîçð)åðçðàå
äéøúá áéúëå ,íéáëåëä úàö ãòå øçùä úåìòî ['åâå] äëàìîá íéùåò(æè íù íù)úàöì éãë àìà äîçä õðä ãò åøîà àìå .äëàìîì íåéäå øîùî äìéìä åðì äéäå

:øçùä ãåîò äìòéùë ïéàé÷á ìëä ïéàù éôì ,äìéì ÷ôñî
d.mixtd ieciele:åéìò íåàéáäù íàèç íäéìò íéãåúîù ,øåáö ìù øáã íìòä øôå ,çéùî ïäë øô.xyrn ieciele:úéáä ïî ùã÷ä éúøòéá.dkinqlêîñå Ÿ

:äìåòä ùàø ìò åãé úà.dybdl:õîå÷ ë"çàå ,çáæî ìù úéîåøã úéáøòî ïø÷á äìçú äçðîä úà ùéâî.dxhwdle dvinwleàåäù ,øîà÷ õîå÷ úøè÷äá
ïéúéðúîá ïðúãë ,äìéìä ìë øùë íéøáéàå íéáìç øè÷ä ìáà .íåéá àìà äøùë äðéàå ,íéçáæá íã ú÷éøæ ãâðë äçðîá(å"î):.dlawl:÷øæîá íãä úìá÷.diifdl

:äééæä éø÷ éîð çáæîä ìò íã ú÷éøæå .úåéîéðôä úåàèç ìëå íéôøùðä íéøô úééæä
e.mixa`e mialg xhwdleåäá áéúëã ,íéáøòä ïéá ìù ãéîú éøúåî(á ,å àø÷éå):äìéìä ìë çáæîä ìò äã÷åî ìò äìåòä àéämeia ezevny xac llkd df

`xephxa yexit

השלישי ביו� הזאה השביעישטעו� יט);וביו� יט, ÓBL¯˙(במדבר ÔÎÂ¿≈∆∆
ÌBÈ „‚�k ÌBÈ�בתו נידתה, ימי שבעת לאחר ד� הרואה אשה – ¿∆∆

צריכה הבאה, הנידה לתחילת שעברה הנידה סו� שבי� יו� עשר אחד

למחרת טובלת שהיא היינו הטומאה, יו� כנגד בטהרה אחד יו� לשמור

לערב טהורה היא הרי ד�, בו רואה אינה וא� הטמא, xe`aהיו� oiir)

,(d ,g migqt dpynl epzncwda hxetnÏaËz ‡G,הטמא היו� למחרת – ƒ¿…
‰nÁ‰ ı�zL „Ú�מצוות עושי� אי� לעיל שנישנו אלו כל כלומר – «∆»≈««»

ההרי�. בראשי לנצנ� החמה משמתחילה eNÚLאלא ÔlÎÂ,�מצוות – ¿À»∆»
¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚMÓ,` zekxa dpynl xe`aa ep`ady yexit oiir) ƒ∆»»««««

,(`¯Lkאמרו ולא יו�, נחשב כבר השחר עמוד שמשעלה בדיעבד; – »≈
הכל שאי� לפי לילה, מספק לצאת כדי אלא החמה" שתנ� "עד חכמי�

השחר. עמוד לעלות מתחיל מתי בקיאי�

ה ה נ ש מ ר ו א ב

‰l‚n‰ ˙‡È¯˜Ï ¯Lk ÌBi‰ Ïkשנאמר כח):– ט, minide"(אסתר »«»≈ƒ¿ƒ««¿ƒ»
נזכרי�", ‰‰Ïlהאלה ˙‡È¯˜ÏÂבו שנאמר ובחנוכה, במועדי� – ¿ƒ¿ƒ«««≈
כד): קיח, וכ�meid"זה(תהלי� בו", ונשמחה נגילה ה' (תהלי�עשה

ג): ה'",קיג, ש� מהולל מבואו עד שמש ÙBL¯"ממזרח ˙ÚÈ˜˙ÏÂ¿ƒ¿ƒ«»
בראש שנאמר– א):השנה, כט, לכ�""mei(במדבר יהיה »ÏÈË�ÏÂ¿ƒ¿ƒ˙,תרועה
·ÏeÏב שנאמר– הסוכות, מ):חג כג, לכ�(ויקרא meia"ולקחת� »

‰ÔÈÙÒenהראשו�", ˙lÙ˙ÏÂ�קרב בו שיש ביו� שמתפללי� – ¿ƒ¿ƒ««»ƒ
שנאמרÔÈÙÒenÏÂמוס�, המוספי�, קרבנות ולהקרבת כג,– (ויקרא ¿«»ƒ

eneia","דברלז): mei,�כמוספי דינה המוספי� ‰ÌÈ¯tותפילת ÈecÂÏe¿ƒ«»ƒ
שנאמר ג):– ד, והקריב(ויקרא הע�, לאשמת יחטא המשיח הכה� "א�

נאמר וכ� בקר", ב� פר חטאתו... יג):על ש�, ישראל(ש� עדת כל "וא�

לא אשר ה' מצוות מכל אחת ועשו הקהל מעיני דבר ונעל� ישגו

הנקרא והוא לחטאת", בקר ב� פר הקהל והקריבו mlrdתעשינה... xt"

,"xeaiv ly xacהחטא את עליה� מתוודי� הפרי� את המביאי� ואלו

שכתוב הכיפורי� מיו� שלמדי� לכ�, כשר היו� וכל עליו; שהביאו�

ו):בו טו, הכתוב(ויקרא דברי� בכפרת – ביתו" ובעד בעדו "וכפר

שנאמר ביו�, היא כפרה וכל ל):מדבר, טז, יכפרmeia"כי(ויקרא הזה

‰NÚn¯עליכ�", ÈecÂÏeבש המעשרות מת� על שמתוודי� נה– ¿ƒ««¬≈
שכתוב כמו השמיטה, של והשביעית יג):הרביעית כו, "ואמרת(דברי�

" לו: וסמו� וכו', הבית" מ� הקודש בערתי אֿלהי� ה' הזהmeidלפני

מצוו�". אֿלהי� ‰ÌÈ¯etkה' ÌBÈ ÈecÂÏeשנאמר כא):– טז, (ויקרא ¿ƒ«ƒƒ
כל את עליו והתוודה החי השעיר ראש על ידיו שתי את אהר� "וסמ�

ביו� "כי שנאמר: ביו�, היא שכפרה הזכרנו וכבר ישראל", בני עוונות

עליכ�", יכפר לפניÎÈÓÒÏ‰הזה הקרב� ראש על הידי� שסומכי� – ƒ¿ƒ»
שכתוב כמו ב):השחיטה, ג, קרבנו",(ויקרא ראש על ידו "וסמ�

‰ËÈÁLÏשנאמר בהמה, קרבנות של ו):– יט, זבחכ�","meia(ויקרא ƒ¿ƒ»
שנאמר משחיטה, סמיכה ד�ה):ולמדי� א, ראשjnqe"(ויקרא על ידו

הבקר",hgyeהעולה... ב� שנאמרÙe�˙Ï‰את העומר, של (ויקרא– ƒ¿»
יב): האימורי�"meiaכג, של לתנופה הדי� והוא העומר", את הניפכ�

בשלמי� ל),והחזה ז, Ë˜‰Ïe¯‰(ויקרא ‰ˆÈÓ˜Ï ,‰Lb‰Ïשל – ¿«»»ƒ¿ƒ»¿«¿»»
דרומית מערבית לקר� תחילה המנחה את מגישי� שכ� מנחה, קרב�

אותו, ומקטירי� הקומ� מלוא ממנה קומצי� כ� ואחר המזבח, של

‰˜ÈÏÓÏבו שכתוב יונה), בני או (תורי� עופות בקרב� א,– (ויקרא ƒ¿ƒ»
ראשו",טו): את כדיÏa˜Ïe‰"ומלק במזרק, הקרב� ד� קבלת – ¿«»»

המזבח, על הפרוכתÈf‰Ïe‰לזרקו ועל המזבח על הד� לזריקת – ¿«»»
`-a),וכו' ,d migaf oiir)שנאמר ביו�, מצוות� אלו עבודות (ויקראשכל

לח): קרבניה�","meiaז, את להקריב ישראל בני את »«¿»¿È˜L‰Ïe˙צוותו
‰ËBÒ�המאררי המי� אותה שמשקי� כד),– ה, במדבר ויש(עיי� »

בה שנאמר ביו�, ל):להשקותה ה, כל(במדבר את הכה� לה "ועשה

וכתוב הזאת", יא):התורה יז, ועל(דברי� יורו� אשר התורה פי "על

תורה", "תורה שווה בגזירה מש� ולמדי� ל�", יאמרו אשר המשפט

ביו�; הסוטה השקאת א� ביו�, משפט ‰Ï‚Ú‰מה ˙ÙÈ¯ÚÏÂ– ¿«¬ƒ«»∆¿»
בה שכתוב בשדה, חלל ח):כשנמצא כא, הד�",(דברי� לה� "ונכפר

ביו�, אלא שאינה היא, קדשי� ככפרת ‰Ú¯ˆnהלכ� ˙¯‰ËÏe– ¿«¬««¿…»
ב):שכתוב יד, המצורע(ויקרא תורת תהיה כלmeia"זאת – טהרתו".

היו�. כל ה� וכשרי� ביו� מצוות� במשנתנו שנישנו אלו

ו ה נ ש מ ר ו א ב

באה היו�, כל שכשרי� ביו�, שמצוות� דברי� על הקודמת במשנה ששנינו לאחר

הלילה. כל שכשרי� בלילה, שמצוות� דברי� על ללמד משנתנו

¯ÓÚ‰ ˙¯Èˆ˜Ï ¯Lk ‰ÏÈl‰ Ïkשל הראשו� טוב יו� במוצאי – »««¿»»≈ƒ¿ƒ«»…∆
ג),פסח י, מנחות י; כג, ויקרא ÌÈ¯·‡Â(עיי� ÌÈ·ÏÁ ¯Ë˜‰Ïe– ¿∆¿≈¬»ƒ¿≈»ƒ

מצוות� ביו�, דמ� שנזרק הקרבנות של והאברי� להעלות�החלבי�

שנאמר הלילה, כל שלאחריו בלילה וא� יו� באותו המזבח (ויקראעל

ב): המזבחו, על מוקדה xwead"על cr dlild lkהקטירו עולה מקרב� ."

המפורשי� החלבי� אלא הקטירו לא הקרבנות ומשאר האברי�, כל

ו מפרשי�:בפרשת ויש mixa`eיקרא. mialg xhwdleהתמיד עולת של –

הערבי� בי� Lk¯(ברטנורא).של ,ÌBia B˙ÂˆnL ¯·c :ÏÏk‰ ‰Ê∆«¿»»»∆ƒ¿»«»≈

izdw - zex`ean zeipyn



קטו e dpyn ipy wxt dlibn zkqn

ïéfî àGå ïéìáBè àGå;ìaèz àG íBé ãâðk íBé úøîBL ïëå–änçä õðzL ãò.øçMä ãenò äìòMî eNòL ïlëå– §§¦§©¦§¥¤¤§¤¤¦§Ÿ©¤¨¥©©¨§ª¨¤¨¦¤¨¨©©©©
øLk. ¨¥
äälânä úàéø÷ì øLk íBiä ìk,ìlää úàéø÷ìå,øôBL úòé÷úìå,áìeì úìéèðìå,ïéôñenìå ïéôñenä úlôúìå,éecåìe ¨©¨¥¦§¦©©§¦¨§¦§¦©©©¥§¦§¦©¨§¦§¦©¨§¦§¦©©¨¦§©¨¦§¦

íéøtä,øNònä éecåìe,íéøetkä íBé éecåìe,äëéîñì,ìäèéçL,äôeðúì,äLbäì,äøè÷äìe äöéî÷ì,ä÷éìîì,äìa÷ìe, ©¨¦§¦©©£¥§¦©¦¦¦§¦¨¦§¦¨¦§¨§©¨¨¦§¦¨§©§¨¨¦§¦¨§©¨¨
äéfäìe,äèBñ úé÷Läìe,äìâòä úôéøòìå,òøönä úøäèìe. §©¨¨§©§¨©¨§©£¦©¨¤§¨§©£©©§Ÿ̈

åíéøáàå íéáìç øè÷äìe øîòä úøéö÷ì øLk äìélä ìk.ììkä äæ:íBia BúåönL øác–íBiä ìk øLk;øác ¨©©§¨¨¥¦§¦©¨Ÿ¤§¤§¥£¨¦§¥¨¦¤©§¨¨¨¤¦§¨©¨¥¨©¨¨

(èé ,èéúìéçúá äëéùçùî ïðéøîà àìå ,íåéá àìà ïéìáåè ïéàã ïðéøîà 'æá ìáåèùë à÷åãå .äàæäì äìéáè äù÷åäå ,éòéáùä íåéáå éùéìùä íåéá àîèä ìò øåäèä äæäå
:äìéìá ìåáèì øúåî 'æ íåé øáòùî ìáà .àåä íåéä úìçú äìéìã â"òà ,ìåáèì éåàø éòéáù.mei cbpk mei zxney'à íåé äúàø íà .äãðì äãð ïéáù íéîé à"éá

:äîçä õðúùî åîöò íåé åúåàá úìáåèå åúøçî íåé úøîåù.xyk xgyd cenr dlrynàøæò øôñá áéúëã ,íåé éø÷à øçùä ãåîò äìòùîã(åè ,ã äéîçð)åðçðàå
äéøúá áéúëå ,íéáëåëä úàö ãòå øçùä úåìòî ['åâå] äëàìîá íéùåò(æè íù íù)úàöì éãë àìà äîçä õðä ãò åøîà àìå .äëàìîì íåéäå øîùî äìéìä åðì äéäå

:øçùä ãåîò äìòéùë ïéàé÷á ìëä ïéàù éôì ,äìéì ÷ôñî
d.mixtd ieciele:åéìò íåàéáäù íàèç íäéìò íéãåúîù ,øåáö ìù øáã íìòä øôå ,çéùî ïäë øô.xyrn ieciele:úéáä ïî ùã÷ä éúøòéá.dkinqlêîñå Ÿ

:äìåòä ùàø ìò åãé úà.dybdl:õîå÷ ë"çàå ,çáæî ìù úéîåøã úéáøòî ïø÷á äìçú äçðîä úà ùéâî.dxhwdle dvinwleàåäù ,øîà÷ õîå÷ úøè÷äá
ïéúéðúîá ïðúãë ,äìéìä ìë øùë íéøáéàå íéáìç øè÷ä ìáà .íåéá àìà äøùë äðéàå ,íéçáæá íã ú÷éøæ ãâðë äçðîá(å"î):.dlawl:÷øæîá íãä úìá÷.diifdl

:äééæä éø÷ éîð çáæîä ìò íã ú÷éøæå .úåéîéðôä úåàèç ìëå íéôøùðä íéøô úééæä
e.mixa`e mialg xhwdleåäá áéúëã ,íéáøòä ïéá ìù ãéîú éøúåî(á ,å àø÷éå):äìéìä ìë çáæîä ìò äã÷åî ìò äìåòä àéämeia ezevny xac llkd df

`xephxa yexit

השלישי ביו� הזאה השביעישטעו� יט);וביו� יט, ÓBL¯˙(במדבר ÔÎÂ¿≈∆∆
ÌBÈ „‚�k ÌBÈ�בתו נידתה, ימי שבעת לאחר ד� הרואה אשה – ¿∆∆

צריכה הבאה, הנידה לתחילת שעברה הנידה סו� שבי� יו� עשר אחד

למחרת טובלת שהיא היינו הטומאה, יו� כנגד בטהרה אחד יו� לשמור

לערב טהורה היא הרי ד�, בו רואה אינה וא� הטמא, xe`aהיו� oiir)

,(d ,g migqt dpynl epzncwda hxetnÏaËz ‡G,הטמא היו� למחרת – ƒ¿…
‰nÁ‰ ı�zL „Ú�מצוות עושי� אי� לעיל שנישנו אלו כל כלומר – «∆»≈««»

ההרי�. בראשי לנצנ� החמה משמתחילה eNÚLאלא ÔlÎÂ,�מצוות – ¿À»∆»
¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚMÓ,` zekxa dpynl xe`aa ep`ady yexit oiir) ƒ∆»»««««

,(`¯Lkאמרו ולא יו�, נחשב כבר השחר עמוד שמשעלה בדיעבד; – »≈
הכל שאי� לפי לילה, מספק לצאת כדי אלא החמה" שתנ� "עד חכמי�

השחר. עמוד לעלות מתחיל מתי בקיאי�

ה ה נ ש מ ר ו א ב

‰l‚n‰ ˙‡È¯˜Ï ¯Lk ÌBi‰ Ïkשנאמר כח):– ט, minide"(אסתר »«»≈ƒ¿ƒ««¿ƒ»
נזכרי�", ‰‰Ïlהאלה ˙‡È¯˜ÏÂבו שנאמר ובחנוכה, במועדי� – ¿ƒ¿ƒ«««≈
כד): קיח, וכ�meid"זה(תהלי� בו", ונשמחה נגילה ה' (תהלי�עשה

ג): ה'",קיג, ש� מהולל מבואו עד שמש ÙBL¯"ממזרח ˙ÚÈ˜˙ÏÂ¿ƒ¿ƒ«»
בראש שנאמר– א):השנה, כט, לכ�""mei(במדבר יהיה »ÏÈË�ÏÂ¿ƒ¿ƒ˙,תרועה
·ÏeÏב שנאמר– הסוכות, מ):חג כג, לכ�(ויקרא meia"ולקחת� »

‰ÔÈÙÒenהראשו�", ˙lÙ˙ÏÂ�קרב בו שיש ביו� שמתפללי� – ¿ƒ¿ƒ««»ƒ
שנאמרÔÈÙÒenÏÂמוס�, המוספי�, קרבנות ולהקרבת כג,– (ויקרא ¿«»ƒ

eneia","דברלז): mei,�כמוספי דינה המוספי� ‰ÌÈ¯tותפילת ÈecÂÏe¿ƒ«»ƒ
שנאמר ג):– ד, והקריב(ויקרא הע�, לאשמת יחטא המשיח הכה� "א�

נאמר וכ� בקר", ב� פר חטאתו... יג):על ש�, ישראל(ש� עדת כל "וא�

לא אשר ה' מצוות מכל אחת ועשו הקהל מעיני דבר ונעל� ישגו

הנקרא והוא לחטאת", בקר ב� פר הקהל והקריבו mlrdתעשינה... xt"

,"xeaiv ly xacהחטא את עליה� מתוודי� הפרי� את המביאי� ואלו

שכתוב הכיפורי� מיו� שלמדי� לכ�, כשר היו� וכל עליו; שהביאו�

ו):בו טו, הכתוב(ויקרא דברי� בכפרת – ביתו" ובעד בעדו "וכפר

שנאמר ביו�, היא כפרה וכל ל):מדבר, טז, יכפרmeia"כי(ויקרא הזה

‰NÚn¯עליכ�", ÈecÂÏeבש המעשרות מת� על שמתוודי� נה– ¿ƒ««¬≈
שכתוב כמו השמיטה, של והשביעית יג):הרביעית כו, "ואמרת(דברי�

" לו: וסמו� וכו', הבית" מ� הקודש בערתי אֿלהי� ה' הזהmeidלפני

מצוו�". אֿלהי� ‰ÌÈ¯etkה' ÌBÈ ÈecÂÏeשנאמר כא):– טז, (ויקרא ¿ƒ«ƒƒ
כל את עליו והתוודה החי השעיר ראש על ידיו שתי את אהר� "וסמ�

ביו� "כי שנאמר: ביו�, היא שכפרה הזכרנו וכבר ישראל", בני עוונות

עליכ�", יכפר לפניÎÈÓÒÏ‰הזה הקרב� ראש על הידי� שסומכי� – ƒ¿ƒ»
שכתוב כמו ב):השחיטה, ג, קרבנו",(ויקרא ראש על ידו "וסמ�

‰ËÈÁLÏשנאמר בהמה, קרבנות של ו):– יט, זבחכ�","meia(ויקרא ƒ¿ƒ»
שנאמר משחיטה, סמיכה ד�ה):ולמדי� א, ראשjnqe"(ויקרא על ידו

הבקר",hgyeהעולה... ב� שנאמרÙe�˙Ï‰את העומר, של (ויקרא– ƒ¿»
יב): האימורי�"meiaכג, של לתנופה הדי� והוא העומר", את הניפכ�

בשלמי� ל),והחזה ז, Ë˜‰Ïe¯‰(ויקרא ‰ˆÈÓ˜Ï ,‰Lb‰Ïשל – ¿«»»ƒ¿ƒ»¿«¿»»
דרומית מערבית לקר� תחילה המנחה את מגישי� שכ� מנחה, קרב�

אותו, ומקטירי� הקומ� מלוא ממנה קומצי� כ� ואחר המזבח, של

‰˜ÈÏÓÏבו שכתוב יונה), בני או (תורי� עופות בקרב� א,– (ויקרא ƒ¿ƒ»
ראשו",טו): את כדיÏa˜Ïe‰"ומלק במזרק, הקרב� ד� קבלת – ¿«»»

המזבח, על הפרוכתÈf‰Ïe‰לזרקו ועל המזבח על הד� לזריקת – ¿«»»
`-a),וכו' ,d migaf oiir)שנאמר ביו�, מצוות� אלו עבודות (ויקראשכל

לח): קרבניה�","meiaז, את להקריב ישראל בני את »«¿»¿È˜L‰Ïe˙צוותו
‰ËBÒ�המאררי המי� אותה שמשקי� כד),– ה, במדבר ויש(עיי� »

בה שנאמר ביו�, ל):להשקותה ה, כל(במדבר את הכה� לה "ועשה

וכתוב הזאת", יא):התורה יז, ועל(דברי� יורו� אשר התורה פי "על

תורה", "תורה שווה בגזירה מש� ולמדי� ל�", יאמרו אשר המשפט

ביו�; הסוטה השקאת א� ביו�, משפט ‰Ï‚Ú‰מה ˙ÙÈ¯ÚÏÂ– ¿«¬ƒ«»∆¿»
בה שכתוב בשדה, חלל ח):כשנמצא כא, הד�",(דברי� לה� "ונכפר

ביו�, אלא שאינה היא, קדשי� ככפרת ‰Ú¯ˆnהלכ� ˙¯‰ËÏe– ¿«¬««¿…»
ב):שכתוב יד, המצורע(ויקרא תורת תהיה כלmeia"זאת – טהרתו".

היו�. כל ה� וכשרי� ביו� מצוות� במשנתנו שנישנו אלו

ו ה נ ש מ ר ו א ב

באה היו�, כל שכשרי� ביו�, שמצוות� דברי� על הקודמת במשנה ששנינו לאחר

הלילה. כל שכשרי� בלילה, שמצוות� דברי� על ללמד משנתנו

¯ÓÚ‰ ˙¯Èˆ˜Ï ¯Lk ‰ÏÈl‰ Ïkשל הראשו� טוב יו� במוצאי – »««¿»»≈ƒ¿ƒ«»…∆
ג),פסח י, מנחות י; כג, ויקרא ÌÈ¯·‡Â(עיי� ÌÈ·ÏÁ ¯Ë˜‰Ïe– ¿∆¿≈¬»ƒ¿≈»ƒ

מצוות� ביו�, דמ� שנזרק הקרבנות של והאברי� להעלות�החלבי�

שנאמר הלילה, כל שלאחריו בלילה וא� יו� באותו המזבח (ויקראעל

ב): המזבחו, על מוקדה xwead"על cr dlild lkהקטירו עולה מקרב� ."

המפורשי� החלבי� אלא הקטירו לא הקרבנות ומשאר האברי�, כל

ו מפרשי�:בפרשת ויש mixa`eיקרא. mialg xhwdleהתמיד עולת של –

הערבי� בי� Lk¯(ברטנורא).של ,ÌBia B˙ÂˆnL ¯·c :ÏÏk‰ ‰Ê∆«¿»»»∆ƒ¿»«»≈
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äìéla BúåönL–äìélä ìk øLk. ¤¦§¨©©§¨¨¥¨©©§¨
é ù é ì ù ÷ ø ô

àøéò ìL dáBçø eøënL øéòä éða–úñðkä úéa åéîãa ïéç÷Bì;úñðkä úéa–äáz ïéç÷Bì;äáz–ïéç÷Bì §¥¨¦¤¨§§¨¤¦§¦§¨¨¥©§¤¤¥©§¤¤§¦¥¨¥¨§¦
úBçtèî;úBçtèî–íéøôñ ïéç÷Bì;íéøôñ–äøBz ïéç÷Bì.äøBz eøëî íà ìáà–íéøôñ eç÷é àG;íéøôñ– ¦§¨¦§¨§¦§¨¦§¨¦§¦¨£¨¦¨§¨¦§§¨¦§¨¦

úBçtèî eç÷é àG;úBçtèî–äáz eç÷é àG;äáz–úñðkä úéa eç÷é àG;úñðkä úéa–áBçøä úà eç÷é àG; ¦§¦§¨¦§¨¦§¥¨¥¨¦§¥©§¤¤¥©§¤¤¦§¤¨§
ïäéøúBîa ïëå.ãéçiì íéaø ìL úà ïéøëBî ïéà,BúMãwî BúBà ïéãéøBnL éðtî;éøácäãeäé éaø.Bì eøîà:ïk íà, §¥§§¥¤¥§¦¤¤©¦©¨¦¦§¥¤¦¦¦§ª¨¦§¥©¦§¨¨§¦¥

äpè÷ øéòì äìBãb øéòî àG óà. ©¥¦§¨§¦§©¨

.meid lk xyk:íéðôä íçì ìò íéðúåðù äðåáì éëéæá éúù øåãñ ééåúàì.dlild lk xyk dlila ezevny xaceàìå .äìéìä ìë øùëù íéçñô úìéëà ééåúàì
:äøéáòä ïî íãàä úà ÷éçøäì éãë àìà ,úåöç ãò íéîëç åøîà

b`.xir ly daegx .xird ipaìéàåä ,äùåã÷ íåùî äá ïéà øéò ìù äáåçø éøîàå ,ïéúéðúî íúñ ìò éâéìô íéîëçå .úåéðòúá äá ïéììôúîù ,äùåã÷ äá ùé
:íéîëçë äëìäå .àîìòá éàø÷àá àìà äá ïéììôúî ïéàå.daiz migwel zqpkd zia,íéëøëã úñðëä úéá ìáà ,äì éðáæî åöîã àåä íéøôëã úñðëä úéá à÷åãå

:äì éðáæî åöî àìå íéáøã àéåä äì åúà à÷ àîìòîã ïåéë.mixtq:íéáåúëå íéàéáð.mixtq egwi `l dxez exkn m` la`:ïéãéøåî ïéàå ùãå÷á ïéìòîãoke
.odixzenaøéòä éáåè äòáù åøëî àìùë àìà åììä íéøáãä ìë åøîàð àìå .äúåçô åúùåã÷ù øáã øúåîä ïî åç÷é àì ,äøåú íéîãä úö÷îî åç÷ìå íéøôñ åøëî

:ïðéøîàãë íéøôë ìùá à÷åãå .øúåî úåúùì øëL íéîãá úåð÷ì åìéôà ,øéòä éùðà ãîòîá øéòä éáåè äòáù åøëî íà ìáà ,øéòä éùðà ãîòîá¥¨

`xephxa yexit

ÌBi‰ Ïk�שנותני לבונה בזיכי ושתי הפני� לח� סידור לרבות – »«
‰ÏÈl‰(גמרא);עליה� Ïk ¯Lk ,‰ÏÈla B˙ÂˆnL ¯·cלרבות – »»∆ƒ¿»««¿»»≈»««¿»

האד� את להרחיק כדי חצות, עד אמרו: חכמי� בר�, פסחי�. אכילת

העבירה א).מ� א, (ברכות

הוא קריאתה מצוות שעיקר לפי בלילה, מגילה קריאת נוקטת אינה משנתנו

ביו� וג� בלילה ג� "שהחיינו" לבר� נוהגי� ג� ומכא� o"xd).ביו�. ;mz epax)

א ה נ ש מ ר ו א ב

התורה, קריאת הלכות האחרוני�, הפרקי� בשני במסכתנו, נישנו המגילה קריאת דיני אגב

בסדר – הכנסת. בית קדושת דיני א�ג) (משניות פרקנו בתחילת סודרו לה� וכהקדמה

אבל פרקנו, לפני המגילה" את "הקורא האחרו� הפרק את מקדימי� שבגמרא המשנה

דבר מוכרי� שא� ללמד, באה משנתנו – שלפנינו. הסדר את נוקטי� והרמב"� הרי"�

בקודש שמעלי� יותר, חמורה שקדושתו דבר אלא בדמיו לוקחי� אי� קדושה, בו שיש

מורידי�. ואי�

¯ÈÚ ÏL d·BÁ¯ e¯ÎnL ¯ÈÚ‰ È�aבתעניות בו מתפללי� שהיו – ¿≈»ƒ∆»¿¿»∆ƒ
א),ובמעמדות ב, תענית קדושה,(עיי� קצת בו יש ÔÈÁ˜BÏ¿ƒולפיכ�

˙Ò�k‰ ˙Èa ÂÈÓ„aידי ועל הרחוב, מקדושת חמורה שקדושתו – ¿»»≈«¿∆∆
סת� על חולקי� חכמי� בר� בכול�. וכ� הדמי�, בקדושת מעלי� כ�

מתפללי� ואי� הואיל קדושה, בו אי� עיר של שרחובה וסוברי� משנתנו

בלבד, באקראי אלא minkgk.בו dklde˙Ò�k‰ ˙Èaבית מכרו א� – ≈«¿∆∆
z·‰הכנסת, ÔÈÁ˜BÏבית שדווקא אמרו, בגמרא הקודש. ארו� – ¿ƒ≈»

של בניהכנסת דעת על אלא אותו עשו שלא לפי למכור, מותר כפרי�

מותרי�; למכרו, כול� רצו וא� בו, להתפלל לה� שיהיה לבד�, הכפר

נעשה, העול� אנשי כל דעת ועל הואיל כרכי�, של הכנסת בית אבל

ואסור ישראל כל של נעשה בו, ויתפלל יבוא העיר אל הבא שכל

הקודש,exkn‰·zלמכרו. ארו� –˙BÁtËÓ ÔÈÁ˜BÏ.תורה לספרי – ≈»¿ƒƒ¿»
exknÌÈ¯ÙÒ ÔÈÁ˜BÏ ,˙BÁtËÓ�וכתובי נביאי� ויש(רש"י)– ; ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ

ספרי� בכלל חומשי� שא� exknÔÈÁ˜BÏ.(רמב"�)מפרשי�, ,ÌÈ¯ÙÒ¿»ƒ¿ƒ
‰¯Bz.תורה ספר –ÌÈ¯ÙÒ eÁ˜È ‡G ,‰¯Bz e¯ÎÓ Ì‡ Ï·‡– »¬»ƒ»¿»ƒ¿¿»ƒ

שמעלי� הזכרנו וכבר הדמי�, מקדושת מורידי� כ� ידי שעל לפי

מורידי�. ואי� exkn;˙BÁtËÓבקודש eÁ˜È ‡G ,ÌÈ¯ÙÒexkn ¿»ƒƒ¿ƒ¿»
;‰·z eÁ˜È ‡G ,˙BÁtËÓexkn;˙Ò�k‰ ˙Èa eÁ˜È ‡G ,‰·z ƒ¿»ƒ¿≈»≈»ƒ¿≈«¿∆∆

exkn·BÁ¯‰ ˙‡ eÁ˜È ‡G ,˙Ò�k‰ ˙Èadeey mzyecwy mixacae) ≈«¿∆∆ƒ¿∆»¿
;(zepey zerc `iany ,"aeh mei zetqez" oiirÔ‰È¯˙BÓa ÔÎÂבמה – ¿≈¿¿≈∆

מכרו כגו� חמורה, שקדושתו דבר לקנות שצריכי� הדמי�, מ� שנשאר

אסו תורה, ספר דמיה� ברוב ולקחו דברספרי� במותר לקנות ר

פחותה. ¯ÌÈaשקדושתו ÏL ˙‡ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡�רבי של כנסת בית – ≈¿ƒ∆∆«ƒ
אסורÈÁiÏ„(הר"�), רבי� של תורה ספר כגו� מבואר ובירושלמי – «»ƒ

ליחיד, B˙M„wÓלמכרו B˙B‡ ÔÈ„È¯BnL È�tÓאו) כנסת שבית – ƒ¿≈∆ƒƒƒ¿À»
יחיד; משל יתרה קדושתו רבי� של תורה) e‰È„‰.ספר Èa¯ È¯·cƒ¿≈«ƒ¿»

BÏ e¯Ó‡:�חכמי –Ôk Ì‡�רבי של את למכור אוסר אתה א� – »¿ƒ≈
˜pË‰ליחיד, ¯ÈÚÏ ‰ÏB„b ¯ÈÚÓ ‡G Û‡למכור שתאסור בדי� – «≈ƒ¿»¿ƒ¿«»

משתמשי� אי� קטנה ובעיר שהואיל קטנה, לעיר גדולה עיר של א�

למכור שמותר וכיו� מקדושתו, אותו שמורידי� נמצא ע�", "ברוב בו

מותר. ליחיד רבי� של א� קטנה לעיר גדולה מעיר

izdw - zex`ean zeipyn
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ב: עמ' כב הגמרא:דף היאמבררת מאי ּבאחת משיבהׁשאּול עבירה. אותה היא מה - ְִַַַָ
ּדאגג,הגמרא: עמלקמעׂשה מלך אגג את הרג שלא במה שאול טושחטא א' (שמואל ֲֲֶַַָ

הגמרא:ט) שואלת איּכא. הּכהנים,גםוהא עיר ּדנֹוב משיבהמעׂשה לעיל. הנזכר ְְֲֲִִִֶַַָָֹ
ּכתיבהגמרא: ּדאגג יא)אּמעׂשה טו ׁשאּול(שם את המלכּתי ּכי 'נחמּתי ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָ

נענש.למלְך', לחוד זה עוון שמחמת ומשמע ְֶֶ
לבאר: ממשיכה נינהּו,הגמרא מאי ּבׁשּתים מעשהּדוד הוא, אחד ּדאּורּיהחטא ְְְִִִִִַַָָ

למלחמה. דוד ששלחו מעשהוהחיתי הוא שני שבסדהסתהעוון למנות- הוסת ימיו וף ְֲַָָ
שכתוב וכמו ישראל, א)את כד ב' ּדוד(שמואל את וּיסת ּביׂשראל לחרֹות ה' אף ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ'וּיסף

ישראל. על דבר שיבוא גרם ובכך יהּודה', ואת יׂשראל את מנה לְך לאמר ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹּבהם

הגמרא: ׁשבע,שואלת ּדבת מעׂשה נּמי איּכא בעלה.והא אוריה של בחייו שלקחה ְְֲִִֶֶַַַַָָ
הגמרא: מיּניּהמשיבה אּפרעּו כך,התם, על ונענש ממנו נפרעו בדבריּדכתיב- ְְִִִִֵָָָ

לדוד הנביא נתן של ו)התוכחה יב ארּבעּתים'(שם יׁשּלם הּכבׂשה בת'ואת על - ְְְְְִִֵֶַַַַָָ
הם, ואלו ילדיו, בארבעת שיענש ארבע, פי ישלם הרש] לכבשת בפסוק [שנמשלה שבעילדשבע מבת לו שנולד הראשון הילד שמת - ֶֶ

יח) יב אבשלוםאמנֹון,(שם של בציויו שנהרג כט)בנו, יג שנאנסה,ּתמר,(שם ונהרגואבׁשלֹוםבתו, בו שמרד טוֿיח)בנו, .(שם ְְְַַָָָ
הגמרא: מיּניּהשואלת אּפרעּו נּמי ממנו,התם נפרעו ישראל את שמנה 'הסתה' של בחטא אף הרי טו)ּדכתיב- כד 'וּיּתן(שם ְְִִִִִִֵֵַַָָָ

מֹועד'. עת ועד מהּבקר] [ּביׂשראל הבקר) מן (בעם ּדבר הגמרא:ה' 'הסתה'התםמשיבה של מּגּופיּהבחטא אּפרעּו לא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
והרי הגמרא: מקשה מישראל. אלא עצמו מדוד נפרעו לא שבע,התם- בת בעוון מּגּופיּה,- אּפרעּו לא מתרצתנּמי מבניו. אלא ְִִִֵַָָָֹ

מּגּופיּה[־באמת]לאייהגמרא: מגופו,אּפרעּו גם נפרעו ּדוד- נצטרע חדׁשים ׁשּׁשה רב, אמר יהּודה, רב לאחרּדאמר ְְְְֳִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָ
שבע, בת ּדכתיבעוון ׁשכינה, הימּנּו ונסּתּלקה סנהדרין, הימּנּו התפללּופרׁשּו המלך עט)שדוד קיט לי(תהילים 'יׁשּובּו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

עדתיָך', וידעי ממנו,יראיָך שפרשו הסנהדרין יד)ּוכתיבהיינו נא יׁשעָך',(שם ׂשׂשֹון ּלי שנסתלקה'הׁשיבה הקודש רוח היינו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹֹ
הקודש. רוח ממנו ונסתלקה הסנהדרין, ממנו ופרשו שנצטרע, בעצמו דוד שנענש הרי ממנו.

עליהם], נענש [שלא אלו חטאים שני רק לדוד היו וכי הונא: רב על להקשות ממשיכה רבהגמרא אמר נו.)והא ּדוד,(שבת קּבל ְִִֵַַָָָ
הרע סוברלׁשֹון הונא רב הגמרא: מתרצת בו. מורד שמפיבושת לו ואמר ציבא אליו ובא בנו, אבשלום מפני ּדאמרכשברח ּכׁשמּואל, ְְִֵַָָָָ

הרע,,(שם) לׁשֹון ּדוד קּבל בו.לא שראה הניכרים דברים מפני אלא ציבא, דברי מחמת היה לא בו מרד שמפיבושת שסבר ומה ִִֵָָָָֹ
ומתרצת: הגמרא לׁשֹוןממשיכה ּדוד קּבל ּדאמר נּמי, דהרע,ּולרב לתרץ מיּניּהיש איּפרעּו חטאהא על ממנו נפרעו שכבר - ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָ

למפיבֹוׁשתזה, ּדוד לֹו ׁשאמר ּבׁשעה רב, אמר יהּודה, רב כללּדאמר בו מרד שלא לו אמר שמפיבושת ל)לאחר יט ,(שם ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָ
הׂשדה' את ּתחלקּו וציבא אּתה במפיבושת,'אמרּתי חושד הוא שעדיין בדעתו לֹווהראה ואמרה קֹול ּבת שיענשיצאה ְְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָָ

זה, בעונש כך בנך,רחבעםעל נבטוירבעםבן הּמלכּות,בן את זהיחלקּו חטא על דוד שנפרע .ונמצא ְְְְְְְֶַַַַָָָָ
בפסוק נאמר המלך: שאול בענין נוסף א)מאמר יג א' ּבמלכֹו',(שמואל ׁשאּול ׁשנה הּונא,'ּבן רב שאולאמר שהיה הפסוק כוונת ְְֶַַָָָָָָ

ואימאתינוקּכ יצחק, ּבר נחמן רב לּה מתקיף חטא. טעם טעם ׁשּלא ׁשנה, שאולּבן שהיה הפסוק כוונת ּכבןשמא ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
ּובצֹואה. ּבטיט ׁשּמלּוכלְך כן,ׁשנה שאמר ּבחלמיּהלאחר סיּוטא נחמן לרב ליּה מלאכיאחויאּו בחלום נחמן לרב הראו - ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ולכן שאול, אחר שהרהר במה זאת ותלה אותו, המבהילים לכםחבלה נעניתי הראוי]אמר, מן יותר כנגדכם ׁשאּול[־דברתי עצמֹות ְֲִֵֶַַַָָָ
חזא הדר קיׁש. ראהּבן שוב ּבחלמיּה,- וסיּוטא חזר לשאול, הראוי בכבוד זאת אמר שלא עצמֹותכיון לכם נעניתי אמר, ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּבן יׂשראל.ׁשאּול מלְך קיׁש ְִִֵֶֶֶָָ
המלך: שאול בענין נוסף ׁשאּולמאמר ּבית מלכּות נמׁשכה ּלא מה מּפני ׁשמּואל, אמר יהּודה, רב ימים,אמר לאורך ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹ

ּדֹופי ׁשּום ּבֹו היה ׁשּלא חיסרון,מּפני בזה ויש משפחתו, ביחוס יהֹוצדק,[־פגם] ּבן ׁשמעֹון רּבי מּׁשּום יֹוחנן רּבי ּדאמר ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
מאחֹוריו לֹו ּתלּויה ׁשרצים ׁשל קּוּפה ּכן אם אּלא הּציּבּור על ּפרנס מעמידין והטעםאין משפחתו, ביחוס פגם שיש - ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

עליולכך, ּדעּתֹו ּתזּוח לאחֹוריָך[־יתגאה]ׁשאם חזֹור לֹו באת.אֹומרין מהיכן וראה ְְֲֲִִֶֶַַַָָָ
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ב: עמ' כב הגמרא:דף היאמבררת מאי ּבאחת משיבהׁשאּול עבירה. אותה היא מה - ְִַַַָ
ּדאגג,הגמרא: עמלקמעׂשה מלך אגג את הרג שלא במה שאול טושחטא א' (שמואל ֲֲֶַַָ

הגמרא:ט) שואלת איּכא. הּכהנים,גםוהא עיר ּדנֹוב משיבהמעׂשה לעיל. הנזכר ְְֲֲִִִֶַַָָֹ
ּכתיבהגמרא: ּדאגג יא)אּמעׂשה טו ׁשאּול(שם את המלכּתי ּכי 'נחמּתי ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָ

נענש.למלְך', לחוד זה עוון שמחמת ומשמע ְֶֶ
לבאר: ממשיכה נינהּו,הגמרא מאי ּבׁשּתים מעשהּדוד הוא, אחד ּדאּורּיהחטא ְְְִִִִִַַָָ

למלחמה. דוד ששלחו מעשהוהחיתי הוא שני שבסדהסתהעוון למנות- הוסת ימיו וף ְֲַָָ
שכתוב וכמו ישראל, א)את כד ב' ּדוד(שמואל את וּיסת ּביׂשראל לחרֹות ה' אף ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ'וּיסף

ישראל. על דבר שיבוא גרם ובכך יהּודה', ואת יׂשראל את מנה לְך לאמר ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹּבהם

הגמרא: ׁשבע,שואלת ּדבת מעׂשה נּמי איּכא בעלה.והא אוריה של בחייו שלקחה ְְֲִִֶֶַַַַָָ
הגמרא: מיּניּהמשיבה אּפרעּו כך,התם, על ונענש ממנו נפרעו בדבריּדכתיב- ְְִִִִֵָָָ

לדוד הנביא נתן של ו)התוכחה יב ארּבעּתים'(שם יׁשּלם הּכבׂשה בת'ואת על - ְְְְְִִֵֶַַַַָָ
הם, ואלו ילדיו, בארבעת שיענש ארבע, פי ישלם הרש] לכבשת בפסוק [שנמשלה שבעילדשבע מבת לו שנולד הראשון הילד שמת - ֶֶ

יח) יב אבשלוםאמנֹון,(שם של בציויו שנהרג כט)בנו, יג שנאנסה,ּתמר,(שם ונהרגואבׁשלֹוםבתו, בו שמרד טוֿיח)בנו, .(שם ְְְַַָָָ
הגמרא: מיּניּהשואלת אּפרעּו נּמי ממנו,התם נפרעו ישראל את שמנה 'הסתה' של בחטא אף הרי טו)ּדכתיב- כד 'וּיּתן(שם ְְִִִִִִֵֵַַָָָ

מֹועד'. עת ועד מהּבקר] [ּביׂשראל הבקר) מן (בעם ּדבר הגמרא:ה' 'הסתה'התםמשיבה של מּגּופיּהבחטא אּפרעּו לא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
והרי הגמרא: מקשה מישראל. אלא עצמו מדוד נפרעו לא שבע,התם- בת בעוון מּגּופיּה,- אּפרעּו לא מתרצתנּמי מבניו. אלא ְִִִֵַָָָֹ

מּגּופיּה[־באמת]לאייהגמרא: מגופו,אּפרעּו גם נפרעו ּדוד- נצטרע חדׁשים ׁשּׁשה רב, אמר יהּודה, רב לאחרּדאמר ְְְְֳִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָ
שבע, בת ּדכתיבעוון ׁשכינה, הימּנּו ונסּתּלקה סנהדרין, הימּנּו התפללּופרׁשּו המלך עט)שדוד קיט לי(תהילים 'יׁשּובּו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

עדתיָך', וידעי ממנו,יראיָך שפרשו הסנהדרין יד)ּוכתיבהיינו נא יׁשעָך',(שם ׂשׂשֹון ּלי שנסתלקה'הׁשיבה הקודש רוח היינו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹֹ
הקודש. רוח ממנו ונסתלקה הסנהדרין, ממנו ופרשו שנצטרע, בעצמו דוד שנענש הרי ממנו.

עליהם], נענש [שלא אלו חטאים שני רק לדוד היו וכי הונא: רב על להקשות ממשיכה רבהגמרא אמר נו.)והא ּדוד,(שבת קּבל ְִִֵַַָָָ
הרע סוברלׁשֹון הונא רב הגמרא: מתרצת בו. מורד שמפיבושת לו ואמר ציבא אליו ובא בנו, אבשלום מפני ּדאמרכשברח ּכׁשמּואל, ְְִֵַָָָָ

הרע,,(שם) לׁשֹון ּדוד קּבל בו.לא שראה הניכרים דברים מפני אלא ציבא, דברי מחמת היה לא בו מרד שמפיבושת שסבר ומה ִִֵָָָָֹ
ומתרצת: הגמרא לׁשֹוןממשיכה ּדוד קּבל ּדאמר נּמי, דהרע,ּולרב לתרץ מיּניּהיש איּפרעּו חטאהא על ממנו נפרעו שכבר - ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָ

למפיבֹוׁשתזה, ּדוד לֹו ׁשאמר ּבׁשעה רב, אמר יהּודה, רב כללּדאמר בו מרד שלא לו אמר שמפיבושת ל)לאחר יט ,(שם ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָ
הׂשדה' את ּתחלקּו וציבא אּתה במפיבושת,'אמרּתי חושד הוא שעדיין בדעתו לֹווהראה ואמרה קֹול ּבת שיענשיצאה ְְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָָ

זה, בעונש כך בנך,רחבעםעל נבטוירבעםבן הּמלכּות,בן את זהיחלקּו חטא על דוד שנפרע .ונמצא ְְְְְְְֶַַַַָָָָ
בפסוק נאמר המלך: שאול בענין נוסף א)מאמר יג א' ּבמלכֹו',(שמואל ׁשאּול ׁשנה הּונא,'ּבן רב שאולאמר שהיה הפסוק כוונת ְְֶַַָָָָָָ

ואימאתינוקּכ יצחק, ּבר נחמן רב לּה מתקיף חטא. טעם טעם ׁשּלא ׁשנה, שאולּבן שהיה הפסוק כוונת ּכבןשמא ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
ּובצֹואה. ּבטיט ׁשּמלּוכלְך כן,ׁשנה שאמר ּבחלמיּהלאחר סיּוטא נחמן לרב ליּה מלאכיאחויאּו בחלום נחמן לרב הראו - ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ולכן שאול, אחר שהרהר במה זאת ותלה אותו, המבהילים לכםחבלה נעניתי הראוי]אמר, מן יותר כנגדכם ׁשאּול[־דברתי עצמֹות ְֲִֵֶַַַָָָ
חזא הדר קיׁש. ראהּבן שוב ּבחלמיּה,- וסיּוטא חזר לשאול, הראוי בכבוד זאת אמר שלא עצמֹותכיון לכם נעניתי אמר, ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּבן יׂשראל.ׁשאּול מלְך קיׁש ְִִֵֶֶֶָָ
המלך: שאול בענין נוסף ׁשאּולמאמר ּבית מלכּות נמׁשכה ּלא מה מּפני ׁשמּואל, אמר יהּודה, רב ימים,אמר לאורך ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹ

ּדֹופי ׁשּום ּבֹו היה ׁשּלא חיסרון,מּפני בזה ויש משפחתו, ביחוס יהֹוצדק,[־פגם] ּבן ׁשמעֹון רּבי מּׁשּום יֹוחנן רּבי ּדאמר ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
מאחֹוריו לֹו ּתלּויה ׁשרצים ׁשל קּוּפה ּכן אם אּלא הּציּבּור על ּפרנס מעמידין והטעםאין משפחתו, ביחוס פגם שיש - ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

עליולכך, ּדעּתֹו ּתזּוח לאחֹוריָך[־יתגאה]ׁשאם חזֹור לֹו באת.אֹומרין מהיכן וראה ְְֲֲִִֶֶַַַָָָ
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äàeáác (äàeááì) äàeáa,elivl lv d`ex `ed m` -éúàc òãéð ¨¨§¨¨§¨¨¦©§¨¥
déúéáì.melyl ezial xefgiy rci - §¥¥

:dpexg`d dvrd z` `xnbd dgecàéä àúléî åàìåie`x oi`e - §¨¦§¨¦
,melyl xefgiy okzi eliv lv z` d`xi `l m` s`y oeik ,ok zeyrl

j`ìç àîìécdézòc àLd`xi `ly zngn ezrc ylgz `ny - ¦§¨¨§¨©§¥
,eliv lv z`e,ezrc dylgy jk jezndéìfî òøzî,elfn rxi - ¦§©©¨¥

`le ok dyer did `l m`e .ezial xefgi `le oeq` el rx`i ok`e
.ezial xfeg did ,zylgp ezrc dzid

y mitqep mixac d`ian `xnbd:oniq meyn mzeyrl yi,ééaà øîà̈©©©¥
àéä àúléî àðîéñ úøîàc àzLäynn yiy xne` dz`y ,dzr - ©§¨§¨§©¦¨¨¦§¨¦

,mipniqaàzL Léø ìëéîì Léðéà ìéâø àäélibx mc` `di - §¥¨¦¦¦§¥©¥©¨
,el` milk`n dpyd y`xa lek`làø÷,zrlc -àéaeøåayr - ¨¨§§¨

,'oYlY' enyyà÷léñ ,ézøk,micxz -éøîúåmrhde ,mixnze - ¦§¨©§¦¦§¨§©§¥
mdn yie ,aeh oniq `ede ,xdn milcb mdy zngn mdn yi ,mda

.dwezn dpyd `dzy oniq `ede ,miwezn mdy
:oniq meyn mda yiy mitqep mixac d`ian `xnbdáø eäì øîà̈©§©

déðáì àéùøLî,[eipal-]ïBëaø äén÷ øîâîì ìæéîì eúéòa ék- §¨§§¨¦§¥¦¨¦§¥©§¦§©©¥©§
,mkaxn cenll zkll mivex mz`ykïéúéðúî àøwéòî eñBøb- §¥¦¨¨©§¦¦

,zeipynd z` dligz ecnlzïBëaø én÷ eleò øãäåjk xg`e - ©£©©¥©§
zei`x `iadle zeiyew zeywdl elkezy ick ,mkax iptl eklz

.eixaclïBëaø én÷ eúéáúé éëå,mkax iptl miayei mz`yke -eæç §¦¨§¦©¥©§£
ïBëaøc déîeôì,eita elkzqd -øîàpL(k l diryi)éðéò eéäå'E §¥§©§¤¤¡©§¨¥¤
øBî úà úBàBøéàiî ìò eñBøb àzòîL eúéñéøâ éëå .'Emz`yke - ¤¤§¦§¦¦§©§¨§©©¨

,min ly xdp mewn lr ecnil ,mkcenila miwqeréëLîc éëéä éëc§¦¥¦§¨§¦
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"ízà íãà éúéòøî ïàö éðàö ïzàå" :áéúëc¯."íãà" ïééeø÷ íéBbä ïéàå ,"íãà" ïééeø÷ ízà¯øîà !"óìà øNò äML íãà Lôðå" :áéúëäå ¦§¦§©¤Ÿ¦Ÿ©§¦¦¨¨©¤©¤§¦¨¨§¥©¦§¦¨¨§¨§¦§¤¤¨¨¦¨¨¨¤¤£©

.äîäa é÷etàì àeää :déì¯!'åâå "äåðéð ìò ñeçà àì éðàå" :áéúëäå¯÷etàì àeää:øæòìà éaøc dén÷ àpz éðú÷ãk ,àîéà úéòaéàå .äîäa é ¥©§©¥§¥¨§¨§¦©£¦Ÿ¨©¦§¥©§©¥§¥¨§¦¨¥¥¨¦§¨¨¥©¨©¥§©¦¤§¨¨

Cña BðLiL ìk¯Cña BðéàL ìëå ,Cñéé ìáa BðLé¯íéúîe íéBâì ,íéìëå äîäáì äçLnä ïîLa Cqä :Cãéà àéðz .Cñéé ìáa Bðéà¯íéëìîì ,øeèt ¨¤¤§§©¤§§©¦¨§¨¤¥§©¥§©¦¨©§¨¦¨©¨§¤¤©¦§¨¦§¥¨§¥¦§¦¥¦¨¦§¨¦

íéðäëìe¯.úéfk :øîBà äãeäé éaø ,àeäL ìk :øîBà øéàî éaø ?áéiç àäéå Ceñé änëå .øèBt äãeäé éaøå ,áéiçî øéàî éaø¯:äãeäé éaø øîàäå §Ÿ£¦©¦¥¦§©¥§©¦§¨¥§©¨¨¦¥©¨©¦¥¦¥¨¤©¦§¨¥©©¦§¨¨©©¦§¨

!øeèt¯äãeäé éaø øèt ék¯øéàî éaø ,éâéìt àäa :óñBé áø øîà ?éâéìt éàîa äãeäé éaøå øéàî éaø .áéiçî èBéãä éab ,íéðäëå íéëìî éab ¨¦¨©©¦§¨©¥§¨¦§Ÿ£¦©¥¤§§©¥©¦¥¦§©¦§¨§©§¦¦¨©©¥§¨§¦¦©¦¥¦

àeäL ìk äëéq äî ,"øæ ìò epnî ïzé øLàå" :áéúëe ,áéúk "Cñéé àì íãà øNa ìò" :øáñ¯äðéúð ïðéôìé :øáñ äãeäé éaøå .àeäL ìk äðéúð óà ¨©©§©¨¨Ÿ¦¨§¦§¦©£¤¦¥¦¤©¨©¦¨¨¤©§¦¨¨¤§©¦§¨¨©¨§¦©§¦¨

úéfk àîìòc äðéúp äî ,àîìòc äðéúpî øæ ìòc¯íéðäëå íéëìî çLîéîì äëéñ ìáà ;úéfk øæ ìòc äðéúð óà¯áø øîàå .àeäL ìk ìkä éøác §©¨¦§¦¨§¨§¨©§¦¨§¨§¨©©¦©§¦¨§©¨©©¦£¨¦¨§¦§©§¨¦§Ÿ£¦¦§¥©Ÿ¨¤§¨©©

éaøå .eäðéð íéøæ àzLä ïäëå Cìîe ,áéúk "øæ ìò epnî ïzé øLàå" :øáñ øéàî éaø ?íéðäëå íéëìî éab äãeäé éaøå øéàî éaø éâéìt éàîa :óñBé¥§©§¦¦©¦¥¦§©¦§¨©¥§¨¦§Ÿ£¦©¦¥¦¨©©£¤¦¥¦¤©¨§¦¤¤§Ÿ¥¨§¨¨¦¦§§©¦

:àéðúc ,eäééîòèì eãæàå :éîà áøc déøa à÷éà áø øîà .eåä íéøæ åàì àøwéòî ïäëå Cìîe ,BôBñ ãòå Búlçzî øæ àkéàc ãò ïðéòa :øáñ äãeäé§¨¨©¨¥©©§¦¨¨¦§¦¨§©¤¤§Ÿ¥¥¦¨¨¨¨¦££©©¦¨§¥§©©¦§¨§§©£©§§©§¨
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קכי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc zezixk(oey`x meil)

:zxehwd xzen oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbdøúBî ,ïðaø eðz̈©¨¨©
úøèwädyly mze`n ,dpy lka ex`ypy zxehw zeix`y oze` - ©§Ÿ¤

zenk zeax mipy xg`l mdn sq`zn did ,mixetkd mei ly mipn
okle ,dpy ivgl dwitqnd zxehwì úçàì Bà íéML,äðL íéòáL ©©§¦¦§¦§¦¨¨

dúBà ïéîhôî eéädpy dze` ly zxehwd z` mipikn -ïéàöçì- ¨§©§¦¨©£¨¦
lirl `ziixaa miiepnd dzpkd ly mixeriydn ivga(`"r)oeik ,

miiptegd lk oi`y oeik mpn` ,miixiy mze`n `a did xg`d ivgdy
zxehwd zenkn ivg dpy miyy xg`l xiizyn did minrtl ,zeey

e .dpy miray xg`l minrtle ,dnily dpy lyCëéôìeidy oeik - §¦¨
,dxeriy ivga zxehwd z` enhity minrt,ïéàöçì íhétL ãéçé̈¦¤¦¥©£¨¦

áéiçxeriya dnhit `ly s` ,zxehwd z` mhtnd oick ,zxk ©¨
,dpy lk minhtnyíeMî øîàL ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø éøác¦§¥©¨¦§¤©§¦¥¤¨©¦

òéáøe LéìL ìáà ,ïâqämehitd xeriynézòîL àìmiyer eidy ©§©£¨§¦§¦©Ÿ¨©§¦
eid `ly cr ,dpy d`n e` miryzl zxehwd ixiiy z` zedydl ,ok
`linn ,ok miyer eid `ly oeike ,xeriyd yily `l` oikdl mikixv
z` `ziixad d`ian .xeht ,riax e` yily ly xeriya mhtnd cigi

:miwlegd zrc,íéøîBà íéîëçå,dvex did m`íBé ìëadidïwúî ©£¨¦§¦§¨§©¥
dzðekúîa,mei eze`l jxvpd xeriykñéðëî äéäåokle ,xihwdl §©§§¨§¨¨©§¦

.zxk aiig ,cg` dpn xeriya zxehw oiknd cigi s`
,minkg ly df oic :`xnbd zxne`,àáø øîàc ,àáøì déì òéiñî§©©¥§¨¨§¨©¨¨

øîàpL ,øeèt] ïéàöçì BîhtL äçLnä ïîL(al l zeny) ¤¤©¦§¨¤¦§©£¨¦¨¤¤¡©
,'eäîk eNòú àì Bzðkúîáe'wxeäîkynn,eNòú àìã àeä §©§ª§Ÿ©£¨Ÿ¨Ÿ§Ÿ©£

,[ïéàöçì dîhtL úøèw .eNò ,ïéàöçì ìáàivga ,xnelk £¨©£¨¦©§Ÿ¤¤¦§¨©£¨¦
,jkn zegta s` e` ,`ziixaa miiepnd mixeriydnáéiç,zxkúëcáé ©¨¦§¦

(fl weqt my)äNòz øLà úøèwäå'yie ,'mkl EUrz `l DYpMznA §©§Ÿ¤£¤©£¤§©§ª§¨Ÿ©£¨¤
y weqtd oeyln yexclìkxeriyäNòzLzeyridl ie`xy - ¨¤©£¤

,oikdl heicdl xeq` ,deab jxevldãáòc øLôà àäåleki ixde - §¨¤§¨§¨§¨
zxehwd xeriy z` oikdlñøt[ivg-],íéaøòä ïéa ñøôe ,úéøçLa §¨§©£¦§¨¥¨©§©¦

.zxk aiig ,cg` dpn elit` oiknd cigi okle
:zxehwd zpkd oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbdeéä ,ïðaø eðz̈©¨¨¨

dúBà ïéøéæçîzxehwd z` -,äðLa íéîòt úLzënìxefgl ©£¦¦¨©©§¤¤©£©¦§¨¨
:sqep oic .dgix z` ycgl ick dwgeyleäøeæt ,änçä úBîéaeid - ¦©©¨§¨

ick ,zxehwd z` mixftn.Ltòúz àlLeíéîLbä úBîéáeid ¤Ÿ¦§©¥¦©§¨¦
`idyk dze` migipnäøeáö,zxfetn dpi`e ,zg` dnixra zgpen - §¨

âeôz àlL éãk[lhazi-].dçéø:sqep oic÷çBL àeäLëez` §¥¤Ÿ¨¥¨§¤¥
,zxehwdøîBà,wgeyl dpennd'÷ãä áèéä ,áèéä ÷ãä'yezk - ¥¨¥¥¥¥¥¨¥

,dwc didzy ,zxehwd z` ahid.ïðçBé ïa éñBé àaà éøácdkiynn ¦§¥©¨¥¤¨¨
:`ziixadìLåïéøéúé ïéðî L,zxehwa eidñéðëî ìBãb ïäk ïänL §¨Ÿ¨¦§¥¦¤¥¤Ÿ¥¨©§¦

íéøetkä íBéa åéðôç àìîe ,miycwd ycwa xihwdldúBà ïúBð §Ÿ¨§¨§©¦¦¥¨
äwc' àäzL éãk ,äôé äôé ï÷çBLå ,íéøetkä íBé áøòa úLzënì©©§¤¤§¤¤©¦¦§£¨¨¤¨¤§¥¤§¥©¨

'äwcä ïî.xzeia dwc - ¦©©¨
`ed df oic ly enrh :`xnbd zx`anàéðúãkxn`p ,`ziixaa ¦§©§¨

mixetkd meia zxehwd zxhwd iabl weqta(ai fh `xwie)`ln gwle' ,§¨©§Ÿ
miOq zxhw eiptg `lnE ,'d iptNn gAfOd lrn W` ilgB dYgOd©©§¨©£¥¥¥©©¦§¥©¦¦§¥§Ÿ¨§¨§Ÿ¤©¦

,dyw dxe`kle ,'zkxRl ziAn `iade dTCøîBì ãeîìz äî ,'äwc' ©¨§¥¦¦¥©¨Ÿ¤©¨©©§©
,jka cnll weqtd `a dn -øîàð øák àìäåmei lkay zxehwa ©£Ÿ§¨¤¡©

meie(el l zeny),'÷ãä äpnî z÷çLå'ok m`e,'äwc' øîBì ãeîìz äî §¨©§¨¦¤¨¨¥©©§©©¨
`l`àäzL éãkmixetkd mei ly zxehwd,äwcä ïî äwcdid okle §¥¤§¥©¨¦©©¨

.da dwgeye xfege ,mixetkd mei axra zyzknl dxifgn
:`ziixad ixac z` zxxan `xnbdàøîBà ÷çBL àeäLk' ,øî øî ¨©©§¤¥¥

.'áèéä ÷ãä ÷ãä áèéädf oic :`xnbd zxne`éaøì déì òéiñî ¥¥¨¥¨¥¥¥§©©¥§©¦
,ïéiì òø øeaécäL íLk ,ïðçBé éaø øîàc ,ïðçBéipa m` ,xnelk ¨¨§¨©©¦¨¨§¥¤©¦©©©¦

,el wifn xacd ,oiil jenqa mixacn mc`,íéîNaì äôé øeaécä ïk¥©¦¨¤©§¨¦
ahid ahid wcd' el xne`e wgeyd mr xacn dpennd did ok zngne

.ok dyriy el fnex wx `le ,'wcd
:zxehwd ipnnq oipn iabl zexnin d`ian `xnbd,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨
éðéña äLîì Bì eøîàð ïéðîîñ øNò ãçàozpidl mikixvy ©©¨¨©§¨¦¤¤§§Ÿ¤§¦©

eyxtzdy mipnnq drax` mze` lr mitqep dray epiide ,zxehwa

.dxezaäàø÷ éàî ,àðeä áø øîàiweqtn df oipn yxcp cvik - ¨©©¨©§¨¨
xn`py ,dnvr zxehwd zyxt(cl l zeny)zlgWE shp miOq Ll gw'©§©¦¨¨§¥¤

,jk weqtd z` yexcl yie ,'didi caA cA dMf dpalE miOq dpAlge§¤§§¨©¦§Ÿ¨©¨©§©¦§¤
éøz ,'íénñ Eì ç÷'.mipy miax heriny ,mipy el` ixd -óèð' ©§©¦§¥¨¨

'äðaìçå úìçLe'minq'd mr cgie ,dyly mdàämd ixd -.äMîç §¥¤§¤§§¨¨£¦¨
éðéøçà 'íénñ'åoipn eze`k epiide ,'minq' weqta aey xn`pe - §©¦©£¦¥

epiide ,mcew xkfend mipnnqäMîç,mitqepàäcgia md ixd - £¦¨¨
ãç ,'äkæ äðBáìe' .äøNò,sqep cg` df ixd -éøñ ãç àämd ixd - £¨¨§¨©¨©¨©§¥
.mipnnq xyr cg` cgi

:`xnbd dywn .`ped ax ly ezyxc z` zegcl dqpn `xnbd
àîéàå,yexcp jke ,xg` ote`a yxcp weqtdy xn`p `ny -'íénñ' §¥¨©¦

md ,weqtd zligza mixen`d,ììk.mipnnq ipin lk llekdóèð' §¨¨¨
,'äðaìçå úìçLeedf,èøtmipin dyly dxezd dhxit ixdy §¥¤§¤§§¨§¨
zaizae ,minieqn'íénñ',seqal weqtd azkyììëå øæçipin lk ©¦¨©§¨©

,ef `id oda zyxcp dxezdy zecin dxyr ylyn zg`e ,minq
dxezd dazky mewnayïéòk àlà ïc äzà éà ,'ììëe ,èøôe ,ììk'§¨§¨§¨¦©¨¨¤¨§¥

èøtäo`k s`e ,hxtl minecd mixac `l` llkdn daxn dz` oi` - ©§¨
,xn`pLøBôî èøtä äîdhxity mipnnqdn cg` lky enk - ¨©§¨§¨

`ed ,dxezdäìBòå øèBwL øácepi`e ,lwnk sewf dler epyry - ¨¨¤¥§¤
,miccvl dhepóà ,óãBð Bçéøåzeaxl yi llkdnøèBwL øác ìk §¥¥©¨¨¨¤¥

,óãBð Bçéøå äìBòåoipn z` df weqta xnel dxezd d`a `l j` §¤§¥¥
dler mpyry mipnnq ipin `iadl yiy cnll wx `l` ,mipnnqd

.scep mgixe ,sewf
:uxzl `xnbd dqpnàîéz éëåokzi `ly xnele uxzl dvxz m`e - §¦¥¨

c ,'llke hxte llk' zyxcl `a weqtdyk íàãç àø÷ áBzëì ,ï ¦¥¦§§¨©
àèøt,dpalg e` zlgy e` shp ,cg` hxt wx aezkl dxezl did - §¨¨

z` yexcpy dzpeek oi`y gken mzyly z` dxezd dazky jkne
:`xnbd z`f dgec .llke hxte llka weqtdééàìzn`a -Cøöéî ¨¦¦§©

éëéøö,dxeza miyxetn zeidl mipind zyly mikxvp -áúk éàc §¦¦§¦¨©
wx azek weqtd did m`y -,óèð,oli`d on `veid sxy `edyäåä ¨¨£¨

àðéîàwqer llkd s`y df 'hxt'n cenll yiy xnel xeaq iziid - ¨¦¨
wxy epiide ,el minecd mixacaïéà ,ïìéà ïéî`iadl xyt` ok` - ¦¦¨¦

,zxehwd ipnnql,ò÷ø÷ éìecéb ìáà,miayr oebkéëä íeMî .àì £¨¦¥©§©Ÿ¦¨¦
okl -áúkweqtd,'úìçLe'.rwxw ilecib `idy ,'oxetiv' efyéàå ¨©§¥¤§¦
áúkwx weqtdàðéîà äåä ,'úìçLe'wxy xnel xeaq iziid - ¨©§¥¤£¨¨¦¨

ïéà ,ò÷ø÷ éìecébdl ozip ok` -,m`iaàì àîéà ,ïìéà ïéî ìáà- ¦¥©§©¦£¨¦¦¨¥¨Ÿ
.zxehwl e`iadl xyt` i`y xne` iziidáúk éëä íeMîweqtd ¦¨¦¨©

s`e .'óèð'dxezd dazky dnàúà déôeâì ,'äðaìç'weqtd `a - ¨¨¤§§¨§¥£¨
did `l yexita daezk dzid `l m`y ,dnvr dpalgd lr cnll

,dxihwdl ozip.òø dçéøL éðtîdxezd dkxvedy `eti` `vnpe ¦§¥¤¥¨¨
ly jxca weqtd z` yexcl yi ok m`e ,mipind zyly z` hxtl

.mipnnqd oipn z` epnn yexcl `le ,llke hxte llk
:`xnbd zvxzn,ïk íàjxca eze` yexcpy ick wx weqtd `ay ¦¥
,llke hxte llkdéì à÷ôð 'Eì çw'îzligzn ok yexcl ozip - ¦©§¨§¨¥

,'minq' mb aezkl dkixv dxezd dzid `le ,'jl gw' xn`py ,weqtd
zyxcl mb weqtd `ay yexcl yi ,mdipy z` dxezd dazky jkne
enke ,llke hxte llk yexcl mbe ,`ped ax ixacke mipnnqd oipn

.oldl x`eaiy
:`ped ax ly ezyxc lr dywne `xnbd dkiynnàîéàå`ny - §¥¨

y xn`péàøúa 'íénñ',mipexg`d -eäðéð ïéøz,md mipy wx - ©¦©§¨¥§¥¦§
éàîã÷ 'íénñ'klr edepyxcy ,weqtay oey`xd 'minq' oeyl enk - §©¦©§¨¥

oipnk ,dyng md miipyd 'minq'dy xnel oipne ,cala mipin ipy
zvxzn .weqta miyxetnd mipind zyly mr mipey`xd minqd

:`xnbd,ïk íà,cala mipin ipyl weqtd oeik 'minq' dlinay ¦¥
áBzëðdligza aezkl weqtl did -éããä éãäa 'íénñ ,íénñ'- ¦§©¦©¦©£¥£¨¥
,cgiaóBñåmdixg`e -,'äðaìçå úìçLe óèð' áBzëðmircei epiide §¦§¨¨§¥¤§¤§§¨

mipy lr cnln 'minq' lkyzlgye shp'd z` weqtd azky jkne ,
`ed df 'minq'y yexcl yi ,dipyd 'minq' zaiz iptl 'dpalge
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xcde"קכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc zezixk(ipy meil)

,da epipy jke,ìàøNéì úàOépL ïäk úa,dnexz lek`l zxq`py ©Ÿ¥¤¦¥§¦§¨¥
dxar m`,ïøwä úà úîlLî ,äîeøúa äìëàådxeq` `idy oeik §¨§¨¦§¨§©¤¤¤©¤¤

,exiag oenn z` lfebd mc` lk oicke ,daúà úîlLî dðéàå§¥¨§©¤¤¤
,LîBçäixdy ,dpedk zyecwn ixnbl d`vi `le ,'dxf' dpi`y oeik ©¤

zeni m` oke ,dnexza lek`le odkl `ypdl lkez dlra zeni m`
.dnexza zxzen didze dia` zial xefgz micli `la dlraåm` §

,dzpif,äôéøNa dúúéîdxeza xen`k(h `k `xwie)iM odM Wi` zaE' ¦¨¨¦§¥¨©¦Ÿ¥¦
m` j` .'sxVY W`A zlNgn `id dia` z` zFpfl lgzãçàì úqéð ¥¥¦§¤¨¦¨¦§©¤¤¨¥¦¨¥¦¥§¤¨

ïéìeñtä ïî,dnexz dlk`e ,xfnn e` oizp ,llg oebk ,dlúîlLî ¦©§¦§©¤¤
,LîBçå ïø÷ixdy ,dxfk dpic dzre ,mlerl ez`iaa dllgzpy oeik ¤¤¨¤

dxeq` `id oke ,dnexza dxeq` `dz mipa `la zeni m` s`
,odkl `ypdlådzpif m`,÷ðça dúúéîzil`xyi dy` lkk §¦¨¨§¤¤

.dpedk zyecwn ixnbl d`vi ixdy ,dzpify.øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦
íéøîBà íéîëçåiax lr wlegd `ed llk jxcay ,dcedi iax edfe] ©£¨¦§¦

,[xi`nBæ úçàå Bæ úçàoiae l`xyil z`ypy oia ,odk za - ©©§©©
,dl leqtl z`ypyúîlLîz`úîlLî dðéàå ïøwäz`,LîBçä §©¤¤©¤¤§¥¨§©¤¤©¤
,äôéøNa dúúéîecr dxfk dy`d oic `diy dxez dxn` `ly oeik ¦¨¨¦§¥¨

dzid `l dzligzny ef d`vi ,dteq cre dzligzn dxf `dzy
`vnpe .dia` ziaa dzeida dnexza zlke` dzid ixdy ,dxf
zrcly ,lirl `ziixaa mzwelgn oirn `id ,ef dpyna mzwelgny
lirl `ziixaa xn` okle ,xf `ed dzry in aygp 'xf' xi`n iax
odk zay ,zenexza dpyna xn` oke ,aiig mipdke mikln jqdy
dcedi iaxl eli`e .dliwqa dpice yneg zaiig dl leqtl z`yipy
z` xht lirl `ziixaa okle ,seq cre dligzn xf `diy jxev yi
oke ,mixfk miaygp eid `l dligzny oeik ,mipdke mikln lr jqd
,ynegn dxeht dl leqtl z`ypy odk zay xn` zenexza dpyna

.cinz dxf dzid `ly oeik ,dtixya dzzine
lirl `ziixaa(:e)ly 'dpizp' xeriya xi`n iaxe dcedi iax ewlgp

zenewna xen`d 'dpizp'd xeriy z` zx`an `xnbd ,dgynd ony
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קכה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc zezixk(ipy meil)
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àîìòa úøkyper z` aezkl dkixv dxezd dzidy jk jezn - ¨¥§¨§¨

,zezixk iaiig x`y mr ,xg` mewna scbn ly zxkdúøk áéúëe§¦¨¥
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íéîëçå ,øaãî áeúkä äøæ äãBáò ãáBòa ,øîBà äéøæò ïa¤£©§¨¥§¥£¨¨¨©¨§©¥©£¨¦
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íweøî,cled ly mixa`d zxev ekezae ,cled zxeva xer -åcle ok §¨§
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,lk`p epi`e oaxw ze`ian el` miyp izyeëìäL ïîæa,miypd izy ¦§©¤¨§
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,calaïôBc àöBéåly mgxd otec z` ekzgy ici lr `viy cle - §¥¤
d`ian .oaxwn ixnbl zexeht el` lk ,dlibxd jxca clep `le ,m`d
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:`xnbdïìðî.zclei oaxwa zaiig ziprpk dgty s`y ,df oic §¨¨
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קכז oifge` mipy` cenr g sc ± oey`x wxtzereay

àøîâäé÷áù.`xtw xal `irye` iax Ðäéðéî àòá.`xtw xal `irye` iax Ð

éðéîù ìéìádpey`x daifl Ð.oaxwl ie`x did xgnle ,'åë ììä úéá äîin Ð

?`l i` zepaxw ipy iziinàééò`ra xcd .dil xn`w i`pb oeylae ,`iig iax Ð

.`xtw xan `irye` iax dipinéìáádkeq) mzd opixn`ck ,laan dlr `iig iax Ð

Ð l`xyin dxez dgkzyp dlgza :(`,k

Ð dgkzype dxfge ,dcqie ilaad lld dlr

dcedi Ð edpip o`ne ,decqie dlebd ipa elr

.`iig iax ipa diwfgeúåðåùàøä ìò øåæçðÐ

.'ek xne` `ed ixd :lirl "xn xn`" enk

lld ziac ediinrh `irye` iaxl `iraine

epi` dlil ixaqc meyn e` ,"zal e`" meyn

.onf xqegnïáø÷ àéáî åðéà àéðúã àäå
ïîæ øñåçî äìéì [øáñ÷]ziac ediinrhe Ð

."zal e`" meyn lldúåéàø éúù ìòá áæÐ

.dzid zei`x izy za dpey`x daifyúá
ùìùdie`xd dry z`vi `lc oeik ,jkld Ð

.`id `zkix` daif `cg dlek Ð oaxwl

äééðúéìiab (`,h zezixk) ipy wxta Ð

ipzwc ikid ik ,'ek cg` oaxw oi`ian dyng

!daxd ze`neh `nhpy xifpäéì à÷éñô àì
,aiigin inp dlilc zei`x`c oipnfc oeik Ð

meia mizye ipiny lila zg` d`x oebk

.zxgndàåä àîìòá òøæ úáëùdl oi`c Ð

z`f" :`ipzck .`nlra axr z`neh `l`

af ,"rxf zaky epnn `vz xy`e afd zxez

zkqna ,ixw lral eyiwd dpey`x di`xa

mizy :(`,g) dlibna inp exn`e .(`,dl) dcp

dii`x `cg la` .oaxwl s` ylye d`nehl

.axr z`neh `l` dl oi`ïðçåé éáø øîà éîå
'åë.'ek meia zg`e dlila mizy :xn`wc Ð

íåéá øéæð àîèðÐ oaxwl ie`xy ipiny Ð

.zepaxw ipy `ianàéáî åðéà éðéîù ìéìáÐ

dlilc ,`id `zkix` d`neh ,oaxw oiprlc

.onf xqegnäðùîäáéæ ÷ôñoebk Ð

zrcei dpi`e mini dyly dz`xy ,[dreh]

d`ian Ð daif inia m` dzecp inia m`

.lk`p epi`e oaxwäãéì ÷ôñdlitdy oebk Ð

.dn reci oi`eùîç äéìò ùéù äùàä
äáéæ ÷ôñ ìù ùîç åà äãéì ìù úå÷ôñ

ãçà ïáø÷ äàéáîlr d`ad serd z`hg Ð

.wtqdíéçáæá úìëåàådfd oaxwd ixdy Ð

z`nhp m` ,dliahk `ed ixde ,`a dxdhl

dler zg` dliah Ð ze`neh dnk dy`d

.ok df oaxw s`e ,olekläéìò øàùä ïéàå
äáåçs`y .o`iadl minkg dekixvd `l Ð

dl oi` Ð ok `l m`y ,gafnl oileg zwiln wtq ,daixwdl exizd iyewa zg`d

.miycwa xdhil dpwzãéì ùîçãçà ïáø÷ äàéáî úåàãå úåáéæ ùîç åà úåàãå úå
íéçáæá úìëåàå.izyxity enk Ðäáåç äéìò øàùäåipy wxta onwl opixn`ck Ð

cg` oaxw z`ln xg`ly dcild lre z`ln iptly dcild lr `iaz leki :(a,h)

."z`f" :xnel cenlz Ð mdipylïéðé÷ipy Ð

.oixez drax` ,oipiwáäæ éøðéãáipya Ð

.adf xpicl ow ,oiaedfäæä ïåòîä.dreay Ð

'åë ãåîìì ïéã úéáì ñðëðit lr s` Ð

'dl zeyrl zr Ð dxez ixac lr lwidy

`iadln elcgi e`vni `l ilnl`y ,`ed

.sebd z`neha miycwa elk`ie ,cg` elit`

íéúòáøá ïéðé÷ziriax ipya oipiw ipy Ð

oeyl "mizrax" :`pixg` `pyil .sqk xpic

.`ed ivgàøîâ:`ztqeza opiqxb ikd

iax .'ek wtq zecil ynge i`ce zecil yng

opiyiig i`ced lr :xne` ixep oa opgei

Ð odn zg` lr `iaz zxn` i`c ,driytl

,zi`ce zg` dcil clzy dy` yi `ny

`lde :xn`zy ,oaxw `iadl dvex dpi`e

`le ze`ce zecil yng ilr eid cwzy`

ip` eiykre ,odn rax` lr oaxw iz`ad

d`ian?dlk` `lc oeik :xaq `aiwr iaxe

.dryt `l Ð oaxw mey `la cwzy`øîàú
äðåøçàä ìòlr xhtze ,d`ian ip` Ð

zg` lr xn`z :xne` `aiwr iax .x`yd

,dpexg`d lr xnel dkixv dpi`e ,odn

.x`yd lr xhtzeìò øîàú éàãåä ìòå
øèôúå äðåøçàäx`y aeign eiykr Ð

aixwz xgnle ,meid migafa zlke`e .zepaxw

.zepaxw x`yïäéðéá éàãå ùé íàoinn Ð

,i`ce dyrizy ick i`ced lr xn`c ,wtqd

ziyixtck ,ixnbl xhtze zlk`p `dze

.wtq aixwdl exizd iyewac ,oizipznaìò
ïäî úçà.dpey`xd lr elit`e Ðéàãå ïéá

'åëip` dpexg`d lr :xnel dkixv dpi` Ð

iaxca .d`ian."xhtze" opiqxb `l `aiwr

ïåäìåë éúééîã ãòå`iad m` ,zxtkn `l Ð

mixg`d mi`hg oiicr Ð dpey`x z`hg

zepey`xd lr d`iad m` ,o`k s` .oicner

`le ,dnewna dpexg`d d`neh oiicr Ð

lr xn`z jkitl .miycwa lek`l dxdh

xg`l `iaz zepey`xde ,dxdhe ,dpexg`d

.onfúåìéáè ùîç áééçîã ïàîelit` Ð

lkn xdh Ð laeh ip` dpey`xd lr xn`

.d`neh
ùîç
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éaø ÷ézLéà ?äæ øáãa øîBà éìáa äî :àøt÷ øa déì¥©©¨¨©©§¦¥§¨¨¤¦§¦©¦
ïéëéøö :àøt÷ øa déì øîà .íeìk øîà àì àéòLBä©£¨¨£©§£©¥©©¨¨§¦¦
øîBà àeä éøä :úBðBLàøä ìò øBæçð ?àéiò éøáãì§¦§¥¦¨©£©¨¦£¥¥

"úáì"¯áæ :éàpúk àîéð .ãçàå íéðBîL øBà úBaøì §©§©§¦§¤¨¥¨§©¨¥¨
ìL äàøLéðéîL ìéìa úBiàø L¯,àéáî :àãç éðz ¤¨¨¨§¦§¥§¦¦¨¥£¨¥¦

àäc ,àéä éàpz åàì éàî ;àéáî Bðéà :Cãéà àéðúå§©§¨¦¨¥¥¦©¨©¨¥¦§¨
ïéà éðúãäå ,ïîæ øqeçî ïéà äìéì øáñ÷ ,àéáî àéðúc§©§¨¥¦¨¨©©§¨¥§©§¨§¨§¨¥¥
øa àðeä áø øîà ?ïîæ øqeçî äìéì :øáñ÷ ,àéáî¥¦¨¨©©§¨§©§¨£©©¨©
øqeçî äìéì :éøáñ éàpz éðä ,øæòìà éaø øîà àçà©¨£©©¦¤§¨¨¨¥©¨¥¨§¦©§¨§©

àéáî àéðúc àäå ;ïîæ¯àéðúãäå ,úBiàø ézL ìòa áæa §¨§¨§©§¨¥¦§¨©©§¥§¦§¨§©§¨
àéáî ïéà¯ìL ìòa áæa.úBiàø L¯ézL ìòa áæ ¥¥¦§¨©©¨§¦¨©©§¥

?àøîéîì éàî úBiàø¯äàø à÷åc :ïì òîLî à÷ àä §¦©§¥§¨¨¨©§©¨©§¨¨¨
éòéáLc àîîéa ìáà ,éðéîL ìéìa¯ìk :øáñ÷ ,àì §¥§¦¦£¨¦¨¨¦§¦¦¨¨¨©¨

úøúBqL äéiàø¯:àáø øîà .ïaø÷ éãéì äàéáî ïéà §¦¨¤¤¤¥§¦¨¦¥¨§¨£©¨¨
àéáî ïéà àéðúc àäì àzîé÷Bà éànà¯ìòa áæa ©©¦§¨§¨§©§¨¥¥¦§¨©©

ìLãçà ïaø÷ ïéàéáî äMîç éab dééðúéì ,úBiàø L ¨§¦¦§§¥©¥£¦¨§¦¦¨§©¤¨
!äaøä úBøéáò ìò¯:ïðçBé éaø øîàc ,à÷éñt àì ©£¥©§¥¨§¦¨§¨©©¦¨¨

íBia íézLe äìéla úçà äàø¯äìéla íézL ,àéáî ¨¨©©©©§¨§©¦©¥¦§©¦©©§¨
íBia úçàå¯úçàc òãz :óñBé áø øîà .àéáî ïéà §©©©¥¥¦£©©¥¥©§©©

úáëL äðBLàø äéiàø àäc ,àéáî íBia íézLe äìéla©©§¨§©¦©¥¦§¨§¦¨¦¨¦§©
ìòa òøæ.eäì éôøèöî àúééðøçà ïézøz éæç eléàå ,àî ¤©§¨§¨§¦£¦©§¥©£©§¨¨¦§¨§¦§

äéiàø ?àéøéà éãéî :éãéà áøc déøa úLL áø øîà£©©¥¤§¥§©¦¦¦¥¦§¨§¦¨
áæ ìL äðBLàø¯ïåék ,äìéla úçà ;àáeiç ïîæa dééæç ¦¨¤¨©§¥¦§©¦¨©©©©§¨¥¨

ïðçBé éaø ïðéòîLàc åàì éà ,dééæç àáeiç ïîæa åàìc§¨¦§©¦¨©§¥¦¨§©§©¦©©¦¨¨
íBia àîèð :äi÷æç øîàäå ?ïîæ øqeçî äìéì ïðçBé éaø øîà éîe .óøèöz àì àðéîà äåä ,óøèöîc¯äìéla ,àéáî¯,àéáî ïéà §¦§¨¥£¨¨¦¨¨¦§¨¥¦¨©©¦¨¨©§¨§©§¨§¨¨©¦§¦¨¦§¨©¥¦©©§¨¥¥¦

äìéla eléôà :øîà ïðçBé éaøå¯!àéáîkàéáî ïéà íBia úçàå äìéla íézL ïðçBé éaø øîà÷ é¯.ïîæ øqeçî øîBàä éøáãì §©¦¨¨¨©£¦©©§¨¥¦¦¨¨©©¦¨¨§©¦©©§¨§©©©¥¥¦§¦§¥¨¥§©§¨
¯!àèéLt ,øîBàä éøáãì¯àì déì éæç÷ àáeiç ïîæa åàìc ïåék :àîéúc eäî ,déì àëéøèöéà íBia íézLe äìéla úçà äàø §¦§¥¨¥§¦¨¨¨©©©©§¨§©¦©¦§§¦¨¥©§¥¨¥¨§¨¦§©¦¨©¨¥¥¨

.ïì òîLî à÷ ,óøèözäðùîúBáéæ Lîç ÷ôñe úBãéì Lîç ÷ôñ äéìò LiL äMàä¯ïéàå ,íéçáfa úìëBàå ãçà ïaø÷ äàéáî ¦§¨¥¨©§©¨¨¦¨¤¥¨¤¨§¥¨¥¥§¥¨¥¦§¦¨¨§¨¤¨§¤¤©§¨¦§¥
úBáéæ Lîç ;äáBç äéìò øàMäúBàcå úBãéì Lîçå úBàcå¯äNòî .äáBç äéìò øàMäå ,íéçáfa úìëBàå ãçà ïaø÷ äàéáî ©§¨¨¤¨¨¨¥¦©¨§¨¥¥©¨§¦¨¨§¨¤¨§¤¤©§¨¦§©§¨¨¤¨¨©£¤

ñðëð óBqa .ïéøðéãa äéäiL ãò äìélä ïéìà àì !äfä ïBònä :ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà .áäæ øðéãa íéìLeøéa ïépé÷ eãîòL¤¨§¦¦¦¨©¦§¦¨¨¨¨©©¨¦§¤©§¦¥©¨©¤Ÿ¨¦©©§¨©¤¦§¤§¦¨¦©¦§©
úBàcå úBáéæ Lîç ,úBàcå úBãéì Lîç äéìò LiL äMàä :ãnìå ïéc úéáì¯øàMä ïéàå íéçáfa úìëBàå ãçà ïaø÷ äàéáî §¥¦§¦¥¨¦¨¤¥¨¤¨¨¥¥©¨¨¥¦©¨§¦¨¨§¨¤¨§¤¤©§¨¦§¥©§¨

.íéúòáøa àeää íBéa ïépé÷ eãîòå .äáBç äéìòàøîâéàcå úBãéì Lîç Bà ,÷ôñ úBáéæ Lîç éàcå úBãéì Lîç :ïðaø eðz ¨¤¨¨§¨§¦¦§©§¦§¨©¦¨©¨©¨¥¥©©¨¥¦¨¥¨¥¥©©
÷ôñ úBãéì Lîçå¯éàcå ìL ;÷ôqä ìò úçàå éàceä ìò úçà ,ïépé÷ ézL äàéáî¯÷ôñ ìL ;äáBç äéìò øàMäå ,úìëàð §¨¥¥¨¥§¦¨§¥¦¦©©©©©©§©©©©¨¥¤©©¤¡¤¤§©§¨¨¤¨¨¤¨¥

¯éàcå ìò :øîBà éøeð ïa ïðçBé éaø .äáBç äéìò øàMä ïéàå ,úìëàð ïéà¯Lé íà ,÷ôñ ìL ;øètúå ,äðBøçàä ìò øîàz ¥¤¡¤¤§¥©§¨¨¤¨¨©¦¨¨¤¦¥©©©Ÿ©©¨©£¨§¦¨¥¤¨¥¦¥
ïäéðéa éàcå¯åàì íàå ,øètúå ,éàceä ìò :øîàz¯ìò ïéa éàceä ìò ïéa :øîBà àáé÷ò éaø .øètúå ,ïäî ãçà ìò :øîàz ©©¥¥¤Ÿ©©©©©§¦¨¥§¦¨Ÿ©©¤¨¥¤§¦¨¥©¦£¦¨¥¥©©©©¥©

÷ôqä¯,éâéìt éàîa éàpz éðä àáøc déîMî Cì àîéà :àtt áøì ÷çöé øa ïîçð áø déì øîà .øètúå ,ïäî úçà ìò :øîàz ©¨¥Ÿ©©©©¥¤§¦¨¥£©¥©©§¨©¦§¨§©©¨¥¨¨¦§¥§¨¨¨¥©¨¥§©§¦¦
úBàhç Lîç áéiçc ïàîc ,úàhçì ïBäì énãî éøeð ïa ïðçBé éaøc¯.àðL àì éîð àëä ,déì øtkî óBñå ïBälek éúééîc ãò §©¦¨¨¤¦§©¥§§©¨§©§©¨¨¥©¨©§©§¥§§¦©¥¥¨¨©¦¨§¨

áø déì øîà .àðL àì éîð àëä ,øähéà àðîéæ àãç ìéáèc ïåék ,úBìéáè Lîç áéiçîc ïàîc ,ïéìéáèì ïBäì énãî àáé÷ò éaøå§©¦£¦¨§©¥§¦§¦¦§©¦§©¥¨¥§¦¥¨§¨¥£¨¦§¨¦©©¨¨©¦¨§¨£©¥©
áéiçîc ïàî eléà ?øètúå ,ïäî úçà ìò :øîàz ÷ôñ ìL éànà ,ïäì énãî úàhçì éøeð ïa ïðçBé éaø Czòã à÷ìñ éà :àtt©¨¦¨§¨©§¨©¦¨¨¤¦§©¨§©¥¨¤©©¤¨¥Ÿ©©©©¥¤§¦¨¥¦©§¦©©

ùîç

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

כריתות.  פרק ראשון - שלשים ושש דף ח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י



`oifgeקכח mipya cenr g sc ± oey`x wxtzereay

äòéùôì ïéùùåç ['åë] ïééåìú úåîùà ùîçdpexg`d lr" xnel dekixvd `l m` Ð

rytze ,daeg dilr x`yd edi `le ,df oaxwa dxhtpy zxaeq `dz Ð "d`ian ip`

dilr x`ydc drci Ð "d`ian ip` dpexg`d lr" xnel dl zkxvn ike .m`iaz `le

lr" xnel dl opiwwfn `l Ð daeg dilr x`yd oi`y ,wtqd lr la` .daeg

."d`ian ip` dpexg`dùééç àì àáé÷ò éáøå
äòéùôìÐ driytl oiyyeg :izrny ip`e Ð

,cg` oaxw elit` `iaz `le rytz `ny

deba il `iywe .sebd z`neha migaf lk`ze

meyne ,dpaxw `izn `id xyt` :`cg ,`aeh

yegil "dpexg`d lr" xnel dl zkxvn `lc

da xefgz `ny?lk Ð ikdl zyiig i` ,cere

`l i`n`e ,dliwn `id wtqd lrc oky

yegil :"dpexg`d lr" xnel dl zkxvn

miycwa dlk`e ep`iaz `le da xefgz `ny

.sebd z`neh wtqa

ùùå íéùìù êìò ïøãä

äðùîäøôë éøñåçî äòáøàoi`ian Ð

.miycwa lek`l `l` ,`hg lr `le .z`hg

íãä åéìò ÷åøæéù ãòoaxw iiezi` irac Ð

.dinwl yxtnckåúçìâúìå åðééì øéæðå
åúàîåèìåonf lky ,dxtk xqegn xifpe Ð

`nhle zglbzae oiia xeq` xtik `ly

.miznlàøîâïéøúá åäì éðîãaiygc Ð

.dxtk ixqegn jpdn oixza dafe afåøùáî
d`nhn daf .exvi swezne exa` gkn Ð

dcp) "mizek zepa" wxta opixn`ck ,qpe`a

qpe` ixd (eh `xwie) "dnc aef aefi ik"e :(a,el

.xen`úåéàøá àîèîåyly d`x m` Ð

.cg` meiaíéîéáëipy wxta `nw `aaa yxtnck ,oitevx mini dyly d`x m` Ð

.minia `l` d`nhn `l daf .(`,ck)íéðù ïàë éøäoia xkf oia :rnyn "rexv"c Ð

:opiqxb ikd .mirbpa oi`nhn dawpäèî ìù ïéðòì ùéà øîåì ãåîìú äî ïë íàÐ

."rexvde" :xn`p ixdy ,xyt` i` mirbp z`neh zxdhlcàø÷îá áéúëã ùéà
ïåúçúä àø÷î ïéðòì ïåéìòädrixty Ð

yi` :jl xnel ,dpexg`a daezk dnixte

.mxete rxetä÷åìç ïúàîåè ø÷éòdf Ð

.zei`xa `le minia efe ,miniae zei`xa

ñéøâë.let ivgk ,rbp xeriy edfc Ðóåñ
àîòè éàî øéæð óåñipz `l Ð?`d

!`ed iiexzyi`liiexzy`l e`l `edd :ipyne

aiygw ike .`ed oilegc oiia `l` ,miycwa

.miycwc dlik` mey `akrnc dxtkøâ
íéùã÷á ìåëàì áëåòîopaxl elit`c Ð

xn`c awri oa xfrl` iaxk edl `xiaq

Ð dil ipz `lc `de ,iziinc `ed iiexzyi`l

.dxtk xqegn ixwin `lc meynàéáä
úçà äãéøô.zixgy cg` lfeb Ðìëåà

áøòì íéùã÷á,dipyd `iaiy calae Ð

zg` dcixt `iadl :[`,h] onwl opixn`ck

.xyt` i`úåìåò ïäéúù ïàëoxn`ck Ð

.xacnd xecn (`,h) zezixk `xnba onwl

äîäáä ïî åúáåç àéáäzg` dler Ð

.`viíéîìùå äìåò`l` ,`wec e`l Ð

.`vi `l minlye dgpn ipzinl irac meyn

íéîìùå äìåò íúà äîzeny) aizkc Ð

.xnebe "l`xyi ipa ixrp z` glyie" :(ck

äåâá éâñéú àì.minly iziinc cr Ð

'äì åìåëù.epnn dpdp odk oi`y Ð

la` ,mipdkl dxer `ki` dnda zlerac

.icin `kil serd zler
íëì

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

,àéðúäå ?øèôéî éî ãç éúééî ék ,ïééeìz úBîLà Lîç£¥£¨§¦¦©§¥©¦¦§©§¨©§¨
,àlà !úBîLàa ïé÷eìç úBàhça ïé÷eìçL ìk :ììkä äæ¤©§¨¨¤£¦§©¨£¦©£¨¤¨

,ïBäì énãî úBìéáèì àîìò éleëcïéLLBçáeäòéLôì §¥¨§¨¦§¦§©¦§§§¦¦§¦¨
éaøå ,äòéLôì ïðéLééç :øáñ éøeð ïa ïðçBé éaø ,éâìtéî÷̈¦©§¦©¦¨¨¤¦¨©¨§¦©¦§¦¨§©¦

.äòéLôì ïðéLééç àì :øáñ àáé÷ò£¦¨¨©¨¨§¦©¦§¦¨

ïøãäíéùìù êìòùùå

äòaøàìò ïéàéáî äòaøàå ,äøtë éøqeçîïåãfä ©§¨¨§§¥©¨¨§©§¨¨§¦¦©©¨Ÿ
ââBLk,áfä :äøtë éøqeçî ïä elàå .äáfäå, §¥§¥¥§§¥©¨¨©¨§©¨¨

øb :øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø ;òøBöîäå ,úãìBiäå§©¤¤§©§¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¥
øéæð ,ícä åéìò ÷BøæiL ãò äøtk øqeçî¯Bðééì §©©¨¨©¤¦§¨¨©¨¨¦§¥

BzçìâúåBúàîeèå.àøîâäáæå áæ àðL éàîîcéð §¦§©§§§¨©§¨¨§¨¨§¨¥
ïéøúa ïBäì¯ànhî àì áæc ,Búàîeè ä÷eìçc íeMî §¦§¥¦©£¨§¨§¨¨¦©¥

:àéðúã ;íéîéák úBiàøa äànhî àì äáæå ,ñðBàa§¤§¨¨¨¦©§¨¦§¦¦§¨¦§©§¨
"BøNaî"¯[àîhéîe] (àîè éîå) .BñðBà úîçî àìå ¦§¨§Ÿ¥£©§¦¨¥

úBiàøa øëfä úà áeúkä äìz :àéðúc ,íéîéák úBiàøa¦§¦¦§¨¦§©§¨¨¨©¨¤©¨¨¦§¦
úàåäá÷pä.íéîéaäáæåäànhî àìå ñðBàa äànhî §¤©§¥¨§¨¦§¨¨¦©§¨§¤§Ÿ¦©§¨

òøBöî ;íéîéák úBiàøa,ïúàîeè ä÷eìç éîð úòøBöîe ¦§¦¦§¨¦§¨§©©©¦£¨§¨¨
eéäé åéãâa" :áéúëc ,äîéøôe äòéøt ïeòè òøBöîc¦§¨¨§¦¨§¦¨¦§¦§¨¨¦§

îøôíéäéäé BLàøå.ähnä LéîLúa øeñàå ,"òeøô §ª¦§Ÿ¦§¤¨©§¨§©§¦©¦¨
"òeøväå" øîBà àeäLk ?ïépî äMà ,Léà àlà éì ïéà :àéðúc ,äîéøôe äòéøt äðeòè äðéà úòøBöîe¯äî ïk íà ,íéðL ïàk éøä §©©¥¨§¨§¦¨§¦¨§©§¨¥¦¤¨¦¦¨¦©¦§¤¥§©¨©£¥¨§©¦¦¥©

úøzeîe .úîøBôe úòøBt äMàä ïéàå íøBôe òøBt Léà :øîBì ,ähî ìL ïéðòì äìòî ìL ïéðòî áeúkä B÷zð ?"Léà" øîBì ãeîìz©§©¦¦§©¨¥¦§¨¤©§¨§¦§¨¤©¨©¦¥©¥§¥¨¦¨©©¤¤¤¤
õeçî áLéå" :øîàpL ,ähnä LéîLúaBìäàì"íéîé úòáL¯õeçî àìåCkìä .dìäàìeäðéðîð!ïéøúa¯ïúàîeè øwéò äáæå áæ §©§¦©¦¨¤¤¡©§¨©¦§¨¢¦§©¨¦§Ÿ¦§¨¢¨¦§¨¦§¦§¦§¥¨§¨¨¦©§¨¨

.àeä ñéøâk éàäå éàä ,ä÷eìç ïúàîeè øwéò ïéà úòøBöîe òøBöî ,ä÷eìçéaø"øæòéìà"øqeçî øb :øîBà á÷òé ïaåëàn÷ àpúå .' £¨§¨§©©¥¦©§¨¨£¨©§©¦§¦©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¥§©§©¨©¨
?øb éðz àì àîòè éàî¯íòcî éðú÷ ékéøLéîcïaø÷ éúééî à÷ ék øb ,íéLãwa ìëéîì¯éàî øéæðå .ìäwa ìòéîì déLôð éøeLëàì ©©§¨¨¨¥¥¦¨¨¥¦©©§¦§¥§¥©©¨¨¦¥¦¨©§¥¨§¨§©§¥©§¥§¥©©¨¨§¨¦©

?éðz àì àîòè¯ïaø÷ éúééî ék ,éîð øéæð óBñ óBñ¯éaøå .àeä ïéleçc ïéé ézLéîì ééeøzLéàì,øæòéìà,déLôð éøLéîì øéæð éðú÷c ©§¨¨¨¥¨¦©¦¦©§¥¨§¨§¦§©¥§¦§¥©¦§¦§©¦¡¦¤¤§¨¨¥¨¦§¦§¥©§¥
!àîè øéæð éîð éðúéð¯ïaø÷ éúééî à÷ ék¯ìçéîìì ákeòî øb :ïðaø eðz .àeä äøäèa úeøéæð déìòàéáiL ãò íéLãwa ìBëà,Bpé÷ ¦§¥©¦¨¦¨¥¦¨©§¥¨§¨§¥©£¥§¦§¨¢¨¨©¨©¥§¨¤¡©¨¨¦©¤¨¦¦

úéøçL úçà äãéøt àéáä¯äøBzaL ïépéwä ìk .áøòì íéLãwa ìëBà¯ïàk ,äìBò ãçàå úàhç ãçà¯BúáBç àéáä .úBìBò ïäézL ¥¦§¦¨©©©£¦¥©¨¨¦¨¤¤¨©¦¦¤©¨¤¨©¨§¤¨¨¨§¥¤¥¦¨
äîäaä ïî¯íéîìLe äìBò ,àöé¯íéîìLe äçðî ,àöé¯àöé àìc íéîìLe äçðî àðL éàî .ì÷äì àlà ï÷ eøîà àì ,àöé àì¯ ¦©§¥¨¨¨¨§¨¦¨¨¦§¨§¨¦Ÿ¨¨Ÿ¨§¥¤¨§¨¥©§¨¦§¨§¨¦§¨¨¨

íéîìLe äìBò ízà äî ,"äNòé ïk eNòz øLàk" :áéúëc¯íà ;íéîìLe äìBò øb óàdéìò ébñéz àì äîäaä ïî úçà BúáBç ,ïk ¦§¦©£¤©£¥©£¤¨©¤¨§¨¦©¥¨§¨¦¦¥¨©©¦©§¥¨¨¦§¥£¥
,déåeâaáéúëäcøîà !"äNòé ïk eNòz øLàk" :àtt áø,éaøúéà óBòì :øîBì Lé ,úìBòì?ïkL ìk àì äîäa¯äçðî eléôà ,éëä éà §©¥§¨§¦©£¤©£¥©£¤£©©©¨¥©§¦§©¥§©§¥¨Ÿ¨¤¥¦¨¦£¦¦§¨
!éîð¯íéîìLe äìBò ízà äî ,"äNòé ïk eNòz øLàk" :ïðaø eðúc ?éaøúéà àëéä óBòå ."ïk" :àø÷ èòéî¯,íéîìLe äìBò àeä óà ©¦¦¥§¨¥§¥¨¦§©¥§¨©¨©©£¤©£¥©£¤¨©¤¨§¨¦©¨§¨¦

íëk" :øîàpL"øbk" :øîBì ãeîìz ?óBòä úà úBaøì ïépî ;äMàççéð çéøäì'BlekL øáã äæéà ,"äì.óBòä úìBò øîBà éåä ?' ¤¤¡©¨¤©¥¦©¦§©¤¨©§©¦¥¥©¦Ÿ©©¥¤¨¨¤©¡¥¥©¨
ìåëé

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

כריתות.  פרק ראשון - שלשים ושש דף ח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     רש"י



קכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc zezixk(iyily meil)

,ïééeìz úBîLà Lîçdxiar xar m` wtq el yiy minrt yng lr ¨¥£¨§¦
,`l e`øètéî éî ãç éúééî ékxhtp `ed mdn cg` z`ada ike - ¦©§¥©¦¦§©
,mleknàéðúäåepipy jke ,ok oicd oi` ielz my` iably `ziixaa §¨©§¨

,myúBàhça ïé÷eìçL ìk ,ììkä äæxaer did m`y dxiar lk - ¤©§¨Ÿ¤£¦§©¨
id bbeya minrt dnk dilr,mrte mrt lk lr z`hg `iadl aiig d

,ef dxiar xar m` wtq el yi m`úBîLàa ïé÷eìç`iadl aiig - £¦©£¨
yng ef dy`l yiy ,o`k s` ok m`e ,wtqe wtq lk lr ielz my`
,zepaxw ynga daiigp ,daf e` zclei oaxwa daiigzd m` zewitq
dlekiy ixep oa opgei iax xn` recne ,zei`ce zeaife zecila enk

.oexg` oiae oey`x oia ,zewitqd cg` lr oaxw `iadl
ote`a `aiwr iaxe ixep oa opgei iax zwelgn z` zx`an `xnbd

:eixac z` `tt ax miiqn .xg`àîìò éleëc ,àlà,lkd ixacl - ¤¨§¥¨§¨
`aiwr iaxl oiae ixep oa opgei iaxl oiaïBäì énãî úBìéáèìyi - ¦§¦§©¥§

zg` dliahy ,dewna dliahl dafde zcleid zepaxw z` zencl
aeig dilr lhen oiicr lkd ixacl mpn`e ,ze`nehd lkn zxdhn

,onf xg`l zepaxwd x`y z` `iadléâìôéî÷ äòéLôì ïéLLBçáe§§¦¦§¦¨¨¦§§¦
z` `iaz `le dy`d rytz `ny miyyeg m`d `id mzwelgne -

,dizepaxw x`y,äòéLôì ïðéLééç ,øáñ éøeð ïa ïðçBé éaø`l m`y ©¦¨¨¤¦¨©¨§¦©¦§¦¨
dcild lr wx df oaxw d`ian `idy yexita xnel dze` jixvp
dekixvd okle ,zecild lkn jka dxhtpy dxeaq `dz ,dpexg`d
lek`l dxedh `idy s`y rcze ,dpexg`d lr d`iany xnel

.zepaxwd x`y z` `iadl zaiig `id mewn lkn miycwaéaøå§©¦
,äòéLôì ïðéLééç àì ,øáñ àáé÷ò`l `ny miyyeg oi` ,xnelk £¦¨¨©Ÿ¨§¦©¦§¦¨

d`iany xnel dze` mikixvn oi` okle ,zepaxwd x`y z` `iaz
.dpexg`d dcild lr oaxwd z`

ùùå íéùìù êìò ïøãä

äøôë éøñåçî äòáøà ¯ éðù ÷øô
xaerd aiig da ,'dreaw z`hg' ly dpic x`azd mcewd wxta
wqer epiptly wxtd .zxk epecfa yiy dyrz `l xeqi` lr dbbya
mi`a mpi`y mdn .z`hg oaxwn mipeyd ,mitqep dxtk zepaxwa
,'mireaw' mpi`y mdne ,bbeyk cifn lr mi`ay mdn ,`hg lr llk
oaxw `ian xiyrdy ,mc`d ly eavn itl dpzyn oaxwd beq `l`
.zleq zgpn `iadl leki minrtle ,serd on oaxw `ian iprde dnda

and md in df wxta x`eai ok enk.zexiar dnk lr cg` oaxw mi`i

äðùî
mipeyd ,xtkl mi`ad zepaxw iaeig ly mibeq ipy dpen `pzd
dpen ,mibeqd ipyn cg` lkae .z`hg oaxw ly illkd aeigdn

:el`k miaeig drax` `pzdäòaøàmd,'äøtë éøqeçî'cr ©§¨¨§§¥©¨¨
s` z`hg `iadl dxezd mze` daiigy ,xnelk .mz`hg z` e`iaiy
zlik`a mxizdl `a mdly z`hgd oaxwy `l` ,e`hg `ly

.miycwäòaøàåe zenieqn zexiar exary mdïéàéáîz`hg oaxw §©§¨¨§¦¦
s`ïBãfä ìò,cifna eyry zexiar -ââBMkeyry zexiar lr enk - ©©¨©¥

zexiar x`yk `ly ,cifnl bbey oia aezkd mda wlig `ly ,bbeya
.bbeya `l` z`hg odilr miaiig oi`y ,zkqnd zligza epnpy

:dpynd zhxtnïä elàådrax`áfä ,äøtë éøqeçîafy in - §¥¥§§¥©¨¨©¨
zei`x yely d`x m`y .ileg zngn rxf zaky oirk xix exyan
`iadl dxezd eze` daiige ,xenb af `xwpd `ed ,aef ly zetevx
xg`l ,dlerl cg`e z`hgl cg` dpei ipa ipy e` mixez izy

.ezxdhl leahie miiwp mini dray xetqiyäáfäåd`exy dy` - §©¨¨
daf diexw mitevx mini dyly mc dz`x m`y ,dzcp zra `ly mc
mixez izy `iadle ,leahl ,miiwp mini dray xetql zaiige ,dlecb

.dlerl cg`e z`hgl cg` dpei ipa ipy e`,úãìBiäå`iadl zaiigy §©¤¤
,xkf zcill mei mirax` xg`l ,z`hgl xez e` dpei oae dlerl yak

.dawp zcill mei mipenyeòøBönäå,zrxv rbp eteba didy mc` - §©§¨

,z`hgl dyake my`l yak ,dlerl yak `iadl aiig ,`txzde
dxeza xen`d ezxdh xcq itk xdhdl eilry dn calnci `xwie)

(h-``l` ,`hg lr `a mpaxw oi` ,rxevne zclei dafe af ,el` lke .
mixeq`e ,'dxtk ixqegn' mipekn md mdly z`hgd z`ad mcew

.ycwnl qpkdl e` miycw lek`l
,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøs`øbxiibzpyäøtk øqeçî,`ed ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¥§©©¨¨

miycwa lek`l xeq`eícä åéìò ÷øæiL ãò`edy dlerd oaxw ly ©¤¦¨¥¨¨©¨
oke .ezexibl `ianøéæð,`ed dxtk xqegnìoiprBzçìâúå Bðéé ¨¦§¥§¦§©§

,Búàîeèå`ed ,ezexifp oaxw z` `iaiy mcew exfp ini ze`lnay §§¨
.miznl d`nehae xriy geliba ,oii ziizya xeq`

àøîâ
zcleide dafde afd ,dxtk ixqegn drax`' :dpyna epipy

.'rxevnde:`xnbd zl`eyäáæå áæ àðL éàîafd epzyp dn - ©§¨¨§¨¨
,dafdeïéøúa ïBäì éðîcdawpde xkfd ,mipyk `pzd mze` dpny - §¨¥§¦§¥

`ed dfa mrhd ixd ,cxtpa,Búàîeè ä÷eìçc íeMîyiy ,xnelk ¦©£¨§¨
z` `xnbd zhxtne ,dafd z`nehl afd z`neh oia milcad

,miweligd,ñðBàa ànhî àì áæc,aefl el mxb mieqn xac m`y §¨Ÿ¦©¥§¤
,`nhp epi` ,dnecke xedxd e` lk`n zngn d`xy oebkàì äáæå)§¨¨Ÿ

àéðúc (íéîéák úBiàøa äànhîaf iabl weqta xn`p ,`ziixaa ¦©§¨¦§¦¦§¨¦§©§¨
'FxUAn af didi iM Wi` Wi`'(a eh `xwie)oeyldn minkg eyxce , ¦¦¦¦§¤¨¦§¨

'BøNaî',`nh `ed eil`n exyan af `ed xy`k wxyàìåxy`k ¦§¨§Ÿ
af `ed,BñðBà úîçî.ef daifl mxb xg` xacyåoic ep`vn cer ¥£©¨§

`edy ,af iabl cgeinúBiàøa àîèéî,cg` meia zetevxíéîéák ¦¨¥¦§¦¦§¨¦
`ed ixd ,cg` meia minrt yly d`x m` s`y ,xnelk ,miwelg

,`nhà áeúkä äìz ,àéðúcúly daifd z`nehúBiàøa øëfä §©§¨¨¨©¨¤©¨¨¦§¦
oeyl dxezd ea dazk `l oky ,cg` meia olek eid elit`e ,cala

,'mini'úàåly daifd z`nehäá÷päaezkd dlz,íéîéaxn`py §¤©§¥¨§¨¦
(dk eh my).'miAx mini DnC aFf aEfi iM dX`e'åd eli`äáædnec dpi` §¦¨¦¨¨¨¨¦©¦§¨¨

`id oky ,el` zekld izya afläànhîmbå ,ñðBàaokäànhî àì ¦©§¨§¤§Ÿ¦©§¨
úBiàøa,cg` meia zetevxíéîéák.miwelg ¦§¦¦§¨¦

afd z` `pzd dpny mrhdy oeik :dzl`y z` `xnbd dkiynn
ixdy ,dyw ok m` ,mz`neh dwelgy meyn `ed mipyk dafde

énð úòøBöîe òøBöîok mb -,ïúàîeè ä÷eìçz` `xnbd zhxtne §¨§©©©¦£¨§¨¨
,mdipia yiy miweligdäîéøôe äòéøt ïeòè òøBöîcdeevn - ¦§¨¨§¦¨§¦¨

,mirexw eicbae rext ey`x zeidláéúëc(dn bi my)eéäé åéãâa' ¦§¦§¨¨¦§
å ,'òeøô äéäé BLàøå íéîeøô`edy ,ea ep`vn zcgein dkld cer §¦§Ÿ¦§¤¨©§

,ähnä LéîLúa øeñàxn`py(g ci my)zraW Fld`l uEgn aWie' ¨§©§¦©¦¨§¨©¦§¨¢¦§©
minkg eyxce ,'mini(:f f"r).ezy`l dpeekd 'eld`'yåeli` ¨¦§

dúòøBöîàéðúc ,äîéøôe äòéøt äðeòè dðéàxn`p ,`ziixaa §©©¥¨§¨§¦¨§¦¨§©§¨
zrxv z`neh iabl weqta(cn bi my),'`Ed rExv Wi`'àlà éì ïéà ¦¨©¥¦¤¨

Léàzrxv z`neh la` ,zhlgen zrxv z`neha `nhp `edy ¦
aàeäLk ,ïépî äMàweqtd -øîBà(dn bi my)òeøväå'rbPd FA xW` ¦¨¦©¦§¤¥§©¨©£¤©¤©

,'ebe 'rExt didi FW`xe minxt Eidi eicbAíéðL ïàk éøäyi` oia - §¨¨¦§§ª¦§Ÿ¦§¤¨©£¥¨§©¦
s`e ,df llka rexv lky `id 'rexv' oeyl zernyny oeik ,dy` oiae

,dy`øîBì ãeîìz äî ïk íàoeyl xn`p recn -,'Léà'rnyny ¦¥©©§©¦
y jgxk lr `l` ,df llka yi`d wxyáeúkä B÷úðly df herinl §¨©¨

,dy` `le 'yi`',äìòî ìL ïéðòîxwir iabl xaecn myy ¥¦§¨¤©§¨
,d`nehdähî ìL ïéðòì,dnixte drixt zevn iabløîBì,jlLéà §¦§¨¤©¨©¦

zeidl aiegnäMàä ïéàå ,íøBôe òøBtzeidl zaiegnúòøBt ¥©¥§¥¨¦¨©©
å .úîøBôe,rxevndn zrxevnd dzpzyp dhnd yinyz iabl ok ¤¤§
zrxevndyL ,ähnä LéîLúa úøzeîyinyza rxevn xeqi` ok ¤¤§©§¦©¦¨¤

dhndøîàpoeylaàìå 'íéîé úòáL Bìäàì õeçî áLéå'xn`p ¤¡©§¨©¦§¨¢¦§©¨¦§Ÿ
dayie','dìäàì õeçîzrxevnd dxq`p `ly ixd ,dawp oeyla ¦§¨¢¨

.dhnd yinyza
zrxevnde rxevnd mby xg`n :dzl`y z` `xnbd zniiqn

,efn df mz`neh dwelgïéøúa eäðéðîð Ckìämze` mb zepnl yi - ¦§¨¦§¦§¦§¥
dwelgy meyn mipyl `pzd mze` wligy dafde afd enk ,mipyk
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xcde"קל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr h sc zezixk(iriax meil)

:`ziixad zxxanäaøî éðàL ìBëé`iadl xbd lekiyeléôà ¨¤£¦©§¤£¦
,äçðîzgpn `ide ,deabl dlek zaxwend dgpn mb ep`vn ixdy ¦§¨
,mikqpøîBì ãeîìzEUrY xW`M'ïkxac wxy epcnll ,'dUri ©§©©£¤©£¥©£¤

la` ,`iadl xbd leki ipiq xda zixal mzqipka l`xyi eyry
.`iadl leki epi` ,ipiq xda l`xyi eyr `ly ,dgpn

:xg` ote`a weqtd z` zyxecd `ziixa d`ian `xnbdCãéà àéðz©§¨¦¨
F` xB mkY` xEbi ike' ,aezkd yxcp jky ,epipy zxg` `ziixaa -§¦¨¦§¤¥

mkizxcl mkkFzA xW`,''äì ççéð çéø äMà äNòåep` o`kn £¤§§¤§ŸŸ¥¤§¨¨¦¥¥©¦Ÿ©©
.'dl oaxw `iadl aiig xbdy micnléðà òîBLlekiy df weqtn ¥©£¦

`iadlìkoaxw,íéMàì äìBòLdUre' weqtd zernyn `id efy Ÿ¤¤¨¦¦§¨¨
e ,'dX`,'äNòé ïk eNòz øLàk' øîBì ãeîìz ,äçðî eléôàeilry ¦¥£¦¦§¨©§©©£¤©£¥©£¤

,ipiq xda l`xyi eyry oaxw oinn `iadlízà äîmzaxwdéðéî ¨©¤¦¥
íéîcdler eaixwd ixdy ,gafnd l` ribn mncy zepaxw - ¨¦

,minlyeíä óàn aixwdl mikixv ,xiibzdl mi`ad -,íéîc éðéî ©¥¦¥¨¦
:`ziixad zl`ey .mc zwixf da oi`y ,dgpn `leéà,xn`z m`e - ¦

,sqep xac df ywidn cnlpyízà äîmb mzaxwdå äìBòmb ¨©¤¨§
íä óà ,íéîìLmb e`iai ,xiibzdl mi`ad -å äìBòmb,íéîìL §¨¦©¥¨§§¨¦
øîBì ãeîìzeixg`y weqta,'äéäé øbk íëk'xen`dy epcnll ©§©¨¤©¥¦§¤

lk zqipkl xbd z` yiwdl 'dyri ok eyrz xy`k' mcewd weqta
,ipiq xda zixal l`xyiíëìy `ed mknvråézLwä,zvwnaàìå ¨¤¦©§¦§Ÿ

à øáãì)íëéúBðaø÷ì (øçoaxw oi`y ,xnelk .ixnbl eze` izywd §¨¨©¥§¨§§¥¤
epizea` eaixwdy oaxwd enk ,minly mbe dler mb zeidl jixv xbd
oaxwl `id dpeekdy xazqne ,cala mdn cg`a ic `l` ,ipiq xda

.'dl lilk eleky oeik ,dler,øîBà éaøxn`py dn ,weqtd yxcp jk ©¦¥
íëk'eidi xbd iaeig xwiry epiid 'didi xBMíëéúBáàkeqpkpy ¨¤©¥¦§¤©£¥¤

,zixalúéøaì eñðëð àì íëéúBáà äîipiq xda,äìéîa àlà ¨£¥¤Ÿ¦§§©§¦¤¨§¦¨
íc úàöøäå ,äìéáèe,oldl x`aziy itke ,mc zwixf -íä óà- §¦¨§©§¨©¨©¥

,xiibzdl mi`adúàöøäå äìéáèe äìéîa àlà ,úéøaì eñðké àìŸ¦¨§©§¦¤¨§¦¨§¦¨§©§¨©
.íéîc̈¦

wx eaixwd ipiq xda epizea`y s` :zx`ane `ziixad dkiynn
y oeik ,zeler izy `ian xbd mewn lkn ,zg` dleräãéøt àéáäì§¨¦§¦¨

,øLôà éà úçàitldlek äøBzä ìëa eðéöî àlLly ser oaxw ©©¦¤§¨¤Ÿ¨¦§¨©¨¨
m` okle ,zeler izy serdn mi`ian cinz `l` ,cala zg` dcixt

.mipy `iadl eilr ,serd on ezaeg z` `iadl `aàlà ï÷ eøîà àìŸ¨§¥¤¨
.åéìò ì÷äì§¨¥¨¨

:`ziixad seq lr `xnbd dywnàìåserd zepaxw lka oi` ike - ¨Ÿ
,zg` dcixt ly oaxw dxezayàéðúäåzacp iabl xn`p ,`ziixaa §¨©§¨

serd zler(eh ` `xwie)Báéø÷äå',xxal yie ,'gAfOd l` odMdäî §¦§¦©Ÿ¥¤©¦§¥©©
øîBì ãeîìzdxn`p mcewd weqta xak `lde ,aezkd epcnln dn - ©§©

,`ziixad daiyde ,df oaxw lr daxwd oeylíéøBza øîàpL éôì§¦¤¤¡©§¦
oeyl dpei ipaeáéø÷äå''FpAxw z` dpFId ipA on F` mixYd on` my) §¦§¦¦©Ÿ¦¦§¥©¨¤¨§¨

(ci,éðà òîBLy jkn cenll leki iziid -úìBò éìò éøä øîBàä ¥©£¦¨¥£¥¨©©
î úBçôé àì ,óBòä`iadl,ïéãéøt éðLoeyl zernyny oeik ¨Ÿ¦§¦§¥§¦¦

lka enk zeter bef ly ow `edy ,mly oaxw zaxwd `id 'aixwde'
,dxezd,'Báéø÷äå' øîBì ãeîìzacpzdl lekiy cnll ,cigi oeyla ©§©§¦§¦
aixwdle.úçà äãéøt eléôàoaxw oi`y `ziixaa x`eank `lye £¦§¦¨©©

j` ,dacpa `a cg` ser mpn` :`xnbd zvxzn .zg` dcixt ly ser
y `id `ziixad zpeekïçkLà àì àäéî äáBç`l mewn lkn - ¨¦¨Ÿ©§§¨

okle ,zg` dcixt wx `ede ,mc`d lr daeg `edy oaxw ep`vn
.zecixt izy `ian ,daeg `edy xbd oaxwa

,zg` dcixt ly daeg oaxw ep`vn `l ike :dywne `xnbd dtiqen
àkéàäåoaxw yi ixde -àéúîc ,úãìBéd`iany -äðBé ïacg`Bà §¨¦¨¤¤§©§¨¤¨

øBzzg`.úàhçìdcixtk aygp epi` zclei oaxw :`xnbd zvxzn §©¨
,cala zg`dãäa Nák àkéàc íeMîd`a serd z`hgy oeik - ¦§¦¨¤¤©£¨

oaxw `ll zg` dcixt ly daeg oaxw oi` j` .dlerl yak mr cgi
.sqep

:`ziixaa iax ixac z` x`al zxfeg `xnbdøî øîàiax ,`ziixaa ¨©©
,xne`úéøaì eñðëð àì íëéúBáà äîipiq xdaàlàdlina ¨£¥¤Ÿ¦§§©§¦¤¨

mc z`vxde dliahe.'åëok eyry ep`vn okid zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .ipiq xda l`xyiäìéî àîìLamipaen iax ixac - ¦§¨¨¦¨
,zixal eqpkpyk mnvr z` eln l`xyiy ep`vn ok` ik ,dlin iabl

áéúëc(d d ryedi)íéàöiä íòä ìk eéä íéìî ék'micNId mrd lke ¦§¦¦ª¦¨¨¨¨©Ÿ§¦§¨¨¨©¦Ÿ¦
z` l`xyi elny ixd ,'Eln `l mixvOn mz`vA KxCA xAcOA©¦§¨©¤¤§¥¨¦¦§©¦Ÿ¨

.mixvnn e`viyk mnvrénð éà,ztqep di`x -,àëäîxn`py ¦©¦¥¨¨
(e fh l`wfgi)mixvn z`ivi iabléìò øáòàå'úññBaúî Càøàå C ¨¤¡Ÿ¨©¦¨¤§¥¦§¤¤

éîãaéîãa Cì øîàå C'åâå ééç Caezkd oeyle ,'iig KincA Kl xn`e §¨¨¦¨Ÿ©¨§¨©¦£¦¨Ÿ©¨§¨©¦£¦
,el`bp el` zeevn zekfay ,dlin mce gqt mc lr yxcp 'iig jinca'
dzidy ep`vn oke :`xnbd dkiynn .elenip mz`ivi zryay ixd

myíéîc úàöøä,gafnd lráéúëcipiq xda zixal mzqipk iabl ©§¨©¨¦¦§¦
(e-d ck zeny)['åâå] ìàøNé éða éøòð úà çìLiå'EgAfIe zlr ElrIe ©¦§©¤©£¥§¥¦§¨¥©©£ŸŸ©¦§§

mCd ivge zpB`A mUIe mCd ivg dWn gTIe ,mixR 'dl minlW migaf§¨¦§¨¦©¨¦©¦©Ÿ¤£¦©¨©¨¤¨©¨Ÿ©£¦©¨
:dzl`y z` `xnbd zniiqn .'gAfOd lr wxfàlàiax xn`y dn ¨©©©¦§¥©¤¨

mb my dzidy.ïìðî ,äìéáè:`xnbd daiynáéúëc(g ck my),çwiå' §¦¨§¨¨¦§¦©¦©
,'íòä ìò ÷øæiå ícä [úà] (éöç) äLîlr d`fd my dzidy ixd Ÿ¤¤©¨©¦§Ÿ©¨¨

,mrdåy epicia `id dlawäàfä ïéàmc`d lr,äìéáè àìajkne §¥©¨¨§Ÿ§¦¨
.dliah mb dzidy cnlp d`fd dzidy

:iax zhiy lr ddnz `xnbd,äzòî àlàmb dielz zexibdy ¤¨¥©¨
,mc z`vxdaïaø÷ àkéìc àðcéàä,zepaxw oi`y ,dfd onfa -àì ©¦§¨§¥¨¨§¨Ÿ
.íéøb ìa÷ð:`xnbd zvxzn,á÷òé øa àçà áø øîàweqta xn`p §©¥¥¦¨©©£¨©©£Ÿ
(ci eh xacna)øb íëzà øeâé éëå'F`'åâå íëëBúa øLà.'mkizxcl §¦¨¦§¤¥£¤§§¤§ŸŸ¥¤

mb ,zexecd lka zbdep zexibdy cenll yi 'mkizxcl' oeylne§ŸŸ¥¤
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"äMàå" :úBéøò éaâ zøîà åàì ,déì øîà¯òøæ úáëL äMà úà ákLé øLà" :áéúk éîð äçôL éaâ ?äMàå äMà ìk ìò ÷lçì £©¥¨¨§©§©¥£¨§¦¨§©¥©¨¦¨§¦¨©¥¦§¨©¦§¦£¤¦§©¤¦¨¦§©¤©
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`oifgeקלב mipya cenr h sc ± oey`x wxtzereay

àìééç éòéáùî äøäè úåøéæðedl eed Ð iriaya ipnif ixz `nhp ik ,jkld Ð

`lc ,cg` `l` aiign `l oaxw oiprle .dxdhc zexifp `lgz` `dc ,daxd ze`neh

.oaxwl die`x dryl df mc` `viåùàø úà ùãé÷åeilr dlg dxdh zexifpy Ð

.'ek ezglbz meiäðùî'åë åúùàì àð÷îäolek lr cg` mixery zgpn `ian Ð

.dwyn `edykäáøä íéòâð òâðúðùoebk Ð

eizepaxw `iadl witqd `le ,dray xtqy

.ziyily oke dipy oke ,rbpzpy cràéáä
ïéøôözg` ,zeig oixtv izy oze` Ð

.edpip oaxw e`le ,geliyl zg`e dhigylàì
åì åìòelr `l" i`dc jzrc `wlq `w Ð

izy seqal `iadle xefgl jixvy rnyn "el

la` .z`hg `iaiy cr ,rbpe rbp lkl oixtv

jixv oi` Ð rbpzpe ez`hge oixtv `iad

.oey`x rbp lr xdhiykl `iadlàøîâ
ãçà ïáø÷ àìà àéáî åðéà úøîàäålr Ð

`zkix` zrxv cg ,`nl` .daxd mirbp

lk` mixtv iiez`l dil zaiign i`n`e ,`id

?rbp'åë úåéðòá äéòåá÷àìå:xn`w ikde Ð

.zexiyrae zeipra rawil oixtvd elr `le

Ð xiyrde oixtv z`ad zrya ipr did m`c¤¡¦

xiyr did m`e ,xiyr oaxw `iadl jixv

.ez`hg `iaiy cr zelca ipr `ian Ð iprde

.zexiyra oia zeipra oia opilf` z`hg xzac

åúøäè úòùá åãé âéùú àì øùà`iai Ð

.xiyrdy it lr s` ,zeipraøáñi`d Ð

lrc .e`hg xtknd xac epiid "ezxdh"

oikxr zkqna oi`a mirbp mixac dray

.(`,fh)åøéùëîä øáãencny ,my` Ð

.miycwa exiykn ,eizepeda lr oipzepïéøôö
xetvd mcny ,ezxdh zlgz el oinxeb Ð

.eilr oifnäðùîúåãìå äãìéù äùàäÐ

mipeny jezl dlitdy oebk :cvik yxtn `we

miireay xg`l dlahy oebk 'eke dawp ly

dawp dlitde dxarzpe dynye ,d`nehc

epiidc ,cled zxivi ly mirax` xg`l

dxfge ,dpey`x dcill drax`e miyng

ikdle .ef ly drax`e miyng seql dlitde

i`c ,ikd xninl `kil mixkfac ,dawp hwp

`nlra `in xkfc Ð mirax` jeza dlitd

mei cr xvep cled oi`c ,ipy i`d `ed

.mirax`íéîåàú úìôîäå.mixkf elit` Ð

xg`l cg` dlitde ,dyly dxarzpy oebk

xdeh ini jeza `vie ddzyp ipyde ,mirax`

Ð ipyc xdeh ini jeza iyilye ,oey`xd

.dxehte ,oexg`d lr cg` oaxw d`ianéáø
âéìô äãåäé,oine`z` oia zecle` oia Ð

lr Ð oey`xd lr cg` oaxw d`ian :xn`e

clepy iptn ,ipyd lr `le oey`xd cled

iyilyd lr d`iane .oey`x ly z`ln jeza

`lc ,z`ln jez clep `l `edc meyn Ð

,inc dizilc o`nkc ipyl z`ln opiayg

z`ln jez clep `l iyily la` .iyily ly z`ln ('n) jez clepe li`ed iriaxd lr oaxw d`ian dpi`e ,dcil zligz ied iyilye .oey`x ly z`ln jez clepe li`ed

ne`z iabe .oey`xl mipenyn ith iedc (iyily zxivie ez`nehe ipy zxivie) oey`xc d`neh ini exar `dc ,oey`xcxg`l iyily clepy oebk Ð dcedi iax biltwc inp mi

.inc dizilc o`nkc ,el ztki` `l ipyc z`ln lre ,oey`xc z`lnàøîâàëéä ìë.miax rnyn "zxez" aizkc Ðäáéæä ìòå äãéìä ìò ìåëédz`xy oebk ,cg` oaxw Ð

zngn mc i`ce Ð dwqt `l m`e ,dcill jenq aefd on weqtzy irac (a,el) dcpa opixn`ck ,aefa zclei ef ixd Ð iyinga dclie iriax dwiqtde ,daif inia mini dyly

.aefa zclei dpi`e ,cledäúòî àìàoizrc` `wlq in ,dclie alg dlk` i`ce `d ?ihernl `xw jixhvi`c ,cg` oaxw daifd lre dcild lrc dizrc wqiz `kidn Ð

?dcil lv` dpipr dn ,inp daif iabe ?algd lre dcild lr cg` oaxw d`iancúàæzecle lr cg` oaxw] d`ian zg` dcil lr :rnyn ÐÐ z`ln xg` `d ,[daxd

.zg`e zg` lk lr aiigäãåäé éáø éøáãìiyily ,jklid .mei mipeny dpen oey`x clene ,oaxwl mxeb oey`x cle dpin rny Ð ipyl z`ln aiyg `lcn Ð

.oaxwl `ed `ilrn cle Ð oey`xc z`ln xg` clepyíéîëç éøáãìmxeb ,oexg` xnelk ,ipy cle :edl `xiaqc ,dil iaiign `xza` Ð cg `l` iaiign `lc Ð

.`xza cr `l` z`ln `nhn `le .iriax cr iyilyne ,iyily cr z`ln opipn ipyne ,oaxw dil zil Ð dilic xdeh ini eln `lc oey`xe .oaxwléëäã àèéùô
àúéà?ediinrh i`n ,ikd e`l i`c Ðäéì àëéøèöéà íéîåàú úìôîiax bilt inp mine`z zltnac opireny`l ,`pz dil jixhvi` mine`z zltn meyn Ð

.`ed oaxw xa e`l iyilye ,ipyl z`ln inp dil zi`e ,zg`k oxeaire li`ed ,`id `zkix` dcil `cgc dcen mine`za :`nizc ednc .dcedi
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àéäåab lr s` wlgl `pira `kdc :dniz Ð dgtye dgty lk lr wlgl dgty

meia ehgyz `le" (a,at oileg) "epa z`e eze`" wxt mzde ,oiwlgen oitebc

,oiwlgen oitebc meyn dipa hgy jk xg`e dhgy iab aiigc `hiytc rnyn "cg`

oiteb ik zezay :ixn`c (`,fi) "el exn`" wxta onwl oke !`xw `kilc ab lr s`

!oiinc

äøåúzxezae Ð daxd mirxevnl zg`

dyake" aizkcn dil witn mipdk

mirbp lr zg` `iany cnln Ð "zg`

dxez :yixc "zxez didz z`fe"ne ,daxd

epivny itl ,oirxevn lkl zg`wlgy

.mdizereayae mdize`neha aezkd

úìôî`wlq Ð dil `kixhvi` mine`z

iax dcen mine`z zltna :`pin` jzrc

mine`z zltn ok m`c :dywe .opaxl dcedi

iaxl i`e ,`hiyt Ð opax i` ?dl ipzw o`nl

.oeir jixv !opaxl dcen `d Ð dcedi
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"äçôL àéäå¯äçôL ìk ìò ÷lçìäçôLåøéæð" . §¦¦§¨§©¥©¨¦§¨§¦§¨¨¦
:àcñç áø øîà ?àpz ïàî ."äaøä úBàîeè àîèpL¤¦§¨§©§¥©©¨£©©¦§¨
äøäèc úeøéæð :øîàã ,àéä äãeäé éaøa éñBé éaø©¦¥§©¦§¨¦§¨©§¦§¨¢¨

éòéáMîàîèpL ïBâk dì zçkLîe ,déìò àìééçc àeä ¦§¦¦§¨§¨£¥©§©©§¨§¤¦§¨
øæçå éòéáMaàîèðåäòL àöé àìã ïåéëå ,éòéáMa ©§¦¦§¨©§¦§¨©§¦¦§¥¨§¨¨¨¨¨

ïaø÷ da áéø÷äì äéeàøä¯.ãçà ïaø÷ àlà áéiç Bðéà ¨§¨§©§¦¨¨§¨¥©¨¤¨¨§¨¤¨
àì éðéîL ãò äøäèc úeøéæð :éaø øîàc ïåék ,éaø éàc§¦©¦¥¨§¨©©¦§¦§¨¢¨©§¦¦¨
éòéáMa àîèðå øæçå éòéáMa àîèðc éà ,déìò àìééç̈§¨£¥¦§¦§¨©§¦¦§¨©§¦§¨©§¦¦

¯àîèðc éà ;àéä àzëéøà äàîeè dlekéðéîMaøæçå ¨§¨£¦§¨¦¦§¦§¨©§¦¦§¨©
äééeàøL äòL úàöéc ïåék ,éðéîMa àîèðåáéø÷äì §¦§¨©§¦¦¥¨§¨¨¨¨¤§¨§©§¦

ïaø÷¯éñBé éaøc éàîe .äãeäé éaøa éñBé éaø :dpéî òîL àlà .úçàå úçà ìk ìò áéiçî ¨§¨¦©©©¨©©§©©¤¨§©¦¨©¦¥§©¦§¨©§©¦¥
" :àéðúc ?äãeäé éaøaLc÷å"àeää íBia BLàø úà¯éaø ;éaø éøác ,åéúBðaø÷ úàáä íBéa §©¦§¨§©§¨§¦©¤Ÿ©©§£¨©¨§§¨¦§¥©¦©¦

éñBéíBéa :øîBà äãeäé éaøaBzçìâz.äðùîòøBöîe ,äaøä íéLðà éãé ìò BzLàì àp÷îä ¥§©¦§¨¥§¦§©§©§©¥§¦§©§¥£¨¦©§¥§¨
ïéøtéö àéáä .äaøä íéòâð òbðúpLòbðúðå¯:øîBà äãeäé éaø ,Búàhç àéáiL ãò Bì eìò àì ¤¦§©©§¨¦©§¥¥¦¦¢¦§¦§©©Ÿ¨©¤¨¦©¨©¦§¨¥

.BîLà àéáiL ãòàøîâúøBz úàæ" :áéúëc ?ïìðî"úàðwä¯úçà äøBzééep÷ìï ©¤¨¦£¨§¨©¦§¦Ÿ©©§¨Ÿ¨©©§¦¦
"äaøä íéòâð òbðúpL òøBöî" .äaøäåë"òøBönä úøBz úàæ" :áéúëc ?ïìðî .'¯ ©§¥§¨¤¦§©©§¨¦©§¥§¨©¦§¦Ÿ©©§¨

úçà äøBzíéòøBöîìòbðúðå ïéøtéö àéáä" .äaøä¯,Búàhç àéáiL ãò Bì eìò àì ¨©©¦§¨¦©§¥¥¦¦¢¦§¦§©©Ÿ¨©¤¨¦©¨
!ãçà ïaø÷ àlà àéáî ïéà :zøîàäå ."BîLà àéáiL ãò :øîBà äãeäé éaø¯éøeqç ©¦§¨¥©¤¨¦£¨§¨¨§©§¥¥¦¤¨¨§¨¤¨©¥

òbðúðå ïéøtéö àéáä :éðú÷ éëäå àøqçî¯.ãçà ïaø÷ àlà àéáî ïéàéòea÷àìeúeiðòa §©§¨§¨¦¨¨¥¥¦¦¢¦§¦§©©¥¥¦¤¨¨§¨¤¨§©§¥©£¦
àì úeøéLòáeòa÷éî,úàhç àéáiL ãò:íúä ïðz .BîLà àéáiL ãò :øîBà äãeäé éaø ©£¦¨¦§©©¤¨¦©¨©¦§¨¥©¤¨¦£¨§©¨¨

øéLòäå BîLà àéáäL òøBöî¯éaø éøác ,úàhç øçà CìBä ìkäïBòîL:øîBà äãeäé éaø ; §¨¤¥¦£¨§¤¡¦©Ÿ¥©©©¨¦§¥©¦¦§©¦§¨¥
éaø ,àéðz .íLà øçà CìBä ìkäøæòéìàáø øîà .ïéøtéö øçà CìBä ìkä :øîBà á÷òé ïa ©Ÿ¥©©¨¨©§¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥©Ÿ¥©©¦¢¦¨©©

ìL ,áø øîà äãeäéBãé âéOú àì øLà" :eLøc ãçà àø÷î ïzL"Búøäèa¯ïBòîL éaø §¨¨©©§¨§¨¦§¨¤¨¨§£¤Ÿ©¦¨§¨¢¨©¦¦§
øác :øáñBøtëîäøác :øáñ äãeäé éaø ,BøéLënäíøBbä øáã :øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø , ¨©¨¨©§©§©¦§¨¨©¨¨©©§¦©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¨¨©¥

.ïéøtéö ?eäðéð éàîe ,äøäè BìäðùîíéðBîL CBúa äìétäå ,äaøä úBãìå äãìiL äMàä ¨¢¨©¦§¦¢¦¨¦¨¤¨§¨§¨©§¥§¦¦¨§§¦
íéîBàz úìtnäå ,äá÷ð íéðBîL CBúa äìétäå äøæç ,äá÷ð¯ìò äàéáî :øîBà äãeäé éaø §¥¨¨§¨§¦¦¨§§¦§¥¨§©©¤¤§¦©¦§¨¥§¦¨©

.éòéáøä ìò äàéáî dðéàå éLéìMä ìò äàéáî ,äiðMä ìò äàéáî dðéàå ïBLàøäàøîâ ¨¦§¥¨§¦¨©©§¦¨§¦¨©©§¦¦§¥¨§¦¨©¨§¦¦
úãìiä úøBz úàæ" :úLL áøc dén÷ àpz éðúc ?ïìðîøëfì"äá÷pìå¯ïaø÷ äàéánL ãnìî §¨©§¨¥©¨©¥§©¥¤Ÿ©©Ÿ¤¤©¨¨§©§¥¨§©¥¤§¦¨¨§¨

ìò óà ìBëé ;äaøä úBãìå ìò ãçàäãéläìòåäáéfäìBëé :éðú÷ ."úàæ" :øîBì ãeîìz ? ¤¨©§¨©§¥¨©©©¥¨§©©¦¨©§©Ÿ¨¨¥¨
éëä ,äãìéå íc äìëà ,äzòî àlà ;ãçà ïaø÷ àlà äàéáî äðéà äáéfä ìòå äãélä ìò©©¥¨§©©¦¨¥¨§¦¨¤¨¨§¨¤¨¤¨¥©¨¨§¨¨§¨§¨¨¦

c éîð?ãçà ïaø÷ àlà äàéáî ïéà¯äãélä ìòå úàìî éðôlL äãélä ìò ìBëé :éëä àîéà ©¦§¥§¦¨¤¨¨§¨¤¨¥¨¨¦¨©©¥¨¤¦§¥§Ÿ§©©¥¨
øçàlL."úàæ" :øîBì ãeîìz ?úàìî"íéðBîL CBúa äìétä"åëéøáãì ,øîBì éöîzLk .' ¤§©©§Ÿ©§©Ÿ¦¦¨§§¦§¤¦§¥©§¦§¥

äãeäé éaø¯íøBb ïBLàø ãìåãìeîeïBLàøäðBîíéîëç éøáãì ,¯ãìeîe íøBb éðL ãìå ©¦§¨¨¨¦¥¦¨¨¦¨§¦§¥£¨¦¨¨¥¦¥¦¨¨
.äðBî éðL¯!àúéà éëä ,àèéLt ?øîBì éöîzLk¯éøèöéà íéîBàz úìtîà÷ìñ ,déì C ¥¦¨§¤¦§¥©§¦¨¨¦¦¨©¤¤§¦¦§§¦¥¨§¨

:àðéîà Czòãúìtîa:eäì àéòaéà .ïì òîLî à÷ ,ïðaøì äãeäé éaø äãBî íéîBàz ©§¨¨¦¨§©¤¤§¦¤©¦§¨§©¨©¨©§©¨¦©£¨§
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קלג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc zezixk(iriax meil)

äçôL àéäå`ide' wx aezkl dxezd dlkiy ,'ebe 'Wi`l ztxgp §¦¦§¨¤¡¤¤§¦
x`ean weqtd jynda ixdy ,'dgty' zaiz ila 'yi`l ztxgp
'dgty' zaiz `l` ,'dzCtp `l dCtde' xn`py ,dgtya xaecny§¨§¥Ÿ¦§¨¨

d`a÷lçìaiigleäçôLå äçôL ìk ìò.cxtpa §©¥©¨¦§¨§¦§¨
,cin ezexifp ini oipn wqtp ,ezexifp ini rvn`a znl `nhpy xifp
,dxt inn eilr d`fd ici lr ,znd z`nehn envr z` xdhl eilre
eilr iriayd meiae .ez`nehl iriayd meiae ez`nehl iyilyd meia
oldl .eizepaxw z` `ian `ed ipinyd meiae ,ey`x z` glbl
xifpd ligzn izn mi`pzd ewlgp day ,`ziixa z`aen `xnba
xg`l iriayd meia cin m`d .dxdha ezexifp ini z` zepnl
f`y ,ipinyd meia wx e` ,znd z`nehn xdhp `ed f`y ,d`fdd

.epzpyn zxaeq cvik dpc `xnbd .eizepaxw z` `ian `ed
:dpyna epipy,äaøä úBàîeè àîèpL øéæð.olekl cg` oaxw `ian ¨¦¤¦§¨§©§¥

zxxan:`xnbdàpz ïàî,xnelk ,epzpyn ly `pzd `ed in - ©©¨
zx`an .epzpyn zxaeq oldl `aezy `ziixaa mi`pzdn dfi`k

:`xnbd,àcñç áø øîàk epzpyn,àéä äãeäé éaøa éñBé éaø ¨©©¦§¨©¦¥§©¦§¨¦
,øîàcyî ,äøäèc úeøéæðmeiéòéáM,ez`nehldéìò àìééçc àeä §¨©§¦§¨¢¨¦§¦¦§¨§¨£¥

.eilr dlg xak `id -eef dhiy itldì úçkLîote` dz` `ven - ©§©©¨
,epzpyna xen`d daxd ze`neh ly dfàîèpL ïBâkmrt xifpd §¤¦§¨

dipyad meiéòéáM,dpey`xd ez`nehlàîèðå øæçåziyily mrt ©§¦¦§¨©§¦§¨
ad meiéòéáMdligzd iriayd meiay oeiky ,dipyd d`nehd ly ©§¦¦

zeaygp od ixd ,dxedhd ziyilyd e` dipyd ezexifp xak
,zecxtp ze`nehkå,ok it lr s`úàöé àìc ïåéëdzid `leäòL §¥¨§Ÿ¨¨¨¨

äéeàøäxakda áéø÷äìd z`ïaø÷wx ixdy ,ez`neh lr `ad ¨§¨§©§¦¨¨§¨
ydpyna `pzd xn` okl ,eaixwdl leki `ed ipinyd meináéiç Bðéà¥©¨

ãçà ïaø÷ àlà:eixac z` `cqg ax miiqne .ze`nehd lk lréàc ¤¨¨§¨¤¨§¦
k epzpyny xn`z m`y -éaø,dcedi iaxa iqei iax lr wlegy ,`id ©¦

,dyw ok m`,éaø øîàc ïåékyãò äøäèc úeøéæðd meiéðéîL ¥¨§¨©©¦§¦§¨¢¨©§¦¦
ez`nehl,déìò àìééç àì`nhpy xifp ly ote` ep`vn `l ok m` Ÿ¨§¨£¥

,jytp dnn ixdy ,daxd ze`nehéàxaecna àîèðcd meiéòéáM ¦§¦§¨©§¦¦
,dpey`xd ez`nehlåokàîèðå øæçaeyad meiéòéáMez`nehl §¨©§¦§¨©§¦¦

ok m` ,dipydàéä àzëéøà äàîeè dlekze`nehd yly lk - ¨§¨£¦§¨¦
zexifp z` ligzd `l oiicr ixdy ,dkex` zg` d`nehk zeaygp
d`nehd lr xac zeycgd ze`nehd etiqed `le ,dxdhd
ini oipn z` xak dwiqtd dpey`xd d`nehd oky ,dpey`xd

e .ycg oipn ligzd `l oiicre ,zexifpdéàxaecna àîèðcmei ¦§¦§¨©
déðéîM,dpey`xd ez`nehlàîèðå øæçåaeyad meiéðéîM §¦¦§¨©§¦§¨©§¦¦

ok m` ,dipyd ez`nehlúàöéc ïåékxak dzideäòLzg`L`id ¥¨§¨¨¨¨¤
,ïaø÷ áéø÷äì äééeàø,ipinyd meid zligzn `ed oaxwd onf ixdy §¨§©§¦¨§¨

áéiçîcxtp oaxwa eaiigl yi -úçàå úçà ìk ìòoeik ,ze`nehdn ¦©©©¨©©§©©
zepaxw `iadl aeig eilr lg xaky xg`l dzid dipyd d`nehdy

.dpey`xd d`nehd lrdpéî òîL àlàepzpyny ,dfn gken - ¤¨§©¦¨
k zxaeq,äãeäé éaøa éñBé éaøxak dlg dxdhd zexifpy xaeqy ©¦¥§©¦§¨

.iriayd meia
:mi`pzd da ewlgpy `ziixad z` `xnbd d`ianéàîeokide - ©

eixac z` epipy,àéðúc ,äãeäé éaøa éñBé éaøcxifp iabl xn`p §©¦¥§©¦§¨§©§¨
`nh(`i e xacna)eilr xRke dlrl cg`e z`Hgl cg` odMd dUre'§¨¨©Ÿ¥¤¨§©¨§¤¨§Ÿ¨§¦¤¨¨

WtPd lr `hg xW`n,'àeää íBia BLàø úà Lc÷åaezkd xikfd ¥£¤¨¨©©¨¤§¦©¤Ÿ©©
xn`p mdixg`le ,ez`neh lr xifpd `iany zepaxwd z` dligz
meia dxdha zexifp zepnl ligzdle ey`x z` aey ycwl eilry

epiid '`edd meia'e ,`eddåéúBðaø÷ úàáä íBéazligza xkfend §£¨©¨§§¨
,weqtd.éaø éøácla`,øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø'`edd meia' ¦§¥©¦©¦¥§©¦§¨¥
epiid,Bzçìâz íBéazxfeg weqtd meiqa ,xnelk .iriayd mei `edy §¦§©§

eze`ay ,okl mcew dxen`d iriayd meia zglbzd zevnl dxezd
zepaxwl cg` jynd df oi`e ,dxdhc zexifp zepnl ligzn `ed mei

.weqt eze` zligza mixen`d

äðùî
oaxw mdilr mi`iany zexiar yng yiy zncewd dpyna x`azd

jezn mizy my epnipe ,minrt dnk mda e`hg xy`k mb ,cg`
.yngd jezn zetqep zexiar izy dpene dkiynn epzpyn .yngd
,ipelt mc` mr xzzqz `ly dze` xidfne ezy`l `pwnd mc`
jixv ,`l e` d`nhp m` reci oi`e ,enr dxzzqpe dy`d dxare
mixnd mina dze` wecale ,mixery zgpn dilr `iadl lrad

mixx`nd(gk-eh d xacna).
äaøä íéLðà éãé ìò BzLàì àp÷îämiyp` lr dze` xidfdy - ©§©¥§¦§©§¥£¨¦©§¥

dnka dxzzqpe dy`d dxare ,mdn cg` mr xzzqz `ly ,miax
zg` mixery zgpn dlra `ian .miyp` mze`n dnk mr minrt

.mlek liaya cala
åokòbðúpL òøBöîa etebäaøä íéòâðixg` ,xnelk .df xg` dfa §§¨¤¦§©©§¨¦©§¥

s`e ,mixtiv izy z`ad ici lr oey`xd rbpd z`nehn xdhp xaky
z` `iady mcew ,ycg rbpa rbpzpe xfg ,mini dray xak xtq
s`y ,ok `ed oicd dfa mbe .minrt dnk oke ,ipinyd meia zepaxwd
liaya cg` oaxwa ic mewn lkn ,dzxagl zg` d`neh oia xdhpy

.olek
:df oipra `pzd jiynnàéáärxevndïéøtéö,oey`xd erbp lr ¥¦¦¢¦

òbðúðå,aeyBì eìò àìezaegl mixtivdàéáiL ãòz` mb.Búàhç §¦§©©Ÿ¨©¤¨¦©¨
äãeäé éaøe wlegøîBà`l` ,z`hgd z`ada ielz df oic oi`yãò ©¦§¨¥©

àéáiLz`.BîLàz` `iady xg`l cin aey rbpzp m` mby ¤¨¦£¨
aey `iadl jixv epi` xak ,z`hgd z` `iad `l oiicry s` ,my`d
jxhvi my`d z`ad mcew rbpzp m` wxe .oey`xd rbpd lr mixtiv

.oey`xd rbpd lr mb mixtiv aey `iadl

àøîâ
dxar m`y ,'daxd miyp` ici lr ezy`l `pwnd' :dpyna epipy
:`xnbd zxxan .zg` dgpn `l` `ian epi` mdn dnk mr dxzqpe

ïìðî:`xnbd zx`an .df oic epl oipn -áéúëcdheq zyxtaxacna) §¨¨¦§¦
(hk dúàðwä úøBz úàæ','d`nhpe DWi` zgY dX` dhUY xW` Ÿ©©§¨Ÿ£¤¦§¤¦¨©©¦¨§¦§¨¨

zg` dxez `id ixd ef dyxt ik rnyn 'ze`pwd zxez' oeyle
yiy cnll d`a ef oeyly `xnbd zyxece ,mixac dnk zllekd

úçà äøBzs`.äaøä ïééep÷ìdxen`d mixeryd zgpny ,xnelk ¨©©§¦¦©§¥
ic `l` ,envr ipta iepiwe iepiw lk lr `eal dzaeg oi` ,dyxta

.dlra dl `piwy miiepiw dnk lr zg` dgpna
:dpyna epipy,'åë äaøä íéòâð òbðúpL òøBöîcg` oaxw `iany §¨¤¦§©©§¨¦©§¥

:`xnbd zxxan .eirbp lk lrðîïì:`xnbd zx`an .df oicáéúëc §¨¨¦§¦
rxevn zxdh zyxta(a ci `xwie)úàæ'didYòøBönä úøBzmFiA Ÿ¦§¤©©§¨§

yiy cnll d`a ef oeyle ,'odMd l` `aEde Fzxdhúçà äøBz ¨¢¨§¨¤©Ÿ¥¨©©
,äaøä íéòøBöîìminrt dnk lr mb cg` oaxwa ic ,xnelk ¦§¨¦©§¥

.rbpzpy
:dpyna epipyïéøtéö àéáä,ezxdhlBì eìò àì ,òbðúðåmixtivd ¥¦¦¢¦§¦§©©Ÿ¨
àéáiL ãòz`àéáiL ãò ,øîBà äãeäé éaø ,Búàhçz`.BîLà ©¤¨¦©¨©¦§¨¥©¤¨¦£¨

ez`hg z` `iady iptl rbpzp m`y ,dpynd ly ef oeyln rnyne
liaya mb mixtiv aey jk xg` `iadl jxhvi ,eny` z` e`
,dipyd d`nehd liaya `iaiy mixtivd caln ,dpey`xd d`nehd
:`xnbd dywn .envr ipta rbp lk lr mixtv `iany `vnpe

úøîàäådnk lr elit`y ,dpynd zligza [`pzd-] zxn` ixde - §¨¨§©
mirbpïéàrxevndïaø÷ àlà àéáî,ãçàenk miaygp mdy ixd ¥¥¦¤¨¨§¨¤¨

eny` z` e` ez`hg z` `iad `l m`y xne` dz` j`ide ,cg` rbp
miaygp mpi` `lde ,envr ipta rbpe rbp lk lr mixtiv `iadl eilr

.cala cg` rbpk `l`
:`xnbd zvxznéðz÷ éëäå àøqçî éøeqçdpynd z` cenll yi - ©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥

xak m` ,da zepyl yi jke ,dxiqg `id eli`kàéáärxevnd ¥¦
ïéøtéö,eizepaxw z` `iad `l oiicre ,ezxdhlåaey,òbðúðoicd ¦¢¦§¦§©©
y `edãçà ïaø÷ àlà àéáî ïéà,ze`nehd izy lre`pzd siqen ¥¥¦¤¨¨§¨¤¨

yúeøéLòáe úeiðòa éòea÷àìjixv `ed m` epaxw z` reawl - §©§¥©£¦©£¦
df xac ,zeipra `ad oaxw e` zexiyra `ad oaxw `iadlàìŸ

òa÷éîrawp epi` -àéáiL ãòz` mb.Búàhçxg`ny ,xnelk ¦§©©¤¨¦©¨
ipinyd meia `iadl rxevnd jixvy dlerde z`hgd zepaxwy
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xcde"קלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc zezixk(iying meil)

,wtzqdl yiäàîeèaciny `ed llkdy ,dy`d z`neh iabl - §§¨
jk xg`e ,dawpl miireay e` xkfl reay dy`d d`nh dcild xg`
miyy e` xkfl mei dylye miyly mdy ,dxdh inca zayei `id
mpi` z`ln ini jeza d`ex dy`dy mincd lky ,dawpl mei dyye

,dze` mi`nhnøîà él äîxeaqi dn -,äãeäé éaøipyl yi m`d ©¦¨©©¦§¨
:wtqd iccv z` `xnbd zx`ane .`l e` xdeh ini oiprl z`ln ini

ïðéøîà éîc xn`p m`d -äãeäé éaø (eäì) øîà÷ àì ïàk ãò ¦¨§¦©©¨Ÿ¨¨©§©¦§¨
yéîc déúéìc ïàîk éðL ãìå,z`ln ini el oi`e ,epi`y ink aygp - ¨¨¥¦§©§¥¥¨¥

,ïaø÷ ïéðòì àlàcled `linne ,oaxwa aiign ipyd cled oi`y ¤¨§¦§©¨§¨
,oaxwn xhtp epi` ely z`ln ini jeza clepy iyilydc ïåékzrya ¥¨§

oiicr ipyd zciläàöé àìd dniizqd `l -áéø÷äì äéeàøL äòL Ÿ¨§¨¨¨¤§¨§©§¦
ïaø÷ dae ,dpey`xd dcild lrïëå ìéàBä,jky oeik -éðL ãìå ¨¨§¨¦§¥¨¨¥¦

éîc déúéìc ïàîkly oaxwa lelk `ede ,epi`y ink aygp - §©§¥¥¨¥
cled z` oaxwn xehtl envr ipta z`ln ini el oi`e ,oey`xd

.iyilydïéðòì ìáàini oipndéì àøéáñ àîéà ,äøäèå äàîeè £¨§¦§©§¨§¨¢¨¥¨§¦¨¥
éîc déúéàc ïàîkipyd cled s`y dcedi iax xaeqy xn`p `ny - §©§¦¥¨¥
,epyiy ink aygpéðLc äàîeè à÷ñôîecled ly d`nehd inie - ©§§¨§¨§¥¦

,cgi mipnp mpi`e ,oey`xd cled ly dxdhd ini z` miwiqtn ipyd
elipyd cled ly d`nehd ini xg`àlîîzniiqne dkiynn - §©¥

z` zepnløãäå ,ïBLàøc äøäè éîBéjk xg`e -äøäè éîBé äðBî ¥¨¢¨§¦©£©¨¥¨¢¨
àîìc Bà .éðMì,xn`p `ny e` -,äãeäé éaøìipyd clely xne`d ©¥¦¦§¨§©¦§¨
,z`ln ini oi`déì úéàc àeä àøîeçxingdl wx ok xaeq `ed - §¨§¦¥

,iyilyd cled lr sqep oaxw dkixvdleàëä ìáàoecipa ,o`k j` - £¨¨¨
ipyd cled ly d`nehd iniy xn`p m` ,dxdhe d`neh ini oipn ly
ini z` dnilyn `ide ,oey`xd ly dxdhd ini oipn z` miakrn

,ipyd ly d`nehd ini meiq ixg` oey`xd ly dxdhd,àeä àle÷¨
,oey`xd ly dxdhd inin melk dciqtn dpi` df ici lr ixdy

,mixedh dincy mini xzei dl yiy `vnpedéì úéì àle÷åoi`e - §¨¥¥
`ed `l` ,dxdh ini dl siqedle dfa lwdl yiy xaeq dcedi iax
ly dxdhd ini oipnl mb miaygp ipyd ly d`nehd iniy xaeq
ini oipnn ipyd ly d`neh ini mze` z` dciqtn `ide ,oey`xd
oey`xd ly minid mipeny miniizqnyke ,oey`xd ly dxdhd

.ipyl dxdh ini zepnl cin `id dligzn
:wtqd z` heytl dqpn `xnbdî àðeä áø øîàxirdàz ,àøeq ¨©©¨¥¨¨

,òîL,gqt oaxw iabl `ziixaa epipyïéèçBL ,úãìBéoaxw z` §©¤¤£¦
gqtdäéìò ïé÷øBæå,enc z` [dxear-]ì íéòaøà íBéazciløëæ §§¦¨¤¨§©§¨¦§¨¨

.äá÷ðì íéðBîL íBéáeixde ,ef `ziixa lr epdnzeïàk ãòseq cr - §§¦¦§¥¨©¨
,dawpl mipenyd e` xkfl mirax`d mei,àéä äàîèixdy`id §¥¨¦

mipenyd e` xkfl cg`e mirax`d meia dizepaxw z` `iadl dkixv
meia gqtd oaxw z` dxear aixwdl ozip cvike ,dawpl cg`e
.dz`neha oiicr `idyk ,dawpl mipenyd e` xkfl mirax`d

eef `iyew aeyiiaépî àä ,àcñç áø øîàdiepy in zrck - ¨©©¦§¨¨©¦
k ,ef `ziixaäãeäé éaøepzpyncïàîk éðL ãìå ,øîàc ,àeä ©¦§¨§¨©¨¨¥¦§©
éîc déúéìc`ziixaa xaecne ,z`ln ini el oi`e ,epi`y ink aygp - §¥¥¨¥

clepe oey`xd zcil xg` ipyd ddzyde ,mine`z dcliy ote`a
cg`e mirax` mei `ed ipyd ly mirax`d meidy `vnpe ,zxgnl
iaxl ixdy gqt oaxw dilr aixwdl ozip df ote`ae ,oey`xd ly
dyrz gqtd zaxwd xg` mei eze`ae ,oey`xd cledn mipen dcedi
`xnbd zniiqn .dlila gqtd on lek`l lkeze ,dxdhd zepaxw z`

:dzii`x z`úøîà éàåcéðL ãìå äãeäé éaøì déì àøéáñ äàîeèa §¦¨§©§§¨§¦¨¥§©¦§¨¨¨¥¦
éîc déúéàc ïàîkdxdhe d`neh ini oipn iably xn`z m`e - §©§¦¥¨¥

ely d`nehd inie ,ipyd cled z` miaiygny dcedi iax dcen
,dyw oiicr ok m` ,oey`xd ly xdehd ini z` mihrnnéëéä¥¦

dìò ïðéèçLgqtd z` dxear mihgey cvik -,íéòaøà íBéaixde ¨£¦©£¨§©§¨¦
äìëà àéöî àì énð àúøBàìmeid meiqa `edy ,gqt lila s` - §§¨©¦Ÿ¨§¨¨§¨

ixdy ,oaxwdn lek`l dleki dpi` ok mb ,ipyd zcill mirax`d
kly d`nehd ini ixg` cg` mei ekynp ipyd ly d`nehd iniy oei

eze` z` oey`xd ly dxdhd inil milydl `id dkixv ,oey`xd
mirax`d meia wxe ,dzxdh inin hriny ,ipyd ly d`neh mei

z` `iadl lkeze dzxdh ini eniizqi oey`xd zcill mipye
dxn` ji`e ,gqtd zxgnl xak edfe ,miycwa lek`le dizepaxw
zcill mirax`d meia gqtd z` aixwdl `id dlekiy `ziixad

.ipyddpéî òîL åàì àlàc ,o`kn gken i`ce -äàîeèìe äøäèì ¤¨¨§©¦¨§¨¢¨§§¨
ok mbäãeäé éaøì déì àøéáñyéîc déúéìc ïàîk éðL ãìåink - §¦¨¥§©¦§¨¨¨¥¦§©§¥¥¨¥

ly xdehd ini z` mihrnn ely d`nehd ini oi`e ,aygp `ed epi`y
`iadl `id dleki oey`xd zcill cg`e mirax`d meiae ,oey`xd
mei did oey`xd ly dxdhd ini rvn`ay s` ,xdhdle dpaxw z`

.ipyd zngn cg` d`neh
:`xnbd dgecCì àîéà íìBòìy xnel xyt` zn`a -äàîeèì §¨¥¨¨§§¨

éîc déúéàc ïàîk éðL ãìåc äãeäé éaøì déì àøéáñ äøäèìe- §¨¢¨§¦¨¥§©¦§¨§¨¨¥¦§©§¦¥¨¥
ink aygp ipyd cledy dcedi iax xaeq dxdhe d`neh ini oiprl

,oey`xd cled ly z`ln ini z` wiqtn `ede ,epyiyàéðz éëå§¦©§¨
àéäädleki mirax`d meiay ,gqt oiprl `ziixaa epipyy dne - ©¦

uexizk mine`z zcila llk xaecn `l ,dpaxw z` `iadl zcleid
zwqer `ziixade ,cg` cle ly dlibx dcila `l` `cqg axçñôa§¤©

,äàîeèa àaäzcleid s` dleki ,mi`nh mlek jk oiay oeike ©¨§§¨
.dly z`ln ini eniizqd `ly mbd ,eaixwdl

:digcd lr `xnbd ddnzäìëà éîez`ln ini jeza zclei ike - ¦¨§¨
,gqt oaxwn zlke`ïðúäådpyna(:dv migqt),,äàîeèa àaä çñt §¨§©¤©©¨§§¨

,zn i`nh xeaivd aexyk epiideúBcð úBáæå íéáæ epnî eìëàé àìŸŸ§¦¤¨¦§¨¦
,úBãìBéåz`neh iabl wx xn`p xeaiva d`neh ly xziddy oeik §§

`ziixady x`al ozip cvik ok m`e ,ze`nehd x`y iabl `le ,zn
gqta zwqer mirax`d meia zclei xear gqtd z` hegyl dxiznd

.dzcil z`neh zngn lek`l dleki dpi` ixde d`neha `ad
:`xnbd zvxznàéääzcleie dcp lr zxqe`d ,dpyn dze` - ©¦
,gqtdn lek`lïìéáè àì ék éìëà àìoeik gqtdn zelke` opi` - Ÿ¨§¦¦Ÿ§¦¨

,ozxdhl elah `l oiicryàéää àéðz ékdze`a epipyy dne - ¦©§¨©¦
`ziixaäéìò ïé÷øBæå ïéèçBLcmeia e` xkfl mirax`d meia §£¦§§¦¨¤¨

zngn epiid ,dawpl mipenydäìáè àäcdzxdhl dlah ixdy - §¨¨§¨
miycwa lek`l zi`yx dpi` oiicry `l` ,dzcill ipinyd meia
dizepaxw z` daixwd `ly onf lk mixetk zxqegn `idy oeik
`id zi`yx ,d`neha `a gqtdyk j` ,dzxdh ini z`ln xg`l

.epnn lek`l
:`xnbd dywnéëä éàdzliah zngn zxzen dzlik`y ,jk m` - ¦¨¦

xkfl mirax`d mein wxy `pzd xn` recn ,dzcill ipinyd meia
ixde ,lek`l zi`yx dawpl mipenyd e`àéæçc àeä dìéc éðéîMî¦§¦¦¦¨§©§¨

.lek`l `id zxzen ,dzxdhl dlahy ,dzcill ipinyd mein -
:`xnbd zvxznàéæç àì éðéîMî,ipinyd mein die`x `id oi` - ¦§¦¦Ÿ©§¨

c oeikéîc áæk áæc íBé ìeáè ,øáñ÷eilre ,iriayd meia lahy af - ¨¨©§§¨§¨¨¥
drwy `ly onf lk ,ezxdh miizqzy ick ynyd rwyzy oizndl
dilry oeik ,dlahy zcleia mb `linne ,xac lkl afk epic ynyd
,dzxdh z` milydl ick mipenyd e` mirax`d mei cr oizndl
dniizqd `l oiicre dlahy ,'mei leah'k elld minid lka dpic ixd
oaxwn lek`l dleki dpi`e ,d`nh zcleik dpic x`ype ,dzxdh
xaky ,mirax`d meia lek`l dl dxizd `ziixad eli`e .gqt

.dzxdh dniizqd
:`xnbd ddnzéëä éàdizepaxw d`iad `ly onf lky ,jk m` - ¦¨¦

,miycwa lek`l dleki dpi`àéæç àì énð íéòaøà íBéameia s` - §©§¨¦©¦Ÿ©§¨
d`ian ixdy ,gqtd z` lek`l die`x dpi` xkf zcill mirax`d
`ziixad dxn` recne ,cg`e mirax`d meia wx dizepaxw z`

:`xnbd zvxzn .gqtd z` `iadl dleki mirax`d meiayééàì- ¨¦
,daxc`àéæç íéòaøà íBéaoeik ,gqt oaxw z`adl `id die`x - §©§¨¦©§¨

cøáñ÷y `ziixad ly `pzdéîc áæk åàì áæc íéøetk øqeçî- ¨¨©§©¦¦§¨¨§¨¨¥
eilry s` ,afk epic oi` ,iriayd meia eyny aixrde lahy af
ef dy` s` `linne ,ipinyd meia zxgnl eizepaxw `iadl
`id die`x ,mei mipeny e` mirax` mdy ,dzxdh ini enlyedy
cr dzxdh zepaxw z` d`ian dpi`y s` ,gqt oaxw aixwdl
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המשך בעמוד גנד

oifge` mipy` cenr i sc ± oey`x wxtzereay

äãåäé áø øîà éì äî äàîåèá?xdeh ini oiprl ipyl z`ln dil zi` in Ðïáø÷ ïéðòì àìà äãåäé éáø øîà÷ àìoaxw onf jezae li`ed ,ipyl z`ln dil zilc `ed Ð

.clep oey`xäøäèå äàîåè ïéðòì ìáà.oey`x ly z`lnn oiwleqne ,eny lr d`nehd ini oi`xwpe ,oey`x ly oze` cal envrl dpen Ðéðùã äàîåè à÷ñôéîåz` Ð

.ipyl xdeh ini mini mipeny ipn xcde ,xwir `edc ,dcedi iaxl dil opiln `lc xyt` i` oey`xc z`ln `dc .oey`xc xdeh ini `lnne ,oey`x ly xdeh iniàîìã åà
äéì úéà àøîåç,dil zil `lew la` .dxdhe d`neh ini z`ln cr miycwa lek`l zakerne ,jli`e dzcil zryn ipyl dxdh inie d`neh ini aidie ,zepaxwl iyet`l Ð

ipyc eny lr oi`xwp d`nehd ini zeidl

.odizgz oey`xl dnlyd oixneb zeidl

inie ,inc dizilc o`nk inp `zlin i`dlc

ini ipyl ilnize ,opilnn `l oey`xc xdeh

`lew `zlin `dc .odizgz ipixg` xdeh

.dil zil `lewe ,dinc xdeh jix`dl `id

ixnbl lha ipy iedilc xninl `kil `de

`dc ,`id `lew inp `dc Ð z`ln zxezn

.miycwa mei zleah lek`l zxykn ok m`

,ipyl xdeh ini azinl zira jigxk lre

Ð xdeh ini znlyd oey`xl zadi i` jkld

.`id `lewïéèçåùmiwxefe gqtd z` Ð

jzrc `wlq `w .xkfl mirax` meia dilr

.xkfc xdeh inic mirax` meiaãò äá ïðéåäå
àéä äàîè ïàë.dxtk zxqegnc Ðáø øîà

ãìå øîàã àéä äãåäé éáø éðî àä àãñç
éîã äéúéìã ïàîë éðù`d miwene Ð

zcleia `zipznipye cg` meid ,mine`z

cg`e mirax` ied ipyc mirax`c .xgnl

lr dpaxw `iadl die`x meide ,oey`xl

elit`e dilr oihgeyc opireny`e .oey`xd

`iaz dgqt zhigy xg`le ,dxtk zxqegn

ipy cle ,`nl` .dgqt axrl lk`ze dzxtk

`dzy ,dilr akrn zeidl dizilc o`nk

.xgnl cr dly xdeh ini ekynie el dpen

äãåäé éáøì äéì àøéáñ äàîåèá úøîà éàå
éîã äéúéàã ïàîëely d`neh ini mexbl Ð

ikid Ð oey`x ly xdeh inil dnlyd

.dlk` `ivn `l inp `zxe`l ?opihgy

ly xdeh ini jix`dl mxb ipyd cledy

`ed oey`xl ipiny ixdy ,cg` mei oey`x

wiqtde ,`ed ez`neh inine ,ipyl iriay

mei cre ,enilydl dkixve oey`x ly epiipn

`iadl die`x dpi` oey`xl mipye mirax`

`zilc o`nk :dpin rny e`l `l` !dzxtk

ini oipnl ely dxdhe d`neh ini oilere ,inc

.oey`x ly xdeh'åë êì àîéà íìåòìÐ

`l` ,`nwezin ipy clea e`l `ziixa `idde

`d !jl `iywce .`nlrc zecle lka

gqta Ð `id mixetk zxqegn inp `zxe`l

ldwd aex `nhpc ,opiwqr d`neha `ad

.diabl d`neh i`xzyi`eåðîî åìëàé àì
'åëiabl Ð xeava d`neh i`xzyi` ikc Ð

:(h xacna) aizkc ,i`xzyi` zn z`neh

opiyxc dlre ,'ebe "ytpl `nh didi ik yi`"

.d`neha oiyer `l` oigcp xeav oi`e ,ipy gqtl dgcp yi` :(a,eq) migqtåìáè àìãá åìëàé àìzclei la` .elah `le dray extq `le ewqt e` ,daifn ewqt `lc Ð

.dzcill ipinya dlah `id Ð mirax` meiaéëä éà?dawpl mipeny e` xkfl mirax` mei hwp i`n` Ð!`ifg inp dzcill ipinynàéæç àì éîð íéòáøà íåéáelit` Ð

.d`neha `ad gqta lke` epi`e ,inc afk afc mixetk xqegn jzrc `wlq `we !dxtk `xqgin `dc ,`zxe`l.(a,fi) ipy wxt zligza ,miycw zhigya `axc `dáø øîà
éùàxn`c ,`id l`rnyi iaxe ,meia ea dilr oihgey Ð xkf dclie dpeixdl mirax` meia zcleia :dl miwen ikd `l` ,llk xdeh inic mirax` meia dl uxzn `l `ax Ð

.cg`e mipenyl dawp ziixa (`,l dcp) "dkizg zltnd" wxtaàúùáé.mc `la Ðøá÷ä.mgx Ðïéôåöø ïéá ìåëé.miizpia dlitd `ly oebk Ðïéøæåôî ïéám` oebk Ð

?miizpia oiwiqtnd ltpd z`neh inin cal ,dpey`xd dcill dxdh ly mei miyy dl enilyie ,ltpd z`neh dl ewiqti leki drax`e miyng seql dlitdøîåì ãåîìú
óåöø åìåë íåé äî íåé.dxdhl mitevx mlek Ð mei miyy s` ,xedh Ð xedh m`e ,`nh Ð `nh m` Ðïéøæåôî åäì úéà éîxdeh ini enlyn `le ,`ipn ipy cleen `d Ð

!mlerl oixfetn edl zgkyn `l jkld .oikled oexg` xg` `l` ,oey`xcàéä äãåäé éáø åàì àìà.oaxw oiprl xwir oey`x diciclc ,oey`xc xdeh ini dil zi`c Ð

oizipzna dil zi` `nlra `xneg dpin rnye ,`ipn ipXn `l` .oitevx oixedh dl zgkyn `l ok m`c ,oey`xl xdeh ini dil zil dxdhe d`neh oiprlc `kd opireny`e¦¥¦

ini azinl `ira xcdc ,`id `lewc ,dil zil Ð oixfetn ozepnl ,oey`xl xdeh ini milydl Ð d`neh iabl la` ,oey`xl ipnc `ed dicegl oaxw oiprle .zepaxw iyet`l

.ipyl xdehàéä ïðáø íìåòìinic ,`peeb i`dkae .dpey`x dawpc mipenyl mcew oilk xkf ly xdeh iniy ,dawp ly mipeny jeza xkf zcleia Ð oixfetn inc ikide Ð

mipeny xzal oinilyn `lc opireny`l `xw `z`e .oey`xc xdeh ini inely`l `irae ,epnil ipy cleenc opaxl edl zil Ð oey`xc xdeh inil mcew oilk ipy ly xdeh

.dpen ipyn `l` ,miizpia ewiqtdy xkfc d`neh ini dray cbpk dray dpey`x dcilcóåñ óåñmirax` o`k cre ,`ziinw dawpc mipeny oinlyc ikd zgkyn `l Ð

clel opaxc] (`lc meyn ipy cleel opiaxc) oeike xkfd zxivic mirax`e dawpc d`nehc xyr drax` dawpc drax`e miyng cr xkf zcil zgkyn `lc .oinly `l xkfc

.oixfetn zgkyn [`l ez mirax` oipen ipyïéîåàú úãìåéá.exarzpy Ðäøäè éîéì íéøùòì.ikdn ith e` ikdn xival oicd `edc ,`wec e`l mixyr Ð
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קלה oifge` mipy` cenr i sc ± oey`x wxtzereay

äãåäé áø øîà éì äî äàîåèá?xdeh ini oiprl ipyl z`ln dil zi` in Ðïáø÷ ïéðòì àìà äãåäé éáø øîà÷ àìoaxw onf jezae li`ed ,ipyl z`ln dil zilc `ed Ð

.clep oey`xäøäèå äàîåè ïéðòì ìáà.oey`x ly z`lnn oiwleqne ,eny lr d`nehd ini oi`xwpe ,oey`x ly oze` cal envrl dpen Ðéðùã äàîåè à÷ñôéîåz` Ð

.ipyl xdeh ini mini mipeny ipn xcde ,xwir `edc ,dcedi iaxl dil opiln `lc xyt` i` oey`xc z`ln `dc .oey`xc xdeh ini `lnne ,oey`x ly xdeh iniàîìã åà
äéì úéà àøîåç,dil zil `lew la` .dxdhe d`neh ini z`ln cr miycwa lek`l zakerne ,jli`e dzcil zryn ipyl dxdh inie d`neh ini aidie ,zepaxwl iyet`l Ð

ipyc eny lr oi`xwp d`nehd ini zeidl

.odizgz oey`xl dnlyd oixneb zeidl

inie ,inc dizilc o`nk inp `zlin i`dlc

ini ipyl ilnize ,opilnn `l oey`xc xdeh

`lew `zlin `dc .odizgz ipixg` xdeh

.dil zil `lewe ,dinc xdeh jix`dl `id

ixnbl lha ipy iedilc xninl `kil `de

`dc ,`id `lew inp `dc Ð z`ln zxezn

.miycwa mei zleah lek`l zxykn ok m`

,ipyl xdeh ini azinl zira jigxk lre

Ð xdeh ini znlyd oey`xl zadi i` jkld

.`id `lewïéèçåùmiwxefe gqtd z` Ð

jzrc `wlq `w .xkfl mirax` meia dilr

.xkfc xdeh inic mirax` meiaãò äá ïðéåäå
àéä äàîè ïàë.dxtk zxqegnc Ðáø øîà

ãìå øîàã àéä äãåäé éáø éðî àä àãñç
éîã äéúéìã ïàîë éðù`d miwene Ð

zcleia `zipznipye cg` meid ,mine`z

cg`e mirax` ied ipyc mirax`c .xgnl

lr dpaxw `iadl die`x meide ,oey`xl

elit`e dilr oihgeyc opireny`e .oey`xd

`iaz dgqt zhigy xg`le ,dxtk zxqegn

ipy cle ,`nl` .dgqt axrl lk`ze dzxtk

`dzy ,dilr akrn zeidl dizilc o`nk

.xgnl cr dly xdeh ini ekynie el dpen

äãåäé éáøì äéì àøéáñ äàîåèá úøîà éàå
éîã äéúéàã ïàîëely d`neh ini mexbl Ð

ikid Ð oey`x ly xdeh inil dnlyd

.dlk` `ivn `l inp `zxe`l ?opihgy

ly xdeh ini jix`dl mxb ipyd cledy

`ed oey`xl ipiny ixdy ,cg` mei oey`x

wiqtde ,`ed ez`neh inine ,ipyl iriay

mei cre ,enilydl dkixve oey`x ly epiipn

`iadl die`x dpi` oey`xl mipye mirax`

`zilc o`nk :dpin rny e`l `l` !dzxtk

ini oipnl ely dxdhe d`neh ini oilere ,inc

.oey`x ly xdeh'åë êì àîéà íìåòìÐ

`l` ,`nwezin ipy clea e`l `ziixa `idde

`d !jl `iywce .`nlrc zecle lka

gqta Ð `id mixetk zxqegn inp `zxe`l

ldwd aex `nhpc ,opiwqr d`neha `ad

.diabl d`neh i`xzyi`eåðîî åìëàé àì
'åëiabl Ð xeava d`neh i`xzyi` ikc Ð

:(h xacna) aizkc ,i`xzyi` zn z`neh

opiyxc dlre ,'ebe "ytpl `nh didi ik yi`"

.d`neha oiyer `l` oigcp xeav oi`e ,ipy gqtl dgcp yi` :(a,eq) migqtåìáè àìãá åìëàé àìzclei la` .elah `le dray extq `le ewqt e` ,daifn ewqt `lc Ð

.dzcill ipinya dlah `id Ð mirax` meiaéëä éà?dawpl mipeny e` xkfl mirax` mei hwp i`n` Ð!`ifg inp dzcill ipinynàéæç àì éîð íéòáøà íåéáelit` Ð

.d`neha `ad gqta lke` epi`e ,inc afk afc mixetk xqegn jzrc `wlq `we !dxtk `xqgin `dc ,`zxe`l.(a,fi) ipy wxt zligza ,miycw zhigya `axc `dáø øîà
éùàxn`c ,`id l`rnyi iaxe ,meia ea dilr oihgey Ð xkf dclie dpeixdl mirax` meia zcleia :dl miwen ikd `l` ,llk xdeh inic mirax` meia dl uxzn `l `ax Ð

.cg`e mipenyl dawp ziixa (`,l dcp) "dkizg zltnd" wxtaàúùáé.mc `la Ðøá÷ä.mgx Ðïéôåöø ïéá ìåëé.miizpia dlitd `ly oebk Ðïéøæåôî ïéám` oebk Ð

?miizpia oiwiqtnd ltpd z`neh inin cal ,dpey`xd dcill dxdh ly mei miyy dl enilyie ,ltpd z`neh dl ewiqti leki drax`e miyng seql dlitdøîåì ãåîìú
óåöø åìåë íåé äî íåé.dxdhl mitevx mlek Ð mei miyy s` ,xedh Ð xedh m`e ,`nh Ð `nh m` Ðïéøæåôî åäì úéà éîxdeh ini enlyn `le ,`ipn ipy cleen `d Ð

!mlerl oixfetn edl zgkyn `l jkld .oikled oexg` xg` `l` ,oey`xcàéä äãåäé éáø åàì àìà.oaxw oiprl xwir oey`x diciclc ,oey`xc xdeh ini dil zi`c Ð

oizipzna dil zi` `nlra `xneg dpin rnye ,`ipn ipXn `l` .oitevx oixedh dl zgkyn `l ok m`c ,oey`xl xdeh ini dil zil dxdhe d`neh oiprlc `kd opireny`e¦¥¦

ini azinl `ira xcdc ,`id `lewc ,dil zil Ð oixfetn ozepnl ,oey`xl xdeh ini milydl Ð d`neh iabl la` ,oey`xl ipnc `ed dicegl oaxw oiprle .zepaxw iyet`l

.ipyl xdehàéä ïðáø íìåòìinic ,`peeb i`dkae .dpey`x dawpc mipenyl mcew oilk xkf ly xdeh iniy ,dawp ly mipeny jeza xkf zcleia Ð oixfetn inc ikide Ð

mipeny xzal oinilyn `lc opireny`l `xw `z`e .oey`xc xdeh ini inely`l `irae ,epnil ipy cleenc opaxl edl zil Ð oey`xc xdeh inil mcew oilk ipy ly xdeh

.dpen ipyn `l` ,miizpia ewiqtdy xkfc d`neh ini dray cbpk dray dpey`x dcilcóåñ óåñmirax` o`k cre ,`ziinw dawpc mipeny oinlyc ikd zgkyn `l Ð

clel opaxc] (`lc meyn ipy cleel opiaxc) oeike xkfd zxivic mirax`e dawpc d`nehc xyr drax` dawpc drax`e miyng cr xkf zcil zgkyn `lc .oinly `l xkfc

.oixfetn zgkyn [`l ez mirax` oipen ipyïéîåàú úãìåéá.exarzpy Ðäøäè éîéì íéøùòì.ikdn ith e` ikdn xival oicd `edc ,`wec e`l mixyr Ð
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`oifgeקלו mipya cenr i sc ± oey`x wxtzereay

ïéøæåôî
ïéøæåôî [íãå÷ä ãåîòì êééù]inil xkfc d`neh ini dray dl ewqty ,xnelk Ð

cenlz ?dpey`xd dcill mipeny xg`l ipixg` dray dl aizile ,dawpc xdeh

."mei" :xnelïéøæåôî øëæã íéùìùmiyly jeza ipy dclie ,mine`z zclei oebk Ð

ini dray oebk ,dpey`xd dcill mirax` cal dray dl epzi leki ,oey`x xkfc

,oixfetn miyly eed `zydc ,ipyc d`neh

elr `ly ,miizpia d`neh ini ewiqtd ixdy

.[mcewd cenrl jiiy o`k cr] .oipnlúéà éî
ïéøæåôî åäìoeike !epn ipy clel `d Ð

,dil `nwe`ck ,inewe`l `kil xkf oey`xac

xdeh ini xzal oikyn oey`xc xdeh inic

.ipycàéä äãåäé éáø åàì àìàdpenc Ð

`nl` ,dl opiadi oitevxc xn`we ,oey`xl

.ipnc `ed ipynäéì úéà àøîåç äðéî òîùå
äéì úéì àìå÷oey`xc xdeh ini jix`dl Ð

ini dray cbpk mixg` drayl enilydy

`lewc ,ipyl xdeh ini aizen xcde ,d`neh

.`id `xizi'åë íéîé úùùdlitd oebk Ð

ody ,dawpc xdehc dylye miyy xg`l

cer zepnl dl dide .dzcill draye miray

dl epzi leki ,e`nhpe dlitde ,mini dyly

,e`nhpc dl` dyly cbpk mixg` dyly

"mei" aizk `l `kdc ?mixfetn dray eedpc

.oixfetn elit` rnync ,"mini" `l`úéà éî
ïéøæåôî åäìcle inie !epn ipy clel `d Ð

ly mipeny xg` miax mini oikyen df ipy

.dl zgkyn `l oixfetne ,dpey`x dawp

.'ek `id dcedi iax e`l `l`äðùî
ìå÷ä úòéîù."dl` lew drnye" Ð

ùã÷î úàîåèå.mizty iehae ,bbeya Ð

iab "`xwie" zyxta iccda iaizk edlek

ik ytp e`"c `xw `dc .cxeie dler oaxw

ycwn z`neha 'ebe "`nh xac lka rbz

`nw wxta yxtnck ,irzyn eiycwe

.(`,f) zereaycàøîâdayk Ð zexiyr

ilc ,dpei ipae mixez Ð zelc ,dxiry e`

.dti`d zixiyr Ð zelcéåèáå ìå÷ä úòéîù
åéùã÷å ùã÷î úàîåèå íéúôùyxtn Ð

.zelc ilcae zelca mi`iany "`xwie"aùé
'åë ïéàéáî íäî.onwl yxtn Ðúãìåé

úåøéùòáxez e` dpei oae ,dlerl yak Ð

.z`hglúåìãáåepiidc ,mixez izy Ð

.yak zgz serc dcixtäôéàä úéøéùò
ïéãéøô éðù úçú.mizy zgz zg` epiidc

òìñá éìò éøä.rlqa gwpd oaxwa Ð

,dpy oa yakl ixw dlek dxezd lkacn)

.(mipy izy oa li`c llknàðîçø áúëãî
sqka li`" :"`xwie"a zelirn my` iab Ð

.mirlq izy epiidc ,"milwyíéúòáøáow Ð

micixt izy iziinck epiidc ,xpic raexa

dpenye mirax` yi xpic raexa .mirax xyr dyy epiid ,xpic raexe ,mixpic drax` `edy rlqa xyr dyyn cg epiid Ð rlqa gwpd yak zgz ,xpic raexa zelca

,zehext izy wxhpewe ,wxhpew ipy qnqn ,zeqnqn ipy xqi`e ,oixqi` ipy oeicpete ,oeicpet izy drne .xpic sqk drn yy :(`,ai) oiyecwc `nw wxta opixn`ck ,zehext

ke .zehext dpenye mirax` eed Ð xpic raex `edy ,ivge drnle .drnl zehext mizye miyely epiidcdyyn cg iedn ira ,dti`d zixiyr epiidc ,zelc ilc :zxn`c oei

.dpenye mirax` ly xyr dyyn cg epiidc ,zehext yly ied dti`d zixiyrc gkzy` Ð zelca xyréìé úãìåéî àðúózgwpd dcixt `iznc ,zclein sili zelc Ð

.zehext drax`e mixyr `ede ,yaka mizye miyelyn cg epiidc ,rlqa gwpd yak zgz xpic ly zipinyaúåìãá øùò äùùî ãç éåä äîë úåìã éìã ïàë ãòåidpc Ð

`l` zelc ilc zgkyn `lc .lirl dl opiyxcck ,dl ztli li`e yakn jgxk lra Ð zcleia zgkyn `lc zelc ilc la` ,zclein mipye miylyn cg zelcc ztlic

xyr dyyn cg epiidc ,yakd zgz oicixt izy edcic zelcc ikid ike ,slin edcic zelcn zelc ilc jgxk lre ,eiycwe ycwn `nhnae mizty iehaae lewd zrinya

dhext ied xyr dyyn cg zelc ilc iziin ike ,zehext drax`e mixyr epiidc ,xpic ly zipiny Ð zg` dcixt `idy zcleia oebk ,`nlra zelca zgky`c idpe .zelca

.`blteéìé úãìåéî äìåëómiylyn cg ded inp zelc ilc Ð zexiyrc mipye miylyn cg` zelc da ogky`c ikid ikc .mzdn sili zelc ilc da oi`c ab lr s`e Ð

.mipye miylyn cg epiidc ,`rax ikp dhext Ð zelc ilce ,zehext drax`e mixyr eed ikd zcleic zelce .zelcc mipyeäðùîdayk epiidc ,`id dawp cigi z`hg lk

.dxiry e`ïáø÷áå úåëîá ïéåùm`e .oiyperd lkl yi`l dy` aezkd deyd 'ebe "mc`d z`hg lkn eyri ik dy` e` yi`" :ol `niiwck ,oiwel Ð odipy oicifn m` Ð

.z`hg ezbby Ð zxk epecfy lke ,"zeyerd zeytpd ezxkpe" aizkc ,cifna zxk aizk ediieexzac .oaxw oi`ian Ð mdipy oibbey'åë äçôùáåyi`de dwel dy`dy Ð

.`xnba yxtnck ,my`aøîåâë äøòî ïäá äùò ïìåë úåéøòä ìë.(a,bp) "eznai lr `ad" wxta ,zenai zkqna Ð
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,xgaend on devnl rlqa edpewy `ed zelibx Ð rlqa yak xn`wc `d :xnel yie

z`hg la` .`ed `ziixe`cnc ,milwy sqk jixv my` la` .ibq zegta la`

jkl Ð opaxcn wx ,xeriy dl oi` `ziixe`c

,`wpc cr ibq zegtae ,rlqa dlgzkl devn

lkne .`piixar ixwin `wpcn zegt la`

`wpcn zegta mipny mde elfed m` ,mewn
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.ipyd zcil zngn
'z`ln ini' yi dcedi iax zrcly jkl ztqep di`x d`ian `xnbd

:dxdhe d`neh oiprl ipyd cleléMà áø øîà ãBòådi`x yiy §¨©©©¦
,xaclòîL àzweqta xn`p ,ef `ziixan(d ai `xwie)clz dawp m`e' ¨§©§¦§¥¨¥¥

,'dxdh inC lr aWY mini zWWe mFi miXWe DzCpM miraW d`nhe§¨§¨§ª©¦§¦¨¨§¦¦§¥¤¨¦¥¥©§¥¨¢¨
,`ziixad zxxane'íéîé úLLå'xg`l mipnpy ,weqta mixen`d §¥¤¨¦

,mipey`xd mei miyyìBëémipnp el` miniy xnel ziidïéôeöø ïéa ¨¥§¦
,ïéøfeôî ïéáedwiqtd dxdh ini ly el` mini dyy rvn`a m`y ¥§¨¦

seqa dxdh ini mze` z` milyz ,zxg` dcil zngny d`neh inia
,'mini zWWe' oeyl `l` 'mei' oeyl xn`p `l o`k ixdy ,dzxdh ini§¥¤¨¦

,mixfetn rnyn 'mini'eïlek íéMM äî ,'íéML' øîBì ãeîìz©§©¦¦©¦¦¨
,ïéôeöølirl epyxcy enk(`"r),'mFi' dlinl zekinqa exn`py jkn §¦

,sevx eleky,ïéôeöø ïlek äML óàinia rvn`a dwiqtd m`e ©¦¨¨§¦
yie .mini mze` z` dnilyn dpi` zxg` dcil zngny d`neh

,xxalépî,`ziixad dzpyp in zrck -àîéìéàkïðaø,epzpyn ly ©¦¦¥¨©¨¨
,dyw ok m`ïéøfeôî ïðaøì eäì úéà éîmikiiy minkg zrcl ike - ¦¦§§©¨¨§¨¦

,mixfetn miniàéðî éðL ãìåì ïðaø éøîàämixaeq md `lde - ¨¨§¦©¨¨§¨¨¥¦¨§¨
dxdhd ini ewqti `l mlerle ,ipyd cledn mipnp 'z`ln ini'y

.zxg` dcil zngnåàì àlàk ef `ziixa i`ce -,àéä äãeäé éaø ¤¨¨©¦§¨¦
,oey`xd cledn mipnp 'z`ln ini'y xne`ddpéî òîLewxy §©¦¨

,déì úéà àøîeçla`,déì úéì àle÷ly dxdh ini oiprl okle §¨¦¥¨¥¥
ini z` miwiqtn ipyd ly d`nehd iniy mixne` oi` oey`xd

:`xnbd zxne` .oey`xd ly dxdhddpéî òîLo`kn gken ok` - §©¦¨
'z`ln ini' jeza sqep cle zcleid dy` dcedi iax zrcly ,df xac
ini `l` ,dzxdh ini oipn z` dwiqtn dpi` ,oey`xd cled ly
,oey`xd ly dxdhd ini oipnl s` miler ipyd cled ly d`nehd

.ipyd clel dxdh ini dpen ,oey`xd ly 'z`ln ini' mez ixg`e

äðùî
lirl dpyna x`azd(.h),cxeie dler oaxw mi`iand dyng yiy

zhxtn epzpyn ,xiyr oial ipr oia dxezd ea dwligy oaxw epiide
:df oaxwa miaiigd md inìò ,ãøBéå äìBò ïaø÷ ïéàéáî elà¥§¦¦¨§©¤§¥©

ìB÷ úòéîLm`y exiag eriaydy ,dreay lew zrinya `hegd - §¦©
,zecr el rci zn`ae ,rcei epi`y raype ,el ciriy zecr el rcei

xn`pyd `xwie)(`d`x F` cr `Ede dl` lFw drnWe `hgz iM Wtpe'§¤¤¦¤¡¨§¨§¨¨¨§¥¨¨
.'FpFr `Upe ciBi `l m` rci F`íéúôN éeha ìòåeiztya `hand - ¨¨¦Ÿ©¦§¨¨£§©¦§¨©¦

xn`py ,xwy zreay xac(c d my)miztUa `Hal raXz iM Wtp F`'¤¤¦¦¨©§©¥¦§¨©¦
`Ede EPOn mlrpe draWA mc`d `Hai xW` lkl aihidl F` rxdl§¨©§¥¦§Ÿ£¤§©¥¨¨¨¦§ª¨§¤§©¦¤§

.'dN`n zg`l mW`e rciåéLã÷å Lc÷î úàîeè ìòåqpkpd - ¨©§¨¥§©©¥¥¤§©§©¦§¨§¨¨¨
xn`py ,d`neha ycw lk`y e` ,ycwnd zial d`neha(b-a d my)

zlapA F` d`nh dIg zlapa F` `nh xaC lkA rBY xW` Wtp F`'¤¤£¤¦©§¨¨¨¨¥§¦§©©¨§¥¨§¦§©
F` ,mW`e `nh `Ede EPOn mlrpe `nh uxW zlapA F` d`nh dndA§¥¨§¥¨§¦§©¤¤¨¥§¤§©¦¤§¨¥§¨¥
`Ede EPOn mlrpe DA `nhi xW` Fz`nh lkl mc` z`nhA rBi ik¦¦©§ª§©¨¨§Ÿª§¨£¤¦§¨¨§¤§©¦¤§
dyxtd meiqa dxeza xn`p el`d mi`hgd zyly lre .'mW`e rcï©§¨¥

(`i ,f-d d my)'dl FnW` z` `iade ,'ebe dN`n zg`l mW`i ik dide'§¨¨¦¤§©§©©¥¥¤§¥¦¤£¨©
z`Hgl miGr zxirU F` dAUM o`Sd on dawp `hg xW` Fz`Hg lr©©¨£¤¨¨§¥¨¦©Ÿ¦§¨§¦©¦¦§©¨
mixz iYW `hg xW` FnW` z` `iade dU iC Fci riBz `l m`e ,'ebe§¦Ÿ©¦©¨¥¤§¥¦¤£¨£¤¨¨§¥Ÿ¦
Fci biVz `l m`e ,'ebe dlrl cg`e z`Hgl cg` 'dl dpFi ipa ipW F`§¥§¥¨©¤¨§©¨§¤¨§Ÿ¨§¦Ÿ©¦¨

zxiUr `hg xW` FpAxw z` `iade dpFi ipa ipWl F` mixz iYWl¦§¥Ÿ¦¦§¥§¥¨§¥¦¤¨§¨£¤¨¨£¦¦
iM dpal dilr oYi `le onW dilr miUi `l z`Hgl zlq dt`d̈¥¨Ÿ¤§©¨Ÿ¨¦¨¤¨¤¤§Ÿ¦¥¨¤¨§Ÿ¨¦

.'`id z`Hg©¨¦
:cxeie dler oaxw mi`iand z` zepnl dpynd dkiynn,úãìBiäå§©¤¤

xn`py(g ,e ai my)oA UaM `iaY zal F` oal Dxdh ini z`lnaE'¦§Ÿ§¥¨¢¨§¥§©¨¦¤¤¤
odMd l` crFn ld` gzR l` z`Hgl xz F` dpFi oaE dlrl FzpW§¨§Ÿ¨¤¨Ÿ§©¨¤¤©Ÿ¤¥¤©Ÿ¥
dpFi ipA ipW F` mixz iYW dgwle dU iC Dci `vnz `l m`e ,'ebe§¦Ÿ¦§¨¨¨¥¤§¨§¨§¥Ÿ¦§¥§¥¨

.'dxdhe odMd dilr xRke z`Hgl cg`e dlrl cg`òøBönäå ¤¨§Ÿ¨§¤¨§©¨§¦¤¨¤¨©Ÿ¥§¨¥¨§©§¨
xn`py ,ezxdh meia zepaxw `iany(ak-`k ,i ci my)ipinXd mFIaE'©©§¦¦

dWlWE dninY DzpW zA zg` dUake mninY miUak ipW gTi¦©§¥§¨¦§¦¦§©§¨©©©§¨¨§¦¨§Ÿ¨
oi`e `Ed lC m`e ,'ebe onW cg` ble onXa dlElA dgpn zlq mipxUr¤§Ÿ¦Ÿ¤¦§¨§¨©¤¤§Ÿ¤¨¨¤§¦©§¥
zlq oFxVre eilr xRkl dtEpzl mW` cg` UaM gwle zbVn Fcï©¤¤§¨©¤¤¤¨¨¨¦§¨§©¥¨¨§¦¨Ÿ¤
xW` dpFi ipA ipW F` mixz iYWE ,onW ble dgpnl onXA lElA cg ¤̀¨¨©¤¤§¦§¨§Ÿ¨¤§¥Ÿ¦§¥§¥¨£¤

.'dlr cg`de z`Hg cg` dide Fci biVY©¦¨§¨¨¤¨©¨§¨¤¨Ÿ¨

àøîâ
e` dyak `ede ,xiyr oaxw .` :zebxc yly yi cxeie dler oaxwa
,zelc ilc oaxw .b .dpei ipa e` mixez `ede ,zelc oaxw .a .dxiry
yiy x`ean da ,`ziixa d`ian `xnbd .zleq dti`d zixiyr `ede
yie ,lce xiyrl wx wlegny yi ,'cxeie dler oaxw' ipin ipy

:zelc ilce ,lc ,xiyrl wlegnyïðaø eðz,`ziixaaLéoaxwa ¨©¨¨¥
y in cxeie dlerLéå ,úelãa àéáî Léå ,úeøéLòå úelãa àéáî¥¦§©©£¦§¥¥¦§©§¥

.úelc élãa àéáî:`ziixad zhxtneúelãa äàéáî úãìBé ¥¦§©¥©¤¤§¦¨§©
,úeøéLòåe ,zelc ilc da oi`e,úelãa àéáî òøBöîilc ea oi`e ©£¦§¨¥¦§©

zelcla` .åéLã÷å Lc÷î úàîeèå íéúôN éeháe ìBwä úòéîL§¦©©¦§¨©¦§§©¦§¨§¨¨¨
ïéàéáîmb,úelãa,dpei ipa e` mixez epiideåa mb,úelã élãefe §¦¦§©§©¥©

.zleq dti`d zixiyr
:df oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbdCãéà àéðzepipy - ©§¨¦¨

,zxg` `ziixaaúçz íéðL àéáî Lé ,ãçà úçz ãçà àéáî Lé¥¥¦¤¨©©¤¨¥¥¦§©¦©©
,íéðL úçz ãçà àéáî Lé ,ãçà úçz íéðL àéáî Lé ,íéðL§©¦¥¥¦§©¦©©¤¨¥¥¦¤¨©©§©¦

eäôéàä úéøéNòì ãîì äzà ïàkîzipwpy.äèeøôa ¦¨©¨¨¥©£¦¦¨¥¨¦§¨
:`ziixaa xen`d z` `xnbd zx`anúãìBé,dlcúçà' äàéáî ¤¤§¦¨©©

,'úçà úçzepiideóBòc úçà äãéøtzeterd ipy oian cg` - ©©©©§¦¨©©§
,dlerl `ad serd `ede ,d`ian `idyNák úçzdzidy dlerl ©©¤¤

edf 'mipy zgz mipy `ian yi'e .dxiyr dzid m` `iadl dkixv
,òøBöî`ianyïéãéøô ézLcg`e z`hgl cg` ,zeter ipy - §¨§¥§¦¦
,dlerlíéNáë éðL úçzzgz mipy' .xiyr did m` `ian didy ©©§¥§¨¦

edf ,'cg`ìBwä úòéîL,zecrd zreay lyíéúôN éeháezreay - §¦©©¦§¨©¦
,iehia,åéLã÷å Lc÷î úàîeèåy,ïéãéøô ézL ïéàéáîz`hgl cg` §§©¦§¨§¨¨¨§¦¦§¥§¦¦

,dlerl cg`eúçà äNák úçz.xiyrd `iany z`hglålr ©©¦§¨©©§
el` mi`hgäôéàä úéøéNò úelã élãa ïéàéáî,cg` dfyúçz §¦¦§©¥©£¦¦¨¥¨©©
,ïéãéøô ézL.mipy zgz cg` `ziixaa xn`py dn dfe lcd `iany §¥§¦¦

:`ziixad meiq z` zx`an `xnbdéðz÷,`ziixaaãîì äzà ïàkî ¨¨¥¦¨©¨¨¥
äôéàä úéøéNòì,zelc ilca mi`iany ,zleqàéäLzipwp ©£¦¦¨¥¨¤¦

.äèeøôa:`xnbd zx`anïìðî,df oic cnlp oipn -,ïðaø eðúc ¦§¨§¨¨§¨©¨¨
éìò éøä' øîBàädpwpy oaxw,'çaænì òìñaoaxw dfi` yxit `le ¨¥£¥¨©§¤©©¦§¥©

,rlqa `iadl eilr,Nák àéáîoeikáø÷ øác ïéàL`weecòìña ¥¦¤¤¤¥¨¨¨¥§¤©
éànî .Nák àlà,rlqa axw yaky micnel okidne -øîàcî ¤¨¤¤¦©¦§¨©

àðîçøy dxezd dxn`y jkn -íLà ìéàmiizpy oa zeidl jixvy ©£¨¨¥¨¨
dpwpóñëa,íéì÷L,mirlq ipya epiideììkî,o`kn cenll yi - §¤¤§¨¦¦§¨

äðL ïa Náëcdpwp,òìña,dpy oa yak `iadl yi zepaxwl ixde §¤¤¤¨¨§¤©
áéúëcîdxezd dxn`y jkn -(ai e xacna)`iadl yiyïa Nák' ¦¦§¦¤¤¤
'BúðLzivgn eieey mb jk li`d ly elibn zivgn `ed yaky oeike §¨

.li`d onïðúedpyna(.g lirl)ipy e` mixez izy ly mxign iabl §©
,zelc oaxw dfy ,dpei ipa'íéúòáøa íBia Ba ïépé÷ eãîò'didy - ¨§¦¦©§¦§¨¨¦

,xiyr oaxwy `vnp ,xpic rax ,zeter ipy ea yiy ,ow ly exign
ly epaxw eli`e ,mixpic drax` ea yiy ,rlq exign ,yak `edy

,xpic rax exign ,ow `edy ,lcúelãc déìò àðîçø ñçcîejkne - ¦§¨©£¨¨£¥§©
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xcde"קלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `i sc zezixk(iyiy meil)

Ldtexg dgtya,ââBMk ãéænä úà da äNòbbey oiae cifn oiay ¤¨¨¨¤©¥¦©¥
oaxw aiig epi`y zeixr x`ya ok oi`y dn ,my` oaxwa yi`d aiig

.bbeyd lr `l`
:dpynd zxxan .'dtexg dgty' `id dn dzr zx`an dpyndBæéà¥

`idäçôL,dtexg,ïéøBç úa déöçå äçôL déöçL ìkoebk ¦§¨Ÿ¤¤§¨¦§¨§¤§¨©¦
,dxxgy mdn cg`e ,zetzeya mc` ipa ipyl zkiiy dzidyøîàpL¤¤¡©

(k hi `xwie),'äúcôð àì äcôäå'dpi`e zvwna diect `idy epiide §¨§¥Ÿ¦§¨¨
,oixeg za divge dgty divgy ina jiiy df xace ,zvwna diect

,øîBà ìàòîLé éaø .äãeäé éaø éøácdtexg dgtyäçôL àéä Bæ ¦§¥©¦§¨©¦¦§¨¥¥¦¦§¨
úéàcå.llk zxxgeyn dpi`y ,dxenb ziprpk dgty -øæòéìà éaø ©¨¦©¦¡¦¤¤

øîBà á÷òé ïa,`nw `pz zrckìkdúBLøBôî úBéøòody ,dxeza ¤©£Ÿ¥¨£¨§¨
,oixeg zepaøeiLåjgxk lre ,dxeza dxen`d ef dgty dxiizype - §¦

e ,zeixrd x`yn `id dpeyneðì ïéàzeaxlàlà`idy efdéöç ¥¨¤¨¤§¨
.ïéøBç úa déöçå äçôL¦§¨§¤§¨©¦

àøîâ
zxxan .'zekna dy`l yi`d z` deyd `l dgtyae' :dpyna epipy

:`xnbdïìðîepl oipn -é÷ì àì àeäå é÷ì àéäcdgtydy - §¨¨§¦¨¦§Ÿ¨¥
:`xnbd zx`an .dwel epi` yi`de dwel dtexgdïðaø eðúc§¨©¨¨

weqta xn`p ,`ziixaa(k hi my),ä÷Bì àéäL ãnìî ,'äéäz úøBwa'¦¤¦§¤§©¥¤¦¨
`ziixad dkiynn .weqtdn z`f micnel cvik oldl x`eaiy enke

,zxne`eìBëéeidiy xnel ziid,'äéäz' øîBì ãeîìz ,ïé÷Bì ïäéðL ¨§¥¤¦©§©¦§¤
wxy cnll dawp oeylaå ,ä÷Bì àéäeli`.ä÷Bì Bðéà àeädxe`kl ¦¨§¥¤

,'didz zxewa' weqtd oeyl z` dyxce dgzt `ziixad ixdy ,dyw
ok m`e ,dawp oeyla weqtd xn`py oeik epiide ,dwel `idy o`kn
dycig dn ,cere .'oiwel odipy leki' dzywde `ziixad dxfg dn
eprci okl mcew xak ixde ,'didz xnel cenlz' dvexiza `ziixad

xpl jexra x`iae .dawp oeyla weqtd azkpy(leki d"c)zn`ay ,
cd xn`py jkn `ziixad z`f dyxc dligzaj` ,dawp oeyla oi

,dxezay miyperd lkl dfl df dy`e yi` eywedy oeik ,dl dywed
mb xn`p `ed mewn lkne xkf oeyla yperd xn`p zexiard lkay
yperd z` dxezd dazky s`y xn`p o`k mb ok m` ,dy` iabl
cenlz' `ziixad dvxiz df lre .xkfa mb jiiy `ed dawp oeyla
oeyla dxezd dazk miyperd lk z`y oeik ,xnelk ,'didz xnel
dxezd d`a i`ce ,dawp oeyla z`f dazke dzpiy o`ke ,xkf
dxezd dzid miwel mdipy eid eli`y] dwel `id wxy epicnll
lk enk ,llka dy`d s`y micnel epiide ,xkf oeyl zazek

.[dxezay miyperd
:`xnbd zxxanïéãäc ïépîely ef daizy -'úøBwa'dxen`d ¦©¦§¨¥¦¤

,weqtaàeä úB÷ìîc àðLéìjkn dcnle ,zewln oeyl `id - ¦§¨§©§
:`xnbd zx`an .dwel dgtyd wxy `ziixad,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨

`id 'zxFTA' oeyld zernynéàø÷a àäzllka dgtyd didz - ¦¤§¥¦§¨¥
epiide ,mixac mdilr mi`xewy el`àéðúãkdrya ,`ziixaa ¦§©§¨

,zewln aiegnd z` miwlnyàø÷î ïéðéicä ìBãbly miweqtd z` §©©¨¦©§¥
,dgkezdéðLmipiicaäðBî,ezewldl mikixvy zewlnd oipn z` ¥¦¤

eéLéìLmipiicayøîBàoic zia gilyl.'eäkä' §¦¦¥©¥
:sqep xe`iaäéäz øewéáa ,øîBà éMà áøaeygle xwal jxev yi - ©©¦¥§¦¦§¤

,lawl dleki `id zewln dnkïðúãkdpyna(.ak zekn)mc` iabl §¦§©
,zewln ryze miyly zewll leki epi`e zewln aiigzdy

,zeni `le zewll leki `ed dnk eze` micne`ykBúBà ïéãîBà ïéà¥§¦
àlàxtqnlzLäì ïéeàøä úBkîLdpeny oebk ylyl wlgzdl - ¤¨©¨§¦§¦§©¥

eixeg`n yily ipy ezewldl mikixvy oeik ,zg`e mixyr e` dxyr
oigadle xwal mikixvy jk lr fnxn 'zxewa' oeyle ,eiptl yilye

.lawl dleki `id zewln dnk
:dtexg dgty oipra `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz,`ziixaa ¨©¨¨

äMàäL ïîæadlrapy dtexgd dgtyd -,ä÷Bì`idyk epiide ¦§©¤¨¦¨¨
,oiyper zae dlecbLéàälread -ïaø÷ àéáîm` la` ,my`ïéà ¨¦¥¦¨§¨¥

,ä÷Bì äMàä,dphw dgtydyk epiide,ïaø÷ àéáî Léàä ïéàs` ¨¦¨¨¥¨¦¥¦¨§¨

.miyper xae lecb `edy
:`xnbd zxxanïìðîyi`d ly oaxwd aeigy ,df llk epl oipn - §¨¨

:`xnbd zx`an .dy`d ly zewlnd aeiga ielzáéúëc ,àáø øîà̈©¨¨¦§¦
dtexg dgty zyxta(k hi `xwie)úáëL äMà úà ákLé ék Léàå'§¦¦¦§©¤¦¨¦§©

àì äLôeç Bà äúcôð àì äcôäå Léàì úôøçð äçôL àéäå òøæ¤©§¦¦§¨¤¡¤¤§¦§¨§¥Ÿ¦§¨¨§¨Ÿ
,'dì ïzð,x`al yieàø÷ éòzLî à÷ Léàa àëä ãò éãkîixd - ¦©¨¦§¦©¨¨§¦¨¦§¨¥§¨

ok m`e ,yi`a weqtd wqr dzr cráBzëðaezkzy ie`x did - ¦§
dligz dxezd,''äì BîLà úà àéáäå'aiigy ,yi`d ly epic dfy §¥¦¤£¨©

,my`a,'äéäz úøBwa' áBzëì óBqáìezewln aeig lr cnln dfy §©¦§¦¤¦§¤
,dy`aàLéøa àðîçø áúk éànàdligza dxezd dazk recne - ©©¨©©£¨¨§¥¨

'äéäz úøBwa'dy`a zewln aeig lr cnln dfyåwxáúk óBqáì ¦¤¦§¤§§©¨©
''äì BîLà úà àéáäå'c jkn yexcl yi ,yi`d ly epic dfyéëä §¥¦¤£¨©¨¦

øîà÷,weqtd zpeek `id jk -àéä äéäz úøBwa íàlr m` - ¨¨©¦¦¤¦§¤¦
yi`d ly oicd xn`p f` ,zewln aeig didi dy`dúà àéáäå'§¥¦¤

úøBwa äéäz àì íàå ,''äì BîLàlr zewln aeig oi` m` j` - £¨©§¦Ÿ¦§¤¦¤
,dy`dà úà àeä àéáé àì,BîLmy`d aeigy `ziixaa x`eanke Ÿ¨¦¤£¨

.dy`d lr zewln aeig yiyk wx `ed yi`d lr
zl`ey .dwel dy`de my` `ian yi`dy oipn xxal zxfeg `xnbd

:`xnbdàîéày ,xn`p `ny -àeä,yi`d -àø÷ déèòîhrin - ¥¨©£¥§¨
,dawp oeyla 'didY zxTA' xn`py jka zewlnn aezkd eze`ìáà ¦Ÿ¤¦§¤£¨

ïaø÷ éúéúå é÷ìéz ,àéädaiyn .my` oaxw `iaz mbe dwlz mb - ¦¦§¥§©§¥¨§¨
:`xnbdáéúk ''äì BîLà úà àéáäå'dxezd dazky jkne ,weqta §¥¦¤£¨©§¦

.dy`d `le ,oaxwa aiig yi`d wxy cenll yi ,'`iade' ,xkf oeyl§¥¦
:dtexg dgtya sqep oic d`ian `xnbdíìBòì ,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨§¨

áéiç Bðéà,dtexg dgty my`,ãáìa äìeòa äçôL ìò àlà ¥©¨¤¨©¦§¨§¨¦§©
øîàpL(my),'Léàì úôøçð äçôL àéäå'dzpzypy epiid 'ztxgp'e ¤¤¡©§¦¦§¨¤¡¤¤§¦

.d`xapy itkn dze` dzpiy dlirady epiide ,dziixan
:`xnbd zxxanòîLî éàîe,df xac cenll yi okidne -éàäc ©©§©§©

àeä ééepLc àðLéì 'úôøçð'itkn iepiy oeyl `ed 'ztxgp'y - ¤¡¤¤¦§¨§¦¥
:`xnbd zx`an .didyáéúëc(hi fi 'a l`eny),'úBôéøä åéìò çèLzå' ¦§¦©¦§©¨¨¨¦

xewn .dyizkd ici lr mziixan epzydy zeyezk mihig epiide
:sqep,àîéà úéòaàåxn`py(ak fk ilyn)LBzëz íà'z`ìéåàä §¦¨¥¥¨¦¦§¤¨¡¦

éìòa úBôéøä CBúa Lzënam` mb xnelk ,'FYlE` eilrn xEqz `l ©©§¥§¨¦©¡¦Ÿ¨¥¨¨¦©§
z` ea mikny ilkd `edy ,'ilr'a mihigd mr cgi epxqiize edkz
eilrn xeqz `l ,dtilwd z` mdn xiqdl ick zyzkna mihigd
oeyl `ed 'ztxgp' mb jke ,iepiy oeyl `ed 'zetix'y ixd .ezlei`

.iepiy
l`xyi elry xg`l :dtexg dgty oipra weqt zyxec `xnbd
e`ypy mdn miax eid ,ipyd ycwnd zia z` zepal laa zelbn
,miypd z` e`iveiy mze` riayd xteqd `xfre ,zeixkp miyp

weqta xn`pe(hi-gi i `xfr)miWp EaiWd xW` mipdMd ipAn `vOIe'©¦¨¥¦§¥©Ÿ£¦£¤Ÿ¦¨¦
,dilcbE aixie xfril`e diUrn eig`e wcvFi oA rEWi ipAn zFIxkp̈§¦¦§¥¥©¤¨¨§¤¨©£¥¨¤¡¦¤¤§¨¦§©§¨
øîà ,'íúîLà ìò ïàö ìéà íéîLàå íäéLð àéöBäì íãé eðziå©¦§¨¨§¦§¥¤©£¥¦¥Ÿ©©§¨¨¨©

,àcñç áødf weqtïlekL ãnìî,weqta miiepnd mze` lk - ©¦§¨§©¥¤¨
,eìòa úBôeøç úBçôL,my` oaxw `iadl mdilr lhen did okle §¨£¨£

.weqta xen`k
:dpyna epipyäçôL éäBæéà[dtexg],'åëdivge dgty divgy lk ¥¦¦§¨

l`rnyi iax .dcedi iax ixac .dzctp `l dctde xn`py ,oixeg za
zeixr lk ,xne` awri oa xfril` iax .zi`ce dgty `id ef ,xne`

.oixeg za divge dgty divg `l` epl oi` xeiye zeyxetn
:ef mi`pz zwelgn oipra `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðzxn`p ¨©¨¨

weqtahi `xwie)(k,'äcôäå'ef oeyl itleìBëéy xnel ziiddlek §¨§¥¨¨
,zxxgeyne diectøîBì ãeîìzweqta xn`p jkl -.'äúcôð àì' ©§©Ÿ¦§¨¨

ìBëéy xn`z `ny -äúcôð àì,dxenb dgty `ide ,llkãeîìz ¨Ÿ¦§¨¨©§
ãöék àä ,'äcôäå' øîBìa ,weqtd xn`p ote` dfi`a -dðéàå äéeãt ©§¨§¥¨¥©§¨§¥¨

,äéeãtepiideãáòì úñøBàîe ,ïéøBç úa dééöçå äçôL déöç §¨¤§¨¦§¨§¤§¨©¦§¤¤§¤¤
,éøáò`linne ,oixeg zaa oiae ziprpk dgtya oia miqtez eiyeciwy ¦§¦

,oixeg za divge dgty divgy ,ef dy` qx`l `ed lekiéaø éøác¦§¥©¦
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קלט oifge` mipy` cenr `i sc ± oey`x wxtzereay

äçôùáå.rixfdl die`xy ,da aizk "rxf zaky"c .d`ia xnb lr `l` aiig epi` Ð

äàéáå äàéá ìë ìò áééç úåéøòä ìëåzezixk) oiwxita lirl exn` dgtyae Ð

.daxd ze`ia lr cg` oaxw `iany (a,häçôù øîåà ìàòîùé éáø.dxenb Ðìë
úåùøåôî úåéøòädivg ,`id dpeyn i`ce efe .epl oi` xeiye ,oixeg zepa ody Ð

.oixeg za divge dgtyàøîâàäú
äàéø÷áz` 'd `ltde" :dilr oixew ody Ð

zekn zkqna oiweld lr oixew oky ,"jzekn

.(a,ak)äéäú úøå÷áádleki dpi` m`y Ð

xewaa dze` oicne` ,mirax` lawl

.daygnaeùìúùäì úåéåàøä úåëîoebk Ð

mixyr e` ,zg`e mixyr e` ,dxyr dpeny

eiptln) zeci izy eze` oikn eidy .rax`e

,[eiptln zg`e eixg`ln] (eixg`n zg`e

.(`,bk) zekn zkqna dl opitli `xwneïîæá
ä÷åì äùàäùoiyper zae `id dlecby Ð

.`idàø÷ äéèòéî àåä àîéàxcdn Ð

yi`l dy` deyd `l :ipzwc oizipzn`

,zewlnn `xw dihrin `ed `ni` .oaxwl

iwliz `ni` Ð `id la` ."didz" :aizkc

!oaxw iziizeàåä ééåðéùã àðùéìÐ

.dziixan zipzypyúåôéøäxac Ð

ici lr ,inp o`ke .dyizk ici lr dpzypy

.yc yny xa`àéöåäì íãé åðúéåweqt Ð

.(i) `xfr xtqa `ed[äéåãô äðéàå] äéåãôÐ

dpi`e diect rnyn "dzctp `l dctde"

.diectéøáò ãáòì úñøåàî ìàòîùé éáøì
äéì àðîdl iwenc `aiwr iaxl `nlya Ð

`ki`c .`xw `ira `l Ð oixeg za divga

i`ce Ð `pngx dlr aiigcn :xninl

dl eqtz `dc ,l`xyin `id zqxe`n

ixar carl xninl `ki` jklid .oiyecw

,egxk lra el dxqen eax ixdy ,dycwzp

Ð iprpk carl `le ,(a,ci) oiyecwa yxtnck

xn`c l`rnyi iaxl `l` .el dxeq` ixdy

`pn ,ixar carl zqxe`n dxenb dgty

,(el dxeq` ixdy ixar carl xn`c) ?dil

`ixy dicicl `dc ,iprpk carl `nlic

!ixarn ith ixnbläãéãì ïéðò åðéà íàÐ

."dzctp `l dctde" :(hi `xwie) aizk `dc

äðùîúåéøòä ìëe` ,lecb cg`d m` Ð

.xeht cg`de aiig cg`d Ð dy`d e` yi`d

.dl yxtn `xnbae ,ok epi` dgtyaeââåù
úøëäá ãéæîå úàèçám`c idp ,dgtyae Ð

dpi`e li`ed ,oixehtc zbbey `ide cifn `ed

`iade didz zxewa" :lirl opixn`ck dwel

`ed m` ,edin .oixeht Ð `l i`e ,"eny` z`

`ede zewlna `id Ð dcifn `ide bbey

cifne bbeyc `wxit i`da opixn`ck ,my`a

.dgtyd lr `aa oieyàøîâáééç àëäå
?dgtya aiig ohw ike ,dinza Ðàäã

éããäì ùå÷úéàoi` m` :lirl oxn`ck Ð

.my` `ian yi`d oi` Ð dwel dy`déëå
áééç ïùé.dinza Ðáééçéî àì äøòîÐ

.da aizk "rxf zaky"cáééçéî ïéåëî éëå
áééçéî àì àì éàå.opira "rxf zaky"c Ð

oi` Ð rwzpe bbd on ltp oebk ,oiekzn epi`ye

.rixfdl ie`xàëôéà éðú÷ úåéøò øàùá éàå
äéì éòáéîzeixra dxrn eyr Ð
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déöçL ìk ?äçôL Bæéà .ââBMk ãéænä úà da äNòL¤¨¨¨¤©¥¦©¥¥¦§¨¨¤¤§¨
,"äúcôð àì dãôäå" :øîàpL ,ïéøBç úa déöçå äçôL¦§¨§¤§¨©¦¤¤¡©§¨§¥Ÿ¦§¨¨
äçôL àéä Bæ :øîBà ìàòîLé éaø ;äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨©¦¦§¨¥¥¦¦§¨
,úBLøBôî úBéøò ìk :øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø ;úéàcå©¨¦©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¨£¨§¨
.ïéøBç úa déöçå äçôL déöç àlà eðì ïéà øeiLå§¦¥¨¤¨¤§¨¦§¨§¤§¨©¦

àøîâ:ïðaø eðúc ?é÷ì àì àeäå é÷ì àéäc ïìðî§¨©§¦¨¥§¨¨¥§¨©¨©
"äéäz úøwa"¯"äéäz" :øîBì ãeîìz ?ïé÷Bì ïäéðL ìBëé ;ä÷Bì àéäL ãnìî¯ä÷Bì àéä ¦Ÿ¤¦§¤§©¥¤¦¨¨§¥¤¦©§©¦§¤¦¨

,"éàø÷a àäz" :÷çöé éaø øîà ?àeä úB÷ìîc àðMéì "úøwa" ïéãäc ïépîe .ä÷Bì Bðéà àeäå§¥¤¦©¦§¨¥¦Ÿ¤¦¨¨§©§£©©¦¦§¨§¥¦§¨¥
,"äéäz øewéáa" :øîBà éLà áø ."eäkä" :øîBà éLéìL ,äðBî éðL ,àø÷î ïéðéicä ìBãb :àéðúãk¦§©§¨§©©¨¦©§¥¥¦¤§¦¦¥©¥©©¦¥§¦¦§¤

lzLäì ïéeàøä úBkî àlà BúBà ïéãîBà ïéà :ïðúãkä÷Bì äMàäL ïîæa :ïðaø eðz .L¯Léàä §¦§©¥§¦¤¨©¨§¦§¦§©¥¨©¨©¦§©¤¨¦¨¨¨¦
ä÷Bì äMàä ïéà ,ïaø÷ àéáî¯ék Léàå" :áéúëc ,àáø øîà ?ïìðî .ïaø÷ àéáî Léàä ïéà ¥¦¨§¨¥¨¦¨¨¥¨¦¥¦¨§¨§¨©£©¨¨¦§¦§¦¦

ïzð àì äLôç Bà äúcôð àì äcôäå Léàì úôøçð äçôL àéäå òøæ úáëL äMà úà ákLé¦§©¤¦¨¦§©¤©§¦¦§¨¤¡¤¤§¦§¨§¥Ÿ¦§¨¨ª§¨Ÿ¦©
'äì BîLà úà àéáäå" :áBzëð ,àø÷ éòzLî à÷ Léàa àëä ãò éãkî ;"dì:áBzëì óBqáìe " ¨¦§¥©¨¨§¦¨¦§¨¥§¨¦§§¥¦¤£¨©§©¦§

BîLà úà àéáäå" :áúk óBqáìe "äéäz úøwa" :àLéøa àðîçø áúk éànà ,"äéäz úøwa"¦Ÿ¤¦§¤©©§©©£¨¨§¥¨¦Ÿ¤¦§¤§©§©§¥¦¤£¨
'äìàéä äéäz úøBwa íà :øîà÷ éëä ?"¯úøBwa äéäz àì íàå ,'äì BîLà úà àéáäå¯ ©¨¦¨¨©¦¦¤¦§¤¦§¥¦¤£¨©§¦Ÿ¦§¤¦¤

.BîLà úà àeä àéáé àì¯!ïaø÷ éúéúå é÷ìéz àéä ìáà ,àø÷ déèòî àeä :àîéà¯àéáäå" Ÿ¨¦¤£¨¥¨¦£¥§¨£¨¦¦§¥§¥¥¨§¨§¥¦
'äì BîLà úà:øîàpL ,ãáìa äìeòa äçôL ìò àlà áéiç Bðéà íìBòì :÷çöé éaø øîà .áéúk " ¤£¨©§¦¨©©¦¦§¨§¨¥©¨¤¨©¦§¨§¨¦§¨¤¤¡©

çèLzå" :áéúëc ?àeä ééepLc àðMéì "úôøçð" éàäc òîLî éàîe ."Léàì úôøçð äçôL àéäå"§¦¦§¨¤¡¤¤§¦©©§©§©¤¡¤¤¦¨¨§¦¥¦§¦©¦§©
íãé eðzéå" ."éìòa úBôéøä CBúa Lzëna ìéåàä LBzëz íà" :àîéà úéòa éàå ."úBôøä åéìò̈¨¨¦§¦¨¥¥¨¦¦§¨¡¦©©§¥§¨¦©¡¦§¦§¨¨
úBôeøç úBçôL ïlekL ãnìî :àcñç áø øîà ,"íúîLà ìò ïàö ìéà íéîLàå íäéLð àéöBäì§¦§¥¤©£¥¦¥Ÿ©©§¨¨£©©¦§¨§©¥¤¨§¨£

.eìòa"dãôäå" :ïðaø eðz .'åë "äçôL éäBæéà"¯ãeîìz ?dlek ìBëéìBëé ;"äúcôð àì" :øîBì ¨£¥¦¦§¨¨©¨©§¨§¥¨¨©§©Ÿ¦§¨¨¨
úa dééöçå äçôL déöç ,äéeãt dðéàå äéeãt ?ãöék àä ;"dãôäå" :øîBì ãeîìz ?äúcôð àìŸ¦§¨¨©§©§¨§¥¨¥©§¨§¥¨§¨¤§¨¦§¨§¤§¨©
áeúkä úéðòðk äçôLa :øîBà ìàòîLé éaø .àáé÷ò éaø éøác ,éøáò ãáòì úñøBàîe ïéøBç¦§¤¤§¤¤¦§¦¦§¥©¦£¦¨©¦¦§¨¥¥§¦§¨§©£¦©¨
äøBz äøac ?"äúcôð àì dãôäå" øîBì ãeîìz äî ïk íà .éøáò ãáòì úñøBàîe ,øaãî§©¥§¤¤§¤¤¦§¦¦¥©©§©§¨§¥Ÿ¦§¨¨¦§¨¨

ìk.íãà éða ïBLäçôL déöç eðì øéieLî ,eðì úBLøBôî úBéøò ìk :øîBà äéøæò ïa øæòìà éaø ¦§§¥¨¨©¦¤§¨¨¤£©§¨¥¨£¨§¨¨§¨¨¤§¨¦§¨
"äLtç àì ék eúîeé àì" :íéøîBà íéøçà .éøáò ãáòì úñøBàîe ïéøBç úa déöçå¯äçôLa §¤§¨©¦§¤¤§¤¤¦§¦£¥¦§¦Ÿ§¦Ÿª¨¨§¦§¨

"äúcôð àì dãôäå" àîìLa ,ìàòîLé éaøì .éðòðk ãáòì úñøBàîe ,øaãî áeúkä úéðòðk¯ §©£¦©¨§©¥§¤¤§¤¤§©£¦§©¦¦§¨¥¦§¨¨§¨§¥Ÿ¦§¨¨
ìk äøBz äøac :éðú÷ãk?ïìðî ,éøáò ãáòì úñøBàî éðú÷c àlà ,íãà éða ïBL¯ék" :áéúëc ¦§¨¨¥¦§¨¨¦§§¥¨¨¤¨§¨¨¥§¤¤§¤¤¦§¦§¨©¦§¦¦

"äLtç àì¯!àáé÷ò éaø eðééä äéøæò ïa øæòìà éaø .Lteç àeäc ììkî¯ìàòîLé éaøì Ÿª¨¨¦§©§©©¦¤§¨¨¤£©§¨©§©¦£¦¨§©¦¦§¨¥
éúååk àîìòa ,éãéãì :øîà÷ìk äøBz äøaãc déì àøéáñ Céãkî ;éðàL àëäå ,íãà éða ïBL ¨¨©§¦¦§¨§¨§¨¥§¦¨¥§¦§¨¨¦§§¥¨¨§¨¨¨¥¦§¥

äéöçì ,àúà éëäì dpéî òîL ?éì änì "äúcôð àì dãôäå" ,"äLtç àì ék" àø÷ déì áéúk§¦¥§¨¦Ÿª¨¨§¨§¥Ÿ¦§¨¨¨¨¦§©¦¨§¨¦£¨§¤§¨
"äúcôð àì dãôäå" àîìLa ,íéøçàì .ïéøBç úa déöçå äçôL¯ìk äøBz äøac :øáñ÷ïBL ¦§¨§¤§¨©¦©£¥¦¦§¨¨§¨§¥Ÿ¦§¨¨¨¨©¦§¨¨¦§

?ïìðî éðòðk ãáòc àä àlà ,íãà éða¯éðò Bðéà íà ,"äLtç àì ék" :àø÷ øîà,dãéãì ï §¥¨¨¤¨¨§¤¤§©£¦§¨©¨©§¨¦Ÿª¨¨¦¥¦§¨§¦¨
.déãéãì ïéðò eäðzäðùîïè÷ ãçàå ìBãb ãçà ,úBéøò ìk¯ïLé ãçàå øò ãçà ,øeèt ïè÷ §¥¦§¨§¦¥¨£¨¤¨¨§¤¨¨¨¨¨¨¤¨¥§¤¨¨¥

¯ãéæî ãçàå ââBL ãçà ,øeèt ïLé¯.úøkäa ãéæîe úàhça ââBLàøîâ?ïè÷ áéiç àëäå ¨¥¨¤¨¥§¤¨¥¦¥§©¨¥¦§¦¨¥§¨¨©¨¨¨
ïè÷ ãçàå ìBãâ ãçà ,úBéøò ìk :éðú÷ éëä ,äãeäé áø øîà¯àëäå ,áéiç ìBãâå øeèt ïè÷ £©©§¨¨¦¨¨¥¨£¨¤¨¨§¤¨¨¨¨¨¨§¨©¨§¨¨

¯ïLé ãçàå øBòéð ãçà ,úBéøò ìk" .éããäà ïééLwî àäc ?àîòè éàî ,øeèt éîð ìBãb¯ ¨©¦¨©©§¨§¨¦©§¨©£¨¥¨£¨¤¨¥§¤¨¨¥
ãçàå øBòéð ãçà ,úBéøò ìk :éðú÷ éëä ,áø øîà äãeäé áø øîà ?áéiç éîð ïLé ïàëå ."øeèẗ§¨¨¥©¦©¨£©©§¨£©©¨¦¨¨¥¨£¨¤¨¥§¤¨

ïLé¯ïàëå ,áéiç øBòéðå øeèt ïLé¯éðz .éããäà ïééLwîc ?àîòè éàî ;øeèt øBòéð eléôà ¨¥¨¥¨§¥©¨§¨£¦¥¨©©§¨§¦©§¨©£¨¥¨¥
øBòéð ,dkøãk àlLk dkøãk ,ïéekúî ïéàLk ïéekúî ,äøòîk øîBb eNò :úLL áøc dén÷ àpz©¨©¥§©¥¤¨¥¦§¨¤¦§©¥§¤¥¦§©¥§©§¨§¤Ÿ§©§¨¥
øîBb ?äøòîk øîBb eNò éànà ,éðú÷ äôeøç äçôLa éà ?zøîà÷ éàî :déì øîà .ïLék§¨¥£©¥©¨¨§©§¦§¦§¨£¨¨¨¥©©¨¥¦§¨¤¥

äðåekî éà ,ïéekúî BðéàLk ïéekúî ,eúå !áéiçéî àì äøòî ,áéiçéî äôeøç äçôLa¯,àáéiçéî §¦§¨£¨¦©©§¨¤¨¦©©§¦§©¥§¤¥¦§©¥¦¦©§¨¦©§¨
àì éà¯äôeøç äçôLa dkøãk ,éîð dkøãk àlLk dkøãëe !àáéiçéî àì¯àlLå ,áéiçéî ¦¨¨¦©§¨§©§¨§¤Ÿ§©§¨©¦§©§¨§¦§¨£¨¦©©§¤Ÿ
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`oifgeקמ mipya cenr `i sc ± oey`x wxtzereay

.(hi `xwie) aizk "dy` iakyn"c ,dkxckak aiig dkxck `ly .xnebk Ð aiigàöîð
äçôùá äøòîå ïéåëúîxeht dgtya d`xrdc ,xeht Ð dpeeka da dxrdy Ð

zenaia] ("zezin rax`"a oixcdpqa) `id `zbelt d`xrd .zeixrc oiekzn epi`yk

:xn`c o`nl `ki`e ,dwiyp ef d`xrd :xn`c o`nl `ki` ,(a,dp) ["eznai lr `ad"a

.dxhr zqpkd ef

äøôë éøñåçî äòáøà êìò ïøãä

äðùîåì åøîà.`xnba yxtn Ðíà
'åë åäåàéáäea ecird m` oebk Ð

.ytpd z` bxdyéúééä ãéæî øîåì äöøé íà
did Ð xwya envr xehtl dvex did m` Ð

.xeht cifne ,did cifn xnel lekiàøîâ
àéä øéàî éáømipy ede`iad m` :xn`c Ð

.'ekäì ïðéòîù àôéñî àä ïì òîùî÷ éàî
.'ek lk` mixne` mipy :ipzwc Ðøîà÷ éëä

el exn` ,dlrnl epipyy df xac :`tiq Ð

lkd ixac e`l Ð z`hg `ian 'ek "zlk`"

iaxy ,minkge xi`n iax zwelgn `l` ,`id

minkge ,'ek mipy ede`iad m` xne` xi`n

.`yixl yxtn `tiqe ,'ek mixne`àëéà
éøîàãrnyn "exn`" :cenlzd jixt ikd Ð

.'ek cgåì øåæçì úøúåîit lre ,oey`xl Ð

jkitle ,"jilra zn" mipy dl exn`y micr

mipyy ,`id dqep` ixdy ,oey`xl zxzen

.ixy l`xyia qpe`c .dl exn`àùéøã ììëî
zeyxa z`ypy Ð dfne dfn `vz :ipzwc Ð

m` dti wcinl dl dedc ,cg` cre oic zia

cr it lr iaeqp`l opax deixyc i`dc .zn

xneg jeznc ,`aqpne `wiicc meyn Ð cg`

,dfne dfn `vzc dteqa dilr zxngdy

zkqna xn`ck ,dzlgza dilr zlwd

cr it lr z`yp ,ikdl ehn`e .(`,gt) zenai

`lc gkzyi`e ,`wiic `l dteb `ide ,cg`

zkqna opixn`ck .dfne dfn `vz Ð zn

minrt ipy "d`nhpe" "d`nhpe" :(a,fk) dheq

.lreal cg`e lral cg` Ðàìã íìåòì
äéì ùéçëîel exn` :ipzw ikd oizipzne Ð

la` ,wzeya Ð mixen` mixac dna ,['ek]

`l xn` `ede "lk`" xn` cr oebk ,eyigkn

.xeht Ð izlk`åéìà òãåä:rnyn Ð

.mixg` edericeiy `le ,envrn
íãà
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éëäepi`yk oeekzne dxrnk xneb eyr :`ziixac yexit ikde Ð 'ek eyr ipzw

mewn lkne .`cenlz yxtnck dkxck `lye dkxcka ied `pic i`de ,oeekzn

`lye dkxckc dixza dil `pze ,ediicda oyik xerip `pz `l i`n` :dyw zvw

?dkxckàöîðe`l i`dc ?dipyila `cenlz jix`d i`n` :dyw Ð 'ek oiekzn

dil `pwiq` xakc ,`ed `ziixac yexit

!xity

ïéàùë:qxhpewd yxit Ð zeixrc oiekzn

xeaqke ,dhna ezeg`e ezy`y oebk

xehtc ,ezeg` `vnpe ezy` lr `al

wqrznc dpdpe li`ed ,z`hg aiige zewlnn

z`hg aiig inp dgtya ixdy :dywe .`ed

oecfd lr oi`ian ixdy ,`peeb i`d ika

oiekzn `vnp" xn`w i`n ok m`e ,bbeyk

i`dka ?"zeixrl oiekzn oi`yk dgtya

oi`yk :xnel yi jkl !ediieexz eey `peeb

,rwzpe bbd on ltp oebk Ð zeixrc oiekzn

.`ed qep`c ,ixnbl xehtc

äøôë éøñåçî äòáøà êìò ïøãä

åøîà[`l :zeidl jixv] el xne` cr .el

ixiinc xnel jixv Ð 'ek lk`

,df xg` dfa i`c .zg` zaa mipy edecirdy

Ð cg` cr dxez dpin`dy mewn lk `d

lawzpy oeike ,[a,gt zenai] mipy o`k ixd

xne`y ipyd zecra opictw `l ez Ð ezecr

yi`dy ixiinc xnel jixve .lk` `l

Ð "rcei ipi`" xn` i`c ,wzey ea oicirny

,'ek "eil` rced e`" `xnba `wtpck .xeht

eaiigl leki epi`y ,cg` cra ixiinc wiqne

eilr cirdy eze`y ixiin jgxk lre .oaxw

Ð "izlk` `l" xn` i`c ,"rcei ipi`" xne`

mixac) aizkck ,onidn `l cg` crc `hiyt

oi`y d`xpc ,"yi`a cg` cr mewi `l" :(hi

.dreayl wx mw cg` cr

äùàårnyn o`kn Ð lk` `l zxne`

ixdy .olfbn ith `pnidn dy`c

dwizy opixn` `lc rnyn olfb iab

i` :(`,eq oiyecw) opixn`ck ,d`cedk

s`e ,dwt` lif `ed `plfb `lc jl `pnidn

dwizy opixn` `l `nl` .dwzyc ab lr

`inq `edd ded `caere .`inc d`cedk

'ek zyy axc inw `ziipzn xcqn dedc

`we ,dzpif ezy`y xn`e `xab cg `z`

lif `ed `plfb e`lc jl `pnidn i` :xn`

.dy`d `pnidn Ð wizy i` `kde .dwt`

ãòxeht izlk` `l xne` `ede lk` xne`

enk ,"rcei ipi`" xn` m` oicd `ede Ð

.izyxityíàùlk`e xfge zif ivgk lk`

Ð xeht oipin ipyn aiig cg` oinn zif ivgk

"gafn iycw" wxta opixn` `de ,xn`z m`e

,oitxhvn oi` xzepde lebitd :(`,fi dlirn)

z`nehl `l` epy `l :`xnba xn` `we

:xnel yie !oitxhvn dlik`l la` ,mici

elti m`y oiprl ,inp i` .zewln oiprl mzdc

my `dc ,mrh zzl oitxhvn zg` dxicwl

.ediieexz` e`l cg `l` `kilc ,`ed cg`

.oaxw aeig oicl ixiin `kd la`àîéà
`l xne` `ede lk` xne` cr `zrivn

:`yixn iziin ivnc oicd `ede Ð 'ek izlk`

`iane "lk` `l" xne` cre "lk`" xne` cr

,"lk` `l" cg` cr xn`c `nrh ;ielz my`

.izyxity enk "rcei ipi`" xne` elit`e ,ixnbl xeht Ð dil yigkn i`c ,wzyc ixiin jgxk lrc .`inc d`cedk dwizyc ,z`hg aiig Ð ikd e`l `d

àìà.dwizyk `ied micr ixz iab "rcei ipi`"c ,aiigc `hiytc ."rcei ipi`" xn`yk ixiinc xninl `kilc Ð `id xi`n iax ipne edl yigkn `wc
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åøîà[`l :zeidl jixv] el xne` cr .el

ixiinc xnel jixv Ð 'ek lk`

,df xg` dfa i`c .zg` zaa mipy edecirdy

Ð cg` cr dxez dpin`dy mewn lk `d

lawzpy oeike ,[a,gt zenai] mipy o`k ixd

xne`y ipyd zecra opictw `l ez Ð ezecr

yi`dy ixiinc xnel jixve .lk` `l

Ð "rcei ipi`" xn` i`c ,wzey ea oicirny

,'ek "eil` rced e`" `xnba `wtpck .xeht

eaiigl leki epi`y ,cg` cra ixiinc wiqne

eilr cirdy eze`y ixiin jgxk lre .oaxw

Ð "izlk` `l" xn` i`c ,"rcei ipi`" xne`

mixac) aizkck ,onidn `l cg` crc `hiyt

oi`y d`xpc ,"yi`a cg` cr mewi `l" :(hi

.dreayl wx mw cg` cr

äùàårnyn o`kn Ð lk` `l zxne`

ixdy .olfbn ith `pnidn dy`c

dwizy opixn` `lc rnyn olfb iab

i` :(`,eq oiyecw) opixn`ck ,d`cedk

s`e ,dwt` lif `ed `plfb `lc jl `pnidn

dwizy opixn` `l `nl` .dwzyc ab lr

`inq `edd ded `caere .`inc d`cedk

'ek zyy axc inw `ziipzn xcqn dedc

`we ,dzpif ezy`y xn`e `xab cg `z`

lif `ed `plfb e`lc jl `pnidn i` :xn`

.dy`d `pnidn Ð wizy i` `kde .dwt`

ãòxeht izlk` `l xne` `ede lk` xne`

enk ,"rcei ipi`" xn` m` oicd `ede Ð

.izyxityíàùlk`e xfge zif ivgk lk`

Ð xeht oipin ipyn aiig cg` oinn zif ivgk

"gafn iycw" wxta opixn` `de ,xn`z m`e

,oitxhvn oi` xzepde lebitd :(`,fi dlirn)

z`nehl `l` epy `l :`xnba xn` `we

:xnel yie !oitxhvn dlik`l la` ,mici

elti m`y oiprl ,inp i` .zewln oiprl mzdc

my `dc ,mrh zzl oitxhvn zg` dxicwl

.ediieexz` e`l cg `l` `kilc ,`ed cg`

.oaxw aeig oicl ixiin `kd la`àîéà
`l xne` `ede lk` xne` cr `zrivn

:`yixn iziin ivnc oicd `ede Ð 'ek izlk`

`iane "lk` `l" xne` cre "lk`" xne` cr

,"lk` `l" cg` cr xn`c `nrh ;ielz my`

.izyxity enk "rcei ipi`" xne` elit`e ,ixnbl xeht Ð dil yigkn i`c ,wzyc ixiin jgxk lrc .`inc d`cedk dwizyc ,z`hg aiig Ð ikd e`l `d
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc zezixk(iyiy meil)

,dyweéðúéîì déì éòaéà àëtéàoeyl zepyl `pzl did ixd - ¦§¨¦¨¥¥§¦§¥
,aiigy heyt ez`ia xneba ixdy ,xnebk dxrnd z` eyry ,dketd

.dxrna s` aiigy `ed yecigde
déì øîà,zyy axl '`pz' eze`dééîñéàef `ziixa xiq` m`d - ¨©¥¤§§¥

.`id zyaeyny zngn ,dpey ip`y zeziixadndéì øîà,zyy ax ¨©¥
àì`l` ,dxiqdl jl oi` -éðz÷ éëä,dzepyl jl yi jk -eNòz` Ÿ¨¦¨¨¥¨
déáéiçéî àìc ,äôeøç äçôLa dkøãk àlL øîBbepi`y - ¥¤Ÿ§©§¨§¦§¨£¨§Ÿ¦©§¦

,jk lr zewlne oaxw aiigzndkøãk äøòîkoi`y ,dtexg dgtya ¦§¨¤§©§¨
oeik `ed mixacd ipya mrhde ,oaxwe zewln aeig dfa'òøæ úáëL'c§¦§©¤©

áéúkd`ia ef oi` dkxck `ly xnebd e` dkxck dxrnde ,weqta §¦
eyr :`ziixad z` x`ane zyy ax jiynn .drxfdl die`xd

ïéekúîd`iaaäçôLa ,dkøãk àlL,dtexgïéøeèôcoaxwn ¦§©¥¤Ÿ§©§¨§¦§¨¦§¦
,zewlneïéekúî Bðéàkdfa s`e ,dtexg dgty ly dkxck d`iaa §¥¦§©¥

oeik `ed mrhd,áéúk 'òøæ úáëL'cd`ia e` dkxck `ly d`iae §¦§©¤©§¦
d z` eyr oke .rixfdl die`x dpi` ,oiekzn epi`e dkxckøBòéð`ae ¥

äçôLa dkøãk àlL,dtexg,ïLék ,ïéøeèôce ,xehty,àîòè éàî ¤Ÿ§©§¨§¦§¨¦§¦§¨¥©©£¨
oeik.áéúk 'òøæ úáëL'c§¦§©¤©§¦

:`ziixaa mix`eand mipicd z` znkqn `xnbdàöîðmipicd lkn ¦§¨
dy ,`ziixaa mixen`däçôLa äøòîäå ïéekúîxnb `le ,dtexg ¦§©¥§©§¨¤§¦§¨

epic ,ez`iakin,úBéøò ìëa ïéekúî ïéàLd`xrdc ,xehty §¤¥¦§©¥§¨£¨
,rixfdl die`xd d`ia dpi`y oeik zaiign dpi` dtexg dgtya
ote`a epiide ,zaiign dpi` dpeek `la zeixrd lka d`ia ok enke

d oice .qep` `edyïLédtexg dgty lr `ae,dkøãk`edkd oicïLé ¨¥§©§¨§¨¥
,úBéøòc.mixeht mdipyyàöîðd oicyøBòéð`aedkøãk àlL ©£¨¦§¨¥¤Ÿ§©§¨
äçôLaepic ,dtexg,úBéøò ìëc ïLék`ly xeripae ,xehty §¦§¨§¨¥§¨£¨

die`xd d`ia ef oi`y oeik `ed xehtd mrh dtexg dgtya dkxck
.zrc oa epi`y oeik xeht zeixr x`yc oyie ,rixfdl
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ì åøîà ¯ éùéìù ÷øôå
,mipey mi`hg lr mi`ad zepaxw ibeq ex`azd mincewd miwxta
ipte`e ,mipeyd zepaxwd iaeig z` x`al jiynn df wxte

.mzeaiigzd
dxezd dxn` cigi ly z`hg oaxw aeig iabl(gk-fk c `xwie)Wtp m`e'§¦¤¤

`l xW` 'd zFvOn zg` DzUrA ,ux`d mrn dbbWa `hgY zg ©̀©¤¡¨¦§¨¨¥©¨¨¤©£Ÿ¨©©¦¦§£¤Ÿ
FpAxw `iade ,`hg xW` Fz`Hg eil` rcFd F` .mW`e dpiUrz¥¨¤¨§¨¥©¥¨©¨£¤¨¨§¥¦¨§¨
F`' xn`py jkne .'`hg xW` Fz`Hg lr dawp dninY miGr zxirU§¦©¦¦§¦¨§¥¨©©¨£¤¨¨
z`hg oaxwa aiigzn mc` oi`y micnel ep` 'Fz`Hg eil` rcFd©¥¨©¨
dxiar xar m` wtq mc`l yi m` j` .`hgy el rcepy xg`l `l`
m` rcei epi`e ,mdn cg` lk`e alge oney eiptl eidy oebk ,`l e`
ixd ,z`hg aiigzde algd z` lk`y e` xzend oneyd z` lk`

xn`py ,'ielz my`' `ian `ed(gi-fi d my)`hgz iM Wtp m`e'§¦¤¤¦¤¡¨
`Upe mW`e rci `le ,dpiUrz `l xW` 'd zFvn lMn zg` dzUre§¨§¨©©¦¨¦§£¤Ÿ¥¨¤¨§Ÿ¨©§¨¥§¨¨
eilr xRke ,odMd l` mW`l LMxrA o`Sd on minY li` `iade .FpFr£§¥¦©¦¨¦¦©Ÿ§¤§§§¨¨¤©Ÿ¥§¦¤¨¨
zx`an epzpyn .'Fl glqpe rci `l `Ede bbW xW` FzbbW lr odMd©Ÿ¥©¦§¨£¤¨¨§Ÿ¨©§¦§©
aiigzne ,`hgd el rcepy xacd aygiy ick jxvpd xexiad `ed dn

.ielz my` `iane ,'rci `l'k aygp `ed izne ,z`hga

äðùî
Bì eøîàmc`l,áìç zìëàdf ixd ,jka xkfp epi` envr `edy s` ¨§¨©§¨¥¤

e ,`hgy el rcepy aygpàéáîoaxw,úàhçxn`py(gk c my)F`' ¥¦©¨
ici lr el rcep ixde ,'FpAxw `iade `hg xW` Fz`Hg eil` rcFd©¥¨©¨£¤¨¨§¥¦¨§¨

.`hgy micrd
m`ãòcg`øîBày mc`lìëà,algãòåxg`øîBàmc` eze`y ¥¥¨©§¥¥

ìëà àìm` oke .algúøîBà äMày mc`lìëàalgäMàåzxg` Ÿ¨©¦¨¤¤¨©§¦¨
úøîBày,ìëà àìe ,wtq df ixd,éeìz íLà àéáîepi`y mc` oick ¤¤Ÿ¨©¥¦¨¨¨

.`l e` `hg m` rcei

:envr mc`d oial micrd oia dygkd yiy mipte`a dpc dpyndãò¥
cg`øîBày mc`lìëà,algàeäåenvr,øeèt ,ézìëà àì øîBà ¥¨©§¥Ÿ¨©§¦¨

.oaxw eaiigl on`p cg` cr oi`y oeik
m`íéøîBà íéðLy elàeäå ,ìëàenvréaø ,ézìëà àì øîBà §©¦§¦¨©§¥Ÿ¨©§¦©¦

áéiçî øéàîz`hgjke ,øéàî éaø øîà,ezxaq xe`iaaíà ¥¦§©¥¨©©¦¥¦¦
,äøeîç äúéî éãéì íéðL eäeàéáäz` bxdy eilr eciri m`y ¡¦§©¦¦¥¦¨£¨

ike ,myigkn `edy s`e ,mdit lr oic zia edebxdi ,ytpdàìŸ
éãéì eäeàéáéaeig,ìwä ïaø÷aiig `edy mpin`dl yi i`ce ixde §¦¦¥¨§¨©©

.myigkn envr `edy s` ,oaxwaBì eøîàik ,di`x ef oi` ,minkg ¨§
,oaxw aiig `edy gxkd oi` alg lk` `edy mdixacl oin`p m` s`

ixdyäîoicd `diéúééä ãéæî øîBì äöøé íàdidi ixd ,ef dlik`a ¨¦¦§¤©¥¦¨¦¦
øeètllk jixv epi`e ,bbey lr wx `a z`hg oaxwy oeik ,oaxwn ¨

`l xn` m` s` ,jky oeike ,xhtidl ick mzecr xwir z` yigkdl
.on`p ,llk izlk`

`hga minrt dnk `hgy mc` ly epica dzr oecl zxaer dpynd
y mc` :mipey mi`hga e` ,cg`áìçå áìç ìëà'zifk' ixeriy ipy - ¨©¥¤§¥¤

,alg lyãçà íìòäamlrpy e` alg xeqi` epnn mlrpy zngn - §¤§¥¤¨
zngn zelik`d izy eide ,alg epid lke` `edy df xacy epnn
dlik`l dlik` oia `hgd el rcep `ly ,xnelk ,'dnlrd' dze`

,zelik`d izy xg`l wx `l`àlà áéiç Bðéàgz`h,úçàitl ¥©¨¤¨©©
zg` mrta el rcep o`ke ,`hgd zrici zrya eilr lg oaxwd aeigy
.zg` z`hg wx `ian `ed ef drici zngne ,mi`hg dnka `hgy

m` la`ìëàmc`d,øúBðå ìebéôe ,íãå ,áìçipin drax` mdy ¨©¥¤§¨¦§¨
,mixeqi`ãçà íìòäa,dlik`l dlik` oia e`hg el rcep `ly - §¤§¥¤¨

.úçàå úçà ìk ìò áéiçoic :dpynd zxne`eäæ`edøîBçyiy ©¨©¨©©§©©¤¤
azlik`äaøä ïéðéîxzei ,miax mixeqi` ipin -îzlik`ãçà ïén ©¦¦©§¥¥¦¤¨

lr z`hg aiig ,cg` mlrda miyrpd miax mixeqi`ay ,xeqi` ly
.zg` `l` aiig epi` cg` xeqi`a eli`e ,cg`e cg` lk

:zxne`e dpynd dkiynnåmb yia øîBçzlik`ïéîxeqi`ãçà §¤©¦¤¨
xzeiîzlik`äaøä ïéðén,xeqi` lyøæçå ,úéæ éöçk ìëà íàL ¥¦¦©§¥¤¦¨©©£¦©¦§¨©

,øçà úéæ éöçk ìëàåmdipy eide,ãçà íìòäam`y ,jk oicd `di §¨©©£¦©¦©¥§¤§¥¤¨
eid mi`vgd ipyãçà ïénîxeriyl mitxhvn md ixd xeqi` ly ¦¦¤¨
e ,aiignd dlik`áéiçzif i`vg ipy lk` m`e .oaxwMîïéðéî éðly ©¨¦§¥¦¦

e ,mitxhvn mpi` ,xeqi`.øeèẗ

àøîâ
:dpynay oey`xd oicd z` zx`an `xnbdéðz÷,dpynaBì eøîà' ¨¨¥¨§

.'úàhç àéáî áìç zìëàoeyln :`xnbd zxxan'eøîà',dpynay ¨©§¨¥¤¥¦©¨¨§
c wiicl yi ,miax oeyl `idyïééåä änklk`y el exn`y md dnk - ©¨¨§¨

,algïéøz,xxal yie .mipy -àeäå,envrïBäì øîà äîaiyd dn - §¥§¨¨©§
,alg lk`y el exn`yk mdleäì Léçëî÷ àìå ÷éúLc àîéìéà- ¦¥¨§¨¦§Ÿ¨©§¦§

,myigkd `le wzy `edy xaecn m`àlàcenlle wiicl yi ok m` - ¤¨
a `weecy o`knïéøúc ä÷éúLlk`y el exn`y mipyl wzyyk - §¦¨¦§¥

algúàhç àéáîc àeäla` ,z`hg oaxwa aiigzn dfk ote`a wx - §¥¦©¨
ãçc ä÷éúL ìòalg lk`y el xn` cg` cr m` -,wzey `edeàì ©§¦¨§©Ÿ

,dywi df itle ,oaxw aiigzn epi` -àúòéöî àîéàx`ae xen` - ¥¨§¦£¨
,epzpyn rvn`ay oicd z`,ézìëà àì øîBà àeäå ìëà øîBà ãò¥¥¨©§¥Ÿ¨©§¦

y ,dpynd oeyln wiicl yie ,xehtdéì Léçëîc àîòèoeik wx - ©£¨§©§¦¥
,oaxwn eze` mixhet ep` crd z` yigkn `edy÷éúL ìáàm` - £¨¨¦

,wzey didáéiçéî,eit lr oaxwa aiigzn did -åjkn cenll yi ¦©©§
céøz ïkL ìëaiig i`ce ,wzey `ede eilr micirn mipy eid m` - ¨¤¥§¥

iabl `yixa yexita z`f eprinydl dpynd dkxved recne ,oaxwa
.mipy

e :zxxane `xnbd dkiynnàlàote`a zwqer `yixdy xn`z m` ¤¨
eäì Léçëî÷c`ly xne`e micrd ipy z` yigkn envr mc`dy - §¨©§¦§

ok m` ,oaxwa aiig `edy dpynd dxn` dfae ,alg lk`épîzrck - ©¦
k ,`yixd zxaeq inøîàc ,àéä øéàî éaø,epzpyn ly `tiqa ©¦¥¦¦§¨©

càéä äLçëä åàì éøú éác äLçëämicr ipy yigknd mc`y - ©§¨¨§¥§¥¨©§¨¨¦
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xcde"קמב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ai sc zezixk(ycew zay meil)

ãça åàì àlà,cg` cra xaecn i`ce -éðz÷åc `ziixaaïéà ék ¤¨¨§©§¨¨¥¦¥
ïLéçëî,eyigkn mc`d oi` m`y -ïîéäî.ezecra crd on`p - ©§¦¨§¥¨

dpéî òîL.df oic o`kn gken ok` - §©¦¨
xi`n iax ,izlk` `l xne` `ede lk` mixne` mipy :dpyna epipy

,aiign'åë øîBçå ì÷ ,øéàî éaø øîàpy ede`iad m`dzin icil mi ¨©©¦¥¦©¨¤
xnel dvxi m` dn ,el exn` .lwd oaxw icil ede`iai `l ,dxeng

.xeht ,iziid cifn
:minkg ly mnrh z` zx`an `xnbdeäì àéòaéàipa ewtzqd - ¦©§¨§

,daiyidïðaøc eäééîòè éàîmixaeqd ,minkg ly mnrh edn - ©©§©§§©¨¨
edf m`d .oaxwn xhtp `ed ,micrd z` yigkn mc`d m`yíeMî¦

cdxtk ipiipra,Léà äànî øúBé Bîöò ìò ïîàð íãài`ceay oeik §¨¨¤¡¨©©§¥¦¥¨¦
.jka aiig did ok` m` ,envr lr xtkl oaxw `iadln rpni `lBà

àîìc`ed mnrh `ny e` -ïðéøîàc íeMî,mixne` ep`y -Bbéî ¦§¨¦§¨§¦©¦
,éúééä ãéæî øîà éòa éàceøeètxhtidl dvex did m`y jezn - §¦¨¥¨©¥¦¨¦¦¨

,algd zlik`a cifdy xnel leki did micrd zygkd `ll oaxwn
ezpeeky eixac uxzi 'izlk` `l' xn`y dne] oaxwn xhtp dide

okl ,[cifna `l` bbeya lk` `ly dzidénð øîà ék`edyk s` - ¦¨©©¦
xne`ézìëà àì,llkøeèôe ,ïîéäî.oaxwn Ÿ¨©§¦§¥¨¨

:`xnbd zxxandpéî à÷ôð éàîeipy oia weligdn `vei oic dfi` - ©¨§¨¦¨
:`xnbd zx`an .minkg zrca minrhdìäàîeèì dpéî èLôéî- §¦§©¦¨§§¨

qpkpe `nhpy mc` lr micirn micry ote`l minrhd oia welig yi
,iz`nhp `l xne` `ede ,ycwnlïðaøc eäééîòè úøîà éàc- §¦¨§©©§©§§©¨¨

`ed minkg ly mnrhy xn`z m`yBîöò ìò ïîàð íãàc íeMî¦§¨¨¤¡¨©©§
äðLé äàîeè àðL àìå äLãç äàîeè àðL àì ,Léà äànî øúBé¥¦¥¨¦Ÿ§¨§¨£¨¨§Ÿ§¨§¨§¨¨
,`nhpy xg`l cin qpkpy micirn micrdy ote` oia welig oi` -
qpkpe lenz` `nhpy micirn mdy ote` oial ,xdhp `l i`ceae
ecird m` s` ixdy ,`l e` xdhpe lah m` mircei mpi`y ,meid
.micrdn xzei on`p `ed mewn lkn ,xdhp `l i`ceae meid `nhpy

,àeä Bbéî ïðéøîàc íeMî ïðaøc eäééîòè úøîà éàåleki didy §¦¨§©©§©§§©¨¨¦§¨§¦¨¦
oeik eiykr `nh epi`y dzid ezpeeky xnele eixac z` uxzl

mpn` ,lahyäðLé äàîehî ïðaø déì éøètminkg edepin`i - ¨§¦¥©¨¨¦§¨§¨¨
okzie ,lenz` `nhpy micirn micrdy ote`a ,oaxwn xhtidl

,mizpia lahy,äLãç äàîehî ìáàxdhp epi`e ,meid `nhpy £¨¦§¨£¨¨
,yny axrd mcewáéiçî.oaxwa minkg edeaiigi - ¦©©
:`xnbd zx`anàîòè éàîdpyi d`neh oia weligd mrh dn - ©©£¨

,dycgläðLé äàîeè,okl mcew e` lenz` `nhpy -éòa éàc Bbéî §¨§¨¨¦§¦¨¥
ézìáè øîàl leki didy jezn -mpn`y micrd ixacl zeced ¨©¨©§¦

e ,ycwnl qpkpy mcew xdhpe lahy xn`i j` ,`nhpøeèt,oaxwn ¨
énð øîà ékxne` m` mb -,éúàîèð àì,myigkneàkéàc ,øeèt ¦¨©©¦Ÿ¦§¥¦¨§¦¨

øîéîì,eixac z` uxzl mileki ep`y oeik -'éúàîèð àì' éàî §¥©©Ÿ¦§¥¦
øîà÷c,'iz`nhp `l' xn`yk ezpeek dn ±ézãîò àì`l-] §¨¨©Ÿ¨©§¦

[izx`yp,ézìáè àlà ,éúàîeèa.oaxwn xehteäàîeè ìáà §§¨¦¤¨¨©§¦£¨§¨
,äLãç,xdhpy eixac uxzl zexyt` oi`y ,meid `nhpyáéiçî- £¨¨¦©©

,mdixac it lr oaxwa `ed aiigznénð øîà éëc ,àîòè éàî©©£¨§¦¨©©¦
áéiçî ,ézìáèaiig did ,lahy yexita xne` did m` s` ixdy - ¨©§¦¦©©

oeik ,oaxwaúàîèð àzLä ,íéãò déì eøîàc`le ,z`nhp meid - §¨§¥¥¦©§¨¦§¥¨
axrd cr ixnbl xdhp epi` lah m` s` ixdy ,mizpia zxdhpy okzi

.ynyéàîyexita ielz oicd ,xen`ke .df ote`a oicd `di dn - ©
e` ,ebn meyn `id micrd cbp ezepn`p m`d ,minkg ly mnrh

.micrn xzei envr lr on`p mc` dxtk iably meyn
:wtqd z` heytl `xnbd dqpn,òîL àz,`ziixaa epipyBì øîà ¨§©¨©

,éúàîèð àì øîBà àeäå ,úàîèð ãçà ãò,ycwnl qpkpe.øeèt ¥¤¨¦§¥¨§¥Ÿ¦§¥¦¨
ìBëéy xnel ziideléôàm`íéðL,myigkn `ede ,ok el mixne` ¨£¦§©¦

,xeht `diy,øéàî éaø øîàa cenll yiøîBçå ì÷,ok xacd oi`y ¨©©¦¥¦©¨¤
ixdy,äøeîç äúéîì íéðL eäeàéáä íàbxdy eilr eciri m`y ¦¡¦§©¦§¦¨£¨

ike ,mdit lr oic zia edebxdi ytpd z`éãéì eäeàéáé àìaeigïaø÷ Ÿ§¦¦¥¨§¨

,íéøîBà íéîëçå .ìwä`ly xnel mc`d on`p mipy cbpk s` ©©©£¨¦§¦
y itl ,`nhpdpéî òîL .Léà äànî øúBé Bîöò ìò ïîàð íãà- ¨¨¤¡¨©©§¥¦¥¨¦§©¦¨

y ,o`kn gkeneïðaøc eäééîòè`edìò ïîàð íãà éøîàc íeMî ©§©§§©¨¨¦§¨§¦¨¨¤¡¨©
,Léà äànî øúBé Bîöòd`neha oiae dycg d`neha oia df itle ©§¥¦¥¨¦

,micrd ixac cbp oaxwn envr z` xehtl on`p mc`d `di ,dpyi
.eixac z` uxzl leki epi` dycg d`nehay s`e

:`ziixadn di`xd z` dgec `xnbdíìBòì ,énà éaø øîàoi` ¨©©¦©¦§¨
`l` ,micrdn xzei envr lr on`py meyn `ed mrhdy xnel jixv

c xnel xyt`ïðaøc àîòè`ed,Bbéî ïðéøîàc íeMîxaecne ©£¨§©¨¨¦§¨§¦©¦
xnel mb on`p lahy xnel leki didy jezny ,dpyi d`neha `weec

,`nhp `lyéðz÷ éëäåeixac uxzpy ,`ziixad yexit `ed jke - §¨¦¨¨¥
CBzîéúàîeèa ézãîò àì øîBì äöø íàLon`p ,izlah `l` ¦¤¦¨¨©Ÿ¨©§¦§§¨¦

eCkìéä ,øeèt,dfk ebn el yiy dxwna ,okl -Bîöò ìò ïîàð íãà ¨¦§¨¨¨¤¡¨©©§
,Léà äànî øúBéepi` ,ebn el oi`y ,dycg d`neha zn`a j` ¥¦¥¨¦

.mdixac it lr oaxw `iadl aiig `l` ,myigkdl on`p
:in` iax ly eziigc lr dywn `xnbd,éëä éàiabl mzwelgny ¦¨¦

,ebn zprh zngn `id d`neháìç eðééäzwelgn dze` ef ixd - ©§¥¤
lk`y mc`l xnel micrd zepn`p iabl epzpyna ewlgp day dnvr
.d`neh iabl ,`ziixaa zipy da welgl ekxved recne ,alg

,alg iabl wx miwlgp eid m` :`xnbd zvxznàîéúc eäîziid - ©§¥¨
iabl wxy ,xnel xeaqdéøeac õéøúî÷ áìç ézìëàmc`d leki - ¨©§¦¥¤¨§¨¥¦¥

dzid ezpeeky 'izlk` `l' xn`y dn z` ayiilââBL ézìëà àìŸ¨©§¦¥
,ãéæî àlàwx `l` mipey`xd eixac z` zepyl jixv epi` ixdy ¤¨¥¦

,mdilr siqedlìáàel exn`a,éúàîèð àì øîBà àeäå ,úàîèð £¨¦§¥¨§¥Ÿ¦§¥¦
déøeac õéøúî÷ àì àîéàdn z` ayiil leki epi`y xn`p `ny - ¥¨Ÿ¨§¨¥¦¥

xzeq `ed ixd lahe `nhpy xn`i m` ixdy ,'iz`nhp `l' xn`y
.mipey`xd eixac z`ïì òîLî à÷c `ziixad epl drinyd -àëä ¨©§©¨¨¨

énð`l' xn`y dny ,eixac z` ayiil `ed leki dfk ote`a s`y - ©¦
dzid ezpeek 'iz`nhp.ézìáè ìáà ,éúàîeèa ézãîò àìoeike Ÿ¨©§¦§§¨¦£¨¨©§¦

,`ziixadn di`xd dzgcp ,in` iax ixac z` `xnbd dayiiy
.minkg ly mnrh xe`iaa wtzqdl yi oiicre

:zxg` `ziixan wtqd z` heytl di`x d`ian `xnbd,òîL àz̈§©
mb `ad ,cxeie dler oaxw aeig iabl weqta xn`p ,`ziixaa epipy

eiycwe ycwn z`neh lr(d d `xwie),äcåúäå''dilr `hg xW`yie , §¦§©¨£¤¨¨¨¤¨
`ed m` wxy jkn cenllíéøáca äãBîedeaiigy mi`hga - ¤©§¨¦

,oaxwa,áéiçm` la`.øeèt ,íéøáca äãBî ïéà:`ziixad dkiynn ©¨¥¤©§¨¦¨
,éúàîèð àì øîBà àeäå ,úàîèð ãçà ãò déì øîàqpkpe ¨©¥¥¤¨¦§¥¨§¥Ÿ¦§¥¦

,ycwnlìBëé .øeèty xnel ziideléôàm`ïéLéçëî íéðLeze` ¨¨£¦§©¦©§¦¦
,xeht `di ,`nhpy mixne`e,øéàî éaø øîà`l` ,ok xacd oi`íà ¨©©¦¥¦¦

,äøeîç äúéî éãéì íéðL eäeàéáäz` bxdy eilr eciri m` ixdy ¡¦§©¦¦¥¦¨£¨
,mdit lr oic zia edebxdi ytpdéãéì eäeàéáé àìaeig,ìwä ïaø÷ Ÿ§¦¦¥¨§¨©©

.oaxw eaiigl mipn`p i`ceaeBîöò ìò íãà ïîàð ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¤¡¨¨¨©©§
.Léà äànî øúBé:ziyily drc `ziixad d`ianíéîëç íéãBîe ¥¦¥¨¦¦£¨¦

,äãeäé éaøì,micr cbp elit` envr lr on`p mc`yïéáìçam` - §©¦§¨©£¨¦
,izlk` `l xne` `ede ,alg zlk` mipy el exn`Lc÷î úàéááe§¦©¦§¨

oeik ,izqpkp `l xne` `ede ,`nh ycwnl qpkpy el exn` m` -
`l` bbeya ok dyr `ly xnel leki didy jezn ,ebn zprh el yiy

,oaxwn xhtie ,cifnadéì eãBî àì äàîeèa ìáàminkg oi` j` - £¨§§¨Ÿ¥
,d`neha ycwnl qpkpy micirn micrdy ote`a ezenk mixaeq
leki epi`y oeik ,llk iz`nhp `l la` ycwnl izqpkp xne` `ede
mnrhy o`kn gken mipt lk lre .ebn zprh el oi`e ,eixac z` uxzl
lr on`p mc`y meyn `le ,ebn meyn `ed on`p mc`dy minkg ly

.micrn xzei envr
:`xnbd zl`ey .`ziixad zwqer ote` dfi`a zxxan `xnbdéàîa§©

ïðé÷ñòmicen minkg oi` eay ,xaecn d`neh ly ote` dfi`a - ¨§¦©
,ebn xnel jiiy `ly oeik dcedi iaxlàîéìéàxaecny xn`p m` - ¦¥¨
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קמג oifge` mipy` cenr ai sc ± oey`x wxtzereay

åîöò ìò ïîàð íãàxtkzdl z`hg iiezi`l rpnin `l dxtk mda yiy mixaca Ð

.epew cbp'åë éòá éàã åâéîdne ,iziid cifn :xnel leki xwyl dvex did m` Ð

.cifn `l` bbey izlk` `l Ð izlk` `l izxn`yäàîåèì:el exn` oebk Ð

.ycwnl z`a cine z`nhpäðùé äàîåè.zqpkp meide z`nhp lenz` Ðäàîåè
äùãç`kil "izlah"c ebin meyn `kil Ð

.zqpkp d`neh zrya :el exn`dc ,xninl

leahe ,jyny aixrd `l Ð zlah inp i`e

,z`hg aiig bbeya ycwnl qpkpd mei

:(a,fk) "dax unewd"a zegpna xn`ck

aiig Ð ycwnl qpkpy mixetik xqegn

`kile .mei leah xnel jixv oi`e ,z`hg

.dixeaic uxzilc opirac ,cifn inp xninl

uxzn ded "izqpkp `l" edl xn` ded i`e

la` .cifn `l` bbey izqpkp `l :dixeaic

`l :inp xn` ik ,iz`nhp `l :edl xn`c oeik

oaxwn xhtin `l Ð cifn `l` bbey iz`nhp

,ded cifn i` bbey i` ol ztki` `l d`nehc

.bbey i`ed ycwn z`iacúàîèðz`ae Ð

.ycwnløåèôÐ "dcezde" :onwl xn`ck Ð

.xeht xaca dcen epi`y ,aiig xaca dcen

åâéî íåùî ïðáøã åäééîòè íìåòìÐ

ipzw ikde ,ibiltc `ed dpyi d`nehae

.opiqxbéëä éà,ibilt `da d`neh iab Ð

ebin edl zi` opaxe ebin dil zil xi`n iaxc

?il dnl izxze ,oizipznc alg epiid Ð

áìç úìëàmeyn ebin opaxl edl zi` Ð

`kilc d`neh la` ,'ek dixeaic uixznc

`ni` Ð cifn `l` bbey iz`nhp `l xninl

uixzinc ol rnyn `w .dixeaic uixzin `l

.iz`neha izcnr `l :izixg` `peeba

äãåúäåz`neh iab ,"dilr `hg xy`" Ð

.[d wxt] "`xwie"a aizk ycwníéãåî
äãåäé éáøì íéîëç,xi`n iaxc` ibilte Ð

`l" xne` `ede "alg zlk`" :oebk .oialga

zqpkp" el exn` ,ycwn z`iaae ."izlk`

."izqpkp `l" xne` `ede "`nh ycwnlìáà
äàîåèá"iz`nhp `l" xn`c `kid oebk Ð

.xehtc edl `xiaq `le ,dil ecen `l Ð

uixzinc ebin meyn opaxc ediinrh `nl`

.cifn `l` bbey iziyr `l :oebk ,dixeaic

`l xninl `kilc ,"iz`nhp `l" iab la`

hiyti`e .dcedi iaxl ecen `l Ð iz`nhp

.icin `l eze ,ebin meyn `nrhc oiira

i`na :`cenlz jixtwe [a cenrl jiiy o`kn]

?ebin `kilc opiwqr d`nehd`neha i`

dil ecen `l i`n`e ,ebin `ki`d Ð dpyi

?dpyiaíìåòì àðéáø øîàdpyi `ki` Ð

z`nhp :el exn`c oebke .ebin da zilc

z`neh epiidc ,miycw meid zlk`e lenz`

`l :xne` `ede .z`hg zaiigzne ,sebd

,dribpa oia dlik`a oia edpiygk`e .iz`nhp

xcd i`e .d`neha miycw rbp `le lk` `lc

`l `pin` `wc ,"iz`nhp `l" `zyd xn`e

oaxw da zi`c dlik`ne ,(`l) oaxwn xhtinl `l` oieknw `l Ð d`neha izcnr

`pyil .rbn z`neha `nw dixeaic ygkzi`e .edl yigkn `l dribpn ,edl yigkn

la` ,oaxw eda jiiyc ycwn z`iaae oialga dcedi iaxl minkg micen :`pixg`

.dil ecen `l Ð oaxw `kilc ,ycwn z`ia `la `zcixb d`nehaäàîåèárbpe Ð

.zexdha'åë äðùé äàîåèá éà ïðé÷ñò éàîáådil ecen `lc ipze wiqtcn `l` Ð

`dc ,ebin meyn e`l `nrh dpin rny Ð d`neh meya
äàîåèá
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àìà.onidn `l yigkn i` la` Ð dpin rny onidn yigkn oi` ik ipzwe cga e`l

ipi`" xn`y ,jgxk lr xnel dvexeÐ "izlk` `l" `icda xn` i`c ."rcei

.oizipzna ziyixtck dreayl wx mw epi` cg` crc ,xehtc `hiytåà`nlc

`hdix metl rnyn Ð 'eke iziid cifn xn` ira i`c ebin meyn opaxc ediinrh

cifn" xnel lekiy ebin mrhn on`p `edy

micr mewna ebin ixdy :dywe ."iziid (ip`)

`l" xn` `ede lk`y micr yic ,`ed

micr mewna dil `pnidn ok m`e ,"izlk`

ebin :(a,`t) `rivn `aaa opixn`e .ebin gkn

`l"c `idd iab ,opixn` `l micr mewna

`gxe`a lif ,cewt xdpc `gxe`a lifiz

yipi` ieyn `lc ,ebin df oi` ,eze !"yxpc

iab (`,p oiyecw) opixn`ck ,`riyx diytp

on el `iade "oelgd on `ad" `idd

xne`y it lr s` ,(el `iade) `nwqelcd

Ð "dfn `l` dfn iala did `l" ziad lra

,mixac opi` alay mixacc ,'ek ziad lra

xhtinl `nlce :jixte .dil gken mzde

ded ok m`c :ipyne !xn`w oaxwn diytp

ieyn `l `de :jixte ."iziid cifn" xn`

`dc ,xnel yi jkl !`riyx diytp yipi`

`ki`c ,dixeaic uixzinc Ð `kd on`pc

:xnel dvex "izlk` `l" xn`c `d :xninl

:`yexit ikde .cifn `l` bbey izlk` `l

`zyd ,xeht "iziid cifn" xn` ira i`c ebin

,xnel dvx jk Ð "izlk` `l" xn`y dn inp

s`e .ezrc did ikdac dizlin opivxzn ikde

,`riyx diytp yipi` ieyn `lc ab lr

"iprax ipelt" iab (a,h oixcdpq) xn`ck

envr miyn mc` oi`c meyn on`p epi`c

la` ,onidn `l diytp lqtil epiid Ð ryx

xne`c ,onidn Ð alg izlk` cifn :xn` i`

oileg `iadl dvex epi`y ,daehl oiekzn

ezrc did m` diliiyipe :xn`z m`e .dxfra

`l :ikd xn` xcd elit`c ,xnel yie !jkl

jk xn` `ly oeik ,cifn `l` bbey izlk`

`zi` ikde .xi`n iax aiign Ð dry dze`a

dlgza m` :xi`n iax xne` ,mipdk zxeza

m` la` ,el oirney Ð "iziid cifn" xne`

,"izlk` `l" xne`y ,meid lk mdnr oc did

`l :jk xg` xne` elit`e ,xzei xn` `le

:xn`z m`e .aiig Ð cifn `l` bbey izlk`

,izlk` `l xn`de ?xi`n iax aiign j`id

`aa xn`ck ,z`hg `iai `l egxk lrae

!oze` oipkynn oi` ze`hg iaiig :(`,n) `nw

`gip `lc xn`yk ixiin mzdc :xnel yie

`l` ,dxtka dil `gip i`d la` ,dxtka dil

.eze` oipkynn Ð xeht zeidl xeaq `edy

à÷ôðivn inp ikde Ð d`nehl dpin

`l :xn`y `kid dpin `wtp xninl

.cifn `le bbey `l izlk`íéãåîåminkg

la` ycwn z`iaae oialga dcedi iaxl

izy yxit i"yx Ð xehtc ecen `l d`neha

la` 'ek dcedi iaxl minkg micene :zxg` dhiy yxit wgvi epiaxe .zepeyl

:`cenlz yxtne ,"iz`nhp `l" xn` `ede "z`nhp" enk ,dil ecen `l d`neha

dpin rny `l` ?`kd `py i`ne `kd `py i`n Ð dpyi d`neha `nili` ?i`na

meyn opaxc ediinrhe .ebin jiiy `lc Ð ecen `l ikd meyne ,dycg d`neha

`lc ecen `l d`neha la` ,ebin jiiyc meyn ecen zeixrae mialga `weece ,ebin

.`kde `kd xht 'ek lr on`p mc` meyn `nrhc ,dcedi iaxl la` .ebin jiiy

dixeaic uxzn mrhn ied xi`n iaxc dilr ibiltc opaxc ediinrhc ,`ira hytine

,icin gken `l `kdn ,xnelk .dpyi d`neha jl `ni` mlerl :`piax igce .envr lr on`p mc`c meyn dinrh Ð dcedi iax epiid xi`n iaxc opax i`e .`kd rnynck

,sebd z`neha miycw zlk` :micr ixn`wc oebk Ð aiigc opax ixn`we ,dpyi d`neha Ð `kd ibiltc `de .ebin mrhn wx `pnidn `l dcedi iax elit`c xninl epivnc

dixeaic uixzinl opivn "izlk` `l" xn` ded i`c .izlah `l` iz`neha izcnr `l :xnel dvexc xn`c `da dixeaic uixzinc opax iayg `lc ,iz`nhp `l :xn` `ede

bbey `l rnync ,"iz`nhp `l" xn`y ,rbn z`neha `nw ebin dil yigkzi` xak Ð "iz`nhp `l" xne`yk la` .dlgz izlah `l` iz`neha izcnr `l :xnel dvexy

z`crdn dlecb eit z`ced `dz `l :xn`wc (a,b) `rivn `aac `nw wxtc `dl dyw `kdc `ibeq jde .el exn`y enk dlik`d lr mdl aiyd `ly oeik ,cifn `le

eaiign eitc `d ?jixt i`ne !oaxw eze` oiaiign oi`y micra xn`z ,oaxw eaiign oky eitl dn :jixte .'ek eit dne :xnege lw xn`we ,xnege lwn micr
oaxw
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`oifgeקמד mipya cenr ai sc ± oey`x wxtzereay

`kid ,jklid .envr lr on`p mc`c meyn Ð `nrh `l` .ebin `ki` dpyi d`neha

.`l `zcixb d`neha la` ,ikd oaxw `ki`cíìåòì àðéáø øîàmeyn `nrh Ð

d`neh iabe ."cifn `l` bbey izqpkp `l"c ebin `ki` ycwn z`iaae oialga .ebin

dpyi d`neh `ki`e .oaxw dia jiiyc ab lr s`e ,ebin `kilc meyn Ð dil ecen `lc

miycw zlk` :el exn` oebk ,ebin da zilc

.'ekøîà àìxedhe on`p `edy dcedi iax Ð

la` ,envr oiae epia zexdh lek`l `l` Ð

ileflfl iz` `nlc ,lk`i `l Ð mixg` iptl

.zexdhaåîöòìzexdh lek`l on`p Ð

la` ,envr lr on`p mc`c ,rbep `edy

.mlik`i `l mixg`l'åë øéàî éáø äãåîÐ

xwyl el gepc ,xn` `l oizipznc ebin la`

cifn xnele ryx zeyrn "izlk` `l" xnel

.didéøãð ìò íëçì éúìàùðxzidae Ð

icera iz`nhp `l :`pin`w ikde .iz`nhp

.ixcpaúåãòá äúà òãåé,eriayd `ede Ð

.zecrd zreay oaxw dz` aiige ,dced `le

xnele ,`xzida diytp xhtinl ivnc ebin

izpeekzp `l Ð `pin`wc "izrci `l" i`n

.cr zeidláìçå áìçikd .alg izif ipy Ð

:opiqxb.oiwlgn zenlrdáééç ãçà ïéîîÐ

mizif i`vg ipy :ipzwc ,i`w oizipznc `tiq`

!`hiyt ,aiig cg` oinnøîà éë àîéúã åäî
òùåäé éáøipy) [a,eh] `wxit i`da onwl Ð

iegnz (aiig cg` oinn mizif i`vg.oiwlgn oi

àìå÷ì ïéáipya mizif i`vg ipy lk` oebk Ð

.oitxhvn `l Ð oiiegnzàøîåçì ïéám`c Ð

Ð cg` mlrda oiiegnz ipya mizif ipy lk`

aiig cg` oinn :ol rnyn `w .mizy aiig

.ryedi iax bilt `le ,oiiegnz ipya elit`

ïì òîùî à÷ikd .xn`w `xneglc Ð

:opiqxbàèéùô øåèô ïéðéî éðùî`tiqcne Ð

,oiiegnz ipye cg` oina ixiin oitxhvn oi`c

aiig cg` oinn ipzwc `yixc llkn

,xn`w cg` iegnze cg` oin Ð oitxhvnc

!`hiytøåòéù éöçì äòéãé ïéàivg lk` Ð

m`c ,wlgl drici `ied `l Ð rcepe xeriy

.oitxhvn Ð xeriy ivg lk`e xfgáúåëä
úåéúåà éúù.zaya dk`ln `ied Ð

äðùîïìëåàä àäùé äîëi`vg ipyl Ð

.oitxhvn xn`c ,mizifúåéì÷ ìëåà åìéàë
oiwc oixexitl exxtzp eli`k oze` oixryn Ð

dze` xeriyke ,zg` zg` olke`e zeilwk

.mitxhvn diidyñøôoiaexira yxtn Ð

zial divg ,awl ylyn `edy xkk :(a,at)

,dqext oeyl ,qxt `ed xkk ivg .rbepnd

.mivia rax` `edeïéàîè ïéìëåà ìëàÐ

,qxt ivg lk` m` dnexzd on eteb lqtp

"oitzzyn cvik" wxta oiaexira opixn`ck

.diebd z` leqtl divg ivge :(my)ñðëð
ùã÷îìmeync .xcdnw oii ziriax` Ð

.ycwn z`ia` aiign `l oi`nh oilke`íà
äá ÷éñôäziriax zg` zaa dzy `ly Ð

.oiiàøîâàøîåçìzeilw lke` eli`k Ð

,mixryn `edda ,efl ef jenqa zg` zg`

dze` xg`le wiqtde zif ivgk lk` m`y

xg` zif ivg lk` drydlgzn ddy m` s` ,

efl ef jenqa qxt zlik` ickn xzei seq cre

ilek `xeriy i`d ied elit`e ,oitxhvn Ð

.`neiøîà÷ àìå÷ì àîìã åà`dac Ð

`l qxt zlik`n ithac ,opaxk dil `xiaq

wiqtd `l m`c ,zeilwl incn ikdle .sxhvn

ef olke`l okxcy zeilw zlik`k `l` mizpia

`l Ð wiqtd m`e ,sxhvn Ð efl jenq

.qxt zlik` icka elit` sxhvn
éà
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micirn micrde ,bbeya alg izlk` :xn` m`c ,oiyigkn micr oi`yk epiid oaxw

`l Ð oney didy oicirny e` ,ea exzd dry dze`ae lk`y xne`y meid eze`ay

cg` cra elit`c ,aiig Ð oyigkn eit oi`y micrae ,[dinetn] (dizehn) oaxw aiign

eze` oiaiign micr ixdy ,eitn ith ixing micr ,daxc` :cere !`kd rnynck aiig

opax ixht `l o`k crc .oyigkn eit elit`

`icda edl yigkn i` la` ,ebin mrhn wx

iaxk `iig iax ipyn i`n :eze !oaxw aiig

ixdy ,inp opaxk elit` ?dil `xiaq xi`n

!dixeaic uxzn `lc `kid oiaiign

àôéñãîla` Ð 'ek oiiegnz ipye cg` oin

cg` oina `yix iwe`c ,lirl

ipyn `tiqc llkn :wiic `l ,oiiegnz ipye

.mce alg oebk ,ynn oipin ipy Ð oipin

la` .`yix ab` `tiq `pz :xninl `ki`c

.`pz `l `tiq ab` `yixøîàãdrici oi`

Ð cg` mlrd dil ixwc `de Ð xeriy ivgl

ivgl drici aygn `lc ,`ed l`ilnb oaxl

opireny`l dil ipz mewn lkne .xeriy

.xeht oipin ipyn cg` mlrda elit`c

äìçúî`kdn Ð qxt zlik` ick seq cre

xeriy ixiin ipeeb ixzlc rnyn

oia wiqtd m`y ,dwqtd oiprl Ð `cg ,qxt

.sxhvn oi` qxt xeriyk dlik`l dlik`

(`,cn migqt) `nlra opixn`ck Ð `cge

oilegc qxt xeriya dnexz zifk ozp m`y

.dilr aiig `edy ,olk`e

ïéìëåà:iqxbc mixtq zi` Ð 'ek oi`nh

m`e .ixiin mi`nhae ,"mivwy"

yie !`nh eda rbp ikn dil wetiz :xn`z

.drilad ziaa exiag el agzc :xnel
exizd

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

eãBîc Lc÷î úàéáe ïéáìç àðL éàî ,äðLé äàîeèa§§¨§¨¨©§¨£¨¦¦©¦§¨§
éîð äðLé äàîeè ;éúééä ãéæî :øîàé äöø íàc ?déì¥§¦¨¨Ÿ©¥¦¨¦¦§¨§¨¨©¦
éúàîeèa ézãîò àì :øîàé äöø íàc ,déøeaéc õøúî§¨¥¦¥§¦¨¨Ÿ©Ÿ¨©§¦§§¨¦
ïBâëe ,äðLé äàîeèa íìBòì :àðéáø øîà !ézìáè àlà¤¨¨©§¦£©¨¦¨§¨§§¨§¨¨§
àeäå ,óebä úàîeèa íéLã÷ zìëà :íéãò déì éøîàã§¨§¦¥¥¦¨©§¨¨¨¦§§©©§
,déøeaéc õéøúî àì àëäc .éúàîèð àì :ïBäì øîà̈©§Ÿ¦§¥¦§¨¨¨§¨¥¦¥
éàî ;ézìáè ìáà äàîeèa ézãîò àì :øîéîì àkéìc§¥¨§¥©Ÿ¨©§¦§§¨£¨¨©§¦©

ézìáè ?ïBäì øîàézìëàåéëä ïBäì øîà ék ,¯ ¨©§¨©§¦§¨©§¦¦¨©§¨¦
úàîeèa àäéî àn÷ déøeac déì LçkúéàBòbîøîà . ¦§©©¥¦¥©¨¦¨§§©©¨¨©

døîà àì :óñBé áø øîà .äãeäé éaøk äëìä :ïîçð áø©©§¨£¨¨§©¦§¨¨©©¥¨£¨¨
Bîöòìe Bîöò ïéáì Bðéa àlàäãBî :Lé÷ì Léø øîà . ¤¨¥§¥©§§©§¨©¥¨¦¤

zìòa :íéðL Bì eøîà íàL ,íéîëçì øéàî éaøäçôL ©¦¥¦©£¨¦¤¦¨§§©¦¨©§¨¦§¨
ézìòa àì :øîBà àeäå ,äôeøç¯øîà éòa éàc ,ïîéäî £¨§¥Ÿ¨©§¦§¥©§¦¨¥¨©

øéàî éaø äãBî :úLL áø øîà .éúàéa ézøîb àì :ïBäì§Ÿ¨©§¦¦¨¦¨©©¥¤¤©¦¥¦
àeäå ,úàîèð :íéðL Bì eøîàL àîè øéæða ,íéîëçì©£¨¦§¨¦¨¥¤¨§§©¦¦§¥¨§

éúàîèð àì :øîBà¯:øîà éòa éàc ,øeètézìàLð ¥Ÿ¦§¥¦¨§¦¨¥¨©¦§©§¦
ìòéøéæðíàL ,íéîëçì øéàî éaø äãBî :ééaà øîà . ©§¦¦¨©©©¥¤©¦¥¦©£¨¦¤¦

:øîBà àeäå ,éðBìt úeãòa äzà òãBé :íéðL Bì eøîà̈§§©¦¥©©¨§¥§¦§¥
ézòãé àì¯.úeãòì ézðåekúð àì :øîà éòa éàc ,øeèt Ÿ¨©§¦¨§¦¨¥¨©Ÿ¦§©©§¦§¥

é÷úî ."úçà íìòäa áìçå áìç ìëà":àøéæ éaø dì ó ¨©¥¤§¥¤§¤§¥©©©§¦¨©¦¥¨
áìç éúéæ éðL àäå ?úçà úàhç àlà áéiç Bðéà éànà©©¥©¨¤¨©¨©©§¨§¥¥¥¥¤
éL÷îc àkéà .àkéàc àeä ãçà íìòä àëäå ,úB÷leçî úBîìòä :ééaà déì øîà !ìëà£©£©¥©©¥¤§¥§¨§¨¨¤§¥¤¨§¦¨¦¨§©§¦

úBîìòä ézLa àä ,úçà íìòäc àîòè :éëä déì¯áéiçãçà áìç íL ?éànà ,íézL ¥¨¦©§¨§¤§¥©©¨¦§¥¤§¥©¨§©¦©©¥¥¤¤¨
.ïé÷leçî úBîìòä :ééaà déì øîà !àeäøúBðå ìebét íãå áìç ìëà"¯"áéiçåëãçà ïénî .'¯ £©¥©©¥¤§¥§¨¦¨©¥¤§¨¦§¨©¨¦¦¤¨

,òLBäé éaøc àaélàå ,ïééeçîú éðLa BìëàL ïBâk :éðéèez øa íeMî Lé÷ì Léø øîà !àèéLt ,áéiç©¨§¦¨£©¥¨¦¦©¦¦§¤£¨¦§¥©§¦§©¦¨§©¦§ª©
øîàcòLBäé éaø øîà ék :àîéúc eäî ;ïé÷leçî ïééeçîz :¯,àøîeçì àðL àìå àle÷ì àðL àì §¨©©§¦§¨¦©§¥¨¦¨©©¦§ª©¨§¨§¨§¨§¨§§¨

.øîà àì àle÷ì ,øîà àøîeçì àîìà ,áéiçc ïì òîLî à÷ïéðéî éðMî :àôéñ ìò øîàc àkéà ¨©§©¨§©¨©§¨§§¨¨©§¨¨¨©¦¨§¨©©¥¨¦§¥¦¦
¯àaélàå ,ïééeçîú éðLa BìëàL ïBâk :éðéèez øa íeMî Lé÷ì Léø øîà !àèéLt ,øeèẗ§¦¨£©¥¨¦¦©¦¦§¤£¨¦§¥©§¦§©¦¨

òLBäé éaø øîà ék :àîéúc eäîc ;ïé÷leçî ïééeçîz :øîàc ,òLBäé éaøc¯àøîeçì §©¦§ª©§¨©©§¦§¨¦§©§¥¨¦¨©©¦§ª©§§¨
éðMî :ïì òîLî à÷ ,øîà àì àle÷ì ,øîàïéðéî¯ïéðéî éðMî éàî ;øeèt¯ïénî ¨©§¨¨¨©¨©§©¨¦§¥¦¦¨©¦§¥¦¦¦¦

àîìà ,øeèt :éðú÷å ,ïééeçîz éðLa Bìëàc íeMî ?íéðéî éðL déì éø÷ éànàå ,àeä ãçà¤¨§©©¨¥¥§¥¦¦¦©£¨¦§¥©§¦§¨¨¥¨©§¨
,ïééeçîz éðLe ãçà ïéî àôéñcî .òLBäé éaø øîà÷ àøîeçì àðL àìå àle÷ì àðL àì̈§¨§¨§¨§¨§§¨¨¨©©¦§ª©¦§¥¨¦¤¨§¥©§¦

àLéø¯,íéézðéa äòéãé Bì äúéäL ïBâk :àðéáø øîà !àèéLt ,ãçà éeçîúå ãçà ïéî ¥¨¦¤¨§©§¤¨§¦¨£©¨¦¨§¤¨§¨§¦¨¥§©¦
ézLa úBiúBà ézL áúBkä :ïðúc .øeòéL éöçì äòéãé ïéà :øîàc ,ìàéìîb ïaøc àaélàå§©¦¨§©¨©§¦¥§¨©¥§¦¨©£¦¦¦§©©¥§¥¦¦§¥

úéáøò úçàå úéøçL úçà ,úBîìòä¯ìàéìîb ïaø ;ïéøèBt íéîëçå ,áéiçî ìàéìîb ïaø ¤§¥©©©£¦§©©©§¦©¨©§¦¥§©¥©£¨¦§¦©¨©§¦¥
ïéà :øáñ.øeòéL éöçì äòéãé Lé :éøáñ ïðaøå ,øeòéL éöçì äòéãéäðùîàäLé änk ¨©¥§¦¨©£¦¦§©¨©¨§¦¥§¦¨©£¦¦©¨¦§¤
ïéìëBàaàäLiL ãò :íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác ,úBéì÷ ìëBà eléàk ?óBñ ãòå älçzî §¨¦§¦¥§¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦©¤¦§¤¦§¦¨§©

ñøt úìéëà éãk¯ñðëðå ïéé úéòéáø äúL ,ïéàîè ïé÷Lî äúLå ïéàîè ïéìëBà ìëà .áéiç §¥£¦©§¨©¨¨©¨¦§¥¦§¨¨©§¦§¥¦¨¨§¦¦©¦§¦§©
Lc÷nìääLåñøt úìéëà éãk¯íéî Ba ïúð íà Bà ,da ÷ñt íà :øîBà øæòéìà éaø .áéiç ©¦§¨§¨¨§¥£¦©§¨©¨©¦¡¦¤¤¥¦¨©¨¦¨©©¦

àeäL ìk¯.øeètàøîâ?øîà÷ àle÷ì Bà ,øîà÷ àøîeçì øéàî éaø :eäì àéòaéà ¨¤¨¦©£¨§©¦¥¦§§¨¨¨©§¨¨¨©
úBéì÷ ìëBà eléàk :éðú÷ éëäå ,øîà÷ àøîeçì¯áb ìò óàå ,àîBé délek eléôàc §§¨¨¨©§¨¦¨¨¥§¦¥§¨©£¦¥¨§©©©

äéëLîc ïåék ,ñøt úìéëà éãkî øúBé óBñ ãòå älçzîcdéúìéëà¯eøîàå ;áéiçî §¦§¦¨§©¥¦§¥£¦©§¨¥¨§©§¥£¦¨¥¦©©©£©
ñøt úìéëà éãkî øúBé ,áéiçc àeä ñøt úìéëà éãëa àäLiL ãòc :ïðaø déì¯ ¥©¨©§©¤¦§¤¦§¥£¦©§¨§©¨¥¦§¥£¦©§¨

úBéì÷ ìëBà eléàk :éðú÷ éëäc ,øîà÷ àle÷ì àîìc Bà .øeèt¯÷éñôéà àìc àeäå ¨¦§¨§¨¨¨©§¨¦¨¨¥§¦¥§¨§§¨¦§¦
úìéëà éãëa óBñ ãòå älçzîc áb ìò óà ,éðéáe éðéa ÷éñôéàc ìáà ,éðéáe éðéa¥¥¥¥£¨§¦§¦¥¥¥¥©©©§¦§¦¨§©¦§¥£¦©

ñøt¯eøîàå ;øeètàeä ñøt úìéëà éãëa óBñ ãòå älçzîc ïåék :ïðaø déì¯ §¨¨©£©¥©¨©¥¨§¦§¦¨§©¦§¥£¦©§¨
óBñ ãòå älçzî ñøt úìéëà éãëa àäLiL ãò :íéøîBà íéîëçå ,òîL àz ?áéiç©¨¨§©©£¨¦§¦©¤¦§¤¦§¥£¦©§¨¦§¦¨§©

éà

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

כריתות.  פרק שלישי - אמרו לו דף יב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ai sc zezixk(ycew zay meil)
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ïéwìeçî úBîìòä ,ééaà déìzaiq `id `hgd ly dnlrd lk - ¥©©¥¤§¥§¨¦
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zif ivgk lk` m`y ,daxd oipinn cg` oina xnege ,zg`e zg` lk
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.xeht
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aiig ,cg` mlrda mlk`y s` ,xeqi` eze` ly milk`n ipin dyng
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.jka
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å ,ïééeçîú`id epzpynïééeçîz ,øîàc ,òLBäé éaøc àaélà ©§¦§©¦¨§©¦§ª©§¨©©§¦
,ïé÷leçî,dyng aiig ,milk`n ipin dynga cg` xeqi`n lke`de §¨¦

àîéúc eäîcc ,xnel xeaq ziid epzpyn ilely -éaø øîà ék §©§¥¨¦¨©©¦
òLBäéwx ,miwlgn oiiegnzy,øîà àøîeçìiegnz lk lr eaiigl §ª©§§¨¨©

la` ,envr ipta oaxw,øîà àì àle÷ìly zifk i`vg ipy lk` m`e §¨Ÿ¨©
,oaxw aiig `di oiiegnz ipyn cg` xeqi`ïì òîLî à÷epzpyn ¨©§©¨

mizif i`vg ipy lk` m`y.øeèt ,ïéðéî éðMîitl `xnbd zx`ane ¦§¥¦¦¨
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קמה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ai sc zezixk(ycew zay meil)

,äðLé äàîeèaok m` ,miizpia xdhp `ly mircei micrd oi`y §§¨§¨¨
,dywàðL éàîly oicd dpey dna -eãBîc ,Lc÷î úàéáe ïéáìç ©§¨£¨¦¦©¦§¨§
déìmeyn df ixd ,oaxwn xehty ,dcedi iaxl minkg miceny - ¥

,éúééä ãéæî øîàé äöø íàc`ly oiekzd 'izlk` `l' oeylae §¦¨¨Ÿ©¥¦¨¦¦
epiid ,'ycwnl izqpkp `l' xn`y dne ,cifna `l` bbeya izlk`

iabl ok m` ,cifna `l` bbeya qpkp `lyõøúî énð äðLé äàîeè§¨§¨¨©¦§¨¥
déøeaéc,eixac z` ayiil mc`d leki ok mb -øîàé äöø íàc ¦¥§¦¨¨Ÿ©

y dzid izpeek ,'iz`nhp `l' oeylayàlà ,éúàîeèa ézãîò àìŸ¨©§¦§§¨¦¤¨
.ézìáèmicen minkg oi` dfae ,dycg d`neha xaecn i`ce `l` ¨©§¦

`vnpe ,lahy xnele eixac z` uxzl leki epi`y oeik dcedi iaxl
meyn `le ,ebn meyn `ed minkg ly mnrhy gkene .ebn el oi`y

.micr d`nn xzei oaxw lka on`p mc`y
:`xnbd dgecíìBòì ,àðéáø øîàmiwleg minkgy `ziixad zpeek ¨©©¦¨§¨

mb dcedi iax lr,äðLé äàîeèaixde ,on`p epi` recn dywy dne §§¨§¨¨
,uxzl yi ,eixac z` ayiil `ed lekiïBâëezwqer `ziixad - §

ote`a,óebä úàîeèa íéLã÷ zìëà íéãò déì éøîàcmd ixde §¨§¦¥¥¦¨©§¨¨¨¦§§©©
,miycwa rbpy mbe ,`nh didy micirnïBäì øîà àeäå,mdl-] §¨©§

,[micrlàëäc .éúàîèð àì,df ote`a ,o`k ixdy -õéøúî àì Ÿ¦§¥¦§¨¨Ÿ§¨¥
déøeaécixacl llk exzqi `ly ote`a eixac z` ayiil xyt` i` - ¦¥
,micrdøîéîì àkéìcdzid ezpeeky xnel leki epi` ixdy -àì §¥¨§¥©Ÿ

,ézìáè ìáà äàîeèa ézãîòdf ote`a ixdyïBäì øîà éàîdn - ¨©§¦§§¨£¨¨©§¦©¨©§
xne` did m` ixde ,micrd cbpk oreh `ed,ézìëàå ézìáè`vnp ¨©§¦§¨©§¦

céëä ïBäì øîà ék,ok mdl xne` `edyk -déøeac déì Lçkúéà ¦¨©§¨¦¦§©©¥¦¥
Bòbî úàîeèa àäéî àn÷`l xn`y ,oey`xd exeaic ygked - ©¨¦¨§§©©¨

zlik` caln ixdy ,rbn z`neh xeqi` oiprl zegtd lkl ,iz`nhp
i` mb yi miycwd,exeaic z` uxiz `l dfae ,miycwa dribp xeq

.on`p epi` okle
:ef zwelgna dkldd wqt z` d`ian `xnbdäëìä ,ïîçð áø øîà̈©©©§¨£¨¨

,äãeäé éaøkaiig epi`y xnele micrd z` yigkdl on`p mc`y §©¦§¨
.`nhp `ly xnel d`neh iabl on`p oke ,oaxw

døîà àì ,óñBé áø øîà,df oic dcedi iax xn` `l -Bðéa àlà ¨©©¥Ÿ£¨¨¤¨¥
Bîöò ïéáìmixg` ipta la` ,ecal `edyk mc` eze` zbdpd iabl - §¥©§

,zexdha lflfl mc` ipa e`eai `ly ick ,miycw lek`l i`yx epi`
Bîöòìeiabl on`p `edy oeik ,cala envrl mikiiyd mixac iable - §©§

on`p `ed oi`y oeik ,mixg`l mlik`dl i`yx epi` j` ,envr
.mdiabl

:minkge xi`n iax ewlgp `l mday mipte` d`ian `xnbdøîà̈©
,íéîëçì øéàî éaø äãBî ,Lé÷ì Léøxzei envr lr on`p mc`y ¥¨¦¤©¦¥¦©£¨¦

,df ote`a ,micrd zecrnäçôL zìòa ,íéðL Bì eøîà íàL¤¦¨§§©¦¨©§¨¦§¨
,äôeøç,dtexg dgty my` aiig dz` ixde,ézìòa àì øîBà àeäå £¨§¥Ÿ¨©§¦
ïîéäî,jkl mrhde ,oaxwn xehte ,on`p `edy -ïBäì øîà éòa éàc §¥¨§¦¨¥¨©§

riyxdl `lae myigkdl `la oaxwn xhtidl dvex did m` ixdy -
xne` did ,envr z`,éúàéa ézøîb àìmileki mpi` df xacae Ÿ¨©§¦¦¨¦

.eyigkdl
:ea ewlgp `ly sqep ote`íéîëçì øéàî éaø äãBî ,úLL áø øîà̈©©¥¤¤©¦¥¦©£¨¦

,éúàîèð àì øîBà àeäå úàîèð íéðL Bì eøîàL ,àîè øéæða§¨¦¨¥¤¨§§©¦¦§¥¨§¥Ÿ¦§¥¦
c,øeètoeik ,jkl mrhdeéòa éàc,myigkdl dvxi m`y -øîà ¨§¦¨¥¨©

,[xnel leki-]ézìàLðmkg lv`,éøéæð ìò`l' izxn`y dne ¦§©§¦©§¦¦
.dfa eyigkdl elkei `le ,xifp icera iz`nhp `ly epiid 'iz`nhp

:sqep ote`íàL ,íéîëçì øéàî éaø äãBî ,ééaà øîàrayp ¨©©©¥¤©¦¥¦©£¨¦¤¦
e ,zecr el rcei epi`y exiaglúeãòa äzà òãBé ,íéðL Bì eøîà̈§§©¦¥©©¨§¥

,éðBìt,zecrd zreay oaxwa zaiigzde ,xwyl zraypeøîBà àeäå §¦§¥
.øeèt ,ézòãé àì,jkl mrhde,øîà éòa éàcz` izi`xy drya Ÿ¨©§¦¨§¦¨¥¨©

dyrnd,úeãòì ézðåekúð àìokle ,cirdl izleki `l `linne Ÿ¦§©©§¦§¥
.dreay oaxw aiig ipi`e ,'izrci `l' izxn`

:dpyna epipy['åë] ãçà íìòäa áìçå áìç ìëà`l` aiig epi` ¨©¥¤§¥¤§¤§¥¤¨
:`xnbd dywn .zg`é÷úî,àøéæ éaø dì óipy lk`y ote`a ©§¦¨©¦¥¨

dlik` oia e`hg el rcep `ly ,cg` mlrda alg ly zifk ixeriy

,dlik`léànàrecn -éúéæ éðL àäå ,úçà úàhç àlà áéiç Bðéà ©©¥©¨¤¨©¨©©§¨§¥¥¥
,ìëà áìç.oaxw miaiignd mixeqi` ipy lr xare ¥¤¨©

:`xnbd zvxzn÷leçî úBîìòä ,ééaà déì øîàúBwelig - ¨©¥©©¥¤§¥§¨
mlrzpy mrt lk lry ,`hgd ly dnlrdd ici lr dyrp ze`hg

,envr ipta oaxw aeig yi ,`hge ,mc`dn xeqi`dàëäå,o`k eli`e - §¨¨
,cg` mlrda alg izif ipy lk`ykàkéàc àeä ãçà íìòä- ¤§¥¤¨§¦¨

`l` aiig epi` okle ,xeqi`d zrici zg` mrt wx epnn dnlrp
.zg` z`hg

:df ozne `yna zxg` oeyl d`ian `xnbdéëä déì éL÷îc àkéà¦¨§©§¥¥¨¦
dpynd oeyln rnyn ,`xif iax ziiyew z` jk e`iady yi -

cúçà íìòäc àîòè,zg` mrt `hgd epnn mlrpy meyn wxy - ©£¨§¤§¥¤¨
,cg` oaxw aiig oklúBîìòä ézLa àäepnn dnlrp m` la` - ¨¦§¥¤§¥

,minrt izy `hgd zrici,íézL áéiçeéànàaiig `ed recn - ©¨§©¦©©
ixd ,mizyàeä ãçà áìç íLcg` xeqi` lr wx xar `ed ixd - ¥¥¤¤¨

:`xnbd zvxzn .zg` z`hg wx eaiigl ie`xe ,alg zlik` lyøîà̈©
ïéwìeçî úBîìòä ,ééaà déìzaiq `id `hgd ly dnlrd lk - ¥©©¥¤§¥§¨¦

ok dyr m` ,alg miinrt lk` m` s` `linne ,dnvr ipta aeig
.mizy aiig ,zenlrd izya

:dpyna epipyøúBðå ìebét íãå áìç ìëàcg` mlrda'åë áéiçlr ¨©¥¤§¨¦§¨©¨
zif ivgk lk` m`y ,daxd oipinn cg` oina xnege ,zg`e zg` lk
,oipin ipyn ,aiig cg` oinn cg` mlrda xg` zif ivgk lk`e xfge

.xeht
:`xnbd dywnzifk i`vg ipy lk` m`y ,df oic,áéiç ,ãçà ïénî¦¦¤¨©¨

àèéLtdycig dne ,xeqi` zifk lk` seq seq ixdy ,`ed heyt - §¦¨
:`xnbd zvxzn .dpynd dfa,éðéèez øa íeMî Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦¦©¦¦

`ed epzpyna yecigdïééeçîú éðLa BìëàL ïBâkipin ipya - §¤£¨¦§¥©§¦
,aiig ok it lr s`e ,milk`nå`id epzpynàaélà[ezhiyk-]éaøc §©¦¨§©¦

øîàc ,òLBäéoldl dpyna(:eh)mcew miycw xya lk`y mc` iabl §ª©§¨©
,dlirn meyn aiigy ,mcd zwixfïé÷leçî ïééeçîzlk` m` - ©§¦§¨¦

aiig ,cg` mlrda mlk`y s` ,xeqi` eze` ly milk`n ipin dyng
.dyngàîéúc eäîc epzpyn ilel xn`z `ny -éaø øîà ék ©§¥¨¦¨©©¦
òLBäémiwlgn miiegnzyàøîeçì àðL àìå ,àle÷ì àðL àì- §ª©Ÿ§¨§¨§Ÿ§¨§§¨

dynga eaiigle ,eilr xingdl oiprl oiiegnzd welig oia lcad oi`
dpyna x`eank ,cg` mlrda oiiegnz dyngn lk` m` zepaxw
mpi` zifk ivg iegnz lkn lk` m`y ,lwdl mwelig oial ,oldl

,oaxw eaiigl mitxhvnïì òîLî à÷dpynd epl drinyd -.áéiçc ¨©§©¨§©¨
:`xnbd zniiqnàîìàwxy ,jkn gken -øîà àøîeçìryedi iax ©§¨§§¨¨©

la` ,envr ipta oaxw iegnz lk lr eaiigl ,miwlgn oiiegnzy
àle÷ì,oaxwn exhetle eilrn lwdl -,øîà àìipy lk` m` okle §¨Ÿ¨©

.oaxw aiige ,miwlgn oiiegnzd oi` ,oiiegnz ipya zif i`vg
:ef `xnina zxg` oeyl d`ian `xnbdàôéñ ìò éøîàc àkéà- ¦¨§¨§¦©¥¨

lk` m`y ,epzpyn ly `tiqd iabl yiwl yix ixac z` mipeyy yi
zifk i`vg ipy.øeèt ,ïéðéî éðMî,`xnbd dzywd df lreàèéLt ¦§¥¦¦¨§¦¨

ly mi`vg ipy oi` ,mly zifk xeriy cg` xeqi`n lk` `l m`y
eprinydl dpynd d`a dne ,eaiigl mitxhvn mipey mixeqi` ipy

.jka
:`xnbd zvxzn,éðéèez øa íeMî Lé÷ì Léø øîàdpynd zn`a ¨©¥¨¦¦©¦¦

xaecne ,cg` xeqi` oin lk`y ote`a zwqeréðLa BìëàL ïBâk§¤£¨¦§¥
å ,ïééeçîú`id epzpynïééeçîz ,øîàc ,òLBäé éaøc àaélà ©§¦§©¦¨§©¦§ª©§¨©©§¦
,ïé÷leçî,dyng aiig ,milk`n ipin dynga cg` xeqi`n lke`de §¨¦

àîéúc eäîcc ,xnel xeaq ziid epzpyn ilely -éaø øîà ék §©§¥¨¦¨©©¦
òLBäéwx ,miwlgn oiiegnzy,øîà àøîeçìiegnz lk lr eaiigl §ª©§§¨¨©

la` ,envr ipta oaxw,øîà àì àle÷ìly zifk i`vg ipy lk` m`e §¨Ÿ¨©
,oaxw aiig `di oiiegnz ipyn cg` xeqi`ïì òîLî à÷epzpyn ¨©§©¨

mizif i`vg ipy lk` m`y.øeèt ,ïéðéî éðMîitl `xnbd zx`ane ¦§¥¦¦¨
,df'ïéðéî éðMî' éàîzn`a ,dpynd dxn`yïénîxeqi`,àeä ãçà ©¦§¥¦¦¦¦¤¨

déì éø÷ éànàådpynd z`f dpkn recne -íeMî ,'íéðéî éðL' §©©¨¥¥§¥¦¦¦
,ïééeçîú éðLa Bìëàc,mipin ipy zlik` enk df ixdeådf ote` lr ©£¨¦§¥©§¦§
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קמו
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr e sc zezixk(oey`x meil)

,dxeza,äðBáläå ,äðaìçäåa `ian el` lkíéòáL [ìL] ì÷Lî §©¤§§¨§©§¨¦§©¤¦§¦
äðî íéòáL (ìù)mipnnqd md el` drax`e ,mdn cg` lkl ¦§¦¨¤

mipnnq mze` z` `ziixad d`ian dzr ,yexita dxeza mixkfend
,dxezd dazky 'miOq' oeyla milelkd,äòéö÷e ,øBîyxey edfy ©¦§¦¨

,dgynd ony iabl dxeza xkfend 'dciw' enyy ayr,cøð úìBaéL¦¤¥§§
,íBkøëåa mdn `ianäðî øNò äML ìL øNò äML ì÷Lîlkl §©§¦§©¦¨¨¨¤¦¨¨¨¨¤

.mdn cg`,èLBwäxeriya epnn `ianøNò íéðLmyea .dpn ©§§§¥¨¨
enyy,äôelé÷xeriya epnn `ianìLäL.dpnäòLz ,ïBîp÷å ¦¨§Ÿ¨§¦¨¦§¨

.zxehwd ipnnq xyr cg` md el` .dpn
ipnnqn wlg mpi`y mitqep mixac dpene `ziixad dkiynn

vp eid j` ,zxehwd:dl mikxúéøBa`ad oeaq epnn miyery ayr - ¦
enyy mewnn,äðéLøkxeriya `ianïéñéøô÷ ïéé .ïéa÷ äòLz- ©§¦¨¦§¨©¦¥©§¦¦

,qxtw enyy mewnn `ad oiiàúìz ïéàñeàúìz ïéa÷mi`q yly - §¦§¨¨©¦§¨¨
e ,oiaw dylye÷ézò ïééøeéç øîç àéáî ,ïéñéøô÷ ïéé Bì ïéà íà- ¦¥¥©§¦¦¥¦£©¦©§¨©¦
e oyi oal oiiúéîBãñ çìîxeriya ,mecqn `ad gln -òáBø,awd ¤©§¦©

enyy ayr `ian oke .oiqixtw oii mewna miliren mdy,ïLò äìòî©£¤¨¨
xeriya,àeäL ìksewf oyrd dlriy ick ,xzeia hren elit`e ¨¤
.lwnk,øîBà ïúð éaø`ianïcøiä úték óàzty lr lcbd ayr - ©¦¨¨¥©¦©©©§¥

xeriya ,ocxid,àeäL ìk.oxetvd z` ea zexyl ick ¨¤
:zxne`e `ziixad dkiynnda ïúð íàå[zxehwa-],dìñt ,Lác §¦¨©¨§©§¨¨

xn`py(`i a `xwie).''dl dX` EPOn Exihwz `l WaC lke x`U lk iM'¦¨§Ÿ§¨§©Ÿ©§¦¦¤¦¤©
m`e,äéðîîñ ìkî úçà øqéçycwl mixetkd meia dnr qpkpe ¦©©©¦¨©§¨¤¨

,miycwd,äúéî áéiçxn`py(bi-a fh `xwie)l` oxd` `ai z`fA' ©¨¦¨§Ÿ¨Ÿ©£Ÿ¤
`vnp ,'zEni `le 'ebe dTC miOq zxhw eiptg `lnE ,'ebe WcTd©Ÿ¤§Ÿ¨§¨§Ÿ¤©¦©¨§Ÿ¨
ici lr wx `ed dzin aiigzdl `la miycwd ycwl qpkdl xziddy
qpkpy `vnp ,dipnnq lkn zg` xqig m`e ,dpick zxehwd z`ad

.dzin aiige ,zxehw `ll miycwd ycwl
:'ixv' `ed dn `ziixad zx`anéøvä ,øîBà ïBòîL éaøxkfend ©¦¦§¥©¢¦

,dxezaóøN àlà Bðéàóèwä éöòî [óèBpä]mi`xwpd mivrn - ¥¤¨§¨©¥¥£¥©§¨
.shw

:minieqn mipnnq mi`ian recn `ziixad zx`an'äðéLøk úéøBa'¦©§¦¨
oeik ,z`aenïéôMLmigyen -,äàð àäzL éãk ,ïøBtévä úà da ¤¨¦¨¤©¦¤§¥¤§¥¨¨

.d`p ziyrp zixead zgiyn ici lre ,xegy `ed oxetvd ravy itl
eïéñéøô÷ ïééoeik ,`aenäfò àäzL éãk ,ïøBtévä úà Ba ïéøBML ¥©§¦¦¤¦¤©¦¤§¥¤§¥©¨

:`ziixad zniiqn .wfg dgix `diy -dì ïéôé íéìâø éî àìäå©£Ÿ¥©§©¦¨¦¨
,mze` mi`ian oi` recne ,oiqixtw oiin xzei ,dfr `dzy ,oxetvl

Lc÷nì íéìâø éî ïéñéðëî ïéàL ,àlàminhtn eid myy ,dxfrl - ¤¨¤¥©§¦¦¥©§©¦©¦§¨
.ycwnl ceak df oi`y ,zxehwd z`

zpkdl milbx ina miynzyn oi`y ,xen`d oicd :`xnbd zxne`
,ycwnl mze` miqipkn oi`y meyn zxehwdéñBé éaøì déì òéiñî§©©¥§©¦¥

øîàc ,àðéðç éaøaweqtdy(al l zeny)'íëì äéäz Lã÷ àéä Lã÷' §©¦£¦¨§¨©Ÿ¤¦Ÿ¤¦§¤¨¤
y cnll `aäéNòî ìk,zxehwd zpkdl mikiiyd miyrnd lk - ¨©£¤¨

,mipnnqd zpkd ly mze` elit`eLãwa àlà eäé àì,dxfra - Ÿ§¤¨©Ÿ¤
m`iadl `la milbx ina oxetivd z` zexyl ozip did ok `l m`y

.dxfrl mqipkdl jk xg` wxe ,dxfrl
:`pipg iaxa iqei iax ixac lr `xnbd dywn,éáéúéîdpyna epipy ¥¦¥

(e"n c"t milwy)mc` ,Léc÷nälk z`,åéñëðwcal `ed 'ycwd' mzqe ©©§¦§¨¨
,ziad,øeaévä úBðaø÷ì ïééeàøä íéøác ïäa eéäåxyt` i` j` §¨¨¤§¨¦¨§¦§¨§§©¦

,dkyld znexzn `wec `eal mikixv xeaiv zepaxwy oeik maixwdl
,l`xyi lkn mxzpy oenn edfy,ïøëNa ïéðneàì eðúpéoldle ¦¨§¨¨¦¦§¨¨

,dywe .dpeekd mipne` eli`l x`eaiïééeàøä íéøác' éðäzepaxwl ¨¥§¨¦¨§¦
'xeaivdeäðéð éàî,md dn -déì àðz ,äiçå äîäa éàdpy ixd - ©¦§¦§¥¨§©¨¨¨¥

,minlye zelerl mixknpy ,dndad oic z` dixg`y dpyna `pzd
e .xeaivl mbe cigil mb miie`x el` zepaxweéàa xaecníéðîL úBðéé ¦¥§¨¦

,úBúìñeel` mixac mb ixddéì àðzmy dpyna `pzd m`py - §¨¨¨¥
(g"n c"t).cigil mb miie`x md s`e ,åàì àlàdpynd zpeek i`ce - ¤¨¨

l,úøè÷xac edfy dpynd dxn` df lre ,yicwnd zeyxa dzidy §Ÿ¤
`l` ,dxfra zeyridl dkixv dpi` zxehwy gkene ,'xeaivl ie`xd'

.uega ziyrpe ,oilegd on d`a
:`xnbd zvxzn,àéòLBà éaø øîàzwqer dpynddúBàazxehw ¨©©¦©§¨§¨

,ïøëNa íéðneàì úðzépä.heicd zeyxa `idyàéðúc,`ziixaa ©¦¤¤¨¨¦¦§¨¨§©§¨
øúBî[zix`y-],úøèwäixdy ,xc` yceg seqa zx`yp dzidy ©©§Ÿ¤

,dycgd dpyd ly dnexzdn zxehw `iadl yi jli`e oqipnäî¤
,da ïéNBò eéäxyt` i` j` ,dxhwdl die`x dpi`e xg`n ¨¦¨

epi` ,gafnl ie`xd xac lky oeik ,ziad wca ikxevl da ynzydl
dligz okle ,mlerl gafn icin `vei(äðîî) ïéLéøôî eéäzern ¨©§¦¦

l ziad wcanïéðneàä øëNrd,ziad wca zk`lna miwqeïéìlçîe §©¨¨¦§©§¦
dúBàdx`ypy zxehwd z` -ìòmze`ïéðúBðå ,ïéðneàä úBòî ¨©§¨¨¦§§¦
dúBàzxehwd xzen z` -å ,ïøëNa ïéðneàìzxehwd d`viy ixg` ¨¨¨¦¦§¨¨§

,oileglïéç÷Bìå íéøæBç[mipew-]dúBàmipne`dnîly zern §¦§§¦¨¦
,äLãç äîeøzdpynd dxn` df oirn ote` lre .dxihwdl ozip f`e §¨£¨¨

dzepwl ewitqd `l oiicre zxehwd z` mipne`d cg` laiw m`y
.mxkya mipne`l depzi ,eiqkp lk z` yicwde ,epnn

:df uexiz lr `xnbd dywné÷úî,óñBé áø dì óxnel ozip cvik ©§¦¨©¥
ozpiy dpynd dxn` df lre ,zxehwd xzena dpyna xaecny

e ,mipne`lúBøúBî eäleëa àäepnipy zeix`yd lka ixde - ¨§§¨
,zendae oii ly oebk ,zeipynaéðzmze` mipzepy xg`ly epipy - ¨¦

mxkya mipne`lå ,'äLãç äîeøzî dúBà ïéç÷Bìå ïéøæBç'eli` §¦§§¦¨¦§¨£¨¨§
,àëämc` eze` iabl,eiqkp z` yicwdyéðz àì,ok epipy `l - ¨¨Ÿ¨¦

ixiiya xaecn `ly gkene ,mxkya mipne`l depziy wx `l`
mipew `l okle oilega dzyrpy cigi ly zxehwa `l` ,zxehwd
,'xeaivl die`x'k dpynd dze` dpkn ok it lr s`e ,epnn dze`
`wec zeyridl dkixv zxehwy `pipg iaxa iqei iax ixack `lye

.ycwna
:xg` ote`a `pipg iaxa iqei iax lr `iyewd z` uxzn sqei axàlà¤¨

,óñBé áø øîà,eiqkp lk z` yicwdy mc`a zwqerd dpyn dze`a ¨©©¥
xaecnúøèwä éðîîqî ãçàadpynd dxn` df lre ,ezeyxa eidy §¤¨¦©§¨¥©§Ÿ¤

zxehwdy itl ,zxehwd jxevl dfa ynzydl xyt` i`y oeiky
.mxkya mipne`l dze` mipzep ,xeaiv lyn `eal dkixv

mipikn eidy zxehwd lwyn z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd
:dpy lka,ïðaø eðzdúøè÷ycwnd ziaayúéNòð äúéäxeriya ¨©¨¨§Ÿ¤¨§¨©£¥

lyìLìL ,äðî äðBîLe íéLL úBàî LäMîçå íéML úBàî L §Ÿ¥¦¦§¨¨¤§Ÿ¥¦¦©£¦¨
eid,änçä úBîé ãâðkivge xweaa dpn ivg mixihwn eid mei lkay §¤¤§©©¨

cere ,miiaxrd oiaìLïéøéúé ïéðî äL,miyer eidïäk ñéðëî ïänL §Ÿ¨¨¦§¥¦¤¥¤©§¦Ÿ¥
ìBãbxeriya miycwd ycwl,íéøetékä íBéa åéðôç àìîoeike ¨§Ÿ¨§¨§©¦¦

odkd ly eicia ielz xacd ixdy ,'eipteg `ln'l reaw xeriy oi`y
,lecb odk lkl ewitqi i`ceay ,mipn dyly eyr jkitl ,lecbd

øàMäådzid ,mipn dyly mze`n dx`ypy zxehwd -úðzéð §©§¨¦¤¤
.ïøëNa ïéðneàì̈¨¦¦§¨¨

:df oipra ztqep `ziixa `xnbd d`ian,úøèwä øúBî ,àéðúãk¦§©§¨©©§Ÿ¤
(äðîî) ïéLéøôî ,da ïéNBò eéä äîz` ziad wca zernnøëN ¤¨¦¨©§¦¦§©

ìò dúBà ïéìlçîe ,ïéðneàämze`dúBà ïéðúBðå ,ïéðneàä úBòî ¨¨¦§©§¦¨©§¨¨¦§§¦¨
[zxehwd z`-]dúBà ïéç÷Bìå ïéøæBçå ,ïøëNa ïéðneàìmipne`dn ¨¨¦¦§¨¨§§¦§§¦¨
lä úîeøzîäkL.dycgd dpya dxihwdl milekie ,dycgd ¦§©©¦§¨
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המשך ביאור למס' כריתות ליום ראשון עמ' א 
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc zezixk(oey`x meil)

.weqtay mipind zyly cbpk mbe oey`xd 'minq'd cbpk mb ,dyng
:'llke hxte llk' jxca weqtd z` yxcy `pz d`ian `xnbdéác§¥

éðz ìàòîLé éaøweqtd z` eyxc l`rnyi iax ly eyxcn ziaa - ©¦¦§¨¥¨¥
dpalE miOq dpAlge zlgWE shp miOq Ll gw' weqta xn`p ,jk©§©¦¨¨§¥¤§¤§§¨©¦§Ÿ¨

,jk yexcl yie ,'dMf'íénñ'edf ,oey`x aezkd,ììkipin lk lleky ©¨©¦§¨
.minq,'äðaìçå úìçLe óèð'edf,èøtmipind z` dxezd dhxity ¨¨§¥¤§¤§§¨§¨

oeylae .`iadl yiy minieqnd'íénñ',ipy aezkdøæçweqtdììëå ©¦¨©§¨©
dxezd dazkyky ,`ed dyxcd ote`e .minq ipin lkèøôe ììk§¨§¨

ïc äzà éà ,ììëellkdn zeaxlàlàmdy mixacäî ,èøtä ïéòk §¨¦©¨¨¤¨§¥©§¨¨
äìBòå øèBwL øác LøBôî èøtä,lwnk sewf dler epyry -Bçéøå ©§¨§¨¨¨¤¥§¤§¥

óà ,óãBð`iadl ozipy zeaxl yi llkdn,äìBòå øèBwL øác ìk ¥©¨¨¨¤¥§¤
.óãBð Bçéøå:zxne`e `ziixad zniiqnììëa ììk àlà Bðéà Bà §¥¥¥¤¨§¨¦§¨

éìò Eì ïéà àä ,åàì ,zøîà .ïBLàø èøôa èøôe ,ïBLàøïeãì E ¦§¨¦§¨¦¨©§¨¨¨¥§¨¤¨
ìaìa àlà ,ïBøçà ïBL.ïBLàø ïBL §¨©£¤¨§¨¦

:`ziixad oeyl meiq z` `xnbd zx`anøî øîà,`ziixaaBðéà Bà' ¨©©¥
ïéà àä åàì zøîà ïBLàø èøôa èøôe ïBLàø ììëa ììk àlà¤¨§¨¦§¨¦§¨¦§¨¦¨©§¨¨¨¥

éìòïeãì E:`xnbd zxxan .'oey`x oeyla `l` oexg` oeylaéàî ¨¤¨©
àéLe÷`iyewd z` dligz `xnbd zx`an .`ziixal dywed dn - §¨

,'oey`x llka llk `l` epi` e`' `ziixad ly dpey`xd
weqtdn yexcl yiy lirl `ped ax ixack zxaeq ok mb `ziixady

e ,zxehwa mipnnq xyr cg` yiydéì àéL÷ à÷ éëädywed jk - ¨¦¨©§¨¥
y xn`p `ny ,dléàøúa 'íénñ'wx md ,mipexg`d -éøz,mipy - ©¦©§¨¥§¥

ïéøz éàîã÷ 'íénñ' ékwx md weqtay mipey`xd 'minq'dy enk - ¦©¦©§¨¥§¥
.dyng md miipyd 'minq'dy oipne ,mipyïépLãk épLå øãäxfg - £©§©¦¦§©¦

,lirl epvxizy enk uxize `pzdïk íàcmipyl dxezd zpeeky §¦¥
,cala,'äðaìçå úìçLe óèð ,íénñ ,íénñ' àø÷ áBzëðjkne ¦§§¨©¦©¦¨¨§¥¤§¤§§¨

zlgye shp' dzpny ixg` ipyd 'minq'd z` dxezd dazky
.dyng `ed ipyd 'minq'dy dzpeek dzidy gken ,'dpalge

:`ziixad ly dipyd `iyewd z` `xnbd zx`anèøôa èøt' éàîe©§¨¦§¨
déì àéL÷ à÷ éëä ,'ïBLàøozipy dn ixd ,`ziixal dywed jk - ¦¨¦¨©§¨¥

mdy mipnnq `iadléôìé ,úBðìéà éðéîmicnlp -,'óèð' ïî`edy ¦¥¦¨¨§¦¦¨¨
.ur oinåmdy mipnnq `iadl ozzipy dnéôìé ,ò÷ø÷ éìecéâ- §¦¥©§©¨§¦
micnlp,'úìçM'îok m` ,rwxw ilecib `idyénð éôìéìåcnlpe - ¦§¥¤§¥§¦©¦

mb'äkæ äðBál'î,ipyd 'minq'd ixg` ,weqtd jynda zxkfend ¦§¨©¨
ãö ãça éúééàc[xac] cv wx mda yiy mipnnq `iadl ozipy - §©§¥§©©

,xnelk ,cg`éúéðczxehwd ipnnqa `iadl ozipy -BçéøL øác §¥¥¨¨¤¥
,äìBòå øèB÷ ïéàL ét ìò óàå ,óãBðdpyr oi`y ,dpeald enke ¥§©©¦¤¥¥§¤

.lwnk sewf dlerøîà øãä,dvxize `ziixad dxfg -,ïk íà £©¨©¦¥
éòöéîa 'äkæ äðBáì'ì àø÷ áBzëðdpeald z` aezkl weqtl did - ¦§§¨¦§¨©¨§¦§¥

,'dpalge zlgye shp' mr cgi ,'minq'd ipy oia ,rvn`a dkfóìéúå§¥©
dpéîxyk dlere xhew epi`y xac s`y dpnn micnel epiide - ¦¨

ixg` `l` ,rvn`a dxezd z`f dazk `ly jkne ,zxehwd ipnnql
mipnnqd lk `l` ,df xac dpnn cenll oi`y gken ,'millk'd ipy

.dlere xhew mpyry ,'dpalge zlgye shp' oirk zeidl mikixv
zd dlki `l ixd :`xnbd dywnc ,ok aezkl dxeäðBáì déáúk éà¦©§¥§¨

,éòöéîa äkæ,ipyd 'minq' mcewøNò éøz ïééåämiyxec epiid - ©¨§¦§¥¨§¨§¥¨¨
ipyd 'minq'y lirl x`azd ixdy ,zxehwa mipnnq xyr mipy yiy
,oey`xd 'minq'] dyng mdy ,okl mcew miiepnd mze` lk cbpk `ed
,okl mcew daezk 'dkf dpeal'd mb dzid m`e ,['dpalge zlgy shp'e
ipnnq eidi cgiae ,mipnnq dyy `ed ipyd 'minq'y miyxec epiid

.xyr mipy zxehwd
:`xnbd zvxzn,ïk íàoi`y 'dkf dpeal'n cnlpy dxezd dzvxy ¦¥

zxehwd ipnnqy yexcpy mb dzvx j` ,lwnk dlerd oyra jxev
,xyr cg` wx mdéòöéîa 'äkæ äðBáì' àø÷ áBzëð,rvn`a - ¦§§¨§¨©¨§¦§¥
,óBqáì 'äðaìç'å.'dpalg'n cgein oic mey micnel oi` jk oia ixdy §¤§§¨§©

,seqa 'dkf dpeal'd z` dazk `l` ,dxezd ok dzyr `ly jkne
.lwnk dler mpyr oi`y mipnnq xiykdl dpnn cenll oi`y gken
mby 'dkf dpeal'n cenll oi` recn sqep ote`a zvxzn `xnbd

:zxehwl mixyk milere mixhwn mpi`y minq,øîà Lé÷ì Léøoi` ¥¨¦¨©
oinn zeidl mikixv zxehwd ipnnqy cnll ick dyxca jxev

z`f cenll yi `l` ,dlere xhew mpyrydôebîdlind mvrn - ¦¨
,zxehwäî`edl.äìBòå øèBwL øác ,'úøè÷' ïBL ©§§Ÿ¤¨¨¤¥§¤

:zxehwd ipnnql zkiiyd `xnin d`ian `xnbdøa àpç éaø øîà̈©©¦¨¨©
éòLBtî da ïéàL úéðòz ìk ,àãéñç ïBòîL éaø øîà àðæa¦§¨¨©©¦¦§£¦¨¨©£¦¤¥¨¦§¥

,ìàøNé,miprzne daeyza mixfegydðéàdaeygéøäL ,úéðòz ¦§¨¥¥¨©£¦¤£¥
å ,òø dçéø äðaìçok it lr s`.úøè÷ éðînñ íò áeúkä dàðî ¤§§¨¥¨¨§§¨¨©¨¦©§¨¥§Ÿ¤

:ef dkldl ztqep dyxcàëäî ,øîà ééaàcenll yi df weqtn - ©©¥¨©¥¨¨
xn`py ,l`xyi iryetn dil` etxhviy jixv ziprz lky(e h qenr)

,'dãñé õøà ìò Búceâàå',cgi micbe`n l`xyi lk xy`ky epiide ©£¨©¤¤§¨¨
cqiin 'dy epiide ,'dcqi ux` lr' miiwzn f` ,mday miryetd s`e

.mxear enler z`
:dpyna epipy,'äçLnä ïîLa Cqäå'.zxk iaiig llka `ed s`y §©¨§¤¤©¦§¨

:df oipra `ziixa `xnbd d`ianäçLnä ïîLa Cqä ,ïðaø eðz̈©¨¨©¨§¤¤©¦§¨
å ,äîäáìda jqd ok.øeèt ,íéìkjqd okeìseb,íéáëBë éãáBò ¦§¥¨§¥¦¨§§¥¨¦

.øeèt ,íéúîìe§¥¦¨
dywn .`ziixad dazky mipica minrhd z` zx`an `xnbd

:`xnbdàîìLalr jqdy ,`ziixad ly oey`xd wlgd oaen - ¦§¨¨
íéìëå äîäaoeik ,xehtáéúëc(al l zeny),'Cñéé àì íãà øNa ìò' §¥¨§¥¦¦§¦©§©¨¨Ÿ¦¨

.eäðéð 'íãà' åàì íéìëå äîäáe`ziixad ly oexg`d oicd s`e §¥¨§¥¦¨¨¨¦§
lr jqdy ,oaen,éøwéî 'úî' ,déì úéîc ïåéëc ,øeèt énð íéúî¥¦©¦¨§¥¨§¦¥¥¦§¥

'íãà' åàìå.'mc`' `le 'zn' iexw `ed ixd ,mc`d zny oeik -àlà §¨¨¨¤¨
lr jqdéànà ,íéáëBë éãáBò`ed recn -eäðéð íãà àä ,øeèt §¥¨¦©©¨¨¨¨¦§

:`xnbd zvxzn .eilr jqd z` aiigl yie ,'mc`' iexw ieb s` ixd -
ééàì,'mc`' miiexw miiebd oi` zn`a -áéúëc(`l cl l`wfgi)ïzàå' ¨¦¦§¦§©¥

,'ízà íãà éúéòøî ïàö éðàöwxy weqtdn yexcl yie,ízà Ÿ¦Ÿ©§¦¦¨¨©¤©¤
,l`xyi.íãà ïééeø÷ íéáëBë éãáBòä ïéàå ,'íãà' ïééeø÷jqd okle §¦¨¨§¥¨§¥¨¦§¦¨¨

.xeht ,mxya lr dgynd onyn
,'mc`' mipekn miiebd oi`y xnel ozip cvik :`xnbd dywnáéúëäå§¨§¦

oicn zngln lly iabl dxeza(n `l xacna)øNò äML íãà Lôðå'§¤¤¨¨¦¨¨¨
,'óìàzvxzn .'mc`' mya mipicnd z` dxezd dzpiky ixd ¨¤

:`xnbdäîäa é÷etàì àeää ,déì øîà`a weqtay 'mc`' oeyl - ¨©¥©§©¥§¥¨
exkfedy zendad llkn df weqta miiepnd z` `ivedl ick wx
'mc`' oeyl aezkln rpndl dxezd dlki `le ,mincewd miweqta
,'mc`' dxezd dazky zenewn mzqa la` ,xaecnd ina rcpy ick

.l`xyil `weec dzpeek
:dywne `xnbd dkiynnáéúëäådpei xtqa(`i c)ñeçà àì éðàå' §¨§¦©£¦Ÿ¨

'åâå äåðéð ìòA Wi xW` dlFcBd xirddxUr miYWn dAxd DàBaø ©¦§¥¨¦©§¨£¤¤¨©§¥¦§¥¤§¥¦
íãàdzpiky ixd ,'dAx dndaE Fl`nUl Fpini oiA rci `l xW` ¨¨£¤Ÿ¨©¥§¦¦§Ÿ§¥¨©¨

:`xnbd zvxzn .'mc`' mya depipay miiebd z` dxezdàeää- ©
,my dxen`d 'mc`' oeyläîäa é÷etàìzendad llkn m`ivedl - §©¥§¥¨
.weqta md s` exkfedy

.xeht miakek icaer lr jqd recn xg` ote`a zx`an `xnbd
:sqep uexiz,àîéà úéòaéàå,'mc`' miiexw miakek icaer s` zn`a §¦¨¥¥¨

epiide ,xeht mteb lr jqd mewn lkneéaøc dén÷ àpz éðz÷ãk¦§¨¨¥©¨©¥§©¦
øæòìà,xfrl` iax iptl `ziixaa dpzd dpyy itk -BðLiL ìk ¤§¨¨Ÿ¤¤§
'Cñ'a,mixg` z` e` envr z` jeql `ly xdfeny in lk -BðLé §¨¤§

'Cñéé ìá'a,'Kqii `l mc` xUA lr' dxez dxn`y dna lelk `ed - §©¦¨©§©¨¨Ÿ¦¨
.aiig eilr jqdeåeli`ìkin,'Cñ'a BðéàLmiakek icaer df llkae §¨¤¥§¨

,mixg` z` e` mnvr z` jeql `ly mieevn mpi`y'Cñéé ìá'a Bðéà¥§©¦¨
.zxk aiig epi` eze` jqd l`xyi s` -
:df oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbdCãéà àéðz`ziixaa epipy - ©§¨¦¨

,zxg`,íéáëBë éãáBòì ,íéìëå ,äîäáì äçLnä ïîLa Cqä©¨§¤¤©¦§¨¦§¥¨§¥¦§§¥¨¦
.øeèt ,íéúîejqdeíéðäëìe ,íéëìîìegynp xaky xg`l ,milecb ¥¦¨¦§¨¦§Ÿ£¦

,oick zg` mrt.øèBt äãeäé éaøå ,áéiçî øéàî éaøzxxan ©¦¥¦§©¥§©¦§¨¥
:`ziixadänëåy xeriydáéiç àäéå Ceñé.zxk,øîBà øéàî éaø §©¨¨¦¥©¨©¦¥¦¥

,øîBà äãeäé éaø .àeäL ìkxeriya onydn ozp m` wx aiig.úéfk ¨¤©¦§¨¥©©¦
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קמז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc zezixk(oey`x meil)

.weqtay mipind zyly cbpk mbe oey`xd 'minq'd cbpk mb ,dyng
:'llke hxte llk' jxca weqtd z` yxcy `pz d`ian `xnbdéác§¥
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weqtdn yexcl yiy lirl `ped ax ixack zxaeq ok mb `ziixady

e ,zxehwa mipnnq xyr cg` yiydéì àéL÷ à÷ éëädywed jk - ¨¦¨©§¨¥
y xn`p `ny ,dléàøúa 'íénñ'wx md ,mipexg`d -éøz,mipy - ©¦©§¨¥§¥

ïéøz éàîã÷ 'íénñ' ékwx md weqtay mipey`xd 'minq'dy enk - ¦©¦©§¨¥§¥
.dyng md miipyd 'minq'dy oipne ,mipyïépLãk épLå øãäxfg - £©§©¦¦§©¦

,lirl epvxizy enk uxize `pzdïk íàcmipyl dxezd zpeeky §¦¥
,cala,'äðaìçå úìçLe óèð ,íénñ ,íénñ' àø÷ áBzëðjkne ¦§§¨©¦©¦¨¨§¥¤§¤§§¨

zlgye shp' dzpny ixg` ipyd 'minq'd z` dxezd dazky
.dyng `ed ipyd 'minq'dy dzpeek dzidy gken ,'dpalge

:`ziixad ly dipyd `iyewd z` `xnbd zx`anèøôa èøt' éàîe©§¨¦§¨
déì àéL÷ à÷ éëä ,'ïBLàøozipy dn ixd ,`ziixal dywed jk - ¦¨¦¨©§¨¥

mdy mipnnq `iadléôìé ,úBðìéà éðéîmicnlp -,'óèð' ïî`edy ¦¥¦¨¨§¦¦¨¨
.ur oinåmdy mipnnq `iadl ozzipy dnéôìé ,ò÷ø÷ éìecéâ- §¦¥©§©¨§¦
micnlp,'úìçM'îok m` ,rwxw ilecib `idyénð éôìéìåcnlpe - ¦§¥¤§¥§¦©¦

mb'äkæ äðBál'î,ipyd 'minq'd ixg` ,weqtd jynda zxkfend ¦§¨©¨
ãö ãça éúééàc[xac] cv wx mda yiy mipnnq `iadl ozipy - §©§¥§©©

,xnelk ,cg`éúéðczxehwd ipnnqa `iadl ozipy -BçéøL øác §¥¥¨¨¤¥
,äìBòå øèB÷ ïéàL ét ìò óàå ,óãBðdpyr oi`y ,dpeald enke ¥§©©¦¤¥¥§¤

.lwnk sewf dlerøîà øãä,dvxize `ziixad dxfg -,ïk íà £©¨©¦¥
éòöéîa 'äkæ äðBáì'ì àø÷ áBzëðdpeald z` aezkl weqtl did - ¦§§¨¦§¨©¨§¦§¥

,'dpalge zlgye shp' mr cgi ,'minq'd ipy oia ,rvn`a dkfóìéúå§¥©
dpéîxyk dlere xhew epi`y xac s`y dpnn micnel epiide - ¦¨

ixg` `l` ,rvn`a dxezd z`f dazk `ly jkne ,zxehwd ipnnql
mipnnqd lk `l` ,df xac dpnn cenll oi`y gken ,'millk'd ipy

.dlere xhew mpyry ,'dpalge zlgye shp' oirk zeidl mikixv
zd dlki `l ixd :`xnbd dywnc ,ok aezkl dxeäðBáì déáúk éà¦©§¥§¨

,éòöéîa äkæ,ipyd 'minq' mcewøNò éøz ïééåämiyxec epiid - ©¨§¦§¥¨§¨§¥¨¨
ipyd 'minq'y lirl x`azd ixdy ,zxehwa mipnnq xyr mipy yiy
,oey`xd 'minq'] dyng mdy ,okl mcew miiepnd mze` lk cbpk `ed
,okl mcew daezk 'dkf dpeal'd mb dzid m`e ,['dpalge zlgy shp'e
ipnnq eidi cgiae ,mipnnq dyy `ed ipyd 'minq'y miyxec epiid

.xyr mipy zxehwd
:`xnbd zvxzn,ïk íàoi`y 'dkf dpeal'n cnlpy dxezd dzvxy ¦¥

zxehwd ipnnqy yexcpy mb dzvx j` ,lwnk dlerd oyra jxev
,xyr cg` wx mdéòöéîa 'äkæ äðBáì' àø÷ áBzëð,rvn`a - ¦§§¨§¨©¨§¦§¥
,óBqáì 'äðaìç'å.'dpalg'n cgein oic mey micnel oi` jk oia ixdy §¤§§¨§©

,seqa 'dkf dpeal'd z` dazk `l` ,dxezd ok dzyr `ly jkne
.lwnk dler mpyr oi`y mipnnq xiykdl dpnn cenll oi`y gken
mby 'dkf dpeal'n cenll oi` recn sqep ote`a zvxzn `xnbd

:zxehwl mixyk milere mixhwn mpi`y minq,øîà Lé÷ì Léøoi` ¥¨¦¨©
oinn zeidl mikixv zxehwd ipnnqy cnll ick dyxca jxev

z`f cenll yi `l` ,dlere xhew mpyrydôebîdlind mvrn - ¦¨
,zxehwäî`edl.äìBòå øèBwL øác ,'úøè÷' ïBL ©§§Ÿ¤¨¨¤¥§¤

:zxehwd ipnnql zkiiyd `xnin d`ian `xnbdøa àpç éaø øîà̈©©¦¨¨©
éòLBtî da ïéàL úéðòz ìk ,àãéñç ïBòîL éaø øîà àðæa¦§¨¨©©¦¦§£¦¨¨©£¦¤¥¨¦§¥

,ìàøNé,miprzne daeyza mixfegydðéàdaeygéøäL ,úéðòz ¦§¨¥¥¨©£¦¤£¥
å ,òø dçéø äðaìçok it lr s`.úøè÷ éðînñ íò áeúkä dàðî ¤§§¨¥¨¨§§¨¨©¨¦©§¨¥§Ÿ¤

:ef dkldl ztqep dyxcàëäî ,øîà ééaàcenll yi df weqtn - ©©¥¨©¥¨¨
xn`py ,l`xyi iryetn dil` etxhviy jixv ziprz lky(e h qenr)

,'dãñé õøà ìò Búceâàå',cgi micbe`n l`xyi lk xy`ky epiide ©£¨©¤¤§¨¨
cqiin 'dy epiide ,'dcqi ux` lr' miiwzn f` ,mday miryetd s`e

.mxear enler z`
:dpyna epipy,'äçLnä ïîLa Cqäå'.zxk iaiig llka `ed s`y §©¨§¤¤©¦§¨

:df oipra `ziixa `xnbd d`ianäçLnä ïîLa Cqä ,ïðaø eðz̈©¨¨©¨§¤¤©¦§¨
å ,äîäáìda jqd ok.øeèt ,íéìkjqd okeìseb,íéáëBë éãáBò ¦§¥¨§¥¦¨§§¥¨¦

.øeèt ,íéúîìe§¥¦¨
dywn .`ziixad dazky mipica minrhd z` zx`an `xnbd

:`xnbdàîìLalr jqdy ,`ziixad ly oey`xd wlgd oaen - ¦§¨¨
íéìëå äîäaoeik ,xehtáéúëc(al l zeny),'Cñéé àì íãà øNa ìò' §¥¨§¥¦¦§¦©§©¨¨Ÿ¦¨

.eäðéð 'íãà' åàì íéìëå äîäáe`ziixad ly oexg`d oicd s`e §¥¨§¥¦¨¨¨¦§
lr jqdy ,oaen,éøwéî 'úî' ,déì úéîc ïåéëc ,øeèt énð íéúî¥¦©¦¨§¥¨§¦¥¥¦§¥

'íãà' åàìå.'mc`' `le 'zn' iexw `ed ixd ,mc`d zny oeik -àlà §¨¨¨¤¨
lr jqdéànà ,íéáëBë éãáBò`ed recn -eäðéð íãà àä ,øeèt §¥¨¦©©¨¨¨¨¦§

:`xnbd zvxzn .eilr jqd z` aiigl yie ,'mc`' iexw ieb s` ixd -
ééàì,'mc`' miiexw miiebd oi` zn`a -áéúëc(`l cl l`wfgi)ïzàå' ¨¦¦§¦§©¥

,'ízà íãà éúéòøî ïàö éðàöwxy weqtdn yexcl yie,ízà Ÿ¦Ÿ©§¦¦¨¨©¤©¤
,l`xyi.íãà ïééeø÷ íéáëBë éãáBòä ïéàå ,'íãà' ïééeø÷jqd okle §¦¨¨§¥¨§¥¨¦§¦¨¨

.xeht ,mxya lr dgynd onyn
,'mc`' mipekn miiebd oi`y xnel ozip cvik :`xnbd dywnáéúëäå§¨§¦

oicn zngln lly iabl dxeza(n `l xacna)øNò äML íãà Lôðå'§¤¤¨¨¦¨¨¨
,'óìàzvxzn .'mc`' mya mipicnd z` dxezd dzpiky ixd ¨¤

:`xnbdäîäa é÷etàì àeää ,déì øîà`a weqtay 'mc`' oeyl - ¨©¥©§©¥§¥¨
exkfedy zendad llkn df weqta miiepnd z` `ivedl ick wx
'mc`' oeyl aezkln rpndl dxezd dlki `le ,mincewd miweqta
,'mc`' dxezd dazky zenewn mzqa la` ,xaecnd ina rcpy ick

.l`xyil `weec dzpeek
:dywne `xnbd dkiynnáéúëäådpei xtqa(`i c)ñeçà àì éðàå' §¨§¦©£¦Ÿ¨

'åâå äåðéð ìòA Wi xW` dlFcBd xirddxUr miYWn dAxd DàBaø ©¦§¥¨¦©§¨£¤¤¨©§¥¦§¥¤§¥¦
íãàdzpiky ixd ,'dAx dndaE Fl`nUl Fpini oiA rci `l xW` ¨¨£¤Ÿ¨©¥§¦¦§Ÿ§¥¨©¨

:`xnbd zvxzn .'mc`' mya depipay miiebd z` dxezdàeää- ©
,my dxen`d 'mc`' oeyläîäa é÷etàìzendad llkn m`ivedl - §©¥§¥¨
.weqta md s` exkfedy

.xeht miakek icaer lr jqd recn xg` ote`a zx`an `xnbd
:sqep uexiz,àîéà úéòaéàå,'mc`' miiexw miakek icaer s` zn`a §¦¨¥¥¨

epiide ,xeht mteb lr jqd mewn lkneéaøc dén÷ àpz éðz÷ãk¦§¨¨¥©¨©¥§©¦
øæòìà,xfrl` iax iptl `ziixaa dpzd dpyy itk -BðLiL ìk ¤§¨¨Ÿ¤¤§
'Cñ'a,mixg` z` e` envr z` jeql `ly xdfeny in lk -BðLé §¨¤§

'Cñéé ìá'a,'Kqii `l mc` xUA lr' dxez dxn`y dna lelk `ed - §©¦¨©§©¨¨Ÿ¦¨
.aiig eilr jqdeåeli`ìkin,'Cñ'a BðéàLmiakek icaer df llkae §¨¤¥§¨

,mixg` z` e` mnvr z` jeql `ly mieevn mpi`y'Cñéé ìá'a Bðéà¥§©¦¨
.zxk aiig epi` eze` jqd l`xyi s` -
:df oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbdCãéà àéðz`ziixaa epipy - ©§¨¦¨

,zxg`,íéáëBë éãáBòì ,íéìëå ,äîäáì äçLnä ïîLa Cqä©¨§¤¤©¦§¨¦§¥¨§¥¦§§¥¨¦
.øeèt ,íéúîejqdeíéðäëìe ,íéëìîìegynp xaky xg`l ,milecb ¥¦¨¦§¨¦§Ÿ£¦

,oick zg` mrt.øèBt äãeäé éaøå ,áéiçî øéàî éaøzxxan ©¦¥¦§©¥§©¦§¨¥
:`ziixadänëåy xeriydáéiç àäéå Ceñé.zxk,øîBà øéàî éaø §©¨¨¦¥©¨©¦¥¦¥

,øîBà äãeäé éaø .àeäL ìkxeriya onydn ozp m` wx aiig.úéfk ¨¤©¦§¨¥©©¦
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קמח
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc zezixk(ipy meil)

,ïéáMä ìò àlà ïéøtëî ïéà íLàåxn`p ixdy(b ` `xwie)aixwi' §¨¨¥§©§¦¤¨©©¨¦©§¦
,ea xtkzdle eaixwdl zevxl jixvy ,'Fpvxl Fz`íéøetkä íBé óà Ÿ¦§Ÿ©©¦¦

.ïéáMä ìò àlà øtëî ïéà:`ziixad dgecàì,z`f cenll oi` - ¥§©¥¤¨©©¨¦Ÿ
okyzøîà íàdf oic,íLàå úàhçaepi`y in lr mixtkn oi`y ¦¨©§¨§©¨§¨¨

meyn edfy okzi ixd ,ay,ââBMk ãéænä ìò ïéøtëî ïéàLoeike ¤¥§©§¦©©¥¦©¥
l` sxvl jxev mb yi ,bbey lr wx xtkny ylg mzxtk gky
m`d j` ,xtkzn epi` ay epi` m`e ,`hegd zaeyz z` mzxtk

ok zngnøîàzmb z`f,íéøetkä íBéaecb ezxtk gky,løtënL Ÿ©§©¦¦¤§©¥
,ââBMk ãéænä ìò øtëîe ìéàBäå ,ââBMk ãéænä ìò`edy okzi ©©¥¦©¥§¦§©¥©©¥¦©¥

.ïéáL ïéàL ìòå ïéáL ìò øtëî:`ziixad zniiqnøîBì ãeîìz- §©¥©¨¦§©¤¥¨¦©§©
weqta xn`p jkl(fk bk `xwie)mFi dGd iriaXd Wcgl xFUrA K`'©¤¨©Ÿ¤©§¦¦©¤

oeylae '`Ed mixRMd'Cà',weqtd zligza azkpy÷ìç,weqtd ©¦ª¦©¨©
.miayy mze`a wx `l` ,lka dey mixetkd mei zxtk oi`y

.`axe iia` zwelgnl `ziixadn dzgked z` zniiqn `xnbd
:`xnbd zxxan'ïéáL ïéàL'å 'ïéáL' éàî,`ziixaa mixen`d ©¨¦§¤¥¨¦

àîéìày xn`z m` -'ïéáL'epiid,ââBLe'ïéáL àì'edf,ãéæî`l ¦¥¨¨¦¥Ÿ¨¦¥¦
c ,ok yxtl okziéðz÷ àädnvr `ziixaaúàhça zøîà íà àì' ¨¨¨¥Ÿ¦¨©§¨§©¨

'åë íLàåoi`ymixetkd meia xn`z ,bbeyk cifnd lr mixtkn §¨¨
cxtp oecip `ed 'miay oi`e miay'y ixd ,'bbeyk cifnd lr xtkny

:zxxane `xnbd dkiynn .'bbeye cifn'n,àlàxe`iay xn`p `ny ¤¨
`ed `ziixadàä ékeixack -,ïðçBé éaø øîà ,àleòcy mc`ìëà ¦¨§¨¨©©¦¨¨¨©

ïaø÷ Léøôäå ,áìç,z`hg,Ba øæçå ,Búc øéîäål`xyi zeidl ¥¤§¦§¦¨§¨§¥¦¨§¨©
,xykäçcé ,äçãðå ìéàBäziaa axwidln oaxwd dgcpy oeik - ¦§¦§¨¦¨¤

xnen didy onfa ycwnd(.d oileg)ayy xg`l s`e ,ixnbl dgcp ,
epiid `ziixaa xen`d 'oiay' ,o`k s`e .eaixwdl xyt` i` daeyza
l`xyi epiid 'oiay oi`'e ,seq cre dligzn xyk didy l`xyi
mei oi` daeyza xfg m` s`y ,mixetkd mei eilr xare ,ezc xindy
meia xtkzdln egcp eizepeere li`ed ,eilr xtkn xg` mixetkd

,ok xnel xazqn `l :`xnbd dgec .mcewd mixetkdéçãéàc éäð§¦§¦§¥
ïaø÷lr axwidln dgcp oaxwd seby xnel jiiy oaxw iabl mpn` - ¨§¨

,mixetikd mei iabl la` ,gafnd iabàeä äøtk øa àøábmc`d - ©§¨©©¨¨
,xyk l`xyi lkk ,`ad mixetkd mei ici lr xtkzdl ie`x envr
mei s` ,`heg did xary mixetkd meiay zngny xazqn `le

.eilr xtki `l dfd mixetkd
:`xnbd dwiqnàlài`ce'ïéáL'epiid `ziixaa xen`døtëé' øîàc ¤¨¨¦§¨©§©¥
,'éúàhç éìòe'ïéáL ïéàL'epiid,'éúàhç éìò øtëz àì' øîàc ¨©©¨¦¤¥¨¦§¨©Ÿ§©¥¨©©¨¦

lr `l` mixtkn mpi` my`e z`hgy `ziixad dxn` df lre
mdilr xtkz `ly mixne`d epiide ,miay mpi`y lr `le ,miayd

,z`hgddpéî òîL`ly xne`dy ,iia` ixack o`kn gkene - §©¦¨
zngn el dced `ax s`e ,eilr zxtkn dpi` ,ez`hg eilr xtkz

.ef `ziixa
:`xnbd dywn .zeziixad oia dxizq dywn `xnbdéäðéîøe- §¦§¦

mpi`yl xtkn mixetkd mei oi`y zxne`d ,ef `ziixa lr dywe
,da epipy jky ,zxg` `ziixan ,miayíéøetkä íBé àäé àì ìBëé̈Ÿ§¥©¦¦

ìò àlà øtëîmc`Bàø÷e ,äëàìî Ba äNò àìå ,Ba äpòúpL §©¥¤¨©¤¦§©¨§Ÿ¨¨§¨¨§¨
LãB÷ àø÷îm` la` ,mixetkd mei zlitz xcqk ea lltzd -àì ¦§¨¤Ÿ

àì ìBëé ,LãB÷ àø÷î Bàø÷ àìå ,äëàìî Ba äNòå ,Ba äpòúð¦§©¨§¨¨§¨¨§Ÿ§¨¦§¨¤¨Ÿ
øtëî íéøeték íBé àäé,eilrøîBì ãeîìz(fk bk `xwie)íBé' §¥¦¦§©¥©§©

'àeä íéøetkä,íB÷î ìkîel` lr s`e ,mlek lr xtkn `edy ©¦¦¦¨¨
mixetkd mei zyecw z` mixney mpi` elit`e daeyza miay mpi`y

:dziiyew z` `xnbd zniiqn .envråixdeäééåøúzeziixad izy - ©©§©§
,àeä àøôéñ íúñdcedi iax zrck `ed `xtiq mzqe(.et oixcdpq), §¨¦§¨

eéããäà ïééL÷mixetkd meiy x`ean dpey`xay ,ef z` ef zexzeq - ©§¨©£¨¥
mpi`yl s` xtkn `edy x`ean dipyae ,miay mpi`yl xtkn epi`

.miay
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì ,ééaà øîà,dpey`xd `ziixad - ¨©©©¥Ÿ©§¨¨

zrc ef ,miayl wx xtkn mixetkd meiy zxne`dàaélà éaø©¦©¦¨
[ezhiya-],äãeäé éaøceàämeiy zxne`d ,dpexg`d `ziixad - §©¦§¨¨

zrc ef ,miay mpi`yl s` xtkn mixetkddéãéc àaélà éaø- ©¦©¦¨¦¥
iaxk `xtiq mzqy s`e ,dcedi iax lr wleg `edy ,envr zrck
ep`vn okid `xnbd zx`ane .gxken llk df oi` mewn lkn dcedi

:miay mpi`yl s` xtkn mixetkd meiy xaeq iaxyéaø ,àéðúc§©§¨©¦
äNò àì ïéáe äáeLz äNò ïéa ,äøBzaL úBøéáò ìk ,øîBà¥¨£¥¤©¨¥¨¨§¨¥Ÿ¨¨

ìBò ÷øBtî õeç ,øtëî íéøetkä íBé ,äáeLzzeevnd lk ly §¨©¦¦§©¥¦¥
,eilrnäøBza íéðô älâîezefre dtvega dxez ixac lr xacn - §©¥¨¦©¨
,miptøNa úéøa øôîe,dlin zixa lhan -äáeLz äNò íàLlr ¥¥§¦¨¨¤¦¨¨§¨

,el` mi`hgøtëî íéøetkä íBé,elíéøetkä íBé ïéà ,åàì íàå ©¦¦§©¥§¦¨¥©¦¦
.øtëî§©¥

:zeziixaa dxizqd lr sqep uexizøîà àáøàaélà éaø àäå àä , ¨¨¨©¨§¨©¦©¦¨
déLôðc,envr iax zrca epyp zeziixad izy -åiax xn`y s` §©§¥§

,miay mpi`yl xtkn mixetkd meiy dipyd `ziixaaéaø äãBî¤©¦
déôeb íéøetkä íBéc úBøéáòadyr e` dprzd `ly oebk ,envr - ©£¥§©¦¦¥

,ycew `xwn e`xw `l e` dk`ln eaøtëî àìcmei oi`y - §Ÿ§©¥
xtkn mixetkd meiy xn`y ,dipyd `ziixaa s`e ,xtkn mixetkd
x`y lr el xtkny epiid ,dk`ln ea dyr e` ea dprzd `l m` s`
dpey`xd `ziixad s`e ,el` zexiar lr xtkn epi` la` ,zexiard
mei oi`y iax xn` odilre ,envr mixetkd mei ly zexiara zwqer

:`ax z`f gikene .miay mpi`yl xtkn mixetkdéëä àîéz àì éàc§¦Ÿ¥¨¨¦
lelig ly zexiar lr xtkn mixetkd mei oi`y ,ok xn`z `l m`y -

,envr mixetkd meic úøkzyecw llgnd z` dxezd daiigíBé ¨¥§
øtëî àzòLå àzòL ìëác ïåék ,éaøì ,íéøetkäenevire xg`n - ©¦¦§©¦¥¨¦§¨©§¨§©§¨§©¥

,drye dry lka xtkn mei lydì úçkLî éëéäozip cvik - ¥¦©§©©¨
meia dk`ln dyr e` lk` m` s` ixde ,ea aiigziy ote` `evnl
zxk yper dxezd dazk dn myle ,xtkzn `ed xzl`l ,mixetkd

.mixetkd mei z` llgna
:di`xd z` `xnbd dgecàéLe÷ éàîe,`ax ly `iyewd `id dne - ©§¨

,z`f zegcl yi ixde ,eixac z` giked dgeknycãáòc àîìé ¦§¨©£©
àéìéì élek àzãéáòdk`ln dyry mc`a dxezd dxaic `ny - £¦§¨¥¥§¨

,zxk aiigzde ,dlild lkøçMä ãenò éãäáecenr dlryke - ©£¥©©©©
,meid xi`dy mcew ,xgydúéî,mc` eze` zn -àîîé äåä àìc ¦§Ÿ£¨§¨¨

déì øtëìceilr xtkiy ick ,mixetkd mei ly eneia ig did `ly - ¦§©¥¥
xn`py ,cala meid `l` xtkn epi` mixetkd mei lil ixdy ,meid

(l fh `xwie).'mkilr xRki dGd mFIa iM'¦©©¤§©¥£¥¤
:`ax ly ezii`x z` dcinrne `xnbd zxfegàéìéìc úøk çpéz- ¦©¨¥§¥§¨

dk`ln dyerl zxk aeig dxezd dazk recn oaene gp jixacl ok`
j` ,mixetk mei lila lke` e`àîîéc úøklr xen`d zxk - ¨¥¦¨¨

xn`py ,mixetkd mei ly eneia lke` e` dk`ln dyerd(l-hk bk my)

lke ,diOrn dzxkpe dGd mFId mvrA dPrz `l xW` WtPd lk iM'¦¨©¤¤£¤Ÿ§ª¤§¤¤©©¤§¦§§¨¥©¤¨§¨
WtPd z` iYca`de dGd mFId mvrA dk`ln lM dUrY xW` WtPd©¤¤£¤©£¤¨§¨¨§¤¤©©¤§©£©§¦¤©¤¤
e` dlik` lr zxk aeig dxezd dazky ixd ,'DOr axTn `edd©¦¦¤¤©¨

,'dfd meid mvra' miyrpy dk`lndì úçkLî éëéäote` dfi`a - ¥¦©§©©¨
.mixetkd mei eilr xtkn cin ixde ,meia zxk aiigziy ,df xac okzi

:ef di`x s` `xnbd dgecàîäð ìëà÷c éãäa àîìéc ,àéLe÷ éàîe©§¨¦§¨©£¥§¨¨©©£¨
úéîe àöîeà déz÷ðçmr mgl ezlik` zray ote`a xaecn `ny - £©§¥§¨¦

,cin zne ,xyadn wpgp ,xyaøtëìc àîîéa úeäL déì äåä àìc§Ÿ£¨¥¨¦¨¨¦§©¥
déìxar `ly -.dxiard xg`l meia cg` rbx eilrénð éàote` - ¥¦©¦

,sqepì Ceîñ dézãéáò ãáòcänçä úòé÷Ljenq dk`ln dyry - ©£©£¦§¥¨¦§¦©©©¨
meia zedy dzid `le ,mixetkd mei i`ven ly dngd zriwyl

.eilr xtkl dxiard xg`ldé÷ñt dézãéáò ãéáòc éãäa ,énð éà¦©¦©£¥©£¦£¦§¥©§¥
ì àøîdé÷Lz` xcrnd jzg ,eciay xcrna dk`ln dyer ecera - ¨¨§¨¥

,elbx weyúéîe,cin zne -øtëìc àîîéa úeäL déì äåä àìc ¦§Ÿ£¨¥¨¦¨¨¦§©¥
.déìdf meiy mixetkd meia xen`d zxk aeign gikedl oi`y `vnpe ¥

.miay mpi`yl xtkn epi`
:dpyna epipy.'åë 'ócâîä óà íéøîBà íéîëçå':`xnbd zxxan ©£¨¦§¦©©§©¥

éàîminkg exn` dn iabl -.(äNòî Ba ïéàL) 'ócâîä óà' ©©©§©¥¤¥©£¤
:`xnbd zx`anïðaø,epzpynay minkg -,àáé÷ò éaøì déì eòîL ©¨¨¨§¥§©¦£¦¨
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קמט
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc zezixk(ipy meil)

,izni` ,iqei iax xn` .daeg oinn zg`e xeht oinn zg` elitdy
,zecner odizy eid m` la` ,axrnl efe gxfnl ef ekldy onfa

.'lk`pe oaxw ze`ian odizy
:`xnbd zxxan .iqei iax ixac z` zx`an `xnbdãáò éàîïédn - ©¨§¦

zeleki od cvik ,cg` mewna ze`vnp odizyy ote`a ,zeyer od
,oaxwn dxeht odn zg` ixde ,dlik`a xzen `diy oaxw `iadl

:`xnbd zx`an .dpaxw z` lek`l xeq`eïaø÷ ãç eäééåøz ïéúééî©§¦©§©§©¨§¨
éàcåm`y i`pz dyer zg` lke ,zi`ce dler odn zg` lk d`ian - ©©

.dacpa d`a dler ixdy ,dacpl df didi oaxwa zaiig dpi`
ecgi odizy ze`ian÷ôñ óBò úàhç,zg`éðúîe,i`pz zeyere - ©©¨¥©§¦

`id ixd ,zaiig dzxage oaxwn dxeht `id m`y zxne` zg` lky
,oaxwa zaiig zn`ay dze`y `vnpe ,dwlg lr dzxagl zlgen

.dlik`a oaxwd xzen okle ,dcal eze` d`iand `id
:`xnbd ddnzäàðz éñBé éaøì déì úéà éîeiqei iax xaeq ike - ¦¦¥§©¦¥§¨¨

,df xaca liren i`pzyïðúäåoldl dpyna(.bk)mc` ipa ipy iabl , §¨§©
reci `le ,oney zg`e alg dzid odn zg`y ,zekizg izy elk`y¥¤

,oaxwa aiigzde algd z` lk` inïäéðL ïéàéáî ,øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥§¦¦§¥¤
,úçà úàhçlr exiagl legni z`hgn xehty eze`y i`pz miyere ©¨©©

e .ecal epaxw z` `ian z`hg aiigy eze`y `vnpe ,ewlgéñBé éaø©¦¥
e wleg.úçà úàhç ïéàéáî ïäéðL ïéà ,øîBàz` `xnbd zniiqn ¥¥§¥¤§¦¦©¨©©

:dziiyewàîìàc ,ef dpynn gken -äàðz déì úéì éñBé éaøì- ©§¨§©¦¥¥¥§¨¨
,mc` ipa ipy ici lr zg` z`hg `iadl ozip `ly xaeq iqei iax

:`xnbd zvxzn .ewlg lr aiigl legni xehtdy i`pz ziiyraøîà̈©
,'äøtk øqeçî'a éñBé éaø äãBî ,àáøz` `ian epi`y ina ,xnelk ¨¨¤©¦¥¦§©©¨¨

qpkdl i`yx epi` oaxwd z`ad `lly `l` ,`hg meyn epaxw
z` `iadl mi`yxy ,zclei oebk ,miycw lek`l e` ycwnd zial

.i`pz ici lr mpaxwïéáø àúà ék ïëåux`n oiax `ayk oke - §¥¦£¨¨¦
,laal l`xyiøîàmya,äøtk øqeçîa éñBé éaø äãBî ,ïðçBé éaø ¨©©¦¨¨¤©¦¥¦§©©¨¨

.i`pza epaxw z` `iadl lekiy
:`xnbd zxxanàîòè éàîoia wlgnd iqei iax ly enrh dn - ©©£¨

:`xnbd zx`an .dxtk xqegn oial `hg lr `ad oaxw,íúäoaxwa ¨¨
,`hg lr `adäòéãé àøáb éòa,`hgy xexiaa rcil mc`d jixv - ¨¥©§¨§¦¨

áéúëc(gk c `xwie)Búàhç åéìà òãBä Bà'FpAxw `iade `hg xW` ¦§¦©¥¨©¨£¤¨¨§¥¦¨§¨
,'`hg xW` Fz`Hg lr dawp dninY miGr zxirUïééúî àì Ckìéä §¦©¦¦§¦¨§¥¨©©¨£¤¨¨¦§¨Ÿ©§¨

éðúîe`diy i`pz zeyrle ,wtqn `iadl mileki mipy oi` okle - ©§¦
xeht ,`hgy xexiaa rcei epi`y iny oeik ,ea aiigl jiiy oaxwd

.ielz my` `iadl jixve ,z`hg oaxwn,àëä ìáàixqegn iabl £¨¨¨
,dxtkïaø÷ íéLð ïééúî ék,zclei oaxw miypd ze`iany dn - ¦©§¨¨¦¨§¨

`l` ,`hg lr epi`ééeøzLéàìzexzen zeidl -,íéLã÷ úìéëàa §¦§§¥©£¦©¨¨¦
zeleki `l` ,llk e`hg `l ixdy ,dricia jxev oi` el` zepaxwae
.eleka dkfz oaxwa zaiigd dze`y odipia zepzdle ,wtqn `iadl

:df welig `xnbd dgikenàéääc àôéñ éðúãkepipyy enke - ¦§¨¥¥¨§©¦
,oldl dpynd ly `tiqaäàa àéäL úàhç ìk ,øîBà éñBé éaø©¦¥¥¨©¨¤¦¨¨

,dúBà úBàéáî íézL ïéà ,àèç ìòz`hg wxy yexita x`eane ©¥§¥§©¦§¦¨
ly z`hgy rnyne ,zetzeya d`iadl xyt` i` '`hg lr d`ay'

.i`pz ici lr d`a ,dxtk ixqegn
:dpyna epipy'åë úBàéáî ïéàL elà,otec `veieáéiçî ïBòîL éaø ¥¤¥§¦©¦¦§§©¥
.ïôBc àöBéa:`xnbd zxxan,ïBòîL éaøc àîòè éàîaiign `edy §¥¤©©£¨§©¦¦§

da dxaicy dlibx dcil ef oi` ixde ,mgxd otec jxc clepa s` oaxw
:`xnbd zx`an .dxezdàø÷ øîà ,Lé÷ì Léø øîàoaxw zyxta ¨©¥¨¦¨©§¨

zclei(d ai `xwie)m`e' wx aezkl dxezd dlki ixde ,'clz dawp m`e'§¦§¥¨¥¥
dyxtd zligza aezk xak ixdy] '`id dawp(a ai my)iM dX`'¦¨¦

dazk recne ,['xkf dclie rixfzäãéì úBaøì ,'ãìú äá÷ð íàå' ©§¦©§¨§¨¨¨§¦§¥¨¥¥§©¥¨
,úøçàaeig yi da s`ye ,oaxw,àéä éàî,zxg` dcil dze`àöBé ©¤¤©¦¥
.ïôBc¤

:`xnbd zxxan .minkg zrc z` `xnbd zx`an,ïðaøåmixhetd §©¨¨
,otec `vei zcila oaxwn.àîòè éàî:`xnbd zx`anéðî éaø øîà ©©£¨¨©©¦¨¦

,Léht øaweqta xn`p(a ai `xwie),'äãìéå òéøæú ék äMà'yie ©©¦¦¨¦©§¦©§¨§¨
oaxwa zaiigzn dpi`y ,yexcl,úòøænL íB÷nî ãìzL ãò`le ©¤¥¥¦§¤©§©©

.otecd jxc dcliyk

äðùî
.zclei oaxw `iadl zeaiig zeclei el` x`azd zncewd dpyna
`l` ,dcild xg`l cin dyrp epi` zclei oaxw z`ad ,mpn`
miyly dpiznne ,cg` reay dcil z`neh d`nh xkf zcleid
mc d`ex `id m` s` mday ,'xdeh ini' mipeknd mitqep mei dylye
zcleide .dpaxw z` d`ian cg`e mirax`d meiae .z`nhp dpi`
ini' ly mini dyye miyy jk xg` dpiznne ,miireay d`nh dawp

xn`py .dpaxw z` d`ian cg`e mipenyd meiae ,'xdeh(e ai `xwie)

.'ebe 'dlrl FzpW oA UaM `iaY zal F` oal Dxdh ini z`lnaE'¦§Ÿ§¥¨¢¨§¥§©¨¦¤¤¤§¨§Ÿ¨
mipenye xkfl mirax` mdy ,'z`ln ini' jeza dlitdy dy`§Ÿ
lr cg` oaxw d`ian `l` ,sqep oaxwa zaiigzn dpi` ,dawpl

.cgi dltdde dcild
:'z`ln ini' seqa dlitdy dy` oica zwelgn d`ian epizpyn§Ÿ

dy`øBàì ,úìtnäd meid iptly dlila -ãçàå íéðBîLzcill ©©¤¤§§¦§¤¨
,xdhdle oaxw zxgnl `iadl dleki dzidy ,dawpéànL úéa¥©©

ïaøwä ïî ïéøèBtoaxw jk lr zaiig dpi`y ,xnelk ,ef dltd lr §¦¦©¨§¨
,envr ipta.odizy lr cg` oaxw d`ian `l`ïéáéiçî ìlä úéáe¥¦¥§©§¦

.envr ipta oaxwa
:mzwelgn inrh z` d`ian dpynd,éànL úéáì ìlä úéa eøîà̈§¥¦¥§¥©©

àðL éàîzltnd oic dpey dna -øBàl,ãçàå íéðBîLmz`y ©§¨§¦§¤¨
,oaxwn mixhetîa zltndãçàå íéðBîL íBimz` s`y ,envr ¥§¦§¤¨

ixde ,oaxw zaiigy micenäàîeèì Bì äeéL íàlil deeyed m` - ¦¦¨§§¨
meil xe`a ciny ,zecp mc oiprl cg`e mipeny meil cg`e mipeny
ike ,z`nhp mc dz`x m`e ,dly xdeh ini eniizqd cg`e mipeny

Bì äåLé àìeneil elilìoipr,ïaø÷xg`n ,dlila dlitd m` s`y Ÿ¦§¤§¨§¨
.sqep oaxwa daiigl yi ,dlitde ,dly z`ln ini eniizqde§Ÿ

,oaxw oiprl i`ny zia ly mzaeyz z` dligz d`ian dpynd
:minc zii`xn lld zia ly mzii`x z` egci okn xg`leíäì eøîà̈§¨¤

àì ,éànL úéaitl ,oaxw oiprl eneil dey cg`e mipeny lil oi` - ¥©©Ÿ
yízøîà íàdf oic,ãçàå íéðBîL íBé úìtîaoaxwa zaiigy ¦£©§¤§©¤¤§¦§¤¨

`ed mrhd ixd ,sqepäàöé ïkLdy` dze`ìäéeàø àéäL äòL ¤¥¨§¨§¨¨¤¦§¨
,ïaø÷ da àéáäìokle ,oaxw aeig dilr lg mei mipeny xg`l ixdy §¨¦¨¨§¨

m`d ,sqep oaxwa dze` aiign dzr dlitdy dnøîàzmb ok Ÿ©
ì äàöé àlL ,ãçàå íéðBîL øBàì úìtîaäéeàø àéäL äòL §©¤¤§§¦§¤¨¤Ÿ¨§¨§¨¨¤¦§¨

,ïaø÷ da àéáäì.dlila oaxw mi`ian oi` ixdyúéa ïäì eøîà §¨¦¨¨§¨¨§¨¤¥
,çéëBz úaMa úBéäì ìçL ãçàå íéðBîL íBé úìtnä àìäå ,ìlä¦¥©£Ÿ©©¤¤§¦§¤¨¤¨¦§©©¨¦©

ì äàöé àlL,ïaø÷ da àéáäì äéeàø àéäL äòLoi` ixdy ¤Ÿ¨§¨§¨¨¤¦§¨§¨¦¨¨§¨
,zaya cigi oaxw mi`ianey micen mz` s` mewn lknïaø÷ úáéiç©¤¤¨§¨

.dzltd lr sqep
àì ,éànL úéa ïäì eøîàdlitnl dlila dlitnd z` zencl oi` - ¨§¨¤¥©©Ÿ

y itl ,zayd meiaízøîà íàa dlitna df oicãçàå íéðBîL íBé ¦£©§¤§¦§¤¨
BðéàL ét ìò óàL ,úaMa úBéäì ìçLì éeàøz`ad,ãéçé ïaø÷ ¤¨¦§©©¨¤©©¦¤¥¨§¨§©¨¦

mewn lknéeàø`edìz`ad,øeaéö ïaø÷mitqene micinz ixdy ¨§¨§©¦
dzr dlitd m`e ,oaxwa daeig onf ribd xaky aygp okle ,ea miaxw

m`d .sqep oaxwa zaiigznøîàzmb okíéðBîL øBàì úìtîa Ÿ©§©¤¤§§¦
éeàø äìélä ïéàL ,ãçàå (íåé),daxwdl llkàìå ãéçé ïaø÷ì àì §¤¨¤¥©©§¨¨Ÿ§¨§©¨¦§Ÿ

.øeaéö ïaø÷ì§¨§©¦
jkn ,dpey`xd mzprh lr mb lld zial i`ny zia miaiyn dzr
zia exn`e etiqed .eneil cg`e mipeny lil deeyed minc oiprly

:lld zial i`nyíéçéëBî ïðéà íéîcäåjkn gikedl oi` - §©¨¦¥¨¦¦
aiigzz dlitd m` s`y ,z`nhp cg`e mipeny lila mc d`exdy

,jkl di`xe ,minec mipecipd oi`y itl ,oaxwLixdCBúa úìtnä ¤©©¤¤§
ini,íéàîè äéîc ,úàìîdlitd `l m` wx `ed 'xdeh mc' ixdy §Ÿ¨¤¨§¥¦

,sqep cle miizpiaå`id ok it lr s`,ïaøwä ïî äøeètd`ian `l` §§¨¦©¨§¨
mpn`y ,ok oicd didi cg`e mipeny lila s`e ,lkd lr cg` oaxw

.oaxwd on dxeht dlitd m` j` ,z`nhp mc dz`x m`
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קנ
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr g sc zezixk(iyily meil)

y.óøèöz àìŸ¦§¨¥
:`xnbd ddnz .opgei iax ixac xwir z` zxxan `xnbdéîeike-] ¦

[jk,ïðçBé éaø øîàyäìéìk aygp,ïîæ øqeçîxyt` i`y oeik ¨©©¦¨¨©§¨§©§©
,zepaxw ea aixwdl,äi÷æç øîàäådray oizndl epicy `nh xifp §¨¨©¦§¦¨

xfgy ,dycg zexifp zepnl ligzne ipinyd meia oaxw `iane mini
eíBia àîèð,ezxdh ini zxitql ipinydàéáîoeik ,sqep oaxw ¦§¨©¥¦

j` ,dpey`xd ez`neh lr oaxw `iadl ie`x did xak onf eze`ay
`nhp m`äìéla,ipinyd mei lyàéáî Bðéàoeik ,sqep oaxw ©©§¨¥¥¦

.oaxw z`adl ie`x epi` dlildyïðçBé éaøåe eilr wlgp,øîà §©¦¨¨¨©
eléôà`nhp m`,äìélaok mb,àéáîini zray eniizqd xaky oeik £¦©©§¨¥¦

opgei iaxy gkene .xwead cr oaxw `iadl leki epi`y s`e ,d`nehd
.'onf xqegn' aygp epi` dlily xaeq

:`xnbd zvxznøîà÷ ékxn`y dn -ïðçBé éaød`x m`yíézL ¦¨¨©©¦¨¨§©¦
àéáî Bðéà íBia úçàå äìélaepiid ,oaxwøîBàä éøáãìdlily ©©§¨§©©©¥¥¦§¦§¥¨¥

aygp,ïîæ øqeçîs` ,onf xqegn epi` dlily ,envr zhiyl la` §©§©
.xg` oaxw `ian ,dlila zei`x mze` z` d`x m`

wx opgei iax ok xn` m` :df uexiz lr `xnbd dywnøîBàä éøáãì§¦§¥¨¥
ok m` ,onf xqegn aygp dlilyàèéLtm`y ,`ed heyt xac - §¦¨

ipiny lil ixdy ,oaxw `ian epi` meia zg`e dlila mizy d`x
lk lr cg` oaxw `iane ,el encwy minid zrayl jiiyk aygp

ly ote`d :`xnbd zvxzn .eizei`xíézLe äìéla úçà äàø'¨¨©©©©§¨§©¦
,'íBia,sqep oaxw `ianydéì àëéøèöéàopgei iax jxved - ©¦§§¦¨¥

,eprinydlàîéúc eäîc ,xnel xeaq ziid -àáeiç ïîæa åàìc ïåék ©§¥¨¥¨§¨¦§©¦¨
déì éæç÷z`adl ie`xd onfa zei`xd zyly z` d`x `ly oeik - ¨£¦¥

,odn mizy wx `l` ,oaxwóøèöz àìd`xy dpey`xd dii`xd Ÿ¦§¨¥
,oaxw eaiigl dlilaïì òîLî à÷,zetxhvn zei`xdy opgei iax ¨©§©¨

.sqep oaxw aiigzn ,meia eid oaexy oeike
? ? ?

äðùî
zepaxw dnk dilr milheny dy` ly dpic z` zx`an epizpyn

:daif e` dcil zngnyúBãéì Lîç ÷ôñ äéìò LiL äMàä- ¨¦¨¤¥¨¤¨§¥¨¥¥
,`l e` oaxw aiign `ed m` wtq ea yiy xac minrt yng dlitdy

ådilr eid m` okúBáéæ Lîç ÷ôñmc dz`xy minrt yng - §§¥¨¥¦
dxehte dzcp inia df did m` zrcei dpi`e ,mitevx mini dyly

,oaxwa daiigzde daif inia df didy e` ,oaxwnäàéáîlk lr §¦¨
daifd ly e` dcild ly zewitqd zyng,ãçà ïaø÷z`hg epiide ¨§¨¤¨

,wtqd lr d`ad serdeokn xg`líéçáfa úìëBàlek`l zi`yx - ¤¤©§¨¦
,miycwa lek`l dxiykdle dxdhl `a df oaxw ixdy ,miycwa
,zeax minrt `nhpy in z` s` zxdhn dewna zg` dliahy enke
daiigzd zn`d itl m` s` ,miycwa lek`l dxiykn df oaxw jk

zepaxw dnka.äáBç äéìò øàMä ïéàåz` `iadl zaiig dpi` - §¥©§¨¨¤¨¨
yiy oeik ,wtqn m`iaz `ly minkg exn` s`e ,mixg`d zepaxwd
oaxw wxe ,wtq mewna edexizd `ly ,gafnl oileg zwiln wtq o`k

.mlerl xdhiz `l ok `l m`y ,`iadl dl exizd cg`
dilr yiy dy` la`å ,úBàcå úBáéæ Lîçdilr yi m` okLîç ¨¥¦©¨§¨¥

,úBàcå úBãéìmiycwa dzxzd oiprl mpn` ,zepaxw dyng zaiige ¥©¨
,íéçáfa úìëBàå ãçà ïaø÷ äàéáîz`ady ,x`azdy mrhke §¦¨¨§¨¤¨§¤¤©§¨¦

,dewna dliahk `id oaxwdemewn lknäáBç äéìò øàMäzaiig - ©§¨¨¤¨¨
dze` miakrn mpi`y s` ,mitqepd zepaxwd lk z` `iadl

.miycwa lek`ln
:dpynd zxtqn .df oipra dyrn d`ian dpyndäNòîdid ©£¤

Le ,'mixez'd ixign exwiizdeãîòd ixignøðéãa íéìLeøéa 'ïépé÷' ¤¨§¦¦¦¨©¦§¦¨
áäæe` dcil lkl `iadl dy`d dkixvy ,mixez ipy ly ow lkl ¨¨

.z`hgl cg`e dlerl cg` ,mixez ipy daifïa ïBòîL ïaø øîà̈©©¨¦§¤
äfä ïBònä ,ìàéìîbdpeknd ycwnd ziaa eny okiyy 'da rayp - ©§¦¥©¨©¤

,'oern'äéäiL ãò äìélä ïéìà àìmipiwd ly mxignïéøðéãaly Ÿ¨¦©©§¨©¤¦§¤§¦¨¦
,sqkñðëð óBñal`ilnb oa oerny oaxãnìå ïéc úéáì,df oic ©¦§©§¥¦§¦¥

,úBàcå úBãéì Lîç äéìò LiL äMàäe`,úBàcå úBáéæ Lîç ¨¦¨¤¥¨¤¨¨¥¥©¨¨¥¦©¨
,íéçáfa úìëBàå ,ãçà ïaø÷ äàéáîsiqede ,oicd xwirk edfe §¦¨¨§¨¤¨§¤¤©§¨¦

,dxez oick epi`y ,ycg oic cnileåy xn`.äáBç äéìò øàMä ïéà §¥©§¨¨¤¨¨
,mipiwd ixign ecxi ,mipiw daxdl miypd dzr ekxved `ly oeike

íéúòáøa àeää íBia ïépé÷ eãîòåepiidc] mirax ipya mipiw ipy - §¨§¦¦©©§¦§¨¨¦
.sqk xpic ly [ivg

àøîâ
i`ce oaxw iaeig dilr yiy dy`a dpcd `ziixa d`ian `xnbd

:wtqn miaeige,ïðaø eðzdl eidy dy`,éàcå úBãéì LîçeLîç ¨©¨¨¨¥¥©©¨¥
.÷ôñ úBãéì Lîçå ,éàcå úBãéì Lîç Bà .÷ôñ úBáéæmipte` ipya ¦¨¥¨¥¥©©§¨¥¥¨¥

`id ixd el`éàceä ìò úçà ,ïépé÷ ézL äàéáîyng oze` lr - §¦¨§¥¦¦©©©©©©
,i`ce ly zecilìò úçàåly yng oze`,÷ôqädze`,éàcå ìL §©©©©¨¥¤©©

úìëàð,mipdkløàMäåzelhen zei`ced zecild x`y -äéìò ¤¡¤¤§©§¨¨¤¨
käáBçlek`ln dze` zeakrn opi`y `l` ,odipiw z` `iadl ¨

dze` eli`e .miycwaøàMä ïéàå ,úìëàð äðéà ÷ôñ ìLipiw-] ¤¨¥¥¨¤¡¤¤§¥©§¨
[zewitqd x`y.äáBç äéìò̈¤¨¨

éøeð ïa ïðçBé éaøe wlegìò ,øîBàly yng oze`øîàz ,éàcå ©¦¨¨¤¦¥©©©Ÿ©
oaxwd z` d`ian `idy dy`dìòdaifd e` dcild,äðBøçàä ©¨©£¨

øètúåoze` lre .zepaxwd x`ynïäéðéa éàcå Lé íà ,÷ôñ ìL- §¦¨¥¤¨¥¦¥©©¥¥¤
`edy cg` ,zecildn e` zeaifdn epiide ,zewitqd oinn yi m`

,i`ceøîàzdpaxw z` d`ian `idyøètúå ,éàceä ìò`iadln Ÿ©©©©©§¦¨¥
ixdy ,wtqn miaxw opi` el` zepaxwy oeik ,zewitqd lr x`yd z`

,dxfra oileg wtq mdøîàz ,åàì íàåw z` d`ian `idydpaxìò §¦¨Ÿ©©
ïäî úçà,zewitqd cg` -,øètúåd`iany xnel dkixv dpi`e ¤¨¥¤§¦¨¥

.oexg`d wtqd lr `weec oaxwd z`ìò ïéa ,øîBà àáé÷ò éaø©¦£¦¨¥¥©
,éàceäeøîàz ,÷ôqä ìò ïéaoaxwd z` d`ian `idyúçà ìò ©©©¥©©¨¥Ÿ©©©©

,øètúå ,ïäî.oexg`d lr d`iany xnel llk dkixv dpi`e ¥¤§¦¨¥
:`ziixaa zwelgnd mrh z` zx`an `xnbdøa ïîçð áø déì øîà̈©¥©©§¨©
àáøc déîMî Cì àîéà ,àtt áøì ÷çöémya df xac jl xne` - ¦§¨§©¨¨¥¨¨¦§¥§¨¨

,`axéâéìt éàîa éàpz éðä,`ziixaay el` mi`pz ewlgp dna - ¨¥©¨¥§©§¦¦
ïBäì énãî éøeð ïa ïðçBé éaøcly zepaxwd aeig z` dncn - §©¦¨¨¤¦§©¥§

elld miypdìoaxw aeigïàîc ,úàhç[in ixdy-]Lîç áéiçc §©¨§©§©¨¨¥
,úBàhçxhtp epi`ïBälek éúééîc ãò,olek z` `iany cr -óBñå ©¨©§©§¥§§

déì øtëî,e`hg lk el xtkzn oexg`d oaxwd z` `ianyk wxe - §©¥¥
àðL àì énð àëäzaiige ,z`hg oicn dpey oicd oi` o`k s`e - ¨¨©¦Ÿ§¨

lek`l zxdhpe ,dpexg`d daifd e` dcild lr dpaxw z` `iadl
.zepaxwd x`y z` `iaz onf xg`le ,miycwaåeli`àáé÷ò éaø §©¦£¦¨

úBìéáèì ïBäì énãîdafe zclei ly oaxwd iaeig z` dncn - §©¥§¦§¦
,`nh ly zeliahlúBìéáè Lîç áéiçîc ïàîcleahl jixv epi` §©§¦©©¨¥§¦
`l` ,minrt yngàðîéæ àãç ìéáèc ïåék,zg` mrt laehyk - ¥¨§¨¦£¨¦§¨

,dpey`xd d`nehd lr laehy xn` m` elit`øähéàkn xdhp -l ¦§©
e ,eize`nehàðL àì énð àëä`l` ,welg oicd didi `l o`k s`e - ¨¨©¦Ÿ§¨

.miycwa zxzen zeidle xtkzdl ick lkd lr cg` oaxw z`ada ic
:df xe`ia `xnbd dgecCzòc à÷ìñ éà ,àtt áø déì øîàm` - ¨©¥©¨¨¦¨§¨©§¨

y xnel jzrca dlrn dz`ïBäì énãî úàhçì éøeð ïa ïðçBé éaø©¦¨¨¤¦§©¨§©¥§
,ze`hgl dafde zcleid zepaxw z` dncn -éànàiabl recn - ©©

miaeig dyng mze`,÷ôñ ìLy ixep oa opgei iax xn`øîàz`idy ¤¨¥Ÿ©
d`ian,øètúå ,ïäî úçà ìòz` d`iany xnel dkixv dpi`e ©©©¥¤§¦¨¥

,oexg`d lr oaxwdáéiçîc ïàî eléàaiigy mc` ike - ¦©§¦©©
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קני "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc zezixk(iyily meil)

.mz`neh
oky ,zrxevne rxevn oial dafe af oia welig yi :`xnbd daiynáæ̈

ä÷eìç ïúàîeè øwéò ,äáæåwelig yi envr ze`nhidd ote`a - §¨¨¦©§¨¨£¨
`nhp epi`e ,cg` meia zetevx zei`xa mb `nhin afdy ,dafl af oia
dyelya d`ex `id xy`k `l` z`nhp dpi` dafd eli`e ,qpe`a
la` .mipyl `pzd mwlig okle ,qpe`a mb z`nhpe ,miwelg mini

,ä÷eìç ïúàîeè øwéò ïéà úòøBöîe òøBöîixdyéàäå éàä §¨§©©¥¦©§¨¨£¨©§©
àeä ñéøbklcebk zrxva `edy ,mdipya dey d`nehd xeriy - ©§¦

,erxhvpy xg`l mzbdpd ipica wx miwelg mde ,[let ivg-] qixb
okle ,zrxevna ok oi`y dn ,yinyza xeq`e mxete rxet rxevndy

.cgi m`pn `l` ,`pzd mdipia wlig `l
:dpyna epipy'åë øqeçî øb ,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøcr dxtk ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¥§©

ezglbze epiil [dxtk xqegn] xifp ,mcd z` odkd eilr wexfiy
:`xnbd zl`ey .ez`nehe,àn÷ àpúåixqegn drax` wx dpny §©¨©¨

,dxtkøb éðz àì àîòè éàî.xbd z` mb dpy `l recn -daiyn ©©£¨Ÿ¨¥¥
:`xnbdéðz÷ ék`l ,dxtkd ixqegn z` `nw `pz dpy xy`k - ¦¨¨¥

`l` dpyíéLãwa ìëéîì éøLéîc íòcî`ad [oaxw-] xac - ¦©©§¦§¥§¥©©¢¨¦
la` ,miycw lek`l xizdlïaø÷ éúééî à÷ ék ,øb`edy dn - ¥¦¨©§¥¨§¨

,epaxw z` `ianìäwa ìòéîì déLôð éøeLëàìz` xiykdl - §©§¥©§¥§¥©©¨¨
dpi` oaxwd z`ad xwir ,xnelk .e`ian `ed ldwa `eal envr
,ldwa `eal xyk `diy ezexib z` milydl `l` ,miycwa exizdl
miycwa exeqi`y oeik ,miycwa dry dze`n xzen `ed `linn wxe
`a oaxwd xwir oi`y oeike .ie`xk ezexib dnlyedy mcew wx `ed

.dxtkd ixqegn oia `nw `pz e`pn `l ,miycwa exizdl
.awri oa xfril` iaxe `nw `pz zrc z` x`al dkiynn `xnbd

:`xnbd zl`ey,øéæðåixqegn oia awri oa xfril` iax e`pny §¨¦
,dxtkéðz àì àîòè éàî`lde ,`nw `pz mb e`pn `l recn - ©©£¨Ÿ¨¥

dxtkd ixqegn x`yl dnec `ede ,oii ziizya exizdl `a epaxw
`eal exiykdl ick `ay xbd oaxwk epi`e ,dlik`a xizdl mi`ay

:`xnbd daiyn .ldwaïaø÷ éúééî ék énð øéæð ,óBñ óBñmb - ¨¦©¦¦©§¥¨§¨
,epaxw z` `ian `ed xy`k xifpdïéleçc ïéé ézLéîì ééeøzLéàì§¦§§¥§¦§¥©¦§¦

àeä`le ,e`ian `ed oileg ly oii zezyl envr z` xizdl -
mi`ay zepaxwd z` `l` dpn `l `nw `pz eli`e ,miycw zlik`l

.miycw zlik`a xizdl
xfril` iax zrc z` zxxan `xnbd:`xnbd zl`ey .awri oaéaøå§©¦

øæòéìà,awri oaøéæð éðz÷cixqegn oia xifpd z` mb dpny - ¡¦¤¤§¨¨¥¨¦
epaxw z` `ian `edy oeik ,dxtkddéLôð éøLéîìz` xizdl - §¦§¥©§¥

ok m` ,oileg ly oii edfy s`e ,oii ziizya envrénð éðúéðel did - ¦§¥©¦
mb dxtkd ixqegn oia zepyl,àîè øéæðini rvn`a `nhpy ¨¦¨¥

cg`e dlerl cg` dpei ipa ipy e` mixez izy `iadl aiigy ,ezexifp
mb ixdy .dxdha ezexifp z` aey zepnl ligzn jk xg`e ,z`hgl
,el` zepaxw z`ad xg` wxy oeik ,oii ziizya oaxwd xizn eze`
iax e`py `l recne .oii ziizya xzip `ed ,dxdha zexifpd oipne

:`xnbd daiyn .dxtkd ixqegn oia awri oa xfril`éúééî à÷ ék¦¨©§¥
ïaø÷,oaxwd z` `ian `nh xifpy dn -déìò ìçéîìlegzy ick - ¨§¨§¥©£¥

aey eilràeä äøäèa úeøéæðixdy ,oii ziizya exizdl `le ,e`ian §¦§¨¢¨
ezexifp ini z` aey zepnl ligzne epaxw z` `iany xg`l mb
dxdha ezexifp meiq cr ,oii ziizya xeq` `ed oiicr ,dxdha
ixqegn oia awri oa xfril` iax e`py `l okle .zepaxwd z`ade

.dizya e` dlik`a xizdl oaxwd zxhn oi`y oeik ,dxtkd
oaxw ipica `ziixa `xnbd d`ian ,xbd oaxw epzpyna xkfedy oeik

:df,øb ,ïðaø eðzoiicr ,lahe lny it lr s`ákeòîn `edàììBë ¨©¨¨¥§¨¤¡
àéáiL ãò ,íéLãwaz`Bpé÷dpei ipa ipy e` mixez izy ly ow - ©¢¨¦©¤¨¦¦

mb mewn lkn ,dpei ipa e` mixez ly bef `iadl jixvy s`e .dlerl
xy`kàéáäwxúçà äãéøtipa e` mixezd bef jezn cg` lfeb - ¥¦§¦¨©©

a ,dpeid,úéøçL`ed ixd,áøòì íéLãwa ìëBàz` `iaiy s` ©£¦¥©¢¨¦¨¤¤
wx aiig `ed zexibd mvr liayay oeik .onf xg`l wx ipyd lfebd
jyndae .miycw zlik`a eze` zakrn `id wxe ,zg` dlera

`xnbd(.h).dlerl sqep ser `ian `ed dn iptn x`azi
:xbd oaxw zeklda `ziixad dkiynnìkzaxwd iaeigïépéwä ¨©¦¦

Lep`vn,äøBzacxeie dler zepaxw lk oke ,dafe af ly ow oebk ¤©¨
`iadl jixv ,zeterd on mze` `ian lcdyãçàl zeterdn,úàhç ¤¨©¨

ãçàål,äìBòeli`eïàkxbd oaxw lv`.úBìBò ïäézLm`eàéáä §¤¨¨¨§¥¤¥¦
z` xbd,äîäaä ïî BúáBçdnda zler aixwdy ,serd on `le ¨¦©§¥¨

,zg`àöéipy `iad m`e .sqep oaxw `iadl jixv epi`e ,ezaeg ici ¨¨
cg` mipyd eid m` ,ezexibl zepaxwå äìBòcg`àöé ,íéîìLici ¨§§¨¦¨¨

cg` mipyd eid m` la` .dler mdn cg`y oeik ,ezaegå äçðîcg` ¦§¨§
,íéîìL,llk dler `iad `leàöé àì`ziixad zniiqn .ezaeg ici §¨¦Ÿ¨¨

:`vi dndad on zg` dler ezaeg z` `iad m` recn zx`aneàìŸ
eøîà`ian xbdyï÷,zeter bef -àlàickì÷äìaiig epi`y ,eilr ¨§¥¤¨§¨¥

zg` dnda `iadl dvx m` la` ,mixwi dincy ,dndad on `iadl
.ezaeg ici da `vei dlerl

dywn .minly oaxw `iadl jixv xbd oi` recn zxxan `xnbd
:`xnbdíéîìLe äçðî àðL éàî,minlye dgpn mipey dna -cm` ©§¨¦§¨§¨¦§

xbd m`iadàöé àìmeyn edf ixd ,ezaeg iciáéúëc(ci eh xacna), Ÿ¨¨¦§¦
'dl ggip gix dX` dUre 'ebe xB mkY` xEbi ike'ïk eNòz øLàk §¦¨¦§¤¥§¨¨¦¥¥©¦Ÿ©©©£¤©£¥

,'äNòégix dy`' zeyrl jixv xiibzndy micnl ep` df weqtny ©£¤
''dl gegipmiyxec ep` ,'dyri ok eyrz xy`k' ea aezky oeike ,

eqpkp xy`k l`xyi lk ly mpaxw enk zeidl jixv xbd ly epaxwy
,ezaeg ici `vei epi` minlye dgpn `iad m` okle ,ipiq xda zixal
ici `vei epi` ecal dler oaxway mb weqtdn cnlpy ,dyw ok m`e

,jk yexcpe ,ezaegízà äîdid ipiq xda zixal mzqpkp xy`k ¨©¤
mkpaxw,íéîìLe äìBòxn`py(d ck zeny)ipA ixrp z` glWIe' ¨§¨¦©¦§©¤©£¥§¥

,'mixR 'dl minlW migaf EgAfIe zlr ElrIe l`xUióàlkøb ¦§¨¥©©£ŸŸ©¦§§§¨¦§¨¦©¨¦©¥
aixwdl jixv xiibznd.íéîìLe äìBòe,ïk íàz` `iad xy`k ¨§¨¦¦¥

BúáBçdlerdéåeâa déìò ébñéz àì ,äîäaä ïî úçàwitqi `l - ¨©©¦©§¥¨Ÿ¦§¥£¥§©¥
,dlerd caln minly mb `iadl jxhvi `l` ,dfa eláéúëäc§¨§¦

,'äNòé ïk eNòz øLàk'xb lk jxhvi minly mb did myy myke ©£¤©£¥©£¤
.cala dlera icy `ziixaa epipy dnle ,minly mb aixwdl

:`xnbd zvxznøîBì Lé ,àtt áø øîà,'xnege lw' dfaóBòì ¨©©¨¨¥©§
éaøúéàzeler ly ow `iadl icy dxn`e dxezd dzaix m` - ¦§©¥

gix dX`' aezky dnn `ede ,minly mb siqedl jixv oi`e ,cala¦¥¥©
ok m` ,'dl dlek xy` serd zler efy ,''dl ggipàì äîäa úìBòì ¦Ÿ©©§©§¥¨Ÿ

ïkL ìk.minly mb jixv oi`e ,cal dlera icy ,daxzpy ¨¤¥
:`xnbd dywnéëä éàicy ''dl' oeyln miaxn ep`y ,ok m` - ¦¨¦

,'dl dleky ,cala serd zleraénð äçðî eléôàeze`n daxp - £¦¦§¨©¦
ep`vn ixdy ,cal dgpn oaxw zaxwda mb ezaeg ici `viy weqt

:`xnbd zvxzn .'dl dlek `id mby mikqp zgpnàø÷ èòéî- ¦¥§¨
,ezaeg ici da `vei xbd oi`y ,dgpn oaxw yexita hrin aezkd

EUrY xW`M' xn`pyïkokle ,xg` xac `le dyri ok wxy ,'dUri ©£¤©£¥©£¤
z`vl xbd leki ,zixal eqpkp xy`k l`xyi dze` eyry dler wx
ici da `vei epi` ,l`xyi dze` eyr `ly dgpn la` ,ezaeg ici da

.ezaeg
:`xnbd zxxaneiabléaøúéà àëéä ,óBòdxezd dzaix okid - ¥¨¦§©¥

:`xnbd zx`an .minly jixv oi`e cala serd zelera icyeðúc§¨
,ïðaøweqta xn`p(ci eh xacna)mkkFzA xW` F` xB mkY` xEbi ike' ©¨¨§¦¨¦§¤¥£¤§§¤

'dl ggip gix dX` dUre mkizxcl,'äNòé ïk eNòz øLàkweqtne §ŸŸ¥¤§¨¨¦¥¥©¦Ÿ©©©£¤©£¥©£¤
oeike ,'dl gegip gix dy` zeyrl jixv xiibznd lky epcnl df
xbd ly epaxwy miyxec ep` ,'dyri ok eyrz xy`k' ea aezky

,zixal eqpkp xy`k l`xyi lk ly mpaxw enk zeidl jixväî̈
ízàmkpaxw did ipiq xda zixal mzqpkp xy`k,íéîìLe äìBò ©¤¨§¨¦

ipiq xda aezky enk(d ck zeny)rIe l`xUi ipA ixrp z` glWIe'El ©¦§©¤©£¥§¥¦§¨¥©©£
,'mixR 'dl minlW migaf EgAfIe zlràeä óàzeidl jixv ,xbd - ŸŸ©¦§§§¨¦§¨¦©¨¦©

epaxwøîàpL ,íéîìLe äìBò(eh eh xacna)øbk íëk'yiwdl ,'didi ¨§¨¦¤¤¡©¨¤©¥¦§¤
e .ipiq xda l`xyi ly mpaxwl xbd oaxwúBaøì ïépîmb,óBòä úà ¦©¦§©¤¨

,`vi cala serd zler `iad m`yçBçéð çéø äMà' øîBì ãeîìz©§©¦¥¥©¦©
,''äìe ,''dl gegip gix dy`' aezkd e`xewy sqep oaxw zeaxläæéà ©¥¤
øácep`vn'äì BlekL,aezkd daix eze` xy`øîBà éåädfúìBò ¨¨¤©¡¥¥©

,óBòädzvepe [wtfd-] dz`xen elit`e ,'dl zaxwen dleky ¨
.mipdkl ozip dxery dnda zlerk `le ,d`pda mixeq`
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קנב
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr h sc zezixk(iriax meil)

z`hg `iadl aiigy(e d `xwie).eraypy inïBãwtä úòeáL,xwyl §©©¦¨
wyl raype xtke ,ecia el didy oenn exiag erazyecia el oi`y x

my`l li` `iadl aiigy .oenn(dk d my)aeig el` drax` lkae .
.bbeya xaryk oiae cifna dxiard z` xaryk oia `ed oaxwd

miiepiy ibeq ipy [ef dpynae zncewd dpyna] `pzd hxity xg`
mi`a mpi`y drax`] dxtkl llk jxca mi`ad zepaxwa ep`vny
miiepiy ipy `pzd dpen ,[bbeyk cifnd lr mi`ay drax`e ,`hg lr
mibeqd ipyn cg` lkae ,dxtkl mi`ad zepaxwa ep`vny mitqep

:df iepiy mda ep`vny zepaxw iaeig dyng `pzd dpenäMîçmd £¦¨
d,äaøä úBøéáò ìò ãçà ïaø÷ ïéàéáîdxiard lr exar m` s`y §¦¦¨§¨¤¨©£¥©§¥

dpeya ,cg` oaxwa mdl ic ,minrt dnk ,oaxwd z` zaiignd
z` exary mrte mrt lk lr oaxw `iadl jixvy zexiar x`yn

.dxiardäMîçåd mdïéàéáîmzxtkl,ãøBéå äìBò ïaø÷oaxwdy ©£¦¨§¦¦¨§¨¤§¥
eilr xiyr `ed m`y .ea aiigd mc`d ly eci byid itl dpzyn
oi` m`y minrte ,serd on `iadl leki ipr `ed m`e ,dnda `iadl

.zleqd on epaxw z` `iadl `ed leki ser elit` zbyn eci
:dpynd zhxtnelàd odãçà ïaø÷ ïéàéáîelit`úBøéáò ìò ¥§¦¦¨§¨¤¨©£¥

äçôL ìò àaä ,äaøädtexgàîèpL øéæðå .äaøä úBàéaznl ©§¥©¨©¦§¨¦©§¥§¨¦¤¦§¨
ezexifp ini rvn`a,äaøä úBàîeèlk lr cg` oaxw `iany §©§¥

mitqepd dylyd z` `pzd dpni d`ad dpynae .ze`nehd
.daxd zexiar lr cg` oaxw mi`iany

àøîâ
,bbeyk oecfd lr oi`ian el` :dpyna epipy.äçôMä ìò àaä©¨©©¦§¨

:`xnbd zxxanïìðî:`xnbd zx`an .df oic epl okidn -eðúc §¨¨§¨
,ïðaødtexg dgty zyxta xn`p(ak hi `xwie)ïäkä åéìò øtëå' ©¨¨§¦¤¨¨©Ÿ¥

íLàä ìéàa'd iptl,'àèç øLà Búàhç ìòlr' oeyld ltke §¥¨¨¨¦§¥©©¨£¤¨¨
'`hg xy` ez`hgãçà ïaø÷ àéánL ãnìîelit`úBøéáò ìò §©¥¤¥¦¨§¨¤¨©£¥

.äaøäweqtd jynda xn`py dneBì çìñðå' (íLàä ìéàa) ©§¥§¥¨¨¨§¦§©
,'àèç øLà Búàhçî`a ,`hg ly oeyl ltk aey o`k yiyúBNòì ¥©¨£¤¨¨©£

(ãéæîë ââåù)d z`]ãéæîef dxiarakd en,[ââBLjixv `ed mby ¥¦§¥
.oaxw `iadl

:dpyna epipy cer,'àîèpL øéæð'd`neh lr oaxw `ian `ed s`y ¨¦¤¦§¨
:`xnbd zxxan .bbeyak cifnaïìðîdf oiczeziixa `xnbd d`ian . §¨¨

dpey`xd `ziixad .`nhpy xifp zyxta miaezkd z` zeyxecy
,jk zyxecáéúëc(h e xacna)íàút òúôa åéìò úî úeîé éëå' ¦§¦§¦¨¥¨¨§¤©¦§Ÿ

oeyle ,'EPgNbi iriaXd mFIA Fzxdh mFiA FW`x gNbe Fxfp W`x `Ohe§¦¥Ÿ¦§§¦©Ÿ§¨¢¨©©§¦¦§©§¤
'òút'o`k dxen`d,ââBL äæila e` d`nehd zrici ila `nhpy ¤©¤¥

,`ziixad z`f dgikene .xeqi`d zriciøîBà àeä ïëågvex zyxta §¥¥
dbbya'Bôãä äáéà àìa òúôa íà'(ak dl my)'rzt' oeyly ixd . ¦§¤©§Ÿ¥¨£¨

.dbbya `nhpy dpeekd o`k oke ,bbeya ebxdy ,'dai` `la' edf
oeyle'íBàút',o`k dxen`d,ñðBà äælra znl xifpd `nhpy ¦§¤¤

,`ziixad z`f dgikene .epevxn `ly ,egxk,øîBà àeä ïëåxy`k §¥¥
dyn lr oxd`e mixn exaic(c ai xacna)äLî ìà íàút 'ä øîàiå'©Ÿ¤¦§Ÿ¤Ÿ¤

,'mYWlW E`vIe crFn ld` l` mkYWlW E`v mixn l`e oxd` l`e§¤©£Ÿ§¤¦§¨§§¨§§¤¤Ÿ¤¥©¥§§¨§¨
ixd .mgxk lra ,me`zt cren ld` l` z`vl ekxved oxd`e dyny

.qpe`a `id dzernyn 'me`zt' oeyly
aeig yiy jkl cenild x`ean da ,ztqep `ziixa d`ian `xnbd

:epzpyna x`eank ,cifna `nhpy xifpa oaxwCãéà àéðz`ziixaa - ©§¨¦¨
,jk aezkd z` yexcl yiy epipy zxg`'íBàút'o`k xen`däæ ¦§¤

øîBà àeä ïëå ,ãéæî(b ak ilyn)íéàúôe øzñðå äòø äàø íeøò' ¥¦§¥¥¨¨¨¨¨§¦§¨§¨¦
,'eLðòðå eøáòx`ean ,eyprp oeyl miiztd lr xn`py jkne ¨§§¤¡¨

oeyln `edy 'me`zt' mby ixd ,myiprdl yiy ,micifna xaecny
.oecf jezn diiyr `ed ezernyn 'izt'

mb aezkl weqtd jxved recn ,zeziixad izy itl :`xnbd dywn
,'me`zt' mbe 'rzt'àø÷ áBzëðåwx weqtd aezkiy -,'íBàút' §¦§§¨¦§

òîLîcef oeylnòîLîe ,ââBLmbòîLîe ,ãéæîmb.ñðBàzx`ane §©§©¥©§©¥¦©§©¤
:dixac z` `xnbdñðBàå ãéæî,'me`zt' oeyln mirnypïøîàãk- ¥¦§¤¦§©¨¨

cifn lr 'me`zt' oeyl ep`vny ,el` zeziixaa mi`pzd exn`y enk
,qpe` lreeel` calnòîLîdf oeylénðmb -áéúëc ,ââBLilyn) ©§©©¦¥¦§¦

(eh ci,'øác ìëì ïéîàé éút'lr mb `id dzernyn 'izt' oeyly ixd ¤¦©£¦§¨¨¨
.bbey edfe ,zn`d z` rcei epi`e drehy inåoeyla icy oeik §

'me`zt'àø÷ áBzëð àìaezkd aezki `l -.'òút' Ÿ¦§§¨¤©
:`xnbd zvxznàø÷ áúk éàoeyl wx,ââBL òîLîc ,'íBàút' ¦¨©§¨¦§§©§©¥

àðéîà äåä ,ñðBà òîLîe ,ãéæî òîLîeo`ky xne` iziid - ©§©¥¦©§©¤£¨¨¦¨
df mc`y ozep oicdy meyn ,bbeyl wx dpeekdïaø÷ éúééî ékizn - ¦©§¥¨§¨

,oaxwa dxezd ezaiigdlek äøBzà éåäc éãéî ,ââBLaenk - §¥¦¦§¨¥©¨¨
,dbbyd lr mi`a zepaxwd aexy ,dxezd lka ep`vnyìáàm` £¨

a `nhpå ,ñðBàa `nhp m` okàì àîéà ,ãéæî`edy xn`p `ny - ¤§¥¦¥¨Ÿ
okle .xehtàeä ââBLc ,'òút' àðîçø áúk`ed ezernyny - ¨©©£¨¨¤©§¥

,bbeyíBàúôc déìò ééelâì,'me`zt' zaiz lr zelbl ick -ñðBàc §©¥£¥§¦§§¤
àeä ãéæîebbeyd z` ixdy] cifnle qpe`l `id da dpeekdy - ¥¦

,['rzt' oeyln xak epcnlàðîçø áéiç éëä eléôàcel`a elit`y - ©£¦¨¦©¥©£¨¨
.oaxw `iadl dxezd eze` daiig

:dpyna epipy cer,'úeãòä úòeáL'`ed day oaxw aeig s`y §©¨¥
:`xnbd zxxan .bbeyak cifnaïìðî:`xnbd zx`an .df oiceðúc §¨¨§¨

ïðaø,zecrd zreay oaxw aeig iabl ,`ziixaaïleëax`ya - ©¨¨§¨
dyxt dze`ay zexiard(c-` d `xwie)qpkpd e` miycw lke`d ,ody ,

,ezreay lr xaerd oke ,d`neha ycwnløîàðoeylíìòðå','EPOn ¤¡©§¤§©¦¤
,xeqi`d epnn mlrp dxiard zrya xy`k wx `ed aeigdy xnelk

eli`e ,ea bbye,ïàk,zecrd zreayaíìòðå' øîàð àìdfne ,'EPOn ¨Ÿ¤¡©§¤§©¦¤
micnel ep`áéiçìzecrd zreayaä] (ãéæîë ââåùä) ìòxaer §©¥©¨

ak ãéæîa xaerd lr en.[ââBM ¥¦§¥
:dpyna epipy cer,'ïBãwtä úòeáL'.bbeyk cifnd lr oaxw `iany §©©¦¨
:`xnbd zxxanïìðî:`xnbd zx`an .df oicéìéó,cnlp df oic - §¨¨¨¦

zeaiz ly dey dxifb ici lr,úeãòä úòeáMî ,'àèçz' 'àèçz'¤¡¨¤¡¨¦§©¨¥
lrn dlrnE `hgz iM Wtp' ,oecwtd zreaya dxn`p '`hgz' oeyly¤¤¦¤¡¨¨£¨©©

'oFcTtA FzinrA Wgke 'dA(`k d `xwie)xn`p zecrd zreaya oke , ©§¦¥©£¦§¦¨
'cr `Ede dl` lFw drnWe `hgz iM Wtpe'(` d my)eywede , §¤¤¦¤¡¨§¨§¨¨¨§¥
`a zecrd zreay oaxwy myk ,efl ef zereayd,bbeyk cifnd lr

.cifnd lr mb `a oecwtd zreay oaxw jk ,lirl epyxcy enk
:dpyna epipyãçà ïaø÷ ïéàéáî äMîçelit`,äaøä úBøéáò ìò £¦¨§¦¦¨§¨¤¨©£¥©§¥

eéðz÷`ed mdn cg`y my epipye -äçôMä ìò àaädtexgd ¨¨¥©¨©©¦§¨
.äaøä úBàéa¦©§¥

:`xnbd zxxanïìðî:`xnbd zx`an .df oic,ïðaø eðúcxn`p §¨¨§¨©¨¨
dtexg dgty zyxta(ak hi `xwie)íLàä ìéàa ïäkä åéìò øtëå'§¦¤¨¨©Ÿ¥§¥¨¨¨

'd iptl,'àèç øLà Búàhç ìò'`hg xy` ez`hg lr' oeyld ltke ¦§¥©©¨£¤¨¨
L ãnìîdtexg dgty lr `adãçà ïaø÷ àéánelit`úBøéáò ìò §©¥¤¥¦¨§¨¤¨©£¥
.äaøä:weqtd jynd z` zyxece `ziixad dkiynnìéàa) ©§¥§¥

,'àèç øLà Búàhçî Bì çìñðå' (íLàädxezd dltk o`k s`e ¨¨¨§¦§©¥©¨£¤¨¨
`a df oeyl ltke ,`hg oeylúBNòìd z`ãéæîef dxiara,ââBLk ©£¥¦§¥

.oaxw aiig cifnd s`y
`edy cifnd oic z` cenll `ziixad dkxved recn :`xnbd dywn

,oeyld zelitkn bbeykáéúk ãéæîa ,áéúk ék àø÷ àäåixde - §¨§¨¦§¦§¥¦§¦
xn`py ,cifna `hegd lr xn`p ,dyxta xen`d oaxw aeig xwirmy)

(k hidf weqtn minkg eyxce ,'didY zxTA'(.`i oldl)z` aiigl ¦Ÿ¤¦§¤
oi` ixd ok m`e ,cifna `l` epi` i`ce zewln aeige ,zewln dgtyd
bbeyd z` daxc`e ,aezka yxetn `ed oky cifnd z` zeaxl jixv

:`xnbd daiyn .zeaxl jixvàîéà àlàixac z` jk xen` - ¤¨¥¨
,`ziixad,'ãéæîk ââBL úBNòì'lr `ad z` mb daix aezkdy ©£¥§¥¦

xen`d cifnd enk my` `iadl aiig `ed s`y ,bbeya dtexg dgty
.dxeza yexita

,minrt dnk dtexg dgty lr `ad ly df oica wtq d`ian `xnbd
:cg` oaxw `ianydépéî àòal`y -éaøî äàðøéè àðéðç éaø §¨¦¥©¦£¦¨¦§¨¨¥©¦

,úçà íìòäa úBôeøç úBçôL Lîç ìò àaä ,ïðçBémcewy ,xnelk ¨¨©¨©¨¥§¨£§¤§¥¤¨
lr oke ,dipyd lr `ae siqed zg` dgty lr oaxw `iady
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קנג
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc zezixk(iriax meil)

on m`iadl jixv xiyr `ed m`y ,'cxeie dler' zepaxw md ezxdhl
itl zrcl yi ok m` ,serd on m`iadl leki ipr `ed m`e ,dndad
`xnbd zyxtne .iprk e` xiyrk ,rxevnd ly epic rawp dry efi`
z`ad zrya xak rawp xacd oi`y ,eprinydl `pzd `a df xacy
`pzd zpeek dzid efe .z`hgd z`ad zry itl `l` ,mixtivd
z` reawl el elired `ly xnelk ,'el elr `l' mixtivdy xn`yk

e .zexiyra e` zeipra epaxwäãeäé éaøxn`y `nw `pz lr wleg ©¦§¨
e ,z`hgd z`ad zrya `l` rawp epi` oaxwdy,øîBàzriawy ¥

wx dielz zexiyra e` zeipra oaxwdãòdryàéáiLz`,BîLà ©¤¨¦£¨
,oaxwd oic xak rawp eny` z` `iady dryn la``iad `ly s`

.z`hgd z` oiicr
rawp izni` ,ef zwelgn da d`aedy ztqep dpyn d`ian `xnbd
`pz `ed in yxtzp mye ,zexiyra e` zeipra rxevnd zepaxw oic

:dcedi iax lr wlgy `nwíúä ïðz,xg` mewna epipy -òøBöî §©¨¨§¨
àéáäLz` xakå ,BîLàjk xg`øçà CìBä ìkä ,øéLòäonf ¤¥¦£¨§¤¡¦©Ÿ¥©©

d z`ad,úàhçz` `iade ,ipr did z`hgd z`ad onfa m`y ©¨
xiyrd xaky s` ,serd on dlerd z` mb `ian ,serd on z`hgd
on dze` `iade ,xiyr did z`hgd z`ad onfa m`e ,miizpia
ipr dyrp m` s` ,dndad on dlerd z` mb `iadl eilr ,dndad

md el` .miizpiaCìBä ìkä ,øîBà äãeäé éaø .ïBòîL éaø éøác¦§¥©¦¦§©¦§¨¥©Ÿ¥
øçàd z`ad onf.íLàz` `ian ,ipr did my`d z`ad onfa m`y ©©¨¨

z`ad onfa xiyr did m` wxe .ipr oick serd on ezler z`e ez`hg
.dndad on ezler z`e ez`hg z` `iadl eilr my`d

`ly ,df oipra ziyily dhiy da d`aedy `ziixa d`ian `xnbd
:dpyna dxkfedàéðz,`ziixaaìkä ,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø ©§¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥©Ÿ

øçà CìBäd z`ad onfïéøtéöminid zray iptl `edy ,ezxdhl ¥©©¦¢¦
,xiyr did mixtivd z`ad onfa m`y .dxenbd ezxdhl xteqy

eilrdyrpy it lr s` ,dndad on ezler z`e ez`hg z` `iadl
xiyrdy it lr s` serd on oze` `ian ,ipr f` did m`e ,miizpia ipr

.miizpia
:el` mi`pz dyely itl oicd xewn z` zx`an `xnbdáø øîà̈©©

ìL ,áø øîà äãeäéïzLrawp izni` ewlgpy el` mi`pz dyly - §¨¨©©§¨§¨
,zeipra e` zexiyra rxevnd oiceLøc ãçà àø÷îcg` weqtn - ¦§¨¤¨¨§

zxifb `l` ,`xaqn ok exn` `le ,ezhiy itl cg` lk ,df oic ecnl
xn`p rxevn ly 'cxeie dler' oaxw zyxt seqay .`id aezkd`xwie)

(al `izrxv rbp FA xW` zxFY z`f' ,,'Búøäèa Bãé âéOú àì øLà Ÿ©£¤¤©¨¨©£¤Ÿ©¦¨§¨¢¨
m`y ,ezxdh zrya rawp oaxwd oicy cenll yi 'ezxdha' oeylne
jk xg` xiyrd m` mbe ,zeipra oaxwd oic rawp ,'eci biyz `l' f`
dpeekd dn ,mi`pzd ewlgp mle` .serd on epaxw z` `iadl eilr

.'ezxdha' oeyla,øáñ ïBòîL éaøl `id dpeekdyBøtëîä øáclr ©¦¦§¨©¨¨©§©§
ixdy ,rxevnd ly e`hg lr xtkny z`hgd oaxw epiide ,`hg
'dxdh' oeyl ,oerny iax itle .`hg zngn mc`l el d`a zrxvd

e .`hgd on dxdhl `id dpeekd o`k dxen`d,øáñ äãeäé éaø©¦§¨¨©
epiid 'ezxdha'y,BøéLënä øácxtkl `a epi`y ,my`d oaxw `ede ¨¨©©§¦

my`d mcny ,miycw lek`l rxevnd z` xiykdl `l` ,`hg lr
exiykdl ick ,eizepeda lre rxevnd ly ofe`d jepz lr mipzep

eli`e .miycw zlik`a,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø`id dpeekdy ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥
l ,oeyld zernyn xwirkäøäè Bì íøBbä øác,d`nehd onéàîe ¨¨©¥¨¢¨©

eäðéðd md ,dxdh el minxebd mixacd md dne -ïéøtéöd`fdl ¦§¦¢¦
xwir z` dligznd `id ef d`fdy ,minid zray iptl `iany

.d`nehd on ezxdh

äðùî
dxeza xn`p(e-a ai `xwie)zraW d`nhe xkf dclie rixfz iM dX`'¦¨¦©§¦©§¨§¨¨¨§¨§¨¦§©

`l Wcw lkA dxdh incA aWY mini zWlWE mFi miWlWE 'ebe minï¦§Ÿ¦§Ÿ¤¨¦¥¥¦§¥¨¢¨§¨Ÿ¤Ÿ
clz dawp m`e ,Dxdh ini z`ln cr `az `l WCwOd l`e rBz¦¨§¤©¦§¨Ÿ¨Ÿ©§Ÿ§¥¨¢¨§¦§¥¨¥¥
,dxdh inC lr aWY mini zWWe mFi miXWe DzCpM miraW d`nhe§¨§¨§ª©¦§¦¨¨§¦¦§¥¤¨¦¥¥©§¥¨¢¨
dpFi oaE dlrl FzpW oA UaM `iaY zal F` oal Dxdh ini z`lnaE¦§Ÿ§¥¨¢¨§¥§©¨¦¤¤¤§¨§Ÿ¨¤¨

el` miweqta x`ean .'odMd l` crFn ld` gzR l` z`Hgl xz F`Ÿ§©¨¤¤©Ÿ¤¥¤©Ÿ¥
mde ,dzxdh ini z`ln xg`l dilr lg zcleid ly oaxwd aeigy
epzpyn .dawp zcil xg`l mei mipenye xkf zcil xg`l mei mirax`
izn zx`ane ,dzxdh ini jeza mitqep zecle dlitdy zcleia dpc
dkixv izne ,zecle daxd lr cg` oaxw `iadl dy`d dleki

.clee cle lk lr oaxw `iadl
yiy x`azd da ,zncewd dpynd ly jynd `id epizpyn

:mixac dnk lr cg` oaxw mi`iand,äaøä úBãìå äãìiL äMàä̈¦¨¤¨§¨§¨©§¥
`id mteqae ,mei mipeny md dzxdh iniy ,dawp dcliy oebk

,oaxwa zaiigzníéðBîL CBúa äìétäådzcill meiäá÷ð,ztqep §¦¦¨§§¦§¥¨
eíéðBîL CBúa äìétäå äøæçdzltdl meiäá÷ð`vnpe ,ztqep ¨§¨§¦¦¨§§¦§¥¨

dltdd e` dcild lr oaxwa daiigzdy mcew drxi` dltd lky
.zncewdådy` ok,íéîBàz úìtnäoebk ,zeawp oiae mixkf oia §©©¤¤§¦

edzyp oey`xd zcil xg`le ,mixaer dylya zxaern dzidy
,oey`xd ly dxdh ini jeza ,onf xg`l ipyd `vie ,mixg`d
`id ixd ,ipyd ly dxdhd ini jeza `vie cer ddzyd iyilyde

.zeltdde zecild lk lr cg` oaxw d`ian
äãeäé éaøe mipte`d ipya wleg,øîBàzecle dnk dlitdy ef dy` ©¦§¨¥

dltdd e` dcild ly z`ln ini jeza dzid zg` lke ,ef xg` efa
,dl encwyäàéáîoaxwìòcledìò äàéáî dðéàå ,ïBLàøä §¦¨©¨¦§¥¨§¦¨©

dltdd,äiðMädilry ,dpey`xd ly dxdh ini jeza dzidy oeik ©§¦¨
la` .oaxw d`ian `idäàéáî`idìòcled,éLéìMä`edy oeik §¦¨©©§¦¦

ini jeza iyilyd didy s`e ,oey`xd ly dxdh ini jeza did `l
ly oaxwd oi`e ,oaxw d`iad `l ipyd lr ixd ,ipyd ly dxdhd
ini jeza eidy zeltdde zecild z` `l` xhet oey`xd cled

,onf xg`l eidy el` z` `le ,ely z`ln,éòéáøä ìò äàéáî dðéàå§¥¨§¦¨©¨§¦¦
,oaxw eilr d`iady ,iyilyd ly z`ln ini jeza did `edy oeik
eidy zeltde zecil mze` lr wx zepaxwdn zxhtp jxcd ef lr oke

.oaxw dilr d`iady dltd e` dcil ly z`ln ini jeza

àøîâ
:`xnbd zxxanïìðîd`iany ,epzpyna xen`d df oic cnlp oipn - §¨¨

:`xnbd zx`an .zecil dnk lr cg` oaxw dy`ddén÷ àpz éðúc§¨¥©¨©¥
úLL áøc[zeziixa zepyl libx didy] minkgd cg` dpy jky - §©¥¤

zclei oaxw iabl weqta xn`p ,zyy ax iptl(f ai `xwie)iptl Faixwde'§¦§¦¦§¥
dinC xwOn dxdhe dilr xRke 'døëfì úãìiä úøBz úàæ §¦¤¨¤¨§¨£¨¦§Ÿ¨¤¨Ÿ©©Ÿ¤¤©¨¨

,'äá÷pìå,miax oeyl ezernyny ,'zxez' ea xn`py df weqteãnìî §©§¥¨§©¥
.äaøä úBãìå ìò ãçà ïaø÷ äàéánLjynd z` `xnbd d`ian ¤§¦¨¨§¨¤¨©§¨©§¥

:`ziixadìBëéy xnel ziidäáéfä ìòå äãélä ìò óàoaxw `iaz ¨©©©¥¨§©©¦¨
,dzaif ini jeza dcliy oebk ,cg`úàæ' øîBì ãeîìzzxFY ©§©Ÿ©

mday ,zecill wx liren cg` oaxwy dxezd dfa dcnile ,'zclFId©¤¤
.zeaifl `le ,dyxtd zwqer

:`ziixad ixac z` `xnbd zxxanéðz÷,`ziixaaäãélä ìò ìBëé' ¨¨¥¨©©¥¨
,ãçà ïaø÷ àlà äàéáî dðéà äáéfä ìòåddnz .'z`f xnel cenlz §©©¦¨¥¨§¦¨¤¨¨§¨¤¨

:`xnbdäzòî àlàcg` oaxwa xehtl `xaq dzidy ,jixac itl - ¤¨¥©¨
xtkn oaxwd oi`y yexita hrnl dxezd dkxvedy cr ,daife dcil

m` ,zeaifd lr mbäìëàdy`díc,oaxw daiigzdeåjk xg` ¨§¨¨§
,äãìélr cg` oaxwa zxhtp dpi`y yexita dxezd dhrin `ly ¨§¨

,mixacd ipyénð éëäoicd `di ok` m`d -ïaø÷ àlà äàéáî ïéàc ¨¦©¦§¥§¦¨¤¨¨§¨
,ãçàoaxwy zrcd lr dlri `l ixdy ,ok xacd oi`y i`ce ixde ¤¨

epiid daife dcil iabl recn ok m`e ,mc zlik` lr xtki dcil ly
zvxzn .weqtn z`f hrnl dxezd dkxvedy cr ,ok xnel mixeaq
oaxwa mixhtp mpi` daife dcily ,`ed heyt df xac zn`a :`xnbd

e ,cg`éëä àîéà,`ziixaa jk xen` -ìBëéd`iany xnel ziid ¥¨¨¦¨
cg` oaxwL äãélä ìòdzidéðôlini meiqúàìîdcild ly ©©¥¨¤¦§¥§Ÿ

,dl dncwyøçàlL äãélä ìòåini,'úàæ' øîBì ãeîìz ,úàìî §©©¥¨¤§©©§Ÿ©§©Ÿ
zecil dnk lr la` ,cg` oaxw d`ian zg` dcil lry cnll
e` dcliy ote`a epiide ,dcile dcil lk lr oaxw `iadl dkixv

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

המשך ביאור למס' כריתות ליום רביעי עמ' ב 

המשך בעמוד כד



קנד
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc zezixk(iying meil)

:dywne `xnbd dkiynnøîàc ,àáøìemigaf zkqna(:fi)yøqeçî §¨¨§¨©§©
áæc íéøetk,eizepaxw z` `iad `l oiicre eyny aixrdy af -áæk ¦¦§¨§¨

éîc,gqtd z` aixwdl leki epi`e ,afk epic -éëéä àúéiðúî àä ¨¥¨©§¦¨¨¥¦
dì õøúîzcleidy zxne`d ,efd `ziixad z` x`ai `ed cvik - §¨¥¨

:`xnbd zvxzn .mirax`d meia gqtd z` aixwdl dlekiáø øîà̈©©
dì õøúî àáø ,éMàdilr mihgeyy `ziixad dxn`y dny ,jk ©¦¨¨§¨¥¨

dpeekd oi` ,'dawpl mipeny meiae xkfl mirax` meia' gqtd z`
dlitdy dy`l `l` ,xdeh inil llk,øëæ úøéöéì íéòaøà íBéa§©§¨¦¦¦©¨¨

,äá÷ð úøéöéì íéðBîL íBéáe,llk dcil z`neh d`nh dpi`y §§¦¦¦©§¥¨
åzrck ef `ziixay oeik ,jkl mrhd,øîàc ,àéä ìàòîLé éaø §©¦¦§¨¥¦§¨©

øëæìseql ziyrp xkf zxivi -ãçàå íéòaøàe ,mei,äá÷ðìseql §¨¨©§¨¦§¤¨¦§¥¨
ãçàå íéðBîLz` e` mirax`d meia xkfd z` dlitdy oeike ,mei §¦§¤¨

zaygp ef oi`e mzxivi dniizqd `l oiicr ,mipenyd meia dawpd
.meia ea gqtd z` dilr hegyl mileki okle ,llk xaer zltd

:`xnbd dywn,óBñ óBñ,dcil z`neh d`nh dpi`y s`éì ÷etéz¦¦
,äcð íeMî àéä äàîècixde ,xaerd mr cgi mc dpnn `vi ixdy ¦§¥¨¦¦¦¨

:`xnbd zvxzn .gqtd z` hegyl dleki dpi`e d`nh `id
zwqer `ziixadàzLéáé äãéìa,mc da `vi `ly ,dyai dcila - §¥¨§¥§¨

.d`nhp `le
:`xnbd zl`eyéëä éàoi` mbe dcp meyn d`nhp `ly ,jk m` - ¦¨¦
,zclei oic dlàøîéîì éàîd`a dne ,ef `ziixaa ycgzd dn - ©§¥§¨

:`xnbd daiyn .epcnll `idàîéúc eäîy xnel xeaq ziid -éà ©§¥¨¦
øáwä úçéúôì øLôà[mgxd-]àìaz`ivi,íc`ly s` `linne ¤§¨¦§¦©©¤¤§Ÿ¨

mc hrn `vi i`ceay xn`p mewn lkn ,ef dcila `vei mc epi`x
,dcp d`nh `ideïì òîLî à÷`ziixad epl drinyd -øLôàc ¨©§©¨§¤§¨

,íc àìa øáwä úçéúôìz` aixwdl dlekie ,llk d`nh dpi`e ¦§¦©©¤¤§Ÿ¨
.meia ea gqtd

yi dcedi iax zrcl m`d ,lirl `aedy wtqa oecl dkiynn `xnbd
:dxdhe d`neh ini oiprl ipyd clel 'z`ln ini',äéòîL éaø øîà̈©©¦§©§¨

òîL àzxn`p ,df wtq zhiytl `ziixadn dgked rnyze `ea - ¨§©
weqta(d ai `xwie)mFi miXWe DzCpM miraW d`nhe clz dawp m`e'§¦§¥¨¥¥§¨§¨§ª©¦§¦¨¨§¦¦

xn`p ,`ziixaa jk lr epipye ,'dxdh inC lr aWY mini zWWe§¥¤¨¦¥¥©§¥¨¢¨
weqtaìBëé ,'íéML'el` mini eidiy xnel iziidïéôeöø ïéa`ly - ¦¦¨¥§¦

,mkeza dlitdïéøfeôî ïéacle mei miyy mze` jeza dlitdy - ¥§¨¦
jk xg`e ipyd cled ly d`nehd ini z` dpnz mipte`d ipya ,sqep
miizpia dwiqtdy s` ,oey`xd ly dxdhd ini z` zepnl jiynz

,d`neh iniaøîBì ãeîìzoeyl xn`p jkl -,'íBé',epcnllíBé äî ©§©©
óeöø,dxdhe d`neh oiprl meid rvn`a wiqtdl xyt` i`y enk - ¨

,xedh `ed meid lky e` `nh mc`d meid lky e` `l`íéML óà©¦¦
ïéôeöø ïlekdleki dpi` ,ipy cle rvn`a dcli m`e ,dxdhl ¨§¦

ini xg`l oey`xd cled zngny dzxdh ini z` zepnle jiyndl
,xxal yie :ezii`xa dirny iax jiynn .ipyd cled ly d`nehépî©¦

,ef `ziixa dzpyp in zrck -àîéìéàzrck `idy xn`z m` - ¦¥¨
ïðaø,epzpyn lyïéøfeôî ïðaøì eäì úéà éîmikiiy mzhiyl ike - ©¨¨¦¦§§©¨¨§¨¦

oexg`d cled itl mipnp z`ln iniy mixaeq md ixde ,mixfetn mini
.dxdhd ini rvn`a wqtd oi` mlerl ok m`e ,oey`xd itl `leàlà¤¨

åàìi`cea -,àéä äãeäé éaøz`ad iabl z`ln iniy xne`d ¨©¦§¨¦
,oey`xd cledn mipnp oaxwddì áéäé à÷cîeozep `edy jkne - ¦§¨¨¦¨

dxdhe d`neh oiprl dléããä éãäa íéôeöø íéML,cgi -òîL ¦¦§¦©£¥£¨¥§©
ãeäé éaøì déì úéà àøîeç dpéîdéì úéì àle÷ ,äwxy gken - ¦¨§¨¦¥§©¦§¨¨¥¥

ini z` mipene ,z`ln ini ipyl oi`y dcedi iax xn` epzpyna
lkn xhtz `ly ,dilr xingdl ick oey`xdn dly z`lnd
ini jeza didzy dze`n wx xhtz `l` ,jk xg` e`eaiy zecild
jix`dl dilr lwdl ick ok xn` `l la` ,dpey`xd dcill z`ln
dkixvy ezrca `ziixad dxn` okle ,dlral dzxdh ini z`

oipn z` dpen dpi`y oeik epiide ,mitevx mei miyy zepnl zcleid
mzepnl miwiqtny ,'mixfetn' ly ote`a oey`xd ly xdehd ini
ini xg`l mzepnl mikiynne ,dipyd dcild zngny dz`neh inia
d`nehd ini oi`e ,dwqtd `ll mikynp dxdhd ini `l` ,d`nehd

.melk mdn mirxeb dipyd dcild ly
:`xnbd dgecàìiax zhiya `ziixad z` x`al gxkd oi` - Ÿ
`l` ,dcediíìBòìzrck,àéä ïðaømipnp 'z`ln ini'y mixne`d §¨©¨¨¦

,dpey`xd dcildn `le ,dpexg`d dcildnåm`y epl dywedy s` §
yi ,mixfetn jiiy `l ixdy ,mitevx md dxdhd ini lky heyt ok

c xnel,ïðé÷ñò éàîa àëä,mixfetn mini eidiy jiiy ji` ,xnelk ¨¨§©¨§¦©
ìiab,äá÷ð ìL íéðBîL CBzî øëæ úãìBémei mirax` miniizqne §¤¤¨¨¦§¦¤§¥¨

s` dfk ote`ae ,dawpd ly mei mipeny eniizqdy mcew xkfd ly
dcildn `ed oaxw aeig iabl z`ln ini oipny mixaeq minkg
oi` dxdhd ini oipn oiprly eprinydl dxezd dkxvede ,dpey`xd
cer dtiqen dpi` dxdhd ini mipeny eniizqdy xg`e ,ok xacd
,xkfd zcil xg`l eidy d`neh ini zray mze` cbpk ,mini dray
dxdhd ini z` dpen dpey`xd dcildn mei mipeny xg`l cin `l`

.dipyd dcill
:`xnbd ddnzóBñ óBñjeza xkf zcil dzidy ote`a s` ixd -

,dawp ly dxdh ini z`lnïàk ãòå äàîã÷c éîBé ïéîìL̈§¦¥§©§¨¨§©¨
ïéîìL àì äàøúácdawpd ly dxdhd ini mipeny miniizqn - §©§¨¨Ÿ¨§¦

miireay wx ixdy ,xkfd ly minid mirax` miniizqny mcew
wxe ,xarzdle xdhdl dy`d dleki dawpd zcil xg`ldlitd m`

wxy `vnp ,ynn xaer zltdk xacd aygp mei mirax` xg`l
mei eze`ne ,xkfd clep dawpd zciln mei rax`e miying xg`l
ly dxdhd ini eli`e ,xkfd ly dxdh ini mirax` zepnl dligzn

,xkfd zciln mini dyye mixyr xg`l miniizqn dawpdïðaø àäc§¨©¨¨
eðî éðL ãìåì,ipyd clel mipeny minkg mixaeq df ote`ay oeike - §¨¨¥¦¨

dne ,mixfetn oey`xd ly dxdhd ini eidiy zexyt` oi`y `vnp
:`xnbd zvxzn .epcnll weqtd `adì úçkLî ,àlà`evnl yi - ¤¨©§©©¨

mb mixfetn ly ote`øëæå àúééîã÷ äá÷ð ,íéîBàz úãìBéa ,ïðaøì§©¨¨§¤¤§¦§¥¨©§©§¨§¨¨
äàøúa,oexg` xkfe dpey`x dawp -äàøúa øëæì dézãéìéc ïBâëe ©§¨¨§¦¦§¥§¨¨©§¨¨

äøäè éîéì íéøNòamixyr xg`le ,dawpd z` dcliy ote`ae - §¤§¦§§¥¨¢¨
,xkfd z` dcli dzxdh inin meidéì è÷ðéî àéòácdkixv `idy - §¨£¨¦§©¥

dzr oizndlc äàîeè éîé äòáLzngn,(äá÷ð íéîBàz) äãéì ¦§¨§¥§¨§¥¨§¦§¥¨
ini mipeny meiq iptl miniizqn xkfd ly dxdhd ini mirax`e

,dawpd ly dxdhdøîà÷ éëäå,`ziixad ixac xe`ia `ed jke - §¨¦¨¨©
ìBëé,xnel iziidàëéäote`a -ð ,íéîBàz äãìécàøwéòî äá÷ ¨¥¨§¨§¨§¦§¥¨¥¦¨¨

éòöéîa äãéìc äàîeè ÷éñtz ,óBqáì øëæåz`neh wiqtz - §¨¨§©¦¨¥§¨§¥¨§¦§¥
mini dpnp `le ,dawpd ly dxdhd ini rvn`a xkfd ly dcild

,dxdhd ini llka el`ely dxdhd ini oipn z` milydl ick
dawpdïéøfeôî íéMLå äML dì éðîéðyye miyy z` dpnz - ¦§¥¨¦¨§¦¦§¨¦

ini dray cer siqez dzxdh ini seqay ici lr ,dwqtda minid
,dxdhílek íéML óà ,óeöø Blek íBé äî ,'íBé' øîBì ãeîìz©§©©¨©¦¦¨
,ïéôeöøllka miaygp xkfd zcil zngny d`nehd ini zray s`e §¦

.dxdhd ini
d`nehd ini m`d ,dcedi iax zrca wtqd z` heytl dqpn `xnbd

:oey`xd ly dxdhd ini z` mihrnn ipyd lyàz ,ééaà øîà̈©©©¥¨
òîLxkf zcil iabl weqta xn`p ,`ziixaa epipyy dnn(c ai `xwie) §©

oeylne ,'dxdh incA aWY mini zWlWE mFi miWlWE'ìL'ìBëé 'íéL §Ÿ¦§Ÿ¤¨¦¥¥¦§¥¨¢¨§Ÿ¦¨
el` mini eidiy weqtd zpeeky xnel ziid,ïéøfeôî ïéa ïéôeöø ïéa¥§¦¥§¨¦

ìL óà óeöø Blek íBé äî ,'íBé' øîBì ãeîìzíéLmikixv mei ©§©©¨©§Ÿ¦
zeidl.ïéôeöø [ílek],xxal yieàä épîdzpyp in zrck - ¨§¦©¦¨

,ef `ziixaïðaø àîéìà,epzpyna minkg zrck `idy xn`z m` - ¦¥¨©¨¨
,dywi ok m`ïðaøì eäì úéà éîe¦¦§§©¨¨
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קנה
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc zezixk(iying meil)

:dywne `xnbd dkiynnøîàc ,àáøìemigaf zkqna(:fi)yøqeçî §¨¨§¨©§©
áæc íéøetk,eizepaxw z` `iad `l oiicre eyny aixrdy af -áæk ¦¦§¨§¨

éîc,gqtd z` aixwdl leki epi`e ,afk epic -éëéä àúéiðúî àä ¨¥¨©§¦¨¨¥¦
dì õøúîzcleidy zxne`d ,efd `ziixad z` x`ai `ed cvik - §¨¥¨

:`xnbd zvxzn .mirax`d meia gqtd z` aixwdl dlekiáø øîà̈©©
dì õøúî àáø ,éMàdilr mihgeyy `ziixad dxn`y dny ,jk ©¦¨¨§¨¥¨

dpeekd oi` ,'dawpl mipeny meiae xkfl mirax` meia' gqtd z`
dlitdy dy`l `l` ,xdeh inil llk,øëæ úøéöéì íéòaøà íBéa§©§¨¦¦¦©¨¨

,äá÷ð úøéöéì íéðBîL íBéáe,llk dcil z`neh d`nh dpi`y §§¦¦¦©§¥¨
åzrck ef `ziixay oeik ,jkl mrhd,øîàc ,àéä ìàòîLé éaø §©¦¦§¨¥¦§¨©

øëæìseql ziyrp xkf zxivi -ãçàå íéòaøàe ,mei,äá÷ðìseql §¨¨©§¨¦§¤¨¦§¥¨
ãçàå íéðBîLz` e` mirax`d meia xkfd z` dlitdy oeike ,mei §¦§¤¨

zaygp ef oi`e mzxivi dniizqd `l oiicr ,mipenyd meia dawpd
.meia ea gqtd z` dilr hegyl mileki okle ,llk xaer zltd

:`xnbd dywn,óBñ óBñ,dcil z`neh d`nh dpi`y s`éì ÷etéz¦¦
,äcð íeMî àéä äàîècixde ,xaerd mr cgi mc dpnn `vi ixdy ¦§¥¨¦¦¦¨

:`xnbd zvxzn .gqtd z` hegyl dleki dpi`e d`nh `id
zwqer `ziixadàzLéáé äãéìa,mc da `vi `ly ,dyai dcila - §¥¨§¥§¨

.d`nhp `le
:`xnbd zl`eyéëä éàoi` mbe dcp meyn d`nhp `ly ,jk m` - ¦¨¦
,zclei oic dlàøîéîì éàîd`a dne ,ef `ziixaa ycgzd dn - ©§¥§¨

:`xnbd daiyn .epcnll `idàîéúc eäîy xnel xeaq ziid -éà ©§¥¨¦
øáwä úçéúôì øLôà[mgxd-]àìaz`ivi,íc`ly s` `linne ¤§¨¦§¦©©¤¤§Ÿ¨

mc hrn `vi i`ceay xn`p mewn lkn ,ef dcila `vei mc epi`x
,dcp d`nh `ideïì òîLî à÷`ziixad epl drinyd -øLôàc ¨©§©¨§¤§¨

,íc àìa øáwä úçéúôìz` aixwdl dlekie ,llk d`nh dpi`e ¦§¦©©¤¤§Ÿ¨
.meia ea gqtd

yi dcedi iax zrcl m`d ,lirl `aedy wtqa oecl dkiynn `xnbd
:dxdhe d`neh ini oiprl ipyd clel 'z`ln ini',äéòîL éaø øîà̈©©¦§©§¨

òîL àzxn`p ,df wtq zhiytl `ziixadn dgked rnyze `ea - ¨§©
weqta(d ai `xwie)mFi miXWe DzCpM miraW d`nhe clz dawp m`e'§¦§¥¨¥¥§¨§¨§ª©¦§¦¨¨§¦¦

xn`p ,`ziixaa jk lr epipye ,'dxdh inC lr aWY mini zWWe§¥¤¨¦¥¥©§¥¨¢¨
weqtaìBëé ,'íéML'el` mini eidiy xnel iziidïéôeöø ïéa`ly - ¦¦¨¥§¦

,mkeza dlitdïéøfeôî ïéacle mei miyy mze` jeza dlitdy - ¥§¨¦
jk xg`e ipyd cled ly d`nehd ini z` dpnz mipte`d ipya ,sqep
miizpia dwiqtdy s` ,oey`xd ly dxdhd ini z` zepnl jiynz

,d`neh iniaøîBì ãeîìzoeyl xn`p jkl -,'íBé',epcnllíBé äî ©§©©
óeöø,dxdhe d`neh oiprl meid rvn`a wiqtdl xyt` i`y enk - ¨

,xedh `ed meid lky e` `nh mc`d meid lky e` `l`íéML óà©¦¦
ïéôeöø ïlekdleki dpi` ,ipy cle rvn`a dcli m`e ,dxdhl ¨§¦

ini xg`l oey`xd cled zngny dzxdh ini z` zepnle jiyndl
,xxal yie :ezii`xa dirny iax jiynn .ipyd cled ly d`nehépî©¦

,ef `ziixa dzpyp in zrck -àîéìéàzrck `idy xn`z m` - ¦¥¨
ïðaø,epzpyn lyïéøfeôî ïðaøì eäì úéà éîmikiiy mzhiyl ike - ©¨¨¦¦§§©¨¨§¨¦

oexg`d cled itl mipnp z`ln iniy mixaeq md ixde ,mixfetn mini
.dxdhd ini rvn`a wqtd oi` mlerl ok m`e ,oey`xd itl `leàlà¤¨

åàìi`cea -,àéä äãeäé éaøz`ad iabl z`ln iniy xne`d ¨©¦§¨¦
,oey`xd cledn mipnp oaxwddì áéäé à÷cîeozep `edy jkne - ¦§¨¨¦¨

dxdhe d`neh oiprl dléããä éãäa íéôeöø íéML,cgi -òîL ¦¦§¦©£¥£¨¥§©
ãeäé éaøì déì úéà àøîeç dpéîdéì úéì àle÷ ,äwxy gken - ¦¨§¨¦¥§©¦§¨¨¥¥

ini z` mipene ,z`ln ini ipyl oi`y dcedi iax xn` epzpyna
lkn xhtz `ly ,dilr xingdl ick oey`xdn dly z`lnd
ini jeza didzy dze`n wx xhtz `l` ,jk xg` e`eaiy zecild
jix`dl dilr lwdl ick ok xn` `l la` ,dpey`xd dcill z`ln
dkixvy ezrca `ziixad dxn` okle ,dlral dzxdh ini z`

oipn z` dpen dpi`y oeik epiide ,mitevx mei miyy zepnl zcleid
mzepnl miwiqtny ,'mixfetn' ly ote`a oey`xd ly xdehd ini
ini xg`l mzepnl mikiynne ,dipyd dcild zngny dz`neh inia
d`nehd ini oi`e ,dwqtd `ll mikynp dxdhd ini `l` ,d`nehd

.melk mdn mirxeb dipyd dcild ly
:`xnbd dgecàìiax zhiya `ziixad z` x`al gxkd oi` - Ÿ
`l` ,dcediíìBòìzrck,àéä ïðaømipnp 'z`ln ini'y mixne`d §¨©¨¨¦

,dpey`xd dcildn `le ,dpexg`d dcildnåm`y epl dywedy s` §
yi ,mixfetn jiiy `l ixdy ,mitevx md dxdhd ini lky heyt ok

c xnel,ïðé÷ñò éàîa àëä,mixfetn mini eidiy jiiy ji` ,xnelk ¨¨§©¨§¦©
ìiab,äá÷ð ìL íéðBîL CBzî øëæ úãìBémei mirax` miniizqne §¤¤¨¨¦§¦¤§¥¨

s` dfk ote`ae ,dawpd ly mei mipeny eniizqdy mcew xkfd ly
dcildn `ed oaxw aeig iabl z`ln ini oipny mixaeq minkg
oi` dxdhd ini oipn oiprly eprinydl dxezd dkxvede ,dpey`xd
cer dtiqen dpi` dxdhd ini mipeny eniizqdy xg`e ,ok xacd
,xkfd zcil xg`l eidy d`neh ini zray mze` cbpk ,mini dray
dxdhd ini z` dpen dpey`xd dcildn mei mipeny xg`l cin `l`

.dipyd dcill
:`xnbd ddnzóBñ óBñjeza xkf zcil dzidy ote`a s` ixd -

,dawp ly dxdh ini z`lnïàk ãòå äàîã÷c éîBé ïéîìL̈§¦¥§©§¨¨§©¨
ïéîìL àì äàøúácdawpd ly dxdhd ini mipeny miniizqn - §©§¨¨Ÿ¨§¦

miireay wx ixdy ,xkfd ly minid mirax` miniizqny mcew
wxe ,xarzdle xdhdl dy`d dleki dawpd zcil xg`ldlitd m`

wxy `vnp ,ynn xaer zltdk xacd aygp mei mirax` xg`l
mei eze`ne ,xkfd clep dawpd zciln mei rax`e miying xg`l
ly dxdhd ini eli`e ,xkfd ly dxdh ini mirax` zepnl dligzn

,xkfd zciln mini dyye mixyr xg`l miniizqn dawpdïðaø àäc§¨©¨¨
eðî éðL ãìåì,ipyd clel mipeny minkg mixaeq df ote`ay oeike - §¨¨¥¦¨

dne ,mixfetn oey`xd ly dxdhd ini eidiy zexyt` oi`y `vnp
:`xnbd zvxzn .epcnll weqtd `adì úçkLî ,àlà`evnl yi - ¤¨©§©©¨

mb mixfetn ly ote`øëæå àúééîã÷ äá÷ð ,íéîBàz úãìBéa ,ïðaøì§©¨¨§¤¤§¦§¥¨©§©§¨§¨¨
äàøúa,oexg` xkfe dpey`x dawp -äàøúa øëæì dézãéìéc ïBâëe ©§¨¨§¦¦§¥§¨¨©§¨¨

äøäè éîéì íéøNòamixyr xg`le ,dawpd z` dcliy ote`ae - §¤§¦§§¥¨¢¨
,xkfd z` dcli dzxdh inin meidéì è÷ðéî àéòácdkixv `idy - §¨£¨¦§©¥

dzr oizndlc äàîeè éîé äòáLzngn,(äá÷ð íéîBàz) äãéì ¦§¨§¥§¨§¥¨§¦§¥¨
ini mipeny meiq iptl miniizqn xkfd ly dxdhd ini mirax`e

,dawpd ly dxdhdøîà÷ éëäå,`ziixad ixac xe`ia `ed jke - §¨¦¨¨©
ìBëé,xnel iziidàëéäote`a -ð ,íéîBàz äãìécàøwéòî äá÷ ¨¥¨§¨§¨§¦§¥¨¥¦¨¨

éòöéîa äãéìc äàîeè ÷éñtz ,óBqáì øëæåz`neh wiqtz - §¨¨§©¦¨¥§¨§¥¨§¦§¥
mini dpnp `le ,dawpd ly dxdhd ini rvn`a xkfd ly dcild

,dxdhd ini llka el`ely dxdhd ini oipn z` milydl ick
dawpdïéøfeôî íéMLå äML dì éðîéðyye miyy z` dpnz - ¦§¥¨¦¨§¦¦§¨¦

ini dray cer siqez dzxdh ini seqay ici lr ,dwqtda minid
,dxdhílek íéML óà ,óeöø Blek íBé äî ,'íBé' øîBì ãeîìz©§©©¨©¦¦¨
,ïéôeöøllka miaygp xkfd zcil zngny d`nehd ini zray s`e §¦

.dxdhd ini
d`nehd ini m`d ,dcedi iax zrca wtqd z` heytl dqpn `xnbd

:oey`xd ly dxdhd ini z` mihrnn ipyd lyàz ,ééaà øîà̈©©©¥¨
òîLxkf zcil iabl weqta xn`p ,`ziixaa epipyy dnn(c ai `xwie) §©

oeylne ,'dxdh incA aWY mini zWlWE mFi miWlWE'ìL'ìBëé 'íéL §Ÿ¦§Ÿ¤¨¦¥¥¦§¥¨¢¨§Ÿ¦¨
el` mini eidiy weqtd zpeeky xnel ziid,ïéøfeôî ïéa ïéôeöø ïéa¥§¦¥§¨¦

ìL óà óeöø Blek íBé äî ,'íBé' øîBì ãeîìzíéLmikixv mei ©§©©¨©§Ÿ¦
zeidl.ïéôeöø [ílek],xxal yieàä épîdzpyp in zrck - ¨§¦©¦¨

,ef `ziixaïðaø àîéìà,epzpyna minkg zrck `idy xn`z m` - ¦¥¨©¨¨
,dywi ok m`ïðaøì eäì úéà éîe¦¦§§©¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc zezixk(iying meil)

lcd lr dxezd dqgyúeøéLòa øNò úéMî ãç éåäéîìdidiy - §¦§¥©¦¦¨¨©£¦
enky cenll yi ,xiyr oaxw ly exignn xyr dyyn cg` epaxw

okúelã élãc déìò àðîçø ñçepaxw `iand lr dxezd dqg - ¨©£¨¨£¥§©¥©
eq dti`d zixiyr edfy ,'zelc ilc'a,zløNò úéMî ãç éåäéîì§¦§¥©¦¦¨¨

úelãa.lcd ly epaxwn xyr dyyn cg` exign didiy - §©
:`xnbd ddnz,ïk íà,zelc ly xignd itl rawp zelc ilc oaxwy ¦¥
,aygl epl yiàéåä änk úelc,lcd ly epaxw xign `ed dnk - ©©¨¨§¨

àòáéø,xpic rax -àòáéøa éèéøt änëåraxa yi zehext dnke - ¦§¨§©¨§¦¦§¦§¨
,xpicéèéøt àéðîúe íéòaøà,zehext dpenye mirax` -úéMî ãç ©§¨¦§©§¨§¦¦©¦¦

(úåìãã) éåä änk [úelãc] øNòxyr dyyn cg` `ed dnke - ¨¨§©©¨¨¥
,zelc ly oaxwaéèéøt àúìz,zehext yly -[éðz÷å] (éðú÷ã)- §¨¨§¦¦§¨¨¥

epipy `ziixaa eli`e,'äèeøôa äôéàä úéøéNòì ãîì äzà ïàkî'¦¨©¨¨¥©£¦¦¨¥¨¦§¨
,dyweéànàa zelc ilc oaxw `iadl xyt` recn -,äèeøô ©©§¨
úøîàäy zxn` ixd -äôéàä úéøéNòoaxw,àeä úelã élc ¨¨§©£¦¦¨¥¨©¥©
úøîàåzelc ilc oaxwyéøñ úéMî ãçxyr dyyn cg` -úelãc §¨§©©¦¦§¥§©

ïééåä éèéøt àúìúc ïðéáMçc ,àeädfy `vnp eppeayg itly - §©§¦©¦§¨¨§¦¦¨§¨
.`ziixaa xen`k ,zg` dhext wx `le ,zehext yly

:`xnbd zvxznàpz,`ziixaay dféìé úãìBiîóxignd z` cnl - ©¨¦¤¤¨¦
,zclein dti`d zixiyr lyúçà äãéøt àéúîcser d`iany §©§¨§¦¨©©

dlerl cg` cceaNák úçz,dlerl dxiyrd d`ianyãç éåäc ©©¤¤§¨¥©
Náëc ïéøúe ïéúìzîcg` `ed cg` ser ly exign xeriyy - ¦§¨¦§¥§¤¤

,rlqa dpwp yaky lirl x`azd ixdy ,yakn mipye miylyn
ieey edfy ,xpic raxa dpwp zeter ipy ly owe ,mixpic drax` `edy
,zelc oaxw `edy ,cg` sery `vnp ,zehext dpenye mirax` ly
cg` edfy ,[xpic zipiny dfy] zehext rax`e mixyra dpwp
yi ok enke ,zexiyr oaxw `edy ,yakd ly exignn mipye miylyn
epiide ,zelca mipye miylyn cg` didi zelc ilc ly oaxwy xnel

.zg` dhext
:`xnbd dywnåepcnly dn itl[ïòk] (ïàë) ãò,dzr ±úelc élc §©§©©¥©

éåä änk,zelc ilc oaxw ly xeriyd `ed dnk -øNò úéMî ãç ©¨¨¥©¦¦¨¨
úelãa,mipye miylyn cg` `le ,zelca xyr dyyn cg` - §©

mipye miylyn cg` `edy zcleia zelc oaxw ep`vny s` ,xnelk
`vnpe ,'zelc ilc' llk oi` ixd zcleia la` ,zexiyr lyclr §

jgxkéìé àëéäîózelc ilc ly eieey z` cenll ozip okidn - ¥¥¨¨¦
wx edf ixd ,zelcl qgiaìéàå Nákîz`nehe dreay oaxw ly ¦¤¤¨©¦

ok m` ,'zelc ilc' ep`vn mda wxy ,eiycwe ycwn[ïòk] (ïàë) ãò©§©
xyr dyyn cg` `ed zelc ilcy dzr cr epcnly dn itl ±

zelc ilc `idy dti`d zixiyry gxkda ,zelcaàbìôe äèeøt§¨©§¨
éåäxg` mewna ep`vny s`y oeik ,dvgne dhext `ed dxign - ¨¥

,x`azdy enke ,zehext rax`e mixyrn `a 'zelc' oaxwy [zcleia]
`vnp [zelcl zelc ilc oia qgid `edy] xyr dyya epwlgzyk j`
oipn `iyewd zxfeg ok m`e .dvgne dhextn `a 'zelc ilc'y

xiyry.dhext deyn d`a dti`d zi
:`xnbd zvxznéìé úãìBiî àúléî dlek ,àáø øîàózn`a - ¨©¨¨¨¦§¨¦¤¤¨¦

,zcleid oicn zelc ilc ly oicd lk z` micneløîà÷ éëäåjke - §¨¦¨¨©
,`ziixad zpeekîjkãç éåäéîì ,úelãc déìò àðîçø ñçc ¦§¨©£¨¨£¥§©§¦§¥©

úeøéLòa ïéøúe ïéúìzîoaxw `iand lr dxezd dqgy jkn - ¦§¨¦§¥©£¦
,zexiyr oaxwn mipye miylyn cg` df `diy dxn`e zelcéàîe©

àéäiabl ,ok ep`vn okide -,úãìBéyak zgz cg` ser d`iany ¦¤¤
,cg`ïéøúe ïéúìz ïî ãç éåäéîì úelã élãc déìò àðîçø ñç éëä̈¦¨©£¨¨£¥§©¥©§¦§¥©¦§¨¦§¥
úelãadf `diy ,zelc ilc oaxw `iand lr dxezd dqg ok enk - §©

.xzei `le ,zelc oaxwa mipye miylyn cg`
:`xnbd dywnéëä éàcg` `ed zelc ilc oaxwy ,jk m` - ¦¨¦

,zelc oaxwn mipye miylynéåä äèeøôc àòáéø éëðwx ixd - §¥¦§¨¦§¨¨¥
ixdy ,dhext irax zyly ,xnelk ,df xeriy `ed rax zegt dhext
mipye miylyn cg`e ,zehext rax`e mixyr `ed zelc oaxw
jixvy dxn` `ziixad eli`e ,dhext irax dyly `ed df xeriyn

:`xnbd zvxzn .dhexta dti`d zixiyr `iadlénð éëäjk ok` - ¨¦©¦
,oicd xwirn xnel ie`x didúBçt ééeúéàì àòøà çøBà åàìc àlà¤¨§¨©©§¨§¦¥¨

íB÷nì äèeøtîepi`y oaxw 'dl aixwdl ux` jxc df oi`y `l` - ¦§¨©¨
.dhext dey

äðùî
my`' `ede ,dxeza mixen`d my` iaeign cg`a zwqer epzpyn

xn`py ,'dtexg dgty(ak-k hi `xwie)zakW dX` z` aMWi iM Wi`e'§¦¦¦§©¤¦¨¦§©
xgp dgtW `ede rxfoYp `l dWtg F` dzCtp `l dCtde Wi`l zt ¤©§¦¦§¨¤¡¤¤§¦§¨§¥Ÿ¦§¨¨ª§¨Ÿ¦©

l` 'dl FnW` z` `iade ,dWRg `l iM EznEi `l didY zxTA Dl̈¦Ÿ¤¦§¤Ÿ§¦Ÿª¨¨§¥¦¤£¨©¤
lr 'd iptl mW`d li`A odMd eilr xRke ,mW` li` crFn ld` gzR¤©Ÿ¤¥¥¨¨§¦¤¨¨©Ÿ¥§¥¨¨¨¦§¥©
in x`az epzpyn ,'`hg xW` Fz`Hgn Fl glqpe `hg xW` Fz`Hg©¨£¤¨¨§¦§©¥©¨£¤¨¨
.zeixrd lk x`yn dpic dpey dnae ,'dtexg dgty' dpeknd `id

:dpynd zxxanäîweligdïéaoicäçôLdtexgïéáìly opicìk ©¥¦§¨§¥¨
.úBéøòä:dpynd zx`anïäì äúååL àlLdgtydàìå LðBòa àì ¨£¨¤Ÿ¨§¨¨¥Ÿ§¤§Ÿ

L ,ïaø÷aixd,úBéøòä ìkaiig bbeya odilr `adaoaxw,úàhç §¨§¨¤¨¨£¨§©¨
ålr `adäçôLdtexg.íLàay ,mdipia welig cere)úBéøòä ìk §¦§¨§¨¨¨¨£¨

,äá÷ða,dawp `weec d`a z`hg ixdy,øëæa äçôLåoaxw ixdy ¦§¥¨§¦§¨§¨¨
y ,cere .(mixkfdn `a my`Léàä ãçà ,úBéøòä ìklreadãçàå ¨¨£¨¤¨¨¦§¤¨

äMàä,zlrapda ïéåLaeig,úBkîmdipy micifn mdipy eid m`y ¨¦¨¨¦§©
,miweláeaeig,ïaø÷,z`hg `ian cg` lk ,mibbey mdipy eid m`y §¨§¨

åeli`äçôLadtexgäåLä àì,aezkd,úBkîa äMàì Léàä àì §§¦§¨Ÿ¦§¨Ÿ¨¦¨¦¨§©
,yi`d `le dwel dy`d wx `l`,ïaø÷a Léàì äMà äåLä àìå§Ÿ¦§¨¦¨¨¦§¨§¨

.oaxwn dxeht dy`de ,my` `ian yi`d wx `l`
y :sqep weligäøòîä úà ïäa äNò úBéøòä ìk,ez`ia ligzn - ¨¨£¨¨¨¨¥¤©§¨¤

,øîBbkepi` dtexg dgtya eli`e ,dxenb d`iak aiig dxrnd s`e ©¥
xn`py ,ez`ia xnb ok m` `l` aiig(my)dX` z` aMWi iM Wi`e'§¦¦¦§©¤¦¨

cere .drxfdl die`xd d`ia ef didzy cr aiig epi`y ,'rxf zakW¦§©¤©
:mdipia yi weligezeixrd lkaäàéáe äàéa ìk ìò áéiçzewln ©¨©¨¦¨¦¨

elit` cg` oaxw `ian dtexg dgtya eli`e ,mnvr ipta z`hg e`
.daxd ze`ia lr

zeixr oia weliga ,o`k cr `aedy dn :zxne`e dpynd dkiynn
,dtexg dgtyløîBç BæyøéîçäaezkdäçôLadtexgxzei ¤¤§¦§¦§¨
,zeixr x`yan
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המשך ביאור למס' כריתות ליום קמישי עמ' ב 



קנו
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `i sc zezixk(iyiy meil)

úéðòðk äçôLa ,øîBà ìàòîLé éaø .àáé÷òllk dzctp `ly £¦¨©¦¦§¨¥¥§¦§¨§©£¦
úñøBàîe ,øaãî áeúkäzcgein -,éøáò ãáòì,ea zxzen `idy ©¨§©¥§¤¤§¤¤¦§¦

xn`e l`rnyi iax jiyndeøîBì ãeîìz äî ,ïk íàd`a dn - ¦¥©©§©
ly ef oeyl dazky jka epicnll dxezd,'äúcôð àì äcôäå'aiyn §¨§¥Ÿ¦§¨¨

y`l` ,ef oeyla yecig oi` zn`a ,l`rnyi iaxìk äøBz äøacïBL ¦§¨¨¦§
,íãà éða.'dzctp `l dctde' `l` ,'dzctp `le' wx dxn` `l okle §¥¨¨

eðì úBLøBôî úBéøò ìk ,øîBà äéøæò ïa øæòìà éaøzepa ody ©¦¤§¨¨¤£©§¨¥¨£¨§¨¨
,oixegãáòì úñøBàîe ïéøBç úa déöçå äçôL déöç eðì øééeLî§¨¨¤§¨¦§¨§¤§¨©¦§¤¤§¤¤
,éøáò.`aiwr iax zrcke,íéøîBà íéøçàweqta xn`p(my)àì' ¦§¦£¥¦§¦Ÿ

úñøBàîe ,øaãî áeúkä úéðòðk äçôLa ,'äLteç àì ék eúîeé§¦Ÿ¨¨§¦§¨§©£¦©¨§©¥§¤¤
zcgein -.éðòðk ãáòì§¤¤§©£¦

:`xnbd zl`ey,ìàòîLé éaøì,ziprpk dgtya xaecny xne`d §©¦¦§¨¥
àîìLadxezd oeyl zpaen -éðz÷ãk ,'äúcôð àì äcôäå' ¦§¨¨§¨§¥Ÿ¦§¨¨¦§¨¨¥

y `ziixaaìk äøBz äøacéðz÷c àlà ,íãà éða ïBLepipyy dn - ¦§¨¨¦§§¥¨¨¤¨§¨¨¥
a xaecny `ziixaaïìðî ,éøáò ãáòì úñøBàî`ny ,epl oipn - §¤¤§¤¤¦§¦§¨¨

daiyn .`ziixaay mixg` zrcke ,iprpk carl zqxe`na xaecn
:`xnbdáéúëc(my)ììkî ,'äLteç àì ék'ef oeyln rnyne - ¦§¦¦Ÿ¨¨¦§¨

la` ziyteg `l `id `wecyLteç àeäc`vi dilr `ay yi`dy - §©
.iprpk car epi`e ,iytegl

y .dixfr oa xfrl` iax zrc z` zxxan `xnbd:`xnbd zl`eéaø©¦
,àáé÷ò éaø eðééä äéøæò ïa øæòìàdivga xaecn ezrcl s` ixdy ¤§¨¨¤£©§¨©§©¦£¦¨

mpn` :`xnbd daiyn .ixar carl zqxe`nd oixeg za divge dgty
j` ,`aiwr iaxk xaeq dixfr oa xfrl` iaxøîà÷ ìàòîLé éaøì- §©¦¦§¨¥¨¨©

,el xn` jke ,l`rnyi iax ixacl daeyzk eixac z` xn`éãéãì§¦¦
éúååk àîìòadéì àøéáñ C,jzhiyk mewn lka xaeq ip` -äøaãc §¨§¨§¨¨§¦¨¥§¦§¨

ìk äøBzéðàL àëäå ,íãà éða ïBL,dtexg dgty iabl ,o`ke - ¨¦§§¥¨¨§¨¨¨¦
,jkl mrhde ,xacd dpeyàø÷ déì áéúk éãkîxaky xg`n - ¦§¦§¦¥§¨

weqta xn`p,'äLteç àì ék'weqtd ok m`'äúcôð àì äcôäå' ¦Ÿ¨¨§¨§¥Ÿ¦§¨¨
éì änì,xzein weqtd lky oeike .epicnll `a `ed dn -dpéî òîL ¨¨¦§©¦¨

àúà éëäì,azkp `ed df oiprly cenll yi -ìxaecny epicnl §¨¦£¨§
a.ïéøBç úa äéöçå äçôL déöç¤§¨¦§¨§¤§¨©¦

dgtya xaecny ,`ziixaay 'mixg`' zrc z` zx`an `xnbd
:`xnbd zl`ey .iprpk carl zqxe`nd ziprpkìzrc,íéøçà §£¥¦

àîìLaweqtd z` x`ai `ed cvik oaen -,'äúcôð àì äcôäå' ¦§¨¨§¨§¥Ÿ¦§¨¨
øáñ÷y xaeq `ed -ìk äøBz äøac,íãà éða ïBLdxezd zpeeke ¨¨©¦§¨¨¦§§¥¨¨

.llk dxxgzyd `ly ziprpk dgtylàä àlà,df xac -cxaecn ¤¨¨§
l dqx`zdy.ïìðî ,éðòðk ãáò:`xnbd daiynàø÷ øîàiabl ¤¤§©£¦§¨¨¨©§¨

ef dgtydãéãì ïéðò Bðéà íà ,'äLteç àì ék'weqtd oi` m` - ¦Ÿ¨¨¦¥¦§¨§¦¨
,'dzctp `l dctde' xn`p xak ixdy ,dnvr dgtyd iabl jxvp

déãéãì ïéðò eäðzxaecny ,lread ly epipr z` epnn cenll yi - §¥¦§¨§¦¥
.xxgey `ly iprpk cara

äðùî
lk oial dtexg dgty oiay miweligd z` x`al dkiynn epizpyn

:zeixrd,úBéøò ìkdid m`,ïè÷ ãçàå ìBãb ãçàaiig lecbd ¨£¨¤¨¨§¤¨¨¨
de ,dxezd dxn`y ypera.øeèt ïè÷did m` okeãçàå øò ãçà ¨¨¨¤¨¥§¤¨

,ïLéde aiig xrd.øeèt ïLédid m` oke,ãéæî ãçàå ââBL ãçà ¨¥¨¥¨¤¨¥§¤¨¥¦
d,úøkäa ãéæîe ,úàhça ââBL,ok mipicd oi` dtexg dgtya eli`e ¥§©¨¥¦§¦¨¥

.dtexg dgtya oicd dn x`eai `xnbae

àøîâ
ddnz .'xeht ohw ,ohw cg`e lecb cg` ,zeixr lk' :dpyna epipy

:`xnbdàëäåy ixd rnyn ,oicd dn ,dtexg dgtya ,o`ke -áéiç §¨¨©¨
,ïè÷zvxzn .llk miyper zxeza epi` ohw ixdy ,ok xnel okzi `le ¨¨

:`xnbdéðz÷ éëä ,äãeäé áø øîà,dpynd zpeek jk -,úBéøò ìk ¨©©§¨¨¦¨¨¥¨£¨
did m`å ,áéiç ìBãâå øeèt ïè÷ ,ïè÷ ãçàå ìBãb ãçàeli`àëä ¤¨¨§¤¨¨¨¨¨¨§¨©¨§¨¨

,ohw mdn cg` did m` ,dtexg dgtya ,o`k -énð ìBãbok mb - ¨©¦
.øeèteàîòè éàîoeik ,df oica mrhd dn -éããäà ïééL÷î àäc ¨©©£¨§¨©§§¨©£¨¥

miyxecy lirl x`azdy enk ,dfl df dy`de yi`d eywed ixdy -
.dy`d ly zewlnd aeiga ielz yi`d ly oaxwd aeigy miweqtdn

:dpyna epipy .dpynd xe`iaa dkiynn `xnbdãçà úBéøò ìk̈£¨¤¨
.øeèt ïLé ,ïLé ãçàå øBòéð:`xnbd zl`ey,ïàëå,dtexg dgtya ¥§¤¨¨¥¨¥¨§¨
y xnel dpynd zpeek m`dénð ïLéok mb -,áéiçoa epi` oyi ixde ¨¥©¦©¨

:`xnbd daiyn .jk lr eaiigl xyt` i`e zrcøîà ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©
éðz÷ éëä ,áø,dpynd zpeek `id jk -,úBéøò ìkdid m`ãçà ©¨¦¨¨¥¨£¨¤¨

,ïLé ãçàå øBòéðdå ,áéiç øBòéðå øeèt ïLéeli`,ïàkdgtya ¥§¤¨¨¥¨¥¨§¥©¨§¨
g` did m` ,dtexg,oyi cg`e xr celéôàdidy eze`,øeèt øBòéð £¦¥¨

àîòè éàîoeik ,df oica mrhd dne -éããäà ïééL÷îceywedy - ©©£¨§©§§¨©£¨¥
dwel dpi` dy`d m`e ,lirl x`azdy enk ,dfl df dy`de yi`d

.oaxw aiig epi` yi`d
:df oipra `ziixa d`ian `xnbdúLL áøc dén÷ àpz éðzdpy - ¨¥©¨©¥§©¥¤

,zyy ax iptl ef `ziixa ,zeziixae zeipyn dpeyy mc` ,'`pz'd
øîBb eNòez`iaäøòîkeyre ,[ez`ia z` ligzn-]ïéàLk ïéekúî ¨¥¦§¨¤¦§©¥§¤¥
,ïéekúîd`iaek dkøãkd`ia,dkøãk àlLeøîà .ïLék øBòéð ¦§©¥§©§¨§¤Ÿ§©§¨¥§¨¥¨©

déì,zyy axúøîà÷ éàî,el` mipic dpey dz` dy` efi` iabl - ¥©¨¨§©
éðz÷ äôeøç äçôLa éà,dtexg dgtya zwqer ef `ziixa m` - ¦§¦§¨£¨¨¨¥

,dyw ok m`éànày `ziixad dxn` recn -eNòda,äøòîk øîBb ©©¨¥¦§¨¤
`wec ixdeøîBbez`ia,áéiçéî äôeøç äçôLamiyxecy oeik ¥§¦§¨£¨¦©©

eli`e ,drxfdl die`xd d`ia lr wx dxezd daiigy weqtdnäøòî§¨¤
eúå .áéiçéî àìeyry `ziixad dxn` recn ,jk lr dyw cere - Ÿ¦©©§

da,ïéekúî BðéàLk ïéekúîwx ixdeäðåekî éàepeekzd m` - ¦§©¥§¤¥¦§©¥¦¦©§¨
xeqi` z`ialàáéiçéîla` ,oaxwe zewln maiigl yi -àì éà ¦©§¨¦Ÿ

,da rwzpe bbd on ltpy oebk ,epeekzd,àáéiçéî àìef oi` ixdy Ÿ¦©§¨
.dilr mixehte ,drxfdl die`xd d`iaåoeylàlLk dkøãë' §§©§¨§¤Ÿ

'dkøãk,`ziixad dxn`yénðz` cinrp m` ,dyw ok mb - §©§¨©¦
d`ia lr wx ixdy ,dtexg dgtya `ziixadäçôLa dkøãk§©§¨§¦§¨

å ,áéiçéî äôeøçd`ia lr eli`,áéiçéî àì dkøãk àlLeéàî £¨¦©©§¤Ÿ§©§¨Ÿ¦©©©
àîòèoeyly oeik ,el` ze`ia lr aeig oi`y mrhd dn -úáëL' ©£¨¦§©

áéúk 'òøæweqta(k hi `xwie).rixfdl die`x opi` el` ze`iae ,åcer ¤©§¦§
,dywéàîd oicy dxn`y dna `ziixad zpeek dn -k øBòéðoic ©¥§

d,ïLéjiynn .xeripd mb xhti recne ,oiypera aiig epi` oyi ixde ¨¥
:ezl`y z` zyy axéàå`ziixaa xaecn,úBéøò øàLaok m` §¦¦§¨£¨

,dywéðz à÷y `ziixad dxn` ixdy -eNòd z`,äøòîk øîBb ¨¨¥¨¥¦§¨¤
`ed xnebd oicy `ed yecigde ,aiigy heyt dxrnay rnyne
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המשך ביאור למס' כריתות ליום שישי עמ' א 
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc zezixk(iyiy meil)

,mipn`p micrde ,melk ezygkda oi` ,alg lk`y micirndìáà£¨
,ïðaøìy oicd `diå ,øeèt,dyw oiicr ok m`ïì òîLî÷ éàîdn - §©¨¨¨§©¨©§©¨

,`yixa epicnll dpynd d`adpéî úòîL àôéqî`tiqa ixd - ¦¥¨¨§©¦¨
.minkge xi`n iax ewlgp dfay yexita x`ean xak

micr ipy ecirdy ote`a zwqer `yixd zn`a :`xnbd zvxzn
e ,myigkn `ede ,alg lk`yïì òîLî÷ àädpynd d`ae - ¨¨©§©¨

y ,`tiqa eprinydl,äæ øác,`yixa xkfedy,lkd lr mkqen epi` ¨¨¤
`l`ïðaøå øéàî éaø ú÷Bìçîlr oaxw aiig xi`n iax itly ,`id ©£¤©¦¥¦§©¨¨

,mixhet minkge ,mditeäì Léçëî÷c àeäåyigkn `edy ote`ae - §§¨©§¦§
`tiqde ,oaxw aiig lkd ixacl ,wzey `ed m` j` ,mzecr z`

.dpynd zligz z` zyxtn
:`yixd xe`iaa sqep uexiz d`ian `xnbdéøîàc àkéàyi - ¦¨§¨§¦
e ,cg` cra `yixa xaecn zn`ay mixne`éø÷ ãç énð 'Bì eøîà'¨§©¦©¨¥

déìycgzde .'exn`' oeyl dpynd zxne` cg` cr lr s`e - ¥
.oaxw aiig ,wzey `ede ,alg lk`y el xne` cg` cr m`y `yixa

:cg` cr lr yxtzdl dleki 'exn`' oeyly `xnbd dgikenïðúc¦§©
zenaia dpyna(:ft),äMàäyi` zy` -,íiä úðéãîì dìòa CìäL ¨¦¨¤¨©©§¨¦§¦©©¨

éìòa úî dì eøîàå eàáe,dìòa àa Ck øçàå ,úàOéðå ,Cxxazde ¨§¨§¨¥©§¥§¦¥§©©¨¨©§¨
,yi` zy` `idyk ipyl z`yipyäfîe äfî àözyxbzdl dilr - ¥¥¦¤¦¤

,el `ypdle ipyd zgz x`ydl zi`yx dpi` oke ,oey`xd dlran
ïì àîéé÷cepicia laewn ixdy -a eléôàcly zecrãçcg` cr - §¨§¨¨©£¦§©

e .dpynd zwqeréànî,cg` cra s` xaecny epl oipn -éðz÷cî ¦©¦§¨¨¥
aàôéñm` ,dpyn dze` ly,úeLøa àlL úàOéð,dlra `ae ¥¨¦¥¤Ÿ¦§

,Bì øBæçì úøzeî,xxal yieéàîmi`eyip mze` md dn -àlL' ¤¤©£©¤Ÿ
,'úeLøaz`yipy ote`a edf ,dlra lr dze` mixqe` mpi`yàlL ¦§¤Ÿ

ét ìòå] (ãçà ãòå) ïéc úéa úeLøaipy,[íéãòdxzedy ,xnelk ¦§¥¦§©¦¥¦
xzid df did `le ,micrd ipy ly mzecr zngn oicd xwirn `ypdl
dzidy oeike ,dpebra eliwdy `lew zngn oic zia dl epzpy cgein
.dlra lr zxq`p dpi`e ,dqep`k dpic oicd xwirn jka zxzen

,dlra zny micr ipy eidy ote`a zwqer `tiqdy jkneììkî- ¦§¨
rnynàLéøcz`ypy ote`a zwqerïéc úéa úeLøaxzid it lr - §¥¨¦§¥¦

,oic zia ly cgeinåepiid,ãçà ãòaon`p epi` oicd xwirny §§¥¤¨
xxaze ahid wecaz dnvr `idy jk lr eknqy `l` ,dxizdl
,ig `edy xxazd ixdy ,ok dzyr `ly oeike ,zn dlra ok`y

.mdipy lr zxq`pàîìàly ,ef dpynn gken -éðz÷ ãçà ãò éab ©§¨©¥¥¤¨¨¨¥
oeylå ,'eøîà'ok m`énð àëä,epzpyna ,o`k mb -éðz÷coeyl ¨§§¨¨©¦§¨¨¥

,'Bì eøîà'y yxtl yi.ãçà ãò eléôà òîLî ¨§©§©£¦¥¤¨
zl`ey .dpynd zwqer ote` dfi`a df uexiz itl `xnbd zxxan

:`xnbdàeäå,envrøîà÷ éàîcg` cr eze`l aiyn `ed dn - §©¨¨©
.alg lk`y el xne`dàîéìéàote`a xaecny xn`p m` -à÷c ¦¥¨§¨

déì Léçëî,lk` `ly xne`e eixac z` yigkn `edy -éúééî éî ©§¦¥¦©§¥
,oaxw `iadl eilr dfk ote`a ike -àúòéöî éðz÷ àäåepipy ixde - §¨¨¨¥§¦£¨
m`y ,epzpynay zirvn`d `aaaøîBà ãçà ãò`edy mc`lìëà ¥¤¨¥¨©

,algøeèt ,ézìëà àì øîBà àeäå.oaxwnàlàote`a xaecn i`ce §¥Ÿ¨©§¦¨¤¨
,÷éúLc.oaxw aiig `edy dpynd dxn` okle ,crd z` yigkd `le §¨¦

,dyw oiicr j`dpéî úòîL àúòéönîdze`n cnlp df oic ixdy - ¦§¦£¨¨§©¦¨
m`y epipy my ixdy ,epzpyn ly zirvn` `aaøîBà ãçà ãò'åë ¥¤¨¥

,wiicl yie ,xeht ,izlk` `l xne` `ede ,alg zlk` elà÷c àîòè©£¨§¨
déì Léçëîixacl ezygkd zngn `ed oaxwn xehty mrhd - ©§¦¥

,crd÷zLéî ÷úL ìáà,wzey `ed m` j` -,áéiç,dyw ok m`e £¨¨©¦§©©¨
.`yixa yecigd dn

:`xnbd zvxzníìBòìote`a `yixa xaecn,déì Léçëî àìc §¨§Ÿ©§¦¥
éðz÷ éëäå,dpynd xe`ia `ed jke -Bì eøîàcg` cr el xn` - §¨¦¨¨¥¨§

.úàhç àéáî ,áìç zìëà`aaa dx`iae dpynd dkiynd df lre ¨©§¨¥¤¥¦©¨
,zirvn`díéøeîà íéøác änaote`a ,oaxw aiigyìáà ,÷éúLc ©¤§¨¦£¦§¨¦£¨

`ed m`øeèt ,déì Léçëî.oaxwn ©§¦¥¨
epi` mc`dyk z`hg aeig yiy micnl oipn dzr zxxan `xnbd

:`xnbd zxxan .crd ixac z` yigknàìc ïìðî ,àúééøBàcîe¦§©§¨§¨¨§Ÿ
áéiç déì Léçëîmc`l cirn cg` cr m`y ,df oic micnel oipn - ©§¦¥©¨

:`xnbd zx`an .oaxw aiigy ,eyigkn epi` mc`de ,alg lk` `edy
ïðaø eðúcz`hg oaxw aeig oiprl weqta xn`p ,`ziixaa(gk c `xwie) §¨©¨¨

,'Búàhç åéìà òãBä Bà'z` rcei envr `ed m` wxy yexcl yie ©¥¨©¨
,z`hg oaxwa aiig ,e`hgíéøçà eäeòéãBiL àìåote`ae ,`hgy §Ÿ¤¦£¥¦

:`ziixad dpc .oaxwn mc`d xeht dfkìBëéy xnel ziideléôàm` ¨£¦
ïéàmc`d,ïLéçëîel rcep dzry s` ,xeht `di ,wzey `l` ¥©§¦¨

hgy crd ixacn,`,íB÷î ìkî 'åéìà òãBä Bà' øîBì ãeîìz©§©©¥¨¦¨¨
zecr ici lr m` s`e ,oaxw aiig ,xacd el rcepy ote` lkay cnll

.mixg` ly
:`xnbd zxxan .cg` cra zwqer `ziixady oipn zx`an `xnbd

ïðé÷ñò éàîam`y dxn` eilry ,`ziixad zwqer ote` dfi`a - §©¨§¦©
,aiig zecrd z` yigkn epi`ïéøúa àîéìéàxaecny xn`z m` - ¦¥¨¦§¥

,zegcl yi ,alg lk`y micirn micr ipyy ote`aïéàå ïéøz§¥§¥
éòa àø÷ ,ïLéçëîmipyy ote`ay cnll weqta jxev yi ike - ©§¦¨§¨¨¥

xacd heyt ixde ,oaxw aiigy ,wzey `ede alg lk`y micirn
.'rcei ipi`' xn` m` elit`e ,myigkn epi`yk mipn`p micry
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קנז
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `i sc zezixk(iyiy meil)

úéðòðk äçôLa ,øîBà ìàòîLé éaø .àáé÷òllk dzctp `ly £¦¨©¦¦§¨¥¥§¦§¨§©£¦
úñøBàîe ,øaãî áeúkäzcgein -,éøáò ãáòì,ea zxzen `idy ©¨§©¥§¤¤§¤¤¦§¦

xn`e l`rnyi iax jiyndeøîBì ãeîìz äî ,ïk íàd`a dn - ¦¥©©§©
ly ef oeyl dazky jka epicnll dxezd,'äúcôð àì äcôäå'aiyn §¨§¥Ÿ¦§¨¨

y`l` ,ef oeyla yecig oi` zn`a ,l`rnyi iaxìk äøBz äøacïBL ¦§¨¨¦§
,íãà éða.'dzctp `l dctde' `l` ,'dzctp `le' wx dxn` `l okle §¥¨¨

eðì úBLøBôî úBéøò ìk ,øîBà äéøæò ïa øæòìà éaøzepa ody ©¦¤§¨¨¤£©§¨¥¨£¨§¨¨
,oixegãáòì úñøBàîe ïéøBç úa déöçå äçôL déöç eðì øééeLî§¨¨¤§¨¦§¨§¤§¨©¦§¤¤§¤¤
,éøáò.`aiwr iax zrcke,íéøîBà íéøçàweqta xn`p(my)àì' ¦§¦£¥¦§¦Ÿ

úñøBàîe ,øaãî áeúkä úéðòðk äçôLa ,'äLteç àì ék eúîeé§¦Ÿ¨¨§¦§¨§©£¦©¨§©¥§¤¤
zcgein -.éðòðk ãáòì§¤¤§©£¦

:`xnbd zl`ey,ìàòîLé éaøì,ziprpk dgtya xaecny xne`d §©¦¦§¨¥
àîìLadxezd oeyl zpaen -éðz÷ãk ,'äúcôð àì äcôäå' ¦§¨¨§¨§¥Ÿ¦§¨¨¦§¨¨¥

y `ziixaaìk äøBz äøacéðz÷c àlà ,íãà éða ïBLepipyy dn - ¦§¨¨¦§§¥¨¨¤¨§¨¨¥
a xaecny `ziixaaïìðî ,éøáò ãáòì úñøBàî`ny ,epl oipn - §¤¤§¤¤¦§¦§¨¨

daiyn .`ziixaay mixg` zrcke ,iprpk carl zqxe`na xaecn
:`xnbdáéúëc(my)ììkî ,'äLteç àì ék'ef oeyln rnyne - ¦§¦¦Ÿ¨¨¦§¨

la` ziyteg `l `id `wecyLteç àeäc`vi dilr `ay yi`dy - §©
.iprpk car epi`e ,iytegl

y .dixfr oa xfrl` iax zrc z` zxxan `xnbd:`xnbd zl`eéaø©¦
,àáé÷ò éaø eðééä äéøæò ïa øæòìàdivga xaecn ezrcl s` ixdy ¤§¨¨¤£©§¨©§©¦£¦¨

mpn` :`xnbd daiyn .ixar carl zqxe`nd oixeg za divge dgty
j` ,`aiwr iaxk xaeq dixfr oa xfrl` iaxøîà÷ ìàòîLé éaøì- §©¦¦§¨¥¨¨©

,el xn` jke ,l`rnyi iax ixacl daeyzk eixac z` xn`éãéãì§¦¦
éúååk àîìòadéì àøéáñ C,jzhiyk mewn lka xaeq ip` -äøaãc §¨§¨§¨¨§¦¨¥§¦§¨

ìk äøBzéðàL àëäå ,íãà éða ïBL,dtexg dgty iabl ,o`ke - ¨¦§§¥¨¨§¨¨¨¦
,jkl mrhde ,xacd dpeyàø÷ déì áéúk éãkîxaky xg`n - ¦§¦§¦¥§¨

weqta xn`p,'äLteç àì ék'weqtd ok m`'äúcôð àì äcôäå' ¦Ÿ¨¨§¨§¥Ÿ¦§¨¨
éì änì,xzein weqtd lky oeike .epicnll `a `ed dn -dpéî òîL ¨¨¦§©¦¨

àúà éëäì,azkp `ed df oiprly cenll yi -ìxaecny epicnl §¨¦£¨§
a.ïéøBç úa äéöçå äçôL déöç¤§¨¦§¨§¤§¨©¦

dgtya xaecny ,`ziixaay 'mixg`' zrc z` zx`an `xnbd
:`xnbd zl`ey .iprpk carl zqxe`nd ziprpkìzrc,íéøçà §£¥¦

àîìLaweqtd z` x`ai `ed cvik oaen -,'äúcôð àì äcôäå' ¦§¨¨§¨§¥Ÿ¦§¨¨
øáñ÷y xaeq `ed -ìk äøBz äøac,íãà éða ïBLdxezd zpeeke ¨¨©¦§¨¨¦§§¥¨¨

.llk dxxgzyd `ly ziprpk dgtylàä àlà,df xac -cxaecn ¤¨¨§
l dqx`zdy.ïìðî ,éðòðk ãáò:`xnbd daiynàø÷ øîàiabl ¤¤§©£¦§¨¨¨©§¨

ef dgtydãéãì ïéðò Bðéà íà ,'äLteç àì ék'weqtd oi` m` - ¦Ÿ¨¨¦¥¦§¨§¦¨
,'dzctp `l dctde' xn`p xak ixdy ,dnvr dgtyd iabl jxvp

déãéãì ïéðò eäðzxaecny ,lread ly epipr z` epnn cenll yi - §¥¦§¨§¦¥
.xxgey `ly iprpk cara

äðùî
lk oial dtexg dgty oiay miweligd z` x`al dkiynn epizpyn

:zeixrd,úBéøò ìkdid m`,ïè÷ ãçàå ìBãb ãçàaiig lecbd ¨£¨¤¨¨§¤¨¨¨
de ,dxezd dxn`y ypera.øeèt ïè÷did m` okeãçàå øò ãçà ¨¨¨¤¨¥§¤¨

,ïLéde aiig xrd.øeèt ïLédid m` oke,ãéæî ãçàå ââBL ãçà ¨¥¨¥¨¤¨¥§¤¨¥¦
d,úøkäa ãéæîe ,úàhça ââBL,ok mipicd oi` dtexg dgtya eli`e ¥§©¨¥¦§¦¨¥

.dtexg dgtya oicd dn x`eai `xnbae

àøîâ
ddnz .'xeht ohw ,ohw cg`e lecb cg` ,zeixr lk' :dpyna epipy

:`xnbdàëäåy ixd rnyn ,oicd dn ,dtexg dgtya ,o`ke -áéiç §¨¨©¨
,ïè÷zvxzn .llk miyper zxeza epi` ohw ixdy ,ok xnel okzi `le ¨¨

:`xnbdéðz÷ éëä ,äãeäé áø øîà,dpynd zpeek jk -,úBéøò ìk ¨©©§¨¨¦¨¨¥¨£¨
did m`å ,áéiç ìBãâå øeèt ïè÷ ,ïè÷ ãçàå ìBãb ãçàeli`àëä ¤¨¨§¤¨¨¨¨¨¨§¨©¨§¨¨

,ohw mdn cg` did m` ,dtexg dgtya ,o`k -énð ìBãbok mb - ¨©¦
.øeèteàîòè éàîoeik ,df oica mrhd dn -éããäà ïééL÷î àäc ¨©©£¨§¨©§§¨©£¨¥

miyxecy lirl x`azdy enk ,dfl df dy`de yi`d eywed ixdy -
.dy`d ly zewlnd aeiga ielz yi`d ly oaxwd aeigy miweqtdn

:dpyna epipy .dpynd xe`iaa dkiynn `xnbdãçà úBéøò ìk̈£¨¤¨
.øeèt ïLé ,ïLé ãçàå øBòéð:`xnbd zl`ey,ïàëå,dtexg dgtya ¥§¤¨¨¥¨¥¨§¨
y xnel dpynd zpeek m`dénð ïLéok mb -,áéiçoa epi` oyi ixde ¨¥©¦©¨

:`xnbd daiyn .jk lr eaiigl xyt` i`e zrcøîà ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©
éðz÷ éëä ,áø,dpynd zpeek `id jk -,úBéøò ìkdid m`ãçà ©¨¦¨¨¥¨£¨¤¨

,ïLé ãçàå øBòéðdå ,áéiç øBòéðå øeèt ïLéeli`,ïàkdgtya ¥§¤¨¨¥¨¥¨§¥©¨§¨
g` did m` ,dtexg,oyi cg`e xr celéôàdidy eze`,øeèt øBòéð £¦¥¨

àîòè éàîoeik ,df oica mrhd dne -éããäà ïééL÷îceywedy - ©©£¨§©§§¨©£¨¥
dwel dpi` dy`d m`e ,lirl x`azdy enk ,dfl df dy`de yi`d

.oaxw aiig epi` yi`d
:df oipra `ziixa d`ian `xnbdúLL áøc dén÷ àpz éðzdpy - ¨¥©¨©¥§©¥¤

,zyy ax iptl ef `ziixa ,zeziixae zeipyn dpeyy mc` ,'`pz'd
øîBb eNòez`iaäøòîkeyre ,[ez`ia z` ligzn-]ïéàLk ïéekúî ¨¥¦§¨¤¦§©¥§¤¥
,ïéekúîd`iaek dkøãkd`ia,dkøãk àlLeøîà .ïLék øBòéð ¦§©¥§©§¨§¤Ÿ§©§¨¥§¨¥¨©

déì,zyy axúøîà÷ éàî,el` mipic dpey dz` dy` efi` iabl - ¥©¨¨§©
éðz÷ äôeøç äçôLa éà,dtexg dgtya zwqer ef `ziixa m` - ¦§¦§¨£¨¨¨¥

,dyw ok m`éànày `ziixad dxn` recn -eNòda,äøòîk øîBb ©©¨¥¦§¨¤
`wec ixdeøîBbez`ia,áéiçéî äôeøç äçôLamiyxecy oeik ¥§¦§¨£¨¦©©

eli`e ,drxfdl die`xd d`ia lr wx dxezd daiigy weqtdnäøòî§¨¤
eúå .áéiçéî àìeyry `ziixad dxn` recn ,jk lr dyw cere - Ÿ¦©©§

da,ïéekúî BðéàLk ïéekúîwx ixdeäðåekî éàepeekzd m` - ¦§©¥§¤¥¦§©¥¦¦©§¨
xeqi` z`ialàáéiçéîla` ,oaxwe zewln maiigl yi -àì éà ¦©§¨¦Ÿ

,da rwzpe bbd on ltpy oebk ,epeekzd,àáéiçéî àìef oi` ixdy Ÿ¦©§¨
.dilr mixehte ,drxfdl die`xd d`iaåoeylàlLk dkøãë' §§©§¨§¤Ÿ

'dkøãk,`ziixad dxn`yénðz` cinrp m` ,dyw ok mb - §©§¨©¦
d`ia lr wx ixdy ,dtexg dgtya `ziixadäçôLa dkøãk§©§¨§¦§¨

å ,áéiçéî äôeøçd`ia lr eli`,áéiçéî àì dkøãk àlLeéàî £¨¦©©§¤Ÿ§©§¨Ÿ¦©©©
àîòèoeyly oeik ,el` ze`ia lr aeig oi`y mrhd dn -úáëL' ©£¨¦§©

áéúk 'òøæweqta(k hi `xwie).rixfdl die`x opi` el` ze`iae ,åcer ¤©§¦§
,dywéàîd oicy dxn`y dna `ziixad zpeek dn -k øBòéðoic ©¥§

d,ïLéjiynn .xeripd mb xhti recne ,oiypera aiig epi` oyi ixde ¨¥
:ezl`y z` zyy axéàå`ziixaa xaecn,úBéøò øàLaok m` §¦¦§¨£¨

,dywéðz à÷y `ziixad dxn` ixdy -eNòd z`,äøòîk øîBb ¨¨¥¨¥¦§¨¤
`ed xnebd oicy `ed yecigde ,aiigy heyt dxrnay rnyne
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc zezixk(iyiy meil)

,mipn`p micrde ,melk ezygkda oi` ,alg lk`y micirndìáà£¨
,ïðaøìy oicd `diå ,øeèt,dyw oiicr ok m`ïì òîLî÷ éàîdn - §©¨¨¨§©¨©§©¨

,`yixa epicnll dpynd d`adpéî úòîL àôéqî`tiqa ixd - ¦¥¨¨§©¦¨
.minkge xi`n iax ewlgp dfay yexita x`ean xak

micr ipy ecirdy ote`a zwqer `yixd zn`a :`xnbd zvxzn
e ,myigkn `ede ,alg lk`yïì òîLî÷ àädpynd d`ae - ¨¨©§©¨

y ,`tiqa eprinydl,äæ øác,`yixa xkfedy,lkd lr mkqen epi` ¨¨¤
`l`ïðaøå øéàî éaø ú÷Bìçîlr oaxw aiig xi`n iax itly ,`id ©£¤©¦¥¦§©¨¨

,mixhet minkge ,mditeäì Léçëî÷c àeäåyigkn `edy ote`ae - §§¨©§¦§
`tiqde ,oaxw aiig lkd ixacl ,wzey `ed m` j` ,mzecr z`

.dpynd zligz z` zyxtn
:`yixd xe`iaa sqep uexiz d`ian `xnbdéøîàc àkéàyi - ¦¨§¨§¦
e ,cg` cra `yixa xaecn zn`ay mixne`éø÷ ãç énð 'Bì eøîà'¨§©¦©¨¥

déìycgzde .'exn`' oeyl dpynd zxne` cg` cr lr s`e - ¥
.oaxw aiig ,wzey `ede ,alg lk`y el xne` cg` cr m`y `yixa

:cg` cr lr yxtzdl dleki 'exn`' oeyly `xnbd dgikenïðúc¦§©
zenaia dpyna(:ft),äMàäyi` zy` -,íiä úðéãîì dìòa CìäL ¨¦¨¤¨©©§¨¦§¦©©¨

éìòa úî dì eøîàå eàáe,dìòa àa Ck øçàå ,úàOéðå ,Cxxazde ¨§¨§¨¥©§¥§¦¥§©©¨¨©§¨
,yi` zy` `idyk ipyl z`yipyäfîe äfî àözyxbzdl dilr - ¥¥¦¤¦¤

,el `ypdle ipyd zgz x`ydl zi`yx dpi` oke ,oey`xd dlran
ïì àîéé÷cepicia laewn ixdy -a eléôàcly zecrãçcg` cr - §¨§¨¨©£¦§©

e .dpynd zwqeréànî,cg` cra s` xaecny epl oipn -éðz÷cî ¦©¦§¨¨¥
aàôéñm` ,dpyn dze` ly,úeLøa àlL úàOéð,dlra `ae ¥¨¦¥¤Ÿ¦§

,Bì øBæçì úøzeî,xxal yieéàîmi`eyip mze` md dn -àlL' ¤¤©£©¤Ÿ
,'úeLøaz`yipy ote`a edf ,dlra lr dze` mixqe` mpi`yàlL ¦§¤Ÿ

ét ìòå] (ãçà ãòå) ïéc úéa úeLøaipy,[íéãòdxzedy ,xnelk ¦§¥¦§©¦¥¦
xzid df did `le ,micrd ipy ly mzecr zngn oicd xwirn `ypdl
dzidy oeike ,dpebra eliwdy `lew zngn oic zia dl epzpy cgein
.dlra lr zxq`p dpi`e ,dqep`k dpic oicd xwirn jka zxzen

,dlra zny micr ipy eidy ote`a zwqer `tiqdy jkneììkî- ¦§¨
rnynàLéøcz`ypy ote`a zwqerïéc úéa úeLøaxzid it lr - §¥¨¦§¥¦

,oic zia ly cgeinåepiid,ãçà ãòaon`p epi` oicd xwirny §§¥¤¨
xxaze ahid wecaz dnvr `idy jk lr eknqy `l` ,dxizdl
,ig `edy xxazd ixdy ,ok dzyr `ly oeike ,zn dlra ok`y

.mdipy lr zxq`pàîìàly ,ef dpynn gken -éðz÷ ãçà ãò éab ©§¨©¥¥¤¨¨¨¥
oeylå ,'eøîà'ok m`énð àëä,epzpyna ,o`k mb -éðz÷coeyl ¨§§¨¨©¦§¨¨¥

,'Bì eøîà'y yxtl yi.ãçà ãò eléôà òîLî ¨§©§©£¦¥¤¨
zl`ey .dpynd zwqer ote` dfi`a df uexiz itl `xnbd zxxan

:`xnbdàeäå,envrøîà÷ éàîcg` cr eze`l aiyn `ed dn - §©¨¨©
.alg lk`y el xne`dàîéìéàote`a xaecny xn`p m` -à÷c ¦¥¨§¨

déì Léçëî,lk` `ly xne`e eixac z` yigkn `edy -éúééî éî ©§¦¥¦©§¥
,oaxw `iadl eilr dfk ote`a ike -àúòéöî éðz÷ àäåepipy ixde - §¨¨¨¥§¦£¨
m`y ,epzpynay zirvn`d `aaaøîBà ãçà ãò`edy mc`lìëà ¥¤¨¥¨©

,algøeèt ,ézìëà àì øîBà àeäå.oaxwnàlàote`a xaecn i`ce §¥Ÿ¨©§¦¨¤¨
,÷éúLc.oaxw aiig `edy dpynd dxn` okle ,crd z` yigkd `le §¨¦

,dyw oiicr j`dpéî úòîL àúòéönîdze`n cnlp df oic ixdy - ¦§¦£¨¨§©¦¨
m`y epipy my ixdy ,epzpyn ly zirvn` `aaøîBà ãçà ãò'åë ¥¤¨¥

,wiicl yie ,xeht ,izlk` `l xne` `ede ,alg zlk` elà÷c àîòè©£¨§¨
déì Léçëîixacl ezygkd zngn `ed oaxwn xehty mrhd - ©§¦¥

,crd÷zLéî ÷úL ìáà,wzey `ed m` j` -,áéiç,dyw ok m`e £¨¨©¦§©©¨
.`yixa yecigd dn

:`xnbd zvxzníìBòìote`a `yixa xaecn,déì Léçëî àìc §¨§Ÿ©§¦¥
éðz÷ éëäå,dpynd xe`ia `ed jke -Bì eøîàcg` cr el xn` - §¨¦¨¨¥¨§

.úàhç àéáî ,áìç zìëà`aaa dx`iae dpynd dkiynd df lre ¨©§¨¥¤¥¦©¨
,zirvn`díéøeîà íéøác änaote`a ,oaxw aiigyìáà ,÷éúLc ©¤§¨¦£¦§¨¦£¨

`ed m`øeèt ,déì Léçëî.oaxwn ©§¦¥¨
epi` mc`dyk z`hg aeig yiy micnl oipn dzr zxxan `xnbd

:`xnbd zxxan .crd ixac z` yigknàìc ïìðî ,àúééøBàcîe¦§©§¨§¨¨§Ÿ
áéiç déì Léçëîmc`l cirn cg` cr m`y ,df oic micnel oipn - ©§¦¥©¨

:`xnbd zx`an .oaxw aiigy ,eyigkn epi` mc`de ,alg lk` `edy
ïðaø eðúcz`hg oaxw aeig oiprl weqta xn`p ,`ziixaa(gk c `xwie) §¨©¨¨

,'Búàhç åéìà òãBä Bà'z` rcei envr `ed m` wxy yexcl yie ©¥¨©¨
,z`hg oaxwa aiig ,e`hgíéøçà eäeòéãBiL àìåote`ae ,`hgy §Ÿ¤¦£¥¦

:`ziixad dpc .oaxwn mc`d xeht dfkìBëéy xnel ziideléôàm` ¨£¦
ïéàmc`d,ïLéçëîel rcep dzry s` ,xeht `di ,wzey `l` ¥©§¦¨

hgy crd ixacn,`,íB÷î ìkî 'åéìà òãBä Bà' øîBì ãeîìz©§©©¥¨¦¨¨
zecr ici lr m` s`e ,oaxw aiig ,xacd el rcepy ote` lkay cnll

.mixg` ly
:`xnbd zxxan .cg` cra zwqer `ziixady oipn zx`an `xnbd

ïðé÷ñò éàîam`y dxn` eilry ,`ziixad zwqer ote` dfi`a - §©¨§¦©
,aiig zecrd z` yigkn epi`ïéøúa àîéìéàxaecny xn`z m` - ¦¥¨¦§¥

,zegcl yi ,alg lk`y micirn micr ipyy ote`aïéàå ïéøz§¥§¥
éòa àø÷ ,ïLéçëîmipyy ote`ay cnll weqta jxev yi ike - ©§¦¨§¨¨¥

xacd heyt ixde ,oaxw aiigy ,wzey `ede alg lk`y micirn
.'rcei ipi`' xn` m` elit`e ,myigkn epi`yk mipn`p micry
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המשך ביאור למס' כריתות ליום שישי עמ' ב 

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr h sc zezixk(iriax meil)

,ziyingde ziriaxd ,ziyilydeäî`ed m`d ,epicáéiçoaxwìò ©©¨©
Bà ,úçàå úçà ìky.úçà àlà áéiç Bðéà:`xnbd zhyetøîà ¨©©§©©¥©¨¤¨©©¨©

déì,opgei iaxáéiçoaxw.úçàå úçà ìk ìò ¥©¨©¨©©§©©
,d`pxih `pipg iax el`ye jiyndàðL éàîely epic dpey dna - ©§¨

,dfîa ze`ia yng `ay in,úçà äçôLa úBîìòä Lîçlr `ay ¦¨¥¤§¥§¦§¨©©
xfge xeqi`d el rcep d`ia lk xg`le ,minrt yng zg` dgty

.cg` oaxw `l` aiig epi`y ,epnn mlrpedéì øîà,opgei iax ¨©¥
y ,`ed lcaddïéàlr ze`ia yngaúçà äçôLmeynïéôeb ¥¦§¨©©¦

,ïé÷ìçeîlk lr aiig okle ,cg` seba eid minrtd yng lk ixdy §¨¦
lr `aa eli`e ,cg` oaxw wx ze`iadúBçôL Lîço`k yi ixd ¨¥§¨

,ïé÷ìçeî ïéôeb.zg`e zg` lk lr oaxw aiige ¦§¨¦
,el`ye d`pxih `pipg iax xfgïìðîe,df oic epl okidne -éaâc §¨¨§©¥

äçôLmd m`d ielz oaxwd aeig dtexgdéì øîà .ïé÷ìçeî ïéôeb ¦§¨¦§¨¦¨©¥
,opgei iaxúøîà åàìl zxn` `l ike -,úBéøò éabz` miyxecy ¨¨§©©¥£¨

weqtd(hi gi `xwie),'Dzexr zFNbl axwz `l Dz`nh zCpA dX` l`e'§¤¦¨§¦©ª§¨¨Ÿ¦§©§©¤§¨¨
zaizeå'l`'äMàl`e' wx aezkl dxezd dlki ixdy ,`id zxzein §¤¦¨

yie ,'dz`neha dcpyiy df xeziin cenll÷lçìaiigleìk ìò §©¥©¨
äMàå äMàl ok enke .dnvr iptaáéúk énð ,äçôL éabok mb - ¦¨§¦¨©¥¦§¨©¦§¦

xn`py ,oeyl xezii aezk(k hi `xwie)úáëL äMà úà ákLé øLà'£¤¦§©¤¦¨¦§©
òøæ¤©
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המשך מעמוד גנב



c"agקנח i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

·ÎÏLB˙È˙L Ú�BÓe ÔÈÈ ËÚÓ BÏ LiL e�ÈÈ‰c ‰Ïc·‰Ï LecÈwÓ ÔÈÈ ¯ÈiLn‰ Ì‰Ó „Á‡Â ‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈÏÁBpÓ ‰L §Ÿ¨¦£¥¨¨©¨§¤¨¥¤©§©¥©¦¦¦§©§¨¨§©§¤¥§©©¦¥©§¦¨

‰Ïc·‰ ÏÈ·LaaqÌBÈ ÏL LecÈwÏ ÒBk B˙B‡a ¯ÈÈzLÈL ÏB„b ÒBk ÏÚ ‰ÏÈÏa Lc˜nL e�ÈÈ‰c ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ ¦§¦©§¨¨§¥§¦§©§¤§©¥§©§¨©¨¤¦§©¥§§¦¤

B˙ÓÈ‚tÓ B˙B‡ Ôw˙ÈÂ ‰Ïc·‰ÏÂbq‰ÏÚnÏ ¯‡a˙�L BÓk146:Ôk ‚B‰�Ï ·BËÂ ¯Á‡ ÔÈÈ ‰˙BL ‰ceÚq‰ CB˙·e §©©§¨¨¦©¥¦§¦¨§¤¦§¨¥§©§¨§©§¨¤©¦©¥§¦§¥
כב סעיף היין שעל קידוש דיני רעא סימן ב חלק
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2

3

`zax `zkld

äìãáä ìéáùá [áñהפת על שיקדש היינו -145.

åúîéâôî åúåà [âñקידוש קודם אחת פעמיים, לתקנו יש -
הבדלה, קודם נוספת ופעם היום,

קטנה. יותר כוס פעם כל ליקח צריך ואין

zetqede mipeiv

על145) להבדיל שיכול שבמקום הקודם בסעיף נתבאר וכבר
מדינה. חמר על ויבדיל היין על יקדש מדינה, חמר

כ.146) סעיף

•

zay zekld - jexr ogley

מתפלל„ שבת ובערב החול ימות כל בזמנה ערבית (המתפלל
להתחיל לו אסור שמע) קריאת גם שקרא (אע"פ יום) מבעוד
שעת הוא א"כ (אלא הכוכבים לצאת סמוך שעה כחצי לאכול
הוא (שהרי רל"ה בסי' כמ"ש הלילה) עד הנרות (שיכבו הדחק)

יום): מבעוד שקרא שמע בקריאת כלל חובתו ידי יצא לא

בחול‰ כמו ישראל עמו שומר יחתום לא השכיבנו בברכת
עלינו מגינה שהשבת בשבת שמירה צריכין ישראל שאין
כו' סוכת ופרוס יאמר תסתירנו כנפיך לובצל שהגיע כיון אלא
אל כי ג"כ לומר נוהגין אלו ובמדינות כו' הפורס ה' אתה ברוך
כו' ופרוס וחותמים בחול כמו כו' צאתנו ושמור כו' שומרינו
בשבת שמירה צריכין שאינם הם שהרבים לפי כו' הפורס בא"י
ישראל עמו שומר חותמים אין לפיכך שמירה צריך היחיד אבל
כשאומרים אבל בשבת שמירה צריכין אינם ישראל עם שכללות

ויחיד: יחיד כל על בזה מבקשים צאתינו ושמור

Âעל להם יש כו' השבת את ישראל בני ושמרו לומר הנוהגין
שאם לפי לתפלה גאולה בין הפסק זה ואין שיסמוכו מה
גם גאולה מעין זה והרי נגאלין מיד שבתות שתי ישראל שמרו

כן:

אֿג סעיפים שבת בערב התפלה דין רסז סימן ב חלק

ואומר‡ המתפלל וכל ערבית בתפלת ויכלו פרשת לומר צריך
להקב"ה שותף נעשה כאלו הכתוב עליו מעלה ויכלו
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והוא: הקב"ה כלומר
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ברכה מתחיל ואח"כ ברכה אותה כל לגמור צריך ברכה
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כל להתפלל הדין מן כלל ראוי היה לא מוסף שבתפלת לפי
שהרי בלבדה מוסף של אחת ברכה אלא חול של האמצעיות
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חונן שאמר קודם ונזכר אתה תיבת ואמר החול ימות כל הרגלו
זה שהרי לפי שבת לתפלת חוזר אלא ברכה אותה יגמור לא
ולא שבת שהוא שיודע כיון בזו זו שבת של תפלה כהחליף
אתה כגון השבת בתפלות ג"כ שישנה אתה תיבת אלא אמר
או קדשת לומר יכול היה רוצה היה ואם אחד אתה או קדשת
חול של עדיין התחיל לא א"כ שאמר אתה תיבת אחר אחד

ישמח מיד יאמר אלא אחד או קדשת לומר צריך אין מקום ומכל
במתנת משה ישמח הקב"ה אתה דבריו פירוש ויהיה משה

חלקו:

אֿד סעיפים השבת בתפלת הטועה דין רסח סימן ב חלק

•
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xe` dxez

úðéçá àåäù òîùðì äùòð úîã÷ä ïéðò åäæå
ïåöø åì ïéà åìàë ,ìëå ìëî åðåöø ìèáîù ìåèáä
ïåéìòä ïåöø àåäù äî ìë äöøéù ÷ø ,åîöò éðôá

.ä"á
כל ("נעשה") לקיים עצמם על קיבלו שבנ"י זה
הציווי יהי' מה נפק"מ כל ללא עליהם, שיצווה מה

שמעו טרם זה(שהרי הרי הציוויים), הם מה וידעו
האדם של רצונו דכל ית', אליו מוחלט ביטול על מורה

ב"ה. העליון רצון שהוא מה אלא אינו

åì ïéà ãáòäù ,åãáòú åúåàå ,äãåáò úðéçá åäæå
.äùåò åáø øîàé øùà úà ÷ø ,åîöò éðôá äòã

הוא דעבודה "עבודה", הנקרא הוא זה ביטול
לנשמע נעשה דהקדמת הביטול שכן, עבדות, לשון
מה כל לעשות ומוכן עצמו בפני רצון לאדם (שאין
שהוא לרבו, העבד כביטול הוא העליון), רצון שהוא
הוא רבו לו שיאמר מה את ורק לאדונו, משועבד

עושה.

ìëåé ,äæ ìåèá àåäù ,äùòð úðéçá åîéã÷äù é"òå
óåñ ïéàî øåàäå éåìâä ìá÷ì åðééäã ,òîùðå úåéäì

.àåä êåøá
תוכן כוללת ונשמע" "נעשה אמירת זה, ולפי
אח"כ להיות יכול "נעשה" שע"י - יותר עמוק
מכל הביטול הוא "נעשה" אמירת פירוש: "נשמע",
זה ביטול ידי ועל לאחרי ורק ב"ה, העליון לרצון וכל

מלשון - "נשמע" להיות דבריםיכול היינוקבלת -

ברוך סוף מאין והאור הגילוי לקבל כלי להיעשות
הוא.

äùòð úîã÷äã äæ ìåèá úðéçáì åàáéù éãë êà
úðéçáá ïééãò åéä íéøöî úàéöéá éøäù ,òîùðì

.äæë ìåãâ ìåèá úðéçáì åàáé êéàå ,úåðè÷
עדיין ישראל היו מצרים שביציאת ידוע הנה אך
ע"י הזיכוך (למרות השם בעבודת קטנות בבחינת

שבמצרים בכ"מ וכמבואר מצרים), שבגלות היסורים
ובעת טומאה, שערי במ"ט מושקעים ישראל היו
רק היו מצרים מטומאת וגאולתם ממצרים יציאתם
בכתבי הנק' השם, עבודת של הראשונות בשליבות
כזה קצר בזמן הגיעו ואיך "קטנות", בשם האריז"ל
מוחלט ביטול השם, בעבודת גבוהה כה למדריגה

לנשמע? נעשה שהקדימו עד ב"ה העליון לרצון

àåäù ,úéâéâë øä íäéìò äôëù ïéðò äéä äæì äðä
äáäà úåìâúä åðééäã ,éð÷áçú åðéîéå úðéçá
íëúà éúáäà ù"îë ,ìàøùé ìò äìòîìî äðåéìòä

.'ä øîà
עליהם ד"כפה הפירוש אין הענינים פנימיות ע"פ
אלא הפשוט, במובן כפי' כאן שהיתה כגיגית', הר
יתברך אהבתו את ישראל לבני גילה שהקב"ה הכוונה,
אתכם אהבתי וכמ"ש עצומה אהבה שהיא אליהם,
נאמר לישראל זו עליונה אהבה גילוי ועל ה', אמר
על מורה (דימין הקב"ה של שימינו תחבקני", "וימינו

ישראל.חס כנסת את מחבקת ואהבה) ד

åúåà úô÷îå ìàøùé úñðëì éð÷áçú åæ äáäàù
åçéðî åðéàù ãò ,íééøåçà úðéçáì åìéôà ,ãö ìëî
.íéðôá íéðô åîò ãîåò úåéäì çøëåîå åðîî úåðôì
יד גשמי בחיבוק דכמו – "תחבקני" הלשון ודיוק
אפילו צד מכל חבירו את מקיפה החובק האדם
עד זה, בחיבוק כולו נתפס שהאדם אחוריים, לבחינת
פנים עמו לעמוד ומוכרח אחר לצד לפנות יכול שאינו
את חובק העליונה האהבה שגילוי בנמשל, כך בפנים,
לפניו לעמוד שמוכרחים עד צד, מכל ישראל כנסת

בפנים. פנים יתברך

את "כפה" לבנ"י הקב"ה אהבת שגילוי ונמצא
ית'. אליו להתבטל ונשמע", "נעשה לומר בנ"י

äáäàä ë"â øøåòúð åæ äðåéìò äáäà é"òù åðééäã
äâøãîå äìòîì åàáù ãò ,ìàøùé úåîùðá
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åúåà úô÷îå ìàøùé úñðëì éð÷áçú åæ äáäàù
åçéðî åðéàù ãò ,íééøåçà úðéçáì åìéôà ,ãö ìëî
.íéðôá íéðô åîò ãîåò úåéäì çøëåîå åðîî úåðôì
יד גשמי בחיבוק דכמו – "תחבקני" הלשון ודיוק
אפילו צד מכל חבירו את מקיפה החובק האדם
עד זה, בחיבוק כולו נתפס שהאדם אחוריים, לבחינת
פנים עמו לעמוד ומוכרח אחר לצד לפנות יכול שאינו
את חובק העליונה האהבה שגילוי בנמשל, כך בפנים,
לפניו לעמוד שמוכרחים עד צד, מכל ישראל כנסת

בפנים. פנים יתברך

את "כפה" לבנ"י הקב"ה אהבת שגילוי ונמצא
ית'. אליו להתבטל ונשמע", "נעשה לומר בנ"י

äáäàä ë"â øøåòúð åæ äðåéìò äáäà é"òù åðééäã
äâøãîå äìòîì åàáù ãò ,ìàøùé úåîùðá
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.'åë äùòð åîéã÷äù
העליונה האהבה גילוי יותר: פשוטות במלים
אהבתם את ישראל בנשמות עורר ישראל לכנסת
בלבם שבערה להקב"ה זו אהבה ומחמת להקב"ה,
הגיעו העליונה) האהבה מגילוי (כתוצאה שעה באותה
שמצינו דרך (על לנשמע נעשה שהקדימו כזו למדריגה
אהבה ברגשי מתעורר שאדם דבשעה למטה, באדם
מה כל יעשה שעה באותה הנה לחבירו, עצומה

אהבתו). מחמת ממנו יבקש שחבירו

ביאור: [ליתר

בחינת היתה לבנ"י שנתגלתה העליונה האהבה
ועי"ז הדעת, מן שלמעלה דלמעלה, רבה" "אהבה
בכלות רבה "אהבה בחינת ג"כ ישראל בלב נתעוררה
זו אהבה באה ולכן והדעת", הטעם מן למעלה הנפש
ביטול שהוא לנשמע, נעשה בהקדמת ביטוי לידי

השכל]. מן שלמעלה להקב"ה מוחלט

.íãàä ìà íãàä áì ïë íéðôì íéðôä íéîë ù"îëå
הפנים "כמים בכתוב הפנימי הפירוש גם וזהו

לאדם". האדם לב כן לפנים

דכמו אדם, בני על דקאי הוא, הפשוט דהפירוש
לב יחס הוא כך במים, פניו נראים במים מביט שכשאדם
לחבירו, אהבתו את מגלה דכשאדם האדם, אל האדם

אליו. באהבה ממילא, בדרך חבירו, לב גם מתמלא

úåîã ìòå ù"î àåä ïåéìòä íãàä áì ,ùåøéô
.íãà äàøîë úåîã àñëä

לב ד"כן הוא, זה בכתוב הפנימי הפירוש אמנם,
שנקרא הקב"ה הוא העליון", "אדם על קאי האדם"
אדם", כמראה דמות הכסא דמות "ועל כמ"ש אדם
אדם בצורת נבואתו במראה הקב"ה את ראה שיחזקאל

אדם"). ("מראה

ç"îø ïåðéàã äùò úåöî ç"îø úðéçá àåäù
.íéãéâ ä"ñù íä äùòú àì ä"ñùå ,àëìîã íéøáà
דמות לו אין והרי העליון? אדם "צורת" ומהי

ח"ו. הגוף

מצוות רמ"ח ענין הוא העליון" אדם "מראה אלא
אברים "רמ"ח בשם הקדוש בזהר הנקראות עשה
כנגד שהם תעשה לא מצוות שס"ה וכן דמלכא",
נמשלו הקב"ה של מצוותיו שתרי"ג הרי גידים, שס"ה

וגידים. אברים אדם, לצורת

äøéöé äàéøááù íãà úðéçá åðééä ,íãàä ìà
.íãà éðô íäéðô úåîãå ù"îë ,'éùò

("אדם הנברא האדם על קאי - האדם" ו"אל
משלשת ועולם עולם בכל אדם בחינת שיש התחתון"),
בגדר הם שכולם עשי", יצירה בריאה העולמות
עולם של אדם בחינת הוא העליון" [ד"אדם "נברא"
אלא בריאה בבחינת שאינו העולם שהוא האצילות,
וגילוי התפשטות רק הוא ענינו וכל אלקי, עולם
מתחיל ולמטה הבריאה מעולם דרק יתברך, כוחותיו

נברא]. של גדר

עליונים בעולמות רוחני "אדם" בחינת שיש וראי"
מלאכים שיש אדם", פני פניהם "ודמות שנאמר ממה -
שמלבד הרי אדם. כפני שפניהם העליונה במרכבה
בעולמות רוחניים נבראים עוד יש שלמטה, האדם
מ"ש קאי כולם ועל - "אדם" בשם שנקראים עליונים

האדם". "אל

úåìâúä é"òù åðééäã ,íéðôì íéðôä íéîë àåä äðä
éãé ìò ,íëúà éúáäà úðéçá äìòîìî äáäàä øåà

.äìòîì äèîìî äáäàä ïë íâ øøåòúî äæ
אל העליון האדם לב שבין והקשר היחס על גם
שעל גו'", לפנים הפנים "כמים נאמר התחתון האדם
(הקב"ה), העליון אדם של האהבה אור גילוי ידי
בדרך מתעורת זה ידי על הנה ה'", אמר אתכם "אהבתי
למעלה", "מלמטה האהבה טבעי ובאופן ממילא

הקב"ה. אל התחתון אדם של אהבה כלומר

.'úé åéìà ùôðä úåìëá ìàøùé úñðë úàìòä àåäå
בחינת היא הקב"ה אל ישראל כנסת של זו אהבה
ועולות נמשכות ישראל שנשמות מה "העלאה",

יתברך.ונכ אליו הנפש בכלות ללות

ìàøùé úñðë '÷ð ïëìå[בשם]úåìë íù ìò ,"äìë"
."åë ïééî êéãã åáåè äî äìë éúåçà ù"îëå ,ùôðä
כנסת נקראת זו הנפש וכלות "העלאה" שם על
טובו מה כלה "אחותי וכמ"ש "כלה", בשם ישראל
הנפש. כלות מלשון מיין", וחבתך] [אהבתך דודיך

øåáãä é"òù ,ïúîùð äçøô øåáã ìë ìò ïéðò åäæå
ìåèá úðéçáá ,ïúîùð äçøô äìòîìî éåìéâäå

.ä"á óåñ ïéà øåàì
כל על תורה מתן שבשעת רז"ל מאמר תוכן גם זהו
הכוונה אין חסידות שע"פ נשמתן, פרחה ודיבור דיבור
בחינת על מורה נשמתן" "פרחה אלא פחד, מרוב שמתו
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לה' רבה אהבה ענין והוא לאלקות. במציאות" "ביטול
" הנפשבבחינת ידיכלות על ישראל בבני שנתעוררה "

ישראל. לבני הקב"ה של אהבתו אור גילוי

של שדיבורו ודיבור", דיבור כל "על פירוש שזהו
"גילוי", אלא) ח"ו, גשמי דיבור (לא ענינו הקב"ה
מה לחבירו האדם מגלה הדיבור שע"י דכמו פירוש,
ענינו הקב"ה של דיבורו כך במחשבתו, ונעלם שצפון
בני נתעוררו זה גילוי וע"י הסתום, יתברך אורו גילוי
שפרחה מה שזהו יתברך, אליו הנפש בכלות ישראל

ב"ה. סוף אין לאור הביטול ענין שהוא נשמתן

äáäà úðéçá àåä ,øä íäéìò äôëù ïéðò åäæå
.øä '÷ðù äðåéìò

הר עליהם בכפה שהכוונה לעיל, שנתבאר מה
"כפה בלשון נרמז עליונה, אהבה גילוי הוא כגיגית

וכנרמזהרעליהם "הר", נקראת עליונה אהבה כי ,"

והאהבה) החסד מדת (שמדתו שאברהם חז"ל במאמר
.הרקראו

é÷îä øáã úðéçá àåäù ,úéâéâë,ïéîìò ìë øåçñ ó
.äáäàä íäá øøåòúð æ"éòù

נרמז (כנ"ל), תחבקני" "וימינו העליון, החיבוק
" וכךכגיגית'בלשון עיגולי, דבר הוא גיגית כי ,

ועי"ז - כנ"ל צד מכל סביב הנחבק את מקיף החיבוק
להשם.נתעור האהבה ישראל בבני רה

àáø àòãåî ïàëî ì"æø åøîàù äî ùåøéô åäæå
úìá÷ì íáìá åæ úåøøåòúäù ,åðééäã ,àúééøåàì
åîéã÷äù ãò ìåèáå ùôð úøéñî úðéçáá äøåúä
ïåöøå äøéçáá íãöî äæ "éä àì ,òîùðì äùòð
äìòîìî éåìéâä éãé ìòù àìà ,ãáì íîöòî øùà
øøåòúð à÷åã äæ éãé ìò íëúà éúáäà úðéçáã

."åë äáäàäå ïåöøä íäá
נשתנתה במה - דלעיל השאלה מתורצת עפ"ז
(גזירת אחשורוש בימי הכפי' לגבי מ"ת בעת הכפי'

כו")? המן

לאורייתא", רבה מודעה "מכאן רז"ל שאמרו זה כי
לקבל כפשוטו אנוסים שהיו חסידות ע"פ הכוונה אין
הקבלה דגם יוקשה (שאז התורה את עצמם על
המן, גזירת מצד היתה אחשורוש בימי והתשובה
בני שהרגישו הביטול בענין כאן איירי אלא כנ"ל),

נשמתן" "פרחה של באופן תורה, מתן בשעת ישראל

ראויים כלים אותם עשה זה (שביטול נפש ומסירת

דביטול - סיני") הר על ה' ד"וירד האלקית להתגלות

ידי על אלא ויגיעתם, עבודתם מחמת בהם נולד לא זה

ה', אמר אתכם אהבתי אליהם, הקב"ה אהבת גילוי

להקב"ה עזה באהבה הם גם נתעוררו ממילא שבדרך

לנשמע. נעשה הקדימו בלבם שבערה זו אהבה ומצד

,ùåøåùçà éîéá øåîâ ïåöøá äåìá÷å øãä ïë ô"òàå
.íîöòî ìàøùé ìëá ùôð úøéñî äéäù

בימי התורה" "קבלת גם הענינים, פנימיות לפי

במובן פירושה אין קבלוה"), ("הדר אחשורוש

מדריגת משמעה אלא כדיהביטולהפשוט, הנצרכת

אור גילוי (היינו התורה לקבלת ראויים כלים להיות

לידי בא אחשורוש בימי הביטול וענין ב"ה), סוף אין

נפש. מסירת לבחינת אז הגיעו שבנ"י בכך ביטוי

éåìâ êøã ìò äìçúá äìòîìî úåøøåòúä é"ò àìù
øúñä úðéçá äéä æà àäã ,éð÷áçú åðéîéå úðéçá
ïî øúñà ì"æøàîëå ,(÷áçî ÷çøì úòå ã"ò) íéðô
íåéá éðô øéúñà øúñä éëðàå áéúëã ïéðî äøåúä

.àåää
נולדה לא אחשורוש בימי זו נפש מסירת אולם

שהרי מלמעלה, ה' אהבת גילוי ע"י ישראל של בלבם

- פנים הסתר של זמן הי' אחשורוש בימי אדרבה,

שבמתן בפנים פנים הארת גילוי מבחינת ממש "היפך

ועת מ"ש (וע"ד תחבקני" "וימינו והיפך לרחקתורה",

מניןמחבק), התורה מן "אסתר חז"ל במאמר וכנרמז

שאסתר ההוא", ביום פני אסתיר הסתר ואנכי דכתיב

פנים הסתר יהא אסתר "בימי כי הסתר, מלשון הוא

ורעות". רבות צרות ומצאוהו

.íîöò ãöî àúúìã àúåøòúà úðéçá äéä ïë íàå
בלב נפש והמסירת הביטול התעוררות אלא

עצמם. מצד היתה ישראל

:øåîâ ïåöøá äåìá÷å øãä åäæå
אחשורוש" בימי וקבלוה "הדר מרז"ל פירוש וזהו

ע"י בבנ"י נפעל לאלקות זה שביטול - גמור ברצון

מלמעלה). הגילוי מצד (ולא עצמם עבודת

c wxt yipi` aiig d''c
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לה' רבה אהבה ענין והוא לאלקות. במציאות" "ביטול
" הנפשבבחינת ידיכלות על ישראל בבני שנתעוררה "

ישראל. לבני הקב"ה של אהבתו אור גילוי

של שדיבורו ודיבור", דיבור כל "על פירוש שזהו
"גילוי", אלא) ח"ו, גשמי דיבור (לא ענינו הקב"ה
מה לחבירו האדם מגלה הדיבור שע"י דכמו פירוש,
ענינו הקב"ה של דיבורו כך במחשבתו, ונעלם שצפון
בני נתעוררו זה גילוי וע"י הסתום, יתברך אורו גילוי
שפרחה מה שזהו יתברך, אליו הנפש בכלות ישראל

ב"ה. סוף אין לאור הביטול ענין שהוא נשמתן

äáäà úðéçá àåä ,øä íäéìò äôëù ïéðò åäæå
.øä '÷ðù äðåéìò

הר עליהם בכפה שהכוונה לעיל, שנתבאר מה
"כפה בלשון נרמז עליונה, אהבה גילוי הוא כגיגית

וכנרמזהרעליהם "הר", נקראת עליונה אהבה כי ,"

והאהבה) החסד מדת (שמדתו שאברהם חז"ל במאמר
.הרקראו

é÷îä øáã úðéçá àåäù ,úéâéâë,ïéîìò ìë øåçñ ó
.äáäàä íäá øøåòúð æ"éòù

נרמז (כנ"ל), תחבקני" "וימינו העליון, החיבוק
" וכךכגיגית'בלשון עיגולי, דבר הוא גיגית כי ,

ועי"ז - כנ"ל צד מכל סביב הנחבק את מקיף החיבוק
להשם.נתעור האהבה ישראל בבני רה

àáø àòãåî ïàëî ì"æø åøîàù äî ùåøéô åäæå
úìá÷ì íáìá åæ úåøøåòúäù ,åðééäã ,àúééøåàì
åîéã÷äù ãò ìåèáå ùôð úøéñî úðéçáá äøåúä
ïåöøå äøéçáá íãöî äæ "éä àì ,òîùðì äùòð
äìòîìî éåìéâä éãé ìòù àìà ,ãáì íîöòî øùà
øøåòúð à÷åã äæ éãé ìò íëúà éúáäà úðéçáã

."åë äáäàäå ïåöøä íäá
נשתנתה במה - דלעיל השאלה מתורצת עפ"ז
(גזירת אחשורוש בימי הכפי' לגבי מ"ת בעת הכפי'

כו")? המן

לאורייתא", רבה מודעה "מכאן רז"ל שאמרו זה כי
לקבל כפשוטו אנוסים שהיו חסידות ע"פ הכוונה אין
הקבלה דגם יוקשה (שאז התורה את עצמם על
המן, גזירת מצד היתה אחשורוש בימי והתשובה
בני שהרגישו הביטול בענין כאן איירי אלא כנ"ל),

נשמתן" "פרחה של באופן תורה, מתן בשעת ישראל

ראויים כלים אותם עשה זה (שביטול נפש ומסירת

דביטול - סיני") הר על ה' ד"וירד האלקית להתגלות

ידי על אלא ויגיעתם, עבודתם מחמת בהם נולד לא זה

ה', אמר אתכם אהבתי אליהם, הקב"ה אהבת גילוי

להקב"ה עזה באהבה הם גם נתעוררו ממילא שבדרך

לנשמע. נעשה הקדימו בלבם שבערה זו אהבה ומצד

,ùåøåùçà éîéá øåîâ ïåöøá äåìá÷å øãä ïë ô"òàå
.íîöòî ìàøùé ìëá ùôð úøéñî äéäù

בימי התורה" "קבלת גם הענינים, פנימיות לפי

במובן פירושה אין קבלוה"), ("הדר אחשורוש

מדריגת משמעה אלא כדיהביטולהפשוט, הנצרכת

אור גילוי (היינו התורה לקבלת ראויים כלים להיות

לידי בא אחשורוש בימי הביטול וענין ב"ה), סוף אין

נפש. מסירת לבחינת אז הגיעו שבנ"י בכך ביטוי

éåìâ êøã ìò äìçúá äìòîìî úåøøåòúä é"ò àìù
øúñä úðéçá äéä æà àäã ,éð÷áçú åðéîéå úðéçá
ïî øúñà ì"æøàîëå ,(÷áçî ÷çøì úòå ã"ò) íéðô
íåéá éðô øéúñà øúñä éëðàå áéúëã ïéðî äøåúä

.àåää
נולדה לא אחשורוש בימי זו נפש מסירת אולם

שהרי מלמעלה, ה' אהבת גילוי ע"י ישראל של בלבם

- פנים הסתר של זמן הי' אחשורוש בימי אדרבה,

שבמתן בפנים פנים הארת גילוי מבחינת ממש "היפך

ועת מ"ש (וע"ד תחבקני" "וימינו והיפך לרחקתורה",

מניןמחבק), התורה מן "אסתר חז"ל במאמר וכנרמז

שאסתר ההוא", ביום פני אסתיר הסתר ואנכי דכתיב

פנים הסתר יהא אסתר "בימי כי הסתר, מלשון הוא

ורעות". רבות צרות ומצאוהו

.íîöò ãöî àúúìã àúåøòúà úðéçá äéä ïë íàå
בלב נפש והמסירת הביטול התעוררות אלא

עצמם. מצד היתה ישראל

:øåîâ ïåöøá äåìá÷å øãä åäæå
אחשורוש" בימי וקבלוה "הדר מרז"ל פירוש וזהו

ע"י בבנ"י נפעל לאלקות זה שביטול - גמור ברצון

מלמעלה). הגילוי מצד (ולא עצמם עבודת
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ישÈ˙Î·(א) הנה חשכי יגיה וה' הוי"ה נרי אתה כי
כי הוי"ה ב"פ לומר הדבור שכפל מה להבין
יגיה ה' נרי אתה כי הל"ל כו' יגיה וה' הוי"ה נרי אתה
יגיה ה' הל"ל וי"ו בתוס' יגיה דוה' הוי"ו מהו ועוד חשכי
נקרא שבאדם שנשמה אדם נשמת ה' נר כי כתיב והנה כו'
יו"ד הוי"ה דשם אותיות ד' בה שמאיר ממש הוי"ה נר
ה"א שבלב במדות וי"ו בבינה וה"א שבמוח בחכמה
ואם שבאדם אלקים צלם בחי' עיקר והוא במעשה אחרונה
ת"ת בביטול או שבת בחילול כמו ביו"ד בנפשו פגם
וכמו כו' בה"א שפגם או שבי' האלקי אור נסתלק
חשכי יגיה וה' וזהו כידוע שעה"מ בק"ש בוידוי שאומרים
דשם אותיות שבד' אלקים דצלם האור שנפגם לאחר גם
יגיה וה' הוי"ה נרי אתה כי וא' הדבר כפל וע"כ הוי"ה
איך להבין יש באמת והנה וד"ל תשובה ע"י חשכי
להקדים ויש אדם בנשמת הוי"ה דשם אותיות ד' מלובשי'
המנורה נרות ז' שהן נש"י ענין כללות בשרש תחלה
הנרות ענין שרש תחלה להבין ויש כידוע שבמקדש
היא עדות אלא צריך הוא לאורה וכי שארז"ל דמנורה
שיש תחלה להקדים ויש כו' בהם שורה שהשכינה לישראל
האור ע"י הדולקת הפתילה הא' דברים ד' בכלל הנר באור
ב' ויש בפתילה הדולק עצמו האור והב' בה ונדלק שנאחז
השחור גוון א' אור גווני מיני ב' והן הזה באור מדריגות
ומכלה השורף אוכמא נהורא שנקרא לפתילה שסמוך
אור שנקרא שלמעלה הלבן אור והב' מעט מעט לפתילה
אחר שנמשך השמן הוא והד' חוורא נהורא ונקרא המאיר

לא שאם בה ונבלע דולקהפתילה האור הי' לא השמן
והנה כידוע ומסתלק קופץ הי' אלא כלל בפתילה
ופתילה שמן היינו אלו דברים ד' וקשר חיבור באמצעות
לא אם כי בכלל אור בשם הנק' הוא הנ"ל אור גווני וב'
כי עצמו מצד כלל אור נק' לא בפתילה נאחז האור הי'
את ודולק בפתילה נאחז האור כאשר רק לגמרי קופץ הוא
שדלק זו הדלקה ע"י אזי כנ"ל מעט מעט לכלותה הפתילה
והוא אור שם עיקר שזהו המאי' אור בשם נק' האור בה
שנאחז אוכמא נהורא שנק' התחתון אור ידי על דוקא בא
הקשר סיבת אך כו' מעט מעט בכליון בה ודולק בפתילה

השמן ע"י רק הוא הנ"ל גוונין בב' בפתילה האור וחיבור
שהי' או מיד לגמרי קופץ האור הי' שמן שבלא דוקא
ע"י אך ומסתלק כרגע לגמרי להפתילה ומכלה שורף
היטב האור אחיזת סיבת הוא בפתילה נשאב שהוא השמן
נמשך שהאור מפני כלל קופץ ואינו להדליקה בפתילה
אין ועי"ז מעט מעט ולכלותו אותו לשאוב השמן אחר
דבר בזה ויש ההדלקה זמן ונמשך מהרה כלה הפתילה
בפתילה היטב נאחז להיות האור ממשיך שהשמן והיפוכו
ועוד כו' השמן ולשאוב לפתילה וישרוף שיכלה מה וגם

שאי שע"י בשמן שני אורתועלת בו נעשה אותו האור בת
לפ"ע בא שהוא המאיר הלבן אור והוא ביותר וזך בהיר
מיני ב' יש השמן ידי על ונמצא כידוע דוקא השמן צלילת
זמן והמשכת בפתילה האור וקשר חיבור סיבת א' תועלת
אור הנק' הזך הלבן אור באור שיש מה והב' כנ"ל דליקתו
השורף אש רק בו אין ודולק השורף בעץ (כי כנ"ל המאיר
והוא ופתילה בשמן הנר כאור כ"כ המאיר אור נק' ולא
השמן שע"י עכ"פ מובן והרי לאור) אש בין ההפרש
אש חיבור א' הנ"ל אור גווני בב' בפתילה האור מתחבר
הפתיל' לכלות אחיזתו זמן שיומשך השורף שבאור השחור
אור חיבור והב' בפתילה האור חיבור עיקר שזהו כנ"ל
כליון מצד בא שזהו כנ"ל בהירתו וסיבת הלבן העליון
נעשה אותו מושך והאור בפתיל' נשאב כאשר באור השמן
הפתילה ומכלה ששואב השחור גוון א' גוונין ב' זה באור
בהיר שהוא העליון האור גוון והב' בה המובלע השמן עם
בשמן הי' כלול ודאי הרי וא"כ כנ"ל השמן צלילת כפי וזך
לגילוי ההעלם מן שיצאו רק הללו אור גווני ב' תחלה
נשאב כאשר הדולק באור השמן כליון ע"י הזה באור
נ"ח במצות אומר גזרו הטעם שבזה הפתילה אחר ונמשך
היטב נמשכים שאינן לפי בהם מדליקים שאין שמנים שיש
אור גווני ב' להיות צריך שבנ"ח לפי הפתילה אחר
טוב שמן בלא שא"א הדלקתו זמן ושיומשך בפתילה
וד"ל בעזר"ה שית' מטע' הפתילה אחר שנמשך וצלול
המחזיק שהוא עצמו הנר כלי והוא חמישי דבר עוד (ויש
מב' הכלול ואור והפתילה השמן הנ"ל דברים ד' כל בתוכו

כלל): האור יתקיים לא שבלעדו הנ"ל גוונין
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[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

Â‰ÊÂ'השמי האזינו אמר משה הנה כי הארץ, ושבתה
אמר וישעי' פי, אמרי הארץ ותשמע ואדברה
ואיתא דבר, ה' פי כי ארץ והאזיני שמי' שמעו בהיפוך
מכל יתיר דמשה חולקי זכאה דרפ"ו, האזינו פ' בזוהר

שמי' שמעו כו' עלמא רחיקנביאי יתיר דהוה ישעי'
לגבי קרוב יתיר דהוה משה שמי', שמעו אמר ממלכא
משה בין מה תו אמר יוסי ר' כו' השמי' האזינו כתי' מלכא
עילאין שמי' השמים השמי' האזינו אמר משה לישעי'
הארץ ותשמע דהקב"ה, שמא דאקרון דאשתמודעין אינון
בישעי' החיים, ארץ ואיהי דאשתמודעא ההיא עילאה ארץ
הארץ, ולא ארץ האזיני השמי', ולא שמי' שמעו כתי'
נבואת דהנה הוא והענין כו', תתאין וארץ שמי' ואינון
כנ"ל מרחוק שהוא שמי' שמעו אמ' לכן בבי"ע הי' ישעי'

השמי' ולא וארץ שמי' אמ' וגם בארץ והאזיני בזוהר
והארץ והשמי' מבי"ע הי' שנבואתו מפני והוא והארץ,
ומל', ז"א שהם דאצי' וארץ שמי' על מורה הידוע בה"א
והארץ השמי' אמר לכן מאצי' נבואתו הי' משה אבל
ל' אמר לכן הזוהר כמ"ש מקרוב שהי' וגם הידוע בה"א
קודם כי הידוע, בה"א הארץ ושבתה וזהו בשמי', האזינו
תבואו כי משא"כ מבי"ע הארץ קיבלה לא"י בנ"י שבאו
מבחי' שתקבל הידוע בה"א הארץ ושבתה מיד הארץ אל
רצוא בבחי' היא הארץ כי היא ושבתה ול' דאצי' מל'
תבואו כי אח"כ אבל עילאה ארץ מבחי' לקבל שתשוקתה
הקושיא מתורץ ובזה הנ"ל מהרצוא שתנוח ושבתה כו'
שיגרמו פי' ושבתה תבואו כי מיד דבאמת הראשונה,

וד"ל. כנ"ל כ"א שמיטה על קאי ואינו זו"נ היחוד

dzaye 'ek ux`d l` e`eaz ik
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a"lxz - l`eny zxez

„ÂÚÂהטעם מזה אשר לעולמות, ג"ע בין והפרש טעם יש
העלם הוא שבעולם הא' ההפרש גם מסתעף הב'
אין כי הגם ממדות שרשן עולמות כי והוא גילוי, ובג"ע
באדם למטה כי שלנו, מדות לגבי עליונות מדות ערוך
גורם החסד שמדת כ"א החסד עצמיות אינו החסד השפעת
מה לזולתו משפיע הוא חסדן שהוא מי כמו להשפעה,
השפעת הוא החסד השפעת למעלה אבל ממנו, שמבקש
חיים מכלכל כמ"ש החיים הוא בעצמו שהחסד החיים
חכמה אבל כו'. דרועא חסד בשם נקרא הרי מ"מ בחסד,
ולא חכים ג"כ בו יש שהרי נעלה מאד הגבה הוא מוחא
מוחא, חכ' הוא ויו"ד העוה"ב נברא ביו"ד וזהו בחכמה,
וזהו מג"ר. ג"כ ה"ה בינה הוא שעוה"ב הפי' לפי ואפי'
חיותן מקור בעולמות כי העולם ובין ג"ע בין ההפרש
הוא שם לכן ג"ר מאיר ובג"ע העלם, הוא לכן מהמדות
הבנה הוא ובינה השכל השגת הוא חכמה כי הגילוי,
לבושים שיש באדם וכמו השכל, וסקירת בריקת והשגה,
שיש והגם לבוש, שום אין הפנים ועל האברים, כל על
אבל מוחא, על דחפיא גלגלתא ע"ג הוא הראש ע"ג לבוש

אליך פניו הוי' יאר וכמ"ש לבוש שום אין הפנים על
לוותך. שכינתי' ה' ינהר ותרגומו

Í‡הוא מה ומפני מהמדות גילוי להיות יכול הרי צ"ל
הוא שהתלבשות בע"ח אי' הנה אך בעולמות, העלם
הוא התלבשו' כי והענין בג"ר. לא אבל בז"ת דוקא
את ולהשיג להלביש יכול שהעלול ומה עו"ע השתלשלות
העילה של (הג"ר בג"ר לא אבל בז"ת דוקא זהו העילה
כי התלבשות, זה ואין ממנו הגבוה לגבי עלול נעשה
של הג"ר אבל בהעלול, מלובש שהעילה הוא התלבשות
התלבשות), זה אין הגבוה לעילה מלביש הוא העילה
מאיר התלבשות שם שאין ג"ר מאיר ששם בג"ע ולכן
מז"ת הוא שהגילוי בעולמות אבל שהוא, כמו האור
שבריבוי עד העלם, הוא לבוש ע"י מאיר שהאור
וזהו גמור, והסתר העלם הוא הגשמי עוה"ז עד הלבושים
לעולם ג"ע בין שהחילוק ונמצא לעולם. קדמה שהג"ע

וה אלקות גילוי הוא שם שבג"ע דברים, גילויבב'
הוא ומקורן וחיותן העלם הוא בעולם אבל ממוחין,

מז"ת.
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Â‰ÊÂ'השמי האזינו אמר משה הנה כי הארץ, ושבתה
אמר וישעי' פי, אמרי הארץ ותשמע ואדברה
ואיתא דבר, ה' פי כי ארץ והאזיני שמי' שמעו בהיפוך
מכל יתיר דמשה חולקי זכאה דרפ"ו, האזינו פ' בזוהר

שמי' שמעו כו' עלמא רחיקנביאי יתיר דהוה ישעי'
לגבי קרוב יתיר דהוה משה שמי', שמעו אמר ממלכא
משה בין מה תו אמר יוסי ר' כו' השמי' האזינו כתי' מלכא
עילאין שמי' השמים השמי' האזינו אמר משה לישעי'
הארץ ותשמע דהקב"ה, שמא דאקרון דאשתמודעין אינון
בישעי' החיים, ארץ ואיהי דאשתמודעא ההיא עילאה ארץ
הארץ, ולא ארץ האזיני השמי', ולא שמי' שמעו כתי'
נבואת דהנה הוא והענין כו', תתאין וארץ שמי' ואינון
כנ"ל מרחוק שהוא שמי' שמעו אמ' לכן בבי"ע הי' ישעי'

השמי' ולא וארץ שמי' אמ' וגם בארץ והאזיני בזוהר
והארץ והשמי' מבי"ע הי' שנבואתו מפני והוא והארץ,
ומל', ז"א שהם דאצי' וארץ שמי' על מורה הידוע בה"א
והארץ השמי' אמר לכן מאצי' נבואתו הי' משה אבל
ל' אמר לכן הזוהר כמ"ש מקרוב שהי' וגם הידוע בה"א
קודם כי הידוע, בה"א הארץ ושבתה וזהו בשמי', האזינו
תבואו כי משא"כ מבי"ע הארץ קיבלה לא"י בנ"י שבאו
מבחי' שתקבל הידוע בה"א הארץ ושבתה מיד הארץ אל
רצוא בבחי' היא הארץ כי היא ושבתה ול' דאצי' מל'
תבואו כי אח"כ אבל עילאה ארץ מבחי' לקבל שתשוקתה
הקושיא מתורץ ובזה הנ"ל מהרצוא שתנוח ושבתה כו'
שיגרמו פי' ושבתה תבואו כי מיד דבאמת הראשונה,

וד"ל. כנ"ל כ"א שמיטה על קאי ואינו זו"נ היחוד

dzaye 'ek ux`d l` e`eaz ik
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a"lxz - l`eny zxez

„ÂÚÂהטעם מזה אשר לעולמות, ג"ע בין והפרש טעם יש
העלם הוא שבעולם הא' ההפרש גם מסתעף הב'
אין כי הגם ממדות שרשן עולמות כי והוא גילוי, ובג"ע
באדם למטה כי שלנו, מדות לגבי עליונות מדות ערוך
גורם החסד שמדת כ"א החסד עצמיות אינו החסד השפעת
מה לזולתו משפיע הוא חסדן שהוא מי כמו להשפעה,
השפעת הוא החסד השפעת למעלה אבל ממנו, שמבקש
חיים מכלכל כמ"ש החיים הוא בעצמו שהחסד החיים
חכמה אבל כו'. דרועא חסד בשם נקרא הרי מ"מ בחסד,
ולא חכים ג"כ בו יש שהרי נעלה מאד הגבה הוא מוחא
מוחא, חכ' הוא ויו"ד העוה"ב נברא ביו"ד וזהו בחכמה,
וזהו מג"ר. ג"כ ה"ה בינה הוא שעוה"ב הפי' לפי ואפי'
חיותן מקור בעולמות כי העולם ובין ג"ע בין ההפרש
הוא שם לכן ג"ר מאיר ובג"ע העלם, הוא לכן מהמדות
הבנה הוא ובינה השכל השגת הוא חכמה כי הגילוי,
לבושים שיש באדם וכמו השכל, וסקירת בריקת והשגה,
שיש והגם לבוש, שום אין הפנים ועל האברים, כל על
אבל מוחא, על דחפיא גלגלתא ע"ג הוא הראש ע"ג לבוש

אליך פניו הוי' יאר וכמ"ש לבוש שום אין הפנים על
לוותך. שכינתי' ה' ינהר ותרגומו

Í‡הוא מה ומפני מהמדות גילוי להיות יכול הרי צ"ל
הוא שהתלבשות בע"ח אי' הנה אך בעולמות, העלם
הוא התלבשו' כי והענין בג"ר. לא אבל בז"ת דוקא
את ולהשיג להלביש יכול שהעלול ומה עו"ע השתלשלות
העילה של (הג"ר בג"ר לא אבל בז"ת דוקא זהו העילה
כי התלבשות, זה ואין ממנו הגבוה לגבי עלול נעשה
של הג"ר אבל בהעלול, מלובש שהעילה הוא התלבשות
התלבשות), זה אין הגבוה לעילה מלביש הוא העילה
מאיר התלבשות שם שאין ג"ר מאיר ששם בג"ע ולכן
מז"ת הוא שהגילוי בעולמות אבל שהוא, כמו האור
שבריבוי עד העלם, הוא לבוש ע"י מאיר שהאור
וזהו גמור, והסתר העלם הוא הגשמי עוה"ז עד הלבושים
לעולם ג"ע בין שהחילוק ונמצא לעולם. קדמה שהג"ע

וה אלקות גילוי הוא שם שבג"ע דברים, גילויבב'
הוא ומקורן וחיותן העלם הוא בעולם אבל ממוחין,

מז"ת.
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c"agקסד i`iyp epizeax zxezn

.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

íåöîöá ùôðäî úåçåëä úëùîä
ïúøàä êàהכוחות éøäשל óåâä éøáàá ùáìúäì êùîðù

éãëá åîöò úà íöîöî ùôðäù íåöîö úðéçáá àá äæ
éîéðô úåéç úðéçáá úåéäì óåâä éøáàá ùáìúäìלאברים

äìáâäá ïéàá ïä äæ éãé ìòå ,'åëבנפש שהיו כוחות אותם -

ממש והגבלה בהגדרה נעשים הם היולי ïäùבבחינת ãò
íéøáàáù úåéðçåøä úðéçá êøòáהעדין החלק שזה כנ"ל

הנפש לכוחות הכלי שהוא שבאברים, ñôúðוהזך úåéäì
.'åë íäá

àá ùôðä ìù éîéðô úåéçäå øåàäù äî äáéñä ïë íâ åäæå
,íéøáàä ìëá äåùá åðéàù óåâä éøáàá úå÷ìçúä úðéçáá
במידה האברים בכל נמצא שהוא למשל הרצון מכח בשונה

ובהתחלקות, בהגבלה באים הפנימיים הכוחות הרי שווה,

עצמה, מהנפש עוד היא כנ"ל åðéàשההתחלקות éøäù
,óåâá àåäù åîëå ùàøá àåäù åîë ùôðä úåéçå øåà äîåã
íå÷î ìëîå óåâä éáâì úåîëá ïè÷ àåä ùàøäù úåéä íòù

ùôðä éåìéâ ø÷éò éøä'åë à÷åã ùàøá àåäנמצאים ששם

השמיעה הראיה השכל, כח כמו האדם, של הנעלים הכוחות

åë'.וכו' øúåéá èåòéîá úåéçä ìâøáå ,
íéìëä ïôåà éôì àåä ùôðä úåéçå øåàã éåìéâäù éðôî åäæå
éìëä úâéæî éôì àñéôúå úåùáìúä úðéçáá àá úåéçäù
øåà éåìéâ àåä éìëä úå÷ã ïôåà éôì ïë ìò ,ìéòì øëæðë

ùôðäיותר מרובה חיות בו מתגלה וזך עדין שהכלי ככל –

הנפש. של

äæ íåùîã ÷ã øîåç úðéçáá äáëøäã äâéæîá àåäù ùàøäã
íù øéàî ïë ìò ,ùôðä úåéçå øåàì øúåé ïëåî éìë àåä
úåçëä ìë íù íéøéàîù åðééäã øúåé éåìéâá ùôðä øåà
éáâì øåàä èåòéî úðéçáá àåä óåâáå ,'åë ùôðáù íéìòðä
úðéçáá àåäù ìâøáå ,'åë íù íöîåöî ùôðä øåàù ùàøä
øúåéá íù íöîåöî ùôðä øåà íâ ïë ìò øúåéá áò øîåç

.'åëבכניסתן רק לא היא הכוחות להתחלקות שהסיבה יוצא,

עצמה מהנפש הכוחות בהמשכת כבר אלא והאברים לכלים

הרוחני הכח לפי מותאם והכלי הגבלה, של באופן נאצלו

מתגלה. הוא הרי הכלי זכות ולפי לו, המיוחד הנפש של

íéðåù íéðôåàá ú÷ìçúî çëäî äøàää
ùáìúî ïåéìòä çëäù äæá äæ úåçëä úåùáìúäá ïë åîëå

,ïåúçúä çëá,באברים הנפש כוחות שבהתלבשות כפי -

מתלבש עליון כשכח הוא כן הגשמה, בכוחות נעשה הרי

והגשמה. ירידה בכח נעשה הרי תחתון, ìëùäבכח åîëå
øëæðë 'åë êåìéääå äòåðúä çëá íâå úåãîá ùáìúîù
ìéòì øàáúðù åîëå ,úå÷ìçúä úðéçáá àá àåä éøä ,ìéòì
ìëùä úåéðåöéç úðéçá àåä úåãîá ùáìúîä ìëùä øåàã

ãáìבמידות התלבשות מעל הוא השכל עצמות שהרי –

éùòîä ìëù ÷ø ùáìúî äòåðúä çëáå ,'åëמדריגה שזו –

ובודאי במידות, המתלבשת השכל מבחינת גם נמוכה יותר

àåä ìëùä úåäîå íöòå ,'åë ììë ìëùä úåîöò äæ ïéàù
åë'.מתגלה à÷åã ùàøáù çåîá

úåãîä åîë úåçë éøàùá ïëå,בלב בעיקר çëåשמתגלות
ôåâ äòåðúäíäá äåùá åðéà éøä ìâøá íâå ãéá àöîðù à

àáù äîå ãéá àåä øáã úåùòìå ìåòôì äòåðúä çë ø÷éòã
àåä ìâøáהמתבטא התנועה, כח חיצוניות ãáìרק êåìéäá

íéìëä êøò éôìã åðééäå ,'åëהגבלתם íöîöúîואופן ïë
.'åë äâéøãîì äâéøãîî èòîúîù íäá ùôðä úåéçå øåà

äæ ìëå,התחלקות של שונות בחינות שיש –éðôî àåä
úðéçá úåìâúä åäæùהאורúðéçá åðééä ùôðá ùéù éîéðôä

åáù úåçëäהתחלקות אין שבו המקיף בחינת åë'.ולא
øåöé÷

,íöòá íéìáâåî åðééä íééîéðô íä úåçåëä éë àåä ø÷éòäå
,íéìáâåî úåçë äëåúá úììåë úìáâåî éúìá àéäù ùôðäå
ïúøàä úåìâúäå ,íéìáâåî éúìá ïä íöòäá ïúåììëúäá ÷ø
íåöîöä àåä íéøáàä ïôåà éôìå ,ùôðä íåöîö éãé ìò àåä

.'åë ùôðä øåàá
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"txz'd mixn`nd xtq

– השמנים טמאו ולכן דיצה"ר. הטבעי החום להגביר רוחנית, מלחמה – אנטיוכוס מלחמת
באים דקליפה מחכמה במדות. "ביטול" הפועלת דקדושה, חכמה המטמאות חיצוניות חכמות
מהדעת. שלמעלה פשוטה אמונה – כה"ג של בחותמו חתום שמן פך שמצאו עד רעות. למדות

e‰ÊÂׁשעמדּו ּובניו מּתתיהּו על רּבה ּבמדרׁש ׁשאמרּו ¿∆ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָ
חּזּוק ּבבחינת הינּו הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ְְֱִִִֶֶַַַָָָּבאמּונתֹו
העֹובד אנטיֹוכּוס את ּכבׁשּו זה ידי ועל ,יתּבר ּבֹו ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהאמּונה
,"רצֹונ מחּקי ּולהעבירם ּתֹורת "להׁשּכיחם ׁשרצּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻלחּמה,

רּוחנית מלחמה היתה אנטיֹוכּוס רצהּדמלחמת ׁשּלא , ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָֹ
ׁשרצה וזהּו נפׁשם, ּבׁשעּבּוד אם ּכי ּגּופם ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָּבׁשעּבּוד
ּבחינת ּדהינּו ,"רצֹונ מחּקי ּולהעבירם ּתֹורת ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ"להׁשּכיחם

ּומצוֹותכאז"א ּתֹורה ידי ועל ּדקדּׁשה, ּולבנה ׁשמׁש ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻּומלכּות,
ּדהינּו למעלה, ּולבנה ּבׁשמׁש אֹורֹות ּתֹוספת ּבחינת ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָממׁשיכים

ונּוקבא ז"א למּטה(מלכּות)ּבחינת הוי' ׁשמׁש ּגּלּוי ׁשּיהיה עד ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּבכדי וׁשלֹום חס כּו' להׁשּכיחם רצה אנטיֹוכּוס אבל ּכן, ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָּגם
וזהּו הרע, ּדיצר הּטבעי חם ׁשהּוא זה ּדלעּמת חּמה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻלהגּביר
ּכּונתם אל לבֹוא חׁשבּו זה ידי (ועל הּׁשמנים ּכל ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּטּמאּו
הּׁשמנים ּכל וטּמאּו חכמה, ּבחינת הּוא ּדׁשמן כּו'), ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָהּתֹועבה
ּדקדּׁשה חכמה הפ ׁשהן חיצֹונּיֹות חכמֹות ענין ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֻהּוא
יׁש, ּבבחינת הּוא ּדקלּפה ּדחכמה ּדקדּׁשה, חכמה ְְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָֻּומטּמאים
ּוכמֹו ּדוקא, ּובּטּול מ"ה ּבחינת ׁשהּוא ּדקדּׁשה מחכמה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻהפ
מּצד הּוא והּגּסּות הּיׁשּות ּדענין ׁשֹוטה", ּגיא "ּכל ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּכתּוב
הּבּטּול, הּוא ּבחכמה אבל ּדוקא, החכמה והעּדר ְְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָהּׁשטּות
וׁשפלּות, ּבהכנעה והינּו נׁשמעים", ּבנחת חכמים "ּדברי ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָּוכמֹו

אחרא ּדסטרא ּבחכמה ּכן ּׁשאין ׁשהּואכבמה מּזה, ההפ הּוא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ּפי על ּדקלּפה ּׁשּמחכמה מה ּכן ּגם וזהּו ּדוקא, יׁשּות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבבחינת
החכמה הפ הם רעֹות ּדמּדֹות רעֹות, ּבמּדֹות נֹופלים ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹהרב
"לתאוה ׁשּכתּוב ּכמֹו ּדוקא, הּפרּוד מּצד הם ּדהּמּדֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָלגמרי,

ּבכחֹות, הּוא וכן ּדבקּות, הּוא והחכמה כּו', נפרד" ְְְְְְְִֵֵֵַַָָָֹיבּקׁש
ּדוקא עצמּותֹו הנחת הּוא ּדחכמה למּדֹות, חכמה ּבין ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָההפרׁש
ּבהתּפּׁשטּות הן והּמּדֹות עצמֹו, את הרּגׁש ּבלי הּנפׁש ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַּבכּוּוץ
החכמה ּבחינת ּבאמת ּבקדּׁשה ולכן ּכּידּוע, ּדוקא ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻּבהרּגׁש
על זה ּבלעּמת א כּו', הרּגׁש ּבלּתי יהיּו הּמּדֹות ׁשּגם ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַֻּפֹועל
היא ּדהחכמה מּׁשּום רעֹות, ּבמּדֹות נֹופל ּדוקא החכמה ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָידי

ּדו ּבא מּזה לכן וגּסּות יׁשּות רעֹות,ּבבחינת הּמּדֹות לכל קא ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ּבחינת הּׁשמנים, ּכל ׁשּטּמאּו וזהּו כּו'. נפרד" יבּקׁש ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּד"לתאוה
ּפ ׁשּמצאּו עד כּו', חיצֹונּיֹות חכמֹות ידי על ּדתֹורה ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָחכמה
ּגדֹול ּכהן ּפרּוׁש ּגדֹול, ּכהן ׁשל ּבחֹותמֹו חתּום ׁשמן ׁשל ְֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹאחד

אריֿאנּפין ּדאריֿ(ּכתר)הּוא יסֹוד ּבחינת הּוא וחֹותמֹו , ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָ
הּׁשמן ּבחינת הּוא הּפנימי, ׁשפע ּבחינת נמׁש ידֹו ׁשעל ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָאנּפין
ׁשהּוא אחר ּבמקֹום ׁשּנתּבאר קדׁש", מׁשחת "ׁשמן ּבֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּדכתיב
ׁשּבסדר חכמה ּבחינת ׁשהּוא הּקדׁש ּבחינת את ועֹוׂשה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹמֹוׁשח
זה, לעּמת ּכלל יׁש לא זֹו ּבחינה נגד אׁשר ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֻהׁשּתלׁשלּות,
אמּונה ּבבחינת אמּונתם התּגּברּות ידי על זה ְְְְְְֱֱִִִִִֵֶַַַָָָוהמׁשיכּו
ּפנימּיּות ּבחינת הּוא ּובּתֹורה ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָּפׁשּוטה
ולכן הּטבעי, החם את ּומעביר ׁשּמתּגּבר ּדתֹורה סתּום ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּתֹורה
להאיר ׁשּבכחֹו מּבחּוץ, ּביתֹו ּבפתח הּוא חנּכה ּדנר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻהּמקֹום
נר הדלקת ּוזמן הּבהמית, הּנפׁש ׁשהּוא חּוץ ּבחינת את ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָּגם
ּפרּוׁש כּו', ׁשּתכלה" ועד החּמה "מּׁשּתׁשקע הּוא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֻחנּכה
הּוא זה, ּדלעּמת החּמה ׁשקיעת ענין הּוא החּמה ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַַָָֻמּׁשּתׁשקע

ּׁשאם מה ּדחםאליאּוסהחּמה החם ּבחינת הינּו ׁשמּה, חּמה ְְְְֱִִֵֶַַַַַַַָָָָֹ
כּו', זרֹות ּורצֹונֹות הּתאוה חמימּות ּכנען ְְֲֲֲִִַַַַָָאבי
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יסוד).כא. הוד נצח תפארת גבורה חסד המדות (ששת אנפין לקדושה).כב.זעיר (המנגד האחר הצד של

•
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היד וחיתוך השינים מנפילת ר"ל הכלי חסרון והנה

שנאמר בהנפש, שינוי שום פועל אינו זה הרי והרגל,

אין דאז בהנפש, פועלים ורגל יד או השיניים חסרון אשר

אלא כן, הענין אין אלו, כוחותיו ושופע מגלה הנפש

שישנם בין בשוה הוא כוחותיו בשפעת הנפש דפעולת

הבדל בלי חסרים, ח"ו שהם ובין בשלימותם האברים

אם בין הבדל יש הרי הפרטיים הכוחות לגבי אבל כלל,

או ההוא, להכוח השייך בהאבר מלובש הוא פעולתם

מוציא הרי בהאבר מלובש שהוא דבעת מלובש, שבלתי

כמו פעולותיו, תעודת תוכן כפי ההוא, בהאבר גבורתו

התנועה כוח של בגבורתו למקום ממקום האבן בהסעת

בעת אבל אחר, בכוח או והרגל, היד אבר ידי על הבא
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– השמנים טמאו ולכן דיצה"ר. הטבעי החום להגביר רוחנית, מלחמה – אנטיוכוס מלחמת
באים דקליפה מחכמה במדות. "ביטול" הפועלת דקדושה, חכמה המטמאות חיצוניות חכמות
מהדעת. שלמעלה פשוטה אמונה – כה"ג של בחותמו חתום שמן פך שמצאו עד רעות. למדות

e‰ÊÂׁשעמדּו ּובניו מּתתיהּו על רּבה ּבמדרׁש ׁשאמרּו ¿∆ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָ
חּזּוק ּבבחינת הינּו הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ְְֱִִִֶֶַַַָָָּבאמּונתֹו
העֹובד אנטיֹוכּוס את ּכבׁשּו זה ידי ועל ,יתּבר ּבֹו ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהאמּונה
,"רצֹונ מחּקי ּולהעבירם ּתֹורת "להׁשּכיחם ׁשרצּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻלחּמה,

רּוחנית מלחמה היתה אנטיֹוכּוס רצהּדמלחמת ׁשּלא , ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָֹ
ׁשרצה וזהּו נפׁשם, ּבׁשעּבּוד אם ּכי ּגּופם ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָּבׁשעּבּוד
ּבחינת ּדהינּו ,"רצֹונ מחּקי ּולהעבירם ּתֹורת ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ"להׁשּכיחם

ּומצוֹותכאז"א ּתֹורה ידי ועל ּדקדּׁשה, ּולבנה ׁשמׁש ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻּומלכּות,
ּדהינּו למעלה, ּולבנה ּבׁשמׁש אֹורֹות ּתֹוספת ּבחינת ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָממׁשיכים

ונּוקבא ז"א למּטה(מלכּות)ּבחינת הוי' ׁשמׁש ּגּלּוי ׁשּיהיה עד ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּבכדי וׁשלֹום חס כּו' להׁשּכיחם רצה אנטיֹוכּוס אבל ּכן, ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָּגם
וזהּו הרע, ּדיצר הּטבעי חם ׁשהּוא זה ּדלעּמת חּמה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻלהגּביר
ּכּונתם אל לבֹוא חׁשבּו זה ידי (ועל הּׁשמנים ּכל ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּטּמאּו
הּׁשמנים ּכל וטּמאּו חכמה, ּבחינת הּוא ּדׁשמן כּו'), ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָהּתֹועבה
ּדקדּׁשה חכמה הפ ׁשהן חיצֹונּיֹות חכמֹות ענין ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֻהּוא
יׁש, ּבבחינת הּוא ּדקלּפה ּדחכמה ּדקדּׁשה, חכמה ְְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָֻּומטּמאים
ּוכמֹו ּדוקא, ּובּטּול מ"ה ּבחינת ׁשהּוא ּדקדּׁשה מחכמה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻהפ
מּצד הּוא והּגּסּות הּיׁשּות ּדענין ׁשֹוטה", ּגיא "ּכל ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּכתּוב
הּבּטּול, הּוא ּבחכמה אבל ּדוקא, החכמה והעּדר ְְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָהּׁשטּות
וׁשפלּות, ּבהכנעה והינּו נׁשמעים", ּבנחת חכמים "ּדברי ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָּוכמֹו

אחרא ּדסטרא ּבחכמה ּכן ּׁשאין ׁשהּואכבמה מּזה, ההפ הּוא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ּפי על ּדקלּפה ּׁשּמחכמה מה ּכן ּגם וזהּו ּדוקא, יׁשּות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבבחינת
החכמה הפ הם רעֹות ּדמּדֹות רעֹות, ּבמּדֹות נֹופלים ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹהרב
"לתאוה ׁשּכתּוב ּכמֹו ּדוקא, הּפרּוד מּצד הם ּדהּמּדֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָלגמרי,

ּבכחֹות, הּוא וכן ּדבקּות, הּוא והחכמה כּו', נפרד" ְְְְְְְִֵֵֵַַָָָֹיבּקׁש
ּדוקא עצמּותֹו הנחת הּוא ּדחכמה למּדֹות, חכמה ּבין ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָההפרׁש
ּבהתּפּׁשטּות הן והּמּדֹות עצמֹו, את הרּגׁש ּבלי הּנפׁש ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַּבכּוּוץ
החכמה ּבחינת ּבאמת ּבקדּׁשה ולכן ּכּידּוע, ּדוקא ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻּבהרּגׁש
על זה ּבלעּמת א כּו', הרּגׁש ּבלּתי יהיּו הּמּדֹות ׁשּגם ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַֻּפֹועל
היא ּדהחכמה מּׁשּום רעֹות, ּבמּדֹות נֹופל ּדוקא החכמה ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָידי

ּדו ּבא מּזה לכן וגּסּות יׁשּות רעֹות,ּבבחינת הּמּדֹות לכל קא ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ּבחינת הּׁשמנים, ּכל ׁשּטּמאּו וזהּו כּו'. נפרד" יבּקׁש ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּד"לתאוה
ּפ ׁשּמצאּו עד כּו', חיצֹונּיֹות חכמֹות ידי על ּדתֹורה ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָחכמה
ּגדֹול ּכהן ּפרּוׁש ּגדֹול, ּכהן ׁשל ּבחֹותמֹו חתּום ׁשמן ׁשל ְֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹאחד

אריֿאנּפין ּדאריֿ(ּכתר)הּוא יסֹוד ּבחינת הּוא וחֹותמֹו , ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָ
הּׁשמן ּבחינת הּוא הּפנימי, ׁשפע ּבחינת נמׁש ידֹו ׁשעל ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָאנּפין
ׁשהּוא אחר ּבמקֹום ׁשּנתּבאר קדׁש", מׁשחת "ׁשמן ּבֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּדכתיב
ׁשּבסדר חכמה ּבחינת ׁשהּוא הּקדׁש ּבחינת את ועֹוׂשה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹמֹוׁשח
זה, לעּמת ּכלל יׁש לא זֹו ּבחינה נגד אׁשר ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֻהׁשּתלׁשלּות,
אמּונה ּבבחינת אמּונתם התּגּברּות ידי על זה ְְְְְְֱֱִִִִִֵֶַַַָָָוהמׁשיכּו
ּפנימּיּות ּבחינת הּוא ּובּתֹורה ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָּפׁשּוטה
ולכן הּטבעי, החם את ּומעביר ׁשּמתּגּבר ּדתֹורה סתּום ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּתֹורה
להאיר ׁשּבכחֹו מּבחּוץ, ּביתֹו ּבפתח הּוא חנּכה ּדנר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻהּמקֹום
נר הדלקת ּוזמן הּבהמית, הּנפׁש ׁשהּוא חּוץ ּבחינת את ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָּגם
ּפרּוׁש כּו', ׁשּתכלה" ועד החּמה "מּׁשּתׁשקע הּוא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֻחנּכה
הּוא זה, ּדלעּמת החּמה ׁשקיעת ענין הּוא החּמה ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַַָָֻמּׁשּתׁשקע

ּׁשאם מה ּדחםאליאּוסהחּמה החם ּבחינת הינּו ׁשמּה, חּמה ְְְְֱִִֵֶַַַַַַַָָָָֹ
כּו', זרֹות ּורצֹונֹות הּתאוה חמימּות ּכנען ְְֲֲֲִִַַַַָָאבי
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יסוד).כא. הוד נצח תפארת גבורה חסד המדות (ששת אנפין לקדושה).כב.זעיר (המנגד האחר הצד של

•
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היד וחיתוך השינים מנפילת ר"ל הכלי חסרון והנה

שנאמר בהנפש, שינוי שום פועל אינו זה הרי והרגל,

אין דאז בהנפש, פועלים ורגל יד או השיניים חסרון אשר

אלא כן, הענין אין אלו, כוחותיו ושופע מגלה הנפש

שישנם בין בשוה הוא כוחותיו בשפעת הנפש דפעולת

הבדל בלי חסרים, ח"ו שהם ובין בשלימותם האברים

אם בין הבדל יש הרי הפרטיים הכוחות לגבי אבל כלל,

או ההוא, להכוח השייך בהאבר מלובש הוא פעולתם

מוציא הרי בהאבר מלובש שהוא דבעת מלובש, שבלתי

כמו פעולותיו, תעודת תוכן כפי ההוא, בהאבר גבורתו

התנועה כוח של בגבורתו למקום ממקום האבן בהסעת

בעת אבל אחר, בכוח או והרגל, היד אבר ידי על הבא
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חזק כוחו גבורת הנה שלו, בהאבר מלובש בלתי שהוא

את לחיות במה לו אין להוציאו, במה לו שאין יותר,

להשערה ויש יותר, גדול כוחו דוקא אז הנה ולזאת חוזקו,

בעלי חלומות אשר מוחשי דיש החלומות, בענין סעד זו

ער בהיותם אשר כאלו במחוזות יותר הוא ח"ו מומים

הנה סומא, או חרש שנעשה מי ר"ל כמו להם, חסר

בחבורת שיושבים כמו הוא הרוב על שלהם החלומות

וסיפורים, חכמה דברי או שונים ניגונים ושמעו אנשים

במהותם תלוי זה (גם וכדומה שונות מחזות שראו או

וטעם שבנפשם) ההצטיירות כוח בהתפתחות הפרטי

וגבורתם תקפם הכוחות מוציאים דאז לפי הוא הדבר

ולהיותם שלהם, החוזק את חיים הם בהם, הנמצא

חבריהם מכמו יותר חזק גבורתם כוח הנה פועל, חסרים

דשארי שלהם. האברים להם שיש הכוחות שארי

כלומר וחלושים רפוים הם החלום בעת הנה הכוחות

הוציאו לא הרי אלו כוחות אבל ביום, מעבודתם עייפים

יותר תקיפים הם ולזאת מהנפש, להם הניתן גבורתם כוח

הוא שלם דעה, החסר ר"ל גם הרי כן אם החלום, בעת

שכן ומכל שלם, מוליד מום בעל גם ולכן הנפש, בשלימות

לא מדוע בטוב מקבלים עולם דעניני השכלים אשר אלו

בזה. עוסקים שאינם אלא זה ואין תורה, שכל לקבל יוכלו
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בכוונה מים דליים איזה לשאוב בעלה, עם הנהר אל הלכה רא"ל של אשתו גם אשר ימים היו

תפלתם. קודם ידיהם את ירחצו ישראל בני אשר שמים, לשם

ובנתים שנים, כשתי משך עבר כבן24כה הבכור ובנם לברֿמצוה, זוסיא משולם בנם גם נעשה
זה. על הסכימו וההורים בישיבה, ללמוד הם חפצים כי להוריהם ויאמרו שנה. עשר שמונה

בתלמוד מהלומדים נערים שני לביתם יקחו כי לאישה, רא"ל אשת אמרה לישיבה, הבנים בנסוע

לעשותו. וימהר רא"ל בעיני שהוטב מה בביתם, בהיותם בניהם מזונות להם שעלה תמורת תורה

בלימודם. ומצליחים בישיבה לומדים בניהם כי אורח, עובר מפי ההורים שמעו זמן איזה כעבור

הנערים החזקת ובזכות כנסיות להבתי מים הספקת בזכות אשר באמונה הם יודעים ואשתו הרא"ל
החסד על והודי' שבח ויתנו ויודו הקדושה. בתורתו בניהם עיני ויאיר עליהם השי"ת ריחם הלומדים,

הק'. בעבודתו לבבם ולהעיר הקדושה, בתורתו בניהם עיני לפקוח אתם עשה אשר הגדול

דג כי וירא חביתו, את למלאות הנהר מן מים דולה ליפא אליעזר ור' הי', שבת וערב היום ויהי

הדג, על וישמח מאד. פרנסתו נתצמצמה כי שלחנו על עלו לא ובשר דגים אשר שבתות וזה בהדלי,

שבת. לכבוד לעשותה לאשתו ויתנה לביתו ויביאה

נתחה הבית ובעלת שבת, לכבוד בשרם את לרחוץ הלכו חניכיהם הנערים ושני ליפא אליעזר ר'

מאד. ותתבהל לעיני', טוב אבן ויתנוצץ הדג בטן בפתחה ויהי הדג, את

ול וישאלה מאד. עגומה אשתו את מצא המרחץ, מבית והנערים רא"ל לו,כששב להגיד רצתה א

המתפרנס האיש אשר מלמד גדלי' ר' מפי שמעת אשר את לי הגדת אתה לו: אמרה כן אחרי אבל

הבא בעולם לו וטוב הזה בעולם לו אשרי כפיו ומשבחת25מיגיע השי"ת את מברכת הנני עת ובכל ,

הנהר אל אתך ללכת אני גם חפצתי פעמים וכמה כפיך, ביגיע כשרה פרנסה לנו נתן אשר על אותו

כזו. מלאכה לעשות צריכה אינה אשה כי ואמרת מים, לשאוב לך לעזור
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ידך לשלוח ותבחר הנכבדה, בעבודתך תמאס כי יראה הנני – רוח בעצבון האשה אומרת – ועתה

כשרה. פרנסה היא זמן בכל לא אשר וקנין, במסחר

יודעת הלא כזה, דבר דעתה על עלתה היום זה מה כי לה, ויאמר אשתו, דברי על רא"ל ויתמה

יעזוב כי בלבה, מורא עלתה סיבה ובאיזה בהם, ומיאן שונים, מסחרים לו הציעו פעמים כמה אשר היא
וקנין. במסחר ויחליפה פרנסתו את

המציאה אודות על הרא"ל וכשמוע הדגה. בבטן יקרה אבן מצאה כי לאישה, האשה ותספר

המאורע גדלי', ר' המלמד מאת שמע אשר הסיפור את בזכרו לבו, אל התעצב הטוב האבן ובראותו

עדן. בגן אשר שלחנו מעל זהב רגל לו נתנו השמים מן אשר התנא, עם שהי'

קודש, שבת הטוב, האורח יבוא שעה בעוד הנה לו: ותאמר התעצב, אישה אשר האשה וכראות

לעשות. מה נתייעץ השבת ואחר מלבך עצב כל הסר
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תרצ"ה אייר ב' ב"ה

ווארשא

שי' משה מו"ה הנכבד התלמיד אל

וברכה. שלום

אחד אצל קיבל חינוכו כי במכתבו האמרו לקרוא נהניתי

אצלו ונחקק יצ"ו תו"א בישיבת למד ואח"כ שי' מתלמידנו

בזה. סדר ומבקש במתינות ותפלה החסידות בלימוד התשוקה

האם החסידות, בלימוד ידיעתו מדת הוא כמה יודע אינני

אבל עליו, יכבד בעצמו שהלימוד או לעצמו, ללמוד הוא יכול

בהם שיש בהקונטרסים הנדפסים המאמרים הנה אופן בכל

לעצמו. ללמוד ביכולתו בודאי קלים מאמרים

להסביר לו שיוצרך ללמוד מי עם חבר לו שיהי' וטוב

יותר, מובן יהי' שהענין מועיל שמסבירים מה דזה לזולתו

מתיישב אז הנה בהענין ומדברים לזולתו שמסבירים דבזה

ולב. במוח הענין

ענינא וסליק שורות איזה לימוד אחר אשר הוא ונחוץ

איזה בלימוד דנגלה בהלימוד כמו אויסריידין עליו, לחזור

בעל איבער מען רעדט שורות בכמה העולה ענין כל אשר סוגיא

כל אשר חסידות בלימוד גם להיות צריך וכן ובנגון, בקול פה

הפרק ובסוף עליו, לחזור צריכים שורות באיזה הנלמד ענין

ההוא. בהפרק שנאמר מה כל את אויסריידין לחזור צריכים

וחוש כשרון בעלי נמצא בהישיבה שי' חביריו בין בטח

הנה וחוש שכל בעל שהוא מי כי שכלי, ענין להבין שיכולים

לזה, שיומשך בהכרח חסידות של ענין איזה שומע כאשר

ימצאו בעזה"י אז עמהם וילמוד שנים או אחד ימצא וכאשר

וענג. נחת

להיות צריך החול ימי כל כלל בדרך הנה בתפלה הסדר

ראשון בפסוק ולכוין המלות פירוש לשמוע במתינות התפלה

ההכנה הקדמת עפ"י רק אפשר דזה ראשונה ובפרשה דק"ש

התעוררות איזה עכ"פ שיהי' ק"ש, בברכת עכ"פ במקצת

ישראל. שמע לאמירת

ארוכה שעה במתינות להתפלל צריכים בשבת אמנם

עליו ולחזור במוחו, שישנו חסידות של ענין באיזה להתבונן

אשר נאה ציור באיזה הסתכלות ענין כמו שהוא במחשבה,

כך כל כמו"כ הנה ההוא, הציור יופי על יתפעל וממילא מאליו

ויחזור דעתו בהעמקת בו ויתבונן שיודעו, בהענין יחשוב

שאומר התפלה הדברי וממילא מאליו אשר עד ויתבונן

או דזמרה בפסוקי ושבח בתהלה אם דלבא, מעומקא יוצאים

ק"ש. בברכת רחמים בבקשת

בעולם ועיכוב מניעה שום עם להתחשב להביט צריך אין

קבועה שעה ויום יום בכל ללמוד זאת בהנהגתו ויתנהג כלל,

התורה בלימוד ויעסוק במתינות ויתפלל חסידות, דברי

בגו"ר. בעזרו יהי' והשי"ת בהתמדה,

שי' הרש"ז הרה"ג עם להתראות קרובות לעתים ישתדל

ולו להם המוכשר זמן איזה ולקבוע שי' הר"א הרה"ג ועם

מה וכל התעוררות, דברי לשמוע והעיקר מאמר איזה ללמוד

במוחו יוחקק אשר עד פעמים כמה עליהם יחזור מהם שישמע

מלימוד ומעכב מונע כל מאתו יסיר השי"ת בלבבו, ויוקבע

בתורה לשקוד בעזרו ויהי' במתינות ומהתפלה חסידות דברי

שמים. ויראת

בזה. חפצם למלאות יכול זופעצע לבישת בדבר ושאלתו

ומהות ובחסידות, בנגלה בהוה למודו הוא מה יודיע

ק"ש בדבר אצלו הסדר הוא ואיך בהישיבה, שלו שי' החברים

נוהגים. איך מקוה ובדברי שעה"מ,
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ידך לשלוח ותבחר הנכבדה, בעבודתך תמאס כי יראה הנני – רוח בעצבון האשה אומרת – ועתה

כשרה. פרנסה היא זמן בכל לא אשר וקנין, במסחר

יודעת הלא כזה, דבר דעתה על עלתה היום זה מה כי לה, ויאמר אשתו, דברי על רא"ל ויתמה

יעזוב כי בלבה, מורא עלתה סיבה ובאיזה בהם, ומיאן שונים, מסחרים לו הציעו פעמים כמה אשר היא
וקנין. במסחר ויחליפה פרנסתו את

המציאה אודות על הרא"ל וכשמוע הדגה. בבטן יקרה אבן מצאה כי לאישה, האשה ותספר

המאורע גדלי', ר' המלמד מאת שמע אשר הסיפור את בזכרו לבו, אל התעצב הטוב האבן ובראותו

עדן. בגן אשר שלחנו מעל זהב רגל לו נתנו השמים מן אשר התנא, עם שהי'

קודש, שבת הטוב, האורח יבוא שעה בעוד הנה לו: ותאמר התעצב, אישה אשר האשה וכראות

לעשות. מה נתייעץ השבת ואחר מלבך עצב כל הסר
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תרצ"ה אייר ב' ב"ה

ווארשא

שי' משה מו"ה הנכבד התלמיד אל

וברכה. שלום

אחד אצל קיבל חינוכו כי במכתבו האמרו לקרוא נהניתי

אצלו ונחקק יצ"ו תו"א בישיבת למד ואח"כ שי' מתלמידנו

בזה. סדר ומבקש במתינות ותפלה החסידות בלימוד התשוקה

האם החסידות, בלימוד ידיעתו מדת הוא כמה יודע אינני

אבל עליו, יכבד בעצמו שהלימוד או לעצמו, ללמוד הוא יכול

בהם שיש בהקונטרסים הנדפסים המאמרים הנה אופן בכל

לעצמו. ללמוד ביכולתו בודאי קלים מאמרים

להסביר לו שיוצרך ללמוד מי עם חבר לו שיהי' וטוב

יותר, מובן יהי' שהענין מועיל שמסבירים מה דזה לזולתו

מתיישב אז הנה בהענין ומדברים לזולתו שמסבירים דבזה

ולב. במוח הענין

ענינא וסליק שורות איזה לימוד אחר אשר הוא ונחוץ

איזה בלימוד דנגלה בהלימוד כמו אויסריידין עליו, לחזור

בעל איבער מען רעדט שורות בכמה העולה ענין כל אשר סוגיא

כל אשר חסידות בלימוד גם להיות צריך וכן ובנגון, בקול פה

הפרק ובסוף עליו, לחזור צריכים שורות באיזה הנלמד ענין

ההוא. בהפרק שנאמר מה כל את אויסריידין לחזור צריכים

וחוש כשרון בעלי נמצא בהישיבה שי' חביריו בין בטח

הנה וחוש שכל בעל שהוא מי כי שכלי, ענין להבין שיכולים

לזה, שיומשך בהכרח חסידות של ענין איזה שומע כאשר

ימצאו בעזה"י אז עמהם וילמוד שנים או אחד ימצא וכאשר

וענג. נחת

להיות צריך החול ימי כל כלל בדרך הנה בתפלה הסדר

ראשון בפסוק ולכוין המלות פירוש לשמוע במתינות התפלה

ההכנה הקדמת עפ"י רק אפשר דזה ראשונה ובפרשה דק"ש

התעוררות איזה עכ"פ שיהי' ק"ש, בברכת עכ"פ במקצת

ישראל. שמע לאמירת

ארוכה שעה במתינות להתפלל צריכים בשבת אמנם

עליו ולחזור במוחו, שישנו חסידות של ענין באיזה להתבונן

אשר נאה ציור באיזה הסתכלות ענין כמו שהוא במחשבה,

כך כל כמו"כ הנה ההוא, הציור יופי על יתפעל וממילא מאליו

ויחזור דעתו בהעמקת בו ויתבונן שיודעו, בהענין יחשוב

שאומר התפלה הדברי וממילא מאליו אשר עד ויתבונן

או דזמרה בפסוקי ושבח בתהלה אם דלבא, מעומקא יוצאים

ק"ש. בברכת רחמים בבקשת

בעולם ועיכוב מניעה שום עם להתחשב להביט צריך אין

קבועה שעה ויום יום בכל ללמוד זאת בהנהגתו ויתנהג כלל,

התורה בלימוד ויעסוק במתינות ויתפלל חסידות, דברי

בגו"ר. בעזרו יהי' והשי"ת בהתמדה,

שי' הרש"ז הרה"ג עם להתראות קרובות לעתים ישתדל

ולו להם המוכשר זמן איזה ולקבוע שי' הר"א הרה"ג ועם

מה וכל התעוררות, דברי לשמוע והעיקר מאמר איזה ללמוד

במוחו יוחקק אשר עד פעמים כמה עליהם יחזור מהם שישמע

מלימוד ומעכב מונע כל מאתו יסיר השי"ת בלבבו, ויוקבע

בתורה לשקוד בעזרו ויהי' במתינות ומהתפלה חסידות דברי

שמים. ויראת

בזה. חפצם למלאות יכול זופעצע לבישת בדבר ושאלתו

ומהות ובחסידות, בנגלה בהוה למודו הוא מה יודיע

ק"ש בדבר אצלו הסדר הוא ואיך בהישיבה, שלו שי' החברים

נוהגים. איך מקוה ובדברי שעה"מ,
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:çaænäçäçðnä úìqî Böî÷a epnî íéøäå ©¦§¥«©§¥¦¸¦¤¹§ª§À¦³Ÿ¤©¦§¨Æ

äçðnä-ìr øLà äðálä-ìk úàå dðîMîe¦©§½̈§¥Æ¨©§Ÿ½̈£¤−©©¦§®̈
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:äeìëàé ãrBî-ìäà øöça Lã÷ íB÷îaéàì §¨´¨½Ÿ©«£©¬«Ÿ¤¥−«Ÿ§«¨³Ÿ

Lã÷ éMàî dúà ézúð í÷ìç õîç äôàú¥«¨¤Æ¨¥½¤§¨²¨©¬¦Ÿ−̈¥«¦¨®³Ÿ¤
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‰ÏBÚ‰ ˙¯Bz ˙‡Ê(ב (ו, …«»»

ÈÏel‡ ,‚‰B� Ôa¯˜ ÔÈ‡Â Lc˜n‰Œ˙Èa ·¯ÁL t"Ú‡L ,EÚÈ„B‰Â¿ƒ¬∆««ƒ∆»«≈«ƒ¿»¿≈»¿»≈ƒ≈

Ì‡ . . „ÓBÚ ÌÏBÚ‰ ‰È‰ ‡Ï - ˙B�a¯w‰ ¯„Òa ÔÈ¯BwL ˙B˜B�Èz‰«ƒ∆ƒ¿≈∆«»¿»…»»»»≈ƒ

- ˙B�a¯˜ ˙L¯Ùa ÔÈ�BLÂ ‰ÏBÚ ˙L¯Ùa ÌÈ¯B˜Â ÌÈ˜ÒBÚ Ìz‡«∆¿ƒ¿ƒ¿»»«»¿ƒ¿»»«»¿»

¯Ó‡pL ,È�ÙÏ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ÌÈ·È¯˜Ó Ìz‡ el‡k ÌÎÈÏÚ È�‡ ‰ÏÚÓ«¬∆¬ƒ¬≈∆¿ƒ«∆«¿ƒƒ»¿«»¿»«∆∆¡«

"‰ÏBÚ‰ ˙¯Bz ˙‡Ê"(תנחומא) …«»»

היא הּקרּבנֹות, הקרבת ׁשל ׁשּמעלתּה החסידּות, ּבתֹורת ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָֻמסּבר

ׁשחיטת - ּגׁשמית ּפעּלה ׁשהיא ּדוקא אּלא הרּוחנית, ּבעבֹודה ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹֻלא

הּקּב"ה ׁשל ּבחירתֹו את מבּטא ׁשּזה הּמזּבח. ע"ג ּגׁשמית ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבהמה

מּפני אּלא יׂשראל, ׁשל הרּוחנּיֹות מעלֹותיהם מּצד לא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּביׂשראל,

הּקׁשר את מּביע ּגׁשמי מעׂשה לכן הּקּב"ה. ׁשל החפׁשי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָרצֹונֹו

ליׂשראל. הּקּב"ה ּבין ְְִֵֵֶַָָָָֹהעמק

ׁש'אילּולי אֹומר הּמדרׁש מּדּוע להבין נּוכל ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָעלּֿפיֿזה

˙B˜B�Èz‰ּכי עֹומד', העֹולם היה לא - הּקרּבנֹות ּבסדר ׁשּקֹורין «ƒְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

הּלּמּוד הּוא הּדגׁש עּקר הּקרּבנֹות, ּתֹורת את לֹומד מבּגר ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻּכׁשאדם

קֹורא ילד ּכאׁשר ואּלּו רּוחנית. ּפעּלה ּבעּקר ׁשּזה הענין, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻוהבנת

וכל ּבענין, ּכלל ּומבין יֹודע אינֹו עדין הּוא הּקרּבנֹות, ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָּבפרׁשת

ּגׁשמית. ּפעּלה היא הּקרּבנֹות ּפרׁשת ּבקריאת ְְְְְִִִִַַַַָָָָָָֻֻּפעּלתֹו
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ÔLc‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Â .ÁaÊn‰ Ïˆ‡ BÓNÂ . . ÔLc‰ ˙‡ ÌÈ¯‰Â¿≈ƒ∆«∆∆¿»≈∆«ƒ¿≈«¿ƒ∆«∆∆

¯B‰Ë ÌB˜Ó Ï‡ ‰�ÁnÏ ıeÁÓ Ï‡(גֿד (ו, ∆ƒ««¬∆∆»»

העֹולם ׁשל זּכּוכֹו את מסּמלת הּמזּבח על הּקרּבן חלקי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׂשרפת

חלקי לׁשנים: הם נחלקים ּכללי ּבאפן לקדּׁשה. והעלאתֹו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻהּגׁשמי,

הּזּכים החלקים את מסּמלים הם ּכליל, ׁשּנׂשרפים ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּקרּבן

מצוה. ּתׁשמיׁשי ּכמֹו מהּקדּׁשה, חלק להיֹות ׁשּנהפכים ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשּבעֹולם,

הּגס החלק את מסּמל הּקרּבן, מן ׁשּנׁשאר האפר זאת, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻלעּמת

הּיהּודי את מׁשּמׁש ורק לקדּׁשה, לעלֹות יכֹול ׁשאינֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּבעֹולם,

אחרים. ְֲִִִֵָלצרכים

מצות את מקּימים ׁשּבֹו אפר יׁש לׁשנים, ּגם נחלק עצמֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהאפר

"אצל נׁשאר הּוא א הּמזּבח, מן מסּלק האפר הּדׁשן', ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻ'ּתרּומת

הֹופכים ׁשאינם העֹולם חלקי אּלּו לּמזּבח, קרֹוב - ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּמזּבח"

לעניני מׁשּמׁשים ׁשהם ּבהם רֹואים א מהּקדּׁשה, חלק ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻלהיֹות

הּדׁשן', 'הֹוצאת מצות את מקּימים ׁשּבֹו אפר יׁש ואּלּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻקדּׁשה.

ּכלל נראה אינֹו ּפניו על לּמחנה, מחּוץ אל מּוצא זה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָאפר

להביא היא הּסֹופית הּמּטרה ּבֹו ּגם א קדּׁשה, לעניני ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֻׁשּמֹועיל

קדּׁשה. לעניני ְְְְִֵֶֶָֻּתֹועלת
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ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„‚a L·ÏÂ ÂÈ„‚a ˙‡ ËLÙe(ד (ו, »«∆¿»»¿»«¿»ƒ¬≈ƒ

ÔLc‰ ˙‡ˆB‰a CÏÎÏÈ ‡lL - ı¯‡ C¯c ‡l‡ ,‰·BÁ BÊ ÔÈ‡≈»∆»∆∆∆∆∆…¿«¿≈¿»««∆∆

„ÈÓz Ô‰a LnLÓ ‡e‰L ÌÈ„‚a(רש"י) ¿»ƒ∆¿«≈»∆»ƒ

ליּׁשב ויׁש חֹובה? זֹו ׁשאין לרׁש"י מּנין הרמּב"ן: ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהקׁשה
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Bì dúà áéø÷nä ïäkì úáçî-ìrå úLçøná©©§¤−¤§©©«£©®©Ÿ¥²©©§¦¬Ÿ−̈¬
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:åéçàk Léà äéäz ïøäàô ©«£²Ÿ¦«§¤−¦¬§¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(134 'r d"kg zegiyÎihewl)

ÔLc‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Â .ÁaÊn‰ Ïˆ‡ BÓNÂ . . ÔLc‰ ˙‡ ÌÈ¯‰Â¿≈ƒ∆«∆∆¿»≈∆«ƒ¿≈«¿ƒ∆«∆∆

¯B‰Ë ÌB˜Ó Ï‡ ‰�ÁnÏ ıeÁÓ Ï‡(גֿד (ו, ∆ƒ««¬∆∆»»

העֹולם ׁשל זּכּוכֹו את מסּמלת הּמזּבח על הּקרּבן חלקי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׂשרפת

חלקי לׁשנים: הם נחלקים ּכללי ּבאפן לקדּׁשה. והעלאתֹו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻהּגׁשמי,

הּזּכים החלקים את מסּמלים הם ּכליל, ׁשּנׂשרפים ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּקרּבן

מצוה. ּתׁשמיׁשי ּכמֹו מהּקדּׁשה, חלק להיֹות ׁשּנהפכים ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשּבעֹולם,

הּגס החלק את מסּמל הּקרּבן, מן ׁשּנׁשאר האפר זאת, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻלעּמת

הּיהּודי את מׁשּמׁש ורק לקדּׁשה, לעלֹות יכֹול ׁשאינֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻׁשּבעֹולם,

אחרים. ְֲִִִֵָלצרכים

מצות את מקּימים ׁשּבֹו אפר יׁש לׁשנים, ּגם נחלק עצמֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהאפר

"אצל נׁשאר הּוא א הּמזּבח, מן מסּלק האפר הּדׁשן', ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻ'ּתרּומת

הֹופכים ׁשאינם העֹולם חלקי אּלּו לּמזּבח, קרֹוב - ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּמזּבח"

לעניני מׁשּמׁשים ׁשהם ּבהם רֹואים א מהּקדּׁשה, חלק ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻלהיֹות

הּדׁשן', 'הֹוצאת מצות את מקּימים ׁשּבֹו אפר יׁש ואּלּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻקדּׁשה.

ּכלל נראה אינֹו ּפניו על לּמחנה, מחּוץ אל מּוצא זה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָאפר

להביא היא הּסֹופית הּמּטרה ּבֹו ּגם א קדּׁשה, לעניני ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֻׁשּמֹועיל

קדּׁשה. לעניני ְְְְִֵֶֶָֻּתֹועלת
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:øNa ìëàé øBäè-ìk øNaäå óøOé Làa ìëàé¥«¨¥½¨¥−¦¨¥®§©̧¨½̈¨¨−Ÿ©¬¨¨«

ëøLà íéîìMä çáfî øNa ìëàz-øLà Lôpäå§©¤¹¤£¤Ÿ©´¨À̈¦¤³©©§¨¦Æ£¤´
àåää Lôpä äúøëðå åéìr Búàîèå ýåýéì©«Ÿ̈½§ª§¨−¨¨®§¦§§¨²©¤¬¤©¦−

:äénrîàëíãà úàîèa àîè-ìëa òbú-ék Lôðå ¥«©¤«¨§¤¹¤¦«¦©´§¨¨¥À§ª§©³¨¨Æ
ìëàå àîè õ÷L-ìëa Bà äàîè äîäáa | Bà́¦§¥¨´§¥À̈µ§¨¤´¤¨¥½§¨©²
Lôpä äúøëðå ýåýéì øLà íéîìMä çáæ-øNaî¦§©¤¬©©§¨¦−£¤´©«Ÿ̈®§¦§§¨²©¤¬¤

:äénrî àåääáë:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå ©¦−¥«©¤«¨©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
âëáNëå øBL áìç-ìk øîàì ìûøNé éða-ìà øac©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ¨¥¹¤¬§¤²¤

:eìëàú àì æråãëäNré äôøè áìçå äìáð áìçå ¨¥−¬ŸŸ¥«§¥³¤§¥¨Æ§¥´¤§¥½̈¥«¨¤−
:eäìëàú àì ìëàå äëàìî-ìëìäëìëà-ìk ék §¨§¨¨®§¨−Ÿ¬Ÿ«Ÿ§ª«¦µ¨Ÿ¥´

ýåýéì äMà äpnî áéø÷é øLà äîäaä-ïî áìç¥½¤¦©̧§¥½̈£¤̧©§¦¬¦¤²¨¦¤−©«Ÿ̈®
:äénrî úìëàä Lôpä äúøëðååëàì íc-ìëå §¦§§¨²©¤¬¤¨«Ÿ¤−¤¥«©¤«¨§¨¨Æ´Ÿ
ìå óBòì íëéúáLBî ìëa eìëàú:äîäaæë-ìk «Ÿ§½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®¨−§©§¥¨«¨

àåää Lôpä äúøëðå íc-ìk ìëàz-øLà Lôð¤−¤£¤Ÿ©´¨¨®§¦§§¨²©¤¬¤©¦−
:äénrîôçë:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåèëøac ¥«©¤«¨©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥²

åéîìL çáæ-úà áéø÷nä øîàì ìûøNé éða-ìà¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ©©§¦º¤¤³©§¨¨Æ
:åéîìL çáfî ýåýéì Bðaø÷-úà àéáé ýåýéììåéãé ©«Ÿ̈½¨¦¯¤¨§¨²©«Ÿ̈−¦¤¬©§¨¨«¨¨´

äæçä-ìr áìçä-úà ýåýé éMà úà äðéàéáz§¦¤½¨¥−¦¥´§Ÿ̈®¤©¥³¤©¤«¨¤Æ
éðäì äæçä úà epàéáé:ýåýé éðôì äôeðz Búà ó §¦¤½¥´¤«¨¤À§¨¦¬Ÿ²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

àìäæçä äéäå äçaænä áìçä-úà ïäkä øéè÷äå§¦§¦¯©Ÿ¥²¤©¥−¤©¦§¥®¨§¨¨Æ¤«¨¤½
:åéðáìe ïøäàìáìäîeøú eðzz ïéîiä ÷BL úàå §©«£−Ÿ§¨¨«§¥Æ´©¨¦½¦§¬§−̈

:íëéîìL éçáfî ïäkìâìíc-úà áéø÷nä ©Ÿ¥®¦¦§¥−©§¥¤«©©§¦º¤©¯
÷BL äéäú Bì ïøäà éðaî áìçä-úàå íéîìMä©§¨¦²§¤©¥−¤¦§¥´©«£®Ÿ¯¦«§¤²¬

:äðîì ïéîiäãì÷BL | úàå äôeðzä äæç-úà ék ©¨¦−§¨¨«¦Á¤£¥̧©§¹̈§¥´´
éçáfî ìàøNé-éða úàî ézç÷ì äîeøzä©§À̈¨©̧§¦Æ¥¥´§¥«¦§¨¥½¦¦§¥−
-÷çì åéðáìe ïäkä ïøäàì íúà ïzàå íäéîìL©§¥¤®¨«¤¥´ÂŸÂ̈§©«£¸Ÿ©Ÿ¥³§¨¨Æ§¨

:ìàøNé éða úàî íìBòäìïøäà úçLî úàæ ½̈¥¥−§¥¬¦§¨¥«´Ÿ¦§©³©«£ŸÆ
ïäëì íúà áéø÷ä íBéa ýåýé éMàî åéða úçLîe¦§©´¨½̈¥«¦¥−§Ÿ̈®§Æ¦§¦´Ÿ½̈§©¥−

:ýåýéìåìBçLî íBéa íäì úúì ýåýé äeö øLà ©«Ÿ̈«Â£¤Â¦¨̧§Ÿ̈¹¨¥´¨¤À§Æ¨§´
:íúøãì íìBò úwç ìûøNé éða úàî íúàæìúàæ Ÿ½̈¥¥−§¥´¦§¨¥®ª©¬−̈§«ŸŸ¨«´Ÿ

íéàelnìå íLàìå úàhçìå äçðnì äìòì äøBzä©À̈¨«Ÿ¨Æ©¦§½̈§©«©−̈§¨«¨¨®§©̧¦¦½
ìe:íéîìMä çáæçìøäa äLî-úà ýåýé äeö øLà §¤−©©§¨¦«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤−§©´

-úà áéø÷äì ìûøNé éða-úà Búeö íBéa éðéñ¦¨®§¸©Ÿ¹¤§¥´¦§¨¥À§©§¦¯¤
:éðéñ øaãîa ýåýéì íäéðaø÷ô ¨§§¥¤²©«Ÿ̈−§¦§©¬¦¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(1 'r f"lg zegiyÎihewl)

ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„‚a L·ÏÂ ÂÈ„‚a ˙‡ ËLÙe(ד (ו, »«∆¿»»¿»«¿»ƒ¬≈ƒ

ÔLc‰ ˙‡ˆB‰a CÏÎÏÈ ‡lL - ı¯‡ C¯c ‡l‡ ,‰·BÁ BÊ ÔÈ‡≈»∆»∆∆∆∆∆…¿«¿≈¿»««∆∆

„ÈÓz Ô‰a LnLÓ ‡e‰L ÌÈ„‚a(רש"י) ¿»ƒ∆¿«≈»∆»ƒ

ליּׁשב ויׁש חֹובה? זֹו ׁשאין לרׁש"י מּנין הרמּב"ן: ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהקׁשה



iyyקע ,iying ,iriax - g - ev zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

לצּוֹות צרי היה הּבגדים, את להחליף חֹובה היתה אם ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָּבפׁשטּות,

הרגילים מהּבגדים חׁשּובים ּפחֹות ּבגדים ׁשל נֹוסף סט ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָלהכין

מׁשמע - ּכ על מיחד צּוּוי ׁשאין ּומּזה הּדׁשן. להֹוצאת ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻׁשּיׁשּמׁשּו

חֹובה. ולא ארץ ּדר היא הּבגדים ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהחלפת

éòéáø
éùéîç,

çà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáç÷ ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©³
ïîL úàå íéãâaä úàå Bzà åéða-úàå ïøäà-úà¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¦½§¥Æ©§¨¦½§¥−¤´¤
íéìéàä éðL úàå úàhçä øt | úàå äçLnä©¦§¨®§¥´©´©«©À̈§¥Æ§¥´¨«¥¦½

:úBvnä ìñ úàåâçút-ìà ìä÷ä äãrä-ìk úàå §¥−©¬©©«§¥¬¨¨«¥−̈©§¥®¤¤−©
:ãrBî ìäàãBúà ýåýé äeö øLàk äLî Nriå ¬Ÿ¤¥«©©´©¤½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®

:ãrBî ìäà çút-ìà äãrä ìäwzåääLî øîàiå ©¦¨¥Æ¨«¥½̈¤¤−©¬Ÿ¤¥«©¬Ÿ¤¤−
:úBNrì ýåýé äeö-øLà øácä äæ äãrä-ìà¤¨«¥¨®¤´©¨½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−©«£«

åíúà õçøiå åéða-úàå ïøäà-úà äLî áø÷iå©©§¥´¤½¤©«£−Ÿ§¤¨¨®©¦§©¬Ÿ−̈
:íénaæèðáàa Búà øbçiå úðzkä-úà åéìr ïziå ©¨«¦©¦¥̧¨¹̈¤©ªÀŸ¤©©§³ŸŸÆ¨«©§¥½

ãôàä-úà åéìr ïziå ìérnä-úà Búà Laìiå©©§¥³ŸÆ¤©§¦½©¦¥¬¨−̈¤¨«¥®Ÿ
:Ba Bì ãtàiå ãôàä áLça Búà øbçiåçíNiå ©©§´ŸŸÀ§¥̧¤Æ¨«¥½Ÿ©¤§¬Ÿ−«©¨¬¤

-úàå íéøeàä-úà ïLçä-ìà ïziå ïLçä-úà åéìr̈−̈¤©®¤©¦¥Æ¤©½¤¤¨«¦−§¤
:íénzäèíNiå BLàø-ìr úôðönä-úà íNiå ©ª¦«©¨¬¤¤©¦§¤−¤©Ÿ®©¨̧¤

øæð áäfä õéö úà åéðt ìeî-ìà úôðönä-ìr©©¦§¤¹¤¤´¨À̈¥´¦³©¨¨Æ¥¤́
ö øLàk Lãwä:äLî-úà ýåýé äeéäLî çwiå ©½Ÿ¤©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©¦©³¤Æ

-ìk-úàå ïkLnä-úà çLîiå äçLnä ïîL-úà¤¤´¤©¦§½̈©¦§©¬¤©¦§−̈§¤¨
:íúà Lc÷éå Ba-øLààéòáL çaænä-ìr epnî æiå £¤®©§©¥−Ÿ¨«©©¬¦¤²©©¦§¥−©¤´©

-úàå åéìk-ìk-úàå çaænä-úà çLîiå íéîrt§¨¦®©¦§©̧¤©¦§¥¹©§¤¨¥À̈§¤
:íLc÷ì Bpk-úàå øikäáéìr äçLnä ïîMî ÷öiå ©¦²Ÿ§¤©−§©§¨«©¦ŸÆ¦¤´¤©¦§½̈©−

:BLc÷ì Búà çLîiå ïøäà LàøâéäLî áø÷iå ´Ÿ©«£®Ÿ©¦§©¬Ÿ−§©§«©©§¥̧¤¹
èðáà íúà øbçiå úðzk íLaìiå ïøäà éða-úà¤§¥´©«£ÀŸ©©§¦¥³ª¢ŸÆ©©§³ŸŸ¨Æ©§¥½
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk úBòaâî íäì Láçiå©©«£¬¨¤−¦§¨®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(5 'r f"lg zegiyÎihewl)

ÂÈ„‚a ˙‡ ËLÙe .ÁaÊn‰ Ïˆ‡ BÓNÂ . . ÔLc‰ ˙‡ ÌÈ¯‰Â¿≈ƒ∆«∆∆¿»≈∆«ƒ¿≈«»«∆¿»»

‰�ÁnÏ ıeÁÓ Ï‡ ÔLc‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„‚a L·ÏÂ(גֿד (ו, ¿»«¿»ƒ¬≈ƒ¿ƒ∆«∆∆∆ƒ««¬∆

CÎÏ ,Ba¯Ï ÒBk Ô‰a ‚ÊÓÈ Ï‡ - Ba¯Ï ‰¯„˜ Ô‰a ÏMaL ÌÈ„‚a¿»ƒ∆ƒ≈»∆¿≈»¿««ƒ¿…»∆¿«¿»

Ô‰Ó ÔÈ˙eÁt - "ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„‚a L·ÏÂ"(רש"י) ¿»«¿»ƒ¬≈ƒ¿ƒ≈≈

מּדּוע הּדׁשן, מּתרּומת ּפחּותה ּפעּלה היא הּדׁשן הֹוצאת ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֻאם

ׁשּיעׂשּו יֹותר מתאים לכאֹורה הּפעּלֹות? ׁשּתי את עֹוׂשה ּכהן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻאֹותֹו

הֹוראה מּכ וללמד ליּׁשב, ויׁש ׁשֹונים? ּכהנים ׁשני ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָֹֹעלֿידי

וכל לּבֹורא, ּגמּור ּבבּטּול הּוא האדם ּכאׁשר האדם: ְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָָָּבעבֹודת

אם אצלֹו הבּדל אין ה', רצֹון את למּלא היא ּפעּלֹותיו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻמּטרת

הּוא - לעׂשֹות צרי ּבאם ּפחּותה, אֹו חׁשּובה ׁשעֹוׂשה ְְְֲֲִִֶֶַַָָָָֻהּפעּלה

ׁשאחת למרֹות העבֹודֹות, ׁשּתי את לעׂשֹות הּכהן יכֹול לכן ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹעֹוׂשה.

ּכלּפי הּכהן ׁשל מּבטֹו נקּודת ׁשּמּצד מּפני ּבּמעלה, ּפחּותה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹמהן

הּפעּלֹות. ׁשּתי ּבין הבּדל אין ְְְֵֵֵֵֶַַָָֻהּקּב"ה

éùéîçãéåéðáe ïøäà Cîñiå úàhçä øt úà Lbiå©©¥¾¥−©´©«©¨®©¦§¸Ÿ©«£³Ÿ¨¨Æ
:úàhçä øt Làø-ìr íäéãé-úàåèçwiå èçLiå ¤§¥¤½©−Ÿ©¬©«©¨«©¦§À̈©¦©̧

áéáñ çaænä úBðø÷-ìr ïziå ícä-úà äLî¤³¤©¨ÆÂ©¦¥Â©©§¸©¦§¥³©¨¦Æ
-ìà ÷öé ícä-úàå çaænä-úà àhçéå Bòaöàa§¤§¨½©§©¥−¤©¦§¥®©§¤©À̈¨©Æ¤

:åéìr øtëì eäLc÷éå çaænä ãBñéæè-úà çwiå §´©¦§¥½©©§©§¥−§©¥¬¨¨«©¦©À¤
ãákä úøúé úàå áøwä-ìr øLà áìçä-ìk̈©¥»¤»£¤´©©¤¼¤¼§¥ÆŸ¤´¤©¨¥½
äLî øè÷iå ïäaìç-úàå úéìkä ézL-úàå§¤§¥¬©§¨−Ÿ§¤¤§§¤®©©§¥¬¤−

:äçaænäæé-úàå BøNa-úàå Bøò-úàå øtä-úàå ©¦§¥«¨§¤©¨³§¤ŸÆ§¤§¨´§¤
ýåýé äeö øLàk äðçnì õeçî Làa óøN BLøt¦§½¨©´¨¥½¦−©©«£¤®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úàçéïøäà eëîñiå äìòä ìéà úà áø÷iå ¤¤«©©§¥¾¥−¥´¨«Ÿ®̈©¦§§º©«£¯Ÿ
:ìéàä Làø-ìr íäéãé-úà åéðáeèé÷øæiå èçLiå ¨¨²¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦©¦§¨®©¦§¸Ÿ

çaænä-ìr ícä-úà äLî:áéáñëìéàä-úàå ¤¯¤©¨²©©¦§¥−©¨¦«§¤̧¨©½¦
-úàå Làøä-úà äLî øè÷iå åéçúðì çzð¦©−¦§¨¨®©©§¥³¤Æ¤¨½Ÿ§¤

:øãtä-úàå íéçúpäàëíérøkä-úàå áøwä-úàå ©§¨¦−§¤©¨«¤§¤©¤¬¤§¤©§¨©−¦
äçaænä ìéàä-ìk-úà äLî øè÷iå íéna õçø̈©´©¨®¦©©§¥Á¤̧¤¨¨©¹¦©¦§¥À¨
øLàk ýåýéì àeä äMà ççéð-çéøì àeä äìòŸ¨̧³§¥«©¦¸Ÿ©Æ¦¤¬Æ©«Ÿ̈½©«£¤²

:äLî-úà ýåýé äeö¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(217 'r `"g zegiy ihewl)

‰aÎ˙ ‡Ï ÁaÊn‰ ÏÚ „˜ez „ÈÓz L‡(ו (ו, ≈»ƒ«««ƒ¿≈«…ƒ¿∆

‰‡ÓËa eÏÈÙ‡ - „ÈÓz ,˙aLa eÏÈÙ‡ - „ÈÓzיומא (ירושלמי »ƒ¬ƒ¿«»»ƒ¬ƒ¿À¿»

ה"ו) פ"ד

האדם. ׁשל לּבֹו על מרּמז ׁשהּמזּבח החסידּות ּבתֹורת ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹמבאר

הּבֹוערת לּקּב"ה וההתלהבּות הּתׁשּוקה על רֹומזת ּתמיד ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָואׁש

הֹוראה ללמד נּתן הּירּוׁשלמי מּדברי אדם. ּכל ׁשל ּבלּבֹו ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָָֹּתמיד

העֹולם, מעניני התנּתקּות מׁשמעּותּה - ׁשּבת האדם: ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָָָּבעבֹודת

לחׁשב יכֹול ּכזה ּבמּצב רּוחנּיים. לענינים ורק א ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָֹוהתחּברּות

הּקּב"ה. אל להתקרב ׁשּבלּבֹו והּתׁשּוקה לּלהט זקּוק ׁשאינֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהאדם

נמצא ּכׁשהאדם ּגם ּבׁשּבת, אפילּו - ּתמיד אׁש הּתֹורה, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָאֹומרת

ּגם ּבֹו לבער צריכה העֹולם, מעניני ּומנּתק רּוחנית ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֹֻּבהתעּלּות

הּגרּוע הּמּצב הּוא - טמאה ּותׁשּוקה. התלהבּות ְְְְֲִִִַַַַַָָָָֻּבחיצֹונּיּות

הּוא עלּול ּכ ואם הּקדּׁשה. מן ּגמּור ּברחּוק נמצא האדם ְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָֻּביֹותר,

להרּגיׁש צרי אינֹו ולכן הּקדּׁשה, עם הּקׁשר את ׁשאּבד ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻלחׁשב,

אׁש ּומלּמדנּו הּכתּוב ּבא ׁשּבקדּׁשה. ּבדברים והתלהבּות ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻחמימּות

צרי האדם ּביֹותר, ּגרּוע ּבמּצב ּגם ּבטמאה, אפילּו - ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָָֻּתמיד

הּירּוד. מּמּצבֹו אֹותֹו ּתרֹומם והיא הּתמיד' 'אׁש את ּבעצמֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָלעֹורר
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הּקמץ האדם. צרכי על רֹומז מּקמח, העׂשּוי הּמנחה, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹקרּבן

לתֹורה הּמקדׁש לּזמן רֹומז הּמזּבח, על ּומקטר הּמנחה מן ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָֻֻהּמּורם

- הּמנחה ׁשירי ואּלּו הּיֹום. מקצת הּנֹו ּכלל ׁשּבדר - ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָּותפּלה

ּבעניני עֹוסקים ׁשּבֹו הּזמן לׁשאר מֹורים - ּבאכילה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֻהּמּתרים

הּׁשירים, את ּומּתירה מקּדׁשת הּקמץ ׁשהקרבת ּכׁשם הּזה. ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹהעֹולם

את ּומקּדׁש מּתיר הּיֹום, ּבמׁש ּותפּלה לתֹורה הּמקדׁש הּזמן ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻּכ

טהרת על ׁשּנעׂשּו "חּלין יהיה העֹולם ּבעניני ׁשהעּסּוק הּיֹום ְְְְְֲֳִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשאר

ׁשהאדם ּגם ּכ ּבחמץ, אסּורים הּמנחה ׁשּׁשירי ּוכׁשם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹהּקדׁש".

ענוה מּתֹו לעבֹוד עליו הּזה, העֹולם ּבעניני הּיֹום ּבׁשאר ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָעֹוסק

העֹולם. לבֹורא ְְְְִֵַָָוהתּבּטלּות
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ּדוקא, נס על הּוא ּתֹודה ׁשּקרּבן לרׁש"י מּנין להקׁשֹות: ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָיׁש

לֹומר הכרח מה נס, על הּכּונה אם וגם סתם? לה' ּתֹודה ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹולא

הּוא ּתֹודה קרּבן אּלּו לֹומר: ויׁש ּבלבד? אּלּו נּסים ד' ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָּדוקא

ׁשהרי יֹום, ּכל ּתֹודה קרּבן להביא צריכים היּו לה', ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָהֹודאה

אינֹו וזה אדם. ּכל עם ורגע רגע ּבכל חסדים עֹוׂשה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהּקּב"ה

על מביאים ּתֹודה ׁשּקרּבן מפרׁש רׁש"י לכן הּדעת. על ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָמתקּבל

נּסי ד' ודוקא נס. - חריג קרּבןארּוע להביא הּצּוּוי ּכי אּלּו, ם ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָ

ירידת - יֹום ּכל ּגלּויים נּסים קרּו ׁשם הּמדּבר, לדֹור נאמר ְְְְֱִִִִִֶַַַָָָָָּתֹודה

היא ּתֹודה ּבקרּבן הּכּונה ואם וכּו', מרים ּבאר הּכבֹוד, ענני ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָהּמן,

לכן יֹום. ּכל קרּבן להביא צריכים הּמדּבר ּדֹור היּו סתם, נס ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָעל

היּו. לא הּמדּבר ׁשּבדֹור הּללּו, נּסים ד' ּדוקא מפרׁש ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹרׁש"י
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יב)

מּדּוע הענינים, ּבפנימּיּות להבין נעׂשתהיׁש אהרן מׁשיחת ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

מּכהּנתֹו ּבדרּגתּה ּפחּותה מׁשה ׁשל ׁשּכהּנתֹו אף מׁשה, ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻֻעלֿידי

ּתֹורה ּכנגד הם ואהרן ׁשּמׁשה מבאר החסידּות ּבתֹורת אהרן. ְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹׁשל
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לצּוֹות צרי היה הּבגדים, את להחליף חֹובה היתה אם ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָּבפׁשטּות,

הרגילים מהּבגדים חׁשּובים ּפחֹות ּבגדים ׁשל נֹוסף סט ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָלהכין

מׁשמע - ּכ על מיחד צּוּוי ׁשאין ּומּזה הּדׁשן. להֹוצאת ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻׁשּיׁשּמׁשּו

חֹובה. ולא ארץ ּדר היא הּבגדים ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהחלפת
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-úàå åéìk-ìk-úàå çaænä-úà çLîiå íéîrt§¨¦®©¦§©̧¤©¦§¥¹©§¤¨¥À̈§¤
:íLc÷ì Bpk-úàå øikäáéìr äçLnä ïîMî ÷öiå ©¦²Ÿ§¤©−§©§¨«©¦ŸÆ¦¤´¤©¦§½̈©−

:BLc÷ì Búà çLîiå ïøäà LàøâéäLî áø÷iå ´Ÿ©«£®Ÿ©¦§©¬Ÿ−§©§«©©§¥̧¤¹
èðáà íúà øbçiå úðzk íLaìiå ïøäà éða-úà¤§¥´©«£ÀŸ©©§¦¥³ª¢ŸÆ©©§³ŸŸ¨Æ©§¥½
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk úBòaâî íäì Láçiå©©«£¬¨¤−¦§¨®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(5 'r f"lg zegiyÎihewl)

ÂÈ„‚a ˙‡ ËLÙe .ÁaÊn‰ Ïˆ‡ BÓNÂ . . ÔLc‰ ˙‡ ÌÈ¯‰Â¿≈ƒ∆«∆∆¿»≈∆«ƒ¿≈«»«∆¿»»

‰�ÁnÏ ıeÁÓ Ï‡ ÔLc‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„‚a L·ÏÂ(גֿד (ו, ¿»«¿»ƒ¬≈ƒ¿ƒ∆«∆∆∆ƒ««¬∆

CÎÏ ,Ba¯Ï ÒBk Ô‰a ‚ÊÓÈ Ï‡ - Ba¯Ï ‰¯„˜ Ô‰a ÏMaL ÌÈ„‚a¿»ƒ∆ƒ≈»∆¿≈»¿««ƒ¿…»∆¿«¿»

Ô‰Ó ÔÈ˙eÁt - "ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„‚a L·ÏÂ"(רש"י) ¿»«¿»ƒ¬≈ƒ¿ƒ≈≈

מּדּוע הּדׁשן, מּתרּומת ּפחּותה ּפעּלה היא הּדׁשן הֹוצאת ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֻאם

ׁשּיעׂשּו יֹותר מתאים לכאֹורה הּפעּלֹות? ׁשּתי את עֹוׂשה ּכהן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻאֹותֹו

הֹוראה מּכ וללמד ליּׁשב, ויׁש ׁשֹונים? ּכהנים ׁשני ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָֹֹעלֿידי

וכל לּבֹורא, ּגמּור ּבבּטּול הּוא האדם ּכאׁשר האדם: ְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָָָּבעבֹודת

אם אצלֹו הבּדל אין ה', רצֹון את למּלא היא ּפעּלֹותיו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻמּטרת

הּוא - לעׂשֹות צרי ּבאם ּפחּותה, אֹו חׁשּובה ׁשעֹוׂשה ְְְֲֲִִֶֶַַָָָָֻהּפעּלה

ׁשאחת למרֹות העבֹודֹות, ׁשּתי את לעׂשֹות הּכהן יכֹול לכן ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹעֹוׂשה.

ּכלּפי הּכהן ׁשל מּבטֹו נקּודת ׁשּמּצד מּפני ּבּמעלה, ּפחּותה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹמהן

הּפעּלֹות. ׁשּתי ּבין הבּדל אין ְְְֵֵֵֵֶַַָָֻהּקּב"ה

éùéîçãéåéðáe ïøäà Cîñiå úàhçä øt úà Lbiå©©¥¾¥−©´©«©¨®©¦§¸Ÿ©«£³Ÿ¨¨Æ
:úàhçä øt Làø-ìr íäéãé-úàåèçwiå èçLiå ¤§¥¤½©−Ÿ©¬©«©¨«©¦§À̈©¦©̧

áéáñ çaænä úBðø÷-ìr ïziå ícä-úà äLî¤³¤©¨ÆÂ©¦¥Â©©§¸©¦§¥³©¨¦Æ
-ìà ÷öé ícä-úàå çaænä-úà àhçéå Bòaöàa§¤§¨½©§©¥−¤©¦§¥®©§¤©À̈¨©Æ¤

:åéìr øtëì eäLc÷éå çaænä ãBñéæè-úà çwiå §´©¦§¥½©©§©§¥−§©¥¬¨¨«©¦©À¤
ãákä úøúé úàå áøwä-ìr øLà áìçä-ìk̈©¥»¤»£¤´©©¤¼¤¼§¥ÆŸ¤´¤©¨¥½
äLî øè÷iå ïäaìç-úàå úéìkä ézL-úàå§¤§¥¬©§¨−Ÿ§¤¤§§¤®©©§¥¬¤−

:äçaænäæé-úàå BøNa-úàå Bøò-úàå øtä-úàå ©¦§¥«¨§¤©¨³§¤ŸÆ§¤§¨´§¤
ýåýé äeö øLàk äðçnì õeçî Làa óøN BLøt¦§½¨©´¨¥½¦−©©«£¤®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úàçéïøäà eëîñiå äìòä ìéà úà áø÷iå ¤¤«©©§¥¾¥−¥´¨«Ÿ®̈©¦§§º©«£¯Ÿ
:ìéàä Làø-ìr íäéãé-úà åéðáeèé÷øæiå èçLiå ¨¨²¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦©¦§¨®©¦§¸Ÿ

çaænä-ìr ícä-úà äLî:áéáñëìéàä-úàå ¤¯¤©¨²©©¦§¥−©¨¦«§¤̧¨©½¦
-úàå Làøä-úà äLî øè÷iå åéçúðì çzð¦©−¦§¨¨®©©§¥³¤Æ¤¨½Ÿ§¤

:øãtä-úàå íéçúpäàëíérøkä-úàå áøwä-úàå ©§¨¦−§¤©¨«¤§¤©¤¬¤§¤©§¨©−¦
äçaænä ìéàä-ìk-úà äLî øè÷iå íéna õçø̈©´©¨®¦©©§¥Á¤̧¤¨¨©¹¦©¦§¥À¨
øLàk ýåýéì àeä äMà ççéð-çéøì àeä äìòŸ¨̧³§¥«©¦¸Ÿ©Æ¦¤¬Æ©«Ÿ̈½©«£¤²

:äLî-úà ýåýé äeö¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(217 'r `"g zegiy ihewl)

‰aÎ˙ ‡Ï ÁaÊn‰ ÏÚ „˜ez „ÈÓz L‡(ו (ו, ≈»ƒ«««ƒ¿≈«…ƒ¿∆

‰‡ÓËa eÏÈÙ‡ - „ÈÓz ,˙aLa eÏÈÙ‡ - „ÈÓzיומא (ירושלמי »ƒ¬ƒ¿«»»ƒ¬ƒ¿À¿»

ה"ו) פ"ד

האדם. ׁשל לּבֹו על מרּמז ׁשהּמזּבח החסידּות ּבתֹורת ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹמבאר

הּבֹוערת לּקּב"ה וההתלהבּות הּתׁשּוקה על רֹומזת ּתמיד ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָואׁש

הֹוראה ללמד נּתן הּירּוׁשלמי מּדברי אדם. ּכל ׁשל ּבלּבֹו ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָָֹּתמיד

העֹולם, מעניני התנּתקּות מׁשמעּותּה - ׁשּבת האדם: ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָָָּבעבֹודת

לחׁשב יכֹול ּכזה ּבמּצב רּוחנּיים. לענינים ורק א ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָֹוהתחּברּות

הּקּב"ה. אל להתקרב ׁשּבלּבֹו והּתׁשּוקה לּלהט זקּוק ׁשאינֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהאדם

נמצא ּכׁשהאדם ּגם ּבׁשּבת, אפילּו - ּתמיד אׁש הּתֹורה, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָאֹומרת

ּגם ּבֹו לבער צריכה העֹולם, מעניני ּומנּתק רּוחנית ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֹֻּבהתעּלּות

הּגרּוע הּמּצב הּוא - טמאה ּותׁשּוקה. התלהבּות ְְְְֲִִִַַַַַָָָָֻּבחיצֹונּיּות

הּוא עלּול ּכ ואם הּקדּׁשה. מן ּגמּור ּברחּוק נמצא האדם ְְְְְִִִִֵַָָָָָָָָֻּביֹותר,

להרּגיׁש צרי אינֹו ולכן הּקדּׁשה, עם הּקׁשר את ׁשאּבד ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻלחׁשב,

אׁש ּומלּמדנּו הּכתּוב ּבא ׁשּבקדּׁשה. ּבדברים והתלהבּות ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻחמימּות

צרי האדם ּביֹותר, ּגרּוע ּבמּצב ּגם ּבטמאה, אפילּו - ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָָֻּתמיד

הּירּוד. מּמּצבֹו אֹותֹו ּתרֹומם והיא הּתמיד' 'אׁש את ּבעצמֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָלעֹורר

éùùáëeëîñiå íéàlnä ìéà éðMä ìéàä-úà áø÷iå©©§¥Æ¤¨©´¦©¥¦½¥−©¦ª¦®©¦§§º
:ìéàä Làø-ìr íäéãé-úà åéðáe ïøäàâë| èçLiå ©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦©¦§Ã̈

iriay - g - ev zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

úéðîéä ïøäà-ïæà Ceðz-ìr ïziå Bîcî äLî çwiå©¦©³¤Æ¦¨½©¦¥²©§¬«Ÿ¤©«£−Ÿ©§¨¦®
:úéðîéä Bìâø ïäa-ìrå úéðîéä Bãé ïäa-ìrå§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−©§¨¦«

ãë-ìr ícä-ïî äLî ïziå ïøäà éða-úà áø÷iå©©§¥º¤§¥´©«£ÀŸ©¦¥̧¤³¦©¨Æ©
ïäa-ìrå úéðîéä íãé ïäa-ìrå úéðîéä íðæà Ceðz§³¨§¨Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤
çaænä-ìr ícä-úà äLî ÷øæiå úéðîéä íìâø©§−̈©§¨¦®©¦§¸Ÿ¤¯¤©¨²©©¦§¥−©

:áéáñäë-ìk-úàå äéìàä-úàå áìçä-úà çwiå ¨¦«©¦©º¤©¥´¤§¤¨«©§À̈§¤¨
-úàå ãákä úøúé úàå áøwä-ìr øLà áìçä©¥»¤»£¤´©©¤¼¤¼§¥ÆŸ¤´¤©¨¥½§¤

:ïéîiä ÷BL úàå ïäaìç-úàå úéìkä ézLåëìqîe §¥¬©§¨−Ÿ§¤¤§§¤®§¥−¬©¨¦«¦©̧
úçà ävî úlç ç÷ì ýåýé éðôì | øLà úBvnä©©¹£¤´¦§¥´§Ÿ̈ÀÂ¨©Â©©̧©¨³©©Æ
-ìr íNiå ãçà ÷é÷øå úçà ïîL íçì úlçå§©©̧¤¬¤¤²¤©©−§¨¦´¤®̈©¨̧¤Æ©

:ïéîiä ÷BL ìrå íéáìçäæëétk ìr ìkä-úà ïziå ©´£¨¦½§©−¬©¨¦«©¦¥´¤©½Ÿ©µ©¥´
ðiå åéðá étk ìrå ïøäà:ýåýé éðôì äôeðz íúà ó ©«£½Ÿ§©−©¥´¨¨®©¨¯¤Ÿ¨²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

çëäçaænä øè÷iå íäétk ìrî íúà äLî çwiå©¦©̧¤³Ÿ¨Æ¥©´©¥¤½©©§¥¬©¦§¥−¨
àeä äMà ççéð çéøì íä íéàlî äìòä-ìr©¨«Ÿ¨®¦ª¦¬¥Æ§¥´©¦½Ÿ©¦¤¬−

:ýåýéìèëäôeðú eäôéðéå äæçä-úà äLî çwiå ©«Ÿ̈«©¦©³¤Æ¤¤´¨¤½©§¦¥¬§−̈
Lîì íéàlnä ìéàî ýåýé éðôìäðîì äéä ä ¦§¥´§Ÿ̈®¥¥´©¦ª¦À§¤³¨¨Æ§¨½̈

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(clw zxaeg zeniyx)

dpnÓ ˙¯˙Bp‰Â . . ÁaÊn‰ ¯ÈË˜‰Â . . BˆÓ˜a epnÓ ÌÈ¯‰Â¿≈ƒƒ∆¿À¿¿ƒ¿ƒ«ƒ¿≈«¿«∆∆ƒ∆»

Ì˜ÏÁ ıÓÁ ‰Ù‡z ‡Ï . . ÂÈ�·e Ô¯‰‡ eÏÎ‡È(חֿי (ו, …¿«¬…»»…≈»∆»≈∆¿»

ıÓÁa ÌÈ¯eÒ‡ ÌÈ¯ÈM‰ Û‡ - Ì˜ÏÁ ıÓÁ ‰Ù‡z ‡Ï(רש"י) …≈»∆»≈∆¿»««ƒ«ƒ¬ƒ¿»≈

הּקמץ האדם. צרכי על רֹומז מּקמח, העׂשּוי הּמנחה, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹקרּבן

לתֹורה הּמקדׁש לּזמן רֹומז הּמזּבח, על ּומקטר הּמנחה מן ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָֻֻהּמּורם

- הּמנחה ׁשירי ואּלּו הּיֹום. מקצת הּנֹו ּכלל ׁשּבדר - ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָּותפּלה

ּבעניני עֹוסקים ׁשּבֹו הּזמן לׁשאר מֹורים - ּבאכילה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֻהּמּתרים

הּׁשירים, את ּומּתירה מקּדׁשת הּקמץ ׁשהקרבת ּכׁשם הּזה. ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹהעֹולם

את ּומקּדׁש מּתיר הּיֹום, ּבמׁש ּותפּלה לתֹורה הּמקדׁש הּזמן ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻּכ

טהרת על ׁשּנעׂשּו "חּלין יהיה העֹולם ּבעניני ׁשהעּסּוק הּיֹום ְְְְְֲֳִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשאר

ׁשהאדם ּגם ּכ ּבחמץ, אסּורים הּמנחה ׁשּׁשירי ּוכׁשם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹהּקדׁש".

ענוה מּתֹו לעבֹוד עליו הּזה, העֹולם ּבעניני הּיֹום ּבׁשאר ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָעֹוסק

העֹולם. לבֹורא ְְְְִֵַָָוהתּבּטלּות

éòéáùìøLà ícä-ïîe äçLnä ïîMî äLî çwiå©¦©̧¤¹¦¤´¤©¦§À̈¦©¨»£¤´
-ìrå åéða-ìrå åéãâa-ìr ïøäà-ìr æiå çaænä-ìr©©¦§¥¼©¼©©³©©«£ŸÆ©§¨½̈§©¨¨²§©
-úàå åéãâa-úà ïøäà-úà Lc÷éå Bzà åéðá éãâa¦§¥¬¨−̈¦®©§©¥³¤©«£ŸÆ¤§¨½̈§¤

:Bzà åéðá éãâa-úàå åéðaàìïøäà-ìà äLî øîàiå ¨¨²§¤¦§¥¬¨−̈¦«©¸Ÿ¤¤¹¤©«£´Ÿ
íLå ãrBî ìäà çút øNaä-úà eìMa åéða-ìàå§¤¨À̈©§´¤©¨¨»¤´©´Ÿ¤¥¼§¨Æ
íéàlnä ìña øLà íçlä-úàå Búà eìëàz«Ÿ§´Ÿ½§¤̧©¤½¤£¤−§©´©¦ª¦®

é åéðáe ïøäà øîàì éúéeö øLàk:eäìëàáìøúBpäå ©«£¤³¦¥̧¦Æ¥½Ÿ©«£¬Ÿ¨−̈«Ÿ§ª«§©¨¬
:eôøNz Làa íçláe øNaaâìãrBî ìäà çútîe ©¨−̈©¨®¤¨¥−¦§«Ÿ¦¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹

íëéàlî éîé úàìî íBé ãr íéîé úráL eàöú àì³Ÿ¥«§Æ¦§©´¨¦½©µ´§½Ÿ§¥−¦ª«¥¤®
:íëãé-úà àlîé íéîé úráL ékãìäNr øLàk ¦µ¦§©´¨¦½§©¥−¤¤§¤«©«£¤¬¨−̈

:íëéìr øtëì úNrì ýåýé äeö äfä íBia©´©¤®¦¨¯§Ÿ̈²©«£−§©¥¬£¥¤«
äìúráL äìéìå íîBé eáLz ãrBî ìäà çúôe¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹¥«§¸¨³¨©̧§¨Æ¦§©´

eúeîú àìå ýåýé úøîLî-úà ízøîLe íéîé̈¦½§©§¤²¤¦§¤¬¤§Ÿ̈−§´Ÿ¨®
:éúéeö ïë-ékåìíéøácä-ìk úà åéðáe ïøäà Nriå ¦¥−ª¥«¦©©¬©©«£−Ÿ¨¨®¥µ¨©§¨¦½

:äLî-ãéa ýåýé äeö-øLàqqq £¤¦¨¬§Ÿ̈−§©¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(20 'r a"ig zegiyÎihewl)

ep·È¯˜È ‰„Bz ÏÚ Ì‡(יב (ז, ƒ«»«¿ƒ∆

ÈÎÏ‰Â Ìi‰ È„¯BÈ ÔB‚k ,BÏ ‰NÚpL Ò� ÏÚ ‰‡„B‰ ¯·c ÏÚ Ì‡ƒ«¿«»»«≈∆«¬»¿¿≈«»¿…¿≈

‡t¯˙pL ‰ÏBÁÂ ÌÈ¯eÒ‡‰ ˙Èa ÈLe·ÁÂ ˙Bi¯a„Ó(רש"י) ƒ¿»ƒ«¬≈≈»¬ƒ¿∆∆ƒ¿«≈

ּדוקא, נס על הּוא ּתֹודה ׁשּקרּבן לרׁש"י מּנין להקׁשֹות: ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָיׁש

לֹומר הכרח מה נס, על הּכּונה אם וגם סתם? לה' ּתֹודה ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹולא

הּוא ּתֹודה קרּבן אּלּו לֹומר: ויׁש ּבלבד? אּלּו נּסים ד' ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָּדוקא

ׁשהרי יֹום, ּכל ּתֹודה קרּבן להביא צריכים היּו לה', ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָהֹודאה

אינֹו וזה אדם. ּכל עם ורגע רגע ּבכל חסדים עֹוׂשה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהּקּב"ה

על מביאים ּתֹודה ׁשּקרּבן מפרׁש רׁש"י לכן הּדעת. על ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָמתקּבל

נּסי ד' ודוקא נס. - חריג קרּבןארּוע להביא הּצּוּוי ּכי אּלּו, ם ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָ

ירידת - יֹום ּכל ּגלּויים נּסים קרּו ׁשם הּמדּבר, לדֹור נאמר ְְְְֱִִִִִֶַַַָָָָָּתֹודה

היא ּתֹודה ּבקרּבן הּכּונה ואם וכּו', מרים ּבאר הּכבֹוד, ענני ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָהּמן,

לכן יֹום. ּכל קרּבן להביא צריכים הּמדּבר ּדֹור היּו סתם, נס ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָעל

היּו. לא הּמדּבר ׁשּבדֹור הּללּו, נּסים ד' ּדוקא מפרׁש ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹרׁש"י

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîàdúeòøë àøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥

éìîéå.dçéLî áø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî Cïîà §©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥

ïîæáe àìâra ,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨¦§©

:ïîà eøîàå áéø÷:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáø äîù àäé ïîà ¨¦§¦§¨¥

,Cøaúé .àiîìr éîìrìe íìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥

,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤

éøa àLã÷ã dîL ,ìläúéå.àeä Cïîàìk ïî àlrì §¦§©¨§¥§ª§¨§¦§¥¨¦¨

,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå àúëøa¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨

:ïîà eøîàåïîà §¦§¨¥

BBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(fn 'r `xwie 'q ,wgvi iel zx`tz - mgpn zxez)

BLc˜Ï B˙‡ ÁLÓiÂ Ô¯‰‡ L‡¯ ÏÚ ‰ÁLn‰ ÔÓMÓ ˜ˆiÂ,ח) «ƒ…ƒ∆∆«ƒ¿»«…«¬…«ƒ¿«…¿«¿

יב)

מּדּוע הענינים, ּבפנימּיּות להבין נעׂשתהיׁש אהרן מׁשיחת ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

מּכהּנתֹו ּבדרּגתּה ּפחּותה מׁשה ׁשל ׁשּכהּנתֹו אף מׁשה, ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻֻעלֿידי

ּתֹורה ּכנגד הם ואהרן ׁשּמׁשה מבאר החסידּות ּבתֹורת אהרן. ְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹׁשל



xihtnקעב - g - ev zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ּכנגד אהרן עבּדי'. מׁשה ּתֹורת 'זכרּו - ּתֹורה ּכנגד מׁשה ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹּותפּלה.

היתה אהרן מׁשיחת לכן ּתּקנּום'. קרּבנֹות ּכנגד 'ּתפּלֹות - ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹּתפּלה

הּתֹורה, מן ׁשרׁשם ׁשּבעֹולם הענינים ׁשּכל היֹות מׁשה, ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹעלֿידי

(מׁשה). ּתֹורה עלֿידי לבֹוא צריכה (אהרן) הּתפּלה ּגם ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹלכן

øéèôîâìíéîé úráL eàöú àì ãrBî ìäà çútîe¦¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹³Ÿ¥«§Æ¦§©´¨¦½
àlîé íéîé úráL ék íëéàlî éîé úàìî íBé ãr©µ´§½Ÿ§¥−¦ª«¥¤®¦µ¦§©´¨¦½§©¥−

:íëãé-úàãìýåýé äeö äfä íBia äNr øLàk ¤¤§¤«©«£¤¬¨−̈©´©¤®¦¨¯§Ÿ̈²
:íëéìr øtëì úNrìäìeáLz ãrBî ìäà çúôe ©«£−§©¥¬£¥¤«¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹¥«§¸

úøîLî-úà ízøîLe íéîé úráL äìéìå íîBé¨³¨©̧§¨Æ¦§©´¨¦½§©§¤²¤¦§¤¬¤
:éúéeö ïë-ék eúeîú àìå ýåýéåìåéðáe ïøäà Nriå §Ÿ̈−§´Ÿ¨®¦¥−ª¥«¦©©¬©©«£−Ÿ¨¨®

:äLî-ãéa ýåýé äeö-øLà íéøácä-ìk úàqqq ¥µ¨©§¨¦½£¤¦¨¬§Ÿ̈−§©¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(978 'r b"g zegiyÎihewl)

¯˜a „Ú epnÓ ÁÈ�È ‡Ï ÏÎ‡È B�a¯˜ ÌBÈa(טו (ז, ¿»¿»≈»≈…»ƒ«ƒ∆«…∆

ÌBi‰ ¯Á‡ CÏB‰ ‰ÏÈÏ ÌÈL„˜a(א פג, (חולין ¿»»ƒ«¿»≈«««

הּיֹום העֹולם ּבסדר מּדּוע הענינים, ּפנימּיּות עלּֿפי לבאר ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָיׁש

לאחר הֹול הּלילה הּקרּבנֹות לגּבי ואּלּו הּלילה, אחר ְְְְְְִֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָהֹול

ּברּוחנּיּות, חׁשּו מּצב ּב'ערב' מתחיל העֹולם לֹומר, ויׁש ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּיֹום.

זאת, לעּמת הּקרּבנֹות אֹור. ל'יֹום' להפכֹו האדם ׁשל ְְְְְְְִֶַַַָָָָָָֹֻותפקידֹו

את להאיר אפׁשר ּובכחֹו לעֹולם ׁשּיֹורד נעלה אֹור על ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹמֹורים

את עּמֹו מאירים אח"כ ורק האֹור, מּגיע ּכל קדם לכן ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהעֹולם.

ְַַָהּלילה.

.ïîéñ å"ö ,íé÷åñô å"ö

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
Bnò ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:÷ãöå úîàä éàéáðáe¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì åö úùøô úøèôäæ ÷øô äéîøéá

àë:øNá eìëàå íëéçáæ-ìr eôñ íëéúBìò ìûøNé éýìû úBàáö ýåýé øîà äkáëék ¬Ÿ¨©²§Ÿ̈¬§¨−¡Ÿ¥´¦§¨¥®Ÿ«¥¤²§¬©¦§¥¤−§¦§¬¨¨«¦Â
äìBò éøác-ìr íéøöî õøàî íúBà éàéöBä íBéa íéúéeö àìå íëéúBáà-úà ézøaã-àì«Ÿ¦©³§¦¤£«¥¤Æ§´Ÿ¦¦¦½§²«¦¦¬−̈¥¤´¤¦§¨®¦©¦§¥¬−̈

:çáæåâëíéýìûì íëì éúééäå éìB÷á eòîL øîàì íúBà éúéeö äfä øácä-úà-íà ék ¨¨«©¦´¦¤©¨¨´©Â¤Â¦¦̧¦¨³¥ŸÆ¦§´§¦½§¨¦³¦¨¤Æ¥«Ÿ¦½
:íëì áèéé ïrîì íëúà äeöà øLà Cøcä-ìëa ízëìäå írì éì-eéäz ízàåãëàìå §©¤−¦«§¦´§¨®©«£©§¤À§¨©¤¸¤Æ£¤´£©¤´¤§¤½§©−©¦©¬¨¤«§³Ÿ



קעג
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:íäétî äúøëðå äðeîàä äãáà øñeî eç÷ì àìåèáëìläúé-ìà ýåýé øîà | äk §¬Ÿ¨«§−¨®¨«§¨Æ¨´¡½̈§¦§§−̈¦¦¤«´Ÿ¨©´§Ÿ̈À©¦§©¥³
BøLra øéLr ìläúé-ìà Búøeáâa øBabä ìläúé-ìàå Búîëça íëç:âëúàæa-íà ék ¨¨Æ§¨§¨½§©¦§©¥¬©¦−¦§«¨®©¦§©¥¬¨¦−§¨§«¦´¦§ºŸ

älàá-ék õøàa ä÷ãöe ètLî ãñç äNò ýåýé éðà ék éúBà rãéå ìkNä ìläúnä ìläúé¦§©¥´©¦§©¥À©§¥»§¨´Ÿ©¦¼¦µ£¦´§Ÿ̈½¬Ÿ¤¤²¤¦§¨¬§¨−̈¨¨®¤¦«§¥¬¤
:ýåýé-íàð ézöôç̈©−§¦§ª§Ÿ̈«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøaìûä ,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©¨¥

äzà ,ïîàð :÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤¤¡¨©¨
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,eðçnNäøäîa ,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤¦§¥¨
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,éé äzà Ceøa :ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤¨©¨§¨

:ãåc ïâî̈¥¨¦
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תחילת זמן קידוש לבנה באה"ק:
תחילת ליל שישי, ז' ניסן



לוח זמנים לשבוע פרשת צו - שבת הגדול בערים שונות בעולם  קעד
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית
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כניסתהכוכבים
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יציאת
שבת
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5:346:268:069:018:389:339:4110:3717:5819:0318:2319:2718:3219:37חיפה )ח( )ק( 

5:316:248:059:008:369:329:3910:3517:5919:0318:2319:2718:2219:35ירושלים )ח( )ק( 

5:366:288:079:028:399:359:4210:3817:5819:0218:2219:2718:4219:37תל אביב )ח( )ק(

6:436:309:189:119:509:4310:5310:4819:1919:2719:4819:5719:0820:11אוסטריה וינה )ק(

7:247:309:519:5310:2310:2511:2411:2519:2719:1819:5219:4319:0119:54אוסטרליה מלבורן )ק(

6:476:369:219:149:539:4710:5710:5219:1919:2719:4819:5619:0820:00אוקראינה אודסה )ק(

6:186:058:528:459:249:1710:2810:2318:5219:0119:2219:3118:4219:35אוקראינה דונייצק )ק(

6:296:179:038:569:369:2810:3910:3419:0319:1219:3319:4218:5219:46אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

6:556:419:289:2110:019:5411:0510:5919:2919:3819:5920:0919:1920:13אוק. ז׳יטומיר )ק(

6:466:339:219:139:539:4610:5710:5119:2219:3219:5320:0319:1220:07אוקראינה קייב )ק(

7:137:029:479:4110:1910:1311:2311:1819:4519:5320:1420:2219:3420:35איטליה מילאנו )ק(

6:096:078:428:409:129:1110:1510:1318:3018:2918:5118:5018:1118:54אקוואדור קיטו )ח(

6:597:039:249:269:579:5810:5810:5818:5918:5119:2419:1518:3419:26ארגנטינה ב. איירס )ח(

7:487:5410:1610:1910:4710:4911:4811:4919:5319:4320:1920:0919:2620:13ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח( 

6:596:499:319:2510:049:5811:0711:0219:2619:3219:5219:5819:1320:02ארה״ב בולטימור )ק(

6:476:379:209:159:529:4710:5610:5119:1719:2419:4419:5019:0520:01ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

6:486:389:219:159:539:4710:5610:5219:1719:2319:4319:5019:0420:02ארה״ב ג׳רסי )ק(

7:227:129:569:5010:2810:2211:3211:2719:5420:0120:2220:2819:4220:40ארה״ב דטרויט )ק(

7:167:099:479:4310:2010:1511:2211:1919:3919:4220:0220:0619:2420:15ארה״ב היוסטן )ק(

6:456:379:189:139:509:4510:5310:4919:1319:1719:3719:4218:5819:51ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(
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6:406:299:159:099:469:4010:5010:4519:1319:2019:4019:4719:0119:58ארה״ב שיקאגו )ק(

6:286:299:029:029:319:3110:3410:3318:4818:4419:1019:0518:2619:09בוליביה לה פאס )ח(
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6:476:339:239:159:559:4710:5910:5319:2619:3619:5820:0819:1720:23בריטניה לונדון )ק(

6:556:419:319:2310:039:5511:0711:0119:3519:4620:0820:2019:2620:37בריטניה מנצ׳סטר )ק(
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7:187:099:509:4510:2310:1711:2511:2119:4519:5020:1020:1619:3120:20יוון אתונה )ק(
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6:556:439:289:2110:019:5411:0410:5919:2619:3519:5520:0419:1520:08מולדובה קישינב )ק(

6:296:239:039:009:339:3010:3610:3418:5618:5819:1819:2018:4019:24מקסיקו מ. סיטי )ח(

7:367:4310:0110:0310:3310:3611:3411:3519:3419:2320:0119:5119:0519:55ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳ )ק(

5:565:498:308:269:018:5710:0410:0018:2318:2718:4718:5018:0818:54נפאל קטמנדו )ח(

7:057:039:339:3110:0610:0411:0711:0519:1619:1519:3719:3618:5719:40סינגפור סינגפור )ח(

6:226:088:598:519:309:2210:3410:2819:0219:1319:3419:4518:5319:49פולין ורשא )ק(

6:106:118:378:369:109:0910:1110:1018:1718:1418:3918:3517:5618:39פרו לימה )ח(

7:307:1910:049:5810:3610:3011:4011:3520:0420:1220:3220:4019:5220:53צרפת ליאון )ק(

7:397:2610:1410:0710:4610:3911:4911:4420:1520:2420:4520:5420:0421:08צרפת פריז )ק(

5:515:488:248:228:548:529:579:5518:1318:1218:3418:3317:5518:37קולומביה בוגוטה )ח(

7:076:569:419:3510:1310:0711:1711:1219:4019:4720:0820:1519:2820:27קנדה טורונטו )ק(

6:446:329:189:119:509:4310:5310:4819:1719:2519:4519:5419:0620:07קנדה מונטריאול )ק(

6:416:329:119:069:449:3910:4710:4319:0219:0719:2719:3218:4819:36קפריסין לרנקה )ק(

7:136:579:519:4310:2210:1411:2711:2119:5920:1120:3320:4619:5121:03רוסיה מוסקבה )ח(

7:116:599:459:3810:1710:1011:2111:1519:4319:5220:1320:2119:3220:25רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

7:147:029:499:4210:2110:1411:2511:1919:5019:5920:2020:2819:4020:41שוייץ ציריך )ק(

6:166:128:458:429:189:1510:2010:1718:3218:3218:5318:5418:1418:58תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם '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

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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